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Gasiūnas —

negalima susi- 
faktu, kad Ro-

KRISLAI
Krislai be Mizaros
Aštrus priešų kritikas 
Daug keliavęs
Graži “Vilniai” parama
Mūsų spaudos

— Rašo J.
Jokiu būdu 

taikyti su tuo
jaus Mizaros jau nebėra gyvo 
mūsų tarpe.

Tuo labiau sunku ir pagal
voti, kad jis daugiau nei Kris
lų, nei kitų raštų mums ne
berašys.

O tai begaliniai skaudu ir 
graudu. Dabar jau teks mums 
be jo apsieiti. Teks daugiau 
pasitempti, kad nors dalinai 
tą spragą atpildyti.

Rojus M i žara per tiek daug 
metų rašė Krislus daugiausia 
lietuviškomis temomis. O tai 
buvo nelengvas darbas. Te
ko jam sekti Lietuvos spau
dą, taipgi ir Amerikos lietu
vių spaudą.

Jis buvo aštrus kritikas tų, 
kurie sudaro “Lietuvai vaduo
ti” judėjimus. Dėl to viso
kios mosties veiksniai iš kai
lio nerdavosi, kad Rojų kaip 
galima daugiau apšmeižtų, iš
niekintų.

Manau, dabar jiems malo
niau širdyje. Bet tegul nedžiū- 
^auja. Pažangusis lietuvių ju
odimas su laiku atpildys tą 
mirties padarytą spragą; mū
sų judėjimas kaip buvo tvir
tas, taip ir toliau pasiliks daug 
svaros įnešantis į lietuvių gre
tas.

Labai daug metų teko su 
Rojum kartu darbuotis. Kele
tą metų, netrukus po laikraš
čio “Vilnies” įsikūrimo Chica
go j e, Rojus atvyko mums pa
dėti. Abu sunkiai dirbome 
“Vilnies” redakcijoje ir orga
nizacijose.

Atvykus man į New Yorką 
ir užėmus “Tiesos” redakto
riaus vietą, tuomet R. Miza- 
ra buvo LDS prezidentas. Vėl 
teko kartu su juo darbuotis 
LDS labui ir abelnai darbi
ninkų veikloje.
^Nuo 1950 metų kartu dir

bome “Laisvės” redakcijoje.
•

Kokį atsakingą darbą jis 
buvo užėmęs, visuomet rūpin
davosi, kad tas darbas būtų 
šimtu procentų atliktas.

Savo beletristiniais ir poli
tiniais raštais jis yra pasie
kęs plačias lietuvių mases 
tiek Amerikoje, tiek Lietuvo
je, tiek ir kituose kraštuose, 
kur tik lietuvių yra.

Plačiai jis yra apkeliavęs. 
Argentinoje padirbėjo prie 
pažangaus laikraščio metus 
laiko. Padėjo sutvirtinti ten 
pažangiųjų judėjimą'

1932 metais jis pavažinė
jo Tarybų Sąjungą. 1959 
rA. Tr vėliau lankėsi Tarybų 
Hetuvoje.

Ir tai svarbu, kad kur tik 
jis buvo, paliko savo pėdsa
kus, sukūrė po knygą, šimtus 
tūkstančių lietuvių supažindi
no su savo kelionės įspūdžiais, 
daugeliui atidarė akis, kad jie 
matytų, kas pasaulyje dedasi.

Tai toks buvo mūsų Rojus. 
Mirtis — didžiulis mums nuo
stolis.

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti Nellie De Schaaf, “Vil- 

angliško skyriaus redak- 
torę, kad ji taip sumaniai tą 
puslapį 
tyti.

padaro įvairiu skai- 
£ !

ROJUS MIZARA IŠKILMINGAI PALAI
S

Gromiko kalba SNO
New Yorkas. — Tarybų 

Sąjungos užsienio reikalų 
ministras A. Gromika, kal
bėdamas Suvienytų Nacijų 
Organizacijos (SNO) 
Asamblėjoje rugsėjo 22 d., 
tarp kitko, pasakė:

TSRS savo santykius su 
kitomis valstybėmis remia 
taikaus sambūvio principu. 
SNO pareiga — vėl patvir
tinti šiuos principus, nes be 
to nėra ir negali^būti tai
kos ir saugumo tautoms.

Didžiausią grėsmę taikai 
dabar kelia JAV agresija 
Vietname: ji smarkiai su
komplikavo visą tarptauti
nę padėtį, kliudo išspręsti 
svarbiausias tarptau tines 
problemas. Nepapr a s t a i 
šiurkščiai laužomi tarptau
tiniai susitarimai, trypia
mos elementarios tarptau
tinės teisės normos, niekinama 
pasaulio visuomenės nuo
monė — visi šie tarptauti
nio plėšikavimo politikos 
požymiai yra susikoncent
ravę darbuose, kuriuos da
ro JAV. Vietname.

