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KRISLAI
Graži tradicija
Ar viskas daroma?

Jų lietuviškumas
Iškaštingas užsispyrimas
Išradimas vaisingumui naikinti

Kodėl 
atlikti

3les turime gražią tradiciją 
žeminėms šventėms pasitikti.

reikėtų šiemet pakartoti su 
aukštu kaupu.

Kalbu apie sveikinimus pa
žįstamiems, draugams, bičiu
liams, artimiesiems, 
toki pasveikinimą ne
per “Laisvę”? Mažiau darbo, 
pigiau ir naudingiau. Dauge
lis mūsų skaitytojų taip ir pa
daro.

žinoma, nelaikomą nusidė
jimu savuosius pasveikinti ir 
abiems keliais — “Laisvės” 
skiltyse ir atvirlaiškiais.

Tik norintieji per laikrašti 
pasveikinti privalo nesivėluo- 
ti.

Pakviesti Israelis® 
žydą® skerdikai

Maskva. — Izraelio švie
timo ministras S. Leven- 
berg šaukia Latvijoje gimu
sių žydų suvažiavimą Tel 
Avivio mieste. Tarp kitų pa
kviestųjų dalyvauti tame 
suvažiavime yra keletas žy
dų skerdikų.

Vienas tokių yra Karlis 
Lobe, hitlerinės Dauguvos 
vanagų organizacijos vadas, 
kuris, kaip “Izvestija” rašo,

galėtų paaiškinti suvažiavi
mui, kaip vadovavo masi
niam žydų skerdimui Latvi
joje ir Staraja Russa, rajo
ne. Fašistinės nacionalistų 
organizacijos vadovas Adolf 
Schilde taipgi suvažiaviman 
kviečiamas.

Tokie ten suvykę gaivalai 
dar kartą niekins ir puldi
nės Tarybų Sąjungą.

Nuotraukoje: šiluminėje elektrinėje. Penktojo ir 
šeštojo energetinių blokų valdymo pultas. 

Priekyje budintis mašinistas J. Gečas.
M. Baranausko nuotrauka

JB V ir TSRS pasirašė 
atominę sutartį

Washingtonas. — Prezid.
Nixonas pasirašė su Tarybų 
Sąjunga padarytą sutartį, 
kuri uždraudžia branduoli
nių ginklų platinimą tose 
šalyse, kurios tokių ginklų 
neturi.

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjungos prezidentas Pod- 
gornis taipgi pasirašė šią’tinė sutartis padaro žmoni- 
su tartį, kuriai pritarimas jai pasaulį saugesniu.

jau gautas net iš 90 valsty
bių.

Smarkiai šiai sutarčiai 
priešinosi Vakarų Vokieti
ja. Bet naujasis kancleris 
Brandtas pareiškė, kad ši 
sutartis bus užgirta ir pasi
rašyta.

Prez. Nixonas pasirašy
damas pasakė, kad tarptau-

Nixonas įsakė sunaikinti 
bakteriologinius ginklus

“Laisvės” vajaus reikalai 
gražiai rieda pirmyn. Jau ge
rokai pasidarbuota. Deia, ne
galima sakyti, kad visi laisvie- 
čiai jau stojo i talką. Admi
nistracijos vajiniuose prane
šimuose dar nesimatė daugelio 
Kolonijų. Gal delsiama, o gal 
ir nieko neveikiama.

Tuo tarpu laikas bėga. Jau 
gruodis. Tuoj baigsis šie me
ta’. Su jais turėtu baigtis ir 
vai”s. Bet ar baigsis?

Baikis, ipio’u pasieksime 
pasibrėžtą tikslą.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas įsakė sunaikinti vi
sus bakterologinius ginklus, 
kur jie bebūtų, kad jie nebe
būtų daugiau naudojami 
karuose ar kituose atvejuo
se.

Chemikalinius ginklus jis 
nusprendė limituoti tiek, 
kad Jungtinės Valstijos ne
bebūtų pirmosios juos nau
doti kare ar kituose atve
juose. Prez. Nixonas perve
da chemikalinius ginklus 
mokslininkams tyrinėti.

Per keletą metų prieš ka
rą kovotojai piketais ir 
demonstracijomis reikalavo 
sulaikyti bakteriologinių ir 
chemikalinių ginklų gamy
bą. Jie nurodė, kad chemi- 
kaliniai ginklai buvo naudo
jami Vietnamo kare.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
žurnalistų plenumas

Panevėžys. — Miesto dra
mos teatre įvyko Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos valdy
bos ketvirtasis išvažiuoja-

Nixonas dabar siūlo Se-^masis plenumas. Jame taip 
natui patvirtinti 1925 m. pat dalyvavo miestų ir ra- 
priimtą Genevos konferen- jonų, pramonės įmonių dau- 
cijos protokolą, draudžiantį giatiražių laikraščiu redak- 
naudoti bakteriologinius ir 
chemikalinius ginklus.

rnnu n
Matė

Nebėra iokios abeionė<?. Ved 
žvdai zionistai (nacionalis
tai) šimtu procentu 
Vietnamo karo tesima,
reikalą tuo klausimu naH«a- 
kvt.; ir Tzranlin nreminre Gol
dą M e ir. Ji bando įtikinti na- 
csnuH kad m n pi k os «<nww
laimėiim^s reikštu dideli lai- 
mėiima Izraeliui!

Kaip diena aišku, kad zio
nistai ir Meir tuo patys netiki, 
o tik pataikauja Amerikai.

Tiek Izraelio žmonių, tiek 
vįio pasaulio geriausieji inte
resai siejasi su taikos išlaiky
mu. Šis barbariškas karas nie
kam nepadeda. Jis visiems 
baisi nelaimė. Nelaimė Ame
rikai, nelaimė Izraeliui...

Svarsto TSRS pasiūlymą, kaip 
sulaikyti atomines lenktynes

Helsinkis. — Amerikos ir® —*
Tarybų Sąjungos delegaci
jos pradėjo svarstyti Tary
bų Sąjungos vyriausybės pa
siūlymus naujai sutarčiai, 
kuri sulaikytų branduolinių 
ginklų lenktynes.

Pasitarimai vedami slap
tai. Kiek jaučiama, tai kad 
pasitarimu o s e viešpatauja 
draugiška dvasia ir rimtai 
svarstomi tuo klausimu pa
siūlymai, kurie gali sudary
ti pagrindą tolesnėms dery
boms, kain greičiau sulaikv- 
ti branduolinių ginklų lenk
tynes.

Washingtonas. — Senato
riaus Hart žmona Jane 
areštuota kartu su 160 ko
votojų prie Pentagono pas
tato, kur buvo sudaryta 
prieškarinė demonstracija.

Federalinė valdiškoji komi
sija tyrinėjimui mūsų mies
tuose padėties paskelbė savo 
^tradimus. Jie labai, labai ne
malonūs. Komisija priėjo iš
vados, kad mūsų miestai virs
ta tikromis, pavo j in g o m i s 
džiunglėmis, kad greitu laiku 
jie gali pasidaryti ginkluotais 
lageriais, tarp kurių nė vienam 
žmogui nebūtų saugu.

Komisija ragina susirūpin
ti. Daugiausia turėtų rūpin
tis federalinė ir valstijų val
džios. Deja, jos neturi nei lai
ko, nei lėšų. Mūsų miestai 
virsta džiunglėmis, o mes vie
toje kovai su jomis, bilijonus 
ir bilijonus dolerių sušeriame 
karui.

Nei proto, nei logikos.

Tėvų pranciškonų laikraštis 
ne žodžiu nepaminėjo Kania
vų koncerto Carnegie salėje. 
K. U o jiems jauni, talentingi 
'menininkai iš Vilniaus taip 
sunkiai nusidėjo? “Darbinin
ke’’ pilna visokio jovalo, bet 
ši$ gražiai lietuviškai žiniai

(Nukelta į 4-tą psl.)

Skaitytojų Dėmesiui
Kiekvieneriais metais mū

sų skaitytojai sveikina savo 
gimines, pažįstamus ir arti
muosius su sezoninėmis 
šventėmis per laikraštį 
“Laisvę.” Sveikina gyve
nančius Amerikoje, Kana
doje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse Eiiropos ir Lotynų 
Aiperikos.

Tad dabar prašome pri
siųsti tokius sveikinimus, 
kad galėtume priruošti iš 
anksto, nes prisiųsti pasku
tinėmis dienomis padaro 
daug keblumų.

Tokie sveikinimai su ap
vadais kainuoja $5 ir dau
giau.

Siunčiant sveikinimus, 
prašome surašyti sveikini
mo tekstą, giminių vardus- 
pavardes ir miestus, kur jie 
gyvena.

Tikimės, kad mūsų prašy
mą išklausysite, ir už tai 
tariame širdingą ačiū!

Administracija

Mirė prof. P. Snarskis
Vilnius. — Lapkričio 17 d. 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė įžymus Lietuvos botani
kas, ilgametis Vilniaus uni
versiteto gamtos fakulteto 
profesorius, biologijos mok
slų daktaras, respublikinės 
premijos laureatas Povilas 
Snarskis.

P. Snarskis gimė 1889 m. 
rugpiūčio 25 d. Panevėžio 
apskrityje, Svobiškio kai
me, mažažemių valstiečių 
šeimoje.

Jis yra parašęs eilę moks
linių ir metodinių darbų, 
buvo pasižymėjęs marksis
tinės metodologijos žinovas.

toriai, vietos žurnalistų ak
tyvas.

Plenumo dalyviai tylos 
minute pagerbė pažangaus 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjo, “Vilnies” redakto
riaus Joniko atminimą.

Žurnalistų Sąjungos val
dybos pirmininkas Karosas 
padarė plenume informacinį 
pranešimą apie tarptautinį 
žurnalistų susitikimą, skir
tą Lenino gimimo 100 meti
nėms.

Plenume taip pat buvo 
apsvarsty t i organizaciniai 
klausimai. LŽS valdybos at
šaki n g u o j u sekretoriumi 
patvirtintas Bagarauskas.

Mažeikių rajono “Perga
lės Velėnos” laikraščio re
daktoriui Barauskui buvo 
įteiktas Mickevičiaus - Kap
suko premijos laureato di
plomas ir medalis.

k a t o s apsaugos, liaudies 
švietimo bei kitų komisijų 
nariai lankėsi daugelyje 
įmonių žvejybinėse organi
zacijose, vaikų darželiuose, 
parduotuvėse, kur susitiko 
su darbininkais, tarnauto
jais, išklausė jų pageidavi
mus bei siūlymus.

Po to, jūrų prekybos uosto 
kultūros namuose jie dalijo
si darbo patyrimu, aptarė 
rinkėjų pareikštas pasta
bas.

Deputato dienoje dalyva
vo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo sekre
torius Naujalis ir kiti atsa
kingi tarybiniai darbuoto
jai.

Armija uždraudė spausdinti 
skerdynių nuotraukas

Washingtonas. — Penta-į Paul Meadlo iš Tere Haute, 
gonas ir gynybos departa- Ind., pasakė, kad jis vienas 
mentas uždraudė Clevelan- užmušęs 35 ar 40 moterų, 
do dienraščiui “Plain Dea-' 
ler” spausdinti iš Vietnamo 
gautas skerdynių nuotrau
kas, kurios parodo, kaip 
amerikiečiaLšaudo civilinius 
įmones Songmy kaime, kur 
užmušta 567 žmonės.

Bet teisybės jau negalima 
paslėpti, kai jau keletas to
se skerdvnėse dalyvavusių 
kariu paliudijo apie praves
tą skerdynę. Vienas tokių,

senelių ir vaikų.
Leitenantas Cuttrell liudi

jo, kad per vieną savaitę 
jie sunaikino 13 kaimų.

Londonas.—Daugiau kaip 
2,000 prieš karą kovotojų 
dalyvavo demonstracijoje, 
ku r i o j e buvo sudeginta 
Amerikos vėliava. Protesta
vo prieš amerikiečių skerdy
nes Vietname.

Senatorius Goodellis gauna 
taikos kovotojų pritarimą

R. Vaigauskas dirba 
TSRS ambasadoje

Londonas. — Ričardas 
Vaigauskas, prieš keletą 
metų gyvenęs New Yorke, 
dabar dirba Tarybų Sąjun
gos ambasados antruoju se
kretorium.'

Pirmiau jis buvo Tarybų 
Sąjungos delegacijos prie 
Jungtinių Tautų patarnau
toju. Tuomet jis užmezgė 
su lietuviais daug pažinčių.

Padvigubins
Kaunas. — Ziberto 

kombinato darbuotojai į II- 
jičiaus fondą jau įnešė 475, 
000 rublių.

Įmon ė s racionalizatoriai 
|ir novatoriai nusprendė pa
dvigubinti savo įnašus. Iki 
1970 metų balandžio 22 d. į 
Iljičiaus fondą jie numato 
įnešti milijoną rublių.

Vieši Krokuvos teatras
Vilnius.—Čia atvyko Kro

kuvos senojo Modzjevskos 
teatro artistai. Gintaro vieš
butyje svečiai surengė spau
dos konferenciją.

Krokuvos teatro direkto
rius Lorinovičius, literatū
rinės dalies vedėjas Blons- 
kis, resisierius Jerockis su
pažindino žrnalistus su kū
rybinio kolektyvo veikla, 
papasakojo apie gastroles 
Varšuvoje ir Vilniuje.

Washingtonas. — Senato
rius Goodell gavo šimtus 
tūkstančių laiškų, kuriuose 
taikos šalininkai sveikina jį 
už pasiūlytą Senatui rezo
liuciją Vietnamo karo klau
simu.

Rezoli u c i j a reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų iš Pietų Vietnamo 
visas savo karines jėgas iki 
1970 metų pabaigos. Jis tai 
pakartojo savo kalboje di
džiojoje moratoriumo de
monstracijoje lapkričio 15 
dieną.

Sen. Goodell nurodo, kad 
jo rinkimų platformoje bus 
svarbiausiu klausimu karo 
baigimas Vietname.

Maskva. — 1967 m. pasi
traukęs iš Tarybų Sąjun- 
g o s, spaudos fotografas 
Ivan Mikhejev grįžo į Mask
vą. Sako, negalėjęs pakęsti 
politiniu ir ekonominių są
lygų. ___________

Sioux City. — 1,200 Iowa 
Beef Packers kompanijos 
darbininkų teebestreikuoja 
ketvirtą mėnesį.

šilko

Tradicinė deputato diena
Klaipėda. — Mieste buvo 

surengta deputato diena. 
Komunalinio ūkio ir miesto 
tvarkymo, pramonės, svei-

Apdovanojimai
Vilnius. — Į kultūros mi

nisteriją atėjo džiugi žinia 
iš Baku, kur vyko visasą
junginis jaunųjų violonče
listų konkursas.

Iš 37 violončelistų 19 pa
teko į antrąjį ratą. Jų tarpe 
buvo ir Lietuvos Valstybi
nės filharųionijos simfoni
nio orkestro artistas Alber
tas Sivickis, kuris apdova
notas konkurso garbės raš
tu. '

Antanas Vaivutskas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Guadalajara, Meksika. — New Jersey Turnpike susi- 

Susirinko į bažnyčią apie daužė migloje 16 automobi
lių, užmušė 6 žmones, sužei
dė 19.

Providence, R. I. — 1, 200 
mokytojų sustreikavo. Pa
lietė 26,000 mokinių.

200 maldininkų, kai buvo 
šventinamas naujas bažny
čios stogas. Po pašventini
mo' stogas įlūžo ir 19 maldi
ninkų užmušė.

Woodbury, N. J. — Ant

Atėnai, — Arabų koman
da išsprogdino Izraelio lėk
tuvų raštinę, sužeidė 14 
žmonių.

