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KRISLAI
5 milijonai šnipeliams 
Rasinė diskriminacija 
Australijoje stoka moterų 
Apdainuoja kalinių vargus 
Skurdui belieka trupiniai

— J. Gasiūnas —

FBI direktorius Ilooveris ge
rai apmoka šnipeliams už in
formacijas. Tam tikslui išmo
kama po penketą milijonų do
lerių kasmet.

Kadangi Hooveris daugiau
sia suinteresuotas kairiuoju 
judėjimu, kad iš jo gautų jam 
reikalingų informacijų, tai di
džioji tos sumos dalis ir tenka 
tokiems šnipeliams, kurie įsi-
briauna į Komunistų Partiją 
ar kitas kairiąsias organizaci
jas. Jiems mokama mėnesinė 
mokestis. Kai kurie mokamai 
dirba daugiau kaip po 20 me
tų. 1

Dabar jie šniukštinėja prieš
karinę veiklą, ar tik jai ko
munistai nevadovauja. Bet iki 
šiol dar neturi įrodymų, kad 
tą milijoninį judėjimą komu
nistai vadovautų. Atrodo, ap
mokamiems šnipeliams nesise
ka provokacinį darbą dirbti.

Vietnamo karo fronte, sa-

Motery Federaciįai

už moratorium^
Beribis. — Tarptautinė rato ritimas turi būti tarp-

Moterų Demokratinė Fede
racija pareiškė pasigerėji
mą Jungtinėse Valstijose 
pravestu Vietnamo karui 
moratoriumu spalio 15 d. 
Federacija nurodo, kad mo
ratoriumas pasiekė milijo-
nūs ir milijonus kitų pasau
lio šalių prieš karą kovo
tojų.

Federacija taipgi prime
na, kad lapkričio 15 d. mo-

tautinis, kad jame viso pa
saulio moterys irgi turėtų 
dalyvauti ir kad šis mora
toriumas priverstų baigti 
“nepateisinamą, purviną 
karą prieš Vietnamo žmo
nes”.

Po pareiškimu pasirašo 
Federacijos pirmininkė H. 
Kuusigen ir gen. sekr. C. 
Hugel.

Tito džiaugiasi pagerėjimu 
santykių su Tar. Sąjunga

Zagreb, Jugoslavijos pre-Įsuteikė galimybes pagerinti 
santykius su Tarybų Sąjun
ga. Tito pasisakė už Euro
pos saugumo konferenciją.

koma, nesą rasinės diskrimi- užsienio 
nacijos nuo kulku mir 
^eji ir juodieji kariai. “Kul
kos nepaiso spalvos,” sako ka
reiviai.

$et Saigone i baltųjų kariu 
klubus ir prostitučių lizdus 
neerali juodieji įeiti. Baltieji 
turi šviesesnes patarnautojas 
ir nrn«titutes, o juodiesiems 
suteikia natarnavima geltones- 
nės ar juodesnės spalvos mer
ginos.

Vadinasi, diskrimi nacija 
praktikuojama pačiame ame
rikiečių m i 1 i t a r in io centro 
mieste. Pietų Vietnamo sosti
nėje. Suprantama, panaši ra
sinė diskriminacija praktikuo
jama ir kituose miestuose.

/jagicUj u Liguoia v ij vo pi v | 
zidentas Tito savo kalboje 
pasakė, kad “aukšto laips
nio kooperacija” tarp Jugo
slavijos ir Tarybų Sąjungos, 
taipgi ir kitų socialistinių 
šalių dabar gyvuoja ekono
minėje, kultūrinėje ir kito
se srityse.

Tito priminė, kad TSRS 
reikalų ministro

Washingtonas. — 39 nar
kotikų 
vaistų 
traukė 
galėtų

ir kitų pavojingų 
biuro agentai pasi- 
iš savo vietų, kad 

apsisaugoti nuo ty-

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ii’ tęsis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y......................... 1252
Philadelptyijos vajininkai ..................................    664
Eva Kralikauski.enė, Lawrence, Mass. . ............. 420
Chicago, Ill.............................  420
Vera Smalstienė, Livonia, Mich.............................. 420
S. Penkauskiene A. Shupetriene,
Lawrence - Haverhill, Mass.......................    396
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.......................   360
So. Bostono vajininkai ........................................ 328
M. Valilioniene, Miami, Fla................................  324

Kanados vajininkai .........................
(Nukelta į 3-čią psl.)

292

Jungtinių Tautų Asamblėjoje
22 valstybių delegacijos'jėgos ir po šiai dienai Pietų 

pridavė komitetui svarstyti Korėjoje tebėra. Tuo pačiu 
rezoliuciją,, raginančią iš-Jmetu Šiaurės Korėjoje sve- 
traukti Jungtinių Valstijų,timų šalių kareivių visai 
karines jėgas iš Pietų Ko- nėra, 
rėjos.

Rezoliucijoje atžymėta, JAV okupacinės jėgos
kad jau prabėgo 16 metų Pietų Korėjoje sudaro sker- 
nuo karo baigimo ir susita- spaines taikingam šalies ap-

---’ reikalų ministro rinėjimo jų darbų. Jie gan-1 rimo, bet JAV militarinės vienijimui, 
ršta bal- Gromyko apsilankymas Ju-ldavo nuo $10,000 iki $12,000 

goslavijoje ir pasitarimai į metus.

Per pastaruosius 25 mdus 
A ustral i i os p-vvento j ų sk ai- 
č’us nadvigubėjo — nasiekė 
12 m’liionu. Ja nan’ldė imi
grantai daugiausia iš An"li- 
jff.s ir kitu Furono* šalių. Bot 
su imigrantais atwksta d aim 
mažiau mnfpvn kain vvru. 
Todėl Australiioie moterų 
procentas daug mažesnis, 
kain vyru.

Šiuo metu kas mėnesi at
vyksta po 1.000 vyru dau
giau. npgu moterų. 1968 me
tais 175.000 afvvkėliu pasiore- 
*o motoru. Norėtu jie sukur
ti vedvbini gyvenimą, bet 
nėra pakankamai merginu

Joigų imigraciia 
]iia būtu sulaikyta, 
gvvpnfnill skaičiaus 
smarkiai nukontėtu.

į Austrą- 
tai ten 
a u girna?

Televiziioie nast e b ė i o t p 

smarku dainininką John 
Cash, kuris dainuoja daugiau- 
aia liūdnas dainos ir vis anip 
kaliniu varmis Kodėl jis tiek 
sielojasi kaliniais?

Prieš keletą metu jis buvo 
įkalintas už įvairius prasižen
gimus. Kalėjime būdamas kū
rė dainas, apvilko jas muzi
ka. Ir jo tos dainos, atspindi 
kaliniu vargus. Cash ragina 
kalėjimuose pravesti reikalin- 

reformas.
’oash dabar taip išsipopulia- 
rizarvo kad 1968 metais turė
ję/apie du milijonus dolerių 
pajamų.

Brandt už geresnius santykius 
su socialistinėmis šalimis1

Bonn. — Naujasis Vaka
rų Vokietijos kancleris 
Brandtas pareiškė, kad jis 
tikrai norįs geresnių santy
kių su socialistinėmis Euro
pos šalimis. Jis norėtų susi
tarti su Lenkija.

Brandtas taipgi sutiko 
paruošti sąlygas branduoli
nių ginklų neplatinimo su
tarčiai patvirtinti, ko seniai

Liberalų žurnalas “New 
Republic” antai past e b ė j o , 
kad prez. Nixono konferenci
ja kovai su badu kenčia mal- 
nutriciją (maisto stoką).

Nixonas daug kalba apie 
bado ir skurdo naikinimą, bet 
nesurado sąlygų, kurios galė
tų skurdą ir badą naikinti.

Kovai su skurdu ir badu 
reikia bilijoninių sumų, ku
rias dabar Vietnamo 
pasiruošimai kitiems 
sunaudoja. Skurdui 
belieka tik trupiniai.

karas ir 
karams 
naikinti

Smagi žinia iš Washingto- 
no ir Maskvos. Jungtinių 
Valstijų valdžia ir Tarybų Są
jungos valdžia sutiko pradė
ti pasitarimus lapkričio 17 d. 
Suoniijos sostinėje Helsinkyje.

Abi šalys bandys susitarti, 
kaip toliau tęsti derybas dėl 
branduoliniu ginklų lenkty
nių sulaikymo.

Branduoliniu ginklu lenkty
nės tikrai sudaro pavoju 
saulinei taikai. Jeigu iie 
tu kur, nors panaudoti, 
met gali būt sunaikinta 
šaulio civilizacija.

Tad linkime, kad nasitari. 
mai navvktu. kad branduoli
niu ginklų gamyba būtų su
laikyta.

;na- 
bū- 

tuo- 
pa-

“Laisvės” vajus gražiai 
prasidėjo. Tęskime jį iki pilno 
laimėjimo.

Tarsis limituoti 
atominius ginklus

Washingtonas. — Jungti-' Abi šalys pareiškė pagei- 
nės Valstijos ir Tarybų Są-'davimą, kad pasitarimai 
junga sutiko pradėti pasita- praeitų sėkmingai, nors nu
rimus branduolinių ginklų'matoma, kad jie gali ilgai 
limitacijos klausimu.

Pasitarimai prasidės lap- keista mintimis ir apie nu- 
kričio 17 d. Helsinkyje.[siginklavimo derybas. 
Abiejų šalių atstovai pir
miausia aptars pasitarimų 
techniškus klausimus, kaip Komunistų Partijos vadas 
sėkmingiau pravesti toles- Harry Hunter 65 metų am- 
nius pasitarimus. Ižiaus.

užsitęsti. Sakoma, bus pasi-

Taronto.— Mirė Kanados

Brežnevas nori draugiškų 
santykių su Kinija

Maskva. — TSRS Kom-.bus nuoširdus noras susi- 
partijos generalinis sekreto- j tarti lygybės pagrindu ir 
rius Brežnevas, kalbėdamas(abiejų šalių reikalų atsižvel- 
Čekoslovakijos delegaci j o s girnų. Idealoginius skirtu- 
priėmimo bankete, pasakė, mus galima draugiškai kri- 
kad Tarybų Sąjunga yra pa- tikuoti.
siruošusi draugiškiems san
tykiams su Kinija ir Vaka
rų Vokietija.

Brežnevas toliau aiškino, 
kad Tarybų Sąjunga ir ru- 
bežių klausimu gali padary
ti nuolaidų, jeigu iš Kinijos

Čekoslovakijos Komparti
jos vadovas Husakas tame 
bankete pareiškė, kad Var
šuvos pakto šalių įsikišimas 
1969 metais į Čekoslovakiją 
buvo būtinai reikalingas ir 
naudingas.

nori Tarybų Sąjunga, bet 
senasis kancleris Kiesinge- 
ris vis priešinosi.

Brandtas sako, kad vy- 
riusybinė koalicija galės iš
silaikyti per sekamus ket
verius metus ir niekas jos 
nesuardys.

Nori prekybos su 
TSRS ir Kinija

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos pareiškė, 
kad jis norįs prekybos su 
Tarybų Sąjunga ir Kinija.

Jeigu jis vėl bus išrinktas 
prezidentu lapkričio 11 d., 
tuomet jis atidarys duris 
prekyba i ir kultūriniams 
santykiams su Tarybų Są
junga ir Kinija, taipgi ir 
su kitomis socialistinėmis 
šalimis.' Jis nori palaikyti 
taiką pasaulyje.

55 unijų vadovai 
užgyrė Lindsay

New Yorkas. — Daugiau 
kaip 100 vadovų iš 55 uni
jų lankėsi majoro reziden
cijoje Gracie Mansion ir pa
reiškė, kad jie remia Lind
say kandidatūrą majoro 
vietai.

Jie taipgi priminė, kad 
atstovauja daugiau kaip pu
sę, milijono New Yorko 
miesto darbininkų.

Architektų kongresas
Buenos Aires, Argentina. a _ ; -1 ------- —--------

Čia įvyko 10-asis tarptauti
nis architektų kongresas. 
Jame dalyvavo delegatai iš 
75 šalių, jų tarpe iš TSRS 
ir Kubos. Kongresui teko 
apsvarstyti daug klausimų, 
konkrečiai, pigių gyvena
mųjų namų statybą plačio
sioms gyventojų masėms, 
taip pat architekto vaid
mens stiprinimo visuomenė
je klausimą.

Tarptautiniame filmų apie 
architektūrą konkurse pir
mąją premiją (istorinių fil
mų skyriuje) gavo prancū
zų darbas “Versalis”. Tary
binis filmas Suzdalės Vla
dimiras” apdovanotas tre
čiąja premija.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Kompartija ir ministrų 
taryba nutarė mažinti va
dovybės postų , personalus, 
tuo galės sutaupyti į metus 
bilijoną 7 šimtus milijonų 
rublių.

Detroitas. — General Mo
tors korporacijos pelnai tre
čiame šių metų bertainyje 
pakilo 26 proc., palyginus su 
1968 m. tuo pačiu bertainiu. 
Tuo laiku ji turėjo 229 mi
lijonus dolerių pajamų.

Stockholmas. — Už lite
ratūrą Nobelio premiją lai
mėjo Airijoje gimęs rašyto
jas Samuel Beckett.

Europine saugumo konferencija
Varšuva. — 20 Europos 0 

valstybių prisiuntė delega
tus ir tėmytojus iš 10 tarp
tautinių organizacijų į kon
ferenciją aptarimui ir pa
siruošimui, kaip geriausia 
sušaukti Europos saugumo 
konferenciją.

Minima saugumo konfe
rencija bus laikoma nuo lap
kričio 29 iki gruodžio 1 d. 
Austrijos sostinėje Vienoje. 
Konferencijos šaukėjai ma
no sudaryti kolektyvią sau
gumo sistemą, kuri užtik
rintų taikingą Europai atei-

Paryžius. — Degolistas, 
buvęs Prancūzijos premje
ras C. de Murville pralaimė
jo rinkimus į parlamentą. 
Jo vieton išrinktas socialis
tas M. Rocard.

Saigonas. — Valdžios jė
gos perima Jungtinių Vals
tijų militarinį zoną prie Sai- 
gono. Amerikiečiai iš ten 
paliuosuojami.

Kongresine delegacija susitikę 
su TSRS A. T. deputatais

Maskva. — 12 Jungtinių 
Valstijų kongresmanų, vyk
dami į Indijos sostinę New 
Delhi, turėjo čia susitiki
mą ir pasitarimą su TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
legatais.