Vietnamo karas — tai di
džiausias karas po 1945 m. 
Jis pavojingas ne tik kovos 
veiksmų užmoju, ir jų inten
syvumu, bet ir tuo, kad jie 
bet kuriuo metu gali persi
mesti į naujus rajonus, 
iatraukti į savo orbitą nau
jas valstybes. Veltui Va
šingtone mėginama apgau
dinėti žmones visokiausiais 
ramina m a i s pareiškimais. 
Elgtis šitaip — reiškia kal
bėti netiesą ir nematyti 
tikro pavojaus, kuris tyko

viso pasaulio; dėl Vietnamo 
karo.

Tarybų Sąjunga, smerk
dama Izraelio agresiją, ma
no, kad klausimą išspręsti 
reikia taip, kad visų pirma 
Izraelio kariuomenė būtų 
atitraukta už linijų, kurias 
ji turėjo iki šių metų bir
želio 5 d. Be to, reikia, kad 
arabų valstybėms — Jung
tinei Arabų Respublikai, Si
rijai ir Jordanijai — būtų 
atlyginta materialinė žala, 
kurią joms padarė Izraelio 
agresija ir tas faktas, kad 
tebeokupuojama dalis jų te
ritorijų. Izraelis turi vyk
dyti SNO nutarimus Jeru
zalės klausimu, priešingu 
atveju Saugumo Taryba tu
rės priimti nutarimą dėl 
rankcijų prieš Izraelį. Tary
bų Sąjunga bus pasiryžusi 
dalyvauti, vykdant tokį nu
tarimą.

Tarptautinis įtempimas 
žymiai sumažėtų, jeigu ka
riniai blokai būtų paleisti. 
Šie blokai — ne mūsų išra
dimas. Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys siū
lo v kartu paleisti šiaurės 
Atlanto sąjungą ir kaip at
svarą jai įsteigtą gynybinę 
Varšuvos sutartį arba, žen
giant pirmąjį žingsnį, susi
tarti ir likviduoti abiejų są
jungų karines organizaci
jas.

Unijos už Fordo 
streikierius

GEDULINGI VAKARAI 
ŠERMENINĖJE Dideli ko

OTAS
unistif

Jos kelionės po Lietuvą 
įspūdžiai geri. Paskiausioje 
laidoje ji rašo apie Lietuvos 
bažnyčias gana įtikinančiai. 
Fotonuotraukos dar labiau tą 
skyrių paįvairina.

Turi ji gerų bendradarbių. 
Nuolat jam rašinėja Antano 
Bimbos žmona Ilsė.

Dienraščio “Vilnies” atsa
kingas redaktorius Leonas Jo
nikas džiaugiasi, kad jam vie
šint pas mus New Yorke pa
sisekė nemažą sumą dolerinių 
susikuopti. Tai graži finansi
nė parama “Vilnies” vajuje, 
kuris prasidėjo su rugsėjo 1 d.

Na, o “Laisvės” vajus pra
sideda su spalio 1 d. Atsimin
kime, kad tai didžiulio darbo 
pradžia. Teks visiems smar
kiai padirbėti, kad prenume
ratas atnaujinti, naujų skai
tytojų gauti ir finansinę para
mą sukelti.

žinokime, kad šiame vajuje 
jausime Rojaus Mizaros mir
ties nuostolį, taipgi nuostolį 
daugelio gerų “Laisvės” rė
mėjų, kuriuos mirtis nusinešė.

Visi “Laisvės” veteranai, vi
si “Laisvės” rėmėjai žinosime, 
kad mums tenka daugiau ipa- 
sispirti, daugiau padirbėti ir 
tik tokiu būdu galime išeiti 
laimėtojais.

Detroit, Mich. — Jungti
nė Plieno Darbininkų uni
ja, Michigano valstijos 
tymsterių unija ir daugelis 
kitų unijų pasisakė remti 
streikuojančius Fordo dar
bininkus.

166,000 Fordo darbininkų 
tvirtai laikosi streiko lau
ke. Jiems vadovauja galin
ga Jungtinė Auto. Darbi
ninkų unija. Streikas tęsis 
tol, kol Fordo , korporacija 
bus priversta pasirašyti su 
unija sutartį.

Popiežius 
šaukia už taiką

I . •

Roma.—Laimindamas 40,- 
000 žmonių, susirinkusių į 
Šv. Petro pliažą, popiežius 
Povilas kvietė visus kovoti 
už taiką. Jis pareiškė ne- 
pasitenkinmą, kad karas 
Vietname nuolat plečiamas, 
kad neinama prie derybų.

Popiežius atrodė kiek su
vargęs, nes jį kankina pro- 
statinės liaukos padidėji
mas. Bet gydytojai mano, 
kad bus apsieita be opera
cijos.

