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Moratoriumas paveikė Nixoną 
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Kaip sulaikyti infliaciją? 
Gražios “Laisvei” dovanos

— J. Gasiūnas —

Moratoriumas paveikė prez. 
Nixoną. Nors jis ir tebetvirti
na, kad moratoriumas nepasu
ko jo nusistatymą Vietnamo 

klausimu nei į vieną, nei 
V kitą pusę, bet jau dabar Ni- 
xonas skelbia nusitaręs 1970 
metais ištraukti iš Vietnamo 
300,000 amerikiečių karių.

Tuo reikalu jis kalbės visai 
tautai ir visam pasauliui lap
kričio 3 d. Savo kalba ir pa
žadais jis dar bandys apra
minti kovotojus prieš karą. O 
tokių kovotojų ir abelnai baig
ti karą reikalautojų susidaro 
dešimtys milijonų.

Nepaisant kaip jis manev
ruos, bet kol neištrauks iš 
Vietnamo visų amerikiečių jė
gų, kova prieš karą plėsis. 
Naujas moratoriumas tikrai 
įvyks lapkričio 14 ir 15 die
nomis.

Nauja mobilizacija 
prieš karą

Washingtonas. — Naujos 
Mobil i z a c i j o s Komitetas 
baigti karą Vietname šio
mis dienomis paskelbė savo 
rudeninę programą, kurion 
įeina:

Spalio 25 d.—masinis pro
testo sąjūdis Chicagoje pa
ramai 8 prieškarinių vadų, 
kaltinamų “suokalbyje” ir 
raginime baigti karą Viet
name.

Tarp lapkričio 8 ir 15 die
nų bus išvystyta savaitinė 
veikla prieš karą ir impe
rializmą daugelyje miestų, 
kad padėti sumobilizuoti ka
ro priešus lapkričio 15 de
monstracijoms, kurios įvyks 
Washingtone ir San Fran
cisce.

Lapkričio 13 ir 14 dd. — 
mobilizaciją Lapkričio Mo
ratoriumui prieš karą.

Lapkričio 14 d.— Studen
tų Mobilizacijos Komitetas

šaukia studentų streiką.
Lapkričio 14 ir 15 dd. — 

liūdesio mirties maršas Wa
shingtone. Iš Arlingtono 
Nationalinių Kapinių de
monstrantai pražygiuos pro 
Baltuosius Rūmus ir Kapi
telių.

Lapkričio 15 d. — demon
stracija Washingtone ir San 
Francisce.

Lapkričio 16 d. — pasita
rimai apie tolimesnę antika
rinę veiklą.

Tripolis. — Libijos revo
liucinė valdžia leidžia užsie
nio specialistams darbuose 
būti antroje vietoje, ara
bams — pirmoje vietoje. '

Hanojus.—Vietnamo liau
dies karas už laisvę ir ne
priklausomybę jau pasiekė 
24 metus. Dabar jis turi bū
ti pilnai laimėtas.

Federalinė valdžia įsakė su
laikyti pardavinėjimą dietinio 
maisto ir gėrimų, kuriuose yra 
Ajiėta “cyclamate” saldumynų, 
sakoma, tie saldumynai galį 
pagimdyti kraujo ar kitokį 

kad 
pa-

Tarybiniai kosmonautai 
manevravo erdvėse

ar 
vėžį. Tyrimai parodė, 
“cyclamate” saldumynai 
gimdė žiurkėms vėžį. « •

Metinių bilijono dolerių pa
jamų gamyba dabar sulaiky
ta, bet tų produktų pardavi
nėjimas dar tęsis iki 1970 m. 
vasario 1 d. Mat, valdžia ne
nori perdaug maisto bizniui 
pakenkti. Todėl žalingo mai
sto ir gėrimo 'pardavinėjimas 
bus tęsiamas iki vasario 1 d.

Visų pirma, kaip valdžia lei
do laisvai pardavinėti maistą 
ir gėrimus su “cyclamate” sal
dumynais, kuomet jie nebuvo 
pilnai ištirti? žmonių sveika
tai žalos veikiausia bus ne
mažai padaryta.

Maskva. — Septyni tary
biniai kosmonautai trim er
dvėlaiviais padarė erdvėje 
daugiau kaip 30 menevrų. 
Jie nepriklausomai vairavo 
nuo Žemės kontrolės. Tai 
dar pirmas toks vairavimas, 
ko pirmiau niekas nėra pa
daręs.

Savo misijoje jie taipgi 
išbandė trejetą būdų, kaip 
erdvėje sulieti metalą spin
dulių ir elektronų pagalba. 
O tai skaitomas dideliu at- 
siekimu, kurį atliko erdvė-

laivio Sojuzo—6 kosmonau
tai.

Komentuodami TSRS ko
smonautų atsiekimus, Jung
tinių Valstijų erdvės moks
lininkai pasakė, jog ameri
kiečiams mokslininkams ga
li tekti palaukti net iki 1972 
metų, iki jie galės sulieti 
metalą erdvėje.

jštai dar vienas gerokai pa
vėluotas valdžios įspėjimas. 
Viešosios Sveikatos Tarnyba 
ir Federalinė Prekybos Komi
sija pataria tiems, kurie turi 
spalvines televizijas, kad žiū
rėtojai būtų nuo televizijos ne
mažiau 6 pėdų atstume. Taip
gi pataria nebūti arti televi
zijos šono ir užpakalio.

Kodėl būtinai reikia būti to
lokai nuo spalvinės televizi
jos? Dabar tyrinėjimai surado 
ir paskelbė rezultatus, kad 
spalvinė televizija skleidžia 
pavojingą radiaciją.

Aišku, kai kam žalos jau 
padaryta. Bet priežodis sako: 
gėriau vėliau, negu niekad.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tesis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

420 
396 
324 
312 
292 
252 
216 
213 
172 
108

Chicago, III..................................
Valys Bnnkus. Brooklyn, N. Y. 
M. Valilionknė, Miami, Fla. .. 
Philaddphijos vajininkai .........
Kanados vajininkai........... .
A. Bemat, Los Angeles, Calif. . 
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 
Connecticut valstijos vajininkai 
So. Bostono vajininkai .............
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. .

L. Tilvick, Easton, 
Pittsburgh. Pa.......
New Jersey vaisi.

72
.. 72

vajininkai .... 72

Pa.

(Tąsa 4-tam pusi.)

£

J. Stanienė. Balfimore. Md......... 36
Geo. Shirnaitis, Brockton, Mass. 36 
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,

Binghamton, N. Y................... 34

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Jnugtinių Tautų Asam- Į Bet Izraelio pasipriešinimas 

blėja išrinko į Saugumo Ta
rybą Siriją, Lenkiją, Burun
dį,Nicaraguą ir Siera Leon- 
ne. Jos pavaduotoja Alžyrą, 
Paraguay, Vengriją, Sena- 
galį ir Pakistaną, kurių ter
minas pasibaigia šių metų 
pabaigoje.

Izraelio diplomatai smar
kiai priešinosi. > išrinkimui i šiaurinėje Laoso teritorijoje 
Sirijos, kuri smarkiai kovo-' tęsia kelią iš Kinijos atvykę 
ja prieš Izraelio agresiją.'20,000 kareivių.

nepaveikė kitų valstybių at
stovų. Sirija gavo 101 balsą 
iš 126.

15 valstybių atstovai 
daro Saugumo Tarybą.

su-

Washingtonas. — Azijos 
diplomatai skelbia, kad

Washingtonas.— Vice pre
zidentas Agnew apšmeižė 
kovotojus prieš karą, ypač 
jaunuolius.

Uždrausti dietiniai saldumynai 
naudoti maiste ir gėrimuose

Washingtonas. — Federa
linė valdžia paskelbė, kad 
dietiniai “cyclamate” saldu
mynai, naudojami, maistui 
ir gėrimams, gali būti žmo
nių sveikatai žalingi, nes ty-

Studentų demonstracijos
Tokijas.-Studentų demon-1 Amerikos saugumo sutarti 

stracijos įvyko daugelyje Tn_
Japonijos miestų. Didžiau
sia demonstracija buvo sos
tinėje, kurios trafikas bu
vo suparalyžiuotas. Komu
nistai ir unijistai kartu de
monstravo. Sumobilizu o t a 
70,000 policistų kovoti de
monstrantus.

Demonstracijos buvo at
suktos prieš Ameriką. Rei
kalavo nutraukti Japonijos-

ir kad Amerika grąžintų Ja
ponijai Okinavą.

Nixonas priverstas 
keisti programą

Washingtonas.— Mora to-į Šiomis dienomis jis paža- 
riume dalyvavę milijonai dėjo 1970 m. ištraukti iš 
žmonių pareiškė Nixonui: Pietų Vietnamo 300,000 ka

riu. V
žmonių pareiškė Nixonui: 
“Baig karą dabar”. O jeigu 
ir toliau bus tęsiamas ka
ras, tuomet prieškarinis ju
dėjimas bus plečiamas. Ra
mybės prez. Nixonui niekad 
nebus.

Buvęs JAV delegacijos 
galva Paryžiuje Harriman 
pasakė: “Dabar jūs pradė
jote tai, ką niekas negali su
laikyti ... Prezidentas į tai 
turės kreipti dėmesį”. Jis 
bus priverstas keisti milita- 
rinę programą.

Panašiai rašė daugelis 
laikraščių, kalbėjo radijo ir 
televiz i j o s komentatoriai. 
Kai milijonai žmonių kovo
dami reikalauja baigti karą, 
prez. Nixonas jau nebegali 
jų ignoruoti, turi ką nors 
daryti, kad karas būtų____ Ot/____r_______ , .
baigtas. ' ris vietoje buvo suimtas.

Paryžius. — Darbininkai 
ir mažieji biznieriai protes
tuoja prieš valdžios taksus, 
kurie apsunkina darbinin
kus ir smulkius biznierius. 
Įvyksta demonstracijos ir 
masiniai susirinkimai. Kai 
kur ištinka susikirtimų su 
policija.

Washingtonas. — Valdžia 
įtraukė į bedarbių apdraudą 
keturis milijonus darbinin
kų, kurie pirma neturėjo 
teisės prie bedarbių apdrau- 
dos.

Mogadiscio. — Somali jos 
prezidentą Šermarkę nušo
vė sargybinis policistas, ku-

Kaip tas istorinis Kichotas 
kovojo su vėjo malūnais, taip 
dabar ir prez. Nixonas kovoja 
su infliacija, kuri smarkiai di
dėja.

Nixonas paskelbė viską da
rysiąs, kad galėtų sulaikyti 
prekių kainų ir algų kilimą. 
Pataria bizniui nekelti prekių 
kainas, o darbininkams nerei
kalauti didesnių algų.

Bet tokie patarimai nieko 
Stero neduos. Prekių kainos 
raip kilo, taip ir kils, o dar
bininkai bus priversti reika
lauti didesnių algų, kuomet 
pragyvenimas nuolat į padan- 

’ gesi kyla.

Vienatinis infliacijai sulaiky
ti kelias—Vietnamo karo bai
gimas ir užsienyje militarinių 
bazių panaikinimas.

Vietnamo karas jau suėdė 
150 bilijonų dolerių. 429 di
džiulės ir 2,972 mažesnės 
amerikiečių bazės 30 užsienio 
Šalių į metus suėda 5 bilijo
nus dolerių.

Dėl to produktų kainos ky
la, visuomeniniai darbai 
narni, nedarbas didėja, 
infliacija gązdina visus.

maži- 
kartu

rinėjimai parodė, kad nuo 
jų žiurkės susirgo vėžio li
gomis.

D^bar valdžia draudžia 
jų gaminimą, kuris į metus 
padaro apie bilijoną dolerių 
pajamų. Tai milžiniškas bi
znis. Bet pardavinėjimą pa
liko iki 1970 metų vasario 
1 d., tikslu perdaug nepa
kenkti bizniui.

Dabar tos kompanijos ku
rios iki šiol naudojo tuos 
saldumynus, pradės gaminti 
gėrimus su cukraus mažu 
kiekiu ir tie gėrimai skaity
sis dietiniais.

Gavome “Laisvei” gražių 
dovanų.

Antanas Globičius, Wilkes- 
Barre, Pa., dovanojo net 8 
Lietuvių Namo Bendrovės Še
rus. Jis man juos pridavė čiur
lių piknike.

LDS 3 Apskrities konferen
cija, įvykusi spalio 19 d. Lai
svės salėje, nutarė dovanoti 4 
Liet. Namo Bendrovės serus.

Už dovanas širdingai dėkui. 
Tikimės ir daugiau gražių 
dovanų. , , ' .

Slaptas karas Laose
Washingtonas. — Senato- 

torius Symington pareiškė, 
kad Amerika tikrai kariau
ja Laoso valstybėje prieš 
komunistus ir kitus parti
zanus, bet apie tai niekur 
neskelbia.

Symingtonas smelkia Ni
xono, administraciją, kodėl 
neinformuoja publikos apie 
karą Laose.

Trenton, N. J.—State Col
lege studentas Gary Maik 
prisipažino policijai, kad jis 
mirtinai subadė kitą stu
dentą, padarydamas jam 70 
žaizdų. “Jis norėjo mirti, tai 
aš jį subadžiau”, pareiškė 
G. Maik.

TSRS istorikai kritikuoja 
Kruščiovo vadovybę

Maskva. — Leid ž i a m a s toriaus vietos ir premjero 
dabar naujas TSRS Kom- vietos, 
partijos istorijos priedas, 
kuriame istorikai iškriti
kuoja buvusį Tarybų Sąjun
gos vadą Kruščiovą.

Kruščiovas kritikuojamas 
dėl jo nevykusios agrarinės 
programos, nuo kurios Ta
rybų Sąjungos ūkio gamyba 
žymiai nukentėjo.

