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KRISLAI
Surinko Asamblėja
Kas stovi prieš jos akis? 
Kas, bus Vietname? 
Ji/biliejinė konferencija 
V^i—istorikai

— Rašo R. Mizara —

Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 20-oji sesija prasi
dėjo. Prezidentu vienbalsiai 
išrinktas Amintore Fanfani, 
Italijos užsienio reikalų mi
nistras.

Prieš asamblėjos akis stovi 
milžiniški darbai, kurių vy
riausias : pasaulinės taikos iš
laikymas.

Sutelkus visas jėgas, galima 
daug ką didelio padaryti. 
Žiūrėkime : Indija ir Pakista
nas vykdo mūšių paliaubas, ir 
atrodo, jog karas tarp tų dvie
jų valstybių bus baigtas.

Už tai tenka dėkoti JT Saugu
mo Tarybai ir jos energinga
jam generaliniam sekretoriui 
LAThantui. Tolydžio tenka ne- 
R®miršti ir Tarybų Sąjungos 
rolės, suvaidintos Indijos-Pa
kistano konflikto baigimo 
klausimu. Toji rolė buvo labai 
didelė.

Saugumo Taryba šiuo reika
lu parodė kietą vieningumą, 
susitarimą, ir dėl to jos bal
sas buvo tvirtas!

Indijai-Pakistanui karo pa
liaubas paskelbus, dar nesi
baigs žmonijos rūpesčiai.

Asamblėjoje kils klausimas 
ir dėl formaliai, nepaskelbto 
karo Vietname.

Nors Vietnamas nepriklauso 
Jungtinių Tautų Organizacijai, 
tačiau ten vykstą kariniai 
veiksmai grūmoja pasaulinei 
taikai. Ten gi kasdien žūsta 
daug žmonių; ten bombomis 
naikinami miestai, kaimai — 
tijk dėl to, kad Pietų Vietnamo 
liTtidis ryžtasi gyventi laisvai, 
(bepriklausomai.

Jau nemaža amerikiečių pa
dėjo savo galvas Vietname, ir 
jų dar daug žus, jei nebus su
laikyti mūšiai.

Jeigu JT Saugumą Tarybai 
pavyko priversti Indiją ir Pa
kistaną liautis kariavus, tai ji, 
Taryba, privalo daryti visa, 
kad ir Vietname būtų sulaiky
ti mūšiai, kad būtų taika, kad 
bū t ų leista liaudžiai laisvai 

spręsti savo reikalus.
Taip, Generalinės asamblė

jos 20-oji sesija turės spręsti 
daug svarbių gyvybinių prob
lemų. Nuo jų tokio ar kitokio 
išsprendimo priklausys pačios 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
likimas.

Gaila, kad mes, suspausti vi
sokių kliūčių, šiemet neturė
sime ten savo specialaus ko- 

. respondento. Tačiau, skaityto
jas gali būti užtikrintas, kad 
Tjjisus svarbesnius asamblėjos 
nutarimus “Laisvėje’ užrekor- 
duosime.

Na, o mums, pažangiesiems 
lietuviams, ypatingai Literatū
ros Draugijos nariams, reikia 
nepamiršti, kad spalio 9 ir 10 
dd. įvyks Jubiliejine konferen
cija.

Keliom dienom prieš konfe
renciją “Laisvė“ išeis padidin
ta, skirta Literatūros Draugi
jos reikalams ir sveikinimams.

Sveikinimų suplaukė daug ir 
gražių.

Mūsų laikraštis, atsiminki
me, kai tik Literatūros Drau
gija įsikūrė, buvo jos organas, 

• ir per penkiasdešimt metų 
“Laisvėje“ atsispindėjo visa 
Draugijos veikla.

Rašydamas ALDLD istoriją, 
AftM-ras A. Petriką ir naudojosi 

inedžiaga, tilpusią “Laisvėje.“ 
„ Tik pagalvokite, kiek auto
rius turėjo darbo medžiagai 
rinkti: jis atidžiai peržiūrėjo

Ir vėl pradės ""tyrinėti” 
Komitetą sveturgimiams gint

I "Kovoti už taiką ir 
laisvę", -- Gromyko

Lietuvos profesines sąjungos 
turi 862,942 narių

New York.
nis Komite tas sveturgi- 
turgimiams ginti (The 
American Committee for 
Protection of Foreign 
Born) praneša, kad apie 
šių metų lapkričio mėne
sio 1 d. jį ir vėl pradės “ty
rinėti”.

“Tyrinės” Subversive Ac
tivities Control taryba Wa
shingtone. Minėtoji taryba, 
kaip žiną, jau seniai “bety
rinėdama” surado, būk Ko
mitetas esąs “komunistinio 
fronto” organizacija. Ko
mitetas kreipėsi į federa- 
įinius teismus, kovojo.

Š. m. balandžio 26 d. JAV 
Aukščiausias teismas, pen
kiais balsais prieš 3 nutarė, 
jog kaltinimai, Komitetui 
padaryti seniau, yra pase
nę, bereikšmiai, todėl, jei 
SAC taryba nori organiza
ciją pulti, tegu pradeda iš 
naujo,i “su šviežiais kaltini
mais.” Trys teisėjai —
Black, Douglas ir Harlan 
—nesutiko su daugumos 
teisėjų nuomonėmis. Jie sa
kė, kad einant JAV Konsti
tucija, Komitetas neturi bū
ti apšauktas “komunistinio 
fronto” organizacija. Ypa
tingai aštriai daugumos 

Venezueloje užmuštas 
Zigmas Domeika

Iš Venezuelos pranešama, 
kad jos sostinėje, Caracas 
mieste, buvo užmuštas tū
las Zigmas Domeika. Sako
ma, jį užmušė venezuelietis
darbininkas, dirbęs ameri
kinei kompanijai —- Sears 
Roebuck. Z. Domeika ten 
•tarnavęs lyg ir boseliu.

Darbininkas, sakoma, bu
vo paleistas iš darbo ir pra
šęs, kad Domeika duotų 
jam atestaciją, bet kai šis 
nepatenkino jo prašymo, 
tai darbininkas jį smogė 
peiliu ir mirtinai sužeidė.

Z. Domeika, skelbiama, 
buvęs lietuviškų “veiksnių’ 
veikėjas. Jis gimęs Rygoje, 
augęs Lietuvoje, o po karo 
pabėgęs iš Liętuvos į Vene
zuela Lotynų Amerikoje.

Paryžius. — Politiniai 
stebėtojai čia skelbia, kad 
Prancūzijos Komun i s t ų 
Partija daro visą sugrąži
nimui Ahmeno Ben Bellos į 
Alžirijos valdžią., ,

visus “Laisvės“ komplektus už 
50 metų, ir iš ten sukaupė kal
nus medžiagos savo knygai.

Taip, draugai ir draugės: 
kai jūs rašote “Laisvei“ apie 
mūsų organizacijų veiklą, at
siminkite, kad rasote istoriją, 
žinokite, kad bus žmonės, ku
rie kada nors, rašydami mūsų 
veiksmų istoriją, naudosis jū
sų pateiktais duomenimis.

Dėl to turite rašyti atsar
giai ir apdairiai — rašyti tie
są, paduoti faktus.

Mūsų laikraščio bendradar
biai yra kartu ir istorikai*

Ameriki-! teisėjų sprendimą kritikavo
teisėjas Black.

Per penkioliką metų Ko
mitetas kovojo prieš žiaurų 
reakcionierių ant jo pasi- 
mojimą. Jis rengiasi tą patį 
daryti ir šiuo kartu.

Komitetas krei p i a s i į 
amerikinę visuomenę, kad 
ji siųstų protestus Justici
jos departamento sekreto
riui Nicholas B. Katzen- 
bach, kad reikalautų liautis 
puolus šį komitetą, kurio 
vienintelis tikslas: padėti 
persekiojamiems sveturgi
miams, kuriuos reakcionie
riai puola.

Kartu Komitetas prašo 
visuomenę padėti jam tęsti 
kovą už laisvę ir konstituci
nes teises visiems amerikie
čiams. Komiteto kova—ko
va už bendras pilietines ir 
demokratines laisves vi
siems amerikiečiams, sako 
atsišaukimas.

Hague, Olandija. — Ka
ralienė Juliana viešai pa
reiškė, kad jos vyriausioji 
duktė Beatrix, nežiūrint 
žmonių protestų, ištekės už 
vokiečio kavalieriaus Cląus 
von Amsbergo.

Už jėgos vartojimą 
Lotyną Amerikoje

Washingtonas. — žemes
nysis Kongreso butas, 312 
prieš 52 balsus, priėmė re
zoliuciją, bylojančią, kad 
JAV naudotų ginkluotas jė-
gas prieš, bet kokią Lotynų 
Amerikos šalį, jei joje “ko
munistai bandytų imti val
džią į savo rankas.”

Rezoliuciją pasiūlė kon- 
gresmanas Armiste a d a s 
Seldenas (demokratas iš 
Alabamos). Ši rezoliucija 
nereikalinga Senato prita
rimo; ji reiškia tik “kon- 
gresmanų sentimentą.”

Lietuvos kultūros 
dekada Vokietijoje
Berlynas. — Gražiame 

Erfurto mieste prasidėjo 
Lietuvos kultūros dekada. 
Ji vyksta tarp rugs. 15-25 
dd. Be kitko, Lietuvos Vals
tybinio liaudies ansamblio 
“Lietuva” jauni artistai at
liko dainų ir šokių progra
mą.

Vokiečių susidomėjimas 
dekada yra didelis. Publika 
šiltai sveikina tarybinius 
Lietuvos menininkus, kur 
tik jie pasirodo.

KAUNIEČIAI 
JUGOSLAVIJOJE 

i

Belgradas.—Jugoslavijo
je gastroliavo Tarybų Lie
tuvos menininkai —Kauno 
Politechnikos instituto dai
nų ir šokių ansamblis 
“Nemunas”. Visur jis buvo 
šios šalies žmonių karštai 
priimtas ir pasveikintas.

United Nations, N. Y.— 
Rugsėjo 21 d. atsidarė 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos Generalinės Asamblė
jos 20-oji sesija. Dalyvau
ja daug įžymių diplomatų 
iš daugelio valstybių.

Atvyko ir TSRS užsienio 
reikalams ministras A. A. 
Gromyko. Išlipęs iš aero
dromo, A. Gromyko pasvei
kino amerikiečius ir niujor
kiečius, palinkėdamas jiems 
viso geriausio.

Bendras tarptautiniais 
reikalais, kuriuos Jungtinių 
Tautų Asamblėja turėtų 
svarstyti, A. Gromyko sa
kė: Tarybų Sąjungos de
legacija į šią generalinės 
asamblėjos sesiją yra jps 
vyriausybės įpareigota ko

Laikraštininkų streikas dar 
vis tebesitęsia

Niujorkas. — Žurnalistai 
ir raštinių tarnautojai, dir
bantieji “New York Time- 
sui”, dar vis tebestreikuoja. 
Laikraštis nelšeidinėja.

Kadangi “New York ,Ti
mes” yra Niujorko miesto 
angliškų dienraščių asocia
cijos narys, tai ir kitų laik
raščių leidėjai nutarė ne
leisti savo dienraščių, kol 
streikas baigsis. Kaip susi
taikys “New York Times” 
su savo darbininkais, taip 
taikysis ir kiti dienraščiai. 
Vadinasi, tie kiti laikraščiai 
paskelbė savo reporteriams

Čilės profesinių darbininkų 
’ organizacija vieninga

Santiago, Čilė. — Nese
niai čia įvyko šios šalies 
profesinių sąjungų suva
žiavimas. Čilės darbininkai 
yra susibūrę į Apvienytąjį 
Darbo Centrą (Central 
Unica de Trabajadores).

Suvažiavime darniai koo
peravo komunistai ir socia
listai. Jie išrinko 21 vei
kiančiąją tarybą, kurion į- 
eina komunistai ir socialis
tai.

Cent r o pirmininku iš
rinktas Luis Figueroa, ko
munistas; sekretorium —

i Oscar Nunez — socialistas. 
Komunistai gavo 890 balsų, 
o socialistai — 696.

Suvažiavime bandė šiauš
tis trockistai ir anarcho- 

i sindikalistai, bet jie mažai 
I balsų tegavo. Kriokščionys 
demokratai grasino, būk 
organizuosią savo centrą, 

I tačiau kol kas jie pasiliko 
dabartinėje organizacijoje.

Vadinasi, Čilės darbinin
kų judėjimas išliko čielybė- 
je, dėl to, kad komunistai 
su socialistais veikė išvien.

Apgulos stovis 
Bolivijoje

La Paz, Bolivija. •— Val
džia paskelbė šalyje apgu
los stovį po to, kai sukilo 
skardos kasyklų darbinin
kai. Sukilime žuvo vienuoli
ka žmonių. Darbininkai ko
voja dėl nepakenčiamų dar
bo sąlygų.

Paskelbus “apgulos stovį 
vį”, nevalia niekam rinktis 
į mitingus, individualinės 
žmonių teisės suspenduotos. 
Viską sprendžia ir valdo 
kariuomenės vadovai.

Baisūs gaisrai siautėjo 
Kalifornijoje

San Francisco. — Šiaurės 
Kalifornijos miškuose siau
tėjo baisūs gaisrai, — sako
ma, didžiausi šios valstijos 
istorijoje. 275 gaisrai 21 
apskrityje nusiaubė 315 
ketvirtainių mylių. Dau
giausia nuostolių padarė 
Marin, Napa, Sonoma ir 
Solano apskrityse.

Valdžios pareigūnai skel
bia, kad, pagaliau, gaisrai 
tapo “suvaldyti.”

voti už pasaulinės taikos 
išlaikymą žemėje, kovoti už 
teisę tautoms nepriklauso
mai, be kitų valstybių kliu
dymų, laisvai kurti savo 
gyvenimą, už visišką kolo
nializmo pašalinimą.

Gromyko nurodė, kad 
šiuo metu pasaulinei taikai 
pavojus yra nemažas; ji su
daro vykstą mažesni karai 
ir visokie konfliktai. Jis 
sakė, jog kiekviena valsty
bė, didelė ar maža, gali ir 
privalo prisidėti prie pasau
linės taikos išlaikymo.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė yra pasiryžusi veikti 
išvien su visomis valstybė
mis. kurios nuoširdžiai sui- 
domintos pasaulinės taikos 
sutvirtinimu.

ir raštinių tarnautojams 
“lockoutą”. Neišeina septy
ni angliški dienraščiai.

Tarp streikuojančių Gil
dijos narių- ir “New York. 
Times’ leidėjų vyksta dery
bos - pasitarimai. Bet neži
nia, kada streikas baigsis.

Yra ir kitas dalykas: 
angliškų dienraščių ekspe
ditoriai (Mailmeh), kurie 
priklauso prie savo, unijos, 
pareiškė, kad ir jie gal būt 
streikuos, jei laikraščių lei
dėjai nepadarys su jų uni
ja tokio kontrakto, koks 
juos patenkintų.

Vilnius. — Įvykusiame 
Lietuvos profesinių sąjun
gų (unijų) IX-ajame su
važiavime Vilniuje, paaiš
kėjo, kad šiuo metu jose 
yra 862,942 nariai. Be to, 
apie 50,000 narių yra 
moksleivių profsąjungoje.

Tai didžiulė jėga, ir tai 
parodo, kaip sparčiai auga 
Lietuvos pramonė. Tiesa, 
profsąjungoms priklau s o 
ne tik pramonės darbinin
kai; čia priklauso ir tar
nautojai, taip pat žemės 
ūkio darbininkai.

Aktyvi a i dalyvaujančių 
profesinėse sąjungose žmo-į 
nių - veikėjų yra apie 250 
tūkstančių.

Suvažiavime buvo aptar
ta daug reikalų - reikalė
lių. Kalbėjo visa eilė žmo
nių—svečių ir delegatų.

Po suvažiavimo, įvyko 
organizacinis pienu m a s, 
kuriame buvo išrinkta se
kamiems metams vadovybė.