Maspeth, N. Y., A. Rodžio 
šermeninė kas vakarą vis 
pilna lankytojų, Rojaus Mi- 
zaros giminių, draugų, prie- 
telių.

Pirmas vakaras — sek
madienį. Nuo 7 vai. jau ren
kasi nuliūdę lankytojai. 
Greit nemaža koplyčia pri
sipildė. Rojus, rodos, ramiai 
sau miega gražiai papuoš
tame karste. Liūdinčių bū
reliai pro jį praslenka. No
rėtų prakalbinti, bet Ro
jaus lūpos kietai suspaus
tos. akys užmerktos. Rojaus 
žmona Ieva visus pasitinka, 
visų užuojautą priima.

Antras vakaras — pirma
dienį. Ir vėl laisviečiai bū
reliais renkasi, ir vėl nuliū
dusiais veidais pro savo 
draugą praeinu. Ne vienam 
ir ašara nuriąda. Tiesiog 
sunku įsivaizduoti, kad mū
sų Rojus jau visai atšalęs, 
į lavoną pavirtęs.

Trečias vakaras — ant
radienį. Visa Salė lankyto
jais - užsipildė,' - kiekvienas 
kampelis užimtas. Tai pas
kutinis vakaras su Rojum, 
nes trečiadienio rytą jau 
palydėsime savo mielą 
draugą į krematoriją. 'Va
karas liūdnas ir kartu iš
kilmingas. Visi ko tai lau
kia. Žino, kad bus gedulin
ga programa.

Programai pirmininkau
ja Antanas Bimba, “Lais
vės” redaktorius, Rojaus 
Mizaros daugelio metu ben
drakeleivis. Apibūdinęs 
Rojaus atsižymėjimus abel- 
noje veikloje, iškviečia visą 
eilę veikėjų ir svečių pasa
kyti atsisveikinimo žodį.
Kalba Katrina Petrikienė, 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmininkė. Ji atžymi 
didžiuosius Mizaros darbus 
literatūroje ir šioje organi
zacijoje. Ji kartu su Roju
mi veikė daugiau kaip per 
47 metus. ,

Levas Vladįmirovas, 
Jungtinių Tautų Bibliote
kos direktorius, primena 
artimus asmeninius santy
kius su Rojumi ir jo di
džiuosius nuopelnus litera
tūrinėje -dirvoje. Primena 
ir tai, kad Rojus savo raš
tuose iškėlė į literatūrą Lie
tuvos išeivį, išvykusį į to
limuosius kraštus.

Meno Sąjungos Centro 
Komiteto narys Jonas Gry
bas nurodė, kad Rojus buvo 
ir menininkas, kad jis yra 
parašęs ne vieną vaidybai 
veikalą (pjesę) ir net muzi
kai pritaikęs žodžius, kad 
jis daugeliu atžvilgių vado
vavo vaidybai.

LDS sekretorius Jonas 
Siurba susijaudinusiai kal
bėjo apie Mizaros atsižymėk 
jimus fraternalinėjė dirvo
je, (kad jis buvo vienas Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo įkūrėjų ir ilgus me-

tus tarnavo kaip LDS pre
zidentas.

Tarybų Sąjungos delegatė 
Jungtinėse Tautose, Lietu
vos užsienio reikalų minist
rė, neseniai atvykusi iš Lie
tuvos, Leokadija Diržįns- 
kaitė sakė, kad ji atvežė iš 
Lietuvos rašytojų ir kitų 
visuomenės veikėjų sveiki
nimus mielajam Rojui, bet 
tuos sveikinimus jam gy
vam nebeteko perduoti. 
Lietuvos žmonės gerai pa
žįsta Rojų iš jo raštų ir 
lankymosi Lietuvoje. Da
bar, kartu su mumis, ir jie 
liūdi.

Lietuvių socialdemokratų 
veikėja Brone Spudienė ap
gailestavo Rojaus anksty
vą mirtį ir nuo savo orga
nizacijos perdavė visiems 
liūdintiems širdingą užuo
jautą.

Dienraščio “Vilnies” at
sakingasis redaktorius Le
onas Jonikas atžymėjo Ro
jaus nuopelnus “Vilnyje” ir 
abelnoje veikloje. -Už keleto 
metų, kai “Vilnis” jau bu
vo įsikūrusi, Rojus Mizara 
buvo atvykęs redakcijoje 
padirbėti ir dirbo labai 
sunkiose sąlygose. Rojus 
nieko nepaisydamas darba
vosi ir padėjo “Vilnį” su
stiprinti.