Puertorikiečiai reikalauja 
savo šaliai nepriklausomybės

----------------------------------0 San Juan, Puerto Riko.—
New Delhi, Indija. — Ka- Daugiau kaip 10,000 puerto- 

relos valstijoje sudaryta 
nauja bendro fronto val
džia, kuriai vadovauja ko
munistų vadas Menon, kaip 
vyriausias ministras.

Armija perdaug eikvoja 
P’nigu ir gyvasčių

Washingtonas. — General 
Accounting Office kaltina 
armiją už bereikalingą eik- 
vpjimą pinigų ir kartu neti
kusią ginkluotės programą, 
kuri daug kenkia kariauti 
Vietname.

“Šeridano ginklų sistema”, 
kuriai išleista bilijonas 3 
milijonai dolerių, esanti la
bai atsilikusi ir nesudaro 
tinkamos apsaugos karei
viams.

rikiečių č i a demonstravo, 
protestuodami prieš versti
ną militarinę tarnybą Ame
rikos armijoje.

J i e reikalavo amerikie
čius nešdintis iš jų šalies. 
Taip nat reikalavo, kad Pu
erto Riko gautų nepriklau- 
somvbe. daugiau nebebūtų 
Amerikos kolonija.

Kairas. — Jungtinė Ara
bu Respublika (Egiptas) su
tiko tartis su Jungt. Vaisti
ni atstovu Sisco Vidurio 
Rytų krizės klausimu.

GandaiHong Kongas
čia eina, kad Kinija tvirti
na militarines jėgas ant Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
rubežiaus.
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Istorine sutartis
TĄ pačią dieną pereitą savaitę Jungtinės Valstijos 

ir Tarybų Sąjunga pasirašė naują sutartį. Tai gražus 
taikos laimėjimas.

Sutarties tikslas nebeleisti branduoliniams ginklams 
plėstis į tas šalis, kurios jų dar neturi. Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga yra didžiausios ir galingiausios 
branduolinės jėgos. Jų sutarties užgyrimas ir pasirašy
mas turėtų paskatinti visas kitas šalis padaryti tą patį. 
Kad sutartis įeitų galion, reikalinga 43 parašų. Iki šiol 
sutartį tėra užgyrusios 24 šalys. Dar reikia 19. Reikia 
tikėtis, kad reikalingas skaičius bus pasiektas trumpiau
siu laiku dabar, kai šios dvi šalys ją pasirašė.

Iš didžiųjų valstybių sutarties nėra užgyrusios Va
karų Vokietija ir Prancūzija. Niekas šiuo laiku nė ne
sitiki, kad skaitlingoji Kinija sutartį užgirtų. Ji yra pa- 
simojusi pati branduoliniais ginklais apsirūpint. Jai per
siorientuoti nepadeda jos neįsileidimas į Jungtines Tau
tas. O ji izoliuota todėl, kad tokios izoliacijos nori mūsų 
Jungtinių Valstijų vyriausybės klaidinga politika.

Todėl ir ši nauja sutartis neturi tokios pasaulinės 
reikšmės, kokią ji turėtų, jeigu visos didžiosios jėgos ją 
užgirtų.

Nepateisinamas pasitraukimas
TUOJ po prezidento Nixono lapkričio 3 dienos kal

bos buvo garsiai paskelbta, kad Senatinis Užsienio Rei
kalų Komitetas laikys viešą apklausinėjimą apie Vietna
mo karo eigą. Ypač komiteto pirmininkas senatorius 
Fulbright reiškė prezidento kalba nusivylimą. Jis sakė, 
kad toks komiteto viešas apklausinėjimas paskatins vy
riausybę daryti ką nors konkretaus, kad karas būtų nu
trauktas.

Laikas bėgo ir žmonės laukė tokio apklausinėjimo. 
Kodėl komiteto pirmininkas Fulbright nesilaiko savo 
pažadėjimo? Kas jį paveikė? Tikra misterija.

Dar daugiau: pereitą savaitę iš Washington© pranešė, 
kad Komitetas visą dalyką palaidojo, apklausinėjimą, 
atidėdamas neribotam laikui. Senatorius Fulbright da
bar jau gieda, kad reikia dar palaukti ir duoti mūsų pre
zidentui progą su savo planais pasiekti “garbingą taiką.”

Ko ponas senatorius pabūgo? Prezidento ir jo kole
gų pagąsdinimo? O gal jis turi faktų, kurie tokiame 
apklausinėjime būtų atidengti ir kuriais prieškarinis 
judėjimas pasinaudotų padidinimui spaudimo į vy
riausybę ?
Kaip ten bebūtų, šis senato riause Fullbrighto ir jo vado- 

Kaip ten bebūtų, šis senatoriaus Fulbrighto ir jo vado
vaujamo komiteto pasitraukimas neturi jokio pateisini
mo. Ponas senatorius įrodė, kad juo negalima pasitikėti 
daugiau, kaip ir prezidentu. Jis, kaip ir prezidentas, 
vieną žada, o kitą daro.

Ateinančiais metais (1970 
m.) Chicagos “Vilnis” atžy
mės savo 50-ą j į “gimtadie
nį.” Tai bus labai svarbi 
sukaktis. Reikia, kad ji bū
tų atžymėta ko plačiausiai.

Chicagiečiai ruošiasi tai 
padaryti, išleisdami sukak
tuvinį albumą. Jiems rei
kia talkos. Visi prisidėkime.

Drg. S. J. Jokubka savo 
kolumnoje tuo reikalu sako:

Jau gal matėte skelbimą, 
kad ryšium su “Vilnies” 50 m. 
jubiliejum bus išleistas ir ju
biliejinis albumas, įamžinimui 
laikraščio darbuotojų, bendra
darbių, rėmėjų ir šiaip jau bi
čiulių.

Albumas bus ne tik čia 
Amerikoje, o ir Lietuvoje pla
čiai paskleistas. Jį skaitys 
Lietuvos žmonės, matys, kaip 
mes čia stengiamės išlaikyti 
laikraštį “Vilnį,” kaip mes jį 
mylim, mėgstam.

O kad albumas būtų toks, 
tai reikia, kad mes visi al
bume dalyvautumėm savo raš- 
tias, autobiografijomis, atsi
minimais, sveikinimais, nuo
traukomis. Todėl pasistenki
me visi dalyvauti.

mokykloms? O ko blogesnės 
kitos religinės sektos, kurių 
yra desėtkai?Ar jos nepra
dėtų steigti savo mokyklas 
ir reikalauti, kad valdžios 
jas finansuotų? 
galas ?

Ne tuo keliu 
link pašalinimo 
su apšvietos (mokyklų) 
sistemoje. Reikia daugiau 
ir geresnių mokyklų..

Absurdas, kad mūsų ša
lis palūžtų po tokia našta. 
Tegu tik tie bilijonai dole
rių, kurie išleidžiami Viet
namo karui,' eitų į viešųjų 
mokyklų sistemos plėtimą 
ir gerinimą, pilnai užtektų 
lėšų. Deja, “Naujienos” ka
rą remia ir verkia, kartu su 
Ogilvie, kad mokykloms nė
ra pinigų, kad mūsų našta 
“pasidarytų tiesiog nepake
liama, jeigu į- viešųjų mo
kyklų duris pasibelstų dar 
šimtai tūkstančių naujų mo
kinių.”

brėžiama^ šiame dokumente, 
atkakliai kovoja .prieš vyriau
sybę ir kapitalistus, kad pa
gerėtų liaudies gyvenimo ir 
darbo sąlygos.

Kur butų

reikia eiti
krizės mū-

Nereikia nei smegenų, 
nei sąžines!

KAI viceprezidento vietoje sėdėjo Hubert Humph
rey, jis viską darė, ko iš jo norėjo prezidentas Johnso- 
nas. Jis važinėjo po pasaulį ir sušilęs agitavo už prezi
dento politiką ir Vietnamo karą. Dabar jis jau kitas 
žmogus. Dabar jis duoda suprasti, kad jis tada nesiva
dovavo nei savo protu, nei savo sąžine. Jis buvo tiktai 
ištikimas prezidento pastumdėlis.

Dabar ta “garbinga” vieta atiteko Spiro Agnew. 
Nieko neišmano apie mūsų viceprezidento postą tie, ku
rie mano, kad Mr. Agnew fašistines kalbas riečia iš sa
vo galvos. Jos yra užgirtos ir padiktuotos prezidento 
Nixono.

Tai jau pradeda suprasti ir kai kurie žurnalistai bei 
radijo ir televizijos komentatoriai, kurie manė, kad prez. 
Nixonas ims ir viešai tų kalbų sąvoką atmes. Deja, jis 
tyli. O tylėjimas reiškia užgynimą.

Vadinasi, mūsų viceprezidento vieta yra iš visų pre
zidento “šeimoje” vietų lengviausia: nereikia nei sme
genų, nei sąžinės.

VA JAU KUR 
NUDARDĖJO

Katalikų bažnyčios dvasi
ninkija sušilusi darbuojasi, 
kad miestų, valstijų ir fe
deralinė valdžia finansuotų 
j os parapines mokyklas. 
Atsiranda valdybininkų, 
kurie, bijodami užsitraukti 
tos bažnyčios rūstybę, ža
da tokią paramą. Ulinojaus 
valst. gubernatorius Ogil
vie, matyt, yra vienas iš to
kių bailių ir oportunistų.

Kas mums keista ir įdo
mu, tai kad už parapinių 
mokyklų valdžios finansavi
mą pasisakė ir Chicagos 
menševikų “Naujienos.” Jos 
vadovaujasi tuo pačiu apga- 
vingu argumentu, kokį ke
lią kunigai, davatkos ir gub: 
Ogilvie, būtent, kad pilie
čiams pasidarytų nebepa
keliama našta, jeigu iš re
liginių mokyklų moksleiviai 
ir studentai sugužėtų į vie
šąsias mokyklas.

Menševikai numoja ranka 
į bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimo principą mūsų 
šalies konstitucijoje. Jiems 
nesvarbu i r Aukščiausiojo 
Teismo pakartotini pasisa
kymai prieš šio principo 
laužymą.

Kas atsitiktų, jeigu val
džia pradėtų milijonus ir 
šimtus milijonų dolerių (gu
bernatorius Ogilvie siūlo 
tuoj iš valstybės iždo pa
skirti $30,000,000!) katali
kų bažnyčios parapinėms

APIE JAPONIJOS 
DARBININKŲ BŪKLĘ

Amerikos spaudo je dažnai 
skaitome pranešimus iš Ja
ponijos, kad ten darbinin
kai nerimauja, kad ypač Ja
ponijos jaunimas-moksleivi- i 
ja nepasitenkinusi savo pa
dėtimi. Bet toje spaudoje 
nieko nekalbama apie to ne
rimo ir nepasite n k i n i m o 
priežastis. O jos yra labai 
labai rimtos.

“Tasso-Eltos” pranešimu, 
neseniai Japonijos sostinė
je pasirodė darbo unijų iš
leista “Baltoji knyga,” i ku
rioje to:s priežastys aiškiau
siai išdėstomos.

Žinių agentūros praneši
me sakoma:

1Ū69 metais, sakoma “Bal
tojoje knygoje,” didžiausiu 
mastu išaugo vartojamų pre
kių kainos. Palyginti su per
nai metais kainos išaugo 7.1 
procento. Nors opesnė pasi
darė butų problema, asigna
vimu gyvenamųjų namų staty
bai dalis lieka nepasikeitusi 
nuo 1955 metų. Dėl inflia
cijos ir kitų veiksnių įtakos 
blogėja pasenusių žmonių pa
dėtis, neišspręsta socialinio 
draudimo problema.

Monopolistinis kapit alas, 
pažymima “Baltojoje knygo
je,’’ plečia gamybą ir intensy
vina darbą, mažindamas dar
bo laiką. Dėl darbo inten
syvinimo gamyboje daugėja 
nelaimingų atsitikimų, profe
sinių susirgimų, darbo žmo
nės netenka dar bingumo, 
trumpėja jų gyvenimas. Per 
pastaruosius dešimt metų dvi
gubai padaugėjo darbininkų, 
kuriuos ištiko gamybinės trau
mos ir kurie susirgo dėl blo
gų darbo sąlygų.

Japonijos profsąjungos, pa-

KAM JIE 
PASITARNAVO?

“Daily World” kolumnis- 
tas George Morris aštriai 
kritikuoja tuos elementus, 
kurie lapkričio 15 d. Wash
ingtone per galingą prieš
karinę demonstraciją ban
dė pasirodyti “tikrais revo
liucionieriais,’’ išleisdami ir 
platindami lapelius, kurių 
tikslas buvo pasėti žmonė
se nesusipratimą ir pasida
lijimą. Nors Komunistų 
Partija su tais elementais 
nieko bendro neturi, bet 
kai kas galėjo pamanyti, 
kad demonstraciją iš kairės 
kritikavo komunistai. Todėl, 
sako, Morris, komunistams 
tenka i__ ___
rius” demaskuoti, 
parodyti, kam jie su 
“kairumu” iš tikrųjų 
nauja. Jie tarnauja 
dies priešams.

Brangūs draugai!
Sveikinu Jūsų “Laisvės” 

kolektyvą, linkėdamas Jums 
kuo geriausio pasisekimo 
Jūsų kilniame darbe žmonių! 
gerovei.

Atleiskite, kad taip ilgai 
neparašiau laiško. Jūs gali
te įsivaizduoti kaip visi yra 
susidomėję Amerikos gyve
nimu ir kiekvienas nori iš
girsti apibudinimą gyvu žo
džiu iš savo draugo lūpų. 
Nevisi įsivaizdavo Ameriką 
taip, kaip aš išaiškinau, o 
išaiškinau nuodugniai ir pa
prastu, draugišku žodžiu.

Buvo sunku palikti Ame
riką man tik dėl to, kad pa
lieku joje tiek gerų ir nuo
širdžių draugų, palieku bro
lį ir brolienę. Kaip malonu 
buvo, kaua iš lėktuvo pama
čiau Tarybinę žemę! Viskas 
paprasta, kasdieniška, sava. 
Tą pat dieną sėdau į ekspre
są ir spalio 20 stotyje mane 
sutiko žmona, keletas drau-

ka valstybės, dvi skirtingos 
nuotaikos! Nors ir šaltis, 
bet šventiškai nuotaikai jis 
nekenkia. Praėję pro tribū
ną, žmonės linksmi skuba į 
namus, į svečius, o laiko ga- 
na daug, nes šventės truko 
net tris dienas, o per tą lai
ką galima susitikti su pažįs
tamais, su draugais ir gerai 
atžymėti šventes.

Prieš baigdamas dar kar
tą pasveikinsiu jūsų šaunų 
kolektyvą.

Viso geriausio. Spaudžiu 
Jums ranką Jūsų draugas 
Vytas Grupkaitis

Inta, 13 lapkričio 1969 m.

tuos “revoliucionie- gU, o taip pat šiaurės snie- 
aiškiai gas su lengvu šalčiu. Susiti-

savo kimas yra malonus dalykas, 
tar- bet išsiskyrimas — sunkus 

liau- sielos skausmas.

RAMYBĖ
Ką gyvenimas skyrė — 
priimu viską.
Kas turi įvykti, 
tegu ir įvyksta.
Kas turi praeiti, 
tegu ir praeina — 
ar meilė, ar laimė, 
ar katinas rainas.
Ką reikia nuveikti — 
nuveiksiu, nudirbsiu.
Kur reikia nueiti — 
nueisiu, kol mirsiu.
Ką reikia sutikti — 
visiems sakau “labas”.
Kam reikia patikti — 
patiksiu be lako.
Čia viskas taip aišku. 
Net norisi verkti, 
kad nėra už ką man 
likimo pasmerkti.

Jonas Mačiukevičius

LOGIKA
Elegantiškoje kvepalų par

duotuvėje klientė sako par
davėjai:

—Jūs tvirtinate, kad šiems 
kvepalams negali atsispirti 
joks vyriškis. Tai kodėl gi 
jūs iki šiol tik eilinė par
davėja?