Profsąjungos tarybos pre
zidiumo pirmininku išrink
tas P. Dobrovolskis, sekre
toriais — P. Gabrėnas ir B. 
Lopata, prezidiūmo1 nariais 
—J.' Betevas, A. Bielinskie- 
ne, A. Deineką, I. Ivanovas, ) . • . . . •

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos vyriausybė, kuri daug 
pastangų dėjo, kad sulaiky
tų karą tarp Indijos ir Pa
kistano, patenkinta mūšių 
paliaubomis. TSRS vyriau
sybė, kaip žinia, kvietė In
dijos ir Pakistano vadovus, 
kad atvyktų į Taškentą tar
tis dėl taikos tarp tų dviejų 
šalių sudarymo. Premjeras 
Kosyginas apsiima tarpinin
kauti. Dar nežinia, ar toks 
pasitarimas įvyks.

Saigonas. — Rugsėjo 20 
d. Vietnamo laisvės gynėjai 
liaudiečiai nukirto aštuonis 
amerikinius lėktuvus. Tai 
pripažįsta patys amerikie
čiai. Bet liaudiečiai kovūnai 
sako, kad minėtą dieną jie 
nukirtę ne aštuonis, o šešio
lika amerikinių lėktuvų.

Miami, Fla.
Trečiadienį, rugsėjo 22 d. 

staiga širdies smūgiu mirė 
Jonas Žekonis, sulaukęs tik 
64 metų. Tai buvo senas 
mūsų organizacijų narys ir 
spaudos rėmėjas. Laidoja
mas rugsėjo 24 d.

Paliko liūdinčius žmoną 
Aleną, dukterį Jacqueline 
ir daugybę draugų ir pažįs
tamų.

Reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą velionio žmonai, 
dukrai ir visiems jų drau
gams.

(Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė inžinierius P. A. 
Gabrėnas “Laisvei’ jau ei
nant į spaudą).

N. Izvekovas, A. Pranskai- 
tytė, T. Vaitkevičiūtė, S. 
Žarskis.

Plenumas patvirtino Res- 
pulikinės profsąjungų ta
rybos skyrių vedėjus.

Buenos Aires.— Argenti
nos valdžia nutarė pirkti iš 
Tarybų Sąjungos mašinas 
aliejui iš žemės traukti ir 
jam valyti. Argentinos ir 
Tarybų Sąjungos, pagal su
tartį, metinė prekyba sieks 
$200 bilijonų.

SAMDYS 500 NEGRŲ 
MOKYTOJŲ

Niujorkas. — Niujorko 
miesto mokyklų superin
tendento pareigas einąs 
Dr. John B. King pareiš
kė, kad jis mano, jog grei
tu laiku bus pasamdyti 500 
negrų mokytojų, netekę 
vietų pietinėse valstijose, 
kur buvo desegre gu o tos 
mokyklos.

Buenos Aires. —čionai 
mirė Colon teatro belerina 
lietuvių kilmės Rosa Vanda 
Ryliškytė de Ovalle, sulau
kusi 22 metų amžiaus.

Chicago, Ill. — čionai, sa
vo rezidencijoje, mirė Mar
shall Field, sulaukęs 49 me
tų amžiaus. Jis, be kitko, 
leido du laikraščius — “The 
Chicago Šun-Times”>ir 
“Chicago Daily News’,. Jis 
buvo multimilijonierius.

Karachi. — šitame Paki
stano mieste minia žmonių 
užpuolė ant JAV Informa
cijų agentūros bibliotekos 
ir ją smarkiai apgadino. Pa
kistaniečiai smerkia Wash- 
ingtono valdžią dėl to, kad 
ji “pataikauja” Indijai.

Niujorkas. — Susidarė pi
liečių komitetas, reikalau
jąs, kad tie angliškieji dien
raščiai, • kuriems streikas 
nėra paskelbtas, būtų lei
džiami. Nežinia, ką į tai at
sakys tų laikraščių leidėjai, k

Saigonas. — Karas Viet
name tebesitęsia. Ameriki
niai bombonešiai tebebom- 
barduoja Pietų Vietnamą. 
Kalbama, kad greit įvyks 
didesnių mūšių tarp liaudie- 
čiu ir amerikiečiu. • c

United Nations, N. Y. — 
Sakoma, kad amerikinė de
legacija Jungtinėse Tautose 
patieks “planą,” pagal kurį 
turėtų būti įvykdyta taika 
Vietname.

Pekinas. — Kinijos Už
sienio ministras maršalas 
Chen Yi išvyko į Afriką.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai iššovė į erdvę 85-tą 
“Kosmoso” satelitą.
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Po Vakarij Vokietijos rinkimu
ŠIOMIS dienomis įvykę parlamento rinkimai Va

karų Vokietijoje nieko nepakeitė. Jėga ir valstybės 
aparatas pasilieka tose pačiose rankose. 0 daugelio 
buvo manyta ir spekuliuota, kad Vovietijos Socialde
mokratų partija laimės rinkimus ir išmes iš valdžios 
Krikščionių Demokratų Partiją. Tiesa, socialdemokra
tai savo balsus padidino 3 procentais (nuo 35.2 procc. 
iki 39.2), bet krikščionys demokratai irgi padidino savo 
balsus 2 procentais (nuo 45.3 proc. iki 47.50).

Rinkimų rezultatai tokie, kad krikščionys demokra
tai koalicijoje su Laisvaisiais Demokratais vėl valdys 
V. Vokietiją.

Pamatiniai nepasikeis niekas nei naminėje, nei už
sieninėje politikoje. Tiktai dabar Vakarų Vokietija su 
Erhardu priešakyje dar griežčiau kovos už priėjimą 
prie atominių ginklų per NATO. Ji dar kiečiau rei
kalaus, kad Jungtinės Valstijos pildytų savo pažadėji
mą Vakarų Vokietijai sudaryti NATO pastogėje ato
minę militarinę jėgą, prie kurios vairo savo rankas 
pridėjus laikytų ir Vakarų Vokietija.

Kodėl socialdemokratams nepavyko laimėti rinki
mus, gali būti ir, žinoma, yra įvairių nuomonių. Iš tų 
žinių, kurios mus pasiekė, sunku aiškiai nustatyti jų 
nelaimėjimo priežastis. Vienas aišku: jie neužėmė 
griežtos pozicijos nė vienu klausimu. Atrodo, kad jie 
tiktai žadėjo dabartinę Vakarų Vokietijos liniją pra
vesti geriau, efektingiau negu krikščionys demokratai 
ir Erhardas. Tai buvo nepakankama įtikinimui balsuo
tojų, kad jie būtų geresni, protingesni šeimininkai.

Netenka abejoti, kad Vokietijos balsuotojus labai 
veikė ir Jungtinės Valstijos. Juk niekam negalėjo būti 
jokios abejonės, kad Amerika labai nori ir tikisi krikš
čionių demokratų laimėjimo. Tiesa, Willy Brandt net 
keletu kartų įvairiomis progomis buvo atvykęs į Jung
tines Valstijas ir čia pąį^artotinai sudėjo Amerikai iš
tikimybę; jeigu jo partini’ laimėtų rinkimus ir jis taptų 
premjeru, bet Washingtonas, matyt, nebuvo įtikintas, 
kad ponas Brandt geriau pravestų jo instrukcijas, ne
gu Erhardas.

Krikščionys demokratai džiaugiasi, nors -jie ir ne
laimėjo daugumos ir turės kraštą valdyti koalicijoje su 
“laisvaisiais demokratais,” o socialdemokratai jaučiasi 
nusivylę, nes per sekamus ketverius metus jie turės vėl 
pasilikti “lojališkoje opozicijoje.” ’

Liet, darbo unijų suvažiavimas
RUGSĖJO 15-16 d. Vilniuje įvyko Tarybų Lietu

vos Profesinių Sąjungų (darbo unijų) Devintasis su
važiavimas. Iš pranešimų, kalbų ir diskusijų matosi, 
kad šiam suvažiavimui buvo skirtas labai svarbus vaid
muo vyriausybės ir partijos pastangose pakelti darbo 
našumą ir toliau pagerinti Lietuvos darbo liaudies būk
lę. ■ *

Apie Lietuvos profesinių sąjungų problemas ir už
davinį randame Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto kreipimąsi į suvažiavimą. Štai ką partija sa
ko:

“Svarbiausias profsąjungų uždavinys dabartiniu 
laikotarpiu yra aktyvus plačiųjų darbo žmonių masių 
įtraukimas į gamybos valdymą, darbo našumo ir ga
mybos techninio lygio kėlimas. Būtina kelti darbo lygį 
ir suaktyvinti nuolatinių gamybinių pasitarimų, darbo 
žmonių kūrybinių susivienijimų veiklą, padėti darbinin
kams ir tarnautojams įgyti valstybinių ir visuomeni
nių reikalų tvarkymo įgūdžių. Profsąjunginės orga
nizacijos turi plačiau vystyti judėjimą už komunistinį 
darbą, sočialistinį lenktyniavimą, stiprinti darbą, skie
pijant kiekvienam miesto ir kaimo darbo žmogui ko
munistinę pažiūrą į darbą ir socialistinę nuosavybę, pa
siryžimą nešutaikirtamai kovoti prieš tos nuosavybės 
grobstyto jus.

Tarybinių ūkių ir kolūkių profsąjunginės organiza
cijos privalo dar aktyviau kovoti už kolūkių ir tarybinių 
ūkių gamybos ekonomikos kėlimą ir rentabilumą, už tai, 
kad būtų įgyvendinti partijos nutarimai dėl mėsos, pie
no ir kitų žemės ūkio produktų gamybos padidinimo.

Profsąjunginėms organizacijoms reikia atkakliau ir 
principingiau panaudoti joms suteiktas teises tikrinti, 
kaip laikomasi darbo apsaugos ir saugumo technikos 
taisyklių, rūpintis darbo žmonių kultūrinio-buitinio ap
tarnavimo gerinimu, daugiau bemtis visuomenės povei
kių kovoje su darbo drausmės ir sočialistinio bendra
būvio taisyklių pažeidimais.

Reikia dar labiau stiprinti ir plėsti profsąjungų ry
žius su plačiosiomis darbo žmonių masėmis, visokerio
pai vystyti profsąjunginius pradus darbe.

, Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas ra-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50
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Kas ką rašo ir sako
KANADIEČIAI IRGI TU
RĖS PARLAMENTINIUS 
RINKIMUS.

Savo atsiminimuose apie 
Mykolą Biržišką “Naujie
nų” redaktorius savo laik
raštyje rugsėjo 11 d. pasa^ 
koja apie tai, ką Biržiška 
galvojo apie santykiavimą 
su komunistais. Grigaitis 
rašo:

Pasikalbėjimuose su “N.” 
redaktorium Biržiška jautėsi 
tolyn vis laisvesnis ir atvires
nis. Tarp kitko jis prisipaži
no neturėjęs laiko nė tikro pa
linkimo ką nors giliau studijuo
ti. Lietuvos gimnazijoms rei
kėję vadovėlių, tad jisai ruo
šęs juos, darydamas vertimus 
ir kompiliacijas iš lenkų, kar
tais ir iš rusų leidinių. Bet su 
pagarba ir, iš dalies pavydu, 
jisai atsiliepė apie savo brolio 
Vaclovo mokslinį darbą.

Tikybos ir pasaulėž i ū r o s 
klausimai nebuvo tuose pasi
kalbėjimuose liečiami. Grigai
tis žinojo, kad Mykolas, buvęs 
savo jaunose dienose laisva
manis arba net ateistas, pasi
darė dievotas katalikas. Ko
kia nauda būtų buvusi šį da
lyką diskutuoti su juo, kai ji
sai ateidavo į “N.” redakciją 
pasišnekėti ?

Tačiau vieną kartą M. Bir
žiška dienraščio redaktorių 
nustebino. Vos pasisveikinęs 
su redaktorium, svečias ne la
bai drąsiai tarė: “Man ne
atrodo, kad ‘Naujienos’ el
giasi gerai, puldamos komu- 

! nistus — rusus, lietuvius ir 
kitus. Juk komunistai stoja 
už bendrą, kolektyvią nuosa
vybę, kaip ir socialistai. Tiesa, 
komunistai vartoja kitokias 
priemones, negu socialdemo
kratai; bet kolektyvizmd prin
cipai bendri vieniems ir ant
riems.”

Išgirsti tokią nuomonę iš 
Biržiškos lūpų buvo nuostabu. 
Bet svečias, šiek tiek susiner
vinęs, tęsė toliau: l

“Atvykęs į New Yorką, aš 
laikiau savo pareiga, lanky
damas įvairių srovių spaudos 
atstovus, padaryti oficialų vi
zitą ir ‘Laisvės’ red a k c i j a i 
Brooklyne. Pasveikinau jos 
redaktorius ir pagyriau, kad 
laikraštis vedamas gyvai ir ga
biai.”

Didžiai nusistebėjęs, “Nau
jienų” redaktorius paklausė 
Biržišką argi jisai iš tiesų svei
kino ir reiškė linkėjimus A. 
Bimbai ir jo draugams, kurie 
atvirai kovoja prieš demokra
tiją ir prieš demokratinį so
cializmą, piktai niekina ir 
šmeižia “Naujienas”? Myko
las atsakė: “Taip. Aš lai
kiau savo pareiga pareikšti 
jiems savo pritarimą — ne jų 
taktikai, bet jų principams.”

Po šito pasikalbėjimo san
tykiai tarp Mykolo Biržiškos 
ir “Naujienų” redaktoriaus la
bai atvėso. Jo draugiški Vizi
tai “Naujienose” pasibaigė. 
Tiesa, ilgai netrukus, jisai Či
kagą apleido. 1

Kanados parlamentas ta
po paleistas ir paskelbti 
nauji rinkimai lapkričio 6 d. 
“Liaudies Balsas” rašo:

Parlamentas, kuris .šiomis 
dienomis buvo paleistas, yra 
atlikęs gerų dalyku. Jis pra
vedė pensijų planą, priėmė vė
liavą ir atliko kitų gerų daly
kų. Tokiais reikalais, kurie tu
ri platų visuomenės pritarimą, 
opozicinės partijos negalėjo 
daug priešintis. Tiesa, vėlia
vos klausimu buvo daug laiko 
sugaišta. Bet griežti naujos 
vėliavos priešai netoli nuėjo.

Ką kanadiečiai dabar turėtų 
daryti, ruošdamiesi rinki
mams? Balsuoti už vieną ku
rią partiją, kad ji sudarytų 
daugumą? Vargu tai būtų 
praktiška, šio laikraščio nuo
mone, konservatai pastaruoju 
laiku pasirodė labai prastai. 
Už juos neverta balsuoti. Ne
verta daug atydos kreipti į so- 
cialkreditorius, nes jie dar de
šinesni už konservatus. Lieka 
liberalai ir nauji demokratai.

Jeigu liberalai ir nauji de
mokratai ir nesudarytų dau
gumos imant atskirai, pavo
jaus nebūtų. Priešingai; jeigu 
jie nei vieni, nei kiti daugu
mos neturėtų, tai būtų privers
ti skaitytis vieni su kitais. 
Nėra abejonės, kad vieni pa
laikytų kitus visuose geruose 
tarimuose.

Unijistai, Kanados Darbi
ninkų Kongreso vadų žodžiais, 
turėtų žiūrėti, kad naujų de
mokratų būtų išrinkta dar 
daugiau. Nereikia bijoti, kad 
liberalai gali negauti didžiu
mos. Praėjusis parlamentas 
nebuvo toks nevaisingas, kaip 
konservatai sako. Jei jie būtų 
buvę tolerantiškesni, būtų bu
vę nuveikta daugiau.

APIE PASIŽYMĖJUSIUS 
LIETUVIUS

“Tėvynės Balsas” prane
ša:

Keturiolika Lietuvos alpi
nistų — J. Antanavičius, B. 
Binkauskas, K. Šulija, S. Mig
linas, V. šaduikis, A. šteinas, 
V. Stepulis, A. Varanka, A. 
Kubilius, J. Kazarinas, V. Vir
šila, A. Gučas, D. šukytė, — 
vadovaujami K. Monstvilos 
(grupės gydytojas — A. Brie
dis), įkopė į vieną aukščiau
sių Tarybų Sąjungoje (7,134 
m) Lenino vardo viršūnę Pa
myro kalnyne ir joje sudėjo 
iš akmenų kauburėlį, palikda
mi sąrašą su savo pavardė
mis, o taip pat lietuviška vė
liavėle.

Ir vėl:
Malonią staigmeną pateikė 

vilnietė A. Račkauskaitė, kuri 
Armėnijos sostinės Jerevano 
apylinkėse vykusiose Tarybų 
Sąjungos daugiadienėse moto
ciklininkų lenktynėse iškovojo 
aukso medalį 175 kubinių cen
timetrų klasės motociklu. Pir
mą vietą užėmė ir Vilniaus au
tomato klubo komanda (klu
binėje įskaitoje).