Taipgi jis kritikuojamas 
už pasiglemžimą dviejų 
aukščiausiųjų postų: Kom
partijos generalinio sekre-

Stalino rolė mažiau iškri
tikuota, tik smarkiai pa
brėžta, kad Stąlino laikais 
slaptosios policijos galva 
Berija daugiausia kaltas dėl 
teroro palaikymo.

Saigonas. — JAV milita- 
rinė raštinė praneša, kad 
Vietnamo kare Amerika 
praradusi jau daugiau kaip. 
6,000 lėktuvų ir helikopte
rių.

Jungtinių Valstijų monopolijos 
įsigali Anglijoje

Brandtas - naujas V. V. kancleris
Bonna. — Vakarų Vokie-0 

tijos parlamentas trijų bal
sų dauguma išrinko nauju 
kancleriu socialdemok ratą 
Willy Brandtą. Buvęs 
kancleris Kiesingeris pra
laimėjo.

Brandtas pirmiau buvo 
Vakarų Berlyno majoras, 
vėliau—užsienio reikalų mi
nistras. Jis laimėjo kancle
rio vietą su 30 balsų Laisvų
jų Demokratų Partijos at
stovų, kurie sutiko įeiti į ko
aliciją su socialdemokratais.

; Meksikos Miestas. 1— Ka
syklai užgriuvus žuvo ten 
žaidžiančių 18 vaikų.

Udine, Italija. — Tūkstan
čiai darbininkų ir žemdirbių 
čia demonstravo, reikalau
dami Italijos valdžios pasi
traukti iš militarinės NATO 
sąjungos ir atmesti Jungti
nių Valstijų karinę politiką.

Vientiane. — Laoso armi
jos vadovybė prisipažino, 
kad ji kankina karo belais
vius — komunistus ir kitus 
partizanus, taipgi Šiaurės 
Vietnamo kareivius.

Londonas. —Jungtinių 
Valstijų monopolijos laips
niškai įsigali Anglijoje, 
ypač Škotijoje, kur iš 10 
darbininkų vienas dirba JA- 
V firmoms.

Škotijoje, kuri yra Ang
lijos dalimi, Jungtinių Val
stijų kontrliuojami fabri
kai pagamina visą ketvirta
dalį Škotijos eksporto.

Anglijoje dabar yra 1,- 
600 pramoninių firmų ku
rias pilnai ar dalinai kon
troliuoja Jungtinių Valstijų 
kapitalas.

Škotijoje darbininkų padė
tis sunki. Mainieriai strei
kuoja. Streikas apima 96 
kasyklas, kuriose dirba apie 
100,000 anglies kasėjų.

New Yorkas. — Riverda
le rajone suimti 6 daktarai, 
darę nelegales moterims 
aborcijas ir imdavę nuo $400 
iki $1,500 už aborciją.

Budapeštas. — Vengrijos 
reformuota pramonė sutei
kia daugiau pelno valstybei.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Mirė N. Sadauskaitė, viešėjusi Amerikoje
Kaunas. Po sunkios ligos 

mirė Lietuvos nusipelniusi 
inžinierė Nina Sadauskaitė, 
gimusi 1915 m.

Sadauskaitės darbai pla
čiai žinomi. Jos vadovauja
ma, Kauno K. Giedrio kailių 
įmonės darbuotojų grupė 
paruošė naują technologiją, 
pagal kurią gaminti kailių 
gaminiai buvo eksponuoja
mi pasaulinėje parodoje

Briuselyje, Montreale ir ki
tur.

Ji buvo 1958 m. išrinkta 
deputate TSRS Aukščiau
siosios Tarybos. Apdovano
ta Lenino ordenu ir meda
liais.

Prieš kėletą metų N. Sa
dauskaitė su grupe Lietu
vos turistų lankėsi Jungti
nėse Valstijose ir New Yor
ke teko su ja užmegsti ar
timus ryšius.

New Yorkas.—“D. News” 
skelbia, kad majoro vietai 
Lindsay turi 44% visų bal
suotojų, Procaccino — 33% 
Marchi-20%. “Daily News 
užgiria Marchi, “Times” - 
Lindsay.

Washingtonas. — Rugsėjo 
mėn. praklų kainos ir vėl 
smarkiai pakilo. Daugiausia 
pakilo maisto kainos.

Washingtonas. — Senatas 
užgyrė pasiūlymą del pla-

tesnės prekybos su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialis
tinėmis šalimis.

Bonna.—Jungti. Valstijos 
iki 1970 metų pasistatys 
Vak. Vokietijoje dar 300 
lėktuvams patalpų už 150 
milijonų dolerių.

New Yoirkas. — National 
Urban League vadas W. M. 
Young reikalauja Nixono 
ištraukti amerikiečių jėgas 
iš Vietnamo.
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“Juodasis sąrašas” ir
mokslininkai
SENIAU Amerikoje buvo dažnai ir garsiai kalba

ma apie “black lists” (“juoduosius sąrašus”),. Jie pra
sidėjo su darbininkais. Jei kuris darbininkas pasirodyda
vo samdytojui nepaklusnus arba neištikimas, jis tap
davo įtrauktas į “juodąjį sąrašą,” kuris būdavo išsiun
tinėjamas kitiems samdytojams, ir tam darbininkui, bent 
jau toje pačioje pramonėje, darbą gauti būdavo neįma
noma. Paskui ypač makartizmo pavietrės siautėjimo lai-? 
kais tokie sąrašai pasidarė labai “populiarūs” ir buvo 
naudojami prieš visus kiek pažangesnius žmones. Nie
kas nebuvo liuesas nuo patekimo į tokį sąrašą. Paskelbė 
tave neištikimu Amerikai, ir prasidėjo teroras. Dar
bininkas netenka darbo gynybos pramonėje arba bet ku
rioje įmonėje, kuri ką nors tur su karo ir apsigynimo reikalais. 
Mokytojas ar profesorius turi eiti laukan iš mokyklos, 
kurioje jis gyvenimą darė gal per daugelį metų. Baisiai 
nukentėjo daug pačių žymiausių aktorių, menininkų, 
plunksnos darbuotojų.

Paskutiniais keleriais metais tie “juodieji sąrašai” 
lyg ir buvo pamiršti. Atrodė, kad gal jie išeina iš mados. 
Bet kur tau! Tikras skandalas. Šį kartą biauriai užpul
ti mokslininkai. Paaiškėjo, kad Federalinis Department 
of Health, Education and Welfare (Sveikatos, Apšvie- 
tosir Gerovės Departamentas) turi sudaręs ilgą (iš apie 
100) mokslininkų “juodąjį sąrašą.” { sąrašą įeina kai ku
rie net patys įžymiausi mokslininkai, keletas jų Nobelio 
premijos laimėtojai (laureatai), kaip, antai, Dr. Luria 
iš Massachusetts ir Dr. Max Delbruk iš Californijos. 
Visi jie paskelbti neištikimais, pavojingais. Visi jie ne- 
prileidžiami prie jokių tame departamente mokslinių 
darbų.

O kuo gi jie Sveikatos, Apšvietos ir Gerovės Departa
mento galvoms yra taip sunkiai nusidėję? Kodėl jie skel
biami neištikimais Amerikai?

Jų visų vienintelė nuodėmė, kad jie vienaip ar kitaip, 
vienoje ar kitoje formoje yra pasisakę ar išsitarę prieš 
Vietnamo karą ir Amerikos užsieninę imperialistinę po
litiką. Jų talentas, jų moksliniai laimėjimai ir pasieki
mai nieko reakcininkams nereiškia. Jie turi būti tero
rizuojami!

Šio fakto atidengimas padės Amerikos mokslo žmo
nėms susirūpinti savo likimu. Nė vienas nėra tikras, ar 
jis nėra įtrauktas į kokį nors “juodąjį sąrašą.” Jau jei
gu tokia “nekalta” įstaiga, kaip minėtas departamentas, 
turi “juodąjį sąrašą,” tai ką bekalbėti apie kitus fede- 
ralinius biurus bei departamentus, kuriuos operuoja pre
zidento kabinetas.

------------1-------------------------------------------------

Patarimas, kurį turėtu priimti
ŠIAURĖS Vietnamo atstovybė Paryžiaus konferen-. 

cijoje patarė Amerikos delegacijai susisiekti ir tiesiai tar
tis su “Vietkongu,” tai yra su Pietų Vietnamo Laikinąja 
Revoliucine Vyriausybe. Tai sveikas ir praktiškas pa
tarimas.

Jam, žinoma, griežtai priešinga Saigono militarinė 
klika. Tam taip pat priešingi visi Amerikos reakcinin
kai. O priešingi todėl, kad jie nenori šią skerdynę baigti.

Mūsų prezidentas turėtų be delsimo šiauriečių pata
rimą priimti ir sumegsti ryšius su Laikinąja Vyriausybe.

Kas ką rašo ir sako
AIŠKIAI IR TVIRTAI 
PRIEŠ VIET. KARĄ

Buvęs “Keleivio” leidėjas 
ir redaktorius Stasys Mi- 
chelsonas, kuris tebeveda 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mą, kaip ir daugelis ameri
kiečių, išėjo iš kantrybės ir 
aiškiai išstoja prieš Vietna
mo karą. Spalio 15 d. į Tė
vo pasakymą, kad karo “nė
ra kaip užbaigti, ba su ko
munistais negalima susikal
bėti,” Maikis (S. Michelso- 
nas) atsako:

—Tėvas klysti manydamas, 
kad nėra kaip karą užbaigti. 
Užbaigti jį visai lengva, tėve. 
Su komunistais nereikia nė 
tartis: tik atšaukti iš Vietna
mo visus Amerikos kareivius, 
išvežti visus ginklus — ir ka
ras būtų užbaigtas. Tokį pla
ną siūlo ir senatoriaus Goo- 
dell’o įstatymo sumanymas, 
anądien įneštas -į senatą. Jis 
sako, negana kartas nuo kar
to atšaukti iš Vietnamo sauje
lę kareivių. Taip darant ka
ras gali tęstis ir tęsis. Rei
kia atšaukti visus. Ir jie nu
stato tam tikslui griežtą lai
ką: viskas turi būti atšaukta 
iki ateinančių metų gruodžio 
pirmos dienos.

Gaila, kad šis protingas 
Michelsono nusistatymas nė
ra “K.” redakcijos nusistaty
mas. Ji norėtų, kad šis bai
sus karas būtų dar labiau 
išplėstas ir paaštrintas, nes, 
girdi, tik taip bus galima 
komunistus paklupdyti ant 
keliu! 4.

Ksaverui Kairiui -- 60 metų

Skandalas su “cyclamates
CUKRUS ir medus yra geras maistas; bet pusėtinai 

brangus. O pasaldymui visokių maisto produktų labai 
daug jo reikia. Nesiderina su pelningo biznio poreikiais.

Tai va mūsų chemikai dar 1937 metais išrado labai 
pigų, labai prieinamą saldytoją, “Cyclamates” vadinamą. 
Ir pradėta tą naują padarą plačiausiai vartoti. Biznis 
labai išsiplėtė. Cyclamates gamyba virto viena iš didžiau
sių šalies pramonių. Jos šiandien vertė — daugiau kaip 
trys bilijonai dolerių!

Bet kai kam parūpo patyrinėti “cyclamates” vertę mū
sų sveikatai. Juk jie eina į mūsų pilvą. Ką jie ten daro? 
Pradėta, žinoma, su gyvuliais. Ir paaiškėjo, kad jie gy
vuliuose pagimdo vėžį! Skandalas, pavojus!

Rezultatas: valdžia uždraudė “cyclamates” vartoti 
kaip maisto saldytoją. Bet kiek jis žalos yra padaręs? 
Kiek šimtų tūkstančių žmonių yra be laiko vardan pel
ningo biznio nuvarę į kapus? Baisu ir pagalvoti!

Šimtas negrų kolegijų prašo paramos . -ųi e U R ai
į federalinę valdžią, valsti
jas ir kitas įstaigas finan
sinės paramos, be kurios 
tos kolegijos negali verstis. 
Jose mokosi daugiau kaip 
20,000 negrų, kurių šeimų 
metinės pajamos nesiekia 
daugiau $3,900.

Washingtonas. — Daugiau 
Kaip šimtas negrų kolegijų 
sudarė bendrą sąjungą, ku
rios tikslas iš valdžios ir 
kitų šaltinių gauti daugiau 
finansinės kolegijoms para
mos.

Dabar sąjunga atsišaukia

man pasitraukti nuo gany- 
tojavimo ir palikit tik uni
versitete — literatūros mo
kytoju tautinės kultūros 
reikalui’.”

Plačiai apibūdinęs Tumo- 
Vaižganto gyvenimą ir 
veiklą, docentas Zinkus sa
vo straipsnį baigia:

“Vaižgantas mirė 1933 m. 
balandžio 29 dieną, buržua
zinės santvarkos saulėlydy
je. Daug buvo šio* saulėly
džio ženklų. Siautė ekono
minė krizė, virš Lietuvos 
kabojo hitlerinis Damok
lo kardas. Tačiau nesu
laikomai artėjo ir švie- 
s e s n ė ateitis. Kauniečiai 
streikavo, bok o t u o d a m i 
belgų bendrovės teikiamą 
pasakiškai brangią elektros 
šviesą. Buvo parašytas Pu
tino romanas 'Altorių šešė
liuose.’ Po dviejų dienų vi
sa darbo Lietuva šventė pa
vasarinę Gegužės Pirmosios 
šventę, o po septynerių me
tų atėjo socialistinis Lietu
vos išsivadavimas.

Vaižgantas jo nesulaukė, 
bet mes neabejojame, kad 
jis, kaip ir V. Mykolaitis- 
Putinas, būtų galiausiai nu
sikratęs savo iliuzijų ir bū
tų stojęs į aktyvų naujo gy
venimo statytojų gretas.

