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KRISLAI Kinija sveikina J. T. balsavimą
Nebuvo už ką dėkoti 
Pavojingas žygis 
Mokslo laimėjimas 
Apie mūsą chorus 
Kur tikrieji kaltininkai? 
Pagerbtas kovotojas

— A. Bimba —

Tai jau po dar vienos Pa- 
dėkavonės dienos. Visa bėda 
su ja buvo tame, kad nebuvo 
už ką dėkoti. Vietnamo ka
ras tebesitęsia, infliacija te
beauga, reikmenų kainos te
bekyla, visoje šalyje jaučia- 

5nas represijų plitimas.
Tai už ką kam reikėtų dė

koti ?

Atnaujinimas Š. Vietnamo 
bombardavimo ir neva karo 
kalinių išlaisvinimui įsiverži
mas tereiškia vieną: Vietna
mo karo 'plėtimą ir aštrini
mą. Taip supranta senato
rius Fulbright ir kiti karo 
oponentai. Jie susirūpinę. 
Yra kuo susirūpinti.

Kaip šie mūsų vyriausybės 
žygiai atsilieps į Paryžiaus 
konferenciją? Jai nepadės. 
Bijoma, kad visos derybos 
šiam karui baigti pasunkės.

Tarybų Sąjungos mokslinin
kų pasiųsto aparato “Luno- 

—cjrod I” manevrai Mėnulyje 
yra?tni>-vHUTas žmogaus pro
to ir mokslo laimėjimas. Pir
mą kartą žmonijos istorijoje 
astuoniais ratais “vežimas” 

—- hkivo iš žemės vairuojamas
^Mėnulyje !

Šis tarybinių mokslininkų 
pasiekimas statomas greta, jei 
ne aukščiau, Amerikos moks
lininkų žmogaus iškė 1 i m o į 
Mėnulį.

Natūralu, kad žmogus 
vaikštinėjo, bet kad aparatas 
klausytų “įsakymų” iš žemės 
ir kilnotųsi iš vietos į vietą, 
tai jau tikras stebuklas.

šioje 'plačioje apylinkėje 
mes dar turime tris chorus— 
New Yorke Aidą, Hartforde 
Laisvės chorą ir Worcesteryje 
Aidą. Kol kas, tvirčiausiai 
laikosi mūsų niujorkiškis Ai
das, bet ir jis gerokai suma
žėjęs, susilpnėjęs. Gal silp
niausias Worcesterio Aidas. 
Jis turi energingą mokytoją. 
Visiems Worcesterio drau
gams reikėtų padėti į šalį vi
sus nesusipratimus ir bendro- 

^mis jėgomis chorą sustiprinti.
■. , Dar yra jėgų Hartforde ir 
’New Yorke. Jų chorai turėtų 

būti stipresni. Visur reikia 
dėti didžiausias pastangas, 
kad chorai išsilaikytų.

Georgia valstijos miestelyje 
Fort Benning yra teisiamas 
leitenantas William Calley. 
Jis kaltinamas nužudyme nuo 
15 iki 20 civilinių žmonių 
1968 metais per amerikiečius 
vykdytoje Mylai kaime sker- 
dynėje. Daugiau kaip šim
tas žmonių ten buvo paskers
ta. Leit. Calley buvęs vienas 
iš tų Šaltakraujiškų skerdikų.

Liudininkai vienas po kito 
atidengia tą baisų, šiurpulin
gą vaizdą.

Kalti tie, kurie nekaltus ci
vilinius žmones Mylai kaime 

^audė. Bet ar mažiau kal
yti tie, kurie juos pasiuntė ir 
įsakė tą kaimą su visais žmo
nėmis sunaikinti? Jie dar 

* kaltesni. Šalia Calley turė
tų teisme sėdėti generolas 
Adams ir kiti karininkai. Bet, 
žinoma, jiems už tas baisias

800 mokslininkų ragina Senatą 
balsuoti prieš ragangaudžių 

peršamą pavojingą Liliu
Washingtonas. — Daugiau 

kaip 800 įžymių Jungtinių 
Valstijų mokslininkų, tarp 
kurių yra šeši Nobelio pre
mijos laimėtojai, ragina Se
natą atmesti bilių pavadin
tą “Defense Facilities and 
Industrial Security Act of 
1970”.

Kongreso dauguma jau 
priėmė tą bilių, kuris dabar 
perduotas senatiniam komi
tetui. Netrukus Senatas jį 
svarstys. Mokslininkų dele
gacija pridavė peticiją su 
mokslininkų parašais sena
toriui Kennedžiui. Jis pagy
rė mokslininkus už saugoji

Mirė maršalas A. I. Jeremenko, 
Stalingrado gynėjas

Maskva. — Mirė Marša
las A. I Jeremenko 78 me
tų amžiaus. Jis daugiausia 
pagarsėjo Stalingrado gy
nyboje. Jo komandoje buvo 
sudaužytos hitlerininkų jė
gos, vokiečiai buvo privers
ti trauktis, iki galutinai jie 
buvo sumušti pačioje Vokie

Žaislai gali užmušti 
15,000 vaiky 1971 m.
Washngtonas. — Apskai

čiuojama, kad su šių metų 
kalėdinėmis dovanomis 1971 
m. gali mirtinai susižeisti 
15,000 vaikų ir lengviau su
sižeisti apie 700,000.

Nors įstatymas draudžia 
pavojingus vaikams žaislus 
gaminti ir pardavinėti, bet 
tokių žaislų vis tiek galima 
gauti, nuo kurių vaikai gali 
mirtinai ar kitaip susižeisti. 
Pirkdami žaislus, tėvai tu
rėtų būt atsargesni.

Lansing, Mich. — Jackson 
State kalėjimo 2,800 kalinių 
buvo paskelbę streiką. Jie 
reikalavo už darbą $1 į die
ną atlyginimo. Jiems temo
ka tik po 26 c. į dieną. Ka
liniai nurodė, kad teisėjams 
pakeltos algos nuo $35^000 
iki $42,000 į metus, tai ko
dėl nepakelti kaliniams nors 
iki dolerio į dieną.

skerdynes nė plaukas nuo 
galvos nebus nurautas.

Čilės Respublikoje, San Mi-1 
guel rajone, šiomis dienomis 
pastatytas didžiulis pamink
las buvusiam vienam iš Ku
bos revoliucijos vadų argenti- 
niečiui Che Guevarai. Jis bu
vo nužudytas Bolivijoje, kur 
buvo nuvykęs vadovauti par
tizaniniam judėjimui. čilie
čiai pagerbė jį už jo pasiau
kojamą visos Lotynų Ameri
kos darbo liaudies šventajam 
reikalui. Jis mirė už ją. Ji 
jo niekados nepamirš. Su lai
ku jam paminklai bus pasta
tyti Argentinoje, Brazilijoje 
ir kitose to kontinento šalyse.

Tikrieji kovotojai darbo 
liaudies širdyse nemiršta.

mą laisvių, kurias šis bilius, 
patapęs įstatymu, gali su
varžyti.

Bilius nurodo, kad visi 
darbininkai, kurie dirbs bet 
kokį darbą bet kurioje įmo
nėje, turinčioje valdžios 
kontraktą, turės pereiti per 
ragangaudžių šerengą. Jie 
visi būtų persijoti ir t’k “lo
jalūs” palikti tuos darbus 
dirbti.

Sen. Kennedis pasakė, kad 
šis bilius visai nereikalin
gas, neišmintingas ir gali 
būt šalies konstitucijai 
priešingas, nes jis varžytų 
žmonių laisvę.

tijoje, kai tarybine armija 
Berlyną okupavo.

Jeremenko dalyvavo net 
keliuose karo frontuose. Du 
kartus buvo sužeistas. Buvo 
įžymus militarinis strate
gas. Jis buvo apdovanotas 
keturiais Lenino ordenais.

Mirė ragangaudžių 
vadas

St. Petersburg, Fla.—Mi
rė buvęs septynių terminų 
kongresmanas J. Parnell 
Thomas, pagarsėjęs antiko
munistine krusada ir vėliau 
pakliuvęs kalėjiman už ne
legalų eikvojimą kongresi
nių pinigų.

Thomas buvo ilgus metus 
kongresinio neameri k i n ė s 
veiklos komiteto pirminin
ku. Jis buvo sumobilizavęs 
ragangaudžius medžioti pa
žangius žmones ir jų orga
nizacijas. Daug kas nuo jų 
nukentėjo, vieni darbų ne
teko, kiti po keletą metų 
kalėjimuose buvo. Thomaso 
vadovaujama kelerių metų 
reakcija padarė Amerikai 
nemažai žalos.

Portugalija veržiasi į 
Gvinėjos respubliką
Lisbonas. — Portugalijos 

militarinės gaujos puldinė
ja Gvinėjos respublikos pa
sienį. Gvinėjos militarinės 
jėgos kai kur atmuša įsiver
žėlių fašistų gaujas.

Gvinėjos prezidentas Tou- 
rė per radiją pareiškė, kad 
Portugalijos invaziją į Gvi
nėją remia kai kurios kitos 
užsienio valstybės, kurioms 
nepatinka socialistiniai nu
siteikusi Gvinėjos valdžia.

Roma. — Popiežius Pau
lius patvarkė, kad sulaukę 
80 metų kardinolai jau ne
beturės teisės dalyvauti po
piežiaus rinkimuose. Šiuo 
metu 25 kardinolai jau tu
ri 80 ar daugiau metų. Jie 
palieka beteisiai naujo po
piežiaus rinkimuose.

Hong Kongas. — Kinijos 
radijas sveikina Junginių 
Tautų balsavimo rezultatus, 
kad Jungtinių Tautų asam
blėjoje 51 valstybė prieš 49 
pasisakė už priėmimą Kini
jos į Jungtines Tautas ir 
pašalinimą iš jų Čiang Kai- 
šeko agentų.

Nors dauguma balsavo už

Prez. Nixonas palaimino gen. Ky
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas džiaugsmingai pri
ėmė ir palaimino Pietų 
Vietnamo vice prezidentą 
gen. Ky, čia atvykusį su
stiprinti militarinį Saigono 
režimą, gauti dar daugiau 
visokios paramos.

Taikos demonstrantai vi
sur, kur tik gen. Ky pasiro
dė, priminė, kad Hitlerio 
garbintojui čia ne vieta. De
monstrantai reikalavo baig
ti karą Indokinijoje, paleis
ti iš kalėjimų politinius ka
linius, kurių šiomis dieno

Vengrija tarsis su Vak. Vokietija 
a---------------------Budapeštas. — Vengrijos 

Komunistų Partijos kong
rese partijos - ■ sekretorius 
Kadaras pareiškė, kad Ven
grija nori turėti diplomati
nius ryšius su Vakarų Vo
kietija, kuri sėkmingai su
sitarė su Tarybų Sąjunga 
ir Lenkija.

Keturių valandų raporte 
Kadaras taipgi priminė apie 
būtiną reikalą daugiau par
tijoje demokratijos visuose 
vienetuose, kad jų vadai 
būtų renkami, o ne skiriami 
iš viršaus.

Suvažiavime daly v a u j a 
nemažai užsieniečių broliš
kų delegacijų, tarp kurių 
yra ir TSRS partijos vadas 
Brežnevas.