Kartu ten buvęs senato
rius Sparkman palinkėjo 
Tarybų Sąjungos vadovams 
geriausių sėkmių susitarti

su Jungtinėmis Valstijomis 
branduolinių ginklų ribavi- 
mo klausimu, kuris bus 
svarstomas Helsinkyje.

Kongresinė delegacija 
vyksta į Tarpparlamentinės 
Unijos susirinkimą į kurį 
vyks ir Tarybų Sąjngos 
Aukščiausiosios Tarybos de
legacija.

Sydney.—Australijos par
lamentiniu o s e rinkimuose 
vos išsilaikė liberalinė par
tija valdžioje. Darbo; Parti
ja laimėjo daug naujų vie
tų parlamente ir į 
tvirta opozicinė partija. i000 kartų.

Washingtonas. — Valdiš
koji Economic Opportunity 
raštinė paskelbė, kad ji pa
rūpins gimdymo kontrolės 
priemones dėl 700,000 skur
džių moterų. Kainuos val
džiai 22 milijonai dolerių.

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia planuoja pasi
gaminti branduolinių ginklų 
iki 1972 m. Vakarų Vokieti
jos kompanija stato reakto
riui įmonę.

Suffolk, Va. 1— Policija 
areštavo 80 ligoninės strei- 
kierių. Streikas prasidėjo 
prieš 12 savaičių.

Pentagonas planuoja 
mažinti bazes

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad jis pla
nuoja uždaryti ar sumažin
ti 307 militarinės bazes na
mie ir užsienyje.

Toks bazių sumažinimas 
paleistų iš darbo 64,800 žmo
nių, sutaupytų į metus apie 
609 milijonus dolerių. Ba
zių mažinimas palies 42 vals
tijas. 

_
Miami Beach Fla.—Ame

rikos reformistinio judaiz
mo vadas rabinas Eisend- 
rath pasmerkė prez. Nixono 
karinę politiką.

Londonas. — Didėja be
darbių skaičius Anglijoje, 
dabar jau siekia 6.9% visos 
darbo jėgos Šiaurės Airijo- • ije.

Hanojus. — Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios ra
dijas pranešė, kad ir vėl pa
leido 3 amerikiečius karo 
belaisvius.

Vėl žemės drebėjimas 
Jugoslavijoje

Belgradas. — Naujas že
mės drebėjimas sugriovė 
Banja Luka miestą, daug 
žmonių užmušė ir sužeidė, 
apie 60,000 liko be pastogės.

Drebėjimas buvo jaučia
mas ir plačioje apylinkėje. 
Kai kurie kaimai nukentėjo. 
Nuostoliai dideli.

Streikuoja 150,000
G. E. darbininkų

New Yorkas. — Streikuo
ja 150,000 General Electric 
darbininkų. Streikas palie
čia 130 miestų, kur yra G. 
E. korporacijos įmonės.

Unijų vadovybė* tvirtina, 
kad streike dalyvauja apie 
90 proc. darbininkų. Jie rei
kalauja algas pakelti ir dar
bo sąlygas pagerinti.

Maskva. — TSRS pasista
tė elektroninį mikroskopą, 

pasiliko j kuris padidina dalykus 600,

Bogota. — Bolivijoje par
lamentiniuose 1970 m. rin
kimuose ir Komunistų Par
tija turės savo kandidatus.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos diplomatai turėjo 
pasitarimą Lebanono krizės 
klausimu.

Jeruzale.—Izraelio parla
mentiniuose rinkimuose 
Darbo Partija išlaikė dau^ 
gumą nors ir prarado pen
kias vietas. Nacionalistinė 
Mapam Partija laimėjo tris 
naujas vietas. Pasirodo, kad 
premjerė Goldą Meir išlai
kys valdžią savo rankose.
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Pažadais žmonių migdymas
PAGAL pranešimus iš Washingtono, prezidentas 

Nixonas savo kalboje lapkričio 3 dieną tikrai atidengs 
“visas savo kortas” Vietnamo karui užbaigti. Viena tų 
“kortų” komercinėje spaudoje jau plačiai atidengta ir 
visiems rodoma, būtent, kad prezidentas paskelbs, jog 
jis ruošiasi iš Pietų Vietnamo ištraukti net 300,000 
amerikiečių kareivių. Tai, ot, girdi ir bus įrodymas, kad 
mūsų prezidentas nuoširdžiai darbuojasi šio karo lik
vidavimui.

Čia jau bus nauja propaganda Amerikos žmonių 
nuraminimui, jų užmigdymui. Daleiskime, kad tokį pa
žadą Nixonas ir sudės savo kalboje. Daleiskime, kad 
iš tikrųjų bus pradedamas toks ištraukimas. Bet, vie
na, reikia atminti, kad ištraukimai amerikiečių daromi 
tik tokiam skaičiuje, kokiame amerikiečiams pasiseka 
priruošti Pietų Vietnamo militarinės klikos kareivius, 
kurie gali užimti amerikiečių vietą ir tęsia karą. Ant
ra, daleiskime, kąd trys šimtai tūkstančių amerikiečių 
bus ištraukta pet metus ar dvejus, betgi ten dar pasi
liks 200,000 nuo kojų iki galvos moderniškais ginklais 
ginkluotų amerikiečių tęsti karą ir laikyti Vietnamą 
okupacijoje. Vadinasi, nėra nė kalbos apie karo baigi
mą. Nenorima nė kalbėti, kad visi amerikiečiai su vi
sais ginklais turi išsikraustyti iš Vietnamo ir jį palikti 
jo paties žmonėms. Tiktai taip šis karas gali pasibaigti. 
Kol ten bus šimtai tūkstančių amerikiečių, negali būti 
nė kalbos apie karo baigimą.

Tai puikiai žino prezidentas, tai gerai supranta 
komercinė spauda.

Ir Princetono universitete
PRINCETONO universitetas yra vienas iš pačių se

niausių aukštųjų mokyklų Amerikoje. Jis buvo įsteig
tas prieš 224 metus. Jis taip pat žinomas kaip “aristo
kratų universitetas”. Jame, bendrai paėmus, tik tur
tingųjų klasių sūnūs suranda vietą. I

Bet atrodo, kad ir šiame universitete yrą pasireiš
kęs labai platus prieškarinis judėjimas. Kąs. stebinau 

, tai kad ir universiteto taryboje, kuri, aišku, susideda, 
iš valdančiosios klasės žmonių, yra rimtai kilęs reika
lavimas pasisakyti prieš Vietnamo karą. Du tarybos 
nariai pasiūlę tokią rezoliuciją.

Sakoma,kad universiteto vadai buvo labai susirūpi
nę. Jau vien tik tas faktas, kad pasaulis išgirs, jog net 
taryboje yra karo priešų, gali pakenkti šios “aristokra
tiškos” mokyklos prestižui ir atstumti nuo jos turtin
gus finansuotojus. Jie džiaugiasi, kad jiems pavyko 
daugumą tarybos narių laimėti savo rezoliucijai, kurio
je jie leidžia pavieniems nariams turėti savo nuomonę 
Vietnamo karo klausimu ir net prieš jį pasisakyti, bet 
mokyklai, kaipo tokiai, negalima ir nereikia 
“politiką”, ji turinti pasilikti bešališka tokiais 
mais, kaip karai ir revoliucijos.

Karo priešai nuoširdžiausiai sveikina tuos 
tono universiteto tarybos narius, kurie pasiūlė
ciją su reikalavimu mokyklos vadovybei pasisakyti už 
taiką.

kištis į 
klausi-

Prince- 
rezoliu-

Kas ką rašo ir sako
VIS APIE TĄ ] 
KOMUNISTŲ GUDRUMĄ

Reikia pripažinti, kad 
niekas negali pralenkti lie
tuviškų menševikų garbini
me komunistų.

Štai ir dabar Chicagos 
“N.” (spalio 22 d.) už visą 
spalio’ 15 dienos moratoriu
mo pasisekimą kredituoja 
komunistus, nors, kaip ži
nia, komunistai buvo tik 
viena iš daugelio' grupių, 
kurios aktyviškai ir ener
gingai moratoriumą rėmė. 
Jos sako, kad ir visos tos 
grupės yra niekas daugiau, 
kaip tų “nelabųjų” komu
nistų “kaukės.”

Prašome:
Komunizmas, pakeitęs savo 

strategiją Amerikoje, nebea- 
takuoja gan pasiturinčios dar
bo žmonių klasės, užmiršta 
visas savo teorijas apie klasių 
kovą ir koncentruojasi į uni
versitetus, į spaudą, į kitas 
komunikacijos priemones. 
Smegenų perplovimas vyksta 
pilnu tempu nuo pat mažens.

Visi pastebėjome, kad Ame
rikos spaudoje dažnai vienas 
ar kitas pilietis atvirai pava
dinamas mafios, gengsterių 
nariu, nors jis kalėjime nesė
di ir teisme jo nelaukia bylos.1 
Labai tačiau retai kada pa
matysi, kad spaudoje būtų 
kas pavadinamas komunistu. 
Politiniams pomėgiams ar pri
klausomumui nusakyti išgal- 
vojami įvairūs pavadinimai: 
kairė, naujoji kairė, radika
lizmas, revoliucija, kraštuti
nis, kairysis ir t. t.

Komunistai turėtų susi-* 
prasti ir nuoširdžiai padė
koti menševikų laikraščiui 
už suteikimą jiems tokio 
aukšto pripažinimoi

Pasauline Darbo Unijų 
Federacija

ŠIOMIS dienomis Austrijos sostinėje Pasaulinė Dar- 
• bo Unijų Federacija laikė savo suvažiavimą. Jis tęsėsi 
10 dienų. Jame dalyvavo atstovai iš 97 šalių, kurie at
stovavo 150 milijonų organizuotų darbininkų. Šiai Fede
racijai, žinoma, priklauso visos socialistinių kraštų darbo 
unijos. Bet taip pat jos nariais yra pažangesnės darbo 
unijos ir kapitalistinių kraštų. Antai Italijos ir Prancū
zijos darbo unijos su milijonais naijų taip pat yra Fede
racijos narėmis. Prancūzas Pierre Gensous išrinktas Fe
deracijos sekretoriumi.

Federacijos suvažiavimo nutarimai bei rezoliucijos 
dar nepaskelbti. Bet netenka abejoti, kad juose Federa
cija aiškiai pasisako už progresą, prieš reakciją, o pir
moje vietoje prieš Vietnamo karą, už nusiginklavimą.'

Gaila, kad mūsų Amerikos didžiosios darbo unijos 
nepriklauso šiai pasaulinei organizacijai. Mat, joms va-, 
dovauja užkietėję biurokratai. Paimkime dabartinį Viet
namo karą. AFL-CIO vadovybė su George Meany prie
šakyje palaikė Johnsono politiką, o dabar remia prezi
dentą Nixoną. Jie laikosi daug toliau į dešinę net už 
kai kuinuos buržuazinius sluoksnius. Tai Amerikos or- 

' ganizuotų darbininkų tragedija.

jaučiasi ir Kauno zoologijos 
sode. Patys madingiausi di
džiuliai auskarai ir auksine

IŠ LAIŠKU

Karūnuotoji gerve
Karūnuotoji gervė, pratu

si vaikščioti Afrikoje, zeb
rų, antilopių ir kitų žvėrių karūna ją daro itin patrau- 
žvėrelių bandose, smagiai klią. B. Marmaklią. B. Marma

pačioms melžėjoms tenka ir 
vandenį pasišildyti, ir “pa
šarus glėbiais tempti” ir tt.

Tai, žinoma, negerai. Mes 
galvą guldome už karvių 
melžėjas. Mes visuomet už 
jas: kai joms lengva ir kai 
joms sunku. Mes pasitiki
me, kad “Tiesoje” minėtų 
melžėjų dalia bus pataisyta.

Melžėjos yra darbininkės, 
labai svarbios darbininkės. 
Mums patinka, kad apie jas 
rašoma, kad geros melžėjos 
yra giriamos ir didmoteri- 
mis laikomos.

Bet kaip sų Chicagos ku
nigais? Nuo kada ir dėl ko 
jiems širdį taip suskaudo 
del karvių melžėjų dalios? 
Niekur nematėme ir neskai
tėme, kad Tarybų Lietuvos 
karvių melžėjos būtų pra
šiusios Chicagos kunigų už
tarimo.

“HIPPIE” SLA i 
SEKRETORIUMI?!

Pranešama, kad 
Pivaronienė pasitraukė iš 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sekretoriaus par
eigų. Jos vieton SLA sekre
toriumi Pildomoji Taryba 
paskyrė Algirdą Budreckį, 
vieną iš aršiausių “veiks
nių” ir “vaduotojų.” Be to, 
kad jis yra, pasak “Dirvos,” 
neatlaidus komunizmo prie
šas ir kovotojas prieš jį, 
ponas Budreckis tai atsa
kingai vietai kvalifikuotas 
dar ir tuo, kad jis nei barz
dos, nei ūsų neskuta. Pa
tekus į hipių būrį SLA na
riams bus sunku savo se
kretorių atpažinti.

Kaip ten bebūtų, labai lin
kime naujajam SLA sekre
toriui nors laikas nuo laiko 
pamiršti savo skolą tiems, 
kurie jus į tą gerai apmoka
mą vietą įstatė, ir prisimin
ti tos organizacijos narių 
reikalus ir gerovę. Jie šian
dien yra baisiai apleisti.

KUNIGAI IR KARVIŲ 
MELŽĖJOS

Dar taip neseniai lietuvių 
rekacinė spauda labai pliekė 
Tarybų Lietuvą, kad joje 
tiesiog “garbinamos” kar
vių melžėjos. Ot prie ko, 
girdi, Lietuvėlę privedė tie 
nelabieji komunistai, kad 
jau ir karvių melžėjas laiko 
didvyrėmis.

Bet va dabar Chicagos 
kunigų “Draugė” (spalio 22 
d.,) jau gailiai ašaroj am a 
apie tų “vargšių” karvių 
melžėjų sunkią dalią. Jiems 
jų pagailo, kai jie Vilniaus 
“Tiesoj” pasiskaitę straips
nelį, kuriame sakoma, kad 

i dar vis ne visur yra įves- 
• tos ir naudojamos karvėms 
melžti mašinos, kad kai kur

Berta

NEBESULAIKOMA JĖGA
Chicagos “Vilnies” redak

torius Leonas Jonikas savo 
kolumnoje spalio 22 d. taip 
apibūdina spalio 15 dienos 
prieškarinį moratoriumą:

Tur būt visi esame girdėję 
ir dažnai galvoję apie tolų 
dėsnį gamtoje, būtent: “Kas 
atsitiktų, jei nesulaikoma jėga 
susidurtų su nepajud i n a m u 
objektu ?”