Stokholmo televizijos kon
kurse moterys per tris se
kundes privalėjo atsakyti, 
koks reikalingiausias daik
tas namų ūkyje. Pirmą vie
tą užėmė konkurso dalyvė, 
atsakiusi “Mano vyras.”

Po 'trijų dienų stojau į 
darbą. Malonu dirbti, kada 
žinai jog dirbu sau ir tėvy
nės gerovei ir dėl jos švie- 1 
sesnio rytojaus.

Nors ir labai užsiėmęs ■ 
įvairiais dalykais, bet, kaip , 
esu pasižadėjęs, pradėjau 
rinkti medžiagą apie Intą, 
tik nežinau kaip ilgai man 
tęsis, bet pažadus savo ište
sėsiu.

Su nekantrumu lauksiu 
Jūsų laikraščio numerių, 
kurie mane dar daugiau su
artins su Jumis. Kiek man 
bus galimybės susirašinėsiu 
su Jumis. Aš negaliu likti 
Jums skolingas vien už tai, 
kad mane supažindinote su 
progresyvių lietuvių gyve
nimu Amerikoje, davėte ga
limybės pasiviešėti pas Jus 
ir Jūsų organizuojamuose 
parengimuose, visur išties- 
davote brolišką ranką.

Stebė j a u demonstracij ą 
Amerikoje, Visų žmonių 
sielose buvo nepasitenkini
mas ta padėtimį kurioje gy
vena, reikalavimas nutrauk
ti žiaurų karą Vietname, 
palengvinti materialinę 
žmonių padėtį...

Ir štai aš stebiu Spalio 
revoliucijos sukakties šven
tines demonstracijas Intos 
mieste! Slenka kolonos su 
plakatais ir šūkiais, kuriuo
se spindi padėkos žodžiai 
vyriausybei, komunistų par
tijai. Žmonės linksmi. Muzi
ka, šokiai kolonose. Jauni
mas linksmas, žvalus, veidai 
linksmi, nes žino, jog jų jau
nystei negresia karo pavo
jus, ar pražūtis toli nuo tė
vynės ir nežinant už ką.

Dvi skirtingos savo politi-

P. S. Labai atsiprašau drau
gės Ievutės Mizarienės už 
tai, kad negalėjau perduoti 
drg. Paleckiui linkėjimus, 
nes kaip tik tą dieną į Mask
vą grįžo Tarybinė delegaci
ja iš Suomijos, o drg. 1^- 
leckis kartu su kitais Tarj^ 
binės vyriausybės atstovais 
buvo išvykę susitikti jų į 
aerodromą. Skambinau iš 
aeroporto - Šeremetjevo pa
gal duotą numerį, bet vel- 

’ tui, nes nieks neatsakė, o 
daugiau skambinti neišdrį- 

. sau.
Atsiprašau. Vytas

Sėkmingai atlikta 
didele misija

MŪSŲ astronautų kelionė į Mėnulį ir atgal jau 
nuėjo į istoriją. Ilgai ir atsargiai mokslininkai aiškins, 
lukštens ir dėstys tos kelionės mokslinę reikšmę. Kad 
reikšmė yra labai didelė, niekas neabejoja.

Tikrai nusipelnytai mūsų astronautai Charles Con
rad, Richard F. Gordon ir Alan L. Bean susilaukia nuo
širdžiausių sveikinimų iš visų pasaulio kampų. Jie rizi
kavo savo gyvybę, kad mokslas pažengtų dar vieną mil- 

...žinišką žingsnį pirmyn. Tai gali padaryti tiktai neiš- 
• matuojamos drąsos ir nepalaužiamo ryžto žmonės. Kaip 
’ , tik tokiais jie ir pasirodė.

iM

i

Vilniaus dienraščio “Tiesos” salėje Žurnalistų ir Kultūrinių Ryšių su užsienio lietuviais komitetas 
surengė susirinkimą, kuriame buvo pagerbtas miręs “Vilnies” redaktorius Leonas Jonikas. Nuotrauko
je: Kalba amerikiečiams gerai pažįstamas' Laurynas Kapočius susirinkusiems pagerbti L. Joniko atmi
nima. • .

Gerbiamas drauge,
Drg. Stasys Jokubka po 

viešnagės Lietuvoje grįžta į 
JAV.

Mes su malonumu prisi
mename Jūsų paskutinį ap
silankymą Lietuvoje. Šįmet 
kiek ilgiau teko pabendrau
ti su drg. Stasiu. Turiu pa
sakyti, kad jis, plačiai ben
dra u d a m as su žmonėmis, 
gerai atstovavo visus pa
žangiuosius Amerikos lietu
vius.

Artėja 52-osios Didžiojo 
Spalio '.metinės. Šią $atą 
Lietuvos darbo žmonės su
tinka su gražiais laimėji
mais pramonėje, moksle, 
kultūroje. Mūsų pasiekimus 
žemės ūkyje susumavo šio
mis dienomis įvykęs Ant
rasis Lietuvos kolūkiečiu 
suvažiavimas.

Pirmasis suvažia v i m a s, 
kaip žinia, įvyko daugiau 
kaip prieš 20 metų — 1948 
m. gruodyje — tuo metu, 
kai Lietuvoje kūrėsi kolū
kiai. Per tą laiką neatpažįs
tamai pasikeitė Lietuvos 
kaimas. Tie pasikeitimai 
pastebimi kasmet, štai, šį
met žemdirbiai išaugino re
kordinį grūdinių kultjūyų 
derlių po 24 centnerius'iš 
hektaro.

Kolūkiečių suvažiavimo 
delegatai gražiu, nuoširdžiu 
žodžiu prisiminė ir pažan
giuosius užsienio lietuvius, 
kurie visada suprato ir pa
laikė Lietuvos kolūkinės 
valistietijos siekius ir inte
resus. Jie labai šiltai, su fia- 

■ dėka priėmė ir pažangių 
Amerikos bei Kanados lie
tuvių sveikinimus ir linkėji
mus suvažiavimo delega
tams ir visiems Lietuvos 
žemdirbiams. Jūsų sveiki
nimas kolūkiečių suvažiavi
mui buvo labai šiltai sutik
tas.

Baigdamas linkiu Jums, 
drauge, geriausios sėkmės 
ir prašau perduoti mano 
sveikinimus visiems mūsų 
geriems bičiuliams.

Vilnius
1969 m. spalio 31 d.

Frankistinė vyriausybė 
iškėlė bylą Monserato jjįe- 
nuolyno abatui dėl to, kad 
jis pasakė: “Vienintelė tei
sė, kuria dar džiaugia^ is
panai, tai teisė išsirinkti 
žmoną.”
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Iš keliones po gimtąją žemę 
r su Jonu Gužu

Prieš kelias dešimtis me-Drobužis ir jųdviejų dukra 
tų Jonas Gužas apleido sa
vo gimtąjį kraštą. Pateko 
anapus Atlanto į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Tačiau 
savo širdyje ir mintyse lig- 
šiol nešiojosi gimtojo kraš
to vaizdus, vaikystės ir jau
nystės įspūdžius, pergyve
nimus ir prisiminimus. 
Gyvendamas Amerikoje 
nei trumpam laikui ne
nutraukė ryšiu, tiek minti
mis. tiek ir susirašinėjimu 
su savo tėviškės žmonėmis: 
n-immėmis ir nažistamais. 
Pinrondarnną Amerikoje gn-

ta v imtnvn cnoiifla npnn- 
diVn ir col'ė VipVvinna 71- 
n-nb i* T.in+nvną fnn labiau

A*nrVo?»in ir TTtnnns anv- 
V linVną Irnr iis rrimn tins Rll-

Vida.
Sugrįžusiam j tėviškę bu

vo džiugu, kad atvykus į 
Gimtąją žemę iš kelių šim
tų sutikusių žmonių po 
keliolikos minučių po nusi
leidimo jis jau buvo apsup
tas artimųjų, kurių anks
čiau nepažinojo, kuriuos tik 
iš prisiųstų nuotraukų lig- 
tol galėjo prisiminti.

Sunku įsivaizduoti, kiek 
daug jaudinimosi ir džiaugs
mo buvo ir atvvkusiųju. ir 
sutikusiuiu veiduose, kiek 
o-ilin ranku paspaudi m u, 
Mok nėr ckrunstns džiaugs
mo ašarų nuriedėjo.

Ilgai dar minia susitiku- 
chiin šnekučiavo nrie aero
dromo kol pagaliau Intil- 
riątn atstovai nanrašė ame- 
viVinniną rinktis i sneeialius 
Tntnviątn autobusus o inns

rln ,1c 170

mią namatvą Anvkščin ir 
litoriną anvlinkin kalnelius, 
ąlpnhią išmarcrintns ivairia- 
snalviais invn ir dnržn 
kvadratais, kada vėl aukš
taičiu tarme galės su savo 
giminėmis ir pažistamais iš
sišnekėti apie visą tai. kas 
i vyko laike šešių dešimtų 
metu, tai yra, po jo išvyki
mo darbo ir geresnio gyve
nimo ieškoti už plačiųjų jū
rų.

Ir štai ši laukiama diena 
atėjo. Po desėtko valandų 

.skridimo iš New Yorko Ke
nedžio vardo aerodromo 
per Švedijos sostinę Stock- 
hęlmą, per antrąjį pagal sa
vo didumą po Maskvos 
TSRS miestą Leningradą 
pasiekė Vilniaus aerodro
mą. Su juomi iš JAV j Vil
nių tuo pačiu lėktuvu skri
do kiti 33 lietuviai, kurių 
dauguma pirmą kartą po 
kelių dešimtų metų nebuvi
mo Lietuvoje. Leidžaintis 
lėktuvui pastebėjome dide
lę minią žmonių ties aero
dromo centriniais rūmais. 
Vargu kas iš atvykstančių
jų galvojo, jog dauguma iš 
tos minios žmonių yra at- 
vvkp inns susitikti.

Vos lėktuvas ją Into aprn- 
rb’om^ mnksfnltn keliais nri- 
jJankė i priešais aerodromo 
rnntrininą rūmną ilfra gfnvė- 
iimui skirtą aikšte ir susto
jo. priešais didebo lėktuvo 
la.no-ns nradėin rinktis lėk
tuvą, sutinkantieji t.arnau- 
tniai. Paairodp nnkšti tra- 
rxni nv’tAiontinil nrip lėktu
vo n už in daimehui anp- 

žibamas veidą.®

mą

tos matyti, kaip laipsniškai 
senasis Vilnius išaugo iki
karinius savo rubežius. Jis 
iš Vilniaus daubos išlipo į 
visus savo šlaitus, o per 
juos perėjęs plečiasi tiek 
Kauno, Utenos, Naujosios 
Vilnios, tiek ir Minsko bei 
Eišiškių link. Kaip keičiasi 
Vilnius ryškiai matyti ir iš 
Profsąjungų Tarybos pa
skutinio aukšto, o taip pat 
nuo Žvėryno ir Aukštųjų 
Panerių kalnų, nuo kurių 
matyti didelė miesto dalis

Vykdami į Aukštųjų Pa
nerių kalvas susipažinome 
su keliomis statybinių me
džiagų gamybos įmonėmis, 
su geležies betono gamyklo
mis, su silikatinių plytų fab
riku. Visos šios įmonės, !mo—20-tojo šimtmečio pra
kalu papasakojo jų darbuo- džios. Amerikiečiams būtų 
toiai ir vadovai, baigtos patogiau 
statvti ir pradėjo veikti ne skaityti iš pradžios, o ne iš 
anksčiau kaip 10-12 metu J 
Nūn šio laiko ir pradėjo di-' 
deliais tempais plėstis i vi
sas šalis ir aukštyn Vilnius

Juk nokario metais Ta- 
vvbn valdžia. ir Vilniaus at
kūrėjai iš griuvėsiu pradė
jo sostinę pakelti su men
kiausiais sta.tvb i n i a i s re
sursais. O dabar vien tik 
Vilnius turi visa reikiamą 
statvbai pramonę į

Mums teko išilgai ir sker-' 
sai pravažiuoti ir pėsčiomis j Amerikos Valstijose prasi- 
neyeiti Vilnių. Daug daug; 
jame nario. Neskaitant Nau- 
incios Vilnios, dabar Vil
niuje naujai išaugę keturi 
stambūs- fabriku raionai. su 
Vpb’nmis dešimtimis didžiu
liu įmonių. Šalia fabriku 
raionu išaugo ir dabar te
beauga platūs gvvenamuiu 
namu masyvai, ju tarpe 
žemuiu Paneriu. Ankštuiu 
Paneriu. Prekinės stoties ir 
Raudonosios Armijos Pro- 
snekto tarne, Dzeržinskio 
rajono, žvėrvno slėnyje, iš
ilgai Vilnele, ir kt.

Svečiui patiko naujieji 
Vilniaus miesto gyvenamie
ji rajonai. Dauguma šių ra
jonų namų yra penkiaaukš
čiai, 9, 10 aukštų. O šiuo 
metu statomi namai ir 
aukštų. Būdingiausi Vil
niaus statybos bruožai yra 
didelis naujų namų atstu
mas vienas nuo kito, jokių 
uždarų, aklų kiemų, kurių 
vėjas neperpūstų nebuvi
mas: Visur įtaisytos aikšte
lės vaikams žaisti, suaugu
siems pasėdėti ir dargi skal
biniams išdžiovinti. Žinoma, 
ir aikštelės lengvosioms ma
šinoms pastatyti,

(Daugiau bus)

DR. A. PETRIKĄ

Amerikos pažangiųjŲ lietuvių 
istorijos klausimu

Vilniaus leidykla “Min-jbuvo beveik kategoriškai 
tis” šįmet išleido Pedagogi
kos mokslu kandidatės Le
okadijos Petkevičienės 175 
puslapių knygą “JAV pa
žangiųjų lietuvių visuome
ninė-kultūrinė veikla 1933- 
1940 m.”

Kažkodėl T. Lietuvos isto
rikai pradėjo rašyti Ameri
kos pažangiųjų lietuvių veik
los istoriją nuo 1933 m., ne 
nuo imigracijos pradžios 
(19-jo amž. septintojo de
šimtmečio), ar nuo pažan
giojo sąjūdžio susiformavi-

vilną oufnbiiąną ir tfibąi ir 
trirVfi i (rrnžn “Gintaro” 
TT:oabriG ičcidėsčinsi nrio- 

gpipzinkpiin 
skverą. Kai

HP cnnUvP’zimis CU ptvvkll- 
cin Joilrfaic,. vali7.nrnią ir 
sakvaiazais pasiekė “Ginta
ro” viešbuti, čia pat prasi
dėjo amerikiečių skirstymas 

‘į atskirus kambarius. Gali
ma sakyti, jog kiekvienas 
išskirtas amerikiečiams ap
gyvendinti kambarys buvo 
sausakimšai užpildytas juos 
sutikusiųjų... Taip pradė
jome svečių susipažindini- 
mą su mūsų Gimtąja šalimi.

Joną sutikusiuosius var
gu būtų buvę galima sutal
pinti į jam išskirtą kamba
rį viešbutyje. Štai kodėl jį 
sutikęs nuo 1947 metų pa
žįstamas L. Kapočius pasiū
lė išeiti, būtent, pas jį vasa
rą tuščias visas butas, ka
dangi visa šeima išvykusi iš 
Vilniaus tai į darbo ir poil
sio stovyklas, tai pas gimi
nes. Jo pasiūlymą mielai 
sutiko ir pasiėmę savo 
daiktus visi Jono giminės 
atvyko ausi gyventi vie
toj viešbučio kambario, į 
visa L Kapočiaus butą...
Susipažinimas su Vilniumi

Su Vilniumi susipažinti| 
fonas nradėio' tik rvtoiaus 
diena, nes nirmaia d;ena 
rėme i o kuo nlačiau išsikal
bėti su giminėmis. Su Vil
niumi snsinažino ir kai ku
rie Jono giminės, kurie ato
kiau nuo Vilniaus gyvena ir 
ligtol mažiau turėjo galimy
bių ji lankyti.