Palo Alto, Calif. — Ne
mažai naudojant vitamino 
C arba “ascorbic acid” do
zių galima išvengti papras
tų šalčių ar influenzos, tei
gia dr. Paulingas, Nobelio 
premijos laimėtojas moksli
ninkas.

Roma. •— Italijoje dauge
lis žmonių apsuko valdžią, 
nemokėdami ar nedamokė- 
dami 4 bilijonus dolerių 
taksais 1969 metais arba vi
sos taksų sumos ketvirta
dalį.

Karakas.—Venezuelos se
natorius Gonzalez sako, kad 
nuo 1955 iki 1962 metų 
Jungtinių Valstijų aliejaus 
monopolijos apsuko Vene- 
zuelą ant dviejų bilijonų do
lerių.

East St. Louis, Ill. — 12 
savaičių mokytojų streikas, 
ilgiausias mokytojų strei
kas Jungtinių Valstijų isto
rijoje, baigtas su laimėji
mais.

Kiniją, bet Jungtinių Vals
tijų reikalavimu, kad Kini
ja gautų du trečdalius balsų, 
Kinija ir vėl pasil ko nepri
imta į Jung. Tautas.

Jungtinių Valstijų impe
rializmo siena neįsileisti Ki
nijos į Jungtines Tautas 
pradėjo griūti, sako Kini
jos radijas.

mis pripildyti kalėjimai su
areštavus 140,000 patriotų, 
reikalaujančių taikos.

Washingtonas. — Po ne
pasisekimo išlaisvinti ame
rikiečius belaisvius iš vienos 
Šiaurės Vietnamo stovyk
los, gynybos sekretorius 
Laird pareiškė, kad bus at
eityje naudojama visokios 
priemonės jų išlaisvinimui. 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimas gali būti pakarto
jamas.

Detroitas.— 15 negrų jau
nuolių bus teisiami. Kaltina 
juos nušbv'mu policisto spa
lio 24 d. apsišaudyme.

Vėliausios Žinios
New Bedford, Mass. — 

Tarybų Sąjungos laivo ope
ratorius.. kuris būk /iš tary
binio laivo buvęs “įšokęs” į 
Amerikos šalia jo stovintį 
laivą Vigilant ir prašęs “po
litinės prieglaludos,” ame
rikinio laivo kapitono buvo 
Sugrąžintas į tarybinį laivą. 
Sakoma, kad tas operato
rius lietuvis.

Maskva. — Kalbėdamas 
paminėjime Tarybų Armė
nijos 50 metų gyvavimo su
kakties,'Komunistų Partijos 
pirmasis sekretorius Brež
nevas griežtai pasmerkė 
Amerikos bombardavimą š. 
Vietnamo. Tą žygį jis iš
vadino banditizmu. Toje pa
čioje kalboje partijos sekre
torius išreiškė viltį, kad bus 
pasiekta susitarimo Vaka
rinio Berlyno ir Vidurio 
Rytų klausimais.

Washingtonas. — Senati- 
nio užsienio reikalais komi
teto pirmininkas Fulbright 
sako, kad Pentagonais (t. y. 
militarinių jėgų centras) 
šiandien vadovauja nusta
tyme šios šalies užsieninės 
politikos. Jis taipgi pareiš
kė, kad gynybos sekreto
rius Laird, liudydamas ko
mitete, nepasakė tiesos apie 
Amėrikos ginkluotų jėgų 
įsiveržimą į šiaurės Viet
namą.

Sidney, Australija.—Čia 
atvyko popiežius Paulius 
VI. Nusivylęs, kad jį susi
tikti mažai australiečių te
susirinko. Mat, Australijos 
gyventojų dauguma yra 
protestantai.

Plieno darbininkai pasiruošę 
kovoms už žymiai aukštesnes 

algas 1971-iais metais
Pittsburgh, Pa. — Plieno 

korporacijos jau informuo
tos, kad pPeno darbininkai 
reikalauja 1971 metais žy
miai algas pakelti ir kitus 
benefitus gauti. Unija pri
mena, kad jau laikas pradė
ti pasitarimus dėl naujo 
kontrakto.

Jungtinės Plieno Barbi
n'nkų Unijos prezidentas L 
W. Abel raportavo unijos 
algų nustatymo komitetui, 
kuris mitingavo porą dienų. 
Abel priminė, kad unija ne
buvo iššaukusi visoje plieno 
pramonėje streiko nuo 1959 
metų. Bet 1971 metais gali

JAV 250 lėktuvų bombardavo 
Šiaurės Vietnamo teritoriją

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pa
skelbė spaudos konferenci
jai, kad 250 amerikiečių lėk
tuvų bombardavo Šiaurės 
Vietnamo teritoriją.

Tuo pačiu metu amerikie
čių kariu grupė keliais heli
kopteriais nusileido prie 
vienos stovyklos tik už 23 
mylių nuo Šiaurės Vietna
mo sostinės Hanojaus. Jie 
manė išlaisvinti iš tos sto
vyklos amerikiečius belais
vius, bet jų nei vieno ten ne
rado/ Manoma, jie buvo 
perkelti į;kitą stovyklą.

• J■  . — 7.

JAV 25 kariai mirė 
nuo narkotikų

Washingtonas.—Šiais me
tais 25 amerikiečiai kariai 
Pietų Vietname mirė nuo 
narkotikų naudojimo, kiti 
64 kariai taipgi mirė vei
kiausia nuo narkotikų, bet 
galutinai neištirta.

1969 metais tik 11 karių 
mirė nuo narkotikų. Pasi
rodo, kad Pietų Vietname 
pigiai pardavinėjami narko
tikai smarkiai plečiasi tarp 
amerikiečių.

Birmingh'am, Ala. — Bal
tasis, paėmęs iš banko $2,- 
047, buvo paleistas su sąly
ga, kad jis per keletą mė
nesių atsiteis. Negras už 
$760 gavo penkių metų ka
lėjimą. Tai tokia rasinė “ly
gybė” Alabamos teisme.

Windsor, Kanada. — Vie
tiniai General Motors dar
bininkai tebestreikuoja. Jie 
reikalauja tokios, pat sutar
ties, kokią iškovojo Jungti
nių Valstijų General Mo
tors darbininkai.

Tacoma, Wash. — Fede- 
raliniame teisme kaltinami 
8 protestantai, areštuoti 
vasario 17 d. protesto de
monstracijoje prieš teisimą 
8 prieškarinių kovotojų 
Chicagoje.

būti iššauktas toks streikas, 
jeigu korporacijos nesutiks 
patenkinti unijos reikalavi
mu. .

General Motors darbinin
kų streiko laimėjimas sutei
kia daug vilčių ir plieno 
darbininkams savo kovą lai
mėti.

Washingtonas. — Spalio 
mėnesį pragyvenimo reik
menų kainos smarkiai paki
lo, net iki 0.6 proc., per 12 
mėnesių pakilo 7.2 proc., 
nuo 1957 m. — 134.4. proc., 
skelbia Darbo Statistikų 
Biuras.

Senatiniame užsienio rei
kalu komitete kilo smarkių 
ginčių. Komiteto pirminin
kas Fulbright aštriai kriti
kavo prez. Nixona už įsiver
žimą į Šiaurės Vietnamą. 
Re'škia, karas plečiamas ir 
į Šiaurės Vietnamą.

Paryžiuje Šiaurės Vietna- 
mo ir Vietkongo delegacijos 
protestuodamos ats i s a k ė 
dalyvauti trečiadienį taikos 
pasitarimuose. Abi delega
cijos pareiškė, kad Jungti
nių Valstijų militariniai žy
giai susilauks ne pergalės, 
bet sužlugimo iš bendrų In- 
dokinijos liaudies jėgų.

Žydų gengsteriai puola 
tarybines įstaigas

Washingtonas. — 7 žydai 
nacionalistai buvo įsiveržę į 
tarybinę spaudos agentūros 
Tass raštinę ir šaukė prieš 
“Žydų persekiojimą” Tary
bų Sąjungoje. Policija bu
vo pašaukta tvarkai at- 
steigti. Jie buvo išvaryti iš 
raštinės ir areštuoti.

Kiek pirmiau tokios pat 
gengsterių grupės buvo įsi- 
veržusios į Amtorgo, Aero
floto, “Daily World” rašti
nes. Tie fašistiniai gengs
teriai veikia žydų Gynybos 
Lygos vardu.

Nori teisingos taikos
Kairas.—Egipto preziden

tas Sadatas, parlamente 
kalbėdamas, pasakė, kad 
Egiptas nori taikos, 
kuri gali būti paremta 
teisingumu, kad Izraelis bū
tų priverstas iš visos oku
puotos teritorijos pasi
traukti.

Pirmas ir svarbiausias 
tikslas — arabų teritorijų 
išlaisvinimas. Tik tuomet 
gali būti taika Vidurio Ry
tuose.

Boston. — Massachusetts 
General Hospital mokslinin
kai sukūrė artificialį hor
moną, kuris padeda kaulų 
formacijai. Bandymai tęsė
si 45 metus.
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Vietnamo karas aštrinamas
ANĄ dieną buvo nušautas Amerikos karinis lėktu

vas, jam lek’ojant šnipinėjimo tikslais virš ‘Šiaurės Viet
namo. Mūsų vyriausybė dabar atnaujino Š. Vietnamo 
bombardavimą iš lėktuvų.

Labai keistas ir pavojingas bandymas pateisinti to
kių lėktuvų lekiojimą virš Š. Vietnamo. Jungtinės Vals
tijos turinčios teisę šnipinėti jo gynybos sistemą.

Tai tikrai naujas dalykas tarptautiniuose santykiuo
se. Vlmut. šalis pasiima sau teisę iš lėktuvų šnipinėti ki
toje nepriklausomoje šalyje. Na, o jeigu kuri nors so
cialistinė šalis pradėtų tokias misijas iš lėktuvų atlikinė
ti mūsų Amerikoje? Ką pasakytų prezidentas Nixonas 
ir jo sekretoriai? Kiltų baisus alasas. Be mažiausio svy- 
rav'mo tokie lėktuvai būtų nukertami.

Tokią pat teisę savo teritoriją ir ant jos erdvę ginti 
turi ir Š. Vietnamas. Mūsų vyr’ausybė turėtų tuojau nu
traukti tokius veiksmus. Jie tik aštrina karą ir griauna 
visokių normalių tarptautinių santykių pagrindus. Tie
sa, Amerika didelė ir galinga, o Vietnamas mažas ir 
silpnas. Bet jis yra nepriklausomas. Jis nėra mūsų ko
lonija. Todėl jo nepriklausomybę ir teises privalome res
pektuoti.

AR JAU LAIKAS 
KALBĖTI APIE 1972 
METŲ RINKIMUS?

Paskelbus lapkričio 3 die
nos kongresinių rinkimų re
zultatus ir pamačius, kad 
prez. Nixono strategija ne
išdegė, iškilo klausimas apie 
1972 m. prezidentinius rin
kimus. Kokia ateitis laukia 
prezidento Nixono? Nejau
gi jis, kaip ir Lyndon John- 
sonas, bus tik vieno termi
no prezidentas?

miausiai tęsti savo ardomą
jį darbą, tartum niekas jo 
nebūtų pastebėjęs ir neat
kreipęs jokio dėmesio.”

SMARKIAI, BET 
TEISINGAI 
PAKRITIKUOTI

Chicagiečių “Vilnyje”, 
(lapkr. 18 d.) J. Žaliukas 
ima nagan laikraščio “Aki
račiai” redaktorius, kurie 
visi sako esą baigę aukš
tuosius mokslus.