Tarybų Sąjungos čempionų 
aukso medalius atsivežė “Žal
girio” motorinių valčių spor
to mėgėjai, kurie po savaitę 
vykusių Lielupėje varžybų iš
kovojo pirmąją vietą bendroje 
komandinėje įskaitoje. “Auk
są” žalgiriečiai iškovojo ir as
meninėse' varžybose, kur A. 
Šostauskas, laimėjo “GB” kla
sės gliserių lenktynes. Be to, 
mūsų komanda buvo pirma 
motorlaivių “SI” klasėje.'

TSRS automobilininkų dau
giadienėse lenktynėse čempio
nų medalius gavo vilniečiai R. 
Charūnas ir J. Oleka.

Antri metai iš eilės TSRS 
čempionu tapo Lietuvos radijo 
sporto, (ultratrumposiomis ban
gomis). rinktinė.

gina profsąjungas įvykdyti jų kilnų uždavinį—auklėti 
darbininkus, tarnautojus, inteligentiją, visus žmones 
tarybinio patriotizmo, proletarinio interhaiconalizmo ir 
tautų draugystės dvasia, skiepytį jiems komunistines 
visuomenės žmogaus bruožus.”

PIJUS GRIGAITIS
APIE M. BIRŽIŠKĄ
IR KOMUNISTUS

Mano įspūdžiai 
iš lietuves

Birželio 9 d., 3 vai. popiet, 
palikome aerouostą Bing
hamton, N. Y. Už valandos 
jau buvome Kenedžio aero
uoste, New Yorke. Didžiu
lis aeoruostas pripildytas 
keliautojais.

8 vai. vakare didžiuliu 
S AS linijos lėktuvu greit 
pakilome virš debesų, iš kur 
nematėme nė Atlanto van
denyno. Apie miegą neteko 
nė pagalvoti. Netrukus ryt
metinė šviesa pradėjo ke-

Tėvynei
Tu man visko davei per daug, 
Aš grąžinsiu tik menką dalį, 
Bet vis tiek kaip, motina lauk, 
Kol sugrįšiu iš didelio kelio. 
Nors kaip motina tu žinai, 
Kad ne kartą tave apvilsiū.— 
Pakely ' bus aukšti kainai, 
Aš ne sykį sparnus apsvilsiu. 
Pakely bus bedugnių daug, 
Aš kilsiu, blaškysiuos ir krisiu, 
Bet vis tiek kaipmotina lauk,— 
Aš iš didelio kęTib sugrįšiu 
Ir atnešiu tau dovanų,
Ir su mėile pfįe kūjų padėsiu 
Margą raštą dainiį ii1 d’iehų, 
Ir skaUsfnihgą,; ir linksmą, ir 

šviesų.
Juozas Macevičius

liauninkus sveikinti. Nusi
leidome Kopenhagene, o už 
kelių valandų skridome kitu 
lėktuvu į Maskvą.

Maskvoje pernakvoję, po 
pusryčių buvome pavežioti 
po miestą, kur mums paro
dė svarbesnes vietas. Popiet 
lėktuvu leidomės link Vii-1' 
niaus. Vilniuje mus pasiti
ko žmonių masė su gėlių 
puokštėmis. Buvo malonu 
atsistoti Lietuvos žemėje. 
Pamačiau minioje savo gi
mines, verkiančias iš 
džiaugsmo. Pirmą sykį pa
simatėme praėjus 50 metų.

Atvykę į Vilnių buvome 
apgyvendinti viešbutyje 
“Vilnius.” Gavome erdvų ir 
gražų kambarį, kuriame bu
vo švara pirmos rūšies. Tik 
mums seniems žmonėms ne
patiko, kad nėra ten keltu
vų, turėjome laipioti į ket
virtą aukštą. Jaunesnio am
žiaus žmonėms nieko nereiš
kia palipti kiek aukščiau.

Vilniaus miestta labai 
gražus, švarus. Praleidome 
trejetą dienų. Po Vilnių 
mus pavežiojo. Po to važia
vome į Druskininkus, kur 
praleidome net keturias die- 
!nas. Palydovas išrodė vi
sas svarbiausias vietas. Sa
natorijose galėjome išsi
maudyti, gydytojai visus iš- 
egzaminavo. Už vonias ir 
egzaminavimą nieko nerei-I 
kėjo mokėti. Daug kartų 
praėjome pro Marytės Mel- 
nikaitės statulą, kuri stovi 
gražiame parke tarp gra
žių gėlių.

Kai tik grįžome iš Drus
kininkų į Vilnių, mus leido 
važiuoti pas gimines į kai
mus.- Važiuodami matėme 
g Važius rugių ir kviečiųlau- 

!kUs. Aš aplankiau seserį, 
I pusseserės dukterį ir du Į 
brolius. Visur atrodo, kad 
jie Visko turi — gerai pasi- 
valgę ir apsirėdę, kaip mies
tuose, nesimato skirtumo, 
atrodo kaip Amerikoje. Pas 

1 seserį bebūnant atvyko du 
aukštesni pareiąūnai ir su
teikė man gražią dovaną, sa
kydami, kad tai Tarybų Lie
tuvos žmonių dovana. Jiems 
labai ačiū.

Atėjo laikas grįžti į Vil
nių. Teko palikti pilną gi
minių if šiaip svečių namą. 
Ir Vilniuje mane giminės 
nUolat lankė viešbutyje.

Keliaudami po Lietuvą 
matėme daug vietų, kur fa
šistai žudė tarybinius žmoj 
nesi Dabar ten paminklai 
pastatyti. Aplankėme sude
gintą Pirčiupio kaimą. Ap
lankėme keletą labai puoš
nių bažnyčių, visų puošniau
sia buvo Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia Vilniuje.

Vykdami atgal į Ameriką 
sustojome Leningrade. Vi
sus pavežiojo po tą gražųjį 
miestą, ir aplankęme didįjį 
muziejų, kurio rūmuose ca- 
fai gyvendavo. Tai neap
sakomos .prabangos rūmai. 
Taip pat ir Maskvoje carų 
rūmai, kurie dabar pavers
ti mužlejais, visur auksu 

, blizga.
Man p ar vyku s namo į 

Johnson City, N, Y., buvo

Patys save išplakė <
Reakciniai nacionalistaiir 

dipukai užsienyje iš kailio 1 
nėrėsi budinėdami, kad Ta- 
rybų Lietuvos 25-mečio su
kaktuvėms žmonės būsią 
varu varomi į iškilmes. Tuo 
tarpu visa Lietuva buvo 
liudininku nematytų masi
nių iškilmių, kurios šią va
sarą vyko visoje respubliko
je. Kiekviename rajone,, 
kiekviename didesniame 
mieste įvyko sukaktuvėms 
skirtos dainų ir šokių šven
tės. Jose aktyviai dalyva
vo didžioji dalis saviveikli
ninkų, kurių Lietuvoje da
bar yra 280,000.

Pagal Lietuvos Kultūros 
ministerijos surinktus duo
menis viso atąilankiusių į 
tas šventės iškilmes, įskai
tant ir didžiąją dainų šven
tę Vilniuje, buvo apie mili
joną žmonių. O kai dėl “va
rymo,” tai buvo priešingai 
—Vilniuje milicijai teko rū
pintis, kaip sulaikyti žmo
nių antplūdį į Vingio parką 
ir stadioną, nors įėjimas 
buvo pagal apmokamus bi
lietus. Tai matė ir šimtai 
svečių iš užsienio, dalyvavu
sių tose didingose ikilmėse.

Matydami, kad plepalai 
dėl “varymo” nuėjo niekais, 
pišoriai iš šiukšlių dėžės, 
pavadintos “Europos lietu
viu,” sugalvojo kitą triuką. 
Staiga jie pripažino, kad 
aktyviųjų dainų ir šokių 
šventės dalyvių Vilniuje bu
vo 30,000 ir žiūrovų buvę 
apie tiek (nors iš tikro žiū
rovų buvo apie 150,000 žmo
nių). Bet jie ėmė aiškinti, 
kad jie, girdi, tai buvusi 
“tautinė demonstracija,” 
buvusios dainuojamos lietu
viškos dainos, šokami tauti
niai šokiai, kurie buvę en
tuziastiškai^ priimti, palydė
ti audringais plojimais. O 
čia pat lepteli pišorius, esą 
šokiai pradėti “Kepurine,” 
“kurią komunistai bandė iš
traukti,” nors iš tikro visos 
skaitlingos šokių šventės vi
sur buvo pradedamos tra
dicine “Kepurine.” Bet ra
šeivos nutylėjo apie tai, kaip 
entuziastiškai visi dalyviai 
estradoje ir aikštėje sutiko 
.koloną, kurioje ėjo senieji 
revoliucionieriai, buvę tary
biniai kariai ir partizanai, 
tie, kurie kovojo Už lietuvių 
Jautos laisvę, kurie išgelbėjo 
lietuvių tautą iš pražūties, 
kada hitlerininkai su savo 
talkininkais, dabar susispie
tusiais po įvairių reakcio- 
rių sparnais, norėjo ją vi
siškai išnaikinti/

Tuščios pastangos, ponu
liai, kaip besivartaliošitė, 
tiesos saulės savo purvinu

Penkt., rugsėjo (Sept) 24, 1965

Jaunimo iškyla Nemuno vandenimis ties Birštonu

Krislai iš Lietuvos

ir \ 
re-

su

delnu neuždengsite. Lietuj " 
vių tauta yra gyva, pakilt? 
si naujam gražiam gyveni
mui. Jokie burnojimai ir 
šmeižtai nepajėgia to gy
venimo apjuodinti, nors 
kaip besistengtų įvairūs 
akcijos liokajai.

Gi tą salto mortale 
mūsų jubiliejinių iškilmių 
įvertinimu galima palyginti . 
su žinomąja Gogolio “Revi
zoriaus” puskarininkio naš
le, kuri pati save išplakė.

Kas tikrai bijojo liaudies
Kiti mandročiai iš Romos 

radijo baublių pasigavo vie
ną nuotrauką, kurioje T^ • 
rybų Lietuvos vadovai peJ 
iškilmes sėdi greta su si
čiais iš broliškų respublikų, ... 
kurių tarpe keli Tarybų Są
jungos maršalai. Ir daro 
“gudrią” išvadą, girdi, tie 
maršalai esą saugo vadovus 
“nuo lietuviškos liaudies.” 
Sunku buržuazinės - fašisti
nės Lietuvos skev eld r o m s * 
įsivaizduoti, kad gali būti 
valdžia, kurios nereikia nuo■ 
savo liAudieš saugoti. Kas, ’ 2 
buvo jdbiliejinėsė iškilmėse, ' 
galėjo įsitikinti, kaip sunku ‘ 
ten buvo- atskirti, kur val
džia, kur liaudis, nes visi 
buvo drauge. Patartina po- 
nams prisiminti anuos lai
kus, kai “tautos va d as’9 
žingsnio negalėjo pažengei- 1 
be ištiso būrio viešos ir 
viešos apsaugos. O ir ta$ 
atsidūręs arčiau žmonių, jis *, 
negalėdavo paslėpti savo 
baimės, 
akyse.

Dėl

kuri spindėdavo jo

drabužių kainos 
Lietuvoje

kurį laiką Lietuvo-

surubšta pasitikimui puota. 
Pasidarbavo Židdnytės, Kaz
lauskai, Misevičienė, Kra
sauskai, Mobkūnienė ir kiti. 
Ačiū visiems už pasidarba
vimą ir gražias dovanas.

Prieš
j e atsilankęs tautietis Ale-- 
kas Michelis “Laisvėje” pa
tiekė praktiškų žinių apie 
gyvenimą Lietuvos kaime ir 
mieste, pažymėdamas visą • 
eilę kainų. Noriu čia papil- • 
dyti kai ką dėl drabužių.- 
kairius. A. Michelis rašė,:: 
kad drabužio metras kai- 1 
nuo j a 37 ligi 41 rublio, bet 
gali būti ir pigesnių ir bran- - 
gesnių. Reikia pasakyti, kad • 
jo nurodytos kainos yr< 
aukščiausios rūšies grynįįL’ 
vilnos medžiagai vyriškiems • 
kostiumams,kokią retai ka-.,.: 
da perkasi ir vidutinis ame-,;, 
rikietis. Tiesa, importinės/ 
angliškos vilnonės medžią-;— 
gos kaina gali būti ir kiek- 
didesnė — 45-50 rublių. Bet...: 
reikia nurodyti, kad pigiati* •• 
šią medžiagą galima nu
pirkti net už 5-7 rublius, o 
dabar paplitusios vilnonės 
medžiagos su lavsano prie
maiša, kurios gerai nešiojai 
si, nesiglamžo, kaštuoja 12-‘ ' 
17 rublių už metrą. Visai'/ 
gerą vietinę vilnonę 
džiagą galima gauti už 25- ; 
30 rublių metrą. O moteris- J 
kų drabužių kainos yra daru*

sai pigių. ■ ■
t

J. Paliukonhr
Nastė Uudikaitiene Vilnius, 1965. IX. 9
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R. Mizara Šiauliuose Pas draugus Čiurlius

Vilkienės di- 
rašo. Papras- 

Atrodo, kad 
mūsų ir nu-

Žiupsnelis prisiminimų
Praėjusią žiemą lankiausi 

Paežerių tarybiniame ūky
je. Pabuvojau centrinio 
skyriaus galvijų fermos kar
vių melžėjų poilsio kamba
ryje. Buvo popiečio metas. 
Už sienos patenkintos gulė
jo žalufės, o čia— poilsio 
kambaryje buvo šilta, jau
ku. Lietuviška “Neringa” 
pripildė kambarį malonios 
M. K. Čiurlionio muzikos. 
Vilnius transliavo nemir
tingojo lietuvių kompozito
riaus, simfoninės muzikos 
pradininko, kūrinių koncer
tą. vienos melžėjos giliai 
susisupusios klausėsi sim
foninės poemos “Miške,” o 
seniausioji, vadinama teta 
Agota, ant nosies pasvėru- 
si akinius “skobė” knygą. Ji 
nepakėlė galvos ir tada, kai 
aš pasisveikinau.

Tyliai prisėdęs kartu su 
melžėjomis, klausiausi ir 
laukiau koncerto pabaigos. 
Norėjosi pasikalbėti.

Paskui įsikalbėjome apie 
reikalus, darbą, nukrypome 
į tuos laikus, kai teko pas 
buožes eiti už mergas, kęsti 
panieką, skriaudas.

Perstojusi skaityti, teta 
Agota pakėlė galvą:

-TTada tik maldaknygę 
skaicmu, o dabar ir Mizarai 
laiko lieka.

Pasidomėjau, ką ji skaito.
— “Mortos 

vorsą.” Gerai 
tai, mūsiškai, 
ši knyga dėl 
lieta.

Man džiaugsmas ir pasi
didžiavimas pildė širdį. Štai 
laikai, kai paprasta bemoks
lė kaimo moteris turi gali
mybę skaityti, moka vertin
ti rašytoją. Ir kaip malo
nu, kad rašytojo Rojaus Mi- 
zaros knygos atkeliauja net 
į kolūkiečių darbo vietas.

Kaip melžėja iš Paežerių 
tarybinio ūkio, taip ir šim
tai, tūkstančiai šiandien 
gerbia kaip savą, artimą ir 
mielą rašytoją Rojų Mizarą.

Neseniai Šiauliuose teko 
susitikti su rašytojumi Ro
jumi Mizara ir jo miela 
žmona Ieva. Atvykęs į Ta
rybų Lietuvos jubiliejaus 
minėjimą, rašytojas keliavo 
po mėlynžiedę, gin tarinę 
Lietuvą ir pabuvojo Šiau
liuose.

Į susitikimą su rašytoju
mi ir jo žmona susirinko 
miesto inteligentija: gydy
tojai, inžinieriai, dėstytojai, 
tarnautojai, kultūros-švieti
mo darbuotojai, jaunimo at
stovai, žurnalistai. Kiekvie
nam buvo įdomu praleisti 
keletą valandų su brangiais 
svečiais.