Jono gidu (nalvdove) Vii.
ninie buvo mokvtoia. vid^_ faf Z. ~115, sakalai — 160 nio 

mnlrirl-lnc! dimk+r>r~yv>nVv1’lna dirnktnr

pradėti istoriją

vidurio. Kodėl ji pradėta 
rašyti nuo 1933 metų, Įžan
goje skaitome:

“Nagrinėjant JAV pažan
giųjų lietuvių demokratinių 
kultūros-švietimo organza- 
zacijų veiklą 1933-1940 me
tai pasirinkta todėl, kad 
1933 m. buvo tam tikra ri
ba JAV ekonominiame ir 

'‘ politiniame gyvenime. Tais 
! metais, po 1929-1933 m. eko
nominės krizės, Jungtinėse

dėjo naujas ekonominio ir 
politinio vystymosi etapas... 
1940 metų politiniai įvykiai 
Lietuvoje — fašistinės dik
tatūros žlugimas ir Tarybų 
valdžios atkūrimas — pada
rė esminį posūkį ir JAV lie
tuvių gyvenime.”

Toks racionaliza vi m as 
gal ir turi logikos, bet skai
tytojui — labai nepatogus. 
Girdėjome, jog yra dar trys 
T. Lietuvos rašytojai, kurie 
ruošia JAV pažangiųjų lie
tuvių istoriją, ar jos dalis. 
Jie, neabejotina, parašys 
jos pradžią ir pabaigą. 
Lauksime!

Pedagogės L. Petkevičie
nės knyga sklandžiai para- 

. 14 syta, iliustruota daugelio 
I nYYimnVirirnii xynilrSin nm iii

kadNe kiekvienas žino, 
stručiai išgyvena 45 metus, 
laukinės antys-— 80 metų, 
papūgos — 100 metų, gri-

amerikiečių veikėjų bei jų 
veiklos pavyzdžių fotonuo
traukomis; tai paryškina jų 
darbų etapą ir pagyvina vi
są veikalą. Autorė nesiri
boja vien lietuvių veiklos 
nagrinėjimu, bet remiasi 
bendraamerik i n e ekonomi- 
ne-politine-kultūrine akcija, 
kurioje lietuviai, dėl anglų 
kalbos nemokėjimo, vaidinę 
neperdidelį vaidmenį. Ji net 
smerkia perdaug stropų lie
tuvių “užsisklendimą nacio
naliniame rate,” nes tai ken
kia jiems suartėti su kitų 
tautų kultūriniu darbu. 
Psl. 160 ji sako:

“Todėl bet kokie kultūri- 
bendradarbiavimo ry

šiai su kitų tautų žmonėmis

atmetami. Šiais principais 
sukurtos nacionalinės orga
nizacijos vaidino toli gra
žu ne pažangų vaidmenį.”

Tai nevisai teisinga prie
laida. Pažangieji Amerikos 
lietuviai niekad nebuvo šo
vinistai ar atsiskyrėliai. Jie 
kovojo prieš negrų segrega
ciją bei diskriminaciją, jie 
smerkė antisemitizmą, jų 
Socialistų Sąjunga 1915 m. 
įstojo į visaamerikinę Socia
listų Partiją ir veikė bend
rai su kitų tautų žmonėmis 
politinėje, visuomeninėje ir 
kultūrinėje dirvoje. Kai 
kur jie net pralenkdavo di
desnių tautų grupuotes.

Autorė skiria nemaža vie
tos ir grynai “lietuviškiems 
reikalams”: mini jų suva
žiavimus bei konferencijas, 
Am. Lietuvių Kongresą 
(ALK, įkurtą 1936 m. birž. 
mėn. 20-21 d. d. Clevelan- 
de), didžiųjų organizacijų 
veiklą, streikus, lokautus, 
demonstracijas, “alka n ų j ų 
maršavimus,” nedarbo pe
riodus; iškelia (nors ir ne
pilnai)) darbus ALDLD, 
LDS, Liet Darbininkių Sus- 
mo, Meno S-gos; laikraščių 
“Laisvės,” “Vilnies,” “Tie
sos,” žurinalo “Šviesos”, pa
skelbia dalį jų išleistų kny
gų ir t. t. Minėdama tik 
apie trečdalį jos pasirink
tų knygų, autorė sumenki
no tų organizacijų nuveiktą 
kultūrinį darbą. Skaityto
jas, remdamasis šia infor
macija, nežinos ir negalės 
pilnai įvertinti viso jų dar
bo. Rašant istoriją, tokio 
kupiuravimo, ar šališkumo, 
neturėtų būti.

Kai kurie netikslumai
Autorei, gyvenant toli nuo 

Amerikos, amerikiečių gy
venimo nemačius, vietomis 
buvo sunku orientuotis. Dėl 
to ji kai kur aprašė įvy
kius nevisai tiksliai. Pav., ji 
pažymėjo kai kuriuos neuž- 
sipelniusius asmenis “dra
maturgais,” o praėjo pro 
pripažintą d r a m a t u r g ą 
Bronių Laucevičių - Vargšą, 
kuris parašė 14 pjesių ir 
kuris, savo laiku, buvo dau
giausia vaidinamas. Keliais 
atvejais ji mini, kaip 1931- 
35 m. opozicijos vadus, J. Didžiojo Universiteto) 
Stilsoną, S. Strazdą ir J. liotekai.
Butkų. Gi J. Butkus buvo 
tik J. Stilsono - Stasiulevi
čiaus slapyvardis. Psl. 38 j 
skaitome: “

vę jie ne visi teisingai su
prato. “Vien, lietuvininkų” 
redaktorium tuo metu buvo 
J. O. Sirvydas. Jo vadovau
jamame laikraštyje socialis
tinius - agitacinius straips
nius rašė pats redaktorius, 
J. Šliupas, J. Naujokas, A. 
Lalis, R. Rutkus, R. Kunc- 
manas ir kiti. 1904 m. jau 
buvo 23 socialistų kuopos 
su 348 nariais. J. O. Sirvy
das iš “Vien, lietuvninkų” 
pasitraukė ir įkūrė kitą 
laikraštį “Kovą.” 1905 m. 
gegužės 21 d. Newarke, N. J. 
(ne New Yorke) įvyko 
pirmasis socialistų kuopų 
su v a ž i a v i m a s, kuriame 
įkurta Lietuvių Socialistų 
Partija Amerikoje (LSPA).

[straipoj, tik dviem eilutėm 
žemiau, parašyta: “1947 m. 
laikraštis ‘Naujoji gadynė’ 
nustojo ėjęs.” taigi galima 
paklausti: kuris metų skait
muo teisingas? Psl. 160 vėl 
pasakyta: “Čikagos ‘Kank
lių’ chorą Elizabete mokė A. 
Klimaitė.” Išeitų, lyg Čika
gos ‘Kanklių’ choras gyva
vo Elizabete.

Psl. 78 pasakyta, jog siu
vėjų unija įkurta 1911-12 m. 
Tačiau kai aš apsigyvenau 
Brooklyne 1910 m. vasarą, 
jau radau stipriai įsigyve
nusį lietuvių siuvėjų unijos 
54 skyrių, kuris buvo sudė
tine dalimi bendros “Amal
gamated Clothing Work
ers” unijos New Yorke. Ki
tame knygos pusi, autorė, Suvažiavime išrinkta Cen- 
kalbėdama apie Lietuvių tro Valdyba: redaktorius ir 
tautinę Sandarą, sako, jog organizatorius J. O. Širvy- 
“Partija subyrėjo po 1926 das, reikalų vedėjas (admi- 
m. įvykusio fašistinio per- nistratorius) J. Baltrušai- 
versmo Lietuvoje.” Nevisai] tis, fin. sekr. J. Gribauskas, 
taip. 1926 m. “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktorius J. O. 
Sirvydas sukūrė Tautininkų 
Klubą, kurin stojo ir dalis 
sandariečių. Bet jų organi
zacija dėl to nesubyrėjo; ji 
gyva ir šiuo metu, leidžia 
savo laikraštį “Sandarą” 
Chicagoje.

Kalbėdama apie Pasauli
nį lietuvių kongresą Kaune, 
kuriame dalyvavo ir ameri- 

’ kiečių delegacija, autorė 
psl. 115 sako: “J. Baltru- 

' šaitienė — žinoma JAV lie- 
. tuvių veikėja — po pasaulio 
. lietuvių kongreso pa
laipsniui ėmė tolti nuo tau
tininkų ir galų gale visai 
perėjo į pažangiojo judėji
mo gretas. Prisimindama 
savo dalyvavimą pasaulio 
lietuvių kongrese Kaune, ji 
rašė,” etc.

Čia sumaišyti du kongre
sai, abu įvykę Kaune: vie
nas įvykęs 193 5 m. rugp. 
11 d., suorganizuotas DULR 
pirmininko R. Skipičio, ku
riame dalyvavo 4 amerikie
čių siųsti atstovai—F. Abe
kas, J. Ormanas, J. Mažei
ka ir K. Kielienė. Juos iš
rinko Visuotinis Amerikos 
lietuvių darbininkų suva
žiavimas, įvkęs 1935 m. bir
želio mėn. 30 d. - liepos 1 d. 
Cilevelande. J. Baltrušai
tienės toje delegacijoje ne
buvo. Dr. J. Baltrušaitie
nė buvo nuvykusi į Kauną 
1938 m., į kitą kongresą. 
Tuo kartu ji nuvežė poeto 
Jono Mačio - Kėkšto palai
kų pelenus VDU (Vytauto 

bib-

Pirmoji socialistų 
organizacija

j Psl. 21 skaitome: “Pirma- 
Kaip socialistų sjs sociaijstų kuopų suva-

spaudos priedas ‘Naujoji žiavimas įvyko 1905 m. ge- 
gadynė’ (opozicijos savait- gūžės 27 d. Niujorke... Lie- 
raštis) egzistavo iki 1943 

(metų.” Gi toj pačioj pa-

vacko, Lietuvos kultūrinių 
ryšiu su tautiečiais užsieny
je komiteto atstovo, dailiai 
nuaugsiu ir puikiai angliš
kai kalbančių Intu risto at
stovu i kitu visuomeninių 
organizacijų atstovu veidai.
^’spikimas su giminėmis

Pa Volin norimo minnčui 
xrnl njrm]]OpblP

^inrrcnins T.mtnvns žomoie 
Iš asmeniškai jam pažįsta
mų veidu buvo tik L. Kapo- 
čiaus veidas. Jis čia pat at
vykusių supažindino su vi
sais jį sutinkančiais ir jau

j-nviną baliną rnetvc blIVO boi- 
rrnąi Vilma^ą Pėda nooin i 

ii mokėsi 
i-fiąną nonVonnc. metus ir 
nm’kiai *ino Tarybų Lietu -

Tiesa, iki išvažiavimo j 
JAV-jaš Jonas niekada ne- 

tbuvo matęs Vilniaus. Sun
ku būtu pasakyti, kaip jis 
tada atrodė. Bet dabar jis 
nukankamai susipažino su 
šiuo senu, bet kartu ir nau
ju miestu. Pirmiausia kas 
ji domino Vilniuje ir nuo ko 
ii s pradėjo susipažinti buvo 
Gedimino kalnas ir pilis,

po keliolikos minučių jis bu- Lietuvos profsąjungų cen- 
vo pristatytas laukimo aikš- tro tarvbos kalnas ir jame 

esantiems jo artimie- Į stūksantieji rūmai. Iš Ge- 
| siems giminėms. Čia radosi 

brolio Juozo Puodžiūno sū
nus Vytautas, jo žmona ir 
dukra; brolio dukra Apolo
nija, jos vyras Kazimieras

diminso vardo pilies viršuti
nių aukštų matyti dalis se
nojo Vilniaus ir vienas ki
tas rajonas naujojo Vil
niaus. Iš šios iškilusios vie-

Vilniaus Pedagoginis institutas neseniai 
paminėjo savo 25-metį. Per tą laiką pa? 
ruošta 10,600 mokytojų. Ddbar instituto 
dieniniame skyriuje mokosi daugiau kaip 
2,500 studentų. Dar trys su ,puse tūkstan
čio studijuoja neakivaizdiniame (užaki- 
niame) ir vakariniame skyriuose.

Nuotraukoje: Gamtos-geografijos fakul
teto pirmo kurso studentės Silva Gudely
tė ir Zita Juozeliūnaitė vienoje instituto 
laboratorijų.

A. Brazaičio nuotrauka

tuvių socialistų partijos or
ganizatoriai buvo Juozas 
Šukys, Juozas Baltrušaitis 
ir jo brolis Antanas Baltru
šaitis, Juozas Ramanaus
kas, Juozas Jukelis ir kiti.”

Tačiau to meto organizuo
tų socialistų organas “Ko
va” Lietuvių Socialistų Par
tijos Amerikoje įkūrimo 
procesą nušviečia visai ki
taip, ir mes neturime pa
grindo ja netikėti.

20-tojo amžiaus pradžioje, 
paveikti revoliucijos Rusijo
je, keletas energingų orga
nizatorių kūrė socialistų 
kuopas. Tų organizatorių 
dalis visai nežinojo, kas yra 
marksinis socializmas. Jie 
buvo tik “laisvės šaukliai,” 
carizmo priešai. Vieni jų 
buvo artimi Rusijos social- 
revoliucionieriam, kiti bakū- 
niniam anarchistam ar lie
tuviam nacionalistam. Bet 
jie buvo “maištininkai, lais
vės kovotojai,” nors tą lais-

kasininkas J. Šliupas, kny
gius K. Jonaitis.

Antrasis Partijos suvažia
vimas įvyko 1906 m. birž. 
mėn. 10 d. Brooklyne, N. Y. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
J. O. Sirvydas, sekretoriavo 
J. Baltrušaitis.. Šiame suva
žiavime, Brooklyno delega
cijoje, jau minimi J. Šukys 
ir J. Perkūnas. J. Jukelio 
vardo nėra. J. Šukys buvo 
darbštus bei rimtas veikė
jas. Nuo to laiko jo vardas, 
kaip socialistų vado, sieja
mas su visais LSPA ir LSS 
veiksmais. Suvažiavime bu
vo 39 delegatai, atstovavę 
15-kai kuopų. Vietoj pasi
traukusio J. Šliupo, iždinin
ku išrinkta T. Andziulaitie- 
nė.

J. Šliupas, buvęs vienas 
LSPA kūrėjų, tuoj “socia
listo” kaukę nusimetė ir ta
po aršiausiu socialistų prie
šų. Sirvydas partijoje išsi
laikė ilgokai, bet ir jis vė
liau ją niekino. Kai socia
listai pasisakė remsią Lietu
vos Socialdemokratų parti
ją ir Amerikos Socialistų 
partiją — tautininkiškai nu
siteikęs elementas iš jos pa
bėgo. Trečiasis lietuvių so
cialistų suvažiavimas įvyko 
1907 m. balandžio 28-30 d.d. 
Waterbury, Conn.

Tai va kokia buvo ALSP 
užuomazga. Vėliau ji pasi
vadino Liet. Socialistų Są
junga, 1919 m. Liet. Komu
nistų Federacija.

Pedagogės L. Petkevičie
nės knyga, nežiūrint jos ri
botumo (ji apima tik 7 me
tų periodą) ir kai kurių ne
tikslumų, vis tik atneš ame
rikiečiams nemaža naudos. 
Ji padės jiems pažinti bent 
mažą dalelę to didžiulio 
darbo, kurį JAV lietuviai 
darbininkai per daugiau 
kaip 100 metų atliko.