Nejaugi istorija pasikartos?
DAUGELIS mūsų dar prisimename Tom Mooney ir 

Warren Billings, Sacco ir Vanzetti, Scottsboro jaunuo
lius ir Rozenbergus. Taip pat atsimename, kaip šitos 
kruvinos bylos iššaukė bangas protestų, kurie išsiliejo 
už šios šalies ribų ir virto pasauliniais protestais.

Atrodo, kad istorija kartojasi. Kalbame apie labai 
talentingą, jauną universiteto dėstytoją Angela Davis. 
Reakcininkai yra pas’moję ją sunaikinti.

Todėl prasideda bruzdėjimas ją ginti ir gelbėti. An
tai prieš kelias dienas Birmingham, Ala., įvyko devynių 
pietin'ų valstijų pažangių veikėjų konferencija, kuri ne 
tik pasmerkė prieš Angelą Davis sąmokslą, bet ir sudarė 
komitetą jai ginti. Tokie komitetai jau susikūrė New 
Yorke, Chicago j e ir visoje eilėje kitų didmiesčių. Šimtai 
organizacijų įsitraukia į šią veiklą.

Kaip anksčiau paminėtų sąmokslų atveju, taip da
bar bruzdėjimas liejasi už š:os šalies ribų. Jau protes
tuoja Vokietijos jaunimas. Italijoje net kelių politinių 
partijų jaunimo organizacijos, išleido pareiškimą, kuria
me smerkiamas sąmokslas prieš Davis ir reikalaujama, 
kad ji būtų paleista. O dar tik pradžia pastangų ją iš
gelbėti. Jeigu pr.'eš ją byla nebus nutraukta, jei ji bus 
sugrąžinta į Californiją ir ten teisiama, protestai padi
dės. Jai ginti komitetų tinklas apims visą šalį. Vis dau
giau ir daugiau balsų už ją kils ir užsienyje.

Taip, istorija jau kartojasi...

Istorinė sutartis
VAKARŲ Vokietijos ir Lenkijos pasirašyta sutartis 

yra viena iš svarbiausių tarptautinių sutarčių. Reikia 
tikėtis, kad ji bus abiejų šalių parlamentų ratifikuota 
(užg’rta). Tiesa, V. Vokietijoje reakcinis elementas 
kaustosi kovai prieš sutarties ratifikavimą, bet spėjama, 
kad Brandto vyriausybei pavyks laimėti. Krikščionys 
demokratai šiuo klausimu yra pasidaliję. Kai kurie ir 
jų atstovai balsuosią už sutartį.

Svarbiausias, pagrindinis šios sutarties punktas, tai 
pripažinimas dabartinių Lenkijos sienų, specifiškai — 
Oderio ir Neissės sienos tarp Lenki j as ir Vokietijos. Su
tartyje abi šalys pasižada niekados nesiekti šią sieną 
pakeisti.

Tai, aišku, didžiulis Lenkijos laimėjjimas. Bet, lenkai 
padarytų klaidą, jeigu jie prieitų išvados, kad sutartis 
sienos saugumą garantuoja. Pasikeis V. Vokietijoje vy
riausybė ir iškils naujas pavojus. Jos saugumas pri
klauso nuo jos gerų, teisingų santykių su Tarybų Są
junga ir kitais socialistiniais kraštais.

Lakūną gelbsti 
oro balionas

l/tikus lėktuvo avarijai 
virš vandenyno, dykumos 
ar kalnų, lakūnui su para
šiutu nėra kur nusileisti. 
Pagaliau ne taip paprasta 
iš ten paimti nusileidusį la
kūną.

Vienas anglų žurnalas 
praneša apie originalų įtai
są, leidžiantį lakūnui ore 
“palaukti” pagalbos suteiki? 
mo. Tai parašiutas ir pripu

čiamas oro balionas. Kata- 
pultavus lakūnui, pirmiau
sia išsiskleidžia parašiutas. 
Po to oro srovė pripučia ba
lioną. Tuojau pat automa
tiškai įsiliepsnoja baliono 
apačioje esantis dujinis de
giklis. Sušildyto oro kelia
moji jėga leidžia lakūnui 
apie pusvalandį išsilaikyti 
8,000 m. aukštyje.

Sunkiausias vėrinys ant 
kaklo buvo nešiojamas Kon
go baseine prie Lulongo 
upės. Jis svėrė 12 kilogra
mų.

Šį klausimą įdomiai dis- 
kusuoja “Daily World” wa- ^i 
shingtonin i s koresponden- laikraštis, 
tas Tim Wheeler tame laik
raštyje lapkr. 18 d. Jis nesu- šoriai jį 
tinka su tais, kurie teigia, (leidžia, — sako žaliukas. — 
kad Nixono nelaimėjimasjBet tokiu nėra. Laikraštis ne
parodė Demokratų partijos (turi jokio politinio nugarkau- 
žymų sustiprėjimą. Netiesa, ko. Vienas tų mokytų vyrų 
jis sako, kad būk kaip tik laikraštyje rašo už bendravi- 
tasai Demokratų partijos' 
atgijimas ir užstojo kelią 
Nixonui laimėti daugumą 
Kongrese.

Nixono nelaimėjimas įvy
ko todėl, kad mūsų piliečių 
masės politiniai labiau su
brendo ir pamatė jo laimė- katram ateina į galvą tame 
jime savo nelaimę. Todėl, laikraštyje reiškiasi. 
Wheelerio supratimu, nuo 
to priklausys ir 1972 metų'sinasi, kad jiems su Ame- 
rinkimai. Jeigu tasai politi- pikos pažangiaisiais lietu
ms masių subrendimas dar viais esą negalima surasti 
padidės, jos suras tokį kan- bendros kalbos “dėl jų am- 
didatą, gal, pay., tokį kaip|žiaus, išsilavinimo bei pa-

J. Žaliu-

Tarytum, laikraštis “Akira
čiai” turėtų- būti rimtas 

kai tokio aukš- 
vyrai ir profe- 

r e d a g u o j a ir
to mokslo

mą su Tarybų Lietuva, antras
— 'prieš bendravimą, trečias
— pagautas fašistinių nuotai
kų Lietuvą visaip iškonevei- 
kia, ketvirtas — pagautas li- 
berališkesnių nuotaikų išgi- 
iria. . . Ir taip be galo, 
'kaip katras išmano ir kaip

Toliau: Akiratininkai tei-

N. Yorko majoras John;" 
Lindsay, kuris galės pa- kas atsako: 

Į traukti ne tik pažangesnius - 
demokiatus, bet ii lepubli- c]ros kalbos dėl amžiaus. Na, 
konus. Toks kandidatas su 0 kaip akiratininkai suranda 
tokia parama laimėtų rinki- bendrą kalbą su tokiu V. Ra
mus prieš Nixona. Nėra jo- steniu, kuris amžiaus atžvil- 
kios abejonės, kad Nixonas giu jiems gali būti tėvas? Ar- 
kandidatuos antram termi- ba, kaip suranda bendrą kal

bą su Broniu Raila ir kitais
kandidatuos antram termi
nui.

Tuo tarpu kairiųjų jėgų 
pareiga aktyviškai dalyvau
ti tokios galimybės vysty
me. Wheeler smerkia tuos, 
kurie, “vardan revoliuci
jos”, ragina pažangiąsias 
jėgas nedalyvauti rinkimuo
se, nes, girdi, per juos nie
ko negalima atsiekti.

F ASISTUOJANČIOS
MOTERĖLĖS

Brooklyn© “Darbininke” 
(lapkr. 20 d.) pranešama:

“Spalio 26 Daiva Kezienė 
(Vliko valdybos nario Ro
mo Kezio žmona) ir Lee 
Piercė buvo nuvykusios į 
Baltuosius Rūmus, kur 
prez. Nixono štabo nariui 
Michael Farrel įteikė per 
10,000 parašų. Šie parašai 
buvo surinkti po peticija, 
remiančia prez. Nixono po
litiką ir smerkiančią ne
tvarkos kurstytojus.”

AŠAROJA!
Chicagos menševikų “Nau

jienos” (lapkr. 18 d.) per 
ašaras kalba apie pasireiš
kusį didelį A L T o j e nuo
smukį. Tai pasirodę įvyku
sioje konferencijoje. Pati 
konferencija tęsusis tik vie
ną trumpą dienelę. Bartkus 
ir kiti senieji vadai negar
bingai išmesti laukan. Gir
di, “jautresnioji vadovybė 
būtų galėjusi su besitrau
kiančiais kovotojais bent 
šiltai atsisveikinti, bet, ma
tyt, buvusioji apie tai ne
pagalvojo, o gal net netu
rėjo laiko apie tai pagal
voti.”

Konferencijoje, matyt, bu
vo ęlaug kalbėta apie pada
rymą galo “ardomajam dar
bui.” Tuo reikalu, tiesa, 
priimta rezoliucija, bet ji 
“buvo tiek nutašyta, nuob
liuota ir nušlifuotą,,kad 
Trūktai, kuriems ji buvo 
pradžioje taikoma, galės ra-

žiūrų skirtumo”.

Sako, negalima surasti ben-

seniais ?
Toliau, “dėl pažiūrų skirtu

mo neįmanoma rasti bendros 
kalbos”. Čia tai jau tikrai ne
apgalvotai pasakyta. Jeigu 
būtų neįmanoma rasti bend
ros kalbos dėl pažiūrų skirtu
mo, tai akiratininkai nerastų 
bendros kalbos saVo redakci
jos kolektyve! O kaip mato
me, jie randa. Rašo kaip ka
tras išmano. Net laikraščio 
obalsiu turi uždėję “Atviro 
žodžio mėnraštis”.

Kalbant apie neradimą ben
dros kalbos dėl išsilavinimo, 
tai jau kitas reikalas. Visi 
mokyti žmonės, kurie yra sno
bai, su nemokytu žmogumi 
neranda kalbos. Ir akirati
ninkai, pasirodo, yra vieni tų.

Kiek toli jie su savo sno
bizmu nueis ir ar ką laimės, 
vargu pasakyti. Bet simpati
jų lietuvių tautos, einančios 
pažangos keliu, tai tikrai ne
laimės.

KANADA NEATSILIEKA!
Savo beturčiais arba skur

džiais gali “didžiuotis” ne 
tik mūsų kapitalistinės 
Jungtinės Valstijos. Nuo jų 
nė per pėdą neatsilieka ir 
kaimyniškoji Kanada. Mū
sų draugų “Liaudies Bal
se” (lapkr. 20 d.) sakoma:

Pastaruoju laiku senatinis 
komitetas plačiai tyrinėjo be
turčių problemą Kanadoje. 
Neužilgo jis paruoš raportą 
ir rekomendacijas. Bet jau 
dabar yra žinoma, kad Kana
doje yra 4,000,000 beturčių. 
Vieni skursta būdami prislėg
ti nedarbo, o kiti skursta dirb
dami, kadangi uždarbiai labai 
maži.