S dėdamas salėje, kiaušy-, 
as Ievos Mizarienės, o 
vėliau Rojaus Mizaros paša-! 

kojimo apie JAV pažangių
jų lietuvių veiklą, “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Šviesos” peri
odinių leidinių redakcijų 
darbą, jaučiau, kad su rašy
toju būčiau seniai pažįsta
mas, artimas.

Tam buvo pagrindo. Pa
sirodžius pirmajai rašytojo 
knygai Lietuvoje, ją įsigi
jau ir perskaičiau. Po to, 
šalia pirmosios išsirikiavo 
visos kitos. Graži eilutė Ro
jaus Mizaros knygų išsiri
kiavo mano asmeninėje bib
liotekoje. O kada pabaigoje 
perskaičiau “žvilgsnį į pra
tek” pamačiau, koks arti
mas ir pažįstamas rašyto
jas.

Be knygų pirmą kartą su 
rašytoju “susitikau” 1959

ine tais, kai jis lankėsi tėvų 
žemėje. Šis “susitikimas” 
buvo distancinis —laiškais. 
Dirbdamas žurnalistinį dar
bą Šeduvos rajono laikraš
čio redakcijoje,- ruošiau nau
jametinį numerį. Laišku 
kreipiausi į rašytoją R. Mi
zarą, prašydamas papasa
koti kūrybinius planus 1960 
metams. Netrukus gavau 
laišką. Jame Mizara rašė: (vaikų namų auklėtinius.

“Jūs klausiate apie mano! O už poros dienų rajono 
ateities kūrybinius sumany-! ir miesto spaudoje skaityto- 
mus, mintis. Sumanymų tu-'jai rado reportažus ir nuo
riu nemaža, tik nežinau, ar traukas apie nepamirštinus 
aš juos galėsiu įkūnyti. Kai susitikimus. ,e> ..
grįšiu į namus, reikės stoti t Kada atsiverčiu ką tik 
prie kasdieninio darbo, va- i gautus “Laisvės” puslapius, 
dinasi, dirbti “Laisvės” re-; man prisimena vaųng&Jgy-^ 
dakcijoje, kurioje dirbau | venimo užgrūdintas '$r josm
per pastaruosius 40 metų. I pėdsakais nužymėtas Veidas, 
Teks nemaža rašyti įspū- geros akys, ugningi, ramūs>.
džių iš buvimo Lietuvoje.

Tai, ot, patys artimiau
sieji darbai.

Beje, sugrįžus namon teks 
pavažinėti po JAV lietuvių 
kolonijas su prane Šimais 
apie Lietuvą.

Džiaugiuosi, kad Jūsų 
laikraščio skaitytojai skai
to ir mano knygas.

šia proga leiskite man pa
linkėti Jūsų laikraščio skai
tytojams ir visiems šeduvie- 
čiams laimingiausių Naujų 
metų!

Draugiškai,
Rojus Mizara”

Šis laiškas buvo išspaus
dintas naujametiniame nu
meryje 1959 m. gruodžio 31 
dieną.

Ir štai šiais metais betar
piškas susitikimas su mielu 
mūsų rašytojumi.

Baigus pokalbius, Ieva Mi- 
zarienė grupei draugų įtei
kė naujai išleistą knygą 
“Jaudinantys susitikimai” 
su savo autografais. Tuo 
metu Rojų Mizarą “ataka
vo” rašytojo kūrybos gerbė
jai. Teko palikti savo au
tografą savo knygų tituli
niuose puslapiuose.

O paskui nuoširdus, liau
diškas rankų paspaudimas. 
“Neakivaizdinė” pažintis ta
po realinė. Asmeniškai su
sipažinau su Rojumi Miza
ra.

Trumpai pasikalbėjome 
apie spaudą, bendradarbia
vimą. Rašytojas įteikė 
“Laisvės” kolektyvo atmin
tinį suvenyrą, už kurią dė
kingas laisviečiams.

Laikas bėgo. Nors vėlu, 
bet šiauliečiai nenori paleis

Rojus Mizara Šiaulių miesto viešosios biblio
tekos skaitykloje pasirašo savo knygose.

leya ir Rojus Mizarai bef jų bendrakeleiviai 
Šiauliuose prie namo, kuriame 1919 metų 

sausio mėnesį į^yko pirmasis Šiaulių 
darbininkų atstovų tarybos posėdis.
■ f Hy. i. *• .
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ti brangių svečių. Visi ko
lektyviai fotografuojasi, no
ri šį malonų momentą įam
žinti.

Sekančią dieną svečiai iš 
JAV lankėsi Šiaulių miesto 
bibliotekose, įmonėse, “Aūs* 
ros” muziejuje, susitiko A 
liaudies poetu Jovaru, vyWo 
į J. Žemaitės gimtąsias vie
tas, pabuvojo pas Kuršėnų

puslįg 
iena va*ng&J 
grūdintas

žodžiai. L.
Ir norisi šiam žmogtH — 

Rojui Mizarai ir jo žmona| 
palinkėti geros sveikatos, ii 
gų ir vaisingų darko meti.

Mes, lietuviai, cmlžiuojar 
mės turėdami savo 'Rojų 
Mizarą, kuris širdies ugni
mi, darbu skatina Ivi&fe do
rus lietuvius mylėtis Imtą
jį kraštą—Tarybų Lietuvą.

Ant. Martinionis
Šiauliai ' ;.

Tekėjo nemunai...
,>u; ?

, o motihld; ■) 
i;

O Lietuva
Vidur gūdžios n a-k 
Rankas užlaužius t 
Kol

Bet
Tau

ze :

saulė patekės. < ? $ 
Tu ilgus ilgus amžius 
Nelaisvėj gyvenai; į 
Iš ašarų ir kraujo 
Tekėjo nemunai. įp.' 

Geriausi sūnūs, dukros —J 
Kovoj be atvangos) ' įjį. 
.Jie grūmės įnirtingai 
Plėšrių arų naguos. ' 

Akis tu pražiūrėjai;
Kad žus f i e —- nemątiei. 
Ir plukdė Tavo gėlą .
Į jūrą nenflmai. i
vienąkart sudaužė • 
plieno grluirilinės ,t

Galingi brolių kirčiai. £J
(žinau, tu ^raudinies,

Kad ne visi sulaukę) 
Aušros, lauktos seniai.).' 
Ir laisve sualsavo: '• . 
Patvinę nemunai^ 

Atsitiesė palinkus ū j;
Nuo rūpesčių galyąį; T 
Ir skamba tarsi Varpas ? 
Tarybų Lietuva.

Didžiuojamės ir tikim į 
Tu būsi amžinai.
Tekėkite iŠ džiaugsmo,į 
Tekėkit, nemunai!

Vytautas Rudokas

Skrodžiant lavoną
Skalpelio ašmenys paliečia odą,
Pelenų spalvos lavono odą,
Ir, nors jau rankos skrodė,
Gal tūkstančiui lavonų odą tempė,
Vis viena nervai įsitempia,
Paliečiant žmogiškos būtybės šventovę,
Kurioj gyvybės galia pulsuoti paliovė.

Kiek impulsų, pliūpsnių praskrido
Daugybėm įvijų, kurias išvydo
Chirurgo akis, galvos kupolą nukėlus;
Jį vis vien nukrečia šiurpo šešėliai:
Ir jam kada nuvoš kiaušą replės geležinės! 

Nuostabesnės elektroninės mašinos 
Niekas, niekad, niekur neįstengs išrasti, 
Jos funkcionavimo gelmių atsklęsti. . .
Ir štai ji neskaičiuoja, nebemąsto,—
Inžinerijos kompleksas, virtęs į balastą,
Kai katastrofiškai visiems laikams srovė nutrūko.

Impulsai, pliūpsniai laiduose išbluko, 
Lyg būtų ryšių linijos visoj planetoj 
Liovusįos signalais žybsėti, mirgėti;
Lyg po .skalpeliu — visas pasaulis sugriuvęs,
Ką tik'gyvas, žvalus, triukšmingas buvęs,

•! '• Kurį per keletą mirksnių baisių ginklų krūvos
kolosališko dydžio lavonu,

Tūkstantmetės statybos griuvėsių šventovę...
Ir ją mėsinęj'ą. archeologo kastuvas,— 

il^^rcheologo kosmonauto, kurs į žemės planetą 
U. Atskridę/ jos žuvimo paslapties tyrinėti.

n.

J’avęrtė

J. Subata

Yucaipa. California
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* susirinkimą
Po vasaros trijų mėnesių 

atostogų rugsėjo mėn. pra- 
dži(ff^vyko;/;s.į a i 11 i n g a s 
LLD kuopos susirinkimas. 
Aptarta keletu bėgančių 
kuopos ye įkalu, išduotas pa
rengimo^’ raportas ir paau
kota mūsų laikraščiams ir 
kitiems visuomeniniams rei
kalams iš iždo.

Susirinkimo dalyviams bu
vo nelinksma, naujiena, kad 
netekome vieno kuopos na
rio, Kazimiero Peslio. Pir
mininkei, paprašius, visi na
riai atidavė liūdesio pagar
bą keletui sekundžių atsisto
jimu. Pirmininkė taipgi pa
reiškė, kad prie Užuojautos 
į laikraštį ir dėt gėlių prisi
dėjo 30 simpatijos draugų 
ir draugių, ir laidotuvėmis 
rūpinosi LLD kuopos valdy
ba, kiek buvo galima ge
riausiai.

Onutė Peslienė norėjo 
tarti keletą padėkos žodžių 
kuopos susirinkime, bet ji 
buvo taip susijaudinusi, kad 
negalėjo nė' žodžio ištarti.

Finansinis raportas rodė, 
kad piknikas davė pelno 
daugiau kaip $80. Rengėjai 
labai patenkinti, kad paren
gime daugelis prielankiai 
prisidėjo su vienokiu ar ki
tokiu pašitarnavimu. Ren

■
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gėjai turėjo daug vertingų 
dovanėlių, drg. Rožytė Sa- 
viskienė gražiai pasidarba
vo su bilietėliais, o Onutė 
Širvinskienė visus gerai pa
vaišino skaniu pyragu. Šir
dinga padėka tiems, kurie 
prie parengimo prisidėjote. 
Dalyvių piknike buvo daug.

Kadangi šiuo laiku mūsų 
kuopos iždas stovi tvirtai, 
tai nepraleidome progos pa
aukoti spaudai ir sveturgi- 
mių gynimo reikalams.

Pas tūlus narius kilo min
tis, kad šį sezoną Yucaipos 
kuopa turėtų laikraščių va- 
jininkus. Vienbalsiai išrink
ti J. ir M. Alvinai būti va- 
jininkais. Dabar “Vilnies,” 
“Laisvės” ir “Liaudies Bal
so” skaitytojai šioje apylin
kėje visais laikraščių reika
lais kreipkitės į kuopos pir
mininkę arba finansų sek
retorę. Visiems bus suteik
tas patarnavimas.

Paduotas sumanymas, kad 
LLD kuopos susirinkimas 
būtų nukeltas į gruodžio mė
nesio pradžią. Tas klausi
mas paliktas kuopos valdy
bai. Jeigu per tą laiką ne
bus labai svarbių reikalų, 
tai kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 12 d., ir bus 
pranešta nariams, kur su
sirinkimas įvyks.

Šis susirinkimas įvyko 
puikių draugų Damušių re
zidencijoje. Kuopos nariai 
ir valdyba labai dėkingi 
draugams Damušiams už 
vietą ir šaunias vaišes.

Pas kuopos valdybą dar 
randasi šių metų laidos LLD 
knygų. Jeigu kas naujas 
įstos į Yucaipos kuopą, gaus 
visą eilę gerų pasiskaitymų 
ir įdomių raštų knygų. Pa
sinaudokite ta proga.

Pavyzdingas dalykas
- Jau antri metai Yucaipo- 
je gyvuoja SLA kuopa, ir 
jau turėjo keletą gražių pa
rengimų. Žmonės mėgsta 
laiką praleisti sueigose. Lie
pos mėn. jų parengimo ko
misija gražiai užkvietė mū
sų kuopos narius pas juos 
dalyvauti. Kaip buvo ma
tyti, daug žmonių dalyvavo 
ir gražiai laiką praleido.

Rugpiūčio 2 9d. įvyko LLD 
kuopos piknikas, ir mūsų 
kuopos valdyba užkvietė 
SLA narius, kad atsilanky
tų į mūsų parengimą. Skait
lingas būrys atsilankė ir

Ir vėl teko maloniai pra
leisti sekmadienio popietę 
pas draugus Čiurlius, kur 
pribuvome rugsėjo 12 d. 
apie 12 vai. dieną.

Priartėję prie jų gyven
vietės, pastebėjome, kad 
jau randasi gana daug au
tomobilių jų žalioje pievoje, 
kurią supa jų didelis sodas 
su daugybe obelų, aplipusių 
benokstančiais vaisiais.' O 
apie jų namelius matėsi 
būreliai besikalbančių sve
čių.

Visa tai dar daugiau pa
kėlė mūsų linksmą nuotai
ką, nežiūrint, kad diena bu
vo apsiniaukusi ir kartas 
nuo karto lynojo.

Buvo malonu susitikti su 
draugais ir įsigyti naujų 
pažinčių. Ir taip besikal
bant, bekvėpu o j a n t tyru 
oru, buvome draugų Čiur
lių pakviesti į pastogę pie
tų, kurie su savo pagalbi
ninkais, kaip tos darbščios 
bitelės, tik triūsėsi, skubė
jo priruošdami maistą ga
na dideliam skaičiui svečių.

O maisto buvo daug ir 
skanaus — visokių rūšių. 
Nors paskut i n i a m s sve
čiams kai kurių skanumy
nų pritrūko, bet alkano ne
buvo nė iveno.

Bevalgant ir lyti pradėjo, 
tad visi būdami pastogėje 
turėjo gerą progą plačiau 
pasikalbėti, pasidalyti savo 
mintimis.

Štai vienas draugas pa
rodo laišką, gautą iš “va
duotojų.” Tie žmonės, ne
tekę vilties, padorumo, 
blaškosi kaip išprotėję, pa
vartodami žemiausios rū
šies keiksmažo džius link 
pažangiečių.

Nekurie draugai, perskai
tę tą atplaišų “pažibą,” iš
sireiškė, kad reiktų ką nors 
daryti, kaip tai: pateikti 
tą “gromatą” pašto virši
ninkams. Juk tokie keiks
mai yra įstatymų draudžia
mi siuntinėti paštu. Kiti 
gi patarė visai nekreipti į 
tai dėmesio. Tie glušai, lyg 
prieš galą šuneliai, pa
staugs, paunkstaus ir tuo 
jų “žygiai” užsibaigs.

O lietutis pavilgęs žeme
lę vėl nukeliavo savais ke
liais. Tuomet vėl visi iš 
po pastogės išsiskubino į 
tyrą orą. Čia draugai R. 
Mizara ir A. Bimba pasa
kė trumpas, bet brandžias 
kalbas, kurių dalyviai ati
džiai klausėsi.

k

Besiartinant vakarui, vie
nas po kito dalyviai pra
dėjo išvažinėti su maloniais 
įspūdžiais, kurie ilgai pasi
liks atmintyje.

Prie pabaigos norisi nuo- 

linksmai laiką praleido.
Apie busų transportaciją
Jau seniai Yucaipoje pa

geidaujama busų transpor- 
tacijos, bet tik nuo rugsėjo 
12 d. busai' pradėjo važinė
ti. Bušai atvyksta tik tris 
kartus per dieną. Savaitės 
dienomis 6:48 ir 9:15 ryte ir 
6:39 vakare. Šventadieniais 
9:15 ryte ir 7:24 ir 10:44 
vakare. Sustoja Yucaipa 
Blvd, ir California St. Man 
atrodo, tokia transportaci j a 
turi daug trūkumų. Bušas 
atvykęs stovi apie 45 minu
tes, per t^ laiką galėtų ap
sukti Calimesa ir kitur, nes 
Yucaipa yra jau platus ir 
ilgas mestas, negalima pės
tiems ateiti iki Yucaipa 
Blvd.

i Alvinas 

širdžiai padėkoti draugams 
Čiurliams ir jų pagalbinin
kams už didelį darbą, pri
rengiant puikias vaišes sa
vo rezidencijoje, nuo kurių 
pelnas yra skiriamas mūsų 
brangiai spaudai.