Radinio amžius—2,000 
mėty

Bakšėnų kaime (Kupiškio 
rajonas), dešiniame Pyve- 
sos krante, stūkso labai se
nas piliakalnis. Maždaug 
trijų dešimčių metrų skers
mens ovalo formos jo aikš
telė neturi ryškesnių įtvir
tinimų žymių. Jos paviršiu
je aptinkamos labai primi
tyvios lipdytų puodų šukės. 
Neseniai rastas retas kauli
nis žeberklas rodo, kad žmo
nės čia gyveno pirmame 
tūkstantmetyje prieš mūsų 
erą ir mūsų eros pradžioje. 
Greičiausiai tai buvo nedi
delė gimininė bendruomenė, 
priklausiusi lytiniams bal
tams. -4--1*1

V. Daugudis
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Popiete “Laisves” naudai
Draugiška popietė “Lais

vės” naudai įvyko lapkričio 
16 d. ir labai gerai pavyko. 
Turėjome nemažai vietinių 
svečių ir iš Norwoodo apy
linkės. Surengė LLD 6 kp. 
tam tikras komitetas. Daly
vavo arti 50 žmonių.

Valgius prirengė K. Kal- 
velienė, A. Chestnut, Lina 
Smith, A. Markevičienė. Šu
nį a n ė parengimą John 
Smith. Aukojo valgiams K. 
Kalvelienė 2 pyragus, A. 
Chesnut 2 tuzinus kiaušinių, 
Ad. Vaitekūnienė sūrį, Rose 
Wallan grikių babka, Lina 
Smith kugelį, E. Steponaus- 
kienė kugelį, M. Gutauskie- 
nė kugelį, A. Markevičia do
vanojo paduškaitę ir kita 
dovaną, už ką gauta $10.25. 
Labai ačiū už dovaną ir pa
sidarbavimą.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

nebuvo vietos'
l’ai kam tax laikraštis tar

nauja? Kokiįi lietuvybę jis 
puoselėja.

Sakoma, kad dabar prezi
dentai Nixonas kramto sau 
pirštus. Jo kandidatą į Aukš
čiausiojo Teismo narius Sena
tas atmetė. O jis už ilayns- 
uorthą galvą guldė. Jis ma
nė, kad senatoriai neišdrįs jo 
prestižui suduoti tokį smūgi. 
Smarkiai apsiriko. Jo paties 
partijos 17 senatorių sukilo.

ši rizika prezidentui bran
giai atsiėjo.

Profesorius Dr. Paul Ehrich 
iš Stanfordo universiteto ma
no kad anksčiau ar vėliau 
musų vyriausybė turės į užsie
nį siunčiamą maistą įdėti vai
singumui sunaikinti vaistų. 
Tokio maisto gerai paragavę 
azijiečiai arba afrikiečiai ne
begundys vaikų' Gal taip, 
girdi, tų žmonių dauginimuisi 
bus užkirstas kelias'

‘ Gražiausias” dalykas tame, 
kad tie žmonės nežinos, ko
dėl jie nebedauginasi. O jei
gu visi azijiečiai ir afrikiečiai 
mūsų jiems iš “geros” širdies 
suteiktu maistu pasimaitins, 
tai su laiku, už desėtko kito 
metų, jų visai nebeliks!

Skamba idiotiškai?! žino
ma. Bet kaip skamba bran
duolinis ginklavimasis ? Ai
tai nėra ruošimasis visus žmo
nes išluoti iš šios “ašarų pa
kalnės” ?

Jeigu galima tą patį pada- 
daryti su azijiečiais ir afri
kiečiais juos skaniai pavaiši
nus mūsų kumpiu arba dešro
mis, tai kodėl būtų toks bai
sus nusidėjimas prieš žmoniš
kumą ?

>, Mass.
Nuo parengimo pelno liko 

$50 fondui sukelti pusantro 
šimto su viršum. Ačiū vi
siems, kurie dalyvavo pa
rengime, ačiū už dovanas 
valgiais ir pinigais, ačiū 
darbininkėms, kurios pa
rengė valgius ir pagirtinai 
patarnavo.

Būtų gerai, kad dar tokį 
parengimą surengtume.

George Shimaitis, 
parengimo pirm.

— ■' • 1

Mūsų kuopų susirinkimai
LLD 6 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 
7 d. Pradžia 2 vai. popiet.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
14 d. Pradžia 2 vai. popiet.

Abu susirinkimai įvyks 
Liet. Taut. Namo kamba
riuose.

Susirinkimuose prisimin
sime ir mūsų spaudos rei
kalus. Šie metai jau baigia
si. O dar mažai pasidarba
vome spaudos reikalu. To
dėl svarbu visiems dalyvauti 
susirinkimuose.

•__
' • -'

Brocktono laikraštis “En
terprise” pranešė, kad su
laukę 65 metų ar daugiau 
amžiaus galės važinėti ba
sais už pusę kainos. Užsire
gistravimas prasidės lapkri
čio 7 d. Galima užsiregist
ruoti nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Golden Agef Center prie Ci
ty Hali. Fero nupiginimas 
prasidės gruodžio 1 d.

Mirė Kostancija Grigas 
76 metų. Buvo pašarvota V. 
Yakavonio šermeninėje. Bu
vo daug lankytojų. Palaido
ta religiniai Kalvarijos ka
pinėse. Paliko liūdesyje sa
vo vyrą Kazimierą, dukterį 
vienuolę P. Grigas.

Lapkričio 16 d. mirė Pe
ter Wychunas 84 metų. Bu
vo pašarvotas V. Yakavonio 
šermeninėje. Buvo daug gė
lių ir lankytojų. Paliko nu
liūdime dvi dukteris — Lil
lian ir jos vyrą Albert Da
vison, taipgi Phyllis ir jos 
vyrą dr. A. Sarkisian Brock 
tone, taipgi anūkų. Palaido
tas su episkopatų bažnyčios 
apeigomis Melrose kapinė
se.

George Shimaitis

Cleveland, Ohio
Iš C.L.M. Klubo veiklos
Klubo susirinkimas įvyko 

lapkričio 14 d. Narių atsi
lankė gražus būrelis. Klubo 
pirm. A. Palton atidarė su
sirinkimą ir buvo tvarkos 
vedėja. Pakvietė nares atsi
stojimu pagerbti mirusią 
klubo narę K. Mazan - Ma- 
žanskienę ir “Vilnies” re
daktorių Leoną Joniką.

Valdyba raportavo, kad 
viskas yra geroje tvarkoje. 
Skaitytas laiškas nuo Rau
donojo Kryžiaus su padėka 
už $10.

Į klubą įsirašė ūkininkė 
A. Pečura ir jaunesnio am
žiaus A. B. Allen. Buvo ma
lonu gauti naujų narių, nes 
mums labai reikalingos.

Iš įvykusio pažmonio ko
misija raportavo, kad pa
rengimas gerai pavyko ir 
dar liko pelno. Klubas dė
koja visiems dalyviams ir 
už dovanas.

Nutrta pasiusti užuojau
tą už $10 mirus L. Jonikui. 
Taipgi nutarė turėti kalė
dines vaišes. Visos sutiko 
pasimokėti po dolerį, taipgi 
ir svečiams bus tiek pat do
leris. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir senus 
metus baigti draugiškai. 
Vaišės bus didžiulėje salėje 
gruodžio-12 d., penktadienį. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Nutarta, kad narės galės 
atsinešti dovanėles dėl ap
sikeitimo nemažiau kaip do
lerio vertės, kaip būdavo ki
tais metais. Lauksime visų.

A. S.

Rochester, N. Y.
Mirė Pranas Manelis, gi

męs jLietuvoje, Kauno apy
linkėje, Markių kaime. At
vyko į Jungtines Valstijas 
1913 m. Buvo vedęs. Žmo
na jau mirus seniai. Išau
gino sūnų F. Manelį, kuris 
yra vedęs ir augina dukry
tę.

Velionis mirė staiga nuo 
širdies smūgio. Paliko liū
dėti daug giminių ir drau
gų. Jis buvo laisvų pažiū
rų. Skaitė “Laisvę” ir “L. 
Balsą,” prigulėjo Gedimino 
Draugystei nuo jos susikū
rimo. Buvo joje pirminin
ku, vice pirmininku, sekre
toriumi. Visur dirbo, kiek 
galėjo. Taipgi buvo nariu 
Sūnų ir Dukterų Draugys
tes, Piliečių Klubo.

Buvo pašarvotas G. J. Sa
vage šermeninėje. Karstą 
puošė daug gėlių nuo gimi
nių ir draugų. Palaidotas 
laisvai Riverside kapinėse. 
Visi palydovai buvo su
kviesti į Gedimino salę ir 
gerai pavaišinti.

Ilsėkis, Praneli, amžinai! 
Giminėms ir draugams už
uojauta

L. Bekešienė

Vietnamo karo veteranas 
Paul Meadlo iš Terre Haute, 
fnd., sako, kad jis vienas Pie
tų Vietnamo Songmy kaime 
šautuvu paklojo nuo 33 iki 40 
civilinių žmonių — senelių, 
motinų ir vaikų. Ir jis sako, 
kad jis buvo taip ant tų vi
siškai nieko nekaltų žmonių 
įsiutęs jog juos skersti amas 
jautėsi labai, labai gerai!

žiūrėk į jį. Jaunas, gražus 
vyras. Bet jis sužvėrintas. Jo 
sąžinė išplėšta, sunaikinta. Iš 
jo atimtas visoks žmonišku
mas.

Kaltas jis? Kaltas tas, ku
ris jam įsakė tą egzekuciją at
likti? Taip, abudu kalti.

Bet kalčiausias tas, kuris 
juos ten pasiuntė ir sužvėri- 
no. Kalta santvarka, kurioje 
vienas žmogus, prezidentu va
dinamas, gali pasiųsti pusę 
milijono jaunų vyrų už dvy
likos tūkstančių mylių nuo 
mūsų krantų žudyti kitus ir 
patiems žūti.

Meadlo negimė žvėrimi. Jį 
tokiu padarė socialinė san
tvarka. Jis yra jos auka.

MIAMI, FLA.
Gaila, kad klaidingos in

formacijos apie Miamio lie
tuvių Aido chorą pasklido 
spaudoje. Chicagos “Vilny
je” buvo parašyta, kad mū
sų choras negali dalyvauti 
St. Petersburgiečių LLD 
parengimuose. Netiesa. Mus 
niekas nekvietė. Nei sekre
torius, nei kiti valdybos na
riai nėra gavę užkvietimo 
laiško. Mūsų mėnesiniuose, 
reguliariuose susirinkimuo
se užkvietimo laiškas nebu
vo sekretoriui priduotas. O 
be pakvietimo jokių disku
sijų tuo reikalu negalėjo 
būti.

Spaudą skaitant susidaro 
nuomonė, kad mūsų choras 
nenori dalyvauti St. Peters- 
bur g i e č i ų parengimuose. 
Nieko panašaus. Mes labai 
pageidaujam vykti į St. Pe- 
tersburgą. Tiesa, mūsų cho
ro vadovė, Birutė Ramoš
kaitė (po kurios vadovybe 
choras yra stipresnis nei bi
le kada jis-buvo) labai už
siėmusi. Jinai yra muzikos 
direktore Miamio veišose 
mokyklose. Bet iš anksto 
gavus užkvietimą, jinai ir 
choras St. Petersburgiečių 
parengimuose dalyvaus.

A. P. Gabrėnas, 
choro sekretorius

Baltimore, Md.
Nors jau keletas valan

dų praslinko, kaip puikus 
baritono balsas Eduardo 
Kaniavos paliovė skambė
jęs Dupont Plaza viešbučio 
Embassy kambaryje, bet jo 
gestas dainuojant “Šiena
pjūtės dainas,” arijas iš 
skirtingų keturių operų taip 
ir skamba ausyse ne tik 
šiuos žodžius rašant, bet liks 
ir toliau giliai atmintyje.

Tą viską girdėjome Wa
shington, D. C. Bet dėl ko 
ne Baltimorėje? Juk jie — 
E. Kaniava su žmona ak
tore Barbora Abramavičiū- 
te-Kaniavienė — svečiuoja
si pas savo gimines J. Pa
lu b i n s k u s čia pat mūsų 
mieste.

Bet Lietuvių Tautinė Sa
lė jų koncertui buvo užda
ryta. Radijo valanda savo 
programoje kvietė neremti 
ir nedalyvauti jam rengia
mose pramogose. Bet ko 
atsiekta? Viešbučio Du
pont Embassy kambario di
desnę pusę susirinkusių 
užpildė baltimoriečiai. Tik 
keletas matėsi jaunosios 
kartos gyventojų, dauguma 
po karo atvykę lietuviai, jų 
šeimos.

Atsilankė ir keletas “už
sigrūdinusių” Lietuvos 
“laisvintojų,” bet pasėdėjo 
viešbučio “lobėje,” nedrįs
dami nei kojos kelti į vidų. 
Kaip gaila, kad dėl keleto 
asmenų užsispyrimo dauge
lis Baltimorės miesto gy
ventojų negalėjo pasidžiaug
ti — praleisti keletą valan
dų su Vilniaus operos artis
tu ir jo talentinga žmona, 
kuri deklamuodama eilėraš
čius taip sužavėjo publiką.

Su išstojimu, nors ir 
trumpu, Juozas Palubinskas 
parodė turįs didelių gabu
mų estradoje.

Suteikimas gyvų gėlių 
puokštės artistams, iššauki
mas dar ir dar daugiau dai
nų duoti publikai pilnai at-

So. Boston, Mass.
Lapkričio 23 d. įvyko ban

ketas, kurį surengė ALDLD 
2 kuopa spaudos paramai.

Pirmą valandą dieną tre 
čiajame aukšte keturi ilgi 
stalai pilnai buvo apsėsti 
žmonių Apart bostoniečių 
buvo ir iš Lawrencaus ii 
Haverhillio, Brocktono, 
Norwoodo, Hudsono, Wor- 
cesterio ir Cape Cod.

Virėjos ir valgių nešėjos į 
stalus buvo L. Plutienė, P. 
Žukauskienė, E. Freimon 
tienė, N. Grigaliūnienė, E. 
Belikevičienė ir Repšienė 
pagelbėjo. O S. Rainardas 
buvo didžiausias jų pagalbi
ninkas. Valgius ir gėrimus 
supirko, suvežė, sunešė ir 
tuo pačiu sykių aukščiausia
me ryte dirbo. Paskiau grį
žo namo ir atsivežė savo 
žmoną Julytę. Pirmiau ji 
labai daug dirbdavo banke
tuose ir visokiuose parengi
muose, bet dabar apie metai 
laiko ji nesijaučia stipri tai 
nebegali tiek daug dirbti.

Baigiant valgyti S. Rai
nardas paaiškino banketo 
tikslą ir iššaukė P. Petruš
kevičių,, garkiūną ir E. Rep
šienę tarti keletą žodžių 
apie mūsų spaudą. Jie kal
bėjo trumpai ir energingai.

Kadangi pietų kaina buvo 
neaukšta, tai buvo renka
mos ir aukos. Kurie išga
lėjo, tie aukojo. Girdėjau, 
kad aukų surinko virš šim
to dolerių.

Kiek iš viso spaudai bus 
pinigų ir kiek draugų ir 
draugių prisidėjo prie to 
darbo tai draugas Rainar
das, kaip komisijos narys, 
parašys daugiau.