Atrodo, gamtoje tas neįsi
vaizduojama, O aktualiame 
gyvenime tas kaip tik ir įvy
ko praėjusį trečiadienį, spa
lio 15 dieną:

Susidūrė “nesulaikoma jė
ga’’ — Moratorium Day de
monstrantai su “nepajudina
mu objektu’’ — prezidento 
Nixono administracija.

Katras nugalės, rašant šiuos 
žodžius, dar peranksti numa
tyti. Ta “nesulaikomoji jėga,’’ 
milijoninės demonstracijos už 
baigimą karo- Vietname nesu
stos po pirmojo išbandymo 
spalio 15. Dar didesnės de
monstracijos 4 vyks sekamais 
trim mėnesiais,; Ir vyks tol, 
kol visos ginkluotos Amerikos 
jėgos nebus ištrauktos iš Viet
namo.

Kaunas, 1969 rugs. 22 
Didžiai Gerbiama 
Vera Smalstiene, 
ačiū Jūsų piniginei paramai 
(1968 metais 12 dolerių), 
laikraštį, “Laisvę” 1969 me
tais gaunu!

Manau, pastebėjote, kad 
ir aš esu “Laisvės” bendra
darbis. Gal teko Jums skai
tyti mano straipsnius ir po- 
ezi j a. Taigi, supra skite, 
kiek man svarbu gauti šį 
pažangų laikraštį, kurio be 
Jūsų paramos netektų skai
tyti. Tik Jūsų didis pažan
gos supratimas ir idėjišku
mas sudarė man galimybę 
naudotis Amerikos pažan
gia spauda.

Turiu vilties, kad Tary
bų Lietuvoje, spaudoje pasi
rodys mano poezijos rinki
nys, kurios knygą dėkingu
mo ženklan, turėsiu garbės 
pasiųsti Jums.

Reiškiu gilios pagarbos 
žodžius:

Juozas Mikuckis

GRAŽIAI PAGERBĖ
Įžymusis Lietuvos akade

mikas Kostas Korsakas ta
po apdovanotas Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu 
“už nuopelnus, propaguo
jant latvių tarybinę litera
tūrą, ir ryšium su jo 60- 
sioms metinėms.” 
metinėms.”

O Latvijos laikraštis “Ci- 
nia” išspausdino latvių filo
logės Emos Prūsės straips
nį “Tautų draugystės dai
nius,” kuriame ji rašo apie 
K. Korsako mokslinę veiklą, 
jo kūrinių vertimus į lietu
vių kalbą. Laikraštyje įdė
tas K. Korsako eilėraštis 
“Nemunas.” Į latvių kalbą 
jį išvertė poetė Daina Zem- 
zarė.

Iš

dabar gyvenu Šiaulių rajo
no Kuršėnų mieste, Paven
čių 1, b. 12., Noriu sužinoti, 
kur gyvena mano sesuo Ma
linauskaitė Ona, Motiejaus, 
gimusi 1925 Akmenėje, Kly
kolių 5. 1942 m. buvo išvež
ta vokiečių į Klaipėdos 
kraštą. Vėliau buvo sužino
ta, kad gyvena Čikagos 
mieste ir pavardė po vyru 
Antanaitis Ana.

Labai norėčiau sužinoti 
tikslų jos adresą.

Miliauskas Albertas
Šiaulių raj.
Kuršėnai 
Pavenčių 1-12 
Lithuania, USSR

buvusio argentiniečio 
laiško draugams 

Babarskams
Dabar truputį parašysiu 

apie mus. Mes gyvename 
gerai. Nedirbame nevienas, 
tik namie susitvarkome. 
Taip ir leidžiame laiką. Tu
rime laimę, kad mus tėvynė 
labai maloniai aprūpino, 
davė pensijas, kurių mums 
pilnai užtenka. Dabar davė 
butą su. visais patogumais. 
Butas dviejų kambarių ir 
virtuvė. Patogi vonia. Bal
konas ir rūsis, dujos, van
duo — šiltas ir šaltas. Ant
ram aukšte, o namas pen
kių aukotų. Labai* gražioję 
vietoje prie pat pušynėlio. 
O mes už butą, vandenį ir 
dujas per mėnesį mokame 
du rublius 93 kapeikas. Žie
mą už apši 1 d y m ą/Teikės 
kiek primokėti. Tai galima 
sakyti, kad gyvename vel
tui.

Jau susitvarkėme, susipir- 
kome naujus baldus, radiją, 
televizorių dėl praleidimo 
laiko.

Mes labai patenkinti su
grįžę į gimtąjį kraštą. Kad 
tik turėtumėm laimę nors 
keletą metų dar pagyventi 
ir atsilsėti savo tėvynėje.

Klimatas Lietuvoje mums 
tinka.

Visi vilniečiai, jūsų pažįs
tami, siunčia jums sveikini
mus. Laukiame jūsų atvy
kimo ...

Viso geriausio,
Rudelevičiai

Gerbiama redakcija,
Aš, Malinauskas 

tas, Motiejaus, gimęs 1932 
m. Mažeikių apskrities 
Akmenės mieste, Klykolių 5,

ŽEMĖ

Tik žemė, žemė begalinė, 
Neįkainuota ir nepasverta.
Ji užkulnius man kruvinai pratrynė, — 
Ir spragilais, ir klumpėm, suplūkta.

Kiek kartų mes ją medyje išdrožėm, 
Kiek kartų ji — ir meilė, ir našta. 
Ji ant kapų gyviesiems žydi rožėm, 
Tokia šventa, tiek kartų suteršta.

Tokia brandi, tarsi palinkus varpa, 
Kaip mėlyna tyla, kaip ašara gaili.
Jos žydrą laisvę kregždės žvitrios kerpa 
Lengvais sparnais, kai debesys toli.

Jinai tėvynė paukščių ir artojų, 
Iškėlus miestų marmuro sparnus, 
Ir aš ant jos, kaip (pjedestalo, stoju 
Mirtingas, klystantis, jos vergas 

ir sūnus..
Kostas Federavičius

Alber-

1969 spalio 
“Laisvės” 
ir visi 
darbuotojai!

Gerbiama
Redakcija
“Laisvės”

Aš norėčiau mielų tautie-

Jugoslavijos 
Žemės ūkis *

Jugoslavija—mišrios ek(?<._ 
nomijos šalis: stambioji in
dustrija suvisuomeninta-so- 
cializuota. Tačiau šalia jos 
yra ir apie 200,000 smulkių 
pramonininkų, kurie nesam
do daugiau trijų darbinin
kų. Žemės didesnioji dalis 
(apie 86%, kurią valdo tik 
apie 5 milijonai smulkių 
valstiečių —irgi privačiose 
rankose. Kolūkiai turi tik 
apie 5 milijonai smulkių

Tačiau kokie rezultatai: iš 
14% visuomenišku būdu dir- 

ibamos žemės valstybė gau
na apie 30% mėsos ir apie 
70% grūdų. Tas parodo, jog 
smulkūs sklypai yra nepro
duktingi. Pav., kad ir bur
žuaziniais laikais gyvena
moje Lietuvoje šešmargiai 
vos galėjo pramisti, jų vai
kai turėjo samdytis dide
liems ūkininkams. Jie si^-

» išlaikyti vien^čių paklausti, jeigu galima, kiai galėjo
kas man siuntinėja “Lais- karv? »’ vieną arklį. Rinkai

Aš labai gerbiu tą 2™^, nors lr gerais lai- 
Laisvės” štabą. k»is, jie veik neturėjo.

vę”?
asmenį ir “
Tiek pripratęs prie to laik- Kas kita su dabartiniais
raščio, kad man sunku su kolūkiais, kur vartojama 
juo skirtis. Bet aš jaučiuosi ūkiui pritaikytos mašinos,
kaltas jiems jau už čielus 
metus. O kaip aš galiu jiems 
atsilyginti? Aš pats neiš
manau.

Man “Laisvė” labai pa
tinka, aš ją mielai skaitau 
ir kitiems duodu pasiskai
tyti ir į kaimą nuvežu. Kai
miečiai ją labai myli ir pra
šo, kad atveščiau visada.

Aš jau treji metai gyve
nu Lietuvoje. Kai parvažia
vau, iš sykio atrodė kažkaip 
keistai, bet kai apsipratau, 
tai ir labai gerai.

Žinoma, aš ir> Kanadoje 
pergyvenau visokio gyveni
mo. 11 metų išbuvau be dar
bo. Tai baisus buvo gyve
nimas. O paskiau karo lai
ku gavau darbo plieno fa
brike. Labai sunkiai dirbau, 
kol išėjau į pensiją. Aš ir 
dabar, čia gyvendamas, gau
nu pensiją iš Kanados.

Šiuo baigiu. Sveikinu 
visus “Laisvės” darbuoto
jus, linkėdamas geriausios 
sėkmės jūsų apšvietos dar
buose.

Morkūnas Pranas
Lithuania, USSR 
Kaunas
Centrinis bulvaras 30, b. 22

traktoriai, kombainai, tri- 
vagiai plūgai, sėjamos bei 
pjaunamos mašinos, chemi
nės trąšos ir kt. Tokį ūkį 
veda agronomas ar ekono
mistas, kuris yra specialiai 
tam darbui pasiruošęs. Jei 
toks kolūkis gerai savo 
reikalus veda, kolūkiečiai 
darbštūs, sąžiningi—jie gy
vena gerai. Kurie savo 
žemę neapdirba, tinginiau
ja — tie skursta. Apsilei
dimo jokia ūkio sistema to
leruoti negali.

Karo žygių prisiminimai
Vilniaus Valstybinė gro

žinės literatūros leidykla — 
dabar “Vaga” — 1961 m. 
išleido stambų 590 pusi. Tė
vynės Karo prisiminimų 
veikalą — “Žygiai, apkasai, 
atakos.” Nors knyga ne 
nauja, bet nepaprastai įdo
mi. Ne visos T. Lietuvoje 
išleistos knygos mus pasie
kia naujutėlės. Kai kurios 
ateina pavėluotai, tačiau dėl 
to jos savo vertės nepraran
da.

Veikale “žygiai, apkasai, 
atakos” dalyvauja apie 60 
autorių, kurių kiekvienas 
pateikia savo svarbiausius 
prisiminimus. Tarp autorių 
gausos randame vardus įžy
miųjų Lietuviškosios Divizi
jos karo meto vadovų, rašy
tojų, politinių bei visuome
ninių vadų, kovose pasižy
mėjusių karių bei politinių 
organizatorių ir kitų.

Knygą pradeda savo 
straipsniu “Pirmieji smū
giai hitleriniams grobi
kams” ir baigia “Komunis
tai Tėvynės Karo frontuo
se”—generolas J. Macijaus
kas. Juo paseka gen. V. 
Karvelis, gen. J. Žiburkus,

Klaidos atitaisymas
Draugo V. Bovino straip

snyje apie poetą T. Tilvytį, 
tilpusiame spalio 21 d. “Lai
svėje” laužiant laikraštį pa
daryta klaida. Iš poezijos 
keturių eilučių ištraukėlė, 
kuri prasideda su žodžiais 
“Vėl pavasaris”, įdėta ne į 
tą vietą. Ji turi tilpti kiek 
žemiau, po paragrafu, ku
ris baigiasi eilute“tais, po
etas kalba apie širdį”.

Kitoje ištraukoje sakoma, 
“Kada tik atskiri”, turi bū
ti, “Tada tik atskiri”.

Atsiprašome autorių už 
mūsų klaidą.

JAV geografų draugia 
teigia, kad žmonės galėtų 
gyventi po 1,400 metų, jei 
kiekvienų žiemą užmigtų 
3-4 mėnesiams. Jie remiasi 
tuo, kad žiemą miegantys 
žvėrys gyvena 20 kartų il
giau.

gen. A. Urbšas, gen. F. Bažf- 
tušis-Žemaitis; rašytojai A. 
Venclova, L. Gira, J. Mar
cinkevičius, K. Korsakas, J. 
Šimkus, E. Mieželaitis, J. 
Baltušis, VI. Audronaša-Su- 
chockis, Iii ja Erenburgas, 
VI. Mozūriūnas, A. Povilavi- 
čius, V. Bernotėnas, Vi. Ka- 
voliūnas, J. Zinkųs, A. Šur- 
kus, V. Motieka, J. Morkū
nas, L. Žemaitis ir kiti. .

Beskaitant, knygos teks
tuose, lyg kaleidoskopo juos
toje, atgyja karo vaizdai, 
nušviečiantieji hitlerininkų 
žiaurumus ir tarybinių ko
votojų ryžtą, drąsą, karo 
prasmės įsisąmoninimą ir 
tikėjimą į galutinę pergalę. 
Knyga iliustruota karo 
gos bei kovotojų atvaizdais; 
ją perskaičiau dideliu malo
numu. v
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Narkotikai ir svaigalai 
kaipo priemone

Mielas Albinai! Paskuti
niame laiške tu rašei, jog 
emigrafinėje lietuvių spau
doje vis pasirodo žinučių, 
kad pas mus, Lietuvoje, gir
tavimas yra gana didelė 
blogybė, su kuria ne taip 
lengva kovoti. Be abejo, iš
sireiškiamą daug kategoriš
kiau, negu pats atpasakoji 
tenykščių žurnalistų žo
džius.

“Laisvė,” kurios prenu
meratą, pasirodo, vėl pratę
sė! man vieneriems me
tams, paskutinajame rug- 
piūčio 12 d. numeryje irgi 
persispausdino gana griežtą 
korespondenciją iš Lietuvos 
apie girtavimą.