TUMAS-VAIŽGANTAS
IR KLERIKALAI

Mūsų reakcinė klerikalinė 
spauda savi naši rašytoją 
Tumą-Vaižgantą ir daug ra
sh 'apie1 jo kūrybą. Įdomu, 
kad toje spaudoj ė nieko ne
simato apie kunigo Tumo 
(Vaižganto) tais laikais 
santykius su bažnyčia ir jos 
kunigija. Nieko nesakoma, 
kaip Tumas buvo persekio
jamas ir terorizuojamas.

Lietuvos Komunistų Par
tijos žurnale (Nr. 9) at
spausdintas ilgas ir labai 
įdomus docento J. Zinkaus 
straipsnis apie Juozą Tumą- 
Vaižgantą. Jame kalbama 
ir apie kunigo Tumo santy
kius su bažnyčia ir jos ku
nigais bei klerikalais. Zin- 
kus rašo:

“Paskutiniaisiais gyveni
mo metais rašytojas nutolo 
nuo klerikalų ir beveik vi
siškai nukunigėjo.

Klerikalai negailėjo pa
stangų arčiau pririšti jį prie 
bažnyčios ir savosios parti
jos. Stengtasi jį išlaikyti 
Katalikų veikimo centro 
valdybos vi c e p i r m i n inko 
pareigose, suteiktas garbės 
kanauninko vardas. Bet no
rėta, kad jis liautųsi puolęs 
krikščionių demokratų par
tiją, ir skelbęs “erezijas” 
(bibliją vadinęs poezija, 
aukštinęs panteizmą ir 
pan.). Patarta jam ne
rašyti teatrinių recenzijų, 
nelankyti teatro, įsaky
ta pasitraukti iš kai
riojo žurnalo “Kultūra” 
bendraudarbių skaičiaus, la
bai norėta apriboti jo moks
linio darbo laisvę, įvesti jai 
buržuazinę cenzūrą. Gra
sinta atiduoti jo bylą Dvasi
niam tribunolui. Vaižgan
tas buvo priverstas net pa
reikšti dvasinei vadovybei 
ultimatumą: 4Arba man pa
likite laisvę darbuotis taip, 
kaip lig šiolei su mano tak
tika ir tik kontroliuokite 
taktingąją pusę, ne princi
pinę (...) Arba, manim ne
pasitikėdami, pavelykite

Ką galėjo duoti geresnio' 
už darbštumą, užsigrūdini
mą ir meilę savajai liau
džiai anais laikais tėvai dar
bininkai savo vaikams? 
Tiesa, Ksavero. Kairio tė
vas, grįžęs 1919 m. iš Tary
bų Rusijos, savo sūnui įžie
bė atsivežtą Didžiosios Spa
lio revoliucijos idėjų ki
birkštį.

Mokslas, nelegali komjau
nimo veikla Biržų gimnazi
joje, o, baigus ją, pripuola
mas fizinis darbas pragyve
nimui, vakarais mokslas 
aukštojoje mokykloje. Ne

skirtis. Niekas taip tiksliai, 
ruošiant ir auklėjant kovo
tojus,'neranda rakto į ka
reivio širdį, kaip jis. Draus
mės atžvilgiu — nedaro sau 
jokių nuolaidų, to paties 
reikalauja ir iš kitų. Labai 
darbštus, visada žvalus ir 
energingas, nežino, kas tai 
yra nuovargis. Gal kam ir 
atrodo griežtas ir rūstokas, 
bet už to rūstumo — meilė 
žmonėms ir nea p y k a n t a 
priešui.”

Prie atstatymo
Gimtinės laukais vėjas

IR LIETUVOS
KUNIGAI

Iš “Vilnies” redaktoriaus 
Stasio Jokubkos pasikalbė
jimo su Kauno Jarpdiece- 
zinės kunigų seminarijos 
rektoriumi prof,., dr. Vikto
ru Butkum -sužinome, kad 
ir visa eilė Tarybų Lietuvos 
kunigų aktyviai dalyvauja 
veikloje prieš karą ir už pa
saulinę, taiką.; Rektorius But
kus tokiais mini Kaišiadorių 
vyskupijos kanclerį Bronių 
Buliką. Klaipėdos kleboną 
Bronių Baikauską, Druskio 
ninku dekaną Kostą Ga
jauską, Alytaus kleboną 
Bronių Novelskį, Kauno ar
kivyskupijos kanclerį Ste
poną Telksnį, Kapsuko de
kaną Vincentą Padolskį, 
Vilniaus vyskupijos valdy
toją Č. Krivaitį ir kitus.

O ką daro mūsų Ameri
kos lietuviškieji kunigėliai? 
Kodėl jie neseka savo bro
lių Lietuvos kunigų pavyz
di? v

JAU PRIPAŽĮSTA 
IR MENŠEVIKAI

Kaip žinia, Chicagos men
ševikų “Naujienos” visomis 
keturiomis rėmė Johnsono 
karinę politiką, o šiandien 
galvą guldo už tos politi
kos ir Vietnamo karo tęsi
mą. Jos neslepia savo troš
kimo, kad Jungt. Valstijos 
mestų visas savo militarines 
jėgas į Vietnamo džiungles, 
nepaisant, kiek ten kraujo 
būtų pralieta ir kiek Ame
rikos jaunų vyrų ten žūtų. 
To reikalaująs Amerikos 
prestižas.

Bet šiai politikai ir šiam 
karui Amerikos žmonių 
priešinimasis virto galingu 
gaisru. To nebegali paslėp
ti ir menešvikų laikraštis. 
Antai Vietnamo Moratoriu- 
umo išvakarėse (spalio 14 
d.) “N.” jau sako:

Toks masinis pritarimas de
monstracijoms rodo, kaip pa
sidarė nepopuliarus Vietnamo 
karas.

Nors prezidentas Nixonas 
ir pareiškė, jog rengiamos de
monstracijos jokiu būdu ne
paveiks jo nusistatymo, susi
jusio su Vietnamo karu, bei 
jis nebūsiąs pirmu 'prezidentu 
pripažinti, jog Amerika karą

Ksaveras Kairys

Būdamas Lietuvos KP Cen
tro Komiteto biuro natų, 
TSRS ir respublikos Aukš
čiausiųjų Tarybų deputatu, 
K. Kairys daug prisideda, 
sprendžiant Lietuvos ūkio, 
mokslo, švietimo bei kultū
ros problemas. Jis negaili 
jėgų jaunimo auklėjimui, 
aktyviai bendradarb i a u j a 
spaudoje.

Gerbiamam Jubiliatui, 
kaip ir visiems tarybiniams 
žmonėms, o tuo labiau ko
munistams, nebūdingas 
nusiram i n i m o , neteisingo 
pasit e n k i n i m o bruožas. 
Ir kokie gražūs mūsų žo
džiai, kokie nuoširdūs lin
kėjimai K. Kairiui jubilie
jaus proga bebūtų, jis pui
kiai žino, kiek dar nepada
ryta ir, tuo labiau, kokie 
dideli darbai jo laukia.

Sulaukus garbingo 60-me- 
čio, linkime Ksaverui Kai
riui ilgai likti žvaliu ir 
energingu, visokeriopos Afc- 
mės ir kūrybiniu laimėjimu:

A. C. ‘

visai džiuginančios perspėk-nešiojo karo pelenus, prie 
tyvos ir įsigijus aukštosios’Šiaulių griaudėjo patran- 
mokykloę. diplomą:. darbi-|kos? visur riogsojo sugriaų- 
ninkas, sąskaitininkas pas 1 
privatų dirbtuvių 1 savinin-
ką...

“Ir aš reikalingas”...
“Tik atkūrus Tarybų val

džią Lietuvoje, pradėjau 
jausti, kad ir aš esu rei
kalingas valstybei” — rašė 
1940 m. savo biografijoje 
Ksaveras Kairys.

Tuo mietu Tarybų valdžia 
paveda jam atsakingą dar
bą respublikos ryšių įstai
gose, kurį K. Kairys atlie
ka su didžiausiu atsidėjimu.

Sunkiausiais Tarybų Są
jungos liaudžiai išbandymų 
metais K. Kairys su ginklu 
rankoje stojo į kovą prieš 
fašistinių grobikų antplūdį. 
Apie tai byloja likęs 16- 
osios Lietuviškosios divizi
jos artilerijos pulko bateri
jos, kuriai vadovavo K. 
Kairys, komisaro Stasio 
Jurginio pasisakymas:

“Į mūsų dalinio kovinį ir 
politinį paruošimą daug jė
gų įdėjo draugas K. Kai
rys. Jis pas mus ėjo bū
rio, baterijos ir divizijos 
vado, pavaduotojo par
eigas. Šiandien jis gavo 
paskyrimą pirmuoju arti
lerijos pulko štabo virši
ninko padėjėju. Draugas 
Kairys nusipelnė šių parei
gų nors su juo ir gaila mums

pralaimėjo, tačiau, vis didė
jantis gyventojų nepasitenki
nimas, gali tą jo nusistatymą 
daugiau ar mažiau pakeisti. 
Juo labiau gali pakeisti ir dėl 
to, kad rytojaus demonstraci
jos yra tik pradžia: Vietnamo 
moratoriumo komit etas jau 
pareiškė, jog panašios de
monstracijos bus rengiamos 
lapkričio 13 a r 1 4 dieną, o 
gruodžio mėnesį planuojama 
surengti net tris tokias de
monstracijas.

tų įmonių korpusai. Šiuo sun-
kiu metu Lietuvos Komu
nistų partija paveda buvu
siam kariui rūpintis res
publikos Mėsos, ir pieno pra
monės atstatymų. Daugiau 
kaip dešimt metų K. Kai
rys dirbo šioje pramonės 
šakoje, pradžioje ministe
rijos skyriaus viršininku, 
ministro pavaduotoju, mi
nistru. Dirbusieji kartu su 
K. Kairiu visada prisimena 
jį, kaip gerą organizatorių, 
mokantį vertinti žmones pa
gal jų sugebėjimus ir darbą, 
tuščiai neeikvoti <nė vienos 
minutės..

Jeigu šiandieną mes visi 
džiaugiamės Lietuvos išvys
tyta pramone, statybine in
dustrija, — tai šioje srityje 
taip pat gražiai pasidarba
vo K. Kairys, būdamas 
Liaudies ūkio tarybos vado
vu, eidamas Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Pirminin
ko pirmojo pavaduotojo par
eigas.

Atsakomybės jausmas
“Jeigu tu myli sąvąją liau

dį, tiki jos šviesiais idea
lais, jeigu tu esi pasiruo
šęs visas savo jėgas skirti 
jai, tai ar gali pamiršti 
įpareigojimus, kokie jie be
būtų — dideli ar maži” — 
yra pasakęs K. Kairys. Bū
damas plataus akiračio ta
rybinis darbuotojas, turė
damas didelį gyvenimo ir 
valstybinio darbo patyrimą, 
drg, Kairys asmenišku pa
vyzdžiu rodo, kaip reikia 
vykdyti partinius ir valsty
binius įsipareigojimus.

Visa tai, kas aukščiau pasa
kyta, nepilnutinai nušvies
tų įvairiapusišką gerbiamo 
Jubiliato veiklą, jeigu ne
paminėtume jo didelės poli
tinės - visuomeninės veiklos.

Požeminė sanatorija
Lejikų Veličkos druskos 

kasykla yra vienintelė pa
saulyje be pertraukos eks
ploatuojama 1,000 metų. Ve
ličkos požemiai nusitęsę 6 
kilometrų į ilgį ir 600 iki 1, 
000 metrų į plotį.

1958 m. Veličkos druskos 
kasykloje buvo pradėtas 
tirti požemio atmosferos po
veikis žmogaus fiziologijai 
ir patologijai. Buvo rūpes
tingai ištirta druskingų po
žemių mikroklimato įtaka 
daugeliui žmogaus organiz
mo funkcijų. Taip paaiškė
jo, kad Veličkos požemiai 
palankiai veikia sergančiuo
sius bronchine astma ir ki
tomis alerginėmis ligomis, 
širdininkus, turinčius vaini
kinių kraujagyslių nepakan
kamumą, hipertonikus.

Veličkoje buvo įsteigta po
žeminė alergologinė sanato
rija. Jos patalpos — olos, 
turinčios 250 kvadratipių 
metrų, yra 211 metrų 
gylyje. Pacientai po žeme 
išbūna 5 iki 16 valandų per 
dieną. Juos prižiūri budin
ti sesuo, turinti ryšį su pa
viršiuje esančia sanatorija. 
Viršuje yra ligonių kamba
riai, valgyklos, gydytojų ka
binetai. Ligoniai sanatorijo
je gydosi 24-48 dienas. Gy
dymo trukmė priklausė 
nuo ligonio sveikatos 
būklės. Paprastai šio
je sanatorijoje pamsSu 
dingsta dusulys, kosulys, li
goniai pradeda lengviau ir 
giliau kvėpuoti, pagerėja jų 
apetitas, priauga svoris.

Į Veličką dabar atvyksta 
daugelis užsienio mokslinin
kų susipažinti su naujuoju 
gydymo būdu.

- -------- A
kelionė

Keliai nuo rankų 
per sąmonę, ;per širdis. 
Tiesūs, susirangę, 
greiti ir tingūs.

Keliai nuo rankų
f per meilę.

Nuo meilės ir į meilę.
Platūs, reiklūs 
ir antraeiliai.

Laukų suvystyti 
į baltus vystyklus.
Lietaus Išlyti.
Nebylūs!
Rėkiantys!

Keliai nuo rankų — 
rankos alkanos, 
ilgesiu pamėlę, 
susuptos j vėją.

Aš tarp tų kelių, 
iš namų išėjęs.