Dalyvis

MŪSŲ PADeKA
Dėkojame visiems, rugsė

jo 1’2 d. atsilankiusiems į 
pikniką, įvykusį, mūsų gy
venvietėje. Taip pat dėko
jame visiems, kurie prisi
dėjo su bet kokiu darbu bei 
patarnavimu, kad pietūs 
būtų sėkmingi, kad svečiai 
būtų gražiai ir gerai pavai
šinti.

Ypatingai dėkojame 
draugėms M u z ikevičienei, 
daug dirbusiai, taipgi 
Mitkuvienei ir Stočkienei, 
na, ir mūsų Rūtai ir jos 
draugėms, patarnavusioms 
prie stalų. Iš vyrų dirbo: 
Muzikevičius, Venta, Vari- 
sonas, Tilvikas, na, ir pats 
Čiurlis. Tilvikas lakstė, 
kaip jaunuolis. Jis, Tilvi
kas, aukojo ir keiksų, ir bu
telį gėrimo, ir stiklinę me
daus. Radušis iš Bayon- 
nės taipgi aukojo vieną bu
telį gėrimo.

Nors diena buvo ir lie
tinga, tačiau publika atro
dė patenkinta. Kai kurie 
netgi labai džiaugėsi susi
tikę su savo seniai maty
tais draugais. Pagyvenu
siems žmonėms tai eina į 
sveikatą.

Pelno liko $124.
Churliai

MIAMI, FLA.
Svarbus pranešimas Miamės 

ir apylinkės lietuviams
LLD 75-ta kuopa rengia 

didelį banketą su pietumis. 
Bus spalio (October) 6 die
ną. Vieta — L.S.K. salėje, 
2010 N.W. 119th St., Mia
mi, Florida.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Programa prasidės 3 v. Me
ninę programą išpildys Ai
do choras ir jo solistės M. 
Gabrėnienė ir H. Mikitienė, 
taipgi Moterų ir vyrų an
sambliai po vadovybe moky
tojo J. Veličkos.

Gaspadinės: M. Kancerie- 
nė, M. Krupp paruoš ska
naus maisto. Komisija kvie
čia visus Miamio ir apylin
kės dailės ir spaudos mylė
tojus atsilankyti į šį paren
gimą. Pelnas bus laikraš
čiui “Vilniai”.

Kviečia Komisija

Iš laiškų
Gerb. Draugai,

Prisiunčiu jums iškarpą ' 
iš vietinio angliško laikraš- • 
čio “The New Haven Regis
ter” apie David Mitchell tei
smą. Kaip žinia, jis buvo 
teisiamas už atsisakymą 
stoti į armiją. Rastas kaltu 
ir nuteistas nuo 18 mėnesių, 
iki penkerių metų kalėti ir 
pasimokėti $5,000 pabaudos. 
Teismas tęsėsi apie savaitę 
laiko.

Pirmą dieną, kai prasidė-. 
jo teismas, didelė grupė 
žmonių, taikos mylėtojų 
teismabutį pikietavo. Už
baigus pikietavimą, įvyko 
prakalbos. Kalbėjo keli Yale 
universiteto ir kitų kolegijų 
profesoriai.

x Draugiškai,
Margaret Valinchus ,
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4 psi.
Penkt., rugsėjo (Sept.) 24, 1965

S. Zavis

Iš keliones po Europą ir Tarybų Sąjungą
(Pabaiga)

Prie viduryje aikštelės sto
vinčio gražaus paminklo ca
rui Nikolajui Pirmajam, 
kareiviškos sargybos jau 
nėra ir buvusi meniška ge
ležinė tvora aplink stovyla 
irgi jau pašalinta, bet tas 
nė kiek nesumažina tos sto
vy los meniško grožio.

Marijinskame paloci u j e, 
kur buvo vyriausioji caro 
taryba, dabar įsikūrusi mies
to taryba. Skubotai aplė
kiau visą didelį miesto kvar
talą. Nors namai tie patys, 
bet paskirtis jų visai kita. 
Daugybė krautuvių su dide
liais langais perdirbtos į gy
venamus kambarius, su
prantama, sumažinant lan
gus ir pertvarkant vidų.

Sadovos gatvėje krautuvių 
gana daug, bet jos ne to
kios puošnios.

Jusupovo palocius su so
du, kuriame Rasputinas bu-1 
1 1

švariai, nes ten kokia tai 
mokykla įsisteigus yra.

Pasigedau Voznesenskos 
katedros. Jos nė pėdsakų 
nelikę.

Visi namai reikalingi šva- 
rinimo-dažymo, bet tam, 
matyt, jie neturi atliekamo 
laiko.

Ryte vaikščiojant sutinki 
būrius jaunuolių, linksmai 
klegančių, ein a n č i ų į mo
kyklas, kurių šioje apylin
kėje, matyt, yra daug.

Namas, kuriame aš kadai
se gyvenau Kazanskos (da
bar Plechanovo) gatvėje, 
matyt, yra rengiamas re
montui. Visas kiemas pri
verstas statybinės medžia
gos, ir ar žmonės dar ja
me gyvena ar ne, neteko su
žinoti, nes aš jau per ilgai1 
užtrukau, ir žinojau, kad 
mano sankeleiviai laukia 
manęs eiti pusryčiauti.

žieminis palocius
Po pusryčių nuskubę jom į 

Žieminį Palocių, kuris da
bar sujungtas su Ermitažo 
muziejumi ir visais 1,050 
kambarių, geriau sakant, 
salių, pastatas perdirbtas į 
ištisą muziejų, kuris pripil
dytas daugybe gražiausių 
marmurinių stovyklų, alie
jiniais garsiausių piešėjų 
paveikslais, carų, carienių 
ir aristokratijos puošniais 
drabužiais, baldais, servi
zais ir kitais namų apyvo
kos brangiais daiktais, ka
rietomis, važiais. Vis tai 
darbas vietinių ir visos Eu
ropos garsiųjų dailininkų- 
meistrų.

Kadangi Leningradas yra 
europiško stiliaus ir dvasios 
miestas, tai Ermitaže tur
tingiausi dailės ekspona
tai yra europiškos dvasios 

' ir didžiumoje Europos daili
ninkų kūriniai, kuriuos ca
rų agentai po visą Europą 
supirkinėjo, o daug jų ir čia 
vietoje pagal užsakymą su- 

' kūrė. Carinė aristokratija 
nesigailėjo pinigų padary
mui Leningrado europiškos 
kultūros miestu. Pačių rusų 
garsiųjų dailininkų - akade
mikų kūriniai yra saugomi 
kituose muziejuose.

Savo grožiu ir puošnumu 
Žieminio Palociaus salės 
pralenkia Kremliaus palo
cių. Aprašyti grožį šių di
džiųjų salių neįmanoma. 
Tik spalviniais paveikslais 
pavaizdavus, žmogus galėtų 

: artimai įsivaizduoti, kiek 
- ten aktuališkai yra grožio, 

' itirto, sidabro, aukso ir dei- 
' mantų. Kiek čia brangiau

sio marmuro! Viena dide
lė salė, jos sienos, pilioriai 
išpuošta Uralu kalnuose 
randamu žaliu marmuru, 
malachitu vadinamu. Toje 
salėje ir visi kiti įrengimai: 
stalai, kėdės, taburetės, va
zos, žvakidės yra junginys 
malachito, aukso, brangak
menių, aksomų ir dar ko, ir 
vis tai žalsvos spalvos. Iš
tisa simfonija auksini.ai- 
žalsvo vaizdo.

Caro sosto kambarys taip 
pat žėrėte žėri grožiu ir 
brangenybėmis. Arti Mala
chitinės salės yra nedidu
kas, kuklus kambarys, ku
riame bolševikai, šturmuo
dami Žieminį Palocių, rado 
pasislėpusį visą Kerenskio 
valdžios štabą, visus minist
rus. Juos čia vietoje ir areš
tavo. To kambario, kaip is
torinio paminklo, padariau 
nuotrauką ir parsivežiau at
minčiai. '

, Kitame nuo Žieminio Pa
vo nužudytas, užlai k o m a s Į Jociaus upės Nevos šone sto-

vi šarvuotlaivis “Aurora,” 
iš kurio paleistas šūvis pa
lociaus link, paskelbė Ke-1 
renskio valdžiai ir visam 
pasauliui, kad monarchų ir 
buržuazijos valdymui Rusi
joje atėjo galas.

Daugiau įspūdžių
Penkios valandos skubaus 

vaikščiojimo po Ermitažą 
tik paviršutiniai supažindi-| 
no su jo turiniu, o fiziškai 
mus gana pavargino. Sugrį- 
žę į Astoriją ir užvalgę, tą 
dieną jau neturėjome noro 
leistis į tolesnes ekskursijas. 
Tik vėliau, po vakarienės, 
aš pats vienas nukulniavau 
į Nevsko Prospektą patirti, 
kaip dabar jis atrodo vaka
re.

Tiesa, žmonių pilna, va- 
žiuotė gyva, vienok to seno-7 
vinio blizgesio jau nėra. Ma
žiau šviesų. Krautuvių lan
gai beskoningai dekoruoti, 
mat, nėra kompeticijos, tai 
kam juos ir dekoruoti. Žmo
nės pasirėdę kasdieniškai, 
tik karininkų uniformos iš
siskiria iš pilkos minios. 
Seniau gi čia buvo demonst- 
rotyviška aukštosios visuo
menės sferos pogūlianka. 
Čia, kaip ir visur kitur, gat
vė ta pati, tik paskirtis ki
ta. Vietoje puošnių ekipa
žų, taxi mašinos skubotai 
vežioja. Vietoje puošnių da- 
mų su jų palydovais, visai 
kiti žmonės, skirtingais rei
kalais jų vietą užima, USA

Vėliau viename pasikalbė
jime su darbininkais už
klausius, kodėl leningradie
čiai taip niūriai rėdosi, at
sakymas buvo trumpas ir 
aiškus: Čia darbininkiška 
šalis, darbininkų miestas ir 
darbininkai atsisako pamėg
džioti buržuaziją, su jos pa
pročiais puošnume ir pūti- 
mesi.

Į naująjį miestą
Rytojaus dieną gavom gi

dą ir limoziną ir leidomės 
apžiūrėti naująjį Leningra-

Naujas miestas išaugęs 
jau pokariniais laikais į pie
tus ir rytus nuo Varšuvos 
geležinkelio stoties daugelio 
mylių plotu. Tai vis pen
kiaaukščiai apartmentiniai 
namai. Gatvės plačios. Tarp 
namų apsčiai vietos parku- 
čiams, žaismavietėms ir ki
tiems patogumams.

Pirmame pastato aukšte 
įvairios krautuvės. Tam 
tikrose vietose matyt ir pra
moninių pastatų.

Iš ten grįžom į miestą ir

Vėl teatre
Iš to fantastiško grožio 

kampelio grįžom į viešbutį 
ir rengėmės ankstyvai va
karienei, nes turėjome bilie
tus į Kirovo Operos teatrą 
(buvusį Marijinska Teatrą). 
Vaidino operą “Dekabris
tai.” Tai atvaizdavimas de
kabristų sukilimo Nikalo- 
jaus Pirmojo laikais.

Su sukilimu, žinoma, ca
ras’ susidorojo, bet vis tiek 
tas sukilimas gana daug pa
tarnavo tolimiesnei revoliu
cinių idėjų Rusijoje brendi
mo eigai. Opera įdomi tu
riniu ir skoniu.

Moterys sau, o mes sau
Mūsų viešnagė Leningra

de artėja prie pabaigos. Mū
sų gi moterys negali išva
žiuoti iš didelio miesto ne
matę krautuvių. Sekančią 
dieną nuvežėm jas į didžiau
sią turgų Leningrade, vadi- 
riaųią “Gostinny Dvor.” Tai 
didesnė universalinė krau
tuvė negu Maskvos “GUM.” 
Palikome jas ten, o mes tu
rėjom savų reikalų, tai Jo
nas ir aš išv a i k š č i o j o m 
Nevsko Prospektą nuo galo 
iki galo. Aš jį supažindi
nau su įdomiausiomis vieto
mis.

Užsukom į prašmatniau
sią Leningrado valgių krau
tuvę. Jei eilinėse krautuvė
se geros rūšies veršiena 
ar kiauliena mėsa kainuoja 
nuo vieno rublio ir 85 ka
peikų iki dviejų rublių ir 25 
kap. kilogramas (kilogra
mas yra lygus dviem ir ket
virtadaliui ameri k o n i š k o 
svaro), tai šioje krautuvėje 
visu rubliu brangiau. Vis 
tiek žmonių pilna ir perka 
viską.

Duonos kilogramas 50 ka
peikų, tai žymiai pigiau, ne- 

kranto nemažą kalną ir ta-1 gu pas mus. Krautuvėse 
me kalne lyg milžiniškas ■ prekių pilna.
bliūdas žavingai įrengtas i A ie bažnyčias 
sporto stadijonas, talpinau- į
tis daugiau kaip 100,000 žiū-j Nuėjau pažiūrėti Nevsko 
rovų. Viename, šone ant pat Prospekte Šventos Katari- 
viršaus iškeltas didelėmis' nos katalikiškos bažnyčios.

^važiavom į priešingą pusę. 
Pįrma negu leistis, Kamen- 
noostrofšku (dabar Kirovo) 
Prospektu link jūros, užsu
kom į revoliucijos lopšį — 
Smolny Institutą. Priešais jį 
stovi dramatiškoje pozoje 
Lenino stovyla, kuri lyg ih- 
spiruoja leningradiečius 
kovai už savo teises. Čia tai 
ir buvo sprendžiamojo revo- 
Jiucijos momento centras.

J Kirovo Prospektas
Kirovo Prospektas apsta

tytas daugiaaukščiais gyve
namais namais, mokyklomis 
ir kitais valdiškais pasta
tais. Salos Elagin, Kamen- 
nyi Krestovski apstatytos 
sanatorijomis, poilsio na
mais, gražiame parke mote
rims gimdymo namai, kur 
jūs praleidžia po kelias sa
vaites pirm ir po gimdomo. 
Visokių moksliškų" įst^gų 
klubai. Irkluotojų klubas „su 
daugybe irklinių valčių. 
Plaukikų baseinas, labai di
delis su daugeliu pertva
rų dėl skirtingų grupių plau
kikų. Baseinas šaltam orui 
esant yra apšildomas.

Visos tos salos pavestos 
sveikatos, poilsio, kultūrinio 
lavinimosi, pasilinksminimo 
;ir sportininkų reikalams.

Per vidurį . Krėstovskos 
salos eina ilgas „puošnus 

■ bulvaras. Pusiau juje to bul
varo yra vienas nemažas 
'sporto stadijonas. -Gale bul
garo ant marių kranto di
džiausias Leningrado Kiro
vo vardu stadijonas, ypa
tingos konstrukcijos. Galin
gais siurbliais, siurbiančiais 
iš marių dugno , dumblą ir 
smėlį, sukrovė: ant salos

Leningrade Šv. Izaoko ka
tedrą. Toji reikalauja dide
lių sumų pinigų užlaikymui, 
o maldininkų mažai. Tad 
kur tuos pinigus gausi? To
dėl šventikai ir atsisakė nuo 
jos.

Pati katedra yra labai 
vertingas didelis šedevras. 
Visas vidus iš marmuro, 
aukso, mozaikinių ir alieji
nių paveikslų ir bažnytinės 
paskirties įrengimų. Juos 
laiko ten todėl, kad tai at
stovauja vėlesnių laikų mo
derniai bažnytinei dailei. 
Lankytojų ten, matyt, ne
trūksta. Įėjimo bilietai tik, 
rodos, apie 25 kapeikos. Jei
gu nori lipti į katedros 
bokštą, tai jau 40 kapeikų. 
Iš ten matytis visas Lenin
grado miestas.

Leningrade labai daug di
delių svarbių fabrikų, bet jie 
išdėstyti fabrikiniuose 
kvartaluose. Pačiam mieste 
tai mažesnės, lengvosios 
pramonės dirbtuvių Daug, 
matyt, yra ir po keletą žmo
nių dirbančių kriaučių, šiau- 
čių, laikrodininkų ir viso
kių kitokių įmonių.

Vasiljevska Sala kaip bu
vo, taip ir tebėra. Tik da
bar rezidencinės gatvės ap
sodintos medžiais.

i

Mokslų Akademija, Uni
versitetas, muziejai tokie 
patys, tik Leningrado “Bir
ža,” tai yra šėrų-akcijų 
turgus, neteko sužinoti, ką 
veikia.