Ką gi man papasakoti pa
čiam šitame laiške, kad ga
lėtum susidaryti tikrą vaiz-

Be

Neseniai Maskvoje išei
nančioje “Pravdoje” irgi 
pasirodė straipsnis, kuria
me vienas mokslininkas 
reiškė susirūpinimą, kaip 
sėkmingiau kovoti su girta
vimu.

savaime kyla apetitas, 
abejo, visiškai nepradėti yra 
daug lengviau, negu pradė
jus sustoti. Su rūkymu sai
ką išlaikyti dar sunkiau. 
Pradėjus rūkyti tabaką, pa
prastai rūkoma reguliariai 
kasdien ir visą gyvenimą. 
Nemetama net susirgus, 
nors gydytojai beveik visuo
tinai pasisako prieš nikoti
no žalą organizmui, nusta
to dažnesnį rūkančiųjų su
sirgimą plaučių ir gerklės 
vėžiu.

Šiaurės kraštuose, kur 
tenka daug valandų išbūti 
šaltyje, svaigalai dažnai 
žmogų atgaivina, sušildo. 
Bet visa bėda, kad atsiran
da įprotis, ir toks žmogus, 
atsidūręs deginančiame 
Krymo pliaže ant smėlio, ir
gi nebegali apsieiti be deg
tinės.

Bet bėda
Gyvenime būna momentų, 

kada reikalas ar aplinkybės 
suveda žmones atlikti ben
dro uždavinio, bendro dar-

žuvusieji, visiškai nereika
linga sužadinto linksmumo.

Alkoholis kaip blogis
Kaskart vis labiau su

prantama, kad alkoholis — 
bloga priemonė “širdies 
skausmui,” kokiai nors ne
sėkmei “užpilti,” nervams 
nuraminti. Psichologai įro
do, kad žmogui daug svei
kiau užėjusį dvasinį skaus
mą pergyventi be narkotikų 
ir be alkoholio, kad natū
ralus tokio skausmo ištvėri- 
mas užgrūdina žmogų, pa
daro jį atsparesnį vėles
nėms nesėkmėms. Alkoho
lis, priešingai, tokio užgrū- 
dinimo visiškai nesuteikia. 
Nuolat vartojamas, jis nu
silpnina žmogaus organiz
mą, paralyžiuoja jo valią. 
Jis veikia kaip narkozė, ku
ri reikalinga tik ypatingais, 
būtinais, katastrofiniais at
vejais.

Siūlomi kovos būdai
Kai kas teigia, kad valsty

bei savo atoritetu reikėtų 
pasmerkti besaikį alkoholio 
vartojimą, paskelbiant, pa
vyzdžiui, blaivybės savaitę, 
kaip esti skelbiamos knygų 
platinimo, medžių sodinimo

AISVCS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

A. Bemat, Los Angeles, Calif. 252 
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
New Jersey valst. vajininkai. 216
Connecticut valst. vajininkai .... 213
Rochester, N. Y........................... 192
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa.....................  144
Pittsburgh, Pa............................ 144
V. Sutkienė, V. Taraškienė,

252
San Francisco, Calif.

P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 108
L. Tilvick, Easton, Pa..................
Pittsburgh, Pa.............. .................
New Jersey valst. vajininkai ....
J. Stanienė, Baltimore, Md........
Geo. Shimaitis, Brockton^ Mass.
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,

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

120
?3
72
72
72
36
36

34

Valys Bunkus pridavė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Jam pagelbėjo brooklynietis su atnaujinimais 
Senas Juozas, ir su atnaujinimais Jonas Juška.

R. Merkis, Philadelphia Pa., pridavė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Buvęs newyorkietis Paul Alekna, dabar saintpeters- 
burgietis, Fla., išrinktas LLD 45 kuopos vajininku. Jis 
gražiai įstojo į vajų su daugeliu atnaujinimų. Linkime 
Povilui sėkmės vajuje..

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
Vera Smalstis, Livonia, Mich.; S. Penkauskienė - A. Shu- 
petrienė, Lawrence-Haverhill, Mass.; S. ' Rainard, So. 
Boston, Mass.; L. Bekešienė, Rochester,, N. Y.; J. K. 
Mažukna, Pittsburgh, Pa. (LLD 87 kp.); P., Česnikienė 
(LLD 74 kp), New Kensington, Pa.; V. Taraškienė, San 
Francisco, Calif.; P. Beeis Great Neck, N. Y.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Prašome pasiskaityti keletą laiškų:
Gerbiamieji: Šiame laiške-rasite čekį sumoje $100, 

tai mano dovana į “Laisvės” $15,000 fondą. Linkiu “Lais
vės” kolektyvui stiprios .sveikatos. Joseph Deltuva, Bal
timore, Md.

Gerbiamieji: Per daugelį metų mano vyras Vin
cas Kralikauskas darbavosi kaip vajininkas. Jam mirus, 
aš užėmiau jo vietą. Jo atminčiai aukoju “Laisvei” $20. 
Taipgi randate $1. nuo Anna Lenis. Pasižadu ir toliau 
darbuotis vajuje. Viso gero, Eva Kralikauskienė, Law
rence, Mass.

K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y., pridavė blanką su 
$53. Aukojo:

K. V. Milenkevičiai
John Doe...............
I. M.........................

$50.00 
2.00 

. 1.00

P. česnikienė, New Kensington, Pa., prisiuntė $39. 
Aukojo: \

J. Thomas ...........
C. Stashinsky ....
A. Česnikas .........
P. Paul ................
S. Beavech, Arnold

$11.00 
11.00 
6.00 
6.00 
5.00

vimu. Bet ar iš to, kad gir- bo, kuris reikalauja savi- n* panašios’savaites ar mė- 
disi daugiau susirūpinusiu tarpio jėgų įtempimo, vie- savaitę gale-

• - tų būti uždrausta pardavi
nėti svaigalus. Tokia savai- į mūSų LLD kuopa gali pasidarbuoti, tad kaip bausmę 
tė_ nuolatiniams stikliuko masu 78-ta kuopa aukoja $100. Prie progos aš asmeniš- 
mėgėjams anaiptol nepa- kaį bandysiu pasidarbuoti vajuje. Draugiškai, J. K. Al- 
kenktų. Bet sitas dalykas .
daug kam atrodo komiškas 
ir neįgyvendinamas.

Dar kai kas siūlo, kad 
valstybė galėtų mažinti šios 
prekės gamybą arba parda
vinėti ją ne maisto gastro
nomuose, o specialiose par
duotuvėse. Esą nėra reika
lo, kad degtine prekiautų 
kiekvienas mažytis kioske
lis ar bufetas. Degtinės 
pardavimo apribojimas 
trumpesnėmis valandomis, 
sako, esąs neefektingas.

Išeina iš mados
Buržuazinėje Lietuvoje 

degtinę pardavinėjo tik spe
cialios valstybinės parduo
tuvės, vadinamieji “mono
poliai.” Jos negalėjai pirk
ti drauge su pienu, duona 
ir kitais kasdieniais maisto 
produktais.

Svaigalų bonka kaip “le
galizuotas” kyšis ar šiaip 
paprastos padėkos už pa
slaugą išreiškimas taip pat 
išeina iš mados. Ją išstu
mia saldainių dėžutė, gėlių 
puokštė, grožinė knyga ar 
šiaip koks skoningas daly
kėlis, pirktas dovanų krau
tuvėje.

žodžiu, problema yra ne 
tokia baisi, kaip ją mėginama 
vaizduoti. Ten, kur gyveni
mas reikalauja, su ja iškart 
susidorojama. Pavyzdžiui, 
transporto vair u o t o j a m s 
draudžiama gerti net alų. 
Tai, kad pasitaiko girtų vai
ruotojų, patenkančių į ava
rijas, tik patvirtina reikalą 
su tuo dar griežčiau kovoti. 
Čia nei šaltis, nei susitiki
mas su draugu, nei reikalas 
pakelti “tonusą” nesudaro 
preteksto kompromisams 
Čia alkoholis kaip priemo
nė tikslui pasiekti visiškai 
nurašomas.

Pasitikėjimas žmonėmis
Pas mus pasitikima žmo

nėmis, jog jie vis daugiau ir 
daugiau supranta, kada al
koholis padeda pasiekti ge
rą, kilnų tikslą ir kada jis 
daro žalą. Jaunus žmones 
nuo pasidavimo girtavimo 
įpročiui saugoja mokyklos, 
visuomeninės organizacijos, 
darboviečių vadovybė, vy
resnieji. Jaunuoliai nukrei
piami į sportą, į saviveiklos 
ratelius, į mokymąsi. Ki-

balsų, galima daryti išvadą, nasv kitu _ pasitikėjimo. Ir 
jog svaigalų vartojimas ple- maža dozė svaigalų lyg iš- 
čiasi? Gal kaip tik priešin-kart šildo, suartina tuos 
gai — kad žmonės nebeapsi- žmones, sukelia draugišką 
kenčia su ta buržuazine at
gyvena ir nori visiškai ją 
išrauti iš savo tarpo.

Ir pas jus
Laiške rašai, kad Ameri

koje labai paplitęs narkoti
kų vartojimas, kad spaudo
je atvirai tvirtinama, jog 
narkotikų — heroino, mari

huanos ir kitų vartoji- saiką, uoliai ieško gy- 
mas žmogaus organizmui ^ytojoi, auklėtojai, visuo- 
daug sveikesnis, negu alko- menininkai. 
holis. Bet kodėl tada pas 
jus alkoholis taip puošniai! 
reklamuojamas gatvėse bei 
žurnaluose, o narkotikų^pre- vo įvestas sausasis įstaty- 
kiautojus gaudo policija? mas, kaip Jungtinėse Ame- 
Bet gal tik dedasi gaudanti, rikos valstijose, valstybė sa- 
kad galėtų labiau pasipel- vo autoritetu ir pasmerkė 
nyti narkotikų pramoninin- degtinės vartojimą, bet iš- 
kai?

Pas mus, kaip, be abejo, da privertė atšaukti tą įsta- 
pačiam žinoma, morfijus ir tymą. Motyvas čia buvo 
kiti skausmą raminantieji tas pnjts. kuri viename Ame- 
preparatai plačiai vartoja- rikos žurnale iškėlė dabarti
mi tik medicinoje, ir ligo- nis pagarsėjęs Amerikiečių 
ninėms sunku būtų be jų iš- rašytojas Trumenas Capo- 
siversti. Šiaip narkotikais te. reikalaudamas legalizuo- 
niekas neprekiauja. Juos ti prostituciją, kad klientai 
galima gauti tik pagal gy- galėtų gauti geresnės koky- 
dytojo receptą vaistinėse, bes prekę.
Kaip ir degtinę, tabaką, ga

jausmą vienas kitam. Bet 
vėl bėda, kad tai greit tam
pa įpročiu, ir žmogus ima 
gerti, būdamas vienas, net 
neatsisėdęs, kur nors sta
čiomis už kampo. Žmogus 
tampa savo įpročio, savo 
gomurio vergas.

Ir tos paslapties, kaip ne
peržengti ribos, kaip išlai-

Sausasis įstatymas
Nors tose šalyse, kur bu-

plitusi naminės kontraban-

Blaivybės draugijos at-
*iina ir pardavinėja valsty- krinta savaime, nes jos įne- 
be. Visuose pobūviuose vai- ga veidmainystės momentą, 
sės paprastai esti su degti- j£ajp žinia, praeityje daž-
ne ar silpnesiais alkoholi
niais gėrimais, ir svaigalai 
nelaikomi narkotikais, jų 
niekas nesmerkia. Gydyto
jai ir visuomeninės organi
zacijos kovoja tik tik su be
laikiu svaigalų vartojimu.

Kada gana
Paskutiniu laiku pas mus 

išėjo knygutė, parašyta me
dicinos darbuotojo “Žinoti, 
kada gana.” Svaigalai lai
komi geromis senovės grai
kų dievo Bakcho dovano
mis, tik reikia mokėti jais 
naudotis, nepiktnaudžiauti.

Priemonės kovai už saiką 
siūlomos įvairios. Pavyz
džiui, “Laisvės” persispaus
dintoje korespondenci joje 
peršama steigti blaivybės 
draugijas. Kiti ragina nu
kreipti mėgstančių “padau
ginti” dėmesį į naudingą 
laisvalaikio praleidimą, į 
dalyvavimą saviv e i k 1 o j e,

tų būti uždrausta pardavi- Brandi drauge: Dėlei laikraščio “Laisvės” mažai

vinas, fin. sekr., Yucaipa, Calif.

Ar žemeje gyvens milžinai?!

Pas J. ir K. čiurlius, Pattenburg, N. J., prie Admi
nistracijos stalo aukų gauta sekamai (viso $325.00):

F. Milvidas, Bayonne, N. J.....................
L. Tilvick, Easton, Pa................................
J. ir K. Čiurliai, Pattenburg, N. J..........
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y....................
Lietuvaitė, Philadelphia, Pa.....................
S. Radušis, Millstone, N. J.......................
M. Grakey, Asbury, N. J..........................
Wm. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y............
Juozas Zajankauskas, Brooklyn, N. Y. . •
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa..........
Lillian Novak, Cranford, N. J.:..............
Mr. ir Mrs. D. Burkauskai, Elizabeth, N. J. ... 10.00
F. P. Walantai, Philadelphia, Pa. .
Gražioji Marytė iš Lietuvos.........
Margaret Čerkauskienė ................
A. Saulėnienė, Somerville, N. J. .
P. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.
J. E. Katiniai, Easton, Pa............
Mariutė iš Wilkes-Barre, Pa.........
B. Makutėnienė, Cranford, N. J. .

$100.00 
43.00

. 38.00 
. 20.00 
. 20.00 
. 11.00 
. 10.00 
. 10.00
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
2.00
2.00

Elena Feiferiene ir Mildred Stensler surinko nuo lai
mėjimų $35.70.

K. Čiurlis prisiuntė pikniko pelną — $250.00
Ona Bunkienė, Linden, N. J., aukojo butelį Ver

mouth.

Įdomu štai kas. Kaimo 
vaikus ūgio didėjimas pa
liečia žymiai mažiau, negu 
miesto. Atrodo, turėtų bū
ti priešingai. Juk kaime ge
resnis oras, vitamingesnis 
maistas, daugiau saulės, fi
zinio darbo. Tačiau per 30 
metu Maskvos tokio pat 
amžiaus vaikai padidėjo 10 
cm. Jaroslavlio 
čių kaimuose — 4 cm. Nu
statyta ir tai, kad miesto 
vaikų krūtinės ląsta, o tuo 
pačiu ir kiti organai vysto
si žymiai greičiau.

Todėl peršasi visai kita 
mintis. Miesto ore žymiai 
daugiau anglies dvideginio. 
Tai verčia žmones intensy
viau kvėpuoti. Tuo būdu 
greičiau vystosi krūtinės 
ląsta ir kiti organai.