Algimantas Kaminskas
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Fantastiškas masių išsiliejimas 
protestuoti prieš karą

Jau keliais atvejais gyve- knygyno granitinės lygios 
nime pastebėjau tą, kad jei sienos, prieš mane stovėjo 
nori gauti tikras žinias apie aukštas vyras, nusigrįžęs 
atsitikimą, tai būk pats to link knygyno sienos, užpa

kaliu link manęs ir visos 
tūkstantinės minios parke.

Tik, iš niekur nieko, jis 
pradėjo dainuoti aukštu te
noro balsu Amerikos himną.

Pasižvalgius po pietinę amžiaus, bet atmintį tu
ri visiškai puikią. Suki
nėtis šiais įvairiais keliais 
ir be klaidų, rodos, neįma
noma. Na va ir Redondo 
Beach. Dainininkės Annos 
Levanienės buveinė ir veik 
prie pat atviros jūros kran
tinės ir sniego baltumo smė
lio. Oi, kaip norėtųsi čia pa
silikti ir pasidžiaugti šiuo 
pilnu žavesio pliažu.

Anną Levanienę radome 
geroje nuotaikoje, nep a i- 
sant to, kad ji prieš kelis 
mėnesius automašinos ava
rijoj buvo labai sunkiai su
žeista ir kad josios vyras 
Lev anas nuo sužeidimo 
greitai mirė. Pati Levanie- 
nė ilgai išbuvus ligonbutyje 
dabar yra namie ir savo se
sutės Agnės Kantrimienės 
priežiūroje. Ji su pagalba 
kėdės galinti paeiti. Tačiau 
žymėtina, kad Levanienė 
nėra tas žmogus, kuris gy
venimo skaudžiom n e 1 a i- 
mėm pasiduotų. Pav., po di
delių fiziškų ir širdies skau
smų jos veide šypsą rodos 
niekad negali išnykti.

Levanienė, muzikos ir dai

katos, patraukėm link Jur
gio ir Onutės Bernotų, ilga
mečių Los Angeles miesto 
gyventojų. Beje, Los Ange- 
ly dar aplankėme vieną li
gonę, tai Antaniną Marcin
kienę, kuri neseniai pergy
veno sunkią operaciją. An
tanina, po daktaro priežiū
ra, gydosi namie. Taipgi An
tanina yra gera spaudos rė
mėja

Prie to, San Franciskie- 
tės’ gavo progą nors per te
lefoną pasikalbėti su Stasiu 
Smitu, kuris nuo seniai nega
luoja su sveikata. Pasiilgs
tame buvusių spaudoje S. 
Smito korespondencij ų iš 
Los Angeles. Jis mokėdavo 
sklandžiai parašyti jas.

Varde mūsų visų San Fran- 
ciskiečių širdingiausi linkė
jimai visiem ligoniam greit 
susveikti.

Beje, kalbant apie ligo
nius, prisiminė Onutė Pu- 
kienė, kuri prieš tūlą laikę 
sunkiai sirgo ir sunkią ope
raciją pergyveno. Tačiau 
labai džiugu, kad jos svei
kata žymiai pasitaisė ir virš 
minėtame yucaipiečių pobū
vyje ji pietų bilietus parda
vinėjo.

Dar grįžtant prie Berno
tų. Mes veikiausia juos pri
varginome su nakvynėmis.

Na, kelios malonios die
nos, praleistos maloniai, ir 
pamatyti ilgamečiai drau
gai, bičiuliai. Varde mūsų 
visų širdingiausis padėkos 
žodis už nakvynes, vaišes, 
o labiausiai už šiltą malonų 
visų draugiškumą.

M. B — tė

norime! Ko? Taikos! Kada? 
Dabar!” — atkartotinai ir 
atkartotinai.

Vaizdas pasikeičia
Daugelis minioje nešioja 

juodą juostą ant rankovės. . 
Daugelis matėsi ir erdvėje 
paleistų juodų pūslių, plau- ! 
kiant parke virš minios. 
Link rytų, netoli, matosi ant 
aukšto dangoraižio aukštai 
iškelta juoda plavesuojanti 
vėliava.

O tų karvelių — pulkais 
nardo ore virš minios. Mat 
Bryant parkas apsėstas 
karveliais. Jie čia gyvena; 
jie čia ir minta, nes jie tu
ri šėrikų, kurie jiems atne
ša lesalo kas dieną. Jų tu
pyklos didžiuose maume
džiuose. Bet dabar jiems ten 
vietos nebėra — jas užėmė 
žmonės!

Apie ketvirtą valandą par
kas taip prisipildė stačiais, 
kad vietos ant žemės nebe
buvo. Tai jaunuoliai ir su
lipo į parko maumedžius, 
ant stovylų, ir ant parko 
sienų.

Apie penktą valandą žmo
nės nebeėjo į parką, ale 
plaukte plaukė iš visų pu
sių, kaip vanduo upėmis 

, ežerą? 
liaujant Nixoną, kad jis iš-|Spaudimas parke pasidarė 

nebe pakenčiamas, tai pa
sitraukiau ant laiptų prie 
vartų. Iš čia galėjau maty
ti, kas dedasi parke ir kas 
dedasi gatvėje prie parko.

Parkas prikimštas žmo
nių — gatvės prikimštos 
žmonių!

Iš gatvių žmonės įsigrūda 
į parką, kaip į kokią milži
nišką katedrą, pabūna jame 
valandėlę, jausmu išreikš
dami protestą prieš karą. 
Jie jau veržiasi laukan, o jų 
vieton veržiasi į vidų kiti, 
atlikti tą pačią užduotį—tą 
patį protestą prieš karą.

Televizorių aparatai švai
stosi į visas puses ir užre
gistruoja viską, kas čia de
dasi — kaip milžiniška New 
Yorko minia reiškia protes
tą prieš tęsimą karo Vietna
me ir žudymą Amerikos 
jaunuolių. Kurie gali, jie 
tą 'sako balsu. Kurie gali, 
jie tą sako plakatais, iška
bomis.

Mes matėme, niekas to 
nenuginčys o televizorių 
operuotojai tą užregistravo, 
jeigu tik jie norėjo-..

A. Gilman,

atsitikimą, tai būk pats to 
atsitikimo vietoje. Ypatin
gai politiniuose nuotykiuose 
komercinė spauda visada 
savapusiška. Kiekvieno ko
mercinio laikraščio leidėjai, 
radijo ir televizijos komen- Jam pritarė arčiau jo buvę 
tatoriai paduoda žinias taip, 
kaip jie norėtų, kad būtų, 
o ne taip, kaip nuotykis įvy
ko. Juk ir televizorio apa
ratu gali padaryti nuotrau
ką pagal norą.

Todėl spalio 15-tą dieną 
skubėjau vykti Bryant par
ke, New Yorke, kur New 
Yorko žmonės stos protes
tuoti prieš tęsimą karo 
Vietname. .Ta diena buvo 
pavadinta “Moratorium Die
t'd”. Pribuvau ten vidurdie- 

, nį.
Apie patį parką

Bryant parkas — pava
dintas Amerikos poeto Wil
liam Cullen Bryant vardu
— randasi toje vietoje, kur 
pirmasis New Yorko miesto •

— “toli už miesto ribų”. O
dabar jis pačiame miesto^rau^y mūsų armiją iš 
centre, uz poros šimtų^ing^ yietnamo tuojau. Viena di- 
smų nuo pasavimai žinomo de]g iškaba;
adreso Times Square • : “40.000 užmuštų mūsų jau-

Jo balsas atsimušė į grani
tinę lygią sieną ir skardžiai 
ėjo link minios parke. Nie
kas nežinojo, iš kur tas bal
sas ateina, nes tas vyras net 
nesukrutėjo.

Išdainavęs vieną posmą, 
jis nuėjo pro knygyną, mis
teriškai slėpdamas savo vei
dą, kad kas nepažintų jo.

Minia auga
Už poros valandų minia 

taip padidėjo, kad parke 
mažai tuščios vietos beliko. 
Jau rodėsi, kad žmonės per- 
pildys parką, nes vis jų atei
na ir ateina.

Dabar parke pasirodė 
JI daug plakatų su įvairiais 
f prieš karą šūkiais, ir girdė

jos masinių balsų šūkiai
vandenio rezervuaras buvo prie§ karą Vietname, reika- plaukia į milžinišką

adreso — “Times Square”.' 
Čia tolimoje praeityje, po re
zervuaro, i________ ___
linis palocius”, kur vykdavo 
komercinės parodos, politi
nės konvencijos, ir kita ne
paprasta veikla. O dabar jo

je praeityje, po i e-|nupli Vietname — Nixon, 
netoli buvo “stik- ,, * • •

pudingą New Yorko mies
to centralinė biblioteka. Tai 
vis ne eiliniai dalykai, nepa- 
prasti dalykai, kuriuos šitas 
parkas matė praeityje. Bet 
ka jis šiandien čia matė, 
tai jam gal bus vienas iš 
nepaprasčiausių — vienas 
įžymiausių!..

Pirmasis įspūdis
Man pribuvus parke jau 

buvo apie tris tūkstančius 
žmonių — daugiausia jau
nuoliai. Tai pirmasis žvilgs
nis padarė man prastą įspū
di. Maniau, permažai žmo
nių atvyko protestuoti prieš 
Vietnamo karą, kuris toks 
nepopuliarus pas didžiumą 
Amerikos žmonių.

Nežinojau, kas ten įvyks, 
nes spaudoje nemačiau jo
kios programos skelbimo. 
Vienok kaip ir “užuodžiau”, 
kad ten dalykas nepraeis be 
4iekur nieko.

Apvaikštinėjau visus par
ko pakraščius. Gi ant gat
vių, prie parko sienų, di
džiausi vežimai su televizi
jos transliatorių įrengimais 
— gal koks tuzinas jų. Vy
rai meta storas ir plonas in- 
siuliuotas vielas per parko 
/ieną ir veda jas per mau
medžių šakas link tam tik
rų vietų parke. Suskaičiau 
jų šešias. Vienoje vietoje ra
dau du vyrus ant aptverto 
pastolio su dideliu televizi
jos transliatorių. Vienas 
taikė kaip į kokį taikyklį ir 
riktelėjo kitam: “Kokio jis 
aukštumo?”

Čia ir komedija įvykus, 
vedant vielas per maume
džių šakas. Tarpe maume
džių stovi apie penkiolikos 
pėdų aukščio vyriška stovy- 
la. Parašas nublukęs, tai 
tik išskaičiau,, kad ją statė 
New Yorko komercijos or
ganizacija 1885 metais.

Viena tų storiausių tele
vizijos vielų pravesta taip, 

Jtad ji eina po stovylos bar
zdotu smakru — atrodant 
taip, kad kas rengiasi jį kar- 
%'■ . .

Kitur vėl kas tokio mis
teriško. Man stovint netoli

kaip ilgai tu žaisi su žmonių 
gyvybėmis?” Kita: “Neduo
kime daugiau kraujo politi
niams lošėjams!” Dar kita: 
“Maršuokime ant Washing- 
tono lapkričio 15-tą!”

Prie parko vartų priva
žiavo didelis busas, su di
deliais juodais raiščiais 
iš kaspinų ant stogo. 
Ant b u so didelėmis 
raidėmis rašo: “Jau 40,000 
mūsų vyrų žuvo Vietname! 
Sustabdykime karą Vietna
me!”

Šeši jauni vyrai išlipo iš 
buso ir žaidžia bolėmis, po 
tris rankose. Jie sako: “Ši
taip Nixonas žaidžia su mū
sų gyvybėmis Vietname!”

Ant buso rašo: “New 
York Community Theatre”.

Pro mane pranešė didelį 
nlakatą, su užrašu: “Mc
Graw-Hill darbininkai prieš 
Vietnamo karą!”

Sutartiniai jaunuolių bal
sai girdisi minioje: “Mes

Rugsėjo 27 dieną iš San mas būtų pagerintas, kad 
Francisco keturios draugės Taika pasauliui būtų at- 
su Valės Sutkienės “Ramb-!įsteigta. Kalbėtoja sakė, 
leriu” patraukėm link Yu- 
vaipa, Calif. Yucaipoje bu
vo ruošiamas LLD kuopos 
pobūvis ir kviečiamos san- 
franciskietės* Ksavera Ka
rosienė ir Valė Sutkienė pa
pasakoti apie jų pereitos va
saros kelionę po Lietuvą ir 
kitur. Ta proga man ir 
Emilijai Semit (E. Semit 
yra latvių tautybės) kilo 
ūpas kartu keliauti. Iš San 
Francisco link Yucaipa at
stumas 5 šimtai mylių.

Gamtos grožis
Nutarėm keliauti į pietų 

Kaliforniją įlankos keliu 99, 
nes šiuo keliu truputį ar
čiau link Los Angeles bei 
Yucaipos. Šiuo metu keliau
jant į pietų Kaliforniją 
gamtovaizdžiai yra skirtin
gi. žiemos metu bei pava
sarį po gausaus lietaus Ka
lifornija sužaliuoja, sužydi. 
Tačiau Kalifornija gamtos 
grožio vaizdais ir apskritus 
metus turtinga. Jos milži
nai kalnai, violetines spal
vas, kiekvieną atvykusį tu
ristą sužavėja savo kalnų 
didumu, savo įvairiu gam
tos grožiu.

šiuo metų laiku payažia-;da‘ at7ra“nda Vr^is/Be 
vus pora šimtų ipyM l Ple; to, dažnai girdisi posakis 
tus platus laukai baltuojasi „be naudos y _ rie§.
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kaip mūsų gražiosios šalies 
atmosfera tiesiog užteršta, 
nuodinga. Kaip mūsų šalies 
brangus vanduo nuodija
mas ir juo toliau, juo dau
giau tas daroma. Prie to, 
kalbėtoja priminė mūsų ša
lies jaunimą, studentus ku
rie griežtai kovoja nž taiką

Šio pobūvio pirmininkė 
iškvietė tūlus vietinius bei 
iš kitur atvykusius tarti žo
dį kitą, bet apie vietinius 
korespondentas parašys.