Laikraščio “Vienybės” lei
dėja Valerija Tysliavienė 
apgailestavo, kad reikia ant 
visados sų R. Mizara atsi
skirti. Sakė, visi pasiges 
Rojaus raštų ir veiklos.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos pirmininkas Algirdas 
Žukauskas, tik ką atvykęs 
iš Lietuvos, tikėjosi su Ro
jumi susitikti ir pasikalbė
ti, o dabar jau jo gyvo ne
bėra. Lietuvos žmonės, kaip 
ir kituose kraštuose gyve
ną lietuviai, šios skaudžios 
žinios yra labai pritrenkti. 
Jie taipgi liūdi pasižymėju
sio rašytojo ir visuomenės 
veikėjo.

Aido choro veikėja Nastė 
Buknienė pakvietė ten esan
čius aidečius prie Rojaus 
karsto atsisveikinti. Ji kal
bėjo labai susijaudinusi ir 
perskaitė amerikečių lietu
vių poeto Stasio Jasilionio 
jausmingas eiles, apibūdi
nančias kovotojo mirtį.

Šviesos blyksi, fotonuo
traukas daro vienybiečiai 
Narkeliūnaitė ir Valaitis, 
taipgi ir Jonas Siurba.

Nors ir vėlus vakaras, 
lankytojai dar vis didžiu
liais būriais renkasi. Užpil
dė visus koridorius. Dau
gelio akyse ašaros. Vėlai 
atvyksta ir “Vilnies” redak
torius Vincas Andrulis su 
žmona Julija. Iš Lietuvos 
svečių buvo apie 10.

Taip labai liūdnai ir iškil
mingai praėjo paskutinis 
gedulo vakaras.

Apie trečiadienį vykusių

laimėsimai
Paryžius. — Prancūzijos 

municipaliniuose rinkimuo
se daugiausia laimėjo ko
munistai, taipgi šiek tiek 
laimėjo prez. de Golio šali
ninkai.

Komunistų laimėjimai to
kie dideli, kad jie galės 
kontroliuoti Generalinę Ta
rybą, taipgi daugelį lokali
nių asemblėjų.

Sekamą sekmadienį bus 
perrinkimas tų kandidatų, 
kurie negavo reikiamo bal
sų skaičiaus. Pranašauja
ma, kad ir perrinkimuose 
komunistai dar daug galės 
laimėti.

ai pasiekė pirmą kartąnist
Prancūzijos istorijoje.

Kodėl jie tai pasiekė? 
Daugiausia todėl, kad ko
munistai buvo 
org 
darbavosi ir aktyviai dar
biu

geriausiai
anizuoti, pasišventusiai

nkų kovose dalyvauja.
Prancūzijos ekonominė 

paqetis darbo žmonėms ga
na 
kai 
ja 
Sm 
nin 
nę.

sunki. Miestų darbinin- 
ir žemdirbiai reikalau- 

didesnių atlyginimų, 
alkieji žemės ūkių savi- 
kai taipgi nepasitenki-

Paryžiaus administraci- 
i departamentai, po šių 

rinkimų, pasiliks komunistų 
Tokius laimėjimus komu- kontrolėje.

nia

Tarybų Sąj
Šiaurės Vie

pasirase
Maskva.—Tarybų Sąjun

ga ir Šiaurės Vietnamas 
susitarė dar glaudžiau ko
operuoti karo reikalu. Pa
sirašyta sutartis įgalioja 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bę teikti daugiau militari- 
nės ir ekonominės paramos 
Šiaurės Vietnamui 1968 m.

■ Parama sieksianti dau
giau kaip bilijono dolerių 
vertės naujausios rūšies 
ginklais ir įvairia mašine
rija. Gera paramos dalis 
bus teikiama dovanai, o už 
kitą dalį bus atlyginta įvai
riais produktais.

unga ir 
tnamas

sutartį
utartis labai svarbi. Pa

ramos didinimas daromas 
sumetimu, kad padėtų 

arės Vietnamui kariau
ti su agresoriais amerikie-

tuo
Šia

čia
Washingtone prezi. John

son o administracija esanti 
labai nepatenkinta tokiu 
Tai -ybų Sąjungos žygiu. Da
bar 
am 
sus

S.

tikrai numatoma, kad 
grikiečių karo plėtimas 
itiks didesnę atspirtį, 

kad tuo pačiu kartu ir Ta
rybų Sąjungos parama bus 
plečiama, didinama.

Negrų nacionalistinis 
judėjimas plečiasi

--------------------------------- E
Hong Kong. — Čia gauta 

žinių, kad Mao Tse-tungas 
apkeliavęs net 5 Kinijos 
provincijas, apžvalgydamas, 
kaip ten pravesta “kultūri
nė revoliucija.”

Hong Kong.—šiame mies
te neramumai tebesiautėja. 
Visa policija mobilizuota. 
Valdžia kaltina komunis
tus už neramumus.