Visokių “receptų” siūloma, 
neturtui naikinti. Establiš- 
mento vadovai vis siūlo, kad 
reikia kelti ekonomiją, tokiu 
būdų ' šalinant nedarbą. Ę.et 
vargu bus kas gera iš to. Au- 
tomacija, technika auga « ir 
auga, vis daugiau žmonių at
leisdama iš darbo. Kita, pro
dukcija maža naudos pada-

Šiomis dienomis Jungtinių 
Amerikos Valstijų žemę pa
siekė nepaprastai vertinga 
knyga — LIETUVIŲ KAL
BOS ŽODYNAS,. VIII to
mas. Tai 1,037 puslapių 
drūtai įrištas veikalas, ku
rį šįmet išleido Vilniaus lei
dykla “Mintis”. Žodynas 
prasideda žodžiu “meluda” 
ir baigiasi “ožvilnis.” Žo
dynas bus tęsiamas; mano
ma, jog išeis apie 14 tomų. 
Ruošiamas IX tomas, kurį 
tikima išleisti sekančiais 
metais.

Žodyno leidėjas — Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos Lietuvių Kalbos ir Lite
ratūros Institutas. Akade
mija, tai mokslinis T. Lie
tuvos centras. I

Žodyno tekstas eina dviem 
špaltom puslapyje, stambiu, 
lengvai įskaitomu šriftu. 
Tekstą rašė: A. Balašaitis, 
K. Sigminas, A. Jonikai te, 
S. Kėzytė, J. Klimavičius, 
H. Kubilius, A. Kučinskai
tė, L Latvytė, A. Lyberis,
D. Lukšys, K. Pakalka, J. 
Paulauskas, B. Tolutleįė ir
E. Strazdaitė. Žymėtinai 
gausus moterų skaičius.

Šį tomą tvarkė redakcinė 
kolegija: J. Kruopas į (at
sakingas redaktor i u s), Z. 
Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Ku
činskaitė ir A. Lyberis; 
p r i s id ė j o dar ir keli kiti 
bendradarbiai.

Pratarmėje Žodyno re
dakcija teigia: “Redakcija 
ir toliau prašo visus, kurie 
naudojasi ir domisi ‘Lietu
vių kalbos žodynu’, savo pa
stabomis, nurodymais bei 
patikslinimais, o ypač žo
džių rinkimu iš liaudies šne
kamosios kalbos ir kitų šal
tinių, prisidėti prie ‘Lietu
vių kalbos žodyno’ tobulini
mo ir turtinimo”.

Pirmas spausdintas lietu
vių kalbos žodynas pasiro
dė 1629 m. Tai buvo K. Sir
vydo lenkų, lotynų ir lietu
vių kalbų žodynas, skirtas 
besimokančiai jaunuomenei. 
Po K. Sirvydo, bandė leisti 
Rytprūsiuose žodynus (dau
giausia dvikalbius ar trikal
bius) kiti kalbininkai, kol 
mūsų leksikografija visiš
kai apmirė. Tačiau XIX 
amžiuje žodyno darbu susi
rūpino literatas A. Juška. 
Jis surinko apie 30,000 žo
džių (su lenkiškais bei ru
siškais atitikmenimis) ir su
darė žodyną, kurį iki 1922 
metų trimis tomais išleido 
Rusijos Mokslų Akademija 
Petrograde.

Vėliau čJ.o žodyno medžia
gą gausiai papildė ir paėmė 
tvarkyti kalbininkas K. Bū
ga: 1924 m. išėjo pirmasis 
sąsiuvinis, o 1925 m. antra
sis. Po Būgos mirties (19- 
24 m.) žodyno reikalas ap
mirė. Tik 1930 m. pabaigo
je Švietimo ministerija pa
vedė žodyno tvarkymą kal
bininkui J. Balčikoniui. I to
mas išleistas 1941 m., o II— 
1947 m.

Tarybinėje santvark oje, 
žodynas imtasi leisti toliau: 
1956 m. išleistas III tomas, 
o 1957 m. IV tomas. Tačiau 
apsižiūrėta, ka d pirmųjų 
dviejų tomų tiražas išsibai
gęs, tad pradėta rūpintis jų 
antrąja laida. Dėlto 1968 m. 
išleistas, žymiai padidintas, 
I tomas, o 1969 m. II, taipgi 
padidintas. Tokiu būdu laip
sniškai daeita iki išleidimo 
VIII tomo ir jau baigiamo 
ruošti IX tomo.

Mirus kalbininkui Juozui 
Balčikoniui (1969 m.), tą 
darbą veda speciali kalbos 
žinovų komisija. Laimingos 
kloties!'

A. Petriką

Bažnyčios modernizacijos 
kryžkeles

... Šv. Marijos bažnyčia. 
Prieš didįjį altorių — estra
da su abstrakcionistinėmis 
dekoracijomis, vietoje lo
žių—keletas kėdžių garbin
giems svečiams, toliau ... 
viena ant kitos sukrautos 
sunkvežimio padangos, imi
tuojančios amfiteatro suo
lus ! Efektas neįprastas: 
gotika, puošnūs altoriai 
ir — guma dvelkiančios pa
dangos.

Į estradą prieš altorių iš
bėga keturi jauni vyriškiai 
su elektrinėmis gitaromis ir 
kraipydamiesi dainuoja re
liginio turinio -big-bitinę 
dainelę. Po dainelės žvalus 
kunigas paskelbia publikai, 
kad jie mato vienuolių kar
melitų ansamblį “Karmel”, 
o ansambliui baigus progra
mą, tas pats kunigas dekla
muoja mistines eiles. Vėl 
dainos. Estradoje—vienuo
lių uršuliečių gimnazijos 
septetas, saleziečių semina
ristai, kunigų kvartetai, so
listai klierikai... Kitose 
bažnyčiose aidėjo vaikų ir 
jąunimo parapijinių chorų 
dainos.

Klausytojų, ypač jauni
mo, gana daug. Jie bažny
čioje jaučiasi kaip koncer
tų salėje: ploja, šaukia 
“bis,” švilpia, nors pirmose 
eilėse sėdi dvasininkai, jų 
tarpe net vyskupas.

rys, jeigu jos nepajėgs išpirk
ti. Ir dabar, atrodo, gaminių 
nestokuoją, tik juos labąį sun
ku įpirkti gyvenant iš pašal
pos ar nedarbo apdraudos.

Taip vyko religinės dai
nos festivalis “Sakrosong- 
70” Lenkijoje, Vroclavo 
mieste.

Šį festivalį Lenkijos dva
sininkai surengė, siekdami 
populiarinti religiją nuo 
bažnyčios tolstančio jauni
mo tarpe. Lenkų spauda pa
žymi, kad niekados — nuo 
pat 1419 metų, kai vienuo
liai pranciškonai, karmeli
tai, kapucinai, bernardinai 
ir kitos katalikų brolijos 
įsikūrė Lenkijoje, — niekas 
nėra .regėjęs tokių vienuo
lių ansamblių. Visuomenės 
akyse jie prisilaikydavo 
griežtos regulos, smerkė ir 
niekino pasaulietiškas dai
nas, muziką.

Nors jaunimas šį festivalį 
gausiai lankė, išklausė įžan
gines mišias, bet, anot, laik
raščių, pasibaigė festivalis 
ir ... vėl ištuštėjo maldos 
namai.

Šis renginys — ne vienin
telis. Visuose kraštuose 
bažnyčios tėvai sten
giasi suartėti su jauni
mu, atgaivinti išblėsusią ■ti
kėjimo ugnį. Parapijų, de
kanatų ar vyskupijų dvasi
niai vadovai ieško efekty
vių, jų manymu, bažnyčios 
ir apeigų modernizavimo 
formų ir metodų. Štai se
noje katalikiškoje šalyje Is
panijoje Madrido vyskupas 
Orlandas Arsė Moja bažny
čioje įsteigė džiazo ansam
blį “Los Robis,” pats groja, 
dainuoja solo arba su part
nere Mikaela, o pa progra

mos įaudrintam jaunimui 
sako pamokslus.

Prancūzijos dvasininkai 
kai kuriose parapijose “gy
ventojų patogumui” pradė
jo pamaldas laikyti pašiū
rėse bei kluonuose.

Daug naujovių Jungtinių 
Amerikos Valstijų bažny
čiose. Vienoje Brooklyn© 
bažnyčioje dvasininkai efek
tingai parodo Kristų. Pa
maldų metu virš besimel
džiančiųjų galvų staiga iš
nyra baisus, panašus į ryk
lį bombonešis, kažkuriuo 
būdu tampantis kryžium, 
prie kurio prikaltas Kris
tus.

Arizonos vyskupas F. 
Green pamokslus įrašo į 
magnetofono juosteles, ir jį 
per garsiakalbius tikintieji 
išgirsta visose vyskupijos 
bažnyčiose. Richmųndo vys
kupas Russell kunigams lei
do laikyti mišias privačiuo
se butuose. Jo manymu, ti
kintiesiems taip patogiau. 
Kai kuriose bažnyčiose ren
giami baleto ir operos spek
takliai, džiazo ir estradinė 
dainų koncertai. Vyskupas 
U. Kay atvirai remia strip
tizo panaudojimą bažnyčio
se:

— Aš nemanau, kad die
vas draustų striptizą, — sa
ko U. Kay,—juk jis pats pa
tvarkė, kad mes nuogi iš
vystume šį pasaulį.

Bažnytininkai nepamiršta 
ir turistų. Romoje, “Reito” 
viešbutyje, kardinolas L. 
Traglia pašventino įruoštą 
koplyčią, kurioje bus laiko
mos pamaldos religingiems 
viešbučio klientams. O New 
Orleans (JAV) katedros 
klebonas pasiuvo 30 tamsių 
sijonėlių turistėms, dėvin
čioms trumpas kelionines 
kelnaites, kad jos turėtų 
kuo persirengti, eidamos į 
bažnyčią.

Visus šiuos bažnyčios ino- 
derniząvimo eksperimerws 
daug tikinčiųjų sutinka ne
palankiai, smerkia, nes jų 
manymu, dvasininkai “su- 
kasdienina dieviškus daly
kus.” Štai italai griežtai 
pasipriešino liturginei re
formai, kai mišių maldose 
buvo įvesta jų gimtoji kal
ba. Moderniškos dvasinin
kų tend e n c i j o s sukėlė ir 
Prancūzijos tikinčiųjų nepa
sitenkinimą. Jie reikalavo 
peržiūrėti naują katekizmą, 
kuriame vengta perteikti 
šventąjį raštą, nepalaikyti 
mergelės Marijos apsireiš
kimai Lurde, Fetimoje ir 
kitur.

Tradirinių apeigų šalinin
kai kovai prie bažnyčios 
modernizaciją sukūrė net 
tarptautinę federaciją “Une 
voče”. Jie ragina nelanky
ti bažnyčių, kur naujovių 
mėgėjai daro įvairius 
perimentus. Ši agitacija ge
rokai veikia tikinčiuosius. 
Vienoje Tulono bažnyčioje, 
vos užgrojus klebono pasi
kviestiems gitaristams, ti
kintieji apleido bažnyčią, 
prie altoriaus palikdami vie
nišą kunigą.

“Novatoriškieji” dvasinin
kai (jų tarpe yra ir Ame
rikos lietuvių kunigų), re
miantys bažnyčios moderni
zaciją, jos prisitaikymą prie 
šiandieninio pasaulio, įrodi
nėja tikintiesiems, kad baž
nyčia negalinti būti “apker
pėjusi religinėje rutinoje,” 
kad ji privalanti “atsiverti 
kultūrinei aplinkai.”