Beje yukaipiečiai pasiro
dė su muzika ir daina. To
dėl pobūvis buvo gan pui
kios nuotaikos ir malonus. 
Pasirodo, kad žmonės, ma
tyt, labai pasiilgsta sueigų 
bei pramogų. Kažkaip visi 
jaučiam, kad žmones riša 
dažnesni susiėjimai bei pra
mogos. Pav., Los Angeles
miesto pažangieji skundžia- nos mylėtoja. Ji savo gra
si, kad būk pas juos nėra žiu suprano balsu savu lai- 
galimybės ruošti parengi- ku dažnai sužavėdavo klau- 
mus, nes nėra kam juose sovus. 
dirbti bei rūpintis apie tai. 
Jie sako, ,L._1  ,

i kitų sveikata sunegalavusi 
|ir t.t. Tačiau yra sakoma, 
'kur randasi ryžto, ten visa-

Prieš šimtmečių šimtmečius pušys šakotos
Prie Baltijos augo, šlamėjo, 
Geltoni ir skaidrūs jų syvai tuos potuos 
Kamienais nuo saulės tekėjo.

Kai kopų keliaujantis smėlis užsėjo
Pajūrį ūksmingų pušnyų,
Amžiais ilgais tie sakai akmenėjo, 
Klausydamies marių ošimo.

Sakai tie drugelį ne vieną masino,
Jis tūpė smalkstus lyg į medų,
Ir žmogus kaip senovės žilos pažinimą, 
Gintare nūn it gyvą jį rado.

Gintaro auksas įėjo į madą 
Po Dainavą visą nuo seno: 
Lietuvaitės brangakmenių nepasigedo, 
Legendų, sakmių daug pramanė.

Porino, sakė — gelmėj okeano
Žėrėję gintaro rūmai,
Karalaitė undinė, kuri ten gyveno, 
Patyrė Perkūno žiaurumą.

Nors Milda dievaitė dėl jos susigrūmė,
Po dugną tie rūmai pažiro,
Bet skeveldros lig šiol neprarado skaidrumo 
Išplautos iš vandenio tyro.

Ir kur tik lietuvis gyvent nusiyrė,
' Tolimiausian pasvietin nuklydo,

Jis saugo tėvynės brangios suvenyrą
Tarsi Talismaną didį.

Ir'jei gintaro daiktą namuos kur išvydai, 
Beveik nesuklydes įspėji: 
Besiilginčią tėviškės sielą jis gydo, 
Jon meilės sėklą pasėja.

Jis mena tą krašta, kur pušys šakotos 
Kadaise prie Baltijos vejuj šlamėjo, 
Ir kur sruvo ašaros, kraujas—tuos plotuos 
Aušra gintarinė guodėja atėjo...

J. Šimonis

medvilne (cotton). Rodos, 
dar neperseniausia minimu 
keliu važiuojant matydavos 
daug dykos žemės bei pel
kių. Šiandien, dėka žmo-' 
gaus proto sumanumo ir jo 
rankų darbo, jau dykos že
mės veik visiškai nesimato. 
Tas brangusis vanduo pa
daro tikrą nuostabą gamtai.

Pasiekusios Yucaipos mie
stelį, pirmiausia apsistojom 
pas Joną ir Margaretą Al- 
vinus. Nepaisant, kad M. 
Alvinienė buvo apsikrovus 
su sekančios dienos pobūvio 
darbais ir josios sveikata 
bei jos kojos yra prasto
je padėtyje, nepaisant to, 
kad sakėme, kad mes savo 
vakarienę atsivežėm, drau
gai Alvinai mus smarkiai 
pavaišino.

Nakvynę gavome pas M. 
ir O. Pukius, Marytę Radie- 
nę ir . 
t.y. ru 
girnas buvo visapusiai sėk
mingas ir įdomus. Svečių 
privažiavo apsčiai iš apylin- 
kės miestų, miestelių. Iš 
Los Angeles nemaža svečių 
atvyko į šį pobūvį. ‘

Šeimininkės dirbo sušilę 
prie valgio bei pietų ir stalų. 
Baigiant vaišintis pirminin
kė Margareta Alvinienė pa
prašė svečių ramybės ir pri
statė Valę Sutkienę papasa
koti apie jos kelionę perei
tą birželio mėnesį po Lietu
vą. Valė trumpai, bet įdo
miai pasakojo apie savo 
viešnagę Lietuvoje. Ji džiau
gėsi, kad gavus progą ap
lankyti gimines, o jos gimi
nės aplankė ją Vilniuje. Prie 
to, Valė gėrėjosi Lietuvos 
progresu.

Antroji kalbėtoja buvo 
Ksavera Karosienė, ji trum
pai palietė Lietuvą, nes jai 
mažai teko viešėtis šią va
sarą Lietuvoje. Karosienė 
vuvo siunčiama į Pasaulinį 
Kongresą Helsinkyje, Suo
mijoje, ir į Pasaulinį suva
žiavimą .Už Taiką Berlyne.

Ksavera pasakė brandžią 
kalbą apie mūsų šalies ne
ramią padėtį. Ksavera sa
kė, kad jos šalis yra Ame
rika, ir jinai kovojanti, kad 
Amerikos žmonių gyveni-

Ivinus. Sekmadienį, 
s. 28 įvykęs paren-

Beje,I. ir A. Levanai išauk- 
vieni jų paseno, Įėjo, išmokslino du sūnus.

i Vyresnis sūnus Leo chemi
jos mokslų daktaras, o ant
ras sūnus Raymondas žy
mus architektas. Per eilę 
metų Levanai buvo geri 
spaudos rėmėjai.

Palinkėję Levanienei ir 
jos sesutei geriausios svei-

laikinė mirtis”.
Štai, po šio šaunaus pa- , 

rengimo sekančią dieną vėl = 
J. ir M. Alvinų butas prisi
pildė svečiais. Ir momenta
liai šeimininkės Alvinienės 
didelis stalas prisipildė įvai
riomis vaišėmis. Tą darb- 
ščiąją draugę tiesiog reikė
tų pabarti už jos perdidelį 
vaišingumą. Pati vargiai be
galinti ant kojų pastovėti 
iš nuovargio ir jos nesveikų 
kojų. Beje, šios dienos suei
goj Adeliutė Ziksienė pavai
šino svečius šampanu.

Antradienio rytą draugų 
Alvinų lydimos vykome į 
Laguna Beach aplankyti 
Antaniną Russienę ir jos 

i j aukią sodybą. Laguna 
Beach, puikus vasarotojų 
kurortas. Antanina puikiai 
įsikūrus. Tik labai apgailė
tina, kad Antaninos vyras 
Juozas prieš kelis mėnesius 
mirė nuo širdies smūgio. 
Abu Russai buvo geri dien
raščio “Vilnies” rėmėjai.

Iš Laguna Beach, tap pat, 
Alvinų lydimos vykome į • 
Redondo Beach aplankyti 
sergančią Anną Levanienę.

Jau nemažai metelių pra
skrido, kaip po šias apylin
kes teko važinėti. Esu Los 
Angeles mieste gyvenus ir 
tuo metu apydažniai tekda
vo su tų laikų bičiuliais pa
sivažinėti po šias apylinkes, 
kurias šiuo tarpu labai sun
ku atpažinti. Prieš 30 metų 
čia gyvavo gražūs sodai ir 
įvairios rūšies vasarojai, 
daržovės ir įvairi augmeni
ja. Šiandien vargiai rastum 
čia tuščios žemės šmotą. Los 
Augelio miestas ir jo apy
linkės miesteliai ir pajūri
niai ilgi pliažai (Beach) su
silieję į vieną milžinišką 
Los Angeles miestą. O jau 
tų įvairių įvairiausių kelių 
(freeways) gausumas ir au
to mašinų ir sunkvežimių 
susikimšimas! Tiesiog šiur
pas krečia žvelgiant į šian
dieninius kelius. Todėl šį 
milžiną platų miestą dengia 
kenksmingos dujos, dūmai 
(smog). Tiesa, šiandien dau
guma miestų tą patį gauna.

Jonas Alvinas, nepaisant, 
kad jau gal stovįs prie 80-ties

Yucaipa, Calif.
Apie LLD kp. susirinkimą j Būtų labai gerai, kad nariai 

vėl skaitlingai dalyvautų, 
nes bus valdybos rinkimas 
ir platus apkalbėjimas apie 
geresnį veikimą 1970 m. Su
sirinkimas atsibus Parko 
Salėje ant 7-tos gatvės.

> Pagal mūsų kuopos tari
mą, kiekvienam susirinkime 
padarom peržvalgą, kurie 
nariai sirgo, ar dar serga, 
suteikiam jiems užuojautą.

Kiek laiko sirgo Rožytė 
Saviskienė (pamonietė). Ji 
jau susveiko ir dalyvavo 
šiame susirinkime. Tai link
sma buvo matyti gerą drau-

Pradžioje spalio mėne
sio šauniai praleidom LLD 
kp. susirinkimą. Už tai ga
lima pagirti narius, kad 
skaitlingai lanko susirinki
mus, ir iš to galima spręsti, 
kad įdomauja savo organi
zacijos reikalais, sykiu ne
pamiršta kitų visuomeninių 
reikalų.

Veikiančio komiteto ir 
pramogų komisijos raportai 
rodo, kad kp. valdyba sutar
tinai veikia ir bėgantieji 
reikalai gerai atlikti. Buvu
sio parengimo raportą davė 
drg. Zlinė-Žilinskas. Rapor
tas gerai sutvarkytas, trum
pai ir aiškiai išduotas. Ra
portas rodė, kad pelno liko 
rugs. 28 d. $102.90. Kuopos 
nariai raportą priėmė su 
pagyrimu.

Sekretorius pareiškė, kad 
yra trys laiškai iš laikraš
čių įstaigų. Laiškas skaity
tas iš “Liaudies Balso” kad 
laikraščio vajus prasideda
nuo spalio 1 d. ir tęsis iki 
pabaigos metų. “Liaudies 
Balso” leidėjai nori gauti 75 
naujus skaitytojus ir $5,000 
laikraščio išlaikymui. Kuo
pą kvietė stoti darban laike 
“L. B.” vajaus. Laiškas pri
imtas. “Vilnies” ir “Lais
vės” vajuje, J. Alvinas dar
buojasi liuosnoriai ir pra
džia vajaus sekasi gerai. 
Todėl J. Alvinas pasilieka 
dirbti laikraščių vajuje.

Paduotas sumanymas, kad 
kuomet eina laikraščių va
jus, turim laikraščius pa
remti finansiniai kiek dau
giausia galima. Tarimas per
ėjo “Laisvei” ir “Vilniai” 
duoti po $100. “Liaudies 
Balsui” ir trim tarptauti
nėm org. po $50. Viso išau- 
kota $400.

Kadangi mūsų kp. laiko 
susirinkimus kas antras 
mėn., todėl kitas susirinki
mas pripuola gruodžio-Dec. 
14 d. Tai bus priešmetinis.

Margaret Alvinienė irgi 
varginama skausmų, yra po 
daktaro priežiūra. Ją vargi
na reumatiški negalavimai, 
ji net mano pasitraukti iš 
kuopos valdybos ateinan
čiais metais. Jurgis Šidlaus
kas jau veik susveiko po il
gos ligos ir operacijos.

Visiems ligoniams linkiu, 
. tvirtos sveikatos varde LLD 
kuopos.

Užbaigus kp. susirinkimą, 
pirm. M. Alvinienė, su pa
galba kitų draugių, paruo
šė lengvių užkandžių ir ka
vos. Betty Damušienė atne
šė skanų ir gražų “keksą”. 
Tai didelė padėka mūsų šei
mininkėms.

Alvinas

Pranašaują nedarbo 
didėjimą

Washingtonas. — Buvęs 
prez. Johnsono Ekonominių 
Patarėjų Tarybos pirminin
kas A. W. Okun teigia, kad 
nedarbas gali pakilti virš 4 
procentų visos darbo jėgos.

Okun mano, kad sekamą 
žiemą ir pavasarį galima 
tikėtis didesnio nedarbo.

Akron, Ohio. — Generali
nės ligoninės tarnautojų 
streikas tęsiasi trečią mė- 
nesi. . ’
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'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Brooklynas pradėjo savo darbą vajuje gerai. Šį sykį 
Valys Bunkus pridavė atnaujinimų, ir sako : “Jau įsisiū
bavau į vajaus darbą.”

Kanadietis K. Kilikevičius prisiuntė iš Toronto nau
ją prenumeratą ir atnaujinimų.

So. Bostono vajininkas S. Rainard prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekantys vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
M. Valilionienė, Miami, Fla.; N. Dudonis pagelbėjo phi- 
ladelphiečiams; A. Bemat, Los Angeles, Calif.; J. K. Al
vinas, Yucapia, Calif. (ALDLD 78 kp.); K. Paciūnas, 
Elizabeth, N. J.; J. Stanienė, Baltimore, Md.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Rašo Administracijai:
Apart prenumeratų, čia rasite $100, tai bus nuo drg. 

M. Lewis pagerbimui jos mirusio vyro. Taipgi $6 nuo 
drg. A. Mikaliūnienės. Viso $106. Draugiškai, A. Bemat, 
Los Angeles, Calif. • • •• • •

Maloni drauge: Šiame laiške randasi čekis sumoje 
$70. Tai dalis pelno nuo mano gimtadienio pares, kuri 
įvyko rugsėjo 21 d. Linkiu sėkmės sukelti $15,000 su di
deliu kaupu. Draugiškai, Jennie Staniene, Baltimore, 
Md.

Siunčiu ir kitą čekį sumoje $20. Baltimorės LDS 48 
kp. ir LLD 25 kp. aukoja po $10. Draugiškai, Jennie Sta
nienė.