Washington. — 22 kon- 
gresmanai siūlo skirti 250 
milijonų dolerių paramai 
slaugių, kurių kritiškai sto
koja Amerikoje.

gedulingų laidotuvių eigą 
bus parašyta sekamoje lai-

Užuojautos telegramų ir 
laiškų suplaukė iš Lietuvos 
ir kitų pasaulio kampų. Se
kamose ^laidose bus patal
pinta.

J. Gasiūnas

Washingtonas. — Vieti
niai laikraščiai plačiai rašo 
apie 
jud" 
be v 
tik

! negrų nacionalistinį 
ėjimą, dabar apimantį 
eik visus miestus, kur 
negrų getai egzistuoja.

Juodoji rasė smarkiai 
gri puojasi. Daugelis negrų 

įsitikinę, kad be revoliu- 
?s kovos iš baltųjų nieko 

Dar 
"", Jie esą įsitikinę, 
baltieji norį “juoduo-

yra 
cin 
negalima bus išgauti, 
daugiau.
kad balt 
sius amerikiečius sunaikin
ti.” ,

Juodieji nacionalistai 
taipgi žino, kad 25 milijo
nai 
čių 
jieijns labai sunki — “kovoti 
su

negrų sudaro amerikie- 
mažumą. Todėl ir kova

dauguma.”
Juodieji nacionalistai tei

gia, kad tūli amerikiečiai 
bardo naudoti hitlerinius 
mepodus prieš juodųjų rasę.

;, kaip kunigas Albert C. 
age primena, “hitleri- 
i metodai gali visai su
kinti Ameriką.”

Bet.
Cle 
nia 
nai
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Paskutinio atsisveikinimo žodis 
prie Draugo Rojaus karsto
(Iš kalbos prie draugo Rojaus Mizaros karsto krematorijoje)

Draugės ir Draugai! \
Šią liūdną valandą susirinkome čia paskutinį kartą 

atsisveikinti su mūsų draugu Rojum Mizara. Prieš iš
lydint iš šermeninės žiūrėjau aš jį karste ir galvojau: 
Koks audringas buvo jo gyvenimas, o koks jis dabar rą- 
mus!

Mirtis yra priešas, kurio niekas nenugalėjo ir ne
nugalės, nuo kurio niekas nepasislėpė ir nepasislėps. 
Kaip ateina diena ir naktis, kaip pateka ir nusileidžia 
saulė, taip tikrai kada nors ji pasiims mus kiekvieną. 
Todėl, atrodo, kiekvienam reikėtų visada būti jai pasi
ruošusiam ir jos tikėtis. Deja, taip nėra. Tokia staigi 
ir netikėta mirtis, kokia ištiko mūsų draugą, sujaudino 
kiekvieną mus iki pat sielos gelmių.

šioje pačioje koplyčioje tik prieš keletą dienų drau
gas Rojus tarė paskutinį atsisveikinimo žodį taip pat 
nuo širdies smūgio kritusiam maloniam ir talentingam 
mūsų draugui Pranui Jakščiui. Argi pagalvojo jis, kad 
taip trumpu laiku beveik visi tie patys jo draugai ir bi
čiuliai klausysis iš šios vietos paskutinių atsisveikinimo 
žodžių jam pačiam? Negalėjo pagalvoti, nes jis mums 
atrodė dar taip sveikas, toks tvirtas, toks energingas! 
Bet štai jo nebėra mūsų tarpe! Kaip liūdna, kaip liūdna!

Bet aš atsimenu Rojaus į mus ištartus žodžius. Jis 
sake: Mes Prano iš karsto nebeprikelsime. Bet palaiky
dami mūsų pažangų judėjimą, kurio auklėtiniu Pranas 
buvo, mes geriausiai išreikšime mūsų jam meilę ir pa
garbą.

Taip ir dabar. Draugas Rojus buvo vienas iš Ilga
mečių mūsų judėjimo vadų, veteranų. Jo vaidmuo ja
me buvo labai didelis. Įsivaizduokime: Daugiau kaip 
penkiasdešimt metų kovotojų ir veikėjų gretose. Tūks
tančiai straipsnių parašyta, šimtai prakalbų pasakyta, 
šimtuose mitingų ir suvažiavimų dalyvauta, apie dvide
šimt knygų parašyta, nė vienos dienos nepasitraukta 
iš judėjimo, iš darbo žmonių revoliucinės partijos! Tiek 
daug puikaus, prakilnaus, šviesaus darbo atlikta! Toks 
buvo mūsų Rojus — mūsų draugas, mūsų organizato
rius, mūsų švietėjas.

Rojaus mirtis neapsakomas smūgis mūsų visam ju
dėjimui, ypač mūsų “Laisvei” ir visai darbininkiškai 
spaudai. Pasidarė didelė spraga. Nežinau, kaip pasi
seks ją mums užtverti, žinau vieną: Iš kiekvieno mū
sų pareikalaus vieningos, didžiulės talkos.