E. Repšiene

Margas s
Raquel Welch, filmų ir es

trados aktorė, buvo pasiųs
ta į Vietnamą palinksminti 
Amerikos kareivius. Sugrį
žusi ji pareiškė:

“Siųsti aktorę kaip mane 
palinksminti kareivius reiš
kia tą patį, kaip erzinti 
klėtkoje uždarytą liūtą su 
žalios mėsos šmotu... Aš 
manau, kad būtų buvę ge
riau, jeigu aš būčiau pasi
likusi namie, o valdžia ten 
būtų pasiuntusi grupę pros
titučių. .

Tur būt ten amerikiečiai 
kareiviai nekaip pasielgė su 
aktore.

L. U. rašė “Vilnyje” (lie
pos 1 d.): “Darbininkų ne
galima suorganizuoti į pa
saulinę vieną uniją, nes jau 
yra darbininkų, kuriems ne
bereikia kovoti už geresnį 
būvį.”

Prisieina pasakyti, kad L. 
U. labai siaurai žiūri., Ame
rikoje yra apie 18 milijonų 
unijistų. Kai unijų kon
traktai su fabrikantais pa
sibaigia, darbininkai kovoja 
už geresnį būvį. Jei geruo
ju negauna, tai streikuoja.

Darbininkų kova už ge
resnį būvį Amerikoje nesi
baigs, kol kapitalistai tvar
kys visą pramonę savo nau
dai.

Hartford, Conn.
Laisvės Choras rengia pie

tus su pamarginimais ir 
“Grab Bag” $1 vertės, gruo
džio 7 dieną, sekmadienį, 1 
vai. po pietų, 157 Hunger
ford St. Bus geri pietūs ir 
viskas geriausio, kad būtu
mėt visi linksmus, baigdami 
metus ir laukdami naujų.

Kviečiame visus atsilan
kyti, maloniai laiką ' pra
leisti,.. .

Komisija

sunaikino daug žmonių. Na
palmą panaudoti autoriza
vo prez. Johnsonas.

. Mes galime pabėgti iš šios 
planetos ir nutūpti į Mė
nulį, bet mes nežinome, kaip 
išeiti iš Vietnamo!

Prez. R. Nixonas kalba 
apie ištraukimą iš Vietna
mo artilerijos, bet nieko ne
sako apie ištraukimą bom
bonešių, helikopterių, jų 
vairuotojų ir cheminių 
(kaip napalmas) karo prie
monių.

V. Vyžuoniškis

“Detroit Press” kolum- 
nistas Judd Arnett rašo:

“Mano valdžioje vicepre
zidentas Spiro Agnew tu
rėtų būti priverstas kalbėti 
i reKorduojamą aparatą ir 
paskui klausytis, ką jis pa
sakė. Tas gal uždarytų 
jam kalbamąją per kiek 
.aiko.”

Komentarai nereikalingi.

Mūsų kapitalistai išran
da visokius nuodus “dėl 
žmonių gerovės.” Išrastas 
DDT chemikalas barstymui 
ant visokių augmenų dėl 
apsaugojimo nuo vabzdžių. 
Jis užteršė orą, vandenį, 
pievas-ganyklas. DDT nuo
das neištirpsta ore bei van
denyje. Laipsniškai žmonės 
jį įkvėpuoja, gyvuliai ėsda
mi žolę jo gauna, net ir žu
vys vandenyje nuo jo stim
pa. Dabar tie kapitalis
tai visuomenės verčiami, 
krapšto galvas, kaip išvaly
ti nuodus iš oro ir vandens. 
Tačiau dar nepanaikino 
DDT nuodų. Mat, to nuodo 
gamintojai nepasiduoda be 
valdžios įsakymo. Dabar sa
koma, kad tą dalyką turė
siąs išspręsti prez. Nixo- 
nas.

Windsor, Conn
John Lukštas žada išva

žiuoti į Floridą tuoj po nau
jų Metų. Mano ten pabūti 4 
mėnesius.

Lukštas visuomet daly
vauja darbininkų veikime. 
Skaito darbininkišką spau
dą, priklauso prie Hartfor
do Laisvės choro, dainuoja 
jame.

Linkime laimingos jam 
kelionės ir ten smagiai lai
ką praleisti. Mes lauksime 
sugrįžtant.

J. M.

Pragyvenimo kainos 
dar daugiau kils

Washingtonas. — Federa
linė Rezervų Taryba nuro
do, kad 1970 metais pragy
venimo kainos taipgi kils 
aukštyn,: kartu galima tikė
tis ir ekonominės depresijos.

Kai kurie ekonomai ma
no, kad nedarbas gali pa
siekti 7 proc. visos darbo jė
gos.

Medikų mokslinė 
konferencija

Kaunas,-(Elta). — Baigė
si Kauno Medicinos institu
to dėstytojų mokslinė kon
ferencija, skirta V. Lenino 
gimimo 100-ųjų metinių 
garbei.

Instituto mokslininkų šei
ma, kurioje yra 31 mokslų 
daktaras ir 165 mokslų kan
didatai, apsvarstė naujuo
sius darbus medicinos mok
slo sričių klausimais.

Per tris dienas sekcijose 
perskaityta apie 130 prane
šimų. j

Konferencijos dalyvių su
sidomėjimą sukėlė prie Me
dicinos instituto įsteigto Šir
dies ir kraujagyslių fiziolo
gijos ir patologijos moksli
nio tyrimo instituto specia
listų darbai.

Mirė Poželaitė >
Po sunkios ligos 1969 m. 

lapkričio 22 d. Kaune mirė 
personalinė pensininkė Feli
cija Poželaitė.

F. Poželaitė gimė 1888 m. 
Pakruojo rajono Bardiškių 
kaime, valstiečių šeimoje. 
Didesnę savo gyvenimo dalį 
Felicija dirbo žemės ūkio 
darbus gimtajame kaime.

Kai 1918 m. Karolis Po
žėla, grįžęs iš Tartų uni
versiteto, ėmė kurti pirmą
sias Lietuvoje nelegalias 
Komunistų partijos kuope
les, platinti komunistinę li
teratūrą, jo sesuo Felicija 
padėdavo gabenti ir slėpti 
draudžiamas knygas, laik
raščius ir atsišaukimus, bū
davo jo ryšininke, kai rei
kėdavo susisiekti su komu
nistinės organizacijos na
riais

Užėję 1919 metų rudenį 
bermontininkai Požėlų so-^ 
dyboje darė smulkią kratą, 
ieškodami Karolio Požėlos, 
bet jo nerado — tuo metu 
jis dirbo Raseiniuose. Įširdę 
dėl nesėkmės, žandarai su
mušė Feliciją Požėlaitę ir 
jos tėvą Juozą Požėlą. Ir 
buržuazinės Lietuvos žval
gyba ne kartą krėtė Požėlų 
sodybą, ieškodama Karolio, 
įvairiai baugino jo šeimos 
narius.

1960 m. Felicija su seseri
mi Kristina pe rsikėlė 
gyventi į Kauną, kur yra 
palaidoti fašistų nužudyto 
jų brolio Karolio palaikai.

(“Tiesa”)
.-<< _____________

Los Angeles, Calif.—Teis
mas kaltina 20 studentų net 
600 atskirų prasižengimų.

sakė į jų didelius artistiš
kus gabumus.

Vinco Duktė

Dabartiniu laiku daug 
kalbama ir rašoma apie ly
ties dalykus. Kai kurie gal
vočiai reik a la u j a aiškihti 
studentams mokyklose apie 
lyties reikalus.

Kam tas aiškinimas rei
kalingas? Gamta diktuoja 
lyties dalyką. Kas mokina 
gyvulius, žvėrelius, paukš
čius, žuvis lyties reikalų? 
(Minimi gyvūnai protinges
ni už žmones lyties reika
lais.) Pagaliau, kas gi iš
mokino lyties dalykų Ado
mą ir Ievą?

Valdiški duomenys rodo, 
kad nuo 1963 m. iki 1969 
metų kovo mėnesio “Mes iš- 
mėtėm napalmo ant Viet
namo, aprokuojamai, 4 mi
lijonus tonų.”
. Keturi milijonai tonų na

palmo degančios medžiagos 
išdegino javus, girias, pa
vertė pelenais daug namų,

Pranešimas
Baltimore, Md.

LLD 25 ir LDS 38 kuopų 
susirinkimai įvyks šeštadie
nį, gruodžio 6, 2538 McHen
ry St. Pradžia 2 vai. Bus 
svarbūs, metiniai. Visų na
rių priedermė dalyvauti ir 
svarstyti kuopų veiklos rei
kalus.

Komitetas

Vakarų Berlynas. — Kai
rysis profesorius R. Krei- 
bich išrinktas Laisvojo Uni
versiteto prezidentu.

Paryžius. — Darbininkų 
streikai ir demonstracijos 
tebevyksta Prancūzijoje.

Jungtinių Tautų komitetas 
užgyrė rezoliuciją prieš na
cizmą ir rasizmą.

Addis Ababa. — Etiopijos 
policija suėmė 8 suokalbi
ninkus nuversti valdžią. 
Vienas suokalbininkas nu
sišovė.

Estonian poetry in 
The New York Times
“The New York Times 

Book Review”, November 
16, published a full page ar
ticle by Aleksis Rannit, Es
tonian poet and critic, who 
is curator of Russian and 
East European studies at 
Yale. Mentioned writing is 
based on an address he de
livered at the recent P.E.^l. 
Congress in Menton, Fran
ce.

The writing is about lan
guages. In part it says:“A 
considerable number of lit
tle known or dormant lan
guages have in the 19th and 
20th centuries developed vi
gorous and diversified poet
ry and prose. Perhaps th^ 
most distinguished are 
t h ė Finnish, Estonian, 
Latvian, Lithuanian, 
Ukrainian, Yiddish, Slove
nian, Frisian, Flemish, Ice
landic, Breton, Catalan, Ro- 
mansh and Scottish - Ga
elic ach i e v e m e n t s”. He 
brings as an example a 
nine verse Estonian poem 
“Singing Bird” with Eng
lish translation. The poem 
is by one of the oldest and 
best known women poets — 
Marie Under. Here is one 
verse from her poem in 
translation:

As thy tongue hurls skip- 
—ping

stones across the wav«S 
—of air, 

the blue lilac mist 
begins to quiver. .!•

Use
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PLATRONICS, INC.

Offers excellent starting salary. 
Paid holidays and vacation with 
full medical-surgical and insurance 
plans, with other benefits included. 
Due to expansion we have imme
diate openings for: PLATERS. 
PLATERS HELPERS, GENERAL 
FACTORY. Apply in person.
301 Commerce Rd.. Linden, N. J.

201-925-3600.
(88-91)

SHEET METAL MAN

Electricians

With 2 or more years Experience 
in factory maintenance. Good pay. 
steady work, excellent benefits. Ap
ply daily 9 AM to 3 PM.

CELANESE PLASTIC CO

290 Ferry St.. Newark, N. J. 
201-877-2685.

An Equal Opportunity Emplbycr

.MEN. Machine operators, shipper- 
jftekers, Janitor, 2nd shift machine 
operators. Apply or call personnel. 
201-773-8100. Ext. 34. AUTOMATED 
BUSINESS SYS. DIV. of LITTON 
INDUSTRIES. 31 Styertowne Rd., 
Clifton. N. J. (88-92)

TRUCK BODY BUILDERS. Trai
ler repair men. exp. pref. Best pay 
in Phila. area. Steady employment, 
pension, Blue Cross, other" benefits. 
Call for interview H. A. DeHart & 
Son. Thorofare, N. J. 609-845-2800.

(88-93)

DRIVER for nursery school. Lafa
yette Hills area. Must provide own 
station wagon, and have school bus 
endorsement. Route noon and 3:30 
PM. Salary $55 approximately. Call 
VI 3-8299. (88-90)

NURSES AIDES. Some experience. 
Over 18 for modern Nursing Home. 
Good salary, pleasant working con
ditions, fringe benefits, all shifts.
yApply: SILVER STREAM NURS- 

A'G HOME. Pcnllyn Pike, Spring 
House, Pa,, or call MI 6-1500.

(88-90)

NOTICE 
TO READERS 

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the. City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
m®ke available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Lyc
eum Asso. Klubo narių me
tinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d. 2 vai. popiet 
klubo kambariuose, 15-17 
Ann St.

Londonas. — Beatle John 
Lennon grąžino karalienės 
Elizabetos medalį, protes
tuodamas prieš Anglijos 
valdžios rėmimą Vietnamo 
karo.

^Dusseldorf.—Vakarų Vo
kietijos Darbo Unijų Fede
racijos delegacija atvyko 
Maskvon tartis su TSRS 
unijistais.

PART TIME JOBS

11 AM — 3:30 PM

5 Days a Week

DINING ROOM ATTENDANTS

Monday through Friday
Apply in Person

to:

HOT SHOPPES

WILLOWBROOK MALL

WAYNE, N. J.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(88-92)

SERVICE MAN

Home Maintenance Experience
Must have knowledge of plumbing, heating, carpentry and painting. 

Year round work.
LEVITT & SONS

Service 'Department 
Willingboro, N. J. 

609-877-1100. Ext. 225 or 226.
(88-90)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

ASSEMBLERS
Wiring

Light Assembly Work
Excellent opportunity with grow

ing concern for young men—on job 
training.

* Paid Holidays 
Minimum 8 hours 
5 Day Week

# PRODUCTION WORKERS

WAREHOUSE MEN

TRUCK DRIVERS

SUPERMARKET PERSONNEL ELECTRONIC 
INSPECTOR

Call:
Rocco Zaccheo, Production Mgr.

‘ (1) BUYER, JR.
MRO, Material, Heavy Phone Ex

pending. Knowledge of local supp
liers. Call: J. Mahoney. 925-7100.

STEWART AVIONICS, INC.
130 Marion Ave., Linden, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(88-94)

PACKAGING MECHANIC. Mod
ern company with good working 
conditions. Excellent benefits, has 
opening for a packaging mechanic 
who wants a secure future with 
a good company. Must have 3 
to 5 years experience on set up and 
repair of packaging machinery and 
be able 
ply to 
CORP., 
Bristol,

to work various shifts. Az
personnel Dept. PUREX 

LTD. 1414 Radcliffe St., 
Pa. 215-788-9215.

_ (88-92)

TOOL & DIEMAKER

Good Paying Company Benefits

S. Tardy 
617-894-4020

Call

GENERAL BATTERY &
CERAMIC CORP.

55 Rumford Ave., Waltham, Mass.
(88-97)

FACTORY HELP

Steel Tube Mfg. Plant 
1st and 2nd Shifts.

Blue Cross & Blue Shield
Call DE 6-2000 (86-92)

BUTCHERS
or

The following positions are available 
and Berkeley

at the Foodtown of Parsippany 
Heights.

* MEAT MANAGERS. * MEAT CUTTERS. * PRODUCE CLERKS.
* NIGHT PACK-OUT CREW. * DAIRY CLERKS.

All of these positions are full time 
Excellent starting salaries, all benefits.
Parsippany, Baldwin Rd. and Rt. 46 and 

Berkeley Heights.

career opportunities.
Apply at The Foodtown 
at 428 Springlield Ave., 

(84-90)

man

GROW WITH 
ĖLECTRICAL
INDUSTRIAL

MONSANTO
MECHANICS
MECHANICS

weeks paid vacation after 1 year 
of service, good wages, basic and major medical plans, pension program, 
plus 9 paid holidays.

Excellent benefits to include 2

Interviews between 8 AM & and 4:30 PM

Contact Mr. Pellington
276-2900- Ext. 421

MONSANTO CO.
8th •& Monroe Ave., Kenilworth, N. J.

(86-88)

work 
Paid 
paid 
time

Experienced. Must be able to 
from sketch or instructions.
Blue Cross/Blue Shield. 10 

holidays. Paid vacation. Over- 
available.

RED M. CORP.
70 Old Pike. Wayne, N. J. 256-6010. 
S/E Junction, Routes 46 & 23. An 
Equal Opportunity Employer.