Gerbiamieji: Turiu už garbę pranešti tamstoms,kad 
Roselando žemaičių Draugiškas Klubas savo susirinkime 
nutarė paskirti $10 į “Laisvės” vajaus fondą. Su geriau
siais linkėjimais, Julia Wallis, Chicago, Ill.

J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif., prisiuntė $63. Aukojo: 
Antoinette Russ, Laguna Beach ................  $60.00
Chas. Bartnick, San Diego................................ • 2.00
Geo. Šidlauskas, Yucaipa...................................1.00

Nuo kitų gauta sekamai:
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. . •...................... $25.00
Paul Zunaris, Lantana, Fla. .. ........................... • 21.00
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y. ................. 20.00
Frances Witkowsky, Ossining, N. Y....................11.00
M. F. Kvietkas, N. Miami Beach, Fla............ 11.00
V. Kartonas, Jensen Beach, Fla. . •................. 10.00
A. Paukštienė, Miami, Fla............................  10.00
A. A. Adams, Tacoma, Wash................................ 10.00
B. Lukoševičius, Washington, Pa............ .  7.00
Ben Brown, Miami, Fla. .. ..................................  7.00
S. Rainard, Dorchester, Mass..........•.................... 6.00
Michael Wenzlow, Arlington, Mass.............. .  6.00
B. Baleisis, Valley Stream, N. Y. ....................... 5.00
LDS 37 kp., Pittsburgh, Pa. .. ......................... 5.00
M. B. Lukshes, Woodhaven, N. Y. ............. •. 2.00
Po $1: F. Navardauskas, Phila., Pa.; Martin Me

lis, Wilkes-Barre, Pa.; F. Spaičys, Montreal, Canada; A. 
Šimkus, Hightstown, N. J.; A. Antanaitis, Baltimore, Md.

Šį sykį aukų įplaukė $430.00. Anksčiau gauta $2,837.
Viso $3,267. Dar reikia $11,733.

Laiškų pusėtinai daug suplaukė. Paeiliui juos su
tvarkysime.

Anksčiau Administracija pranešė, kad Gilman Paper 
Co. pranešė, jog popieriaus kaina bus pakelta. Dabar 
pranešė, kiek pakėlė — $5 ant tonos! Kainos kyla ne tik 
laikraštinio popieriaus, bet ir šiaip spaudos reikmenims.

Esame tikri, kad mūsų gerieji bičiuliai supras pa
dėtį.

Didelis ačiū yiršminėtiems už gausią paramą.
Administracija

ST. PETERSBURG, FLA.
Floridoje didesni karščiai 

praslinko, jaučiamas rude
nėlis, žolė ir krūmeliai ne
sparčiai auga. Neužilgo pa
matysime gatvėse mašinas 
kursuojant iš įvairių šiau
rinių valstijų, ieškant vietos 
praleisti žiemos sezoną. Ne
užilgo prasidės pasirodyti 
pramogose atvykusių dau
giau ir lietuvių iš toli. Sve
čiai pažangiųjų pramogose 
labai gerbiami ir maloniai 
priimami. Spalio 11 d. LLD 
kuopos pramoga buvo šauni 
su skaniais patiekalais, dar
bingųjų šeimininkių paruoš
tais. Anksti ryte nuvykus į 
Laiškanešių salę radome 
sukaitusias dirbant šeimi
ninkes P. Blaškienę, Aleną 
Sholunienę, Moniką Rač
kauskienę, vėliau pribuvo 
pagelbininkės. Visos kai bi
telės sparčiai darbavosi pie

tų laiku, susirinkusius spar
čiai aptarnavo.

Gražu buvo tėmyti laik
raščių vajininkus Povilą 
Alekną ir Joną Rūbą. Jiedu 
rinko prenumeratas, atnau
jindami seniem skaitytojam 
ir kalbindami neskaitančius 
užsisakyti “Laisvę”, “Vilnį” 
arba “Liaudies Balsą”. Jie 
gavo ir šiaip paramos dėl 
laikraščių.

Dar nedaug, bet buvo ir 
svečių. Domininkas Mika
lauskas iš Detroito, Ignas 
Miletz ne pirmą kartą iš 
Čikagos ir Jeronimas ir Su
zy Shukaičiai išMiami. Pas
tarieji kas metas, kol svei
ki, tvirti užsuka čionai pa
simatyt su buvusiais Con
necticut Valst. gyventojais, 
su kuriais ten darbuodavo
si pažangiame judėjime. J. 
Shukaitis vairuoja Lietuvių 
Socialį Klubą, eidamas pir

mininko pareigas, jo žmona 
Suzy prisideda su darbu 
prie LLD kuopos pramogo
se ruošimo pietų. Iš plataus 
pasikalbėjimo su svečiais 
miamiečiais patirta, kad 
pas juos visuomeniška veik
la žygiuoja sena vaga. Deja, 
žmonių veiklai pinasi po ko
jom senysta, ligos ir kit kas. 
LLD kuopa ten rengs baza- 
rą ir draugai kvietė visus 
atsilankyti.

Pramogoj duota trumpa 
meninė programa. Alena 
Bružas solo sudainavo dve
jetą dainelių “Jaunystė” ir 
“Jau atėjo rudenėlis”. Dai
nos mylėtojai vad., Adelės 
Pakalniškienės taippat su
dainavo dvi daineles, trečią
ją su visa publika. Dainos 
išėjo sutartinai, maloniai.

Ligoninėje atlankius An
taniną Puishinę patirta, kad 
jos akies operacija buvo 
sėkminga. Dabar gydosi ji 
savuose namuose.

Vikutis

Norwood, Mass.
Spalio 5 d. LLD 9 kuopa 

buvo surengus pietų banke
tą spaudos naudai—M. Už
davinio rezidencijoj.

Apart vietinės publikos, 
turėjom svečių iš Bostono, 
Dorchesterio, Cantono ir ki
tų kolonijų.

Parengimas visais atžvil
giais pavyko labai gerai. 
Aukų buvo surinkta “Lais
vės” specialiam fondui $66. 
Visiem aukavusiem širdin
gai ačiū.

Dėl šio banketo buvo gau
ta gražių maisto dovanų. 
Dovanojo S.' Reinardas 4 
pyragus, Eg. Yakštienė 3 
pyragus, S. Budrevičius 3 
pyragus ir keiką, M. Kra
sauskienė 2-vi kvortas pie
no ir svarą kavos, K. Bar- 
čienė sūrį, A. Vaitkevičius 
kopūstų ir 3 sviestus, C. Ta
railienė skanių blynų, M. 
Trakimavičienė kopūstų, J. 
Gudis kvortą šnapso, N. 
Grybienė 2 svarus kavos, 
M. Grigunienė 2 kvortas 
grybų. Už dovanas visiems 
širdingai ačiū.

Gražus ačiū tenka gaspa- 
dinėms už jų atliktą didelį 
ir gražų darbą. Šiame pa
rengime dirbo S. Budrevi- 
čienė, B. Žukauskienė ir M. 
Trakimavičienė. M. Uždavi- 
nis joms daug gelbėjo viso
kiais reikalais.

Per parengimą aukų bu
vo gauta sekamai:

A. ir K. Barčiai, $10.00 
po $5.00: M. Uždavinis, S. 
Družas, R. Zaluba.

Po $2: A. ir O. Zarubos,
A. Rakutis, E. Balekevičie- 
nė, Z. Šukienė, Mr. ir Mrs. 
Graham, S. ir Reinardai, ir 
L. ir M. Trakimavičiai.

Po $1: Mrs. Radzevičienė, 
V. Kilmonas, L. Plutienč, 
Mrs. Freimantienė, M. Kra
sauskienė, A. Yalauskienė,
B. Sarapiene, E. Vasiliaus
kienė, M. Krulienė, A. Yakš
tienė, B. Čiuberkienė, M. 
Davidonienė^, A. Vaitkevi
čius, J. Stonis, M. Valmienė, 
A. Babilienė, N. Grybienė, 
J. Gudis ir P. Žukauskienė.

Aukų viso buvo surinkta 
$66.00 bet nekuriu vardai 
nebuvo užrašyti.

Už aukas> dovanas ir įvai
rų darbą, kuris buvo atlik
tas bent keno per šį paren
gimą, dar kartą visiems 
ačiū.

M. Uždavinis

Maskva. — Dabar dešimts 
Tarybų Sąjungos miestų jau 
turi daugiau, kaip po milijo
ną gyventojų. Maskva tu
ri 6,642,000 gyventojų, Le
ningradas — 3,798,000.
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Iš Lietuvių Moterų Klubo susirinkimoMiami, Fla.
Rudenį choro veikla pa

gyvėjo. Po vadovybe Biru
tės Ramoškaitės rugp. 14-tą 
spaudos naudai buvo su
rengtas koncertas. Lapkr. 
2 d. pietūs ir koncertas bus 
rengiamas choro naudai. 
Choras laiko praktikas Lie
tuvių Socialio Klubo patal
pose kas šeštadienį, kaip 1 
vai. po pietų. Kai klube nė
ra vietos, laikom praktikas 
pas Gabrėnus tuo pačiu lai
ku.

Girdėjom, kad Stasys Vai
neikis irgi greitai atvyks. 
Jis prisiuntė chorui $20.00. 
Didelis ačiū jam. Chorui la
bai trūksta moterų daini
ninkių. Kurios mylit dai
nuoti, prašome ateiti. Taip
gi visus kviečiam ateiti lap
kričio 2-rą į Choro pietus 
ir koncertą.

Choristas

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės” Nr. 75 kores

pondencijoje iš Miami, Fla., 
skamba “Pažangietis drau
gas Vertelga,” o turėjo bū
ti draugas Gudelis.

Toliau skamba “rugsėjo 
18 d., o turi būti rugpiūčio 
21 d.

Atsiprašau draugą Gude
lį už nemalonią klaidą.

J. Kanceris

Worcester, Mass.
Iš Aido Choro

Aido Choras dabar laiko pa
mokas ketvirtadienio vaka
rais vadovybėje mokytojo 
Alberto Daukšio. Buvęs mo
kytojas Jonas Dirvelis nesi
jaučia sveikas aju ilgas lai
kas, ir gydytojas patarė su
silaikyti nuo visokios veik
tos. Mes visi aidiečiai linki
me jam sustiprėti sveikato
je.

Mūsų naujas" mokytojas 
rūpestingai stengiasi, kad 
Choras gerai dainuotų. Jis 
ir Irena, ir Richardas Janu
lis keliauja apie 40 mylių 
į pamokas, kad Aido Cho
ras susimokytų gerai, kad 
atliktų dalį p r o g ra m o s 
“Laisvės” metiniame kon
certe, New Yorke. Nors 
Choras yra dabar 4 daini
ninkais mažesnis, bet gra
žiai dainuoja.

Helen Janulytė-Smith yra 
puiki mūsų akompanistė 
per daugelį metų. Žinau, 
kad “Laisvės” koncerte lap
kričio 9 d. klausovai mūsų 
dainavimą gražiai priims, 
nes dalyvaus ir mūsų talen
tingieji solistai, duetai ir 
gal trio. Aš stebiuosi, kad 
tokia maža grupė daininin
kų taip' gražiai dainuoja. 
Atrodo, kad Aido Choras 
gyvuos dar ilgai.

J. M. Lukas

Brockton, Mass.
Atžymėjo “moratoriumą”
Spalio 15 dieną ir pas mus 

buvo gerai atžymėtas prieš 
karą moratoriumas. Nuo 
St. Patrick Church Main 
gatve maršavo apie 600 jau
nos publikos ligi Legion 
Parkway. Ten turėjo pra
kalbas, reikalavo, kad pre
zidentas Nixonas sustabdy
tų Vietnamo karą ir ištrauk
tų iš Pietų Vietnamo Ame
rikos kareivius.

Bet didžiausia demons-
tracija įvyko Bostone. Taip
gi demonstracijos įvyko ir 
mažesniudse miestel i u o s,e, 
kaip Canton ir Lynn, Mass., 
ir kitur.

Geo. Shimaitis

Spalio 15 d. New Yorko 
pažangios lietuvės moterys 
turėjo savo Klubo mėnesinį 
susirinkimą. Jį pravedė 
Klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė.

Susirinkimas pareiškė Ju
lijai Meškienei užu o j a u t ą 
dėl jos vyro mirties.

Nhtarta lapkričio 23-ąją 
dieną suruošti Klubo paren
gimą.

Klubiete Amelija Juškevi
čienė šią vasarą aplankė 
keletą Europos šalių ir pa
darė daug nuotraukų. Ji 
pažadėjo jas mums parodyti. 
Apart nuotraukų, bus ir kai 
ko daugiau.

A. Rainienė pateikė ra
portą iš Klubo vasarinio 
parengimo.

Nutarta pasiųsti paramos 
Pietų Amerikos lietuvių pa
žangiesiems laikraščiams — 
Urugvajaus “Darbui” $20 
ir Argentinos “Vagai” $20.

Ieva Mizarienė spalio 15- 
ąją dalyvavo protesto de
monstracijoje Manhattan e 
prieš Vietnamo karą. Ji pa
pasakojo klubietėms, kad 
tai buvo viena iš didžiausių 
demonstracijų. Be kita ko, 
ji sakė: ėjo labai daug jau
nimo su gedulo raiščiais 
ant rankovių, nešini pla
katus prieš karą; bažnyčių 
varpai skambėjo, prita
riant demonstrantams; mil
žiniška minia susikaupė mi
nutės tylai, apgailestauda
ma apie 40,000 Amerikos 
jaunuolių, žuvusių Vietna
mo, kare; republikonas se
natorius Jacob Javits savo 
kalboje sakė, kad Amerikos 
armija bus ištraukta iš 
Vietnamo neužilgo, bet tūks
tančiai žmonių grieštai šau
kė, kad armija turi būti iš
traukta ir karas turi būti 
baigtas dabar.