Vatikano kurija ir švy
tųjų apeigų kongregac^a 
savo apgailestavimais mėgi
na pristabdyti ekstravagan
tiškas bažnyčias moderni
zavimo apraiškas, bet tai 
mažai padeda.

A. Martinionis
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i San Francisco, Cal
Masinis mitingas ir svečiai

Spalio 8 dieną American- 
Russian Institutas atžymė
jo dvi svarbias metines su
kaktis, Tarybų Sąjungos 53 
metinę sukaktį ir San Fran
cisco American -Russian In
stituto 38-tą sukaktį. Šis 
metinis atžymėjimas įvyko 
puošniame Jack Tar viešbu
tyje, su turtinga programa. 
Viešbučio nemaža salė buvo 
užpildyta šventadieniška 
publika.

Šios puikios dienos popietė 
susidėjo iš nemaža žymių 
kalbėtojų, ir buvo pademon
struota du įdomūs tarybi
niai filmai. Pagrindinis kal
bėtojas buvo žymus už tai
ką kovotojas, kurio kalbą 
lydėjo gausingi aplodismen
tai, ir jam kalbą baigiant, 
tiesiog visa salė suūžė ir vi
si sustojo. Kalbėtojas dau
gumoj kalbėjo prieš trečią- 

* jį pasaulinį karą. Šis žymus 
k už taiką kovotojas yra Rev.

Stephen Frichman iš Los 
^Angeles, Calif.

Šis kunigas pabrėždamas 
sakė, kad šiandieninis Viet
namo ir visos kitos šių lai
kų pasaulinės neramybės 
tiesiog žengia į nelemtą 
pražūtį ir t. t.

Trumpesnes kalbas paša-.
kė popietės pirmininkas ^as es^as kalbėjo rusų kal- 
Rev. William Baird ir iš 
Washington Tarybų Sąjun
gos Ambasados Valerian 
Nesterov, kuris šiltai sveiki
no sueigos dalyvius. Nuo 
Blackman’s Gallery sveiki
no negras ir jo žmona, nuo 
pažangių lietuvių buvo Ksa
vera Karosienė ir minimo 
Instituto pirmininkas ir uo
lus už taiką kovotojas dak
taras Holland Roberts ir 
kiti.

Taipgi šioj nepaprastoj 
^sueigoj dalyvavo iš 17-kos 
Susidedančių Tarybų Sąjun
gos turistų grupė, kuri tik 
prieš porą dienų buvo atvy
kus į San Francisco. Gru
pėj radosi 16-ka vyrų su 
įvairiomis profesijomis ir 
viena moteris gydytoj a 
Pronikova iš Irkutsk, Sibi
ro. Prie to, turistų grupėje 
radosi lietuvis. Kupiškio 
Rajono vykdomojo komite
to pirmininkas ir Lietuvių 
kalbos literatūros dėstyto
jas Julius Ulba.

Beje, masinė publika ga
vo progą sueiti į pažintį su 
busimuoju San Francisko 
mieste Tarybų Sąjungos 
konsulu Alexander Zin-

X

ROCHESTER, N. Y.
s

Mirus
t 
č

___ t
Jonui Poškui i

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo mylimai
žmonai Viktorijai, sūnui Edward, dukrai Lucy, •v
taipgi visiems giminėms ir draugams šioje liūde- g
šio valandoje. k 

d
S. A. Beganskai K. V. Zlatkai n
F. O. Griciai A. Chapas
F. J. Kontenai E. Vainask
A. Galinat J. Žemaitis
P. A. Malinauskas W. R. Černauskai
V. Greibienė P. K. Anderson
,K. Žemaitienė O. Bačiulienė
A. L. Bekešiai M. Vinikienė
R. Barauskas A. Usavičieinė
M. Žemaitienė J. Totorius
Mr. ir Mrs. R. Semans O. Vilimaitienė
J. Q. Markūnai V. Bulienė
P. Yurkštas

atsilankiusiais ir

chuk. šiuo metu konsulato 
pareigūnai ieškinėja tinka
mos patalpos tam tikslui.
Pasitikimas svečio Juliaus 

Ulbos
Spalio 7 dienos pavakary

je ir gerų žmonių jaukioj 
rezidencijoj, t. y. Petro ir 
Mildutės Williamas, nors 
skubotai buvo sukviesta bū
relis lietuvių ir kitataučių 
susipažinti su svečiais iš to
li — Julium Ulba, latviu Jo- 
seps Zhuck ir estu Kalaste.

Prie užkandžių Ksavera 
Karosienė supažindino sve
čius su 
pristatė mielą svetį Julių 
Ulbą šį tą pasakyti apie 
Lietuvą. Svečias plačiai ir 
gan vaizdžiai kalbėjo. Jis 
sakė, kad šiandien Lietuva 
sparčiai žengia progreso ke
liu tolyn, kad šiuo metu Lie
tuvoje vyksta nemaža sta
tyba, kad Lietuvoje trūksta 
darbininkų visose srityse, 
kad visi kolūkiai yra elek
trifikuoti ir kad kiekvienas 
kaimas apšviestas elektra, 
kad kolūkių darbininkai 
gauna gerą atlyginimą ir tt. 
Svečias latvis Zhuck kal
bėjo latviškai, nes šioje ma
lonioje sueigoje radosi, ku
rie kalba latviškai. O sve- 

ba.
Su tuo baigėsi malonus 

susitikimas su svečiais iš to
li. Beje, svečiai gavo nema
ža įvairių klausimų, į ku
riuos jie mielai atsakinėjo.

L — ma

Cleveland, Ohio
Šis pranešimas ne tik Mo

terų Klubo narėms bet ir 
visiems lietuviams. Visi ir 
visos esate kviečiami atsi
lankyti gruodžio 10 d. į Mo
terų Klubo susirinkimą, ku
ris įvyks 11 vai. ryto I.C.A., 
15901 St. Clair Ave. (Italų 
salėje).

Salė bus atdara nuo ank
sti ryto, nes šeimininkės 
ruoš pietus. Pietūs bus duo
dami po susirinkimo. Kaina 
tik $1. Šis bus paskutinis 
šiais metais parengimas su 
pietumis.

Taip kaip ir kitais me
tais, bus pasikeitimas dova
nėlėmis. Prašome kas nori
te atsinešti dovanėlę — ne
mažiau $1 vertės.

Dalyvaukime visi.
A. S. klubo koresp.

A. S., klubo korespondente

Detroit, Mich.
Mirė K. Gobienė

Š. m. spalio 27 d. mirė 
Detroito Lietuvių klubo na
rė Kazė Gobienė. Buvo pa
šarvota lapkričio 1 d. ir pa
laidota lapkričio 2 d. kapi
nėse prie savo mirusio vyro.

Velionė Gobienė buvo Det
roito Lietuvių klubo narė, 
bet po mirties savo vyro 
Zigmanto, ji smarkiai su
sirgo ir pakliuvo į valstijos 
ligoninę —Northville State 
Hospital po priežiūra val
džios. Valstijos adminis
tratorius surinko jos turtą 
ir ją palaidojo.

Mirė M. Smitrevičienė
Š. m. lapkričio 8 d. mirė 

kita gera Detroito Lietuvių 
klubo narė: Mary Smitre- 
vičienė. Buvo paša r v o t a 
Charles R. Step koplyčioje 
ir palaidota lapkričio 11 d. 
Evergreen kapinėse. Jos 
gražus grabas buvo įdėtas į 
jos pasirinktą vietą Ever
green Mausoleum — į sieną. 
Velionė buvo 82 metų am
žiaus.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo vienatinį 
mylimą sūnų Joną Smith, 
marčią Stella Smith (Det
roito muzikė-mokytoja); du 
brolius: Mike ir Vincą Pa- 
dolskį ir jų šeimas; pussese
rę Frances Jankus ir šei
mą Čikagoje ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Velionė priklausė prie

Detroito 
klubo ir 
klubo.

Moterų Pažangos
Detroito Lietuvių

LDS pietūs
Gruodžio 6 d. įvyks LDS 

susirinkimas 12 vai. dieną, 
o po susirinkimo—LDS pie
tūs. • Tai bus minėjimas 
40 metų LDS gyvavimo. 
Pietūs bus tuojau po Mote
rų klubo susirinkimo, t. y. 
apie 2 vai. po pietų, klube.

Kuopos sekretorius Frank 
Yoshonis jau rengiasi su 
prakalba apie 40 metų LDS 
gyvavimą. Jis visuomet ge
rai atlieka darbą, ir galime 
tikėtis, jog jis prirengs ge
rą programą.

Renkimės visi dalyvauti.
Stefanija

Baltimore, Md.
LLD 25-ta kuopa turėsi- 

me susirinkimą gruodžio 5 pinęs> Brocktone, ir palai-
d., šeštadienį, 2-rą valandą 
po pietų, 2538 McHenry St. 
Kviečiame visus narius da
lyvauti. Turėsime išrinkti 

1971 metams.

LDS 48 kuopa turėsime 
rsirinkimą tą pačią dieną, 
)je pačioje vietoje. Kvie- 
ame visus narius dalyvau- 
. Bus valdybos rinkimas 
)71 metams.

Valdyba

Cleveland'as. — Ohio uni- 
s reikalauja valstijos le- 
slatūros taksų reformos, 
id didysis biznis mokėtų 
mgiau taksų, o mažų paja- 
ų žmonės mokėtų daug

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Antanui Kavaliauskui
Reiškiame gilią nuoširdžią ir draugišką užuo

jautą jojo dukrai, sūnams, anūkams, giminėms 
ir visiems artimiesiems.

LLD 45 kuopa,
valdyba ir nariai.,

Rochester, N. Y.
Lapkričio 13 d. mirė Jo

nas Poškus. Liko dideliame 
nuliūdime jo žmona Vikto
rija, sūnus Edvardas, duk
relė Lucy, anūkė Alexand
ra, daug kitų giminių ir 
draugų.

Prieš keturis mėnesius 
mirė Poškų žentas, jaunas 
žmogus, palikdamas didžiau
siam liūdesyje žmoną Lucy 
ir dukrelę Alexandru. Gai
la, kad viena šeima taip 
skaudžiai gamtos nubausta 
per tokį trumpą laiką.

Jonas Poškus gimė Lie
tuvoje (neteko sužinoti iš 
kurio krašto). Jis visą lai
ką nuo atvykimo į JAV iš
gyveno Rochesteryje. Pri
klausė Gedimino Draugys
tėje ir Piliečių Klube, taip
gi LDS 11 kuopoje. Kol 
sveikas buvo, tai visur da
lyvavo ir aukojo geriems 
tikslams.

Šermenis tvarkė laidotu
vių direktorius Jonas Mor
kūnas. daug gėlių puošė Jo
no karstą nuo giminių, 
draugų ir organizacijų. Pa
laidotas su religinėmis ap
eigomis. Daug žmonių daly
vavo šermenyse ir palydė
jo į kapus.

Jonas Poškus sunkiai sir
go per tris metus. Ilsėkis 
ramiai, mielas Joneli. O li
kusiems šeimos nariams ir 
artimiesiems linkiu ramin
tis kiek galėdami.

Po laidojimo, visi buvo 
užkviesti į Gedimino svetai
nę ir pavaišinti.

L. Bekešienė

Brockton, Mass.
Lapkričio 19 d. mirė Ka

zimiera Kmarienė, 89 m., 
Old Colony House Nursing 
Home, No. Abbington Mass.