Keturios dienos Lenin
grade prabėgo žaibo greitu
mu. Atsisveikinę išvažiavom 
į Vilnių, ruožtu Leningra- 
das-Vilnius-Varšuva.

Šiuo geležinkeliu trauki
nys buvo vienas iš geriau
sių Visoje Europoje.

Kaip Antanas Smetona 
bego iš Lietuvos

raidėmis šūkis—“Taika Pa
sauliui.”

Bušai, taxis ir privačios 
mašinos turi atvežti žiū
rovus spiraliniu keliu ap
link kalną iki pat viršaus, 
nes įėjimas į stądijoną iš 
viršaus. > .

Diena buvo saulėta, tad 
vaizdas nuo viršaus stadijo- 
no sienų buvo tikrai žavin
gas. Iš vienos pusės Kiniš
kos Užlajos vandens plotai 
nusagstyti it gulbėmis bal
tais žėgliniais sportiniais 
laiveliais, iš kitos pusės tos 
visos salos paskendusios tik 
ką sprogstančioje ir pražys
tančioje medžių ii*rkrūmų 
želmenijoje, fantastiškai nu
teikia žmogaus sielą gyven
ti, džiaugtis ir mylėti. Mylė
ti gyvenimą, žmones ir pa
saulį!

Dievulėli tu mano, ant di
džiųjų bažnyčios durų dide
lė spyna užkabinta. Tarp 
portiko piliorių grindys įlū- 
žusios ir sukritusios į tuštu
mą apačioje. O ant portiko 
stogo ir piliorių daugybė 
karvelių. Aplink bažnyčią,' 
bažnyčiai priklausanči ame 
name, rodos, kad kas tai gy
vena. Atrodo, kad tąja bu
vusia puošnia bažnyčia nie
kas nebesirūpina.

Iš septynių katalikiškų 
bažnyčių Leningrade tik 
viena veikia, kitos uždary
tos.

Rusų Kazanska katedra 
yra paversta į prieštikybinį 
muziejų. Pastatas apraiz
gytas pastoliais, remontuo
jamas, nes, mat, tai istorinė 
bažnyčia.

Buvom nuėję į didžiausią

aromato,

stambes- 
verdamos

GERVUOGIŲ UOGIENĖ
Iš gervuogių galima pa

ruošti tuos pačius gami
nius, kaip ir iš aviečių. Tik 
jie neturi tokio 
kaip avietės.

Gervuogės — 
n ė s, kietesnės,
mažiau suyra. Kiekvienam 
uogų svarui pagaminama 
sirupo iš pusės kvortos van
dens ir svaro ir pusės cuk
raus. Karštas sirupas užpi
lamas ant uogų ir palaiko
ma 3—4 valandas. Toliau 
uogos su sirupu užvirina
mos, 3—5 minutes paveikia
mos ir, nukeltos nuo ugnies, 
palaikomos 8 vai. Tada dar 
kartą užvirinamos (paver- 
davėl 3—5 min.) Po to sky
lėtu samteliu uogos išgrai
bomos į dubenėlį, sirupas 
pavirinimas, kad sutirštė- 
tų, ir karštas užpilamas ant 
uogų. Šaldoma uogienė 
kartkartėmis sukratom a ; 
atsalusi supilstoma į stik
lainius.

Sukasi, sukasi daugiatūkstantinis ratelis. Nuostabus vaizdas iš šokių dienos Vilniuje

Pasakoja Smetonos šoferis
Jonas Abeltinis, senyvas, 

pražilusiais plaukais vyras. 
Jis prezidentūroje dirbo jau 
nuo 1924 metų. Vežiojo au
tomašina visus tris buržu
azinius prezidentus. Ilgiau
siai — Smetoną. Dabar gy
vena Vilniuje, pensininkas.

Pasakoja apie tuos “val
džios” vyrus Abeltinis su 
ironiška šypsenėle. Visokių 
istorijėlių žino, bet aš pa
prašiau, kad jis pabaigtų šį 
reportažą — savo atsimini
mus apie paskutiniąsias va
landas prezidentūroje. Juk 
tai jis tada, lemtingiausio
mis birželio dienomis, atve
žė virpantį Smetoną iki hit
lerinės Vokietijos sienos.

—Tai įvyko 1940 metų bir
želio penkioliktą d., — ėmė 
pasakoti Jonas Abeltinis. — 
Prezidentūros kieme pilna 
mašinų. Mane iššaukė pre
zidentūros adjutantas Žu
kaitis: “Pripildyk mašinos 
bakus kiek gali. Reikės va
žiuoti į Palangą.” Pripil
džiau. Atskuba komendan
tas, kapitonas Ignas Jasiū
nas. “Mauk į ligoninę, at
vežk Smetonos žentą pulk. 
Valušį.” Jam ten buvo iš
operavę glandas. Atvežiau. 
Laukiu tolimesnių nurody
mų, o mieste linksmas pagy
vėjimas, žmonės jau džiū
gauja. Jaučiu, kad ne į Pa
langą važiuosiu. Iš rūmų 
staiga išbėgo Smetonienės 
kambarinė, Jasiūno žmona 
su daiktais. Labai ragina 
nešti lagaminus, liepia kiek 
galint skubėti ir Smetonos 
sūnus Julius: “Važiuoti, kuo 
greičiau važiuoti,” — šau
kė jis. Aš padedu nešti ry
šulius ! Po prezidentūros 
kambarius vaikšto ir į grin
dis nervingai tranko lazdą 
Smetona. “Kartą klaida pa- mus kaip seniau,” — atsakė

Žukaičiui atsisakiau bėgti į 
užsienį.

Kai po kiek laiko Mus- > 
teikio mašina grįžo atgal, 
generolo jau nebuvo. Prie 
progos patylomis paklau
siau šoferio: “Kur genero-/ 
las?” Jis paniekinančiai nu-1 
sijuokė ir atsakė: “Krašto Į 
apsaugos ministras jau iš- y 
dūmė iš savo krašto”...

Sutemo. Prie mašinos vėl 
atiturseno Smetona su savo 
palyda ir liepė man lauktu . 
Staiga kažkoks policiiūnkas 
pašnibždom is užkalbino 
Smetoną. Keletą mivMčių 
jie kažką aptarė. Policinin
kas mostelėjo ranka ir Sme
tona tuojau su palydovais, 
nepaleisdamas iš rankų la
gamino ir lazdos, nuėjo gat
velėmis paskui jį.

Laukiau jų apie valandą, 
bet Smetona negrįžo. Tada 
supratau, kad jo ir kvapas 
išnyko... Grįžau prie mo
kyklos. Prie jos su portfeliu 
rankoje nervingai lakstė. 
Vailokaitis: “Kur preziden
tas?” — klausė jis mane. Aš 
parodžiau Vokietijos link... | 
Palaukęs kiek, nuvargęs už
migau mašinoje. Paryčiais „ 
mane pakėlė Jul. Smetona. 
“Važiuok prie sienos”y-pa- 
liepė. Į mašiną pasW jį 
įsiropštė Smetonienė su žen
tu ir dukra.

Privažiavome prie pasie
nio sargybos. Julius Sme
tona man komanduoja va
žiuoti toliau, bet aš griež- | 
tai atsisakiau. Tada Julius 
Smetona supyko ir tarė: 
“Eik lauk. Aš pats pervą? 
rysiu mašiną per sieną.” Aš 
jam atsakiau, kad to neda
rysiu, nes mašina valstybės, 
ne jo. Smetonienė paklau
sė: “Kodėl Jonas nenori ten 
važiuoti?” Atsakiau: “O ką | 
aš ten veiksiu?” “Važinėsi t

daryta, reikia važiuoti!”— 
kažkam šaukia jis (ta “klai
da,” kaip vėliau supratau, 
Smetona laikė, kad nespėjo, 
kaip anksčiau buvo numa
tęs, hitlerininkams atiduoti 
Lietuvos).

Popietis. Greitai į maši
ną su lagaminu ir lazda 
rankoje ateina Smetona. Jį 
atlydi adjutantas Žukaitis, 
komendantas Jasiūnas. Žu
kaitis duoda komandą va
žiuoti per Laisvės alėją. Bu
vo jau ketvirta valanda po 
pietų. Smetona pasistato 
palto apykaklę, slepia vei
dą nuo žmonių. Važiuoja
me aplink, per Panemunę, iš 
ten pro Napoleono kalną— 
“Maisto” fabriko link. Nuo 
“Maisto” fabriko man liepia 
pasukti į Garliavą. Ir taip 
tiesiog pro Marijampolę ir 
Vilkaviškį—į Kybartus. Ką 
Smetona kalba, negirdžiu, 
mane nuo jų skiria už nu
garos įrengta speciali per
tvara... Kybartuose su
stojame prie mokyklos. “Kur 
toliau važiuosime, pone pul
kininke?” — paklausiau Žu- 
kaičio. “Į užsienį, Jonai,”— 
atsakė. “Man vaikai, žmo
na, tėvynė, —- prieštaravau. 
—Aš nevažiuosiu.” “Ką pa
darysi, Jonai,—tarė Žukai
tis. — Tarnyba!”—ir nuėjo.

Temstant išėjo Smetona 
nepaleisdamas iš rankų 
lagamino. “Važiuok prie 
tilto, be 'šviesų,” — palie
pė. Važiavau be šviesų. 
Apie šimtą metrų nuo pa
sienio sustojam. Smetona 
tada perlipo į generolo Mus
teikio mašiną ir su juo nu
važiavo toliau. Jie, matyt, 
suabejojo manimi, nes aš

ji. “Ačiū, ponia, — nusijuo
kiau. — Užtektinai jau jus 
privažinėjau.”

Taip iškraustęs Sme^bnos 
giminę, aš pasukau į Kau
ną. Pasiekęs popiečiais mies
tą, atvykau tiesiog prezi- J 
dentūron. Čia visur tylu, ra
mu. Greitai atėjo šveico
rius: “Važiuok pas Tūbe- 
lienę, — sako. — Skambino | 
ir liepė nuvežti ją į Kybar
tus.” Aš tik nusijuokiau ir 
nuėjau į namus.

Kitą dieną prezidentūros ( 
kanceliarijos viršininkas 
Bielskus man liepė važiuoti I 
į ministrų kabinetą pas Mer- / 
kį. Merkys paliepė vykti į’ 
Lelijų gatvę numeris trys ir | 
atvežti iš namų į preziden-^. 
turą Justą Paleckį. Nuvy | 
kau. Ten sutikau kuklų * 
dar jauną vyrą, kuris malo- $ 
niai su manimi pasisveiki
no. Nuvežiau jį į prezjpen- 
tūrą ir palikau. (

Praėjo keletas valandų, ir f 
tik tada aš sužinojau, kad 
atvežiau naują prezidentą— t 
Justą Paleckį... — linksmai 
nusišypsojęs baigė savo pa
sakojimą Jonas Abeltinis.

“Švyturys,” nr. 13

nevirtos mėlynės
ARBA GIRTUOKLĖS
Perrinktos šviežios uogos 

nuplaunamos verd ančių 
vandeniu, supilamos į stik- 
1 a i n į, sluoksniuojant su 
cukrumi. Stiklainis užriša
mas pergamentiniu popie
riumi, pastatomas ant lan
go saulėtoje vietoje irJ&ip 
laikomas apie 2 savdKes; 
paskui mėlynės statomos į 
tamsią spintą.

A1. Sėly laite
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IŠ LAIŠKU
Committee of three people, 

f —Joseph Judžentas, Victor 
-1 Valley and J. P. Stanči

kas.—were elected to soli-’ 
cit for more funds. After 
the meeting, J. P. Stančikas 
came to us and said—“it’s’ 
the very first time in all 
my life I am doing some
thing for Laisve newspaper 
and I would love to do it 
all myself,” and so it was 
done by this most honor
able, dedicated man who 
worked for Vilnis paper 
most of his life and the 
very first time for the

of
as įteikta

San Francisco-Oakland, Gal
Dear Lillian!

Our highest regards 
you and all our friends, 
am taking the liberty 
writing this in English,
it goes faster for me than 
Lithuanian. I promised I 
would try and help to or
ganize a Lithuanian Cho
rus in St. Petersburg. We 
now can say it is done after 
ups and 'downs of one sort 
or another, mainly a per
son to conduct us.

Adele Pakali came to our 
aid on this score, she did 
it a£Jy and with confidence, newspaper Laisve.

Such is the element 
working in our fair city. 
One can only say “valio!” 
for St. Petersburg.

Regards to all—
Marija ir Juozas 
Judžentai i

Asjfor our inspiration, An
thony Bimba, Katherine 
Petrick, John Lazauskas, 
John Grybas, Qreblikas, 
during their visit* here, 
were the biggest helpers, 
their enthusiasm, energy, 
thought fulness do go a 

• long way towards any goal. 
As you can see, I cannot 
take any credit for this, as 
I gave up 
others had 
and would 
give it up.

We have 
ourselves to Meno Sąjunga 
and on September 1st, at 
the LLD 45th branch meet
ing, we applied for recog
nition and guidance, help 
for expenses, to belong, to 

’ be taken in under their 
wing of our LLD 45th 
branch. A Committee was 
elected to find out details- 
so now we need only the 
acceptance. It took 2.į yrs. 
to accomplish, but it looks 
as if St. Petersburg, at long 
last, has a Chorus!

I thought perhaps all of 
our friends would enjoy 
knowing how hard St. Pe-

pakeliamai karšta, bet pra
leidome dienų labai gražiai, 
kiekvienų mūsų pikniku pa
linksmina draugės M.'šilau- 
skienė ir Ona Žemaitienė 
gražiomis lietuviškomis dai
nelėmis.

Kupriūnams
dviem lovom uždengti graži 
dovana už suteikimų. vietos 
piknikams. Šiam [piknikui 
dovanų aukojo įsekamos 
draugės: Dženė Stanienė, 
K'. Deltuvienė ir M; Anta
naitienė. Visiemsį aukoto
jams širdingas ūčifl.f:

—:--------įį,'

Baltimoreje- yraę platina
mas fašistinis tautįninkų 
lapelis, niekinantis Tarybų 
valdžių Lietuvoje.c Šitie su
tvėrimai daug ašarų išlieja 
apie buržuazinius 'laikus 
Lietuvoje ir kitų- prašnįat- 
nybių praradimų ■ Ponai, pa
liaukite lieję krokpdilio Aša
ras. Jūsų įtroškimų žvaigž
dė jau nusileido. ! 1J ’

Už taikų ir Lietuvos šventės 
garsai suskambėjo ir 

pas mus
Rugsėjo 12 d; visos šios 

apylinkės lietuviai susirinko 
į Suomių svetainę, Berke
ley, išgirsti pranešimus iš 
pasaulinės veiklos už taikų 
ir iš didingos iškilmės Vil
niuje atžymėjimui Tarybi
nės valdžios Lietuvoje dvi
dešimt penkmetinių.

Dar prieš pradėsiant pro
gramų, San Francisco ir 
Oaklando LLD kuopų narės 
pateikė pietus. Visi sočiai ir 
skaniai pavalgė. O gaspadi- 
nėm didelis dėkui už rūpes
tingumų ir darbštumų.

Pirm to pirmininkė V. Ta- 
raškienė pristatė Kaliforni
jos universiteto profesorę 

_ Frances Herring. Ji—žymi 
I veikėja Moterų už Taikų 

I Irnwiitofn no \zion nia n

Norwood, Mass.
Rugsėjo 10 d. po sunkios 

ligos Roslyndale General 
Hospitalyje mirė Antanas 
Smolskis, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Paliko dideliame 
liūdesyje savo žmonų Ma
ry (po tėvais Balkus), sūnų 
Joseph ir dukrų Helen, žen
tų ir 5 anūkus, taipgi ne
mažai artimų giminaičių.

Buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw Funeral Home, 1248 
Washington St., Norwoode. 
Palaidotas rugsėjo 13 dienų 
Norwoodo Highland Ceme-

& VICINITY

several times, 
more gumption 
not so readilly

already applied

Baltimore, Md.
Įvykiai, kurie bus ilgai 

prisiminti
Rugsėjo 18 d. mylima 

draugė Ona Žemaitienė su
rengė savo vyrui Antanui 
slaptų 70-tom metinėms at
žymėti sueigų, 
gražus 
draugų. Antanas nustebo 
pamatęs tiek svečių, nežino
damas, kodėl jo draugai 
renkasi. Tiktai kada prasi
dėjo eiti jam sveikinimai ir 
linkėjimai, drg. Žemaitis 
suprato kame dalykas.