Anglies dvideginis įeina į 
kalkių sudėtį. Kai ore jo 
daugiau, tai ne tik skatina 
augimą, bet ir verčia anks
čiau jį užbaigti, nes skeleto 
kaulai greičiau sukalkėja. 
1900 metais jaunimo augi
mas baigdavosi maždaug 
26 gyvenimo metais, dabar 
18-19 metais.

Ar šios mintys išties tei
singos? Kol kas tai atviras 
klausimas. Tačiau jos atro
do įtikinamos. Juk anglies 
dvideginio Žemės atmosfe
roje daugėja. Jį išmeta fab
rikai, gamyklos, žmonės, 
gyvuliai. O augalijos, suge
riančios šias dujas, plotai 
kaskart mažėja. Tačiau pa
tikėti, kad būtent šios prie
žastys sukurs Žemėje žmo- 
nes-milžinus, tikriausiai bū-

Žmonių ūgis pamažu di
dėja. Kokios šio reiškinio 
priežastys?

Atsakydami į ši klausimą, 
i vairiu šalių mokslininkai 
sukūrė eilę hipotezių.

Dar prieš keturis dešimt
mečius vokiečių mokslinin
kas E. Koehas tvirtino, esą, 
žmogaus organizmą augti 
skatina saulės radiacija. 
Žmonės daugiau stengiasi 
įdegti. Tai esanti ūgio didė
jimo priežastis. Tačiau šiau
riniuose Žemės rajonuose 
šis procesas nė kiek ne lė
tesnis, kaip pietuose, kur 
saulės žymiai daugiau. Tai
gi ši hipotezė nieko neįrodo.

Amerikiečiu mokslininkas 
Milsas, remdamasis gau
siais bandymais su gyvu
liais, teigia, kad svarbiau
sią vaidmenį turi klimato 
pasikeitimai. Tačiau ir ši 
mintis nėra pakankamai 
pagrįsta.

Daugelis mokslininkų ban
do aiškinti šį reiškinį tuo, 
kad mūsų laikais žmonės 
nėriau maitinasi, gauna vi- 
tamingesnį maistą. Tačiau, 
kaip rodo tyrimai, per 20- 
30 metų Europos gyventojų 
maistas nedaug tepasikeitė, 
o žmonės “pailgėjo”. Japo
nijoje, priešingai, maistas 
pablogėjo, o japonai labai 
smarkiai paaugo.

7, šių sri-

S. Rainard, So. Boston, Mass., ir iš apylinkės, pri
siuntė $33.1 Aukojo:

K. Kazlauskas ___
V. Baltušis ...........
Konstantas Kalošius
Joe Butkus ...........

$11.00 
11.00 
10.00

1.00

Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. prisiuntė $14. Au
kojo: i

V. J. Valley....................................................$5.00
Anna Jasulaitis, Shelton, Conn............................. 2.00
Po $1: Josie Vasil, Shrewsbury, Mass.; A. Lukaš,

P. Semen, Gulfport; J. Ragauskas, J. Davidonis, John
Blaškis, John Žilinskas.

Nuo kitų gauta sekamai:
J. Jaskevich (nuo pikniko),

Worcester, Mass................................
Dominick Gurklis, Philadelphia, Pa. .. 
LLD 10 kuopa (per Merkį) ............     •
LLD 198 kuopa (per V. Taraškienę), 

Oakland, Calif...........................
Juozas Stanelis, Warren, N. J................
V. Bulienė, Rochester, N. Y..................
P. Bechis, Great Neck, N. Y..................
Mrs. R. Shimkus, Bridgeport, Conn. ... 
LDS 65 kuopa, Kenosha, Wis..............
Joseph Boubonis, Kenosha, Wis. ...... 
Anna Kurauskas, Minersville, Pa.........
B. Kutkus, Great Neck, N. Y..................
Veronica Wasiloski, Mountain Top, Pa. 
A. K. Kauliniai, Huntington, N. Y. ..
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y,
E. Wicinas, Homestead, Pa....................
A. Mureikienė, Milford, Conn.............. .
Margaret Stanis, Baltimore, Md...........
O. černevičienė, Maspeth, N. Y. .. .........
M. Venskūnas, Rochester, N. Y...........
Po $1: R. Sherelis, L. Bekešius, Rochester, N. Y.; 

J. Mauragienė, ^Pittsburgh, Pa.; J. Budelis, Torrington, 
Conn.; J. Čepukaitis, Mesa, Arizona; Ch. Pakash, 
Akron, Ohio; M. Smadjas, Great Neck, N. Y.; M. Survi- 
lienė, Bayonne, N. J.; F. Muzikevičius, Budd Lake, N. J.; 
J. Zinkus, Methuen, Mass.; K. Kizulis, M. Dvareckas, A. 
Kavaliauskas, P. Baltuškonis, P. Milius, A. Butėnas, A. 
Chulada, Lawrence, Mass.; Ig. Sutkus, Maspeth, N. Y.

$250.00
. 85.00
. 50.00

50.00 
. 15.00

11.00 
. 11.00 
. 11.00

10.00 
. 7.00 
. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00

. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.00 
.. 3.00

. 2.00 
.. 2.00

. 2.00

nas blaivybės apaštalas 
mėgdavo gurkšnoti slap
čia. Be to, sunku rasti šian
dien nors vieną žmogų, ku
ris griežtai atsisakytų ne
imti į burną svaigalų. Kai 
kas, tiesa, teigia, kad veid
mainystė čia/būtų mažesnis 
blogis už girtavimą, ir to
dėl blaivybės idėją karštai 
rekomenduoja.

žmonės sąmoningėja
Tačiau šią problemą 

sprendžia pats gyvenimas, 
vystantis žmonių sąmonin
gumui. Žmonės vis labiau 
įsisąmonina, kaip niekinga 
vergauti gomuriui, jie įpran
ta žiūrėti į alkoholį kaip į 
priemonę norimam tikslui 
pasiekti. Jeigu geidžiama 
šventėms suteikti daugiau 
linksmumo, jaukumo, ren
gėjai sąmoningai pasitelkia 
į pagalbą alkoholį. Bet, pa
vyzdžiui, gegužės 9 d., Per- 

’ * švenčiama
visoje Tarybų Sąjungoje, 
vengiama visai vartoti 
svaigalus, šiurpulinga tylos 
minutė, kuria pagerbiami

kultūrinių pramogų lanky- ^^n^k“uri 
'nfų, mokymąsi ir pan. vienio Tarvbu

Ir su rūkymu
- \ Saiko išlaikymas — ne

lengva problema. Pradėjus

nas, televizija ir spauda ne
gaili aštrios satyros išjuok
ti “puolusiems” ir atskleisti 
girtavimo žalai. Palengva 
tokie silpnavaliai supranta 
esą lyg stabmeldžiai, ver
giškai garbiną stikliuko 
“monstranci j ą”, ir bes i- 
meldžią butelio altoriui. 
Jie ima atkakliai rauti tą 
savo įprotį, grūdinti va
lios atsparumą ir išmoks
ta į svaigalus žiūrėti kaip 
į priemonę tam tikrais sun
kiais atvejais siekti didesnių 
tikslų, susijusių su pareiga, 
su darbo našumu, su pasi- 
tarnavimu draugui, šeimai, 
kolektyvui, visuomenei, tė
vynei.

Iki sekančio laiško!

APN

Per vieną Belgijos kaimą 
einantis kelias mirga dau
gybe reklaminių šūkių, ra
ginančių užsukti valgyti pas 
Pjerą. Kuo valgykla arčiau, 
tuo plakatų daugiau. Pasku
tinis skelbimas ragina ke- 
lievį: “Sustok pas Pjerą, pa
dėk jam susigrąžinti pini
gus, kuriuos jis išleido 
šiems plakatams”.

Šį sykį aukų suplaukė $1,493. Anksčiau gauta $3,267.
Viso $4,760. Dar reikia $10,240.

Širdingai ačiū virminėtiems už jų nuoširdžias do
vanas laikraščiui. Norime priminti, kad tie,“ kurie už
prenumeravę laikraštį į Lietuvą savo giminėms drau
gams, kad jau laikas atnaujinti jų prenumeratas.

Administracija
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San Francisco, Cal. MIAMI, FLA. 
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Spalio 15-tos dienos 
prieškarine demonstracija

Be abejo, ši spalio 15-ta 
diena liks įrašyta visuotino
je pasaulinėje istorijoje 
kaip viena iš didžiausių die
nų prieš karą. Apgailėtina, 
kad mūsų miestą tą dieną 
dengė pusėtinai smarkus 
lietus. Tačiau nepaisant di
delio ir pirmo sezoninio lie
taus, demonstracija buvo 
didelė ir pilna entuziazmo. 
Tūkstančiai aukštes n i ų j ų 
mokyklų, kolegijų ir uni
versitetų studentų pasipylė 
gatvėse, nors kai kurie vi
siškai šlapiutėliai buvo. Jie 
maršavo su įvairiais prieš
kariniais šūkiais bei obal- 
siais.

Žinoma, jei ne tas smar
kusis lietus, būtų buvusi; 
dar didesnė mūsų miesto 
demonstracija, nes, aišku, 
nemažą dalį senesnio am
žiaus žmonių sulaikė nuo 
demonstracijos.

Apie 12 valandą gausi 
demonstrantų minia apsi
stojo Civic Centre prie 
naujo federalinio milžiniško 
pastato. Čia vyko įvairios 
prieš karo baisybes kalbos 
su studentų įvairiais prieš
kariniais šūkiais. Vaizdas 
buvo kažkaip labai jaudi
nantis, žiūrint į šiuos šla
piu tėlius nuo lietaus jau
nus dailius žmones, taip pa
siryžusius kovoti, kad Tai
ka visai žmonijai gyvuotų.

Primintina, kad ši de
monstracija mūsų mieste ir 
jo apylinkėje buvo rami, jo
kių areštų nesigirdėjo.

Pramogos
Mūsų pramogos bei po-

DETROIT, MICH.
SpMio 5 dieną įvyko LDS 

21 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. 
Būtų daug geriau, kad kuo
pos nariai skaitlingiau lan
kytųsi į susirinkimus.

Susirinkimų neturėjome 
per tris mėnesius —liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo. Per tą 
laiką mirė trys kuopos na
riai, jų tarpe kuopos nuta
rimų raštininkė — Astraus
kienė. Gaila darbščios drau
gės.

Kuopa šauks narius, ypa? 
tingai čionai gimusius, ku
rie nelanko susirinkimų, per 
atvirutes, nes ateinančią 
vasarą bus LDS seimas mū
sų mieste, tai turime tam 
prisirengti.

Lapkričio mėnesio 2-rą 
dieną įvyks kuopos mėne
sinis susirinkimas; prašome 
visus kuopos narius dalyvau
ti, nes kuopos valdyba pa
gamins tinkamus pietus. 
.Bet pietūs bus prirengti 
apie 2:30 vai., tuojau po 
moterų .mitingo. Nepamirš
kite to. 

• • •
LLD 52 kuopa turėjo sa

vo susirinkimą spalio 15 d. 
Narių atsilankė pusėtinai, 
mat, dabar jau prisijungė 
188 kuopa prie 52 kuopos. 
Nariai svarstė organizaci
jos reikalus taip, kaip jiems 
geriau atrodė.

Nariai nutarė paaukoti 
$25 Centrui knygų leidimo 
fondui. Taipgi nutarė pa
aukoti po $25 “Laisvės” ir 
“Vilnies” fondams. Darbuo
kimės, draugai ir draugės, 
kiek tik galime.

Kuopa neteko gana ga
bios finansų raštininkės 
N» Astrauskienės. Ji mirė

būviai su spalio 19 diena ge
rųjų žmonių rezidencijose 
bei jų soduose užsibaigė. 
Kalifornija vasaros metu 
būna laisva nuo lietaus, bet 
rudeniui atėjus mūsų gana 
laukiamas lietus siunčia 
pramogas į salių patalpas. 
Spalio 19 dieną puikiai pa
sižmonėjome Onutės Kairie
nės (Daivis) jaukioje rezi
dencijoje Sunnyvale. Mūsų 
pobūviai, galima sakyti, vi
sada būna sėkmingi, ir juo
se visada būna šilto drau
giškumo. Tiesa, mūsų ne
nuilstamos šeimininkės daž
nai gana nuovargio pajun
ta su skoningu pietų gami
nimu ir visa kita ruoša, su
sijusia su pramogomis.

Didelis padėkos žodis už 
spalio 19 dienos rezidenciją 

I Onutei Daivis ir visiems, 
kuriems teko ten sunkiai 
padirbėti.

Beje, rugsėjo mėnesį pik
nikas įvyko taipgi gražiame 
rezidenciniame sode — An
tano ir Nelės Valaičių, Hay- 
warde. Tikrai visa mūsų 
publika ir pramogų ruošė
jai turime būti labai dėkin
gi už tai tokiems geriems 
žmonėms.

Džiugu, kad mūsų Jono 
Ginaičio sveikata, po sun
kios operacijos, eina geryn. 
Viliamės neužilgo matyti jį 
pilnai susveikusį.

Aplinkiniais keliais teko 
nugirsti, kad mirė senas 
San Francisco gyventojas ir 
“Laisvės” skaitytojais Teo
filius Latvėnas. Daugiau 
apie jo mirtį bei amžių jo
kios žinios neturime, nes jis 
mūsų bei bendrai lietuvių 
tarpe nesimaišė.

L—ma

liepos 15 d. Laidotuvės bu
vo gana skaitlingos.

Dabar finansų sekreto
rium yra išrinktas P. Ulins- 
kas, geras literatūros mylė
tojas. Geriausios sėkmės 
jam!

• * M * «■
Spalio 18 dieną įvyko pui

kus balius Detroito Lietu- 
yių Klubo, klubo patalpose. 
Balius labai gerai nusisekė. 
Žmonių buvo daug. Kaip 
girdėjau nuo kitų, buvo net 
kitataučių. Buvo v ie n a s 
draugas net iš Californijos, 
tai Miliauskas-Miles. Jau
nystėje jis gyveno Detroite. 
Taipgi atvyko draugė Žei- 
mis, kuri dar yra klubo na
rė, bet jau gyvena Arkan
sas valstijoj.

Daug buvo atvažiavę iš 
Windsor, Kanada.