K. Kmarienė sirgo apie 
penkis mėnesius ligoninėje, 
paskiau buvo perkelta į 
Nursing Home. Ją lankyda
vo jos sūnus Adam ir mar
ti Levina.

Kazimiera buvo pašarvo
ta V. Yakavonio šermeninė
je lapkričio 22 d. Buvo daug 
gėlių bukietų ir lankytojų.

Laidotuvės įvyko lapkri
čio 23 d., 1-mą vai. po pietų. 
Kūnas buvo Forest Hills 
kapinėse sukremuotas, pele
nai parvežti į Melrose ka-

doti šalia jos vyro Petro.
Velionė buvo laisvų pa

žiūrų, skaitė “Laisvę”. Ji 
labai mylėjo eilėraščius ir 
juos visus išsikirpdavo ir 
kitiems paskaitydavo. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Šakių, 
Eleksandrijos miestelio.

Liko liūdintis jos sergan
tis sūnus Adam, marti Le
vina ir keletas anūkų.

George Shim'aitis
Nuo Redakcijos: Apie lap

kričio 29 d. parengimą šį 
sykį negalėjome jūsų rašto 
įdėti, nes per vėlai gavome.

Paryžius. — 24 valandų 
dokininkų streikas buvo su
laikęs visų uostų veiklą.

Baltimore, Md.
Ir vėl mirtis išskyrė iš 

mūsų tarpo dvi moteris. 
Karolina Vitkuvienė mirė 
spalio 27 d. po trumpos li
gos. Kai drg. A. Vitkus gy
veno, abu veikė, lankė mū
sų parengimus. Ypatingai 
Karolina daug dirbo valgių 
gaminime virtuvėje. Pri
klausė prie LLD 25-tos kuo
pos. Skaitė “Laisvę.”

Bet drg. A. Vitkui mi
rus jos gyvenimo sąlygos 
ir veikla pasikeitė. Paskuti
niu laiku gyveno pas savo 
auklėtinę Elenorą Lazaus
kienę.

Palaidota Loudon kapiny
ne. Buvo 73 metų.

Konstancija Stanienė mi
rė lapkričio 7 dieną. Gyve
nimą baigė slaugymo na
muose. Konstancija buvo gi
musi 1881 m. Kaulinių kai
me, Radviliškio rajone. Į 
Ameriką atvažiavo 1905 m. 
Veikė sulyg išgale LLD 25- 
toje kuopoje ir parengimuo
se. Amžius ir nesveikata 
kiek sulaikė nuo veikimo. 
Dėka draugų J. J. Stanių ji 
buvo nepamiršta. Į slaugy
mo namus jie užprenume
ravo jai “Laisvę,” o ji kiek 
galėjo, tiek skaitė. Buvo 
narė LLD 25-tos kuopos. 
Todėl ir laidotuvių koply
čioje karstą puošė gėlės nuo 
Draugijos. Palaidota lais
vai Loudon kapinyne.

Nors abiejų moterų am
žius buvo jau senyvas, bet 
visgi gaila jų netekus.

Loudon kapinynas daug 
mūsų gerų ir veiklių narių 
yra pridengęs. Šį kartą 
Karolina Vaitkuvienė ir 
Konstancija Stanienė pa
daugino jų skaičių.

Vinco Duktė

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugija turėjo susirin
kimą lapkričio 12 d. Mažai 
narių dalyvavo. Valdyba, 
apsvarsčius draugijos rei
kalus, nutarė kitame susi
rinkime gruodžio 10 d. tu
rėti užkandžių ir skanios 
kavutės, gal ko ir smages
nio po susirinkimo. Taigi 
nariai prašomi nepamiršti 
gruodžio 10 dienos. Bus 
valdybos ir komisijų rinki
mas ateinantiems 1971 me
tams.

Draugija gerai stovi su fi
nansais, tik tiek negerai, 
kad nariai nesilanko į susi
rinkimus ir nežino, kas yra 
svarstoma.

Šiais metais vienas narys 
mirė, tai Maikis Naktenis. 
Ir turime daug ligonių. Lin
kime jiems sudrūtėti ir 
džiaugtis gyvenimu, o įni
rusiems amžina ramybė.

J. V.
Redakcijos atsakymas
A. Lipčiui, Chester, Pa. — 

Atleisite, kad jūsų kores
pondencija apie labai sėk
mingą filadelfiečių parengi
mą nepasinaudosime. Spaus
diname daug platesnę ko
respondenciją mūsų kores
pondentės H. Feiferienės. 
Tuos pačius dalykėlius kar
toti nėra reikalo. Labai 
ačiū už rašinėjimą.

J. Nalivaikai. — Knygoje 
“Amžiais su gimtine” tei
singai pasakyta. Draugas 
Rojus Mizara Tarybų Są
jungoje lankėsi 1931 metais, 
o savo įspūdžių knygą pa
rašė 1932 metais. Taip ir 
knygoje sakoma.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Brockton, Mass.
Lapkričio 16 d. mirė Ka

zimiera Railienė (Plekavi- 
čiūtė), 76 metų amžiaus, 
Plymouth County Hospital, 
Hanson, Mass. Ją kankino 
per tris metus paralyžiaus 
liga. Prieš mirtį ji 39 die
nas išbuvo visai be žado.

Kazimiera buvo pašarvo
ta V. Yakavonio šermeninė
je. Karstas skendėjo dau
gelyje gražių gėlių bukietų. 
Lankytojų laidotuvėse bu
vo daug. Ji buvo palaidota 
laisvai lapkričio 20 d. Mel
rose kapinėse.

Prieš išlydint iš šermeni
nės, S. Rainardas pasakė 
atsisveikinimo kalbą, kuri 
visiems atrodė labai tinka
ma. Lydėjo karstą į kapi
nes virš 20 automobilių. Vi
si palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti pas V. Yakavonį 
ant pietų — jų buvo 41. Vi
si buvo pavaišinti.

Velionė Railienė buvo 
laisvų pažiūrų, “Laisvės” 
skaitytoja. Ji priklausė 
United Lithuanian Society 
Stoughtone. Ligo nuliūdi
me vyras Antanas, duktė 
Eleanor su vyru Raymond 
Barce, anūkai Linda ir 
Raymond. Visi gyvena 
Brocktone. Iš Lietuvos Ka
zimiera paėjo iš Viekšnių 
miesto, Akmenės rajono. Iš 
amato buvo siuvėja ir turėjo 
su vyru savas siuvyklas. 
Taipgi jiedu turėjo užeigą 
ir restaurantą per ilgus me
tus Lietuvių Taut. Name.

Užuojauta visai šeima.
George Shimaitis

Cleveland, Ohio
C. L. M. klubo susirinki

mas įvyks gruodžio 10 d., 11 
vai. ryte. Tai bus paskuti
nis šiais metais susirinki
mas. Jis įvyks Italų salėje, 
ICA, 15901 St. Glair Avė.

Užbaigus susirinkimą bus 
pietūs tik už $1. Šeiminin
kės kviečia visus ir visas iš 
arti ir toli.

Praėjusiame susirinkime 
buvo nutarta apsikeisti do
vanėlėmis nemažiau $1 ver
tės.

Taipgi šiame susirinkime 
nutarėme pasveikinti laišku 
Jurgį ir Stellą Danius, Mi
ami, Floridoje. Jurgis yra 
didelis ligonis.

CLB klubas sveikiname 
visus laisviečius ir linkime 
sveikatos per visus ateinan
čius metus.

Anna Salin

Albertas Jungas Vakarų 
Vokietijoje buvo teisiamas 
dėl to, kad traukinyje su
mušė vieną amerikiečių ka
reivį. Jngas teisinosi: “Kas 
beliko man daryti? Jis ke
letą kartų uždėjo kojas ant 
sėdimo suolo, O aš kalbėti 
angliškai nemoku.”

Pranešimai
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Lyce
um Association klubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 2 vai. po pie
tų, klubo kambariuose, 15- 
17 Ann Street. (90-91)

Cleveland, Ohio
LDS 55-tos kuopos pas

kutinis 1970 metų susirinki
mas įvyks gruodžio 4 d., 4 
vai. popiet, EOUV klube, 
12618 Shaw Ave. Posė
džiui užsibaigus turėsime 
vaišes. Draugai nariai, ma
lonėkite dalyvauti kuopos 
veikime — diskusijose.

Kuopos Valdyba

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 
make 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.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Maintenance Mechanic Immed. 

opening for industrial maintenance 
mech. w/welding, electrical and me
chanical background. Good pay and 
excellent benefits. Call Mr. Crue at 
301-752-2610, or apply in person to 
IMOCO GATEWAY CORP., Chem
ical Div. at Howard and West St., 
Baltimore, Md. (88-92)

Gyvūnai turi grįžti
Amerikos žemyne kadaise 

gyveno milžiniški žinduo
liai, kuriuos išnaikino le
dynmečiai ir, kaip moksli
ninkai galvoja, pirmykščiai 
žmonės. ’

Arizonos universiteto pro
fesorius dr. P. Martinas 
kviečia mokslininkus paieš
koti šiems išmirusiems gi- 
rrfiriirigų žinduolių Afrikoje 
ir pabandyti juos įveisti 
Amerikoje. Jis galvoja, kad 
stambieji laukiniai Afrikos 
žinduoliai sausringuose JAV 
rajonuose galėtų duoti di
desnę produkciją, negu na
miniai galvijai, kurie dabar 
ganosi šiose vietovėse. Mat, 
kai kurie išnykę žinduoliai 
mito sumedėjusiais auga
lais, kurių naminiai galvi
jai neėda.

Dr. Martinas pažymi, kad 
tada, kai prieš 11 tūkstan
čių metų pirmykščiai žmo
nės iš Sibiro persikėlė į 
Aliaską, šiame žemyne dar 
gyveno daug stambių žin
duolių rūšių. Ten buvo tin
ginių, ūgiu prilygstančių 
dabartinėms žirafoms. Jie 
nuo žemės galėdavo pasiek
ti medžių viršūnių lapus. 
Taip pat čia būta kupranu
garių ir kitų jiems giminiš
kų gyvūnų, kurie maitinda
vosi tokiais augalais, kurių 
dabar neėda galvijai. Atė
jusios į Aliaską, pirmykštės 
gentys per kelis šimtmečius 
išnaikino daugelį stambiau
sių žinduolių. Tiesa, kai ku
rios stambiųjų žinduolių rū
šys išmirė ir kituose pasau
lio kraštuose, tačiau kiek
vieną kartą tai galima su
sieti su žmonių - medžioto jų 
atsikraustymu. Tų pačių gy
vūnų rūšių atgaivinti nebe" 
galima, tačiau teigiama, kad 
parinkus giminiškų rūšių, 
būtų galima pabandyti jas 
aklimatizuoti Amerikoje ir 
kituose pasaulio rajonuose.

Norint apsaugoti nuo rū
džių metalinius instrumen
tus, patartina juos pareng
ti plonu vaško sluoksniu ir 
šilumoje gerai išdžiovinti. 
Imama viena dalis vaško 
itr dvi dalys benzino. Mi
šinys pašildomas karštame 
Vandenyje. :

J
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“LAISVĖS” SKILTIS BEVARTANT

Iš mūsų veiklos praeities
1922 metais mūsų pažan

giajame judėjime tebesitęsė 
apgailėtini frakciniai gin
čai. Šis pasidalijimas, kaip 
jau minėta, buvo dėlei išė
jimo Kom. Partijos iš po
grindžio į viešą veiklą per 
Amerikos Darbininkų Par
tiją.