Nastė Buknienė paskaitė 
savo straipsnį, tūpusį Vil
niaus “Tiesoje,” ir Ievos Mi- 
z a r i e n ė s straipsnį, tilpusį 
Lietuvos laikraštyje “Gim
tajame Krašte.

Kalifo r n i e t ė Antonette 
Russ per B. Keršulienę pa-

Cleveland, Ohio
Mire Julia Werner 

(Stripinis)
Velionė gimė Lietuvoje, 

Stripinio kaime, 1887 me
tų kovo 4 d. Ji išgyveno 
Amerikoje 61 metus — iki 
mirties.

Julia Werner buvo pažan
gaus judėjimo veikėja. Ji 
priklausė Lietuvių Moterų 
Progresyviame Susivieniji
me, 24 kuopoj. Kada buvo 
likviduotas Susivienijimas, 
tai ji įstojo, į Clevelando 
Moterų Klubą nuo pat jo 
pradžios. Ji buvo’ narė per 
daugelį metų 22 kuopos ir 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Ji pinigiškai rėmė visas 
viršminėtas draugijas. Bet 
jos mylimiausia organizaci
ja buvo Politinių Kalinių 
Gynimas. Ji šiai organiza
cijai yra aukojusi šimtais 
dolerių. Ji taipgi yra prL 
davusi aukomis daugelį ran
kų darbo ir naminių daly
kėlių.

Julia buvo “Laisvės” skai
tytoja ir rėmėja.

Pagal velionės prašymą, 
jos kūnas buvo sudegintas. 
Pelenai padėti jos rožių 
darželyje, kurį jinai labai 
mylėjo.

Lai būna mūsų aukšta pa
garba Julijai Werner už jos 
atliktus visuomeninius dar
bus.

Anna Kazilonis 

simokėjo Klubui $5 ir tapo 
amžina jo nare.

Niujorkietės A. Kazlaus
kienė per I. Mizarienę ir 
Ona Janušienė per H. Fei- 
ferienę pasimokė j o Klubui 
po $5 ir tapo amžinomis jo 
narėmis.

Aukos Klubui
Philadelphietė Lietuvai

tė — $10, K. K. — kavos ir 
$1, Viktorija Balkus — $1, 
U. Gužonienė—$1; Ona Ma
lin padovanojo suvenyrų, o 
Julija Lazauskienė—puokš
tę gėlių.

Užbaigtuvėms buvo vai
šės. Jas paruošė šios klu- 
bietės: Vera Urbonas, Vik
torija Zubov, Stela Norbu- 
ta, Julija Šimkus, Ona Do
bei ir Ona Malin; joms pa
gelbėjo K. Čeikauskienė.

Besivaišinant pasveikin
tos trys klubietės jų gimta
dienių proga — Nelė Ven- 
tienė, V. Balkus ir B. Ker- 
šulienė. Sudainuota joms 
“Ilgiausių Metų” ir palinkė
ta dar daug daug gimtadie
nių.

V. B—nė

Pastaba ant pastabos
“Laisvėje” spalio 14 d. M. 

Stakovas pabėrė pastabą 
man, pabrėždamas, kad “tu
rėjome pamokas apie politi
ką ir ekonomiką.”

Central Brooklyne nebu
vo tokių pamokų, apie ko
kias kalba Stakovas. Tur
būt jis sumaišė su kita mo
kyklėle, kuri buvo įsteigta 
netoliausiai nuo “Laisvės” 
pastogės. Toje mokyklėlėje 
buvo mokinama “Marksisti
nė ekonomija ir valstybė ir 
revoliucija.” Mokytoju bu
vo Kazys Vidikas-Tauras.

Stakovas sako, kad rašy
bos mokyklėlė buvo Maspe- 
the, kuriai kartais vadovau
davo V. Žabui. Maspethe 
negyvenau ir nepriklausiau 
jokioje tenaitinėje draugi
joje ir nieko nemokinau ra
šybos Maspethe.

Central Brooklyne buvo 
įsteigta rašybos mokyklėlė, 
kurioje mokytoju buvo Jo
nas Juška. Kai Juška kar
tais dėl kokių reikalų pavė
luodavo, būdavo, man pa
veda Jablonskio gramatiką 
paimti ir patarti mokini
ams. V. Žabui

MIAMI, FLORIDA

KONCERTAS ir PIETŪS

Miamčs Aido Choras, vadovauja Birutė Ramoškaitė
/

Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 2 d.
LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE 

2610 N.W. 119th Street Pietūs 12:30 vai.
Koncertas 2:30 valandą «

Programoj dalyvauja: Aido Choras, solistai Stasys 
Vaineikis, Birutė Ramoškaitė, Mae Gabrėnienė ir kiti, 

Visus kviečia AIDO CHORAS

Rochester, N. Y>
Lapkričio 2 d., sekmadie

nį, LLD kuopos vyrai ir mCČ 
terys rengia skanius pietus. 
Bus jautienos ir kugelio ir 
visokių skanėsių, saldžių ir 
karštų gėrimų.

Visus Rochesterio ir apy- 
lin k ė s lietuvius širdingai 
prašome dalyvauti. Pelnas 
eis spaudos naudai.

Visus prašome nesivėluo- 
ti, nes pradžia bus 1 vai. po
piet. Prašome negaminti 
pietų namie, bet ateiti į Ge
dimino salę, kur būsite visi 
pavaišinti.

Po pietų bus Gedimino 
draugystės susirinkimas.

Rengėjai

Mrs. King nori naujo 
tyrinėjimo

New Yorkas. — Mrs. Uo
re tta King, užmuštojo 
Kingo našlė, reikalauja to
lesnio tyrinėjimo, ar kas 
daugiau nėra prisidėjęs prie 
Kingo užmušimo.

Ji mano, kad vieno James 
R a y prisipažinimas prie 
kaltės ir be teismo jo nubau
dimas sukelia abejingumą, 
ar tik nebuvo platesnio suo
kalbio dr. Kingą nužudyti.

238,900,000 gyventojų 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Sausio 1 d. 
Tarybų Sąjungoje buvo 238, - 
800,000 gyventojų. 1968 m. 
gyventojų skaičius pakito 
2,200,000.

Viso gyventojų skaičiaus 
46 proc. yra vyriškos lyties, 
78% sudaro fabrikų ir raš\ 
tinių darbininkai.

La Paz, Bolivija. — Ame
rikiečių valdomą aukso ka
syklą darbininkai užėmė ir 
jie reikalauja kasyklą na
cionalizuoti.

Washing tinas. — Alliance 
of Labor Action, atstovau
jąs apie 5 milijonus unijis- 
tų, užgy rė m o r a t o r i u mą 
prieš karą.

Jeruzalė. — Užsieniniai 
Izraelio rezervai sumažėjo 
25 milijonais dolerių. Mili- 
tarizmas smarkiai mažina 
rezervus. •
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į vėl įžymus svečias 
iš Tarybų Lietuvos

Praėjusį pi r m a d i e n į į 
Jungtines Valstijas pribuvo 
nemaža įvairios sudėties 
svečių grupė iš Tarybų Są
jungos. Sužinojome, kad jo
je yra ir mūsų įžymusis 
tautietis Vytautas Žalakevi- 
čius, išgarsėjęs filmų direk
torius. Kaip žinia, jis yra 
dirigavęs tokiems filmams 
kaip “Niekas nenorėjo mir
ti”, “Laiptai į dangų”, “Ja
nonis” ir kt.

Svečiai čia viešėsią porą 
savaičių. Jie tą pačią dieną 
lėktuvu išskrido į Washing- 
toną. 0 iš ten, žinoma, ap
lankys dar keletą didmies
čių. Į New Yorką sugrįšiu 
spalio pabaigoje, čia pabusią 
keletą dienų ir paskui lap
kričio 4 d. grįšią į namus.

Mes linkime tarybiniams 
svečiams gražios, linksmos, 
laimingos viešnagės. Būtų 
labai gražu, jeigu čia New 
Yorke susidarytų sąlygos 
Vytautui Žalakevičiui susi
tikti ir susipažinti su šios 
plačios apylinkės lietuviais. 
Deja, kai žmogus atvyksta 
su grupe, labai sunku jam 
būna nuo kitų atsiskirti.

Reporteris

Ar tiesa?

Daugiau užgyrimų J. J. 3TYH3fflVH"flSm JISB HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Lindsay kandidatūrai

Pirmiau Lindsay kan
didatūrą į miesto majorus 
yra užgyręs didlapis “The 
N. Y. Times.” Dabar tą pa
tį padarė ir “The New York 
Post.” Dienraštis ne tik už- 
giria Lindsay kandidatūrą, 
bet jį giria kaip majorą. 
Tą pačią dieną majoro kan
didatūrą antram terminui 
užgyrė labai plačiai skaito
mas ispanų kalba dienraš
tis “EI Tempo.”

Dar daugiau: Už Lindsay 
pasisakė politinė grupė Ci
tizens Union ir televizijos 
WMCA vedėjas Mr. Straus. 
Tai laikoma labai dideliu 
Lindsay laimėjimu. Aišku, 
kad toks šių laikraščių ar
ba grupių pasisakymas la
bai nepatinka republikonui 
kandidatui Marchi ir demo
kratų kandidatui Procacci- 
no.

Kaip žinia, į New Yorko 
miesto majorus yra ketu
ri kandidatai: Lindsay, 
Marchi, Procaccino ir Sto
rey. Rasheed Storey yra 
Komunistų partijos kandi
datas.

U. S. RADIUM IN PARSIPPANY

IMMEDIATE DAY SHIFT
OPENINGS

FOR THE FOLLOWING:

• ASSEMBLERS • INSPECTORS

Has

Pilietis

HELP WANTED-MALE-FEMALE
GOLF COURSE

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

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

(67-79)

HELP WANTED-HALE-FEMALE

Machine Shop Journeymen
• SILK SCREENER

(Mechanical & Visual)
• PROCESSORS WAREHOUSE MEN

We offer paid hospitalization, paid holidays and vacation.
For immediate interview call Mr. R. Longo:

335-9636. Or apply daily 9—5 at 1259 Rt. 46, Parsippany, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(78-80)

Full time. 8 AM—4:30 PM.
Advancement.

Overtime. Excellent Company Fringe 
Benefits.

CORPORATION 
CF & I STEEL

openings for

PRODUCTION
TRAINEES

operating departments at Tren-In
ton and Roebling, N. J. plants. No 
experience necessary. Must have ap
titude for mechanical work. Excell
ent opportunity to earn semi-skilled 
occupation and increase earning ca
pacity. Minimum rate $2.765 per 
hour. Must be willing to work ro
tating shifts.

Applicants will be considered with
out regard to race, color, age, reli
gion or national origin. Benefit 
package unmatched. Apply Personnel 
Office, 692 S. Clinton Ave., Trenton, 
N. J., 8:00 A.M. to 4:30 P.M.

MACHINISTS
Machines Assemblers

Boring Mill 
Lathe

Milling Machine
Choice of day or night shift. Plenty of overtime. All benefits 

including pension and profit sharing plan. Excellent working con
ditions in our new modern plant. Call Mr. Martella at 201-227-2080.

ARROW CONVERTING EQUIPMENT, INC.
17 Law Drive, Fairfield, N. J.

An Equal Opportunity Employer.

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

Apply:
GRAND-WAY DISTRIBUTION 

CENTER
43 McKee Drive, Mahwah, N. J.

201-529-3838. (72-78)

(78-81)

CHEMICAL OPERATORS

You can go a long way at Nopco with little chemical experience!

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)

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)

WOOD WORKING. All ground 
hand in furniture shop, 
part time. Aply: 1010 
St. PO 9-1324.

(77-83)

machine
Full or
W. York

COLLEGE CAFETERIA. Dish-
room help. Mon. thru’ Fri. 40 hours.
6 AM to 4:30 PM. Union & 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)

Už žinią galvos negul.dau, 
nes neturėjau nei laiko, nei 
galimybės patikrinti. Bet 
pereitą antradienį telefonu 
vienas mūsų bendradarbis 
pranešė, kad į Jungtines 
Valstijas yra atvykęs įžy
musis Lietuvos dainininkas 
Jfyt. Kaniava su žmona, 
f tu r jie dabar apsistoję, ko
kiais reikalais ar tik šiaip 
vi^nagėn yra atvykę, mums 
šios malonios žinios suteikė
jas nežino ir nepasakė.
Gerai būtų, kad ši žinia pa

sitvirtintų. Kaip atsimena
me, dainininkas Kaniava! 
prieš kurį laiką lankėsi 
Jungtinėse Valstijose suga
ną skaitlinga grupe turistų 
iš Tarybų Lietuvos. Jis 
mums padainavo su svečiais 
susitikime Maspetho Lietu
vių piliečių klube ir visiems 
labai patiko.

Koks būtų malonus sur- 
prizas, jeigu jis galėtų ir vėl 
mus palinksminti savo ga
lingu balsu ir šilta asmeny
be. Rep.

Pentagonas sumažins 
darbus 10 proc.

Washingtonas.—Pentago
nas praneša, kad jis nusita
rė sumažinti 10 proc. milita- 
rinius darbus. Sako, už ke
lių mėnesių bus paleista iš 
darbų 212,000 darbininkų.

Tai daroma prez. Nixonui 
reikalaujant mažinti milita- 
rines išlaidas, kad tokiu žy
giu prisidėti prie infliacijos 
sulaikymo.

TSRS lėktuvai gaus 
kuro iš erdvės

Maskva. — TSRS spaudos 
agentūra Tass praneša, kad 
Tarybų Sąjungos mokslinin
kai išbando džetinį lėktuvą, 
kuris galės gauti kuro iš at
mosferos. Kai lėktuvas pa
sikels nuo žemės, tuomet jis 
naudosis nitrogenu.