Mūsų Rojaus gyvenimo kelias baigėsi. Užgeso skais
ti revoliucinė asmenybė. Bet gyvenimas tęsis, turės tęs
tis. Pasiliekame jo draugai, jo kolegos, jo bičiuliai. Pa
žadėkime jam, kad mes pastatysime jam visų gražiau 
šią, visų aukščiausią ir visų brangiausią paminklą, tęs
dami ir puoselėdami tuos prakilnius idėjinius darbus, 
kuriuos jis visą gyvenimą dirbo, kuriems jis buvo visą 
gyvenimą ištikimas ir pasiaukojęs. Didysis lietuvių 
liaudies poetas Julius Janonis pasakė, kad “geresnio pa-
minklo didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealo”, 
žinau, kad didesnio ir geresnio paminklo Rojus ir ne
troško. Tad statykime jam tą paminklą, vykdydami 
ir gindami tas idėjas, kurias jis drąsiai ir talentingai

BET PATS APIE 
SAVE NEPAGALVOJA

So. Bostono • menševikų 
savaitraščio redaktorius pa
bėgėlis Sonda gražiai ir tei
singai bara tuos savo vien
minčius, kurie neverčia sa
vo vaikų lietuviškai kalbė
ti, ir tuos vaikus, kurie ne
benori lietuviškai kalbėti. 
Iš tikrųjų baisu, kad “Kar
tais ne tik lietuviškai, bet 
net ir angliškai jų vaikai 
nenori nieko girdėti apie 
Lietuvą ir jos problemas, 
nes ta tėvų žemė jiems jau 
svetima, jos kančios jų ne
jaudina, nei jos praeitis, nei 
ateitis jų nedomina.”

Blogiau ir liūdniau jau ir 
būti nebegali.

Bet “Keleivio” redakto
rius nepagalvoja, kad ir jis 
pats yra labai labai daug 
prisidėjęs prie šios dramos 
sukūrimo. Viena, pats Son
da pabėgo iš Lietuvos, pa
likdamas ten šeimą ir vis
ką. Antra, čia atvykęs ir pa
ėmęs “Keleivį” į savo ran
kas, jis tą nelaimingą ga- 
zietą pavertė pikčiausiu ir 
purviniausiu Lietuvai nie
kinti ir juodinti įrankiu. 
Be to, žinoma, kad jis apie 
Lietuvą šneka ir savo na
muose, ir viešose sueigose.

Tad vaikai, prisiklausę ar
ba prisiskaitę tokių kalbų 
apie savo tėvų žemę, tiesiog 
gėdinasi vadintis lietuviais, 
gėdinasi lietuviškai kalbėti. 
Tai va kur pabėgėlių vaikų 
greito ištautėjimo pagrin
das.

Mes žinome, kad Sondos 
mes nebepamokysime, bet 
tikime, kad naujųjų imi
grantų gretose yra ir tokių, 
kurie apie tai kai kada rim
bai pagalvoja. Laikas jiems 
prieiti vienintelės teisingos 
išvados, kad jie savo bega
liniu niekinimu Tarybų Lie
tuvos privirė be galo daug 
neskanios košės, ir kad jau 
labai laikas pakeisti savo 
nusistatymą. Jau jeigu ne 
pilnutinai užkirsti kelią, tai 
bent jau sulėtinti ištautėji- 
mą, tegalima vienu keliu, 
būtent , užmezgant kultūri
nius ryšius su Lietuva, iš
keliant į viršų ir parodant 
savo vaikams, kokius nuo- 
stabiai didelius ir šaunius 
laimėjimus lietuvių tauta 
yra pasiekusi tarybiniais 
laikais.

i

“Kas liečia įspūdžius, ga
lima sakytų kad geriau šalį 
pažinti reikia ilgesnio pagy
venimo. Net ir nuvykus 
į Jdtą miestą, dažnai gauni 
prastoką įspūdį, nes daug 
kas kitaip, negu mūsų akys 
jau pripratusios matyti.

“Svarbu, kad jauni krep
šininkai mano ir toliau pa
laikyti ryšius, taipgi kvies
ti Lietuvos krepšininkus 
ar artistus A m e r i kon, ir 
kviečiami vėl vykti Lietu
von.

“Nežiūrint skirtingų po
žiūrių daugeliu klausimų, 
mes galime bendrauti, pa
remti jų svarbius žygius.

“Krepšininkų šis svarbus 
žygis buvo pirmas toks. Jo

poveikiai bus geri. Tas gali 
prisidėti ir čia prie kultū
rinio ir meninio vieni ki
tiems talkininkavimo.

“Viskas keičiasi. Keičiasi 
ir žmonės.”