Klubo pirmininkė Stefa
nija Masytė svečius persta
tė. Visi gana skaniai paval
gė, pagėrę ir turėjo “good 
time”.

Detroito Lietuvių Klubas 
gana gerai gyvuoja.. Finan
siniai gana gerai stovi, turi 
virš 37 tūkstančių dolerių 
bankuose. Kad klubas gerai 
gyvuoja, tai kreditas pri
klauso čia gimusiem valdy
bos nariams: pirm.: Stepha
nie Masytė, nutarimų rašti
ninkė Mrs. Bagdon, iždinin
kas Al. Rye, finansų rašti
ninkas S. Gugas, iždo glo
bėjai Kęstutis Garelis ir 
Mrs. Rye.

Pirmiau darbavosi vice
pirmininku J. Stasiukaitis, 
tai senesnės kartos vyras, 
bet jis ilgokai sirgo ir da
bar jau negali su darbu pri
sidėti.

Reikia labai pagerbti tuos

Sėkmingai įvykytas 
moratoriumas

Spalio 15-ta Miamio isto
rijoj bus pirmoji tokia di
dinga demonstracija, kuri 
pasisakė už moratoriumą 
Vietnamui ir prieš oficialią
ją politiką Washin g t on e. 
Tūkstančiai jaunimo iš uni
versitetų, kolegijų, vidurio 
mokyklų išėjo protestuoti 
prieš karo politiką, už tai
ką. Demonstracija buvo 
spalvinga, įvairi — ji vyko 
įvairiose vietose, nes mies
to centre negalėjo sutilpti.

Prie Miamio universiteto 
taikos demonstracija išaugo 
virš 5,000. Mieste — Bay- 
front parke, prie Federal 
pastato, bažnyčiose, sinago
gose — kiti tūkstančiai de
monstravo prieš karą. Sa
kytos kalbos, priimtos rezo
liucijos, pasirašytos petici
jos, per valandas skaityta 
pavardės žuvusių karių 
Vietname. Ir muzika, ir 
maldos reikalavo taikos. 
Tūkstančiai iškeltų plakatų 
reikalavo: “Stop the War 
in Vietnam!”

Lietuviai, kurie dalyvavo 
(M. Bovinienė ir kiti), džiu
giai pasakoja, kad Ameri
kos jaunimas ima senųjų 
kovotojų darbą. Žinoma, 
militaristai pristatė keletą 
ir savųjų sekėjų. Juos di
dino ir vietinė spauda, bet 
kurie juos matė, pasakoja, 
kad Nixono sekėjai nesuda
rė nei trijų numerių skai
čiaus.

Be gero plano ir darbo 
demonstracija už moratori
umą Vietname nebūtų bu
vus tokia didelė ir reikš
minga. Ją organizavo Mia
mio Taikos Centras, Nau
joji partija, motinų ir mo
terų organizacijos, karo ve
teranai ir jau gausus skai
čius kitų organizacijų. Iš
leista ir išplatinta tikslus 
lapelis su laiko ir vietų di
rektyvomis. Tad ir mūsų 
parama Taikos Centrui pa
siekia gerą tikslą.
Veikla lietuvių pastogėje
Taikos misija mus pasie

kė LSK parengime. Nese
niai atvykus į Floridą čia 
pasirodė jaunutė lietuvaitė 
Diana Nevins. Ji pasakė 
trumpą kalbą apie Vietna
mo neteisėtą karą, paragi
no dalyvius pasirašyti peti
ciją už taiką. Ji matė kiek
vieną ir gavo jų parašus. 
Tai irgi džiugus ir, galima 
sakyti, pirmas toks įvykis 
mūsų senimo sueigose.

Spalio 22 dieną įvyko LLD 
75 kuopos reguliariškas su
sirinkimas. Spaudos vaji- 
ninkai pranešė, kad “Lais
vės” ir “Vilnies” vajai ge
rai vyksta. Valilionienė ir 
Kanceris gauna prenumera
tų ir a u kų į laikraščių iš
laikymo fondus. “Liaudies 
balsui” dirba jo skaitytojai.

Dėmesiui LLD kuopos na
riams ir visiems, kurie lan
kote mūsų susirinkimus, 
pranešame, kad dėlei atei
nančių švenčių, lapkričio ir 
gruodžio susirinkimai per
keliami į antradienius. Tad 
sekanti LLD 75 kuopos su
sirinkimai įvyks lapkričio 
25 ir gruodžio 23 dienomis, 
LSK salėje. Kviečiame vi- 

ir tas, kurie sunkiai dirbo 
virtuvėj ir prie baro. Tas 
yra labai sunkus darbas ir 
ilgos valandos. Mes visi klu
bo nariai turime jiems pa
dėkoti už tą sunkų darbą.

Organizacijų narys 

sus narius, visus lietuvius 
lankyti LLD kuopos susi
rinkimus ir parengimus. Su
sirinkimo sueigai visuomet 
būna skaniai paruošti pie
tūs — pateikiami 12:30 vai. 
Bazarą turėsim lapkr. 20 d.

Minėtame susirinkime 
kultūrinę programą atliko 
S., Zavis. Jo repertuare bu
vo liaudies dainos, eilėraš
čiai, primenanti dar bau
džiavos laikus. O mandoli
na paspalvinti — daro gra
žų įspūdį. Pridedant trum
pus paaiškinimus, visa pro
grama pasidaro aiškesnė. 
Poetinę programą S. Zavis 
baigė Vienažindžio eilėraš
čiais.

V. Bovinas

Worcester, Mass.
Olympia Parko uždarymo 

pietūs įvyko spalio 12 d. Ra
dijas ir televizija pranaša
vo lietų per visą dieną. 
Gaspadinės ruošdamos pie
tus buvo nusiminusios, kad 
nebus kam jų valgyti. Ar
tinantis pietų laikui, publi
ka iš plačios apylinkės pra
dėjo rinktis į parką. Kol su-, 
sėdo prie stalų, jau ir sau
lutė pasirodė. Pietūs buvo 
skaniai paruošti, tik gaila, 
gal ne visiems užteko kai 
kurių pridėčkų. žinoma, 
gaspadinės buvo nusiminu
sios dėl tokios padėties. Pie
tus rengė dėl 150 žmonių, 
bet pasirodo, kad buvo su
važiavusių arti dviejų šim
tų svečių.

Pavalgę ir prie muzikos 
pašokę pradėjo skirstytis 
vaižuoti į namus. Daug at
silankiusių pageidavo, kad 
dar ir vėl būtų surengti pie
tūs.

Nors oficialiai sezonas 
baigėsi, bet lapkričio 2 die
ną gaspadinės rengiasi su
ruošti pietus, kurie jau bus 
paskutiniai šiemet. Kvie
čiame parko lanky to jus-rė- 
mėjus dalyvauti, linksmai 
laiką praleisti ir vieni ki
tiems palinkėti sveikatos ir 
kitais metais vėl susirinkti 
ir vieni kitiesms paduoti de
šinę ranką. Vėl iki pasima
tymo.

Dzūkų Dėdė

Philadelphia, Pa.
Truputis iš Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 6-tos ap
skrities konferencijos, kuri 
įvyko Eddystone spalio 19 
dieną.

Mes vykome penkiese. 
Buvome rhudu ir pėmėme 
nuvežti D,( Gurklį, B. Nava- 
linskienę ir Lietuvaitę. Ka
dangi Eddystone nebuvome 
buvę, tai truputį turėjome 
vargo konferencijos vietą su
sirasti. Pribuvome pusė po 
vienuolikos ryto. Jau rado
me draugus baltimoriečius 
anksčiau atvykusius. Kon
ferencija prasidėjo dar kiek 
prieš dvyliktą valandą.
. Tik pradėjus konferenciją 
visi sužiurome, kad yra at
vykęs iš New Yorko svečias 
A. Bimba su žmona Ilse. 
Konf e r e n c i j a buvo gera, 
sklandi, kohstruktyviška.

Konferenciją baigus buvo 
duoti skanūs pietūs, paruoš
ti puikių gaspadinių F. Tu- 
reikienės ir V. Paliepienės. 
Dar '•kiek pasikalbėję, pasi
leidome atgal į namus, no
rėdami juos pasiekti dar su 
dienos šviesa. <

Linkiu geriausios sveika
tos visiems draugams. Iki 
kito pasimatymol

Pe Walantiene

Chester, Pa.
Susitikau svečią iš Tary

bų Lietuvos Petrą Virkšą. 
Jis pasisakė esąs žemaitis, 
taipgi senas “Laisvės” skai
tytojas. Troško aplankyti 
Ameriką ir dabar galėjo at
vykti. Kelionė iš Maskvos į 
New Yorką ėmė tik 10 vai. 
Turėjo gerą kelionę.

Jis sakė, kad nori aplan
kyti savo gimines. Važiuos 
į Lake George New Yorko 
valstijoje pas seserį P. Sli- 
vinskienę, o vėliau ir kitas 
gimines lankys. Pirmiausia 
jis aplankė seserį S. Lipčie- 
nę. Vėliau žada su seserimi 
važiuoti į Floridą pasilsėti 
per žiemą šiltame krašte. 
Pavasarį grįš atgal į savo 
tėvynę pas savo šeimą.

Nors jis jau peržengęs 70 
metų, bet dar žvajus ir vik
rus. “Laisvė” jam patinka 
skaityti.

Linkiu Petrui geros sėk
mės ir gerai laiką praleisti 
šioje šalyje.

A. Lipčius

Montello, Mass.
LLD 6 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 2, Liet. T. N. 
kambariuose. Pradžia 2 vai. 
popiet., Prašomi visi nariai 
dalyvauti. Pasitarsime dėl 
draugiško popiečio, kuris 
įvyks lapkričio 16 d. mūsų 
spaudos reikalu. Pradžia 1 
vai. popiet. Turime iš anks
to gerai pasirengti, kad bū
tų sėkmingas parengimas.

Mirė Walter Satkus 82 
metų amžiaus spalio 23 d. 
Embassy Nursing Home. 
Sirgo 16 metų, daug kentė
jo. Priklausė Šv. Roko 
Draugystei ir Lietuvių Pi
liečių Klubui. Buvo pašar
votas E.Waitt šermeninėje. 
Buvo daug gražių gėlių bu- 
ketų ir nemažai lankytojų. 
Palaidotas religiniai Kalva
rijos kapinėse.

Paliko nuliūdime 2 duk
teris — Stephanie ir jos vy
rą J. Gross Montello j, Jo
sephine ir jos vyrą Yount 
Jefferson City, Va., sūnų 
Alphons Satkų Ventner, N. 
J., seserį Stella S tele res 
Montello j, 5 anūkus ir 8 
proanūkius.

Visi palydovai buvo už
kviesti į anūkės namus 
Avon, Mass., ir tinkamai 
pavaišinti.

George Shimaitis

Stoughton, Mass.
Spalio 25 d. United Lith

uanian Societies namo ma- 
nadžeris Al. Alesio ir Mote
rų Apšvietos Klubo komite
tas — A. Lucas ir J. Wal- 
lan surengė Paul Stapenkai 
81 metų sukakties gimta
dienio minėjimą. Buvo pa
ruošta daug tinkamų val
gių. Al. Alesio atarnavo gė
rimais ir valgiais, jam pa
dėjo italų tautybės drau
gas.

Parengimui įdėta daug 
darbo. Tarptautinės publi
kos buvo apie šimtą. Visi 
sudainavo “happy birthday 
to you” ir visi gražiai 
linksminosi.

P. Stapenka Stoughtone 
išgyvena 50 metų Jis di
delis L. T. Namo rėmėjas. 
-Parengimas man labai pati
ko. Daugiau tokių parengi
mų.

George Shimaitis

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti s j 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Puikiai pavyko “Vilnies”
Kone

Chicago. — Spalio 26 d., 
prisirinko veik pilnutėlis 
Mildos teatras svečių. Ne
mažai jų matėsi iš kitų 
miestų bei valstijų. Svečių 
tarpe buvo ir iš Floridos, 
kaip tai: B. Salaveičikas, J. 
Zdanys ir kiti. Iš Detroit, 
Mich. Frank Nakas, iš 
Grand Rapids, Mich. Vii- 
kūnas. Taipgi matėsi daug 
kenoshiečių, mihvaukiečių 
ir iš kitų miestų svečių.

Koncertinė programa bu
vo tiesiog žavėtina. Viskas 
puikiai prirengta, kad 
dos geriau jau vargu bega
lima. Tačiau apie koncerti
nę dalį žadėjo kiti mūsų 
bendradarbiai parašyti, 
ypač kurie patys dainavo 
ar dainuoja choruose.

Koncerto programos eigą 
atidarė dienraščio “Vilnis” 
ilgametis redaktorius ir vie
nas iš steigėjų drg. Vincas 
Andrulis. Jis pasveikino da
lyvius ir pakvietė taip gra
žiai ir nuoširdžiai remti 
dienraštį “Vilnis” ir ateity
je. Jis ypatingai priminė, 
kad ateinančio balandžio 
mėnesio 8 dieną sukanka 
50 metų nuo įsisteigimo laik
raščio “Vilnies.” Taipgi jis 
ragino daugiau veikti, kad 
būtų pasaulyje įgyvendinta 
pastovi taika ir sulaikytas 
Vietname karas.

Baigęs savo trumpą, bet 
svarbią kalbą, pakvietė eiti 
vakaro pirmininkės parei
gas “Vilnies” vietos žinių 
vedėją Juliją Marazienę. 
Pastaroji perstatinėjo dai
nininkus ir kalbėtojus. Dar 
buvo pakviestas trumpai 
pakalbėti prof. B. Kubilius. 
Jis kalbėjo irgi trumpai. 
Ragino visus rūpintis, kad 
“Vilnis” galėtų dar ilgai 
tarnauti Amerikos pažan
giems lietuviams.

Po pusvalandžio pertrau
kos prasidėjus programai,

Vajiiiinkų 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
---------

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

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 prenumerato- 
riąią. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tUM 
retų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus’ 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA >

ertas
t buvo pakviesta tarti keletą 

žodžių žymioji kovotoja už 
taiką ir prieš karą Vietna
me Sylvia Kushner. Ji nu
rodė kaip rengiamasi vykti 
lapkr. 15 d. į Washington, 
D. C. ir kokios bažnyčios,_ 
mokyklos bei universitetai 
net autobusus samdo vyki
mui, kad sudarius skait
lį n g e s n i ą demonstraciją 
prieš karą. Po jos kalbos B. 
Kubilius paprašė, kurie iš
gali, kad po programos pri
sidėtų su pinigiška parama.