(88-91)

MACHINISTS. Immediate open
ings, full time, 2nd shift for 1st 
class operators to operate engine 
lathe and turret lathes. Also have 
immediate openings for machine as
semblers (2nd shift), 10% night dif
ferential, fringe benefits paid by 
company. No government work. Ap
ply in person or call 773-6800 day 
or night. JOHN DUSENBERY CO., 
INC. 395 Allwood Rd., Clifton, N. J.

(88-94)

APPRENTICES

Hospitalization
Major medical

Pension and Dental Plan
Top Salaries

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gar
field. N. J. APPLY NOW! Mon., 
Tues., Thurs., 11 AM-6 PM. Weds., 
Fri. 11 AM-8 PM. Sat. 10. AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

STRUCTURAL layerouts, fitters, 
welders, punch operators. Day and 
night shifts. Apply to Mr. Hill, shop 
office, 7 AM to 3:30 PM. SPECIAL
TY STRUCTURES INC., Front & 
Thurlow Sts., Chester, Pa.

(88-94)

HOT SHOPPES
CAFETERIA

OPENING NOVEMBER 10
1508 WILLOWBROOK MALL 
NEEDS A COMPLETE STAFF 

FULL AND PART TIME 
MALE AND FEMALE
Experience not necessary, will train»

• COOKS
. BAKERS
• CASHIERS
. DINING ROOM ATTENDANTS
• COUNTER GIRLS
. DISH AND'UTILITY PERSONNEL

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WILtOWBROOK Mill WAYNE, N. J

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

Between 10 A.M. and 6 P.M

An Equal Opportunity Employer

MEN

Outstanding opportunity for 
to acquire detailed and valuable 
knowledge in rapidly expanding 
fields of numerical controlled ma
chinery and data transmission. If 
you have experience in testing digit
al logic, circuitry and a working 
knowledge of discreet and integrated 
circuit components. Excellent bene
fits, pleasant working conditions. 
Apply in person or telephone Mr. J. 
Tegcthoff, 675-4100, 8 to 5 PM.

COMPUDYNE 
CONTROLS, INC.

1965 Pioneer Rd., Huntingdon Val
ley, Pa. An Equal Opportunity Em- 
player. (84-92)

COOK

Small College for girls needs cook. 
Good starting salary.

Call between 9 & 5.
Mr. Aspras—MU 8-1686.

(86-90)

LABORERS. Steady all year round 
work. Union benefits, vacation. Ap
ply in person. RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO., Port Kearny 
(Hackensack Ave.,) So. Kearany, N. J.

(82-91)

HAIRDRESSERS. Stable and good 
stylists. Wig exp. desirable. Full or 
part time. Adjustable hours. Good 
pay based on ability. Paid vacation. 
Oppty to advance to national man
agement. Kresge’s Wig Marts, 92 
So. 69th St. Upper Darby, Pa.

FL 2-6873. (84-88)

REGISTERED NURSES. For a 
modern nursing home in Vineland 
in pleasant surroundings, good sala
ry with benefits.' Call Mr. C. Chand
ler,. 609-694-3298 for appointment.

(82-88)

COLOR MATCHER

Must be 18 or Over

LUIGI’S RESTAURANT

BURNERS. Experienced. Steady 
all year round work. Union bene
fits, vacation. Apply in person:

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO

Opening available for experienced 
paint color matcher. All benefits 
paid. Interviews 9—5 daily or call 
for appt. 722-0500. SOUTHLAND 
PAINT CO., INC., 69 First Ave., 
Raritan.

(86-92)

Port Kearny (Hackensack Ave.) 
So. Kearny, N. J.

(82-91

COOK. Italian cooking. 5-day wk. 
Exd. Apply in person (after 3 PM). 
NERI’S KITCHEN, SE cor. 6th & 
Erie, Philadelphia, Pa.

(82-88)

MAINTENANCE MAN. Restau
rant Equipment. Must have refrig
eration service experience. Take 
over all maintenance in a cafeteria 
operation for nationwide food serv
ice chain located in Willowbrook 
Mall. Must have own car.

♦Hospitalization & insurance pro
grams. *Profit sharing. *Uniforms 
supplied. *Meals. *MiIeage allow
ance. *6 Holidays. *2 to3 weeks vaca
tion with pay. For interview contact 
Mr. McDermott 785-1670. WAYNE, 
N. J. (82-88)

MECHANIC. 1st class. To work 
on Divco trucks. Breuninger Dairies, 
3015 N. 7th St., Phila. Steady em
ployment. Since 1886. Call BA 
5-4863. (82-88)

YOUNG MAN

Foundry Men

Expansion Creates 
Opportunities For

MOLDERS
COREMAKERS

CHIPPERS
HELPERS

Experience not necessary 
some jobs, 
overtime.

for 
Top wages with heavy 

Apply Jim Zauner, 
373-2920.

BARNETT FOUNDRY & 
MACHINE CO.

536 Lyons Ave., Irvington, N. J.
(86-88)

MALE DISHWASHERS
kitchen work.
$2 per hour. 6 

Full or part time.

General 
persons, 
į .AM.
PEACOCK INN, Route 202, 
of Prussia. 265-5566.

Mature
PM to

King

(86-92)

(82-88)

Famous lor 20 years — is in the midst of expansion program 
and we need men who would like to grow with us.
Cooks, Chefs or apprenticeships. Part or full time.

Highest wages in this area. Also benefits.

TRAINEE. For model 350 stand
ard in image offset. High School 
graduate. Good starting salary, 
paid family hospitalization includ
ing Rider J. Excellent working 
conditions. Contact Robert Sut
cliffe. Randomatic Data System, 
Inc., 216 Robbins Ave., Trenton, 
N. J. 

609-883-4860. (86-88)

Call for appointment. OL 9-5120. MECHANICALLY MINDED MAN

(86-88) To Assist in various duties. All 
benefits. Good starting wages.

Call Mr. Eric Pohle 256-5300.

FULL & PART TIME

PRESS OPERATORS 
MIG WELDERS

Also General Help

Apply Personnel Office

Straightlfne Manufacturing Co.

2424 State Road, Cornwell Heights,
639-6060

Monday through Saturday 9 AM to 4

Pa.

PM. (86-92)

FEDERAL
TOOL ENGINEERING CO.

1384 Pompton Ave.
Cedar Grove, N. J.

(86-90)

MACHINIST. Exp. on Engine and 
Turret Lathe and construction of 
simple jigs and fixturesand machin
ing. Medium size* castings.

T. B. MacCABE CO.
4300 Clarissa St., Philadelphia. 

Apply in person or phone Mr. Black. 
DA 4-8300. (86-89)

For business machine assembly. 
High School graduate, good start
ing pay, full hospitalization, includ
ing Rider J. Excellent , working 
conditions, 
cliffe. 
Inc., 
N. J.

Contact 
Randomatic 

216 Robbins 
609-883-4860.

Robert Sut- 
Data 
Ave.,

Systems, 
Trenton.

(68-88)

CUSTODIAN
Mon. to Sat.
9 a. m. to 6 

Donald’s Town
at Ellisburg Circle, Cherry Hill, N. J.

(86-89)

6 a. m. to 2 p. m.
Apply in person 

p. m. the New Mc- 
Restaurant, Rt. 70

GENERAL HELP

8 AM—4:30 PM 
Helpers Paint Dept. 

Power Shear Operators. 
Stock Room Helpers. 

Packers for Shipping Dept. 
Mechanical Assemblers.

Set Up Men for Spot Welding Dept.
Material Handlers 

for Spot Welding Dept. 
COFEE-MAT CORP.

251 So. 31st St.
Kenilworth, N. J.

241-8400
(86-92)

MECHANICS. Construction equip
ment, dealer needs man with exper
ience in dieseL engines, and hydrau
lics. Top rates, good benefits, call 
in person only. COSTA’S CON
TRACTORS EQUIPMENT & SUP
PLY CO. Rt. 130, Riverside, N. J.

(84-90)

STENO-TYP1STS
GIRL FRIDAY TYPE

Responsible and experienced for 
general office work. Typing and ste
nography. Attention to details in 
sales dept. Must have telephone 
poise. Excellent starting salary. Ex
cellent fringe benefits and potential.

BOGUE ELECTRIC MFG. CO-
100 Pennsylvania Ave., Paterson. 
201-525-2200. An Equal Opportunity 
Employer. (84-88)

ASSEMBLERS. Light assembly, 
pleasant working conditions. 8 paid 
hblidays, company paid fringes.

THE AMPEG CO.
330 Dalziel Rd., Linden. 925-6700.

(84-90)

COOK

C. C. Restaurant has opening for 
full time cook. 40 hours, 
Good pay and benefits. 
CHEF after 10 AM. 1621 
St., Philadelphia.

5 days. 
Apply: — 
Chestnut

(84-88)
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Papročiai ir biznis
Jungtinėse Valstijose biz

nieriai pavertė į biznį viso
kias metines šventes ir pa
pročius. Kalėdas jie padarė 
didžiaus i u išpardavimu 
švente. Jie skelbia jas per 
du mėnesius. Žmones įpra
tino, kad tėvai vaikams, 
vaikai tėvams, giminės ir 
draugai vieni kitiems pirk
tų dovanas. Kalėdų proga

nuodytų dovanų.” Pereitais 
metais po teismus tampė ne
tolimą mano kaimyną, kal
tindami, kad jis būk davė 
vaikams užnuodytų saldai
nių. žmogus kryžiavojosi, 
kad jis nekaltas. O ir įro
dyti, kad tai jo “dovana,” 
sunku, nes į tą pat kolekto
riaus krepšį, prie kiekviene- 

_ „______ ____ X-- -O- durų, įmeta dovanas to-
biznieriai išparduoda viso-lkiuose pat krepšiukuose, to
kius atsilikusius daiktus.

Po kalėdų įvyksta daugy
bė nesusipratimų. Vieni sa
ko, kad jie gavo “daug men
kesnes dovanas,” negu jie 
davė kitiems; dovanos ne
tinka jas reikia krautu
vėse keisti.

Biznis daromas ir iš isto
rinės liepos 4-osios. Nepai-

kios pat spalvos ir su vie
nodais užrašais. Pagaliau, 
saldainiai galėjo būti seni, 
sugedę.
Piktas mergaičių sąmokslas

Šiemet štai Philadelphi- 
jos mieste Jack Thomas tu
rėjo labai didelį nesmagu
mą. Jį kaltino, būk jis mer
gaitėms davė obuolį, į kurį

sant, kad daugelyje valsti- buvo įkišta skutimosi gele- 
jų uždraustas pardavinėji- žėlė.
mas visokių “fireworks,”!
bet prigamina jų labai daug, kaucijos. Kaimynai įdūko
Jau mėnesis prieš liepos 4 ir grasino sudeginti jo na

mą.
Bet slaptam policininkui 

M. Blelochi tyrinėjant mer
gaites, kurių buvo šešios,

Žmogų areštavo, iki 
teismo pastatė po $10,000

šaudo tuos “fireworks”. Biz
nieriai slaptai juos pardavi
nėja. Liepos 4 d. miestai terš- 
ka, kaip karo metu, oras pa
smirdęs paraku. Vandalai 
dažnai tuos “fireworks” mė
to į pravažiuojančius auto
mobilius ir sužeidžia visai 
nekaltus žmones.

Į biznį paverstos tėvams, 
motinoms pagerbti dovanos.1 
Su bizniu surišti gimtadie
niai, vedybų ir kitokios su
kaktys.

Bet vienas iš blogiausių 
įpročių, tai “Halloween” 
diena — prieš lapkričio pir
mąją, kitaip vadinamą už- 
dūšinė. Šis įprotis likęs nuo 
labai labai tolimos senovės, 
kada atsilikę žmonės manė, 
jog jų artimi ir po mirties 
gyvena; kad jiems viskas 
reikalinga, kaip ir gyviems. 
Daugelio religijų pasekėjai 
senovėje prieš tą dieną pri
gamindavo skaniausio mais
to ir nunešę į kapines padė
davo jį ant savo artimųjų 
kapo.

Jungtinėse Valstijose 
“Halloveen” diena surišta 
su bizniu. Jai besiartinant 
prigamina desėtkus milijo
nų krepšelių su at- 
vaizdais vaikų, arbūzų, 
su užrašu “Trick or Treat.” 
Žmonės perka tuos krepše
lius dešimtimis. Į juos įde
da pyragaičių, saldainių, 
vaisių ir kitokių dovanų. 
Kada vaikai arba jaunuoliai 
ateina prie durų, skambina 
ir kartoja “Trick or Treat”, 
“Trick or Treat,” tai namų 
savininkai įmeta į kolekto
rių krepšius (taip pat spe
cialiai pagamintus tai die
nai, su arbūzų atvaizdais) 
kiekvienam po krepšelį.

Vaikai keršija
Jeigu ne, tai padykę “ko

lektoriai” iškerta namo sa
vininkui kokį nors nešvarų 
pokštą. Mano apylinkėje 
kartą paaugliai nupiovė 
stambų medį vieno namo 
šeimininkui.

Kitam jo darže išrovė žy
dinčius medelius (azelijas), 
padarydami porą šimtų do
lerių nuostolių. Vienam iš
daužė visus dviejų garažų 
durų langus. Ir iškirto daug 
kitų piktų pokštų, kaip tai į 
rūsius (skiepus) p r i i e i d o 
vandens ir t. t. Daugelis ra
inių gyventojų su drebančia 
širdimi laukia “Halloween” 
dienos, — ypatingai ten, kur 
yra išdykusio jaunimo.

z ^Atsiranda ir daugiau blo
gybių, susijusių su “Hallo
ween” diena. Beveik kiek- 
Vieneriais metais spaudoje 
rašoma, kad tiek ir tiek 
jaunuolių susirgo nuo “už-

nuo 10 iki 14 metu amžiaus, , c- 7

paaiškėjo kas kita. Viena iš 
jų papasakojo, būk Thomas 
davė jai obuolį su įspaudi- 
mo minkšta vieta. Tada jos 
sand raugė patarė į tą vietą 
įkišti skustuvo geležtuvėlę. 
Ji tą padarė ir parodė moti
nai. Motina pašaukė poli
ciją ir Thomasą areštavo. 
Tą patvirtino ir kitos mer
gaitės. Thomas buvo pa- 
liuosuotas, kaltinimas pa
naikintas, bet žmogui jau 
buvo padaryta labai daug 
nesmagumo. Panašių kalti
nimų buvo ir pereitais me
tais kituose miestuose.

Aišku, kad tie nesmagu
mai yra todėl, kad “Hallo
ween” paversta į biznį ir 
keistą vaikams paprotį. 
Tiesa, dabar kai kurie tėvai 
jau bando atpratinti savo 
vaikus nuo “dovanų kolek- 
tavimo.” Kai kurios orga
nizacijos jaunimui tą vaka
rą ruošia pramogas. Bet 
tas dar mažai paveikia pa
lyginus su spaudos, radijo 
ir televizijos garsinimais 
“Halloween” dienos.

D. M. š.

MIESTE PASIDAIRIUS
Miesto taryboje iškeltas 

klausimas pakelti algas vi
siems išrinktiems valdinin
kams. Pav., siūloma Tary
bos nariams algas pakelti 
nuo $10,000 iki $$20,000 per 
metus. Reiškia, algos būtų 
padvigubintos. Miesto ma
joro Lindsay alga būtų pa
kelta nuo $50,000 ik $75,000 
dolerių!

Sakoma, kad majoras 
Lindsay griežtai priešinasi 
algų kėlimui šiuo laiku.

dėtis tokia baisi, jog ten pa
tekę jaunuoliai negali pa
kęsti ir žudosi. Neseniai 
nusižudė net du. Pereitą 
savaitę vėl vienas bandė pa
sikarti, bet laiku buvo pa
stebėtas ir išgelbėtas. Tik 
šiemet ten pasikorė astuoni 
jaunuoliai.