Labai puiki mintis spor
tininkams toliau palaikyti 
ryšius su Lietuvos sporti
ninkais. Mes esame karšti 
šalininkai visokio Amerikos 
lietuvių bendradarbiavimo 
su Lietuva. Svarbu, kad 
ta mintis įsigali ir tuose, 
kurie dar vis bijo socializ
mo ir nepajėgia sugyventi 
su ta mintimi, kad lietuvių 
tauta pasielgė labai išmin
tingai, tapdama Tarybų Są
jungos dalimi ir tuo susi
darydama sąlygas vis aukš
čiau siektis visose gyveni
mo srityse.

“Labas rytas, daktare!”

DAR APIE 
KREPŠININKUS

Mūsų kelionės į Lietuvą

gynė ir puoselėjo.
Mielas Rojau, jūsų kovos ir veiklos draugai visada 

jus prisimins su giliausia pagarba.
Mūsų nuoširdžiausia užuojauta Rojaus gyvenimo 

draugei Ievai ir visiems jo liūdintiems artimiesiems. 
Linkime jums ištvermingai pergyventi šį baisų nuostolį.

Amerikos lietuviai krep
šininkai., kurie buvo nuvy
kę į Tarybų Lietuvą, jau 
sugrįžo. Aišku, kad jie par
sivežė visokių įspūdžių.

Teisingai V. Andrulis
A. Bimba “Vilnyje” pastebi:

Paskutinį kartą lankydamasis Lietuvoje draugas Rojus Mizara ūjpldūkė 
poetą Jovarą ir jiedu nusifotografavo. Dabai* abudu įhirę.

Per keletą pastarųjų me
tų daugelis mūsų Amerikos 
lietuvių aplankėme Lietuvą. 
Kiekvienas iš mūsų parsi
vežėme skirtingų įspūdžių, 
skirtingų patyrimų ir skir
tingų nuomonių.

Tas skirtingas nuomones 
turistai gavo daugumoje 
susitikdami su giminėmis ir 
atsilankydami pas juos į 
namus.

Mes žinome, kad Lietuva 
po mūsų iškeliavimo į Ame
riką pergyveno du galvažu
diški ausius karus. Pergyve
no fašistinę diktatūrą ir 
dar žiauresnę fašistinę oku
paciją. Šiandien Lietuva 
įeina į Tarybų Sąjungos są
statą, kaip, ..viena jos res
publikų.

Kataklizmišk ame Euro
pos sūkuryje Lietuva nebu
vo išimtis. Iš mūsų brolių 
ir sesučių vieni pralobo, ki
ti nuskuro, dar kiti gyvy
bes prarado. Brolis broliui 
odas lupo.. Buvę piemenys, 
patapę ministrais, genero
lais ir kitokiais, iš savo 
brolio lietuvio čiulpė pas
kutinį broliško kraujo lašą.

Tarybinėje Lietuvoje ne 
be pamato- batas atsidūrė 
ant kitos kojos. Koja, kuri 
trypė bedalį vargšą, pali
ko bejėgė.

Nors dar daug ten yra 
atsilikimo, nors ir daug yra 
širdingų komunistų ir neko
munistinį vadovau j amuose 
rateliuose, pasišve n t ė 1 i ų, 
dirbančių visomis pajėgo
mis visų žmonių gerovei, 
bet dar yra ir, prisiplakė
lių, karjeristų, kurie suki
niai ar nesužiniai, dažnai 
subtiliai sabotažuoja anų 
garbingas pastangas. Vis 
tai pasekmė buvusių ir tu
rėtų pozicijų senesniais lai
kais.

Vienų turistų giminės gy
vena pavyzdingai ir gyveni
mu džiaugiasi, kiti rūgo j a, 
skundžiasi, laukia kokio 
nors pasakiško mesijau s, 
kuris išvestų juos į pienu 
ir medum tekančią tvarką, 
kur nereikėtų dirbti, nei ar
ti, ar akėti, ir visko pilnai 
būtų. Sugrąžintų jiems dva
rus ir urėdiškus bizūnus.

Vienaip ar kitaip, mūsų 
turistai, nūvažiavę į Lietu
vą, .tik trupinius Lietuvos 
gyvenimo tepamato. Mes 
nuvažiavę ten tik, palygina
mai, tik su maža grupele 
žmonių tesusiduriame.

Tuo taūpū Lietuvos gyve
nimas virte verda, kunku
liuoja. Neliko Lietuvoje an
alfabetų. Nėra to užkam
pio, kūr nebūtų žinoma 
kultūrinė veikla, o jau did
miesčiuose ir didesniuose 
centruose: tėatrai, muzika, 
paskaitos mokslinėmis te
utonus — kasdiehiniai reiš

kiniai. Industrinės įstai
gos plinta po visą šalį. 
Sveikatos apsauga prieina
ma visiems ir visur. Že
mės ūkiui teikiama visoke
riopa pagalba, mokslinė ir 
medžiaginė.