Šių metų sausio mėnesį 
Z. Angarietis pradėjo pri
simygęs rašyti, kad mums 
nereikia atskiros moterų 
organizacijos, patardamas 
LMPSA sujungti su Lietu
vių Literatūros Draugija. 
Tuo klausimu netrūko pas 
mus daug nemalonių disku
sijų.

1923 metų sausio mėnesį 
įvyksta Amerikos Dar
bininkų Partijos Lietuvių 
Sekcijos konferencija. Vie
nas vyriausių klausimų, tai 
didesnis lietuvių traukimas 
į unijų veiklą. Šiuo metu 
“Vilnis” buvo Lietuvių Sek
cijos organas.

Vasario mėn. krito 200 
lietuvių bei lenkų ties Va
rėna kovoje už grąžinimą 
Lietuvai sostinės Vilniaus. 
Tautų Lyga tariasi šutai- Wm. J. Bryan, paskilbęs 
kyti šias dvi šalis. Įvestos reakcionierius, 
karo paliaubos, kurios nu
trūko pradžioje kovo mene- nia, jog Julius Daubaras, 
šio. Apie vidurį kovo mėn. 
paleistas Lietuvos Seimas. 
Vilnius ir Varėna paskirti 
Lenkijai. Galvanauskas at
sistatydino iš Lietuvos mi
nistro pareigų, nes jis pra
laimėjo balsavimuose, ei
nant deryboms su Lenkija.

Liepos ir rugpjūčio mėn. 
vyksta Naujojoje Anglijoje 
batsiuvių streikas. Brock
ton, Mass., kunigai vedė 
didelę kovą prieš streikie- 
rius, kurstydami darbinin
kus grįžti darban. Eiliniai 
katalikai tuo labai piktino
si.

Massachusetts Amerikos 
Darbininkų Partija akty
viai rėmė streiką ir dėjo vi
sas pastangas padėti strei- 
kieriams. Bet streikas po 
11 savaičių buvo 
tas, dėka unijos 
pituliacijos.

1924 m. sausio
“Laisvės” pirmame pusla
pyje didžiausiomis raidėmis 
liūdna žinia — “MIRĖ LE
NINAS, PASAULIO RE
VOLIUCIJOS VADAS.”

Su kovo pradžia “Laisvė
je” įvedamas platus ir įdo
mus angliakasių skyrius, 
kuris per ilgą laiką pasiro
dė kiekvieną penktadienį. 
Sykiu vis daugiau pasirodo 
straipsnių ir koresponden
cijų iš kitų unijų veiklos ir 
darbaviečių. Vadinasi, Am. 
Darb. Partijos Liet. Sekci
jos tarimas vykdomas 

Balandžio mėn. kun. Pet
kus užveda bylą prieš 
“Laisvę” už aprašymą pa- 
rapijonų mitingo, kuriame 
jie sukilo prieš kunigą, o 
jo gaspadinė tame mitinge 
išsipasakojo savo santykius 
su kunigu. Daug energijos 
ir lėšų išleista laikraščio 
apsigynimui. Šis bylinėji
masis tęsėsi iki 192 5 m. 
spalio mėn., t .y. metus ir 
pusę laiko. Nors tai kaštavo 
daug, bet “Laisvė” likosi 
išteisinta.

Šiais metais (1924) J. V. 
Kongrese priimtas įstaty
mas, varžantis ateivybę. 
Lietuvių galinčių įvažiuoti 
šion šalin kvota — tik ke
li šimtai į metus.

Birželio mėnesį įvyksta 
farmerių - darbininkų kon
vencija St. Paul, Minn., įkū-

* rimui nacionalinės Farme- 
rių-darbo partijos. Sudary-

nužudytas. Streikieriai pa
siuntė savo vaikus Wash- 
ingtonan, kad demonstraty
viai atkreiptų prezidento 
dėmesį į jų tėvų streiką, bet 
Baltojo namo ponai vaikų 
pabijojo ir neleido maršuo- 
ti. s

Amerikos Darb. Partijos 
Liet. Sekcijos Centro Biu
ras suruošė budėjimo savai
tę nuo gegužės 1 d. iki 9 d., 
reikalaujant paliuosuoti 
Lietuvos politinius kalinius. 
Nuolatos renkamos aukos 
jų pagalbai.

Gegužės pradžioje įvyko 
generalinis streikas Ang
lijoje, kuriame dalyvavo 
milijonai organizuotų dar
bininkų parėmimui Ško
tijos streikuojančių anglia
kasių. Visas judėjimas buvo 
sustojęs, bet kaip ir dauge
lyje kitų kovų, šis angliaka
sių streikas baigtas pralai
mėjimu dėka netinkamų 
unijos vadų, kurie neturėjo 
ištvermės vesti kovą iki ga
lutino laimėjimo, ir nusilen
kė kapitalistams.

Tiek šiuo kartu. Kaip ma
tote, brangūs skaitytojai, 
darbininkai vedė sunkias il- 

______ ? __ gas kovas, ir jos dar neuž- 
see valstiją — advokatas!baigtos. Prisiminkime tas 

'___________ ; praėjusias kovas ir sąjū
džius, ir tuomet bus leng
viau suprasti šių dienų mū
sų jaunimo veiklą. Trūksta 
jiems patyrimo, organizuo
tumo ir, svarbiausia, geros 
vadovybės, bet tai irgi ne

Sėkminga f iladelf iečiŲ popiete The Communist Party

pralaimė- 
vadu ka-

tas nacionalinis komitetas 
iš atstovų nuo 17 valstijų. 
Taipgi į komitetą įėjo nuo 
Amer. Darbininkų Partijos 
C. E. Ruthenbergas ir Wm. 
Z. Fosteris.

1925 m. “Laisvėj” įveda
ma nuolatinė agitacija už 
pašalinimą iš Lietuvos kru
vinosios klerikalų reakcijos. 
Nuolat renkamos aukos 
Lietuvos politiniams kali
niams paremti.

Kriaučių ( r ū b s i u v i ų ) 
Amalgamated Clothing 
Workers of America verda 
vidujinė kova, eilinių narių 
kova prieš Hillmano vado
vybę. Socialistai toje unijo
je šaukėsi Nėw Yorko poli
cijos pagalbos numalšinti 
unijos narių priešinimąsi 
vadovybei.

Liepos mėn. šių metų 
Tennessee valstijoje vyks
ta garsioji byla, kurioje 
traukiamas teisman moky
tojas Scopes už evoliucijos 
mokymą. Scopes gynė pa
sauliniai garsus advokatas 
Clarence Darrow, o Tennes-

Rugpiučio mėn. ateina ži-

visiems žinomas buvęs ame
rikietis veikėjas, įkalintas 
Lietuvoje. Šį mėnesį įvyks
ta Amer. Darb. Partijos 
konvencija Chicago, Ill. Jo
je palaidojamas pasidalini
mas tarpe mažumiečių va
dovybėje d. Ruthenbergo ii* 
didžiumiečių vadobybėje d. 
Fosterio. Abi pusės sutinka 
bendrai darbuotis. Į Piki. 
Komitetą įeina nuo abiejų 
frakcijų po lygų skaičių at
stovu.

1926 metais, vasario mėn.

Parengimų Kalendorius'
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės^ 
Pradžia 8 vai. vakare. Di* 
dėlė vakarienė ir visokios 
vaišės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

statement on
NIXON-LAIRD BOMBING

“Jeigu būtų graži diena, 
reiktų nuvažiuoti į filadel- 
fiečių rengiamą LLD 10-tos 
kuopos parengimą,” prasi
tarė Nellie Ventienė. Taip 
ir įvyko. Sekmadienį, lap
kričio 22 diena buvo graži ir 
saulėta rudens diena. Ryte 
Nellie ir Povilas Ventai 
surinko savo keleivius J. 
Grybą, K. Briedį, ir mane ir 
visi patraukėme Filadelfijos 
link.

Nuvažiavę jau radome 
pilną svetainę svečių, jų 
tarpe ir mūsų Aido choro 
mok. M. Stensler ir V. Be- 
kerį. O draugai filadelfie- 
čiai, LLD 10-tos kuopos na
riai, dirbo kiekvienas prie 
savo atsakomingų pareigų, 
apie kuriuos parašys jų pa
čių korespondentai. Man 
tik norisi pasidalinti įspū
džiais.

Ot, štai staigmena. At
rodo, kad bus dvigubas ba
lius: LLD 10-tos kuopos 
parengimas ir labai gerų 
draugų vestuvės. Sužinojo
me, kad lapkričio 21 dieną 
susituokė bridgepo r t i e t i s 
Alfonsas Švėgžda su buvu
sia Elzbieta Bekampiene, 
kuri šia proga buvo ypa
tingai pasipuošusi — gra
žiai ružavai.

Susėdus prie stalų, svečiai 
sudainavo jaunavedžiams 
“Ilgiausių Metų” ir pakėlė 

m-, , iv- !tostą už ju laimingą ateitį, naujiena. Tik kovos keliais vi/ buv^ kuo p^iausiai 
pavaišinti, ir labai pravartu 
pasakyti tai, kad draugai 
Švėgždai padengė visas iš
laidas. Dėkojame, ir linki
me draugams švegždams 
daug šviesių ir laimingų 
d'enų sulaukti.

Po vaišių, pirm. R. Merkis 
pakalbėjo apie LLD 10-tos 
kuopos reikalus ir pažan
giosios spaudos palaikymą. 
Negaliu susilaikyti nepasa
kius, kad draugui R. Mer
kiui šiemet sukako 81 me
tai amžiaus. Reikia džiaug
tis, kaip jis gerai atrodo. 
Taip pat ir visi kiti drau
gai: Kazlauskas, A. Lipčius, 
E. Mulokaitė, Valantienė, 
Tureikienė ir visa eilė labai 
labai gerų draugų, kuriems 
rūpi palaikyti pažangias or
ganizacijas ir spaudą.

Pakviestas kalbėti “Lais
vės” Direktorių Tarybos 
pirmininkas P. Venta, pir
miausia pasveikino jauna
vedžius su geriausiais linkė
jimais, ir pakvietė visus at
silankyti į “Laisvės” 60 me
tų rengiamą jubiliejų, ku
ris įvyks sekančiais metais 
New Yorke.

Toliau sekė meninė pro
grama. N. Ventienė atliko 
solo 3 dainas. V. Bekeris 
taip pat dainavo 3t dainas 
solo. Po to, juodu padaina
vo duetą iš operetės “Ramu
nė,” o pabaigoje — visi ten 
dalyvavusieji aidiečiai su
dainavo 4 dainas. Atrodo, 
kad svečiams labai patika 
dainos. Kai kurie dainavo 
kartu ir net prie ritmo siū
bavo, galvomis lingavo. So
listams akompanavo M. 
Stensler, o bendrą daininin
kų dainavimą palydėjo pia
ninu Rožė Merkytė-Behmer.