Drg. A. Žemaitis savo 70 
metų savo gyvenimo am
žiaus nepraleido veltui. Jis 
sunkiai darbavosi progresy- 
viškoje dirvoje. Todėl jis 
nusipelnė gausų pagerbimų

Ateinantis Lietuvių įite- 
ratūros Draugijos. 25 kuo
pos susirinkimas .įvyks spa
lio 2 d., 2 vai. popiet. Svar
bu visiems nari&ins; daly
vauti. Reikės dųtyti prisi
rengimus ate ip anoj am:“ Lai
svės” vajui. Buvęs -Lais
vės” agentas A/ Žemaitis 

rus planus gavimui “Lais
vei” naujų skaitytojų.’

Visiems geriausios kloties. 
Pasimatysime susirinkime.

John Balsys

Susirinko man ®ak5> kad Jts turi ge- 
būrelis Žemaičių

Brockton, Mass.
c-

Rugsėjo 16 dienų mirė Ma
ry Urbonienė (Petraitis), 
“Laisvės” skaitytojo K. Ur
bono žmona.

Ji pirmiau gyveno Water-nusipenie gausų pagerunnų. i -------- _
---- ----- jįs įr dabar, nė valandėlės > bury, Conn. Ten priklausė 

| tersburg people are work- Į nepraleidžia nesirūpinęs vi-
ing at all times. įsuomenės reikalais. Štai ir

Some time ago you sent j dabar paaukojo $5 “Lais- 
me a letter about how vės” reikalams, 
much help and donations; --------
would be most welcome for Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
cerebrating LLD 50th year turėjome piknikų pagerbi- 
i< print — in the special mui draugų Kupriūnų. Su- 
issue of Laisve. I turned I važiavę į piknikų radome 
your letter over to the LLD drg. P. Kupriūnų sergant, 
(45) branch, and they im- nes turėjo lengvų širdies 
mediately sent a greeting atakų. Suvažiavo gražus bū- 
together with $100. A relis svečių. Nors buvo ne-

Apriipinkit Savo Gimines 
Ir Draugus

G

Žiemai ir Naujų Metų šventėms Valgių Produktais, 
Skanėsiais ir Vynais.

NEPAPRASTO SKONIO IR KOKYBĖS
MŪSŲ KAINOS ŽEMIAU KITŲ KONKURENTŲ

DIDELIS PASIRINKIMAS: miltų, ryžių, kruopų, 
sviesto, dešrų, arbatos, kakavo medaus ir t. t.

Ateikit į mūsų parodinius kambarius ** Pasirinkit dovanų giminėms: 
nuo automobilių iki “Orenburg” skepetų, stiprių rusiškų vilnonų. 

Daugelio dalykų kainos numažintos.
Užsisakykite “PUTEVKŲ”—tai yra 12-os dienų atostogų poilsio 

namuose, Kaukaze, Kryme, Rygos pajūriuose, Palangoje 
Maskvos srityje.

Reikalaukite mūsų iliustruotų katalogų.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003.

Phone: 228-9547

Sutartys su sekamomis firmomis::
PACKAGE EXPRESS SERVICE AGENCY, INC.
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
GRAMERCY SHIPPING CORP.
GLOBE PARCEL SERVICE, INC., (VISI SKYRIAI)

VirŠminėtos firmos yra mūsų autorizuotos priimti užsakymus 
įvairių dovanų, reikmenų ir valgio produktų, gamintų Sovietuose.

Taipgi užsakymus dėl ^PtlTEVDK” sveikatos kurortuose
Sovietų Sąjungoje.

prie Lithuanian W o m e n’s 
Benefit Society.

Liūdesyje paliko jos vyras 
Kazys, sūnus Vitold J. Pet
raitis. podukra Mrs. Nellie 
Eselunas ir jos vyras Al
phonse New Britain, Conn., 
sesuo Uršulė Kroleinienė 
Lietuvoje.
' Palaidota Waterburio ka
pinėse.

komitete, ne vien čia, o pla
čiai žinoma šioje šalyje ir 
pasaulyje. |

Ji nuosekliai ir įdomiai 
papasakojo Vietnamo liau
dies sunkių, kruvinų kovų 
dėl savo šalies nepriklauso
mybės. Interesingai ir aksti- 
nančiai ji kalbėjo apie su
važiavimų dėl taikos Viet
name, buvusį Indonezijos 
Jakartoje. Iš profesorės kal
bos patyrėme, kad suvažia
vimas buvo didelis, atstovų 
.sąstatas įvairus, kurį suda
rė atstovybės ne vien iš pie
tinio ir šiaurinio Vietnamo 
ir kitų Azijos šalių, bet ir iš 
daugelio kitų kontinentų 
šalių. Nutiesti planai dar
bui dėl taikos.

—Mūsų šalies puolimas 
ant Vietnamo, deginimas 
miestų, kaimų, žudymas ne
kaltų žmonių, kūdikių iššau
kia vis dideshį žmonių pa
sipiktinimų pasaulyje, — sa
kė profesorė.

Antra kalbėjo Ksavera

Massachusetts Moterų Są
ryšis rengia piknikų sekma
dienį, rugsėjo 26, K. Ustupo 
sodyboje, 27 Cleveland Ave., 
Montelloje. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Rengėjos prašo visus vie
tinius ir iš aplinkės daly
vauti. Sako, visus dalyvius 
gerai pavaišins^

“Laisvės” skaitytojai Mon- 
, telloje negavo savo laikraš
čio Nr. 69, rugpiūčio 31 d. 
laidos. Kai kurie manė, kad 
“Laisvės” administracija to 
numerio neišsiuntė. >

Bet rugsėjo 15 d. visi skai
tytojai tų numerį gavo. Kur 
jis buvo užklydęs, nežino
me.

G* Shimaitia

tę Marytę Baltulionytę pa
pasakoti savo įspūdžius, įgy
tus laike dainų ir šokių šven
tės Tarybų Lietuvoje.

Marytė kalbėjo neilgai, 
bet pasakė daug. Mat, ji 
matė dainų ir šokių šventę 
ir Lietuvą prieš penkerius 
metus ir dabar. Ji stebino 
klausytojus Lietuvos liau
dies nuveiktais darbais per 
praėjusius penkerius metus 
atstatymo srityje, moksle, 
mene, sporte ir t. t. Visa jos 
kalba buvo entuziastiška, 
džiaugsminga, įdomi, pamo
kanti. ’

O baigdama kalbėti visai 
optimistiškai pr a n a š a v o, 
kad netolimoje ateityje Lie- > bažnytinėmis apeigomis, 
tuvos sostinė Vilnius pra
lenks Paryžių.

A. Smolskis buvo laisvų 
minčių žmogus, su religija 
neturėjo nieko bendro. Bet 
jo šeima palaidojo jį su

A. Smolskis iš Lietuvos 
atvyko į šių šalį prieš pir- 

Paskutinis kalbėjo laik- mųjį pasaulinį karų. Pir- 
raščio “Vilnies” korespon
dentas Ignas Kamarauskas. 
Ignas apleido Lietuvą bur- 

| žuazijos valdymo laikais.
Regis, 1928 m. išvyko į Ar
gentiną, o po keliolikos mę- vienos šeimos namelį. Visų 
tų pasiekė JAV. laikų buvo “Laisvės” skaity-

mus 30 metų išgyveno Nor- 
woode, vėliau persikėlė gy
venti į Dedham, Mass., ir 
gyveno 66 Greensboro Rd.

Turėjo įsigijęs nuosavų
tų pasiekė JAV.

Nedažnai klausyto j ani'S to jas. 
tenka klausytis tokios kai- — 
bos, kaip Igno. <

Karosienė, taip pat plačiai jig liko Lietuva 
iv uaiLma Vln-

tenka klausytis tokios kai- Lai būna velioniui amžina 
bos, kaip Igno. Jis be jo- ramybė, o šeimai užuojauta 
kių komentarų, be pridėčkų, liūdesio valandoje, 
be perdėjimų papasakojo! 
savo praleistas keliolikų die
nų tėvynėje. Jis pasakė 
taip, kaip jis pasimatė, pa
sikalbėjo su valdžios žmo
nėmis, su darbininkais fab
riko, ūkio ir kitais, su moks
leiviais, su vaikučiais, su gi
minėmis ir net su buvusiais 
bendradarbiais Argentino- 
noje, o jau sugrįžusiais į 
Lietuvą ir džiaugsmingai, 
laimingai Tarybinėje Lietu
voje begyvenančiais.,

Jis sakė, kad dabar Lie
tuvoje žmonių gyvenimas, 
pakilimas moksle, kultūroje 
yra toks aukštas, kad nega
lima rasti panašumo, kai

M. Uždavinis

“Laisvės” skaitytojas

žinoma ir žymi veikėja Mo
terų už Taikų komitetuose. 
Ji ką tik grįžo iš Pasaulinio 
Suvažiavimo už Taikų, įvy
kusio Suomijos sostinėje 
Helsinkyje. Plačiai ir įdo
miai papasakojo suvažiavi
mo sąstatų, supažindino 
klausytojus su suvažiavime 
iškeltais ir parodytais dide
liais darbais už taikų, jau 
atliktais ir a 11 i e k a m a i s. j 
Taip pat supažindino su iš
dirbtais ir suvažiavimo pri
imtais ateities veiklai pla
nais.

Po suvažiavimo Helsinky 
ji ir kiti atstovai važiavo į 
Potsdamą, kur.iame po ka- 

*ro ,buv6 Talkininkų pasira
šyta sutartis, draudžianti 
Vokietijai ginkluotis ateity
je. Dųbar čia atvykę atsto
vai pareiškė protestų prieš 
mūsų J šalį ir Britaniją dėl 
leidimo Vokietijai ginkluo
tis ir abejojimų leisti ar ne
leisti jai gamintis atominius 
ginklus.

* Po kalbų taikos reikalais 
pirmininkė paprašė laikraš
čio “Laisvės’’ koresponden

Abu turistai sakė, kad vi
sa Lietuva buvo pasipuošu
si iškilmių ir taikos pasau
lyje šūkiais.

Reporteris

žfūMtĮuįin

LAWRENCE, MASS.
KALAKUTIENOS PIETUS

Rengia LLD 37 kp. ir LDS 125 kp. 
Dėl “Laisvės” Rudeninio Fondo

Sekmadienį, Spalio-Oct. 3 d 
MAPLE PARKE

METHUEN, MASS.
Pietūs bits duodami 1:30 vai. diertų

Kviečiame visus spaudos rhylėtojus-rėfriėjus da
lyvauti — vietinius ir iš apylinkės.

—Rengimo Komisija

HELP WANTED MALE

BAKER
Experiened bench hand. 

Danish and sweet dough.
Day work.
Apply at—

650 E. Erie Ave.
(74-78)

IRON WORKER

Experienced in welding, brake and 
shear work.

Steady employment.
9030 Statė Road.

(74-80)

ir 
rėmėjas Antanas Žiurins- 
kas, gyv. 884 Hart St., 
Brooklyne, jau trečia sa
vaitė randasi Wyckoff 
Heights ligoni nėję, 374 
Stockholm St., Brooklyne. 
Buvo operuotas apie kaklų 
ir ausį. Linkiu greito pa
sveikimo.

. Kinai nukirto 
amerikinį lėktuvą

Hong Kong. — Kinijos 
žinių agentūra skelbia, kad 
kinai nušovė amerikinį lėk
tuvų ties Hainan sala, esan
čia pietiniame Kinijos pa
kraštyje.

Skelbiama, kad buvo pa
imtas į nelaisvę ir lėktuvo 
vairuo t o j a s — Philip E. 
Smith. Sakoma, lakūnas 
išsigelbėjo, nusileisd amas 
parašiutu.

Į

MIRE
te-Antradienio ryte, per 

lefonų pranešė F. Mažilie- 
nė, kad mirė A. Gąškauskie- 
nė, gyvenanti Huntington, 
L. L Ji mirė pirmadienį, 
rugsėjo 20 d.

Trečiadienį kūnas buvo 
atveštas į Maspetho krema- 
torijų.

Tik tiek žinių buvo gauta; 
gal kas nors plačiau apie tai 
parašys.

BAKERS HELPER
Doughnut frying and cake icing. 

5 ddy week.
Time and half after 40 hours.

Fringe benefits. LEE WALKER, 
5910 Crescent Blvd., Pennsauken, 

N. J. Suburban Bakery. (76-81)

CARPENTERŠ
Experienced men 

for complete form work. 
Apply Field Office— 
McCloskey & co.

Scotts Lane & Henry Ave.
(72-77)

OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOGUE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal

. (70-76)

MACHINE SHOP LAYOUT & 
SET-UP MEN. Must be able to lay
out from blueprints and set-up ma
chines. Must work to close toleran
ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP., 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.

(70-76)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, spalio 4 
d., o LDS 67 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lio 7 d. Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakare.

Prašome narius dalyavuti susi
rinkimuose, nes jau ateina žiemos 
sezonas, yra daug reikalų, kuriuos 
turime apsvarstyti. “Vilnies” ir 
“Laisvės” vajai ir kiti reikalai.

George Shimaitis (76-77)

ENGINEER

Grade “A” License.
11 P. M. to 7 A. M.

Call
FRED CONRAD CE. 6-8200.

(76-84)

SEWING

Machine repair & warehouse man. 
Steady income.

World wide company. 
Benefits.

Phone Mrs. Malatesta. WA. 5-5024.
(74-79)

PLUMBERS. Mechanics & helpers. 
Must have experience on new work. 
Steady work & good wages, paid for 
legal holidays and vacation. Apply 
ready for work. 7:30 A. M. Farm 
House, opposite water tower, Rt. 70, 
Marlton, N. J., or call after 6 P. M.. 

609-RO. 7-2086 or DA. 9-4478.
(74-80)

AUTO PAINTER & HELPER.Top 

wages, A-l working conditions and 

fringe benefits. Call 275^9841, vicini

ty Norristown, Pa.
(76-82)

CUTTER

Experienced on custom draperies.

Call OR. 3-8173 or OR. 3-6461.

(76-77)

HOUSEMAN

Plain cook, live in. 4 adults.
Recent references.

ME. 9-1114 or ME. 9-0456
(76-80)

METHUEN, MASS.

vyro mirties. Niekada jo 
ramiai, mano mielas.

Petrisė, anūkė
Todd, proanūkis
Ignas Chulada, 
švogeris su žmona

T. Tartoriis> švogeris

Liūdnas šešerių metų prisiminimas mano mylimo 
neužmiršiu. Ilsėkis

Liūdime visi:

Jonas Sleivis
Mirė rugsėjo 25, 1959.

Juzė Šleivienė, žmona
Stefanija, duktė
Albinas Kaupinis, žentas
Richardas,

anūkas su žmona
Ir visa giminė

EXPERIENCED CARPET 
INSTALLER

Good pay. Steady work.
ADAM T. GIEMZA

Custom Carpet Service 
WI. 5-1816

(76-78)

t
r

JOURNEYMEN
Die Cast Die Makers. Boring Mill 

Operator.
Keller Operator 
Deckel Operator 

Radio Drill Operator
Only men exp. in building die cast 

dies or plastic molds need apply. 
REBMANN PRODUCTS CORP., 
12265 Dixie Ave., Detroit, Mich.

313-538-6666. (76-78)

STORM WINDOWS
Experienced Glazers & Processors 

for storm window factory. Male or 
Female. May apply at 1909 E. Ha- 
gert Street. GA. 5*-7373.

(76-77)

i

Laisvei naujo skaitytojo, tai
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Gražus buvo Motery klubo 
susirinkimas

Skaitlingai iš Didžiojo įrašytų į klubą. Garbė jums, 
New Yorko visų rajonų pa- i drauge, už gražų darbą! 
žangios lietuvės rugsėjo Per M. Juškienę įsirašė 
15-os vakarą susirinko į šios moterys: Anna Rep- 
pirmąjį šio sezono susirin-šys, Adelė Stupur, Marga- 
kimą! Laisvės salėn. Visos j ret Allmer, Anna Jamison, 

A. Stanley, Mary Witkus, 
J. Pužauskas, Elizabe t h 
Zuk, Ona žiugždienė, So
phia Stasiukaitis, M. Wit-

atėjo geroje nuotaikoje.
Klubo pirmininkė I. Mi- 

zarienė nedelsiant susirin
kimą atidarė. Aptarti klubo 
bėgamieji reikalai. Šį sezo
ną klubietės pasiruošusios 
daugiau dirbti, kad palai
kytų mūsų spaudą, mūsų 
organizacijas ir bendrai, 
kad kovotų už geresnį gy
venimą ir taiką pasaulyje.