Iš visko matėsi, kad visi 
svečiai koncertu buvo pa
tenkinti ir ilgai vaišinosi 
žemutinėje salėje.

Dalyve

Baigėsi darbo unijų 
suvažiavimas

Budapeštas, Vengrija. — 
Čia įvyko Pasaulinės Darbo 
Unijų Federacijos suvažia
vimas. Jis aptarė bendruo
sius darbo unijų reikalus.

Dalyvavo darbo unijų at
stovai iš 97 šalių. Jie at
stovavo daugiau kaip 150 
milijonų organizuotų darbi
ninkų.

Havana. — Kubos televi
zijoje buvo parodyti 7 Ame
rikos centralinės žvalgybos 
agentai, slaptai įsibrovę į 
Kubos teritoriją ir pakliu
vę į policijos rankas.

Washingtonas. — Ameri
can Trial Lawyers Asso
ciation pasisakė prieš prez* 
Nixono nominuotą Haynsž 
worthą į Aukščiausiąjį Teis
mą. , *

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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Kodėl susipratę piliečiai balsuos
1 už Storey į majorus

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

^Miesto rinkiminė kampa
nija baigiasi labai įkaitu
siai. Trys kapitalistinių par
tijų kandidatai imasi už 
gerklių ir verčia į viršų vie
nas kito “griekus” bei ne- 
kompe ten t iškurną mūsų 
miestą valdyti ateinančiais 
ketvertais metais.

Beveik visi iki šiol pra
vesti šiaudiniai balsavimai 
rodo, kad Liberalų partijos 
kandidatas John Lindsay 
stovi pirmoje vietoje. Bet 
dar visko gali būti, nes De
mokratų partijos kandida
tas Mario Procaccino spar
čiai renka apie save visus 
elementus, kurie norėtų 
Lindsay išversti iš majoro 
posto.

Bet susipratę, pažangūs 
New Yorko piliečiai turi ge- 

pasirinkimą Komunistų 
partijos kandidato Rasheed 
Storey asmenyje. Štai dar
bo žmonių kandidatas. Jo 
programa aiškiai palanki 
šio didmiesčio darbo žmo
nėms. Už jį šiuose rinki
muose paduotas balsas bus 
rimtas, kietas protesto bal
sas prieš visus miesto ne-

galavimus, prieš visus, ku
rie iki šiol jį valdė.

Surinkimas daugiau kaip 
aštuoniolikos tūkstančių pi
liečių parašų, kad Storey 
būtų įdėtas į balotą, aiš
kiausiai parodė didelį pilie
čių nepasitenkinimą nei de
mokratais, nei republiko- 
nais, nei liberalais. Jie tei
singai supranta, kad nepai
sant kuris iš šių trijų lai
mės rinkimus, griežto pa
keitimo miesto valdyme ne
bus. Todėl jie, tie tūkstan
čiai piliečių, nori, kad dar
bininkiškos partijos kandi
datas duotų visiems tikrą 
pasirinkimą, atidavimą bal
so už tikrą reikalą, už griež
tą pakaitą, už pažangą, už 
šviesesnę ateitį visiems 
miesto gyventojams.

Todėl reikia tikėtis, kad 
ne tik šitie tūkstančiai pi
liečių, kurie pasirašė už 
įtraukimą komunistų kan
didato į kandidatų sąrašą, 
balsuos už jį, bet ir kitį de- 
sėtkai tūkstančių piliečių, 
kurie nori tikrai naujos va
dovybės miesto valdžioje, 
balsuos už Rasheed Storey.

Pilietis

U. S. RADIUM IN PARSIPPANY

IMMEDIATE DAY SHIFT
OPENINGS

FOR THE FOLLOWING:

ASSEMBLERS • INSPECTORS
Machine Shop Journeymen

• SILK SCREENER

(Mechanical & Visual)

• PROCESSORS

We offer paid hospitalization, paid holidays and vacation, t
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)

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)

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

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

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)

Mire Sofija Petkiene
Spalio 26 d. mirė ilgametė mitete. Lietuvių Darbinin- 

veikėja Sofija Petkienė. Jijkų Susivienijime ji irgo ne
buvo rasta negyva — ma-| snaudė — dalyvavo ne vie- 
tyt, kad turėjo širdies smū
gį. Buvo palaidota spalio 
29 d. su religinėmis apeigo
mis. Kiek žinau, liko sū
nus, jo žmona ir vienas-ki- 
tas anūkų. Daugiau apie 
Sofijos gimines nežinau.

Norėtųsi tarti žodį kitą 
apie Sofijos gyvenimą. Ji 
gyveno per kiek metų Maine 
valstijoje ir dar visai jauna 
būdama įsitraukė į progre
syvų judėjimą. Ji ten dirb
dama jau aktyviai dalyvavo 
unijų veikloje.

Atvykus į Brooklyną, ji 
dirbo siuvyklose ir, žino- 
noma, įstojo į Amalgamei- 
tų uniją, lietuvių lokalą. Čia 
ji aktyviai dalyvavo.

Ji taipgi smarkiai darba
vosi mūsų progresyviose 
draugijose. Per ilgus metus 
ji buvo “Laisvės” direkto
rių tarybos narė ir “Lais
vės” vajininkė. Ji priklau
sė Lietuvių Literatūros 
Draugijai, ir seniau buvo 
Centro Komitete, per kiek 
metų buvo ir apskrities ko-

name Susivienijimo suva
žiavime, kuopos mitinguo
se, buvo, rodosi, per kiek 
laiko ir apskrities komite
te.

Daugiausia Sofiją prisi
menu iš jos veiklos tarp 
moterų. Ji buvo Lietuvių 
Darbininkių Susivienijime ir 
veikliai darbavosi. Likvida
vus Liet. Darb. Susivienij- 
mą, ji buvo viena iš pirmų
jų stoti į vietinį Moterų Klu-

“Year of the People”
Senator Eugene McCarthy 

has written a book “Year 
of the People.” If it’s the 
year of the. last presidential 
elections, then it sure wasn’t 
a year of the people. Eu
gene McCarthy and Robert 
Kennedy were two runners 
carrying the hopes of people 
but the hopes turned to deep 
disappointment. Kenn e d y 
was killed. McCarthy 
didn’t get in. It certainly 
wasn’t a year of the people.

War is still going on. Still 
our young men are forced 
to give their lives in a war 
so many of them don’t be
lieve in. Sen. McCarthy has 
written a piece for McCall’s 
magazine about his con
scientious-objector son, Mi
chael. The Senator says: 
“By refusing to fight, Mi- 
cWl may have done more 

the course of peace than 
I have accomplished in all 

speeches.”

išugdymo. Ji kartais būda
vo jo valdyboje, ilgą laiką už
ėmė užrašų sekretorės pos
tą. Niekad nepraleisdavo 
Moterų Klubo susirinkimų, 
jei tik jai leido sveikata.

Mūsų vietiniai parengimai 
irgi mažai kada apsieidavo 
be Sofijos. Ji visuomet da
lyvaudavo.

Gaila, kad Sofijos gyveni
mo užbaiga nesiderino su 
josios ilgų metų nusistaty
mu. Josios palydėjimas į 
kapus neturėjo būti su mal
da, bet su apibūdinimu veik
liosios kovotojos gyvenimo.

Ieva Mizarienė

Svečiuose Bridgeporte
Praeitą sekmadienį pra

leidome su bridgeportiečiais, 
jų 40-metinėje LLD kp. su
kakties atžymėjimą su kon
certu ir banketu. Diena pa
sitaikė labai graži, saulėta, 
tad ir publikos turėjo bent 
iš keleto kolonijų, buvo veik 
pilnutė svetainė.

Meninę programą išpildė 
Hartfordo Laisvės choras. 
Reikia pasakyti, kad choras 
su mokytoja Wilma puikiai 
atsirekomendavo. Choras 
nemažai dainų sudainavo 
vertingai; Elenutė Brazaus
kienė porą dainų solo (vie
ną, su pagalba new yorkie- 
čių iš publikos). Elenutė pa
sirodė pagirtinai , ypač su 
prieškarine daina. Pati mo
kytoja Wilma taipgi gal net 
trejetą dainų solo surėžė-su- 
dainavo.

Choras gražų vaizdą tei
kė, visos choristės vienodai 
apsirėdę dar ir raudonomis 
rožėmis pasipuošę o moky
toja su akompaniste, abi ta 
pačia spalva — raudonomis 
suknelėmis, — atrodė lyg 
raudonos rožytės - gėly
tės. Bravo hartfordiečiai! 
Sakėsi, kad Hartfordo cho
ras energingai ruošiasi dai
nuoti “Laisvės” koncerte 
lapkričio 9 d. Brooklyne.

Į Bridgeportą vykome Ve
ra ir Valys Bunkai, Juozas 
Misiūnas ir aš su Juliuke. 
Kelionė buvo smagi, kurią 
“užfundijo” J. Misiūnas sa
vo naujuoju Chrysleriu, bet 
vairavo V. Bunkus. Ačiū 
jiems už gerą “raidą”.

Tiesa, grįžome ne tuščio
mis: gavome ten keletą de- 
sėtkų dol. “Laisvei” para
mos į fondą ir koncerto pro
gramą “būsteriais” ir svei
kinimams. Ačių aukavu
siems bridgeportiečiams ir 
kitiems.

Tacoma, Wash. — 17 ka
reivių pridavė teismui skun
dą, kad jiems varžo žodžio 
laisvę. Jie buvo areštuoti 
kareivių unijos susirinkime. 
Juos gina Amerikinė Civili
nių Laisvių Sąjunga.

LDS 3 apskrities 
konferencija

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.

CONVERTING EQUIPMENT, INC.
Law Drive, Fairfield, N. J.
Equal Opportunity Employer.

ARROW
17

An
(78-81)

MECHANICS

TIN
LINE MECHANICS (TIN CAN MFG.) NIGHTS.

CAN MANUFACTURING MACHINE EXPERIENCE PREFFERED.
BUT WILL TRAIN GENERAL MECHANICS INTERESTED 

IN LEARNING THE BUSINESS.
CALL OR APPLY TO;

Mr. Vaeth 472-5200, ext. 264. 
Eastern Can Division

Corner Linden & Oaks Sts., Passic, N. J.
An Equal Opportunity Employer

(80-82)

NURSES

of Mercy 
offers op
in nursing 
(Exam, or

Misericordia Division 
Catholic Medical Center 
portunity and challange 
to RNs and LPNs.
graduate of approved school). Head 
Nurse and Staff position in general 
areas and special units. New Car
diac Care Unit, Cancel' Unit and In
tensive care unit.

Startlng salary RN $600 per 
month and up. LPN $405 per month. 
Excellent shift differential. Apply 
or write Personnel dept., 5253Cčdar 
Ave., Phila., Pa. 19143. SH 7-7600.

OPERATORS SINGLE-DBL 
NEEDLE. RUFFLERS-TACKLERS, 
OVERLOCK. Curtains — spreads — 
drapees. Permanent year round 
work, health and accident insurance, 
other union benefits, pleasant work, 
highest piece rate in the city.

HAMILTON CURTAIN CORP. 
SW cor. 3rd & Westmoreland, Phila.

HOUSEKEEPER. I am seeking a 
full time sleep-in housekeeper. 5 
days in, 2 off. Am willing to pay 
top wages, plus hospitalization and 
vacation to right woman. Must have 
references. Call Mrs. Sussman. TU 
7-4790 from 9:30 AM ‘till noon week
days. . (80-86)

Use

Pattenburg, N. J.
Spalio 12 d. įvyko pas mus 

piknikas. Oras buvo gražus, 
tai buvo gražus būrys žmo
nių.

Dėkojam visiems už atvy
kimą ir atsiprašom, jeigu 
kas nebuvo gerai padaryta 
iš mūsų pusės.

Dėkojam L. Tilvikui už 
duoną ir visus tortus, Ven- 
tienei už bulves. Taipgi dė
kojam tiems, kurie prisidė
jo prie darbo. Dirbo abu 
Ventai, Bunkienė, abu Va- 
lantai, Stensler ir Katinius.

Pelno buvo gana gerai. 
Prisiunčiame čekį $250 su
moje.

Ghurliai

cl- 
re- 
re-

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

(77-85)

machine
Full or
W. York

SHIPPING CLERK. ' Leading 
ectronic components firms need 
sponsible man for light shipping, 
ceiving. Immediate opening. 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)

COLLEGE CAFETERIA. Dish-
room help. Mon. thru’ Fri. 40 hours.
5 AM to 4:30 PM. Union & Co.
benefits. Call 643-2746. Ambler, Pa.

(77-84)

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)

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)

WIREMEN

PORTERS. Experienced. Luxury 
high 
Union

rise Apt. House. 40 hours.
benefits. CEDARBROOK

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

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop 
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

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

(77-80)

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

EXTRUDER OPERATIONS. Main
tenance Mechanics. Wanted for po
lyethelene blo^vn-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)

Has

CF & I STEEL 
CORPORATION

openings for

PRODUCTION
TRAINEES

AUSTIN ELECTRONICS
Division of the Austin Company

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

An Equal Opportunity Employer
(75-81)

DISPLAY MAN. Immediate full 
time opening. Experience desirable 
but not 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.

(80-82)

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 
pacity. Minimum rate $2.765 
hour. Must be willing to work 
fating shifts.

operating departments at Tren-

ca
per 
ro-

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. «•

PLATERS, PLATERS HELPERS, 
GENERAL FACTORY. PLATRON- 
ICS, INC. Linden, N. J. has ex
panded its facilities. If you want a 
future with a growing company, now 
is the time to change. No experience 
necessary. We offer excellent start
ing salary. Paid holiday and vaca
tion with medical-surgical and in
surance plans with other benefits 
included. Apply in person: 301 Com
merce Rd., Linden, N. J., or call 
925-3600.

Ask for M. J. Tischio for appoint
ment. (80-84)

ACCOUNTING
RECEIVEABLES

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

Liberal Co. benefits to
Call Polly Madison.

44 for appt.
PERFECT PHOTO,

4901 Stenton Ave., Philadelphia
(80-82)

son.
Ext.

right per-
GL 7-4000

INC.