Pabaigoje kalbėjo Elzbie
ta ir Alfonsas Švėgždai. 
Elzbieta džiaugėsi gausiu 
svečių atsilankymu ir padė
kojo niujorkiečiams už pa- 
dainavimą. Ji patenkinta, 
kad gyvenimo saulėleidyje 
surado draugą, su kuriuo 
bus ramu praleisti senat
vę... Alfonsas gyveno 
Bridgeporte (Conn.). Ten 
priklausė prie LLD 63čios 
kp., o dabar pastoviai apsi
gyvenęs Philadelphijoje, jau

įgaunamas prityrimas ir 
vystosi žinojimas ir vado
vybė.

Elena N. Jeskevičiutė, 
Jub. Kom. Narė

Aido choro žinios
Į pastarąsias Aido pamo

kas atsilankė Worcesterio 
_______ , ____ _ Aido choro mokytojas Al. 

A. Bimba areštuotas Wor-jDaukšys. Jis atsivežė paro- 
cester, Mass., dėl prakalbos, 
sakytos Montello, Mass. Jis 
kaltinamas “atmetimu die
vo ir agitacija už nuvertimą 
valdžios”. Įvykusiam teisme 
kovo 3 d. jis nubaustas už
simokėti 100 dolerių, bet nu
teisimas buvo apeliuojamas, 
ir šis sąjūdis ilgai tęsėsi, 
ypač Naujoje Anglijoje, ir 
šis areštas plačiai pasklido. 
Harvard unversiteto stu
dentai tuomi labai susido
mėjo iki to, kad kaltinamąjį 
d. Bimbą kvietė j jų mitin
gą kalbėti ir plačiau išaiš
kinti šios bylos reikšmę.

Vasario mėn. suėjo 6 mė
nesiai kaip streikuoja 158,- 
000 angliakasių. Buvo pla
čiai renkamos aukos jų pa
ramai. Po 6 ir pusės mėn. 
kovos, nežiūrint, kad an
gliakasiai laikėsi tvirtai, 
streikas baigėsi pralaimėji
mu dėka netinkamos uni
jos vadovybės.

šį mėnesį prasideda pas
kubęs audėjų streikas Pas
saic, Garfield ir Lodi, New 
Jersey. Streikuoja virš 12,- 
000 audėjų. Streikas veda
mas karingai, o tų miestų 
policija brutaliai puola 
streikie r i u s ir areštuoja 
daugelį. Naudojamos bom
bos, buožės ir vanduo prieš 
ramiai maršuojančius strei- 
kierius. Kovo 5-tą milžiniš
ka streikierių demonstraci
ja taip žiauriai ir be ato
dairos pulta, kad arklių ka
nopoms sutremta moterys 
ir net keli kapitalistinių 
laikraščių reporteriai gavo 
paragauti šio teroro. Strei
kierių vadą Al. Weisbor(įą 
klaniečiai grąsino nužudy
mu. Viename iš daugelio de
monstracijų daug streikiė- 
rių sužeista ir vienas strei
kierių vaikas policijos buože

dyti skaidres iš apsilanky
mo praėjusią vasarą Lietu
voje. Visi pasivaišinome, 
pasikalbėjome bendrai apie 
mūsų chorų veiklą.

Užkandžius paruošė O. 
Čepulienė, J. Lazauskienė ir 
H. Feiferienė. M. Stensler 
atnešė vaisių, o maisto dalį 
pagamino namuose ir paau
kojo aidietės: O. Čepulienė, 
A. Lupsevičienė ir J. La
zauskienė. Dėkojame.

Aido choro garbės nariai: 
M. Šukaitienė aukojo 5 dol., 
o M. Simonavičius 10 dol. 
Širdingas ačiū.

Šiais metais choro pamo
kų daugiau nebus. Sekan
čios pamokos įvyks po Nau
jų Metų, ir apie tai bus pra
nešta vėliau.

Naujų Metų sutikimas-ba- 
lius bus surengtas Laisvės 
salėje. Bilietus galima nu
sipirkti pas kiekvieną aidie- 
tį. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kaina tik $5. Aido choras 
kviečia atsilankyti.

J. Zajankauskas 
vėl ligoninėje

Atrodė, kad laisvietis Juo
zas Zajankauskas po širdies 
priepuolio jau gerokai su- 
sveikęs ir pradėjo dalyvauti 
parengimuose, bet sužinojo
me, kad jis vėl turėjo pasi
duoti ligoninėn. Dabar jis 
guli Bethany Pavilion of 
Wyckoff Heights Hospital, 
237 St. Nicolas Ave., Brook-

Lankymo valandas: po 
pietų nuo 2:30 iki 3:30 ir 
vakare nuo 7:30 iki 8:30.

yra narys 10-tos kuopos. 
Jis priklauso ir LDS — pa
šaipūnėje organizacijoje.

Paboigoje Rožė Merkytė- 
Behmer parodė skaidres iš 
savo apsilankymo praėjusią 
vasarą Lietuvoje. Papasa
kojo apie viešnagę tėvų že
mėje, apie susitikimą su ar
timais giminaičiais. Tos 
skaidrės pasiliks jos bran
giausias atminimas.

Bubo malonu apsilankyti 
pas filadelfiečius ir daly
vauti LLD 10-os kuopos pa
rengime. Tikime, kad se
kantį kartą teks susitikti 
“Laisvės” jubiliejiniame pa
minėjime.

H. Feiferienė

Mieste pasidairius
Rinkimų taryba skelbia, 

kad mažosios partijos New 
Yorke gavo po sekamą skai
čių balsų: Komunistų parti
jos kandidatas gubernato
riaus vietai — 5,229, Socia
listų Darbo partijos kandi
datas — 2,025, Socialistų 
Darbininku partijos kandi
datas — 1,726.

New Yorke keturios or
ganizacijos nusitarė bend
rai kovoti prieš rasizmą. 
Jos nori taikingu būdu lai
mėti socialines pamainas ir 
pasiekti broliškumo idėjų.

Harleme nuo gazo dujų mi
rė 70 metų namo prižiurę" 
tojas ir 18 nuomininkų bu
vo apnuodinti nakties laiku 
jiems bemiegant. Pasirodo, 
kad apšildymo sistema buvo 
netvarkoje ir miesto inspek
torių neprižiūrėta.

1,500 žmonių piketavo gu
bernatoriaus Rockefellerio 
raštinę West 55 St. Jie rei‘ 
kalavo išlaisvinti iš kalėji
mo Angela Davis, kuriai 
gręsia išvežimas į Kalifor
nijos kalėjimą.

Macy Co. suruoštas 44 
metinis paradas Thanksgi
ving Day buvo visapusiai 
įspūdingas. Benų buvo iš 
plačios Amerikos. Tėmyto- 
jų tarpe buvo daugiausia 
vaikų su jų tėvais ir 
nuolių

Rep.

jau-

Užpraėjusį. trečiadienį, 
lapkričio 18 d., staigiai su
sirgo Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė Verutė 
Budronienė. Pašauktas dak
taras tuojau pasiuntė ligo
nę į ligoninę, manydamas, 
kad gal reikės operuoti.

Džiugu, pranešti, kad V. 
Budronienė jau sugrįžo iš 
ligoninės Padėkų dieną, ne
reikėjo daryti operacija, ji 
gydosi namie po daktaro 
priežiūra.

Linkime greit pasveikti.
J.Lazauskienė

REPUBLIC OF VIETNAM
“In the manner of Hitler, 

the butcher of 30 millions, 
President Nixon and Secre
tary Laird have committed 
gross new crimes against 
humanity in the renewed 
sneak bombing of Hai
phong^ Hanoi, and wide 
areas of the Democratic Re
public of Vietnam, 
dared 
mittee
Party, USA, in a statement 
issued today by Henry Win
ston, National Chairman, 

jand Gus Hall,. General Sec
retary.

“The expansion of the 
war is another flagrant ex
ample of how Nixon lied to 
the American people when 
he said he wanted to bring 
the war to an end”, the 
Communist statement con
tinued. “This war is a des
perate, brutal response to 
the failure of the Nixon 
Vietnamization program 
and proves that this pro
gram is to extend the war.”

“This bombing of thou- 
. sands of civilians is a cal
culated Hitler-style execu
tion of hostages in venge
ance because the people shot 
down an invading U. S. 
warplane over their territo- 

. ry.
“This is a monstrous defi

ance of the expressed will 
of the American people de
manding an end to the war 
and immediate withdrawal 
of U. S. armed forces from 
Vietnam and all Indo-Chi- 
na.

“The American people 
now face grave new dan
gers. This is a thrust of the 
military - industrial - reac
tionary political combina
tion for more war in ar
rogant answer to the ex
pressed hopes and demands 
of our people and world 
public opinion for peace.

“All who stand for peace, 
freedom, and progress must 
speak out and act now 
against this bombing out
rage, this Laird-Ky-Nixon 
aerial ‘My Lai’,”, the Com
munist Party statement 
concluded, “Every peace 
advocate and organization, 
and the millions of Amer
ican people must answer 
this new aggression with 
massive actions to force an 
immediate end to the Nix- 
on-Ky Laird war of genoc
idal 
East

” de- 
the National Com- 
of the Communist

destruction in South- 
Asia”.

Praėjusi šeštadienį ligo
ninėje mirė woodhaveniecio 
Juozo Baliūno žmona Anta
nina. Pašarvota Shalins šer
meninėje, bus palaidota an
tradienio rytą Cypress Hills 
kapinėse.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anna Baltrušaitiene
Mirė gruodžio 2, 1965

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

William Baltrušaitis, vyras 
Arthur Baltrušaitis, sūnus

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas
Ozone Palk, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
ir šiais metais paskutinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, gruodžio 2 d. Laisvės 
salėje. Prasidės 6:30 vai. va
kare. Po susirinkimo turėsi
me vaišes ir pasidalinsime 
kalėdinėmis dovanomis. Na
riai ir pašaliniai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvau
ti, kartu gražiai vakarą pra
leisti.

Valdyba
4

“L” virtuvės gaspadinės 
ilgai prisimins Bunkus

Draugai Vera ir Valys 
Bunkai, išvykdami Floridon 
(pastoviai apsigyventi), pa
dovanojo “Laisvės” virtuvei 
labai gerą, kaip naują, sa
vo šaldytuvą.

Senasis, daug mažesnis ir 
jau beveik “atgyvenęs” sa
vo dienas, nustumtas į kitą 
vietą ir laikomas kaip pa
galbinis.

Dabar mūsų pietų ir vaka
rienių ruošėjos turės didelį 
patogumą ir visuomet drau
gus Bunkus dėkingai prisi
mins. V

LLD 1-fhos kp. nariams
Pranešimas f (

Įsitėmykite, mūsų kuopas 
(pirmos) susirinkimas 1-mą 
gruodžio neįvyks, nes tą 
dieną salė užimta kitiems 
dviems mitingams. Mūsų 
kp. susirinkimas įvyks ly
giai už savaitės pirmadienį, 
gruodžio 7 d. 4 vai. dieną 
Laisvės salėje. Atvykite!

Valdyba

DOVANA
Jonas Grybas parvežė di

delę pilną dėžę įvairių lėk
ščių ir kitų reikmenų, nau
dojančių virtuvėje. Jis sa
ko, tai dovana “Laisvės” 
virtuvei nuo Kazio ir Pau
linos Meškėnų iš Richmond 
Hill, N.. Y. Didelis ačiū 
jiems už dovaną.

šei- 
ant 

priešais

PARDAVIMAI
Parduodame vienos 

mos moderninį namą 
Highland Ave.,
parką. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti

HY 5-1400.,

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų,^ 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC- x 
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)