Sekretorė V. Nevinskie- 
nė pranešė apie gerą kl. iž
do stovį, o sekr. Keršulienė 
raportavo apie sėkmingą 
popietę su grįžtančia iš 
Taikos Kongreso Karosiene.

Klubas sveikina LLD. jos 
auksinio jubiliejaus proga 
specialėje “Laisvės” laidoje 
su auka nuo klubo $25, o 
per M.' Juškienę ant vietos 
klubo narės suaukojo $25, 
viso $50.

Ieva Mizarienė, be kitų 
dalykų, dėkojo klubietėms 
už skaitlingą dalyvavimą 
josios vyro rašytojo Rojaus 
Mizaros pagerbimo banke
te. Anglų kalba knygos 
“Lithuania—Past and Pre
sent” klubas paėmė 25 egz. 
Ant vietos narės pasidalino 
išplatinimui.

Rugsėjo 17 ir 18 d. Stat
ler Hilton Kotelyje New 
Yorke buvo diskusuojami 
mūsų šalies įstatymai. Nuo 
klubo sutiko dalyvauti A. 
Rainienė ir S. Sasna.

Pranešta, kad “Laisvės” 
piknikas Eastone buvo sėk
mingas. Marytė Kalvaitie- 
nė šiam piknikui išplatino 
23 buso ir įžangos bilietus, 

Mūsų klubietės ir atosto
gų metu nepamiršta savo 
organizacijos. Dar bščioji 
Magdalena Juškienė atei
dama į susirinkimą atnešė 
sąrašą dešimties moterų,

' kus ir EI. Zuk užsimokėjo 
I po $5 ir jos lieka klubo am
žinomis narėmis.

Auka nuo A. L. — $1.
Per Uršulę Bagdonienę 

įsirašė Marytė Baltuliony- 
tė. Ji aukojo klubui $5. Klu
bas dėkojo visoms.

Sužinota, kad klubo narę 
Oną Makarevičienę ištiko 
paralyžius. Ji randasi King 
County ligoninėje. Taipgi 
jau kelios savaitės kai ser
ga Marija Adomaitienė. Ji 
randasi Meadow Brook li
goninėje, L. L R. Laukai
tienė susilaužė ranką, gydo
si namuose. Visoms sergan
čioms nu t a r t a pasiųsti 
užuojautos atvirutes.

Klubas pareiškė užuojau
tą sesutėms M. Juškienei ir 
E. Graunienei dėl jų sesers 
mirties. Taipgi nutarė pa
siųsti užuojautą M. Kavo- 
liūnienei dėl jos vyro mir
ties.

Šią vasarą 13 klubo mote
rių apsilankė T. Lietuvoje. 
Joms išvykstant, nuo klubo 
buvo įteikta po kuklią do
vanėlę. Visos širdingai dė
koja klubui. Atsilyginda- 
mos, jos parvežė iš Lietu- 

-vos lauktuvių: saldainių ir 
skanaus gėrimo. Susirinki-, 
mui pasibaigus visos pasi
vaišinome.

Kostė Rušinskienė nega
lėjo susirinkime dalyvauti, 
tačiau ji prisiuntė vaišių, 
parvežtų iš Lietuvos. Klu
bietės taria širdingą ačiū 

! visoms!
Moterų Klubo Koresp.

‘ V. B.

Šį sekmadienį matysite • 
gražius filmus

Filmai bus rodomi F. Bru- 
čo salėje, 86-16 Jamaica 
Ave., Woodhaven. Važiuoti 
reikia Jamaica linijos trau
kiniu ir išlipti Forest Park
way stotyje, netoli 87th St. 
Pradžia 3-čią valandą 
popiet.

J. Grybas, tik ką grįžęs iš 
Lietuvos, parsivežė gražių 
filmų.

Visus kviečia atsilankyti.
Rengėjai

Literatūros Draugijos 
jubiliejinė konferencija

Kaip jau daugeliui žino
ma, LLD 50-ųjų metinių ju
biliejaus proga įvyks konfe
rencija ir banketas, kad gra
žiai atžymėti LLD 50 metų 
veiklą.
’» Spalio 9 d., 10 vai. ryte, 
prasidės konferencija. Spa
lio 10 d. bus šaunus, su gra
žia programa, banketas. 
'Viskas atsibus “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Kviečiame iš plačios apy
linkės visus lietuvius daly
vauti.

Banketo pradžia 2 vai.
J. G.

Sveikinimas iš Danijos 
... Sveikinu jus, gerieji lais- 
viečiai, iš Kopenhageno!

Joe K.
Tai Emilijos Klimai te s 

yyrasj iš Ramsey* Ni J*

Niujorkas. — “Gheto sie
nos palaipsniui griūva,” sa
ko Paget Alves National 
League direktorius. V i s 
daugiau ir daugiau negrų 
prasiveržia gyventi į žmo- 
niškesnius miesto rajonus.

PRANEŠIMAS
Seniausia firma, su 35 

metų patyrimu paketų biz
nyje, GLOBE PARCEL 
Service, Ine., su malonu
mu praneša atidarymą 
naujo centrinio ofiso New 
Yorke, — toje pačioje vie
toje, kur randasi PODARO- 
'GIFTS, Ine., parodų kam
bariai. GLOBE PARCEL 
SERVICE, Ine., Central 
Office, 220 Park Ave. So., 
N. Y. Tel. 982-8410. Pri
ima paketus nuo siuntėjų. 
Greitas prista tymas ga- 

į rantuotas. Visi paketai pil
nai apdraudžiami. Priimti 
paketai pristatomi į paštą 
24 valandų laikotarpiu.

Kai atnešite savo pake
tus, pasinaudokite proga 
aplankyti mūsų PODARO- 
GIFTS, Ine., parodų kam
barius. Susipažinkite su 
produktais, išdirbtais So
vietuose. Taipgi užsirašy
kite užsakymą dovanų savo 
giminėms naujiems me
tams.

Raštinė atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. dieną. Ket
virtadieniais nuo 9 vai. ry
to iki 8:30 vai. vakaro.

,(Sk.)

Apie Aido chorą
Pirmosios Aido choro pa

mokos šį sezoną praėjo la
bai entuziastiškai. Po va
saros atostogų aidičeiai su
sirinko su pakeltu ūpu ir 
ryžtu mokytis naujų dainų 
ir rengtis prie ateinančių 
mūsų veikimo parengimų.

Pertraukos metu Lilija 
Kavaliauskaitė išdavė ra
portą iš įvykusio pas drau
gus Lazauskus pikniko, ku
ris buvo surengtas pasitiki
mu! parvažiavusių aidie- 
čių iš Tarybų Lietuvos.

Aidiečiai turistai parvežė 
iš tėvynės lauktuvių, ku
riomis vaišinomės pamo
koms pasibaigus. Ragavo
me įvairių gėrimų.ir užkan- 

1 džių, padarytų su lietuviš
kais konservais.

Tą pat vakarą taipgi su- 
i žinojome, kad draugai Ker- 
šuliai švenčia savo 7-ąsias 
vedybų metines. Aidiečiai 
sudainavo jiems “Ilgiausių 
metų. ’

•

Staigi ir nemaloni žinia 
nustelbė kiekvieną aidietį, 
kai sužinojome, kad mirė

< Viktorija Zmitraitė - Mille- 
I rienė, Bronės Keršulienės 
sesutė. Aidiečiai atidavė 
velionei paskutinę pagarbą 
nupirkdami gėlių vainiką, 
ir visi atsisveikinome su 
Viktorija praėjusį sekma
dienį, sugiedodami jai po
ra dainelių.

Aidiečiai reiškia nuošir
džią užuojautą draugams 
Keršuliams. Linkime jiems 
ramaus poilsio ir laukiame 
sugrįžtant į Aido chorą.

•

Šią vasarą buvo sunkiai 
susirgusi ir skubiai opėrub- 
ta aidietė B. Briedienė. Pa
sitaikė kaip tik tuo laiku,; 
kai jos vyras Klemensas 
viešėjo Lietuvoje.

Pasikalbėjus su drauge 
Briediene, sužinojau, kad 
ji sveiksta patenkinančiai 
gerai, bet, žinoma, reika
lingas poilsis. Sveik, drau
guže, mes laukiame tavęs 
sugrįžtant atagl į Aido cho
rą.

•

Šį šeštadienį, rytoj, “Lais
vės” salėje įvyks LDS 35 
metų jubiliejinis paminėji
mas, kur aidiečiai atliks da
lį programos. Vakarienė 
prasidės 5 vai. vakaro. Bus 
kalbų ir dainų, bus proga 
pasikalbėti su draugais ir 
pažįstamais. Gražu būtų 
matyi pilnutėlę salę svečių 
šiame LDS paminėjime.

H. F.

Pranešimas
LLD 1-osios kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 27 
d., 7:30 vai. vakaro, Lais
vės salėje.

Valdyba

PRAŠYMAS
Rugsėjo 14 d. įvyko ALDLD 185 

kp. susirinkimas ir pietūs. Kas nors 
per klaidą galėjo paimti mano meg- 
stinuką (sweater). Jis man duotas 
kaipo dovana, ir labai norėčiau gau
ti jį atgal. Spalva—šviesiai rudas 
(tan). Prašau grąžinti į 'Laisvės” 
raštinę, už tai būsiu labai dėkinga.

V. Venskūnienė

Paieškojimas
Paieškome savo giminių: trijų dė- 

dži ų ir dviejų tetų Auksaičių ar 
Auksakių, išvykusių į Ameriką prieš 
didįjį karą, gimusių Ukrinų mieste
lyje, Židikų valsčiuje, Mažeikių ap
skrityje.

Yra labai svarbus reikalas iš Lie
tuvos. Prašomi atsiliepti.

Mrs. Anna Latuka
160 Melrose St.
Brockton, Mass. 02402

(74-76)

Paskutinis priminimas
Norime paskutinį kartą santvarkos atkūrimo ir 20 

priminti visiems vaišingų ir metų sukaktį nuo Lietuvos 
kultūringų pramogų mylė- išlaisvinimo iš hitlerininkų 
tojams, kad šį šeštadienį, okupacijos.
rugsėjo 25, turėsime tikrai 
vaišingą ir kultūringą pra
mogą.

Tai bus iškilmingas minė
jimas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 35-erių metų 
sukakties. Dalyvaudami to
kioje jubiliejinėje pramogo
je, galėsime pasidžiaugti 
per 35 metus išauginę tokią 
tvirtą fraternalinę lietuvių 
organizaciją.

Šioje pramogoje taipgi iš
girsime naujausių žinių iš 
Lietuvos, kuri šią vasarą iš
kilmingai minėjo 25 metų 
sukaktį nuo socialistinės

Pirmiausia 5-tą vai. turė
sime vakarienę su kokte- 
liais. Po vakarienės dainų 
programą atliks Aido Choro 
dainininkai. Dainuos ir tie 
patys aidiečiai, kurie turėjo 
progos dainuoti šią vasarą 
Lietuvoje. Bus ir daugiau 
pamarginimų.

Šią pramogą rengia ir vi
sus kviečia dalyvauti LDS 
13-oji kuopa. Parengimas 
įvyks “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozonę Par
ke. Įėjimas tik $2.00.

LDS 13 kp. valdyba

Prašau Bronę ir Walterj Keršulius 
priimti širdingą mano užuojautą dėl 
Jūsų sesutės-švogerkos Viktorijos 
Zmitraitės - Millerienės mirties.

Lai būna Jai rami amžinybė.
S. Večkys

UŽUOJAUTA
Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Miller
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei 
Bronei ir švogeriui Vaiteriui Keršuliams, 

taip pat giminėms ir draugams.
Nastė ir Pranas Bukniai

Brooklyn, N. Y.
'< .. : P L i' ; :r , •: . • . ;

UŽUOJAUTA
• > .« ir ■, Mitus ■

Viktorijai Zmitraitei-Miller
reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Bronei, 

švogeriui Valteriui Keršuliams ir kitiems 
jos giminėms ir draugams.

Emilija ir Mikolas Liepai
Brooklyn N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
. ’ .................... .*’.*•■ *•- ’ *’»

Mirus

Viktorijai Miller
(Zmitraitei)

\

Giliausia užuojauta jos sesutei Bronei ir svainiui 
Valteriui Keršuliams jų liūdesio valandoje.

V. ir V. Bunkai 
K. Čeikauskienė 
P. Višniauskas 
A. Mikalaus
W. Baltrušaitis

’ P. ir H. Siauriai
S. ir P. Bacy 
M. Račkauskienė 
Mary Kreivėnas 
Jonas Gužas 
S. Sasna
A. ir W. Juškevičiai 
A. Labašauskienė
J. Anskienė
M. Jakštienė
M. Krunglienė . 
E. Sungailienė
K. Karpavičienė
E. Kosmačienė 
V. Lisajienė
A. ir D. Veličkai 
O. Dobinienė 
D. ir F. Mažiliai 
J. Vinikaitis 
Mary Kalvaitienė 
Ona černiavičienė
F. ir H. Vaitkai 
C. ir B. Briedžiai
N. ir B, Skubliskai
N. ir P. Ventai

G. M. Grigas

A. Bimba
L. Kavaliauskaitė
O. Cibulskienė
A. ir M. Liepai
J. Gasiūnas
S. Petkienė
K. ir L Levanai
U. Bagdonienė
J. Meškienė
F. ir V. Budroniai
G. Danilevičienė 
Adelė Petraitis
K. ir A. Simon
P. M. šolomskas
J. Pileckas
H. ir R. Feiferiai
S. Griškus
J. ir K. Rušinskai
P. Kunza
A. ir P. Aleknai
A. ir V. Nevinskai
E. ir V. Brazauskai
F. Varąška
F. ir A. Yakščiai 
Dr. A. & M. Petrikai
N. ir A. Iešmantai
F. ir N. Bukniai
J. ir J. Lazuaskai 
J. Weiss

K. Petrikienė

Ottawa. —Kanadoje par- 
montn rinkimai

Saigonas. — Per dvi sa
vaites Vietname žuvo 68 lamento rinkimai įvyks^lajp- 
amerikiečiai. kričio 8 dieną.

M i r u s

Viktorijai Zmitraitei-Miller

Aido Chorui netekus mylimos narės-draugės 
Viktorijos, reiškia gilią užuojautą jos sesutei 
Bronei ir švogeriui Valteriui Keršuliams.

Lai ilsisi ramiai Glenwood kapinėse, Bing
hamton, N. Y.

AIDO CHORAS

NIUJORKAS

Mirų s

Viktorijai Zmitraitei-Millerienei 
nuoširdžią užuojautą reiškia jos sesutei ir švoge
riui—Bronei ir Volteriui Keršuliams, giminėms ir 
draugams.

R. ir E. Mizarai

UŽUOJAUTA

Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Millerienei
New Yorko Moterų Klubas išreiškia 

giliausią užuojautą mūsų sekretorei, Bronei Ker- 
šulienei, Viktorijos sesutei, švogeriui W. Keršuliui 
visiems artimiems draugams.

Ilsėkis rąmįai, brangi drauge Viktorija, o mes, 
likusios klubo: narės- tavęs neužmiršime ir bandy
sime tęsti tavo darbą, palaikyti tavo idėjas.

Užuojauta

Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Millerienei
Mūsų nuoširdi užuojauta mielai Bronei Ker- 

šulienei ir Valteriui Keršuliui jų liūdesio valan
doj, netekusiems mylimos sesutės ir švogerkos 
Viktorijos.

Linkime, kad šį liūdesį pergyventumėt ištver
mingai.

—Adelė ir Feliksas Lipsevičiai
Newark, N. J.

■ f.

X

UŽUOJAUTA

Liūdna, kad mus paliko maloni 
ir mylima mūsų draugė

Viktorija Miller
(Zmitraitė)

Ji mirė 1965 metų rugsėjo 16 d.
Ankstoka, netikėta jos mirtis nuliūdino visus, 

kurie ją pažinojome. Mūsų nuoširdi užuojauta 
velionės seseriai Bronei ir Walteriui Keršuliams.

ONA ir VINCAS ČEPULIAI 
Brooklyn, N. Y.