CF & I STEEL 
CORPORATION

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

Op-

(78-81)

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)

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)konfe-

19 d.
Ozone

LDS 3 apskrities 
rencija įvyko spalio 
‘ ‘Laisves
Parke, N. Y. Delegatus pri
siuntė 1, 13, 115 ir 168 kuo
pos. Pirmininku išrinktas 
J. Gasiūnas.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad mažai buvo 
veikta. Apskritis turi ižde

” salėje,

HOUSEPARNETS for Protestant 
children’s home in suburban Phila. 
Full time employment for wife. Hus
band may have daytime employment 
at home or away, helps provide care 
and supervision in cottage. Housing 
and maintenance provided. Good 
opportunity for mature graduate 
student and wife. Call LA 5-5400.

x (80-82)

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

(78-84)

• Part
• Part

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

to

Raportavo kuopų atsto
vai. Nusiskundė, kad kuo
pų susirinkimai dabar su
mažėję ir tokiu būdu veik
los mažai tesudaroma.

Kalbant apie LDS vajų 
įrašymui naujų narių nu
tarta ir toliau mokėti va- 
jininkams po $2 už įrašytą 
naują narį.

Nutarta sekamą konferen
ciją laikyti Kearny, N. J., 
taipgi bandyti tą dieną su
rengti po konferencijos pa
rengimą.

Nutarta paskirti “Lais
vės” finansiniam vajui $25.

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

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 equal opportunity employer.

(78-81)

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

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

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

Phone 665-1666.
(78-80)

to
Į apskrities komitetą vien

balsiai išrinkti tie patys vei
kėjai: Geo. Stasiuką i t i s, 
P. šolomskas, F. Shimkienė, 
P. Ramoška ir Wm. Malin. 
Alternatais išrinkti George 
Wareson ir A. Gilman.

Konferencijos pertrauko
je visi delegatai buvo pavai
šinti. Vaišes sutaisė K. Čei
kauskienė, Jai padėjo V. 
Bunkienė.

MACHINE SHOP
'FOREMAN

2nd Shift opening for a trained 
leader of men with experience on 
automatic screw machine and drills. 
Excellent opportunity for right man. 
Liberal benefits. Air-conditioned 
plant. Call or write:

DAVE DULAFF 
278-3600. ALKON PRODUCTS 

CORP.

LDS narys 25 Power Ave., Wayne, N. J.
(80-83)

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)

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. Gdod salary, 624-5581. 
Mr. J. E., Newark. (77-80)

YOUNG MAN. General factory 
work. Some experience in packing, 
shipping, preferred. Steady work and 
opportunity for man willing to 
learn.
Apply POLAR MANUFACTURING 
CO., 900 W. Russell St. (vic. of 10th 
& Ontario) BA 9-7445.

(80-81).
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Riibsiiiviij unijos biurokratai
ir majoro

Mus pasiekė AmalgameitU] 
rūbsiuvių unijos New Yor-i 
ko Tarybos leidžiamas laik
raštukas “The New York 
Joint Board News-Record.” 
Jame kalbama apie majoro 
rinkimus. Pranešama, kad 
Tarybos delegatai susirinki
me dar rugsėjo 17 dieną 
vienbalsiai užgyrė demo
kratu kandidatą Mario 
Procaccino į majorus.

O kadaise ši unija skai
tėsi viena iš pažangiausių.

rinkimai
Kas atsitiko, kad ji dabar! 
užgyrė kandidatą, kuris ži-i 
nomas kaipo darbo žmonių 
priešas? Tai parodo, kur ir 
šios unijos vadovybė yra 
nudardėjus.

Rašoma, kad delegatų su
sirinkimui Procaccino už- 
girti pasiūlė ir patarė ma- 
nadžeriai Louis Hollander ir 
Vincent Lacapria. Jie savo 
pasiūlyme nė nedrįso iš
dėstyti Procaccino dorybes, 
kodėl unijistai turėtų už jį

į balsuoti. Matyt, gėdinosi. 
Jiedu, rašoma, tiktai nuro
dė majoro Lindsay nuodė
mes. O jų jie suradę net ke
turias, būtent:

Lindsay majoravimo lai
kais New Yorko miesto gat
vės pasidarė nešvarios;

Lindsay majoravimas pri
vedė prie to, kad gatvės 
pasidarė žmogui nebesau- 
gios;

Majoras Lindsay buvo pa
miršęs organizuotus darbi
ninkus ir tik dabar prieš 
pat rinkimus juos atsiminė!

Betgi kaip galėjo būti,

kad tame rūbsiuvių delega
tų susirinkime niekas ne
paklausė: O ką per tą lai
ką darė ir veikė Mario Pro
caccino, būdamas miesto 
kontrolieriumi, tai yra, bū
damas Lindsay administra
cijos dalimi? Ar jis kėlė 
protestą prieš tas Lindsay 
“nuodėmes”? Ne, jis tylėjo, 
ir tik dabar prieš rinkimus 
jas surado ir papasakojo 
broliams Hollanderiui ir La- 
caprijai. Vadinasi, jis veid
mainiavo, bet dabar organi
zuoti darbininkai raginami 
jį išrinkti miesto majoru!

HE URL TTAISVES
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Laisvės Choras, Hartford, Conn., vadovybėj, wilma Hollis
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Albert Daukša, Tenoras, 
ir Worcesterio Aido Choro 

mokytojas

Irene Janulis
Sopranas

Helen Janulytė Smith,
Altas, ir Worcesterio Aido 

Choro pianistė

New National Hail
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2-rą valandą

Soprano
Elena Brazauskiene

Prašome nesivelinti, 
programa prasidės 

1 a i k u 
★

Bilietas $1.50

PROGRAMOJ DALYVAUJA WORCESTERIO AID O CHORAS, VADOVYBĖJ ALBERT DAUKŠOS 
IR ŠIE SOLISTAI —

Kdtūrinė popietė 
buvo sėkminga

Spalio 26 d. “Laisvės” sa
lėje, Ozone Park, N. Y., LLD 
185 kuopos kultūrinė popie
tė buvo visapusiai sėkmin
ga.

Ant. Bimba suglaustoje 
formoje paaiškino apie New 
Yorko miesto majoro ir ki
tu valdininku rinkimus. Jis 
nurodė, kad republikonų 
kandidatas Marchi ir demo
kratų kandidatas Procacci
no atstovauja stambųjį ka
pitalą, o Lindsay yra libe
ralas, bet taipgi neatstovau
ja darbininkų reikalų. Vie
natinis kand i d a t a s, kuris 
atstovauja darbo žmonių 
reikalus, tai Komunistų Par
tijos kandidatas majoro 
vietai—Rasheed Storey. Jis 

; patarė visiems balsuoti už 
Storey.

Ksavera Karosienė rapor- 
•tavo iš nacionalinio moterų 
; suvažiavimo, kuris įvyko 
I Philadelphijoje. Iš to suva
žiavimo ji pas mus atvyko. 
Moterys nusitarė smarkiai 
ruoštis prie lapkričio 15 d. 
moratoriumo, visomis jėgo
mis kovoti už karo baigimą. 
Ji ant rytojaus išsiskubino 
namo, nes,ten jos laukia 
svarbūs taikos darbai. Lap
kričio 9 d. ji raportuos 
tarptautiniame masiniame 
mitinge iš savo kelionės Eu
ropoje, iš suvažiavimų Hel
sinkyje ir Berlyne, taipgi ką 
matė Lietuvoje.

Turėjome ir netikėtą sve
čią iš Kauno. Juozas Bo- 
tyrius buvo iškviestas pa
kalbėti. Jis pasveikino pa
žangiuosius lietuvius ir 
trumpai paaiškino, kaip da
bar T. Lietuvoje pažanga ei- 

Įna pirmyn. Botyrius grįžta 
! Lietuvon šį penktadienį.

Dainų programą pildė: 
N. Ventienė sudainavo so
lo, o J. Grybas su Ventiene 
sudainavo porą dainelių du
etą. Viktoras Bekeris dai
navo net keletą dainų. Dai
navimas išėjo labai gražiai.

Mildred Stensler daininin
kams akompanavo ir kartu 
paaiškino, kaip ji savo ma
žame meistelyje praleido 
spalio 15 d. moratoriumą, 
kuriame ir Livingstono mo- 

i kiniai ir studentai dalyvavo.
V. Bekeris parodė nema

žai nuotraukų iš LMS su
važiavimo ir festivalio, taip
gi keletą vietinių. Mildred 
Stensler paaiškino jų pras
mę.

< Lillian ^avąliauskaitė pri- 
, minė apie “Laisvės” koncer
ną, kuris įvyksta lapkričio 9 
d., kad svarbu visiems daly
vauti ir kitus pakviesti. 
Taipgi ji surinko nemažai 
dolerinių pasigarsinti “Lais
vės” programos knygutėje.

Popietei pirmininkavo J. 
Gasiūnas. Kavą išvirė ir py
ragus paruošė Šukaitienė, 
jai padėjo Mikalaus. Bilie
tus pardavinėjo O. Kazlaus
kienė. N. Buknienė ir N. 
Ventienė išpardavė gėrimų 

ibonkos ir torto bilietukus. 
I M. Jakštienė ir O. Mali- 
įnauskienė dovanojo po tor
tą. Rep.

Plėšikas sumušė
Auna Cibulsky

«•

Ona Kalvaitienė pranešė 
telefonu, kad plėšikas už
puolė Anną Cibulsky prie 
jos namų, kai ji grįžo iš So
fijos Petkienės šermenų va
kare.

Plėšikas pramušė jai gal
vą ir atėmė rankinuką su pi
nigais. Ji buvo nuvežta li
goninėn ir žaizda aptvars
tyta. Po to paleista namo.

O. Kalvaitienė taipgi pri
minė, kad Anna jau atsi
kels gyventi į Kalvaičių na
mą Maspethan.

Dar tenka pridurti, kad 
praėjusį penktadienį Anna 
parėjusi iš darbo negalėjo 
įeiti į savo butą — durys iš 
vidaus buvo užsklęstos tam 
tikslui įtvirtintu retežiu. Ji 
pasišaukė policiją durims 
atidaryti — retežį nutrenk-

Parengimy Kalendorius

Lapkričio (Nov.) 9 A 
'T“Laisvės” metinis kon

certas, lenku New National 
salėje, Brooklyn o dalyje 
Greenpointe.

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 valandą.

ti. Įėjusi rado viską išvers
tą, paimtą budininką laik
rodį ir jau kraustymuisi su
vyniotą kilimą. Daugiau jau 
nebuvo ko paimti, nes dau
gelis smulkesnių daiktų jau 
buvo išvežta į jos jau už- 
nuomotą butą Maspethe.

Plėšiko įsiveržta pro lan
gą. Kad būtų saugiau “dar
buotis,” jis užsklendė duris. 
Tai buvo jau šeštas jos buto 
apiplėšimas. O dabar dar 
ir lauke užpulta.

Trečiadieni vienas iš lais- 
viečių buvo nuvykęs ją ap- 
kyti. Sėdinėja, g u 1 i n ė j a. 
Daug kraujo netekusi. Gal
va subandažuota. Sako, plė
šikas jos rankinuke galėjo 
rasti tik 6 centus, nes vyk
dama iš šermenų išsiėmusi 
iš rankinuko turėtus $11 ir 
raktus ir laikiusi rankoje 
suspaudusi. Taip ir išlai
kiusi parmušta. Ją pakėlė, 
i butą įvedė ir policiją pa
šaukė iš kito gatvės šono 
kaimynai, grocerinės krau
tuvėlės savininkai.

Išsikraustymui diena pa
siskirta šis šeštadienis, kai 
jos telefonas, elektra ir ge- 
sas bus išjungti.

Linkime jai saugiai šešta
dienio sulaukti ir išsikraus
tyti. Rep.

Pagerbs drąsią

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

X
LDS 13 kuopos mėnesinis

susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 5, “Laisvės” 
salėje. Prašome visus kuo
pos narius įsitėmyti, kad su
sirinkimas prasidės 6 vai. 
vakare. Malonėkite daly
vauti susirinkime.

Valdyba

Gražus laimėjimas
Amerikinis Sveturgimiams 

Ginti Komitetas praneša, 
kad senas Amerikos estų 
veikėjas ir jų laikraščio 
“US ILM” redaktorius Mi
chael Nukk laimėjo kovą 
prieš deportaciją. Po apie 
dvidešimt metų deportavi
mo grėsmės jis paliekamas 
ramybėje. Pati valdžia bylą 
prieš jį likvidavo. įt

Michael Nukk į Ameriką 
atvyko 1932 metais. Užėjus 
maka r t i z m o pavietrei jis 
buvo suimtas, apie aštuo- 
nius mėnesius kalinamas ir 
paskui nubaustas deportavi
mu. Prasidėjo ilga ir sunki 
kova. Džiugu, kad ji tapo 
laimėta. ’

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

kovotoją
Lapkričio 9 dieną yra 

ruošiamas pažangaus anglų 
kalba dienraščio “Daily 
World” banketas. Įvyks 
Americana Hotel, 52 St. ir 
7th Ave., Manhattane. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Svarbiausia atrakcija, tai 
dalyvavimas jaunutės pro
fesorės Angela Davis, ku
ri visoje šalyje išgarsėjo,

kai ją Californijos universi
teto bosai atstatė iš darbo
tik todėl, kad ji yra Komu
nistų partijos narė. Ji jiems 
pasakė, kad ji tos partijos 
naryste labai didžiuojasi
ir nepasiduos jokiam tero
rui.

Dabar ši drąsi kovotoja 
ne tik minėtame bankete
dalyvaus, 
kys.

bet kalbą paša-

Apartments in U. S. S. R.
We are pleased to inform our clients that we can again 
offer apartments in the larger cities of the Soviet Union 
for residents of those cities.
These apartments can be purchased by their relatives 
and friends in U< S. A. on first-come, first-serve basis.
For further details, apply to any of the following affil
iates of Podarogifts, Inc. or to their branches.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

Pranešimas
LDS 1 kp. nariams

Įsitėmykite, kad sekantį 
i mėnesį, lapkričio (Nov.) 4, 
susirinkimas neįvyks. Kuo
pos valdyba nusitarė susi
rinkimą turėti gruodžio 2 d. 
platesne skale—su vaišėmis. 
Tad prisiminkime ir skait
lingai dalyvaukime paskuti
niame šių metų susirinkime.

Valdyba

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003
Tel. 212—228-9547 v