Lėktuvo greitis galės būti 
iki 120 kilometrų arba 75 
mylių į sekundę.

CF & I STEEL 
CORPORATION

Phone: 609-396-6511. 
portunity Employer, In 
for Progress Program.

Equal
the Plans

Op

(78-81)

SHIPPING CLERK. Leading el
ectronic components firms need re
sponsible man for light shipping, re
ceiving. Immediate opeping. This is 
an excellent opportunity for an alert 
man to assist shipping supervisor. 
Excellent starting salary plus liberal 
company benefits. Advancement po
tential. Springfield, N. J., location. 
Call Mr. Lang. 379-7600, ext. 824.

(78-84)

MECHANICS & TRAINEES

Good working conditions, good pay, 
fringe benefits.

Apply: STEPHEN-LEEDOM
PET CO. Allegheny Ave. & 
ard St.

GA 6-2402

CAR-
How-

(78-82)

WAITRESSES, Waiters, Bus Boys, 
Kitchen help. Full and part time. 
Apply: CAMBRIDGE INN, Garden 
State Plaza, Paramus, N. J.

(78-84)

Up to 2 yrs. of it is all we prefer. That’s not asking a lot when 
we pay as high as $3.18 to $3.30 per hour (depending on the position) 
to start. And we do more to encourage your progress—not with talk 

tuition refund plan, and a

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

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

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

a future.
Apply in person:

CRANFORD WAREHOUSE

— but with liberal benefits, 
stock option plan to name

including a 
a few.

SECURITY GUARDS

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

(72-78)

Whether you’re a high 
shift position foi’ you at our Carlstadt 

find out first-hand how you can contribute
one of the leading chemical firms in New Jersey 
Carl Schnieders for an appointment at 484-8400,

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

school grad or not, we have a rotating 
facility. Must provide own 

to

NOPCO

CHEMICAL DIVISION

DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL CO.

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

WIREMEN

8 AM—4:30 PM.
Overtime. Excellent 
fringe benefits.

WAREHOUSE MEN
Full time.

Advancement.
Company

Free Hospitalization and life 
insurance.

Paid Holidays and vacations
Apply:

GRAND-WAY DISTRIBUTION 
CENTER

Openings exist at all levels. 
Expanding Electro-Mechanical

Operation
Opportunity for Advancement 

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

AUSTIN ELECTRONICS

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)

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)

AUTO MECH. Front End and 
Allignment, good sal. plus comm. 
Apply in person: * * •

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

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

MECHANICS & TRAINEES

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

(73-79)

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

MEN.

FULL

425-2122.

DYE HOUSE LABOR.
GOOD RATES.
FRINGE BENEFITS

DAY SHIFT
(73-78)

CLEVELAND, OHIO

Mirus mūsų mylimai mamytei
JULIA WERNER

HOUSEKEEPER-MAID. Like to 
work in a beautiful place with great 
benefits? We have house-keeping 
maid ' openings NOW! Full or part 
time. Call 843-9500, ext. 835. Mar
riott Motor Hotel, Saddlebrook, N. J.
An bqual opportunity employer.

(78-81)

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

ACCOUNTING
RECEIVEABLES

(73-79)

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

201-241-3300
Equal Opportunity Employer 

(75-81)

450

An

Wood working conditions. Good 
Fringe benefits.

Apply:
STEPHAN-LEEDOM CARPET

Pay-

CO.
Allegheny Ave. & Howard St. 

GA 6-2402.
(75-79)

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

WOODWORKER NEEDED

Norime ištarti padėką visiems tiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie mūsų mamytės laidotu
vių, kaip tai grabnešiams, Moterų klubui už gė
les ir klubo garbės grabnešiams, LLD už gėles, 
Anna Kazilionienei už perskaitymą eilėraščių 
lietuviškai ir angliškai, A. Palton’ui už kalbą 
krematorijoj, taipgi visiems palydovams.

Lucille Fleischer, duktė 
Steve Lumas, sūnus

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Klemas Simon
Mirė spalio 24, 1967 m.

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas vyras 
Klemas. Liūdna be jo„ Prisimenu jį kasdien. Jis 
ilsisi gražiose Cypress Hills kapinėse, Brooklyn,

Keidė Simon, žmona, 
Miami Beach, Fla.

MAIDS, Domestics, Waitresses, 
Would you like a better paying job? 
Let us train you as a hospital aide.

’’ Phone 665-1666.
(78-80)

St. Petersburg, Fla
• PRANEŠIMAS

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 right per
son. Call Polly Madison. GL 7-400, 
Ext. 44 for appt.

PERFECT PHOTO, INC.
4901 Stenton Ave., Philadelphia

(77-79)

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)

• Part
• Part
• Full

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

With Bandsaw ability.
Call Mr. Henry 

427-9400
(75-79)

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.

(77-80)

• 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

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.

LLD 45 kuopos pramogai 
įvyks spalio 25 d., 12 vai.,i 
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. Vikutis

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

(77-79):

CHEMICAL/OPERATORS AND 
MEN. $4.25 an 

hour, $4.O0/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.

MAINTENANCE

KUEHNE 
for apppt.

(73-79)

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

(77-80)

AUTO
MECHS

SKILLED/SEMI-SKILLED

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)

Immediate Openings. Porters, Or
derlies, Nurses, Aides, LPN’S RN’S, 
Dietray workers, Laundry Workers. 
No exp. required. County benefits.' 
Apply in person. Neshaminy Manor 
Nursing Home, Doylestown, Pa. 
(Public transportation avail.) or DI 
3-2800, ext. 306. (78-84)

GROUND KEENER. 8 AM to 4:30 
PM. Fringe benefits, liberal pension 
plan. Starting salary $5800. Con
tact: 
CAL
Scotch Plains, N. J. 
889-2000, Ext. 64.

UNION COUNTY TECHNI- 
SCHOOL, 1776 Raritan Rd., 

Mr. Pieske, 
(77-79)

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

(77-79)

Check these offers!
Weekly salary per plan. ,2. Bo

nus system—over and above sala
ry- 3. Sick leave pay. 4. Holidays 
Vacation pay. 5. 40-hr week, plus 
time and one-half over 40 hrs.
6. Insurance — health and life:
7. Uniforms furnished, 8. Latest 
equipment tools. 9. GM plus other 
training courses available. 10. Top 
shop-competent management with 
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

1.

or

a service-ori-

anything less 
Mr. Hoffman

(77-79)
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Reakcininkams nepavyko!
Spalio 15 dieną Ameriko- ne J. M c Carthy. Viduryje j 

je buvo nepaprasta tuomi, jo kalbos, prie, platformos, 
kad tą dieną šimtai tūkstan- prisiartino barzdotas vyras 
čių šios šalies žmonių pa- ir grubiai pertraukė jo kal- 
reiškė masinį protestą prieš, bą. Priėjęs prie garsiakal- 
Vietnamo karą, reikalavo bio pareiškė, kad. jis norįs 
jį tuoj sulaikyti ir parvežti; “perskaityti rezoliuciją”, 
savo kareivius namo. Jie, Senatorius leido. Tada įsi- 
pareiškė, kad tų žudynių! brovėlis sušuko, kad jis at
ganai Milžiniškos demons-! stovauja “13 pavergtų tau- 
tracijos įvyko visuose mies-tų.” Tai pasakęs, jis nutilo 
tuose ii’ miesteliuose. ir laukė aplodismentų. Ma-

New Yorke Times Square nė, kad publika tą “laisvės 
ir Bryant parke susirinko kovotoją” pasveikins. Bet ji 
a]) i e 125,000 visokio am-'tylėjo, ji laukė, ką įsibrovė- 
žiaus ir visokių tautų žmo-'lis pasakys. Kai tik jis iš- 
nių. Pagrindinis kalbėtojas tarė, kad jo grupė remia 
buvo J A V. senatorius Euge- prezidento poziciją ir rei

Tai pasakęs, jis nutilo 
ir laukė aplodismentų. Ma-

kalauja Vietnamo karą tęs
ti, publika, vieton aplodis
mentų, griausmingu balsu 
sušuko protestą prieš tokią 
“rezoliužiją”. Daugelis iškė
lę kumščius grasino įsiver
žėliui ir nė žodžio daugiau 
jam neleido pasakyti. Barz
dočius, publikos nušvilptas, 
sugedi n t a s ir koliojamas 
galvą nuleidęs nusliūkino 
atgal.

Ta “13-kos pavergtų tau
tų organizacija”, tai reakci
nių dipukų grupė, kuri visaip 
niekina tarybines tautas ir 
liaudies respublikas. Jai pri
klauso ir lietuvių dešinieji 
“laisvintojai”. Jie tikėjosi 
toje demonstracijoje pra

vesti savo propagandą, bet 
minia skėlė jiems tokį ant
ausį, kurio jie ilgai neuž
mirš !

Šią sceną matė ne tik de
monstracijos dalyviai, kurie 
klausėsi senatoriaus Mc
Carthy kalbos, bet ir kiti 
milijonai Amerikos žmonių, 
kurie tuo laiku stebėjo tele
vizija.

M.

. Dalyvaukime kultūrinėje 
popietėje sekmadienį

Parengimu Kalendorius

Lapkričio (Nov.) 9
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.

kas (skaidres) rodys, “Lais
vės” kolektyvo duetas 
Nellie Ventienė ir J. Gry
bas, “Laisves” redaktorius 
A. Bimba, Anne Yakstis 
(“Tiesos” angliško skyriaus 
redaktorė) ir kiti.

“Laisvės” metinis kon
certas, lenku New National 

z v-
salėje, B r o o k 1 y n o dalyje 
Greenpointe.

Elmira, N. Y. — Reming- 
ton-Rand korporacijos dar
bininkai jau išstreikavo 4 
mėnesius. Streikas paliečia 
1,850 darbininkų. Korpora-| 
cija grasina uždaryti įmo
nę.

JONAS GRYBAS
baritonas

KSAVERA KAROSlENft

atvykusi j rytus iš San Francisco 
taikos reikalais, taipgi dalyvaus 
kultūrinės popietės programoje

Programoje dalyvaus:
Miildred Stensler, Viktoras 
Bekeris dainuos ir nuotrau-

A. ’ .ZX»£/;•

įĮv

Tarp lietuvių
Mūsų geroji draugė A. 

Titanienė, woodhaveni e t ė , 
antradienį atvyko į “Lais
vės” įstaigą ir pridavė da
lykėlių, kurie bus tinkami 
virtuvėje ir spaustu v ė j e. 
Esame jai labai, dėkingi, 
bus viskas sunaudota.

NELLIE VENTIENĖ 
sopranas, dainuos solo

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Mote

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

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

“Laisvės” Direktoriams
Malonėkite susirinkti į 

sėdį šį pirmadienį, spalio 27.
Sekretorius

ir duete

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

New Yorkas. — Pan-Ame
rican lėktuvų kompanija 
planuoja paleisti iš darbo 
3,600 darbininkų, sako tym- 
sterių unijos viršininkas.

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

LLD 185 Kp. Valdyba

Carson City. — Nevada 
' State Prison kaliniai paskel
bė protesto streiką prieš 
prastą maistą ir netinkamą 
sveikatos priežiūrą.

OZONE PARK, N. Y.

Antanas Meškys
Mirė spalio 13, 1969

Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Julijai, 
giminėms ir artimiesiems.

J. Grybas
J. O. Babarskai
S. Večkys
A„ N. Iešmantai
V. K. Misiūnai
B. N. Skublickai
M. Kavoliūnienė
Mr. ir Mrs. Simas
D. F. Mažyliai
W. B. Keršuliai
V. Lisajienė
R. H. Feiferiai
P. N. Bukniai
Ona Laukaitienė

M.
Zeidat
Jaktas

H. Siauriai
F. Krunglis
V. V. Bunkai
L. Kavaliauskaitė
I. Mizarienė
M. Krunglienė
M. Stakovas
A. Bimba
J. Juška
A. F. Peters
M. Tamalienė

M.

Mykla Žukas, iš Elizabeth, 
N. J., rašo:

Mano dėdė Joe Stanley 
(Stanelis) randasi Glenside 
Nursing Home. 144 Gales 
Dr., New Providence, N. J. 
Jam buvo padaryta opera
cija. R 
silpnas, 
biskutį

pradžių jis buvo 
bet dabar jaučiasi 
geriau. Dar turi 
gvdvtoiu priežiūra. 

Būtų gerai, kad jo draugai 
i am parašvtu... (Čia no
riu pasakvti. kad pats Sta
noils rašė iš ligoninės. Sako, 
šita operacija jam penkta 
iv daua turkio nukentėti. 
Kai anleis ligonine, ansi- 
ąvvenc -pas sūnų po adre
su. 1 Marion Lane, Warren.

linkiu J. Staneliui pa
sveikai ir vėl dalyvauti mu- 
°ų tarpe. L. K—te

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvėje” drg. G. Ware- 

sono žinutėje “Aplankiau 
J. Barkų” paduotas nevisai 
teisingas adresas. Paduota, 
kad jis gyvena 293 Hooper 
St., apt. 24, o turi būti 
apt. 34. Atėję draugą ap
lankyti gali nesusirasti, ieš
kodami klaidingame apart- 
mente.

CARLE PLACE, L. L
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

’ k

Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

Gamta be jokio pasigailėjimo atskyrė jį nuo 
mūsų ant visados. Labai graudu ir liūdna be 
jo, prisimename jį su meile, pagarba ir su liū
desiu širdyje. Lai būna ramu jam ilsėtis aukš
tame kalnelyje, kurį puošia žalia žolelė ir liūd
nai svyruoja medžių šakelės, o paukšteliai paty- 
liai čiulba, lyg nenorėdami pabudinti jį.

Mes neužmiršime jo niekados.
—Anna Kazlauskienė

gyvenimo draugė i
ir sūnus su šeima