Rep.

ir

Graži Motery Klubo popiete
prezidentu, sutvarkys Ame
riką taip, kad ji bus taiki 
ir graži šalis. Tačiau savo 
pažadų dar niekur neprave
dė. Mes, pažangūs lietu
viai, nenuleiskime rankų, o 
eikime kartu su Amerikos 
žmonėmis, kovojančiais už 
Vietnamo karo baigimą.

Po Mizarienės kalbos se
kė Aido Choras su savo so
listais N. Ventiene, A. Ieš
mantą ir V. Beckeriu. Su
dainavo šias dainas: “Ten, 
kur Kauno jūra” — žodžiai 
Ed. Mieželaičio, muzika Lau- 
rušo; “Augau aš pas tėvelį” 
— L. Abariaus; ^Rytmečio 
žemė”—A.Budriūno; ir vie
ną prieškarinę dainą (ang
liškai) “Blowin in the 
Wind”—Bob Dylano.

Programą pabaigus, visi 
buvo pavaišinti užkan
džiais, kava ir pyragu. Py
ragus padovanojo I. Danile
vičienė, B. Kerštilienė, A. 
Petraitienė, E. Kasmočienė, 
F. Mažilienė, M. Jakštienė, 
H. Siaurienė ir Ona Jakš
tienė. K. Čeikauskienė 
padovanojo kavą ir su J. 

| Lazauskiene dirbo virtu
vėje— priruošė užkandžius. 
Lilija Kavaliauskaitė dirbo 
prie įžangos bilietų:

New Yorko Lietuvių Mo-' 
terų Klubo parengimai vi
suomet būna pasekmingi, 
,nes mūsų klubietės sugeba 
gražiai viską paruošti. Ir 
ką nors įvairesnio publikai 
parodyti.

Lapkričio 23-iosios paren
gimas buvo tikrai pasekmin
gas. Publikos prisirinko pil
na “Laisvės” salė, progra
ma buvo įvairi. Pirminin
kaujanti Ona Jakštienė pa
aiškino programos eigą. Pa
kviesta Amilija Juškevičie-

■ nė' parodė skaidres nuo
traukų iš savo kelionės po 
Europą. Pirmiausia pradė-

. jo Vilniaus miestu. Parodė 

. kolūkius ir kitas Lietuvos 

. vietas. Paskiau parodė Kau
ną, Leningradą, Maskvą, Iz
raelį, Romą, Paryžių ir ki- 

, tų Europos miestų nuotrau
kas. Ir Amilija gabiai pa
aiškino beveik kiekvieną 
nuotrauką. Tikrai įdomu 
buvo pasižiūrėti.

Klubo vardu — širdingai 
ačiū Amilijai.

Kalbėjo Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė. Ji, be kita 
ko, pasakė, kad apie Lietuvą' 
galėčiau daug ką pasakyti, 
tačiau jau esu daug apie ją 
kalbėjus ir, be to, daugelis 
iš jūsų esate buvę Lietuvo- 
ir daug ką joje matę, todėl 
čia netenka daug apie Lie
tuvą kalbėti. Tačiau, nežiū
rint, kaip dažnai Lietuvą 
aplankysite, kiekvieną kar
tą nuvykę pastebėsite ką 
nors naujo, nes ji gražiai 
klesti visose gyvenimo sri
tyse.

Ieva paskaitė keletą eilu
čių iš vieno Amerikos dak
tarų išleisto buletino. Ten 
sakoma, kad Tarybų Sąjun
gos daktarai yra išradę to
kį skiepą, kuriuo vienas 
įskiepijimas apsaugo nuo 
trijų ligų — kiaulikės 
(mumps), tymų ir vėjarau
pių. Sako, Amerika to
kių skiepų dar neturi ir 
dar ims keliolika metų, kol 
pasigamins. Ieva pabrėžė, 
jog mes turime džiaugtis, 
kad mūsų gimtoji šalis Lie
tuva yra viena iš Taryų Są
jungos Respublikų.

Toliau ji pakalbėjo ir svar
biausiu šių dienų klausimu 
Amerikoje — apie kovą už 
taiką. Priminė ir mūsų pre
zidento Nix on o gražius 
rinkiminėje kampan i j o j e šistinė, diktatorius Franko 
pažadus, kad jis, tapęs—falangistų vadas.

Dabartinėje miesto poli
cijos sistemoje policininko 
padarymas detektyvu yra 
laikomas jo paaukštinimu. 
O tokių detektyvų mieste 
esama daugiau kaip 3,500. 
Bet policijos komisionie- 
rius gali bile detektyvą sa
vo noru nubausti, ji sugrą
žindamas į uniformą.

Miesto taryboje siūloma 
šią sistemą pakeisti. Nori
ma padaryti taip, kad po 
šešeriu metu tarnvbos joks 
detektvvas nebegali būti ko- 
misionieriaus tain baudžia
mas. neiškėlus prieš ii for
malaus kaltinimo. Toks at
ėmimas galios iš komisio- 
nieriaus jam nepatiks.

New Yorke ivvko Ameri
kos didžiųjų penkių orkes
tru atstovu suvažiavimas. 
Visi jie nusiskundė, kad jų 
orkestrai bankrutuoja, ne
begali išsiversti. Suvažiavi
mas nutarė reikalauti,
tuos orkestrus finansuotų 
federalinė valdžia.

Paliečiami šie simfoniniai 
orkestrai- New Y^rko. Bos
tono. Ckioąo-os. Cleveland© 
ir Philadelnhijos.

Garsioji Metropolitan ope- 
ra tebėra uždaryta. Operos 
bosai nesnsitaiko su muzi
kantais. Jie nori, kad mu
zikantai nasirašvtu ketve
rgi. metu kontraktą ir pri
imtu. alp’ll.' pakėlimą, nuo 
$250 savaiteip iki $300 Bet. 
muzikantai, kol kas, nepa
siduoda.

Miesto m a i o r a s turėio 
snacialu n a s i t a r i m a su 
su savo Sanitaciios depar
tamento žmonėmis dėl susi
dorojimo su sniegu. kai iis 
nradūs andeno-ti mūsų ^at
ves. Norima išvengti tokios 
tragiškos n a d ė t ie s. kokia 

Mxxxv.vi4’ N|’w^n neonai žiema. Gal ir 
Buknien77/H/Feiferien§/flvvks- kai lanksto bus
padirbėjo prie “stipriosios/’ 
Stalus puošė gėlės iš J. La
zauskienės ir H. Siaurienės 
darželių.

Širdingai ačiū visoms, kuo 
nors prisidėjusioms prie šio 
šaunaus moterų parengimo.

V. Bunkienė

Serga Jonas Kalvaitis
Praėjusį trečiadienį šir

dies nusilpimu susirgo mas- 
pethietis Jonas Kalvaitis.

Dabar jis randasi Park
way Hospitaly, 70-35 —113 
St., Forest Hills 75, N. Y. 
Tel. BO 1-6000. Kambarys 
323 A.

Jis žinomas kaip John 
Kalwait.

Sakoma, kad eina geryn.
Namų adresas: 64-24 Per

ry Avenue, Maspeth, L. L, 
N. Y. 11378. Tel. TW 4- 
0455.

Madridas. — Nūs i v y 1 ę s 
Franko režimu, falangistas 
F. Herranz nusižudė. Fa- 
langistų organizacija — fa- 
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n^sirnošta naleisti darban 
visą techniką .sniegui nuva- 
]vti.

Patėvi^ Genro-p Poni is tei- 
ciam^s už niižudvma 9 me
ti! m^rcraitės. Jis k^ltino- 

kad ]<oliflą dienas 
nrips nnžiidvma, iis ia na- 
kartotinai baisiai mušė.

Ant Rikers salos miestas 
išlaiko ištaiga, i kuria sodi
nami kuo nors nusidėie 
nn’pš i^tatvmus nepilname
čiai. Bet ten, sakoma, pa-

Mirus mano mamytei 
broliui Reinoldui, daugelis 
draugų bei draugių žodžiu, 
laiškais ir per spaudą pa
reiškė savo užuojautą.

Visiem tiem geriem žmo
nėm savo ir šeimos
nuoširdžiai dėkoju! Jūsų 
šilti žodžiai 
valandoj buvo didelis sura
minimas.

Dar kartą visiems didelis 
ačiū!

Margareta česnavičiūtė- 
Petrikienė

vardu

m«no liūdnoj

Labai įspūdingi svečiy 
iš Lietuvos pasirodymai

Įžymiųjų Lietuvos meni
ninkų Eduardo ir Barbo
ros Kaniavų pasirodymas 
pereitą trečiadienį Carne
gie salėje ir sekmadienį 
“Laisvės” salėje paliko ne
pamirštamą įspūdį visuose 
dalyviuose. Pamilome šiuos 
jaunus menininkus ne tik 
dėl jų didžiulio talento, bet 
ir dėl jų šilto, nuoširdaus 
lietuviško būdo, dėl jų drau
giškumo.

Apie jų koncertą Carnegie 
salėje ir apie su jais susiti
kimą “Laisvės” salėje pla
čiau bus mūsų koresponden
tų parašyta penktadienio

Girdėjome, kad svečiai 
jau ruošiasi už dienos kitos 
apleisti mūsų šalį ir grįžti į 
gimtąjį kraštą.

Brooklyn, N. Y. — 
vaikai žuvo namo gaisre.

Parengimu Kalendoms♦
Gruodžio 14 d.

Naujų filmų rodymasViš 
Tarybų Lietuvos “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia 2 valandą.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruo
džio 3, Laisvės salėje. Pra
džia 6 vai. vakare. Prašomi 
visi kuopos nariai dalyvauti. 
Po susirinkimo turėsime 
vaišių, i Valdyba

Sveikinimas
Aloha iš Hawaii! Sveiki

nu visus laisviečiuš ir visą 
“Laisvės’’ kolektyvą. Lei
džiu atostogas su šeima 
Kailua (Honolulu). Gražiai 
praleidome laiką. Viso 
ro Jums — Madeline Mijax, 
Los Altos, Calif.

Įspūdingas lietuviškas filmas 
“Laiptai į dangų” New Yorke

šių

ūki-
gy-

Mielas Drauge,
Leiskite pasveikinti per 

“Laisvės” laikraštį visus 
mano bičiulius, gyvenančius 
JAV-se ir padėkoti už gerus 
linkėjimus mums išvykstant 
į atostogas. Dabar ilgiuosi 
Druskininkuose, o gruodžio 
viduryje pasimatysime New 
Yorke.

R. Laurinčiukas

Kiekvienas žmogus sten
giasi savo gyvenime ką nors 
atsiekti, kopti į viršų, pa
siekti dideles svajones ir 
savo užsi brėžtąjį tikslą.. 
Kiekviena tarybinė san
tvarka, bando gerinti savo

kad'krašto būvį, siekia švieses
niu horizontų.

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
rašytojas Mykolas Sluckis, 
kupinas panašių minčių, 
1963 metais parašė roma
ną “Laiptai į dangų,” ku
liamo skamba, jo pirmieji 
žodžiai: “Tain, laiptai j 
dangų!. . ’ Kiekvienas žmo
gus gali turėti laiptus!.. 

įJu negalima matyti — tik
tai jausti.”

Lietuvos Kino ’ S t u d i j a 
1966 metais susuko pagal 
minėtą romaną filmą tuo 
naciu navadinimu. o , nraė- 
iucia. savaite “Laintusidan- 
o-ii” teko matvti New Yor
ke — Muzeum of Modern 
Art. Svečius sukvietė Ame
rikos Lmhiviu Fundacijos 
vedėjas Almus Šalčius, ku
rio naštangomis gautas mi
nėtas filmas.

Temoie na vaizduojamas 
1948 metu, laikotarnis Lie- 

■ tnvoie. kuomet vvko vv- 
riausvbės persitvarkymas, 
kolūkiu kūrimas ir kai 
kuriu ūkininku užsisnvri- 
mas gyventi savaip, — tain 
kain anksčiau—nors ir pur
ve. bet. savo sodyboje.

Užsilikę buržuazinių lai
ku gaivalai nebuvo paten
kinti nauiaia santvarka 
Jie. kain banditai, slapstės1’ 
miškuose ir teriodavo ūki
ninkus, juos kankindami bei 
žudydami. Brolis broli kan
kino, krauju aplaistė savo 
tėvu žeme. Bet jaunuoliai 
kitaip žiimėio i ateiti ir ban
dė perkalbėti1 senesniuosius.

Buvo ir tarp jų dar buržu
azinių nuosėdų, tačiau 
jėgos kasdien silpnėjo.

Filme vaizduojama 
ninko Indriūno šeima,
venanti netoli - Žvirbliūnų 
gelžkelio stotelės. Jaunes- 
nioii dukra Ramunė ir ten 
atvykęs iš Vilniaus komjau
nuolis Jaunius kovoja už tie
sa. tačiau nepavyksta išgel
bėti nekalto žmogaus—Ra
munės brolio, iš banditų 
ranku. Vyresnioji dukra 
Ingrida su savo vyru, buvu
siu karininku, vis dar tiki
si sugrįžtant senųjų buržu
aziniu laiku. Tėvas bando 
laikytis vidurio — būti ge
ras vieniem ir kitiem. O 
serganti motina sielojasi, 
matydama tokia baisia ne
santaiką savo šeimoje. Tuo
met panašūs prieštaravimai 
kartojosi ne vienoje šeimo
je.

Kiekviena pradžia sunki, 
bet kilnūs jausmai ir pa
siaukojimas nugali kliūtis, 
ir šiandien tarvbinis žmo
gus gali konti laiptais į vir
šų kuo aukščiausiai!

Filmas “Laiptai i dangų” 
naliko manyje gilu isnūdi

Streikuoja privatiškos 
sanitarijos darbininkai

Daugiau kaip du tūkstan- 
Ičiai privatiškų išmatų su
rinkimo firmų darbininkų 
pirmadienio rytą paskelbė 
streiką. Jie reikalauja ge
ro algų pakėlimo ir kitokių 
pagerinimų.

Kaip žinia, New Yorko 
mieste mes turime dvi sani- 
tacijos sistemas. Viena yra 
miesto išlaikoma ir vadina
ma San i t a c i j o s departa
mentu. Bet jos darbininkai 
surenka išmatas tiktai nuo 
gyvenamųjų namų. įstaigų 
ir bizniškų firmų išmatas 
surenka kelios privatiškos 
firmos. Tai šių firmų darbi
ninkai ir paskelbė streiką.

Valdžia ragina biznierius 
dėžių su išmatomis nenešti 
į gatvę, kol streikas tęsis.

New Yorke. Sekantį kar-
Gėrėjausi ne tik vaidyba ir(tą turėtų parūpinti dides- 
režisūra, bet ir Lietuvos nes patalpas ir patogų*fei- 
vaizdais. Girdėjau filmą lie- ką ir dieną kad daugiau 
tuviu kalboje. i žmonių turėtų progą šį įdo-

> Almus Šalčius turėtų dar mų filmą pamatyti, 
kartą parodyti šį filmą H. F.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Auna Baltrušaitiene
Mirė gruodžio 2, 1965

Jau ketveri metai kai mirė mano mylima žmona 
Omą, ir sūnaus motina. Mes labai pasigendame jos. 
Ilsėkis ramiai Cypress Hills kapinėse.

William Baltrušaitis, vyras 
Arthur Baltrušaitis, sūnus

Brooklyn, N. Y.,

LAST OPPORTUNITY
Our Quota on Automobiles 
MOSKVICH-408-E 

expires December 31, 1969 
(Automobile “Volga” is no longer available for gifts) 
Your last chance to give a wonderful Holiday Gift 

to your relatives in U.S.$.R.
RUSH YOUR ORDERS to

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South

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

or our affiliates— 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. z 
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455 ” 4