Tą viską valdžia teikia vi
siems, norintiems dirbti ir 
naudotis. Jeigu ten dar yra 
trūkumų, tai jau pačių vie
tinių žmonių nerūpestingu
mas ar nesugebėjimas nau
dotis tuo visu ir nepaisymas 
suprasti to, ką tos priemo
nės galioja pagerinimui jų 
gyvenimo.

Vilnius virsta lietuvišku 
miestu. Vilnius šiandien iš
sistatęs, gražus, švarus dvi
gubai padidėjęs. Kas atsime
nat matytas Vilniaus mies
to nuotraukas po vokiečių 
iš jo išvijimo, atsimenate 
tik sugriautus, sudegusius 
pastatus. Kiek tai darbo, 
Įdek tai pastangų reikėjo 
sudėti mūsų broliams lietu
viams, tiems broliams, ku
riems Lietuva ir jos teisė
toji sostinė buvo mylima ir 
kuriems žmonių gerovė bu
vo arti prie širdies.

Tas darbas buvo varomas 
per visą apnaikintą šalį, ir 
vis tai tūo laiku, kada kri- 
minalški padaužos, hitleri
ninkų padų laižytojai brol
žudiškai užmušinėjo niekuo 
nekaltus ūkininkus, degino 
jų sodybas ir vogė viską, 
kas jiems pakliuvo. Vis 
tiek liaudis jais nesusižavė
jo, nepasekė paskui juos, 
bet, priešingai, pra k e i k ė 
juos.

Mūsų gi “vaduotojai” 
tuos brolžudžius kankiniais 
vadina, į šventuosius kelia, 
o tuos, kurie Lietuvą iš 
griuvėsių prikėlė, purvais 
drabsto. Kokia tai ironija, 
koks tai išsigimimas!

Taip, Lietuvoje daug ko 
yra matyti. Yra daug ko 
gražaus ir prakilnaus, tik 
bėda, kad mes nuvažiuoja
me tik kelioms dienoms, 
pamatome keletą giminių, 
pabaliavojame ir atgal va
žiuojame.

S. Zavis

Jonava.— Niekas nesu
skaičiavo, kiek Jonavos po
liklinikos felčeris Vladas 
Grigo ras aplankė ligonių, 
kiek kartų jiems ištiesė pa
galbos ranką. Ir jis pats 
šiandien kažkaip nenori pa
tikėti. kad nuo tos dienos, 
kai, baigęs Kauno felčerių 
kursus, pirmą kartą užsi
vilko baltą chalatą, nužydė
jo keturiasdešimt vasarų.

O rodos, tik vakar jis per
žengė Jonavos ambulatori
jos slenkstį. Rodos, tik va
kar, jis, dar neprityręs me
dicinos darbuotojas, pirmą 
kartą iškeliavo pas ligo
nius... Iškeliavo pėsčias, 
lauko keliuku, rankose neš
damasis medikamentų dė
žutę. ^^kui ėjo ir ėjo. Ta
da kito gydytojo nebuvo.

... Nugriaudėjus pasku
tiniams karo šūviams, iš 
griuvėsių kėlėsi gimtoji Jo
nava. Kėlėsi naujam gyve
nimui. I

Jonavai reikėjo ambula
torijos. Būtinai reikėjo. 
Buvusios ambulatorijos vie
toje riogsojo degėsių krū
va. Vladas Grigoras pirma
sis ėmėsi šio reikalo. Sura
do patalpas, bet trūko in
ventoriaus, aparatų, netgi 
vaistų. Ir vėl V. Grigoras 
važiuoja į Kauną- bėga, rū
pinasi.

Per pūgą ir šaltį, per lie
tų ir rudens, darganas, per 
vasaros karščius su mažu 
lagaminėliu rankose eidavo 
jis iš kaimo į kaimą. Ne 
vien tik vaistais padėdavo.

Felčeris mokėjo gydyti ge
ru- 
ta 
Gr 
Ge

raminančiu žodžiu, šil- 7 K 
šypsena. Neskaičiavo W 
go ras nemigo nakt^ 
nausiai pailsėdavo, žiū

rėdamas į sveikstantį ligo
nį, tai jam teikė jėgų.

3ėgo metai, į naują poli
kliniką ateidavo vis dau
giau ir daugiau specialistų. 
Ateidavo iš medicinos mo
ty klų, iš universiteto.

,.. Kai gatvėse nutildavo
žir 
vie 
bo

tgsniai, kai aplinkui įsi- 
špataudavo tyla, po dar- 
dienos prisėsdavo ir V,

Grigoras. Prisėsdavo ir su
simąstydavo.

“Kad taip pabandžius dar 
simokyti.” Ši mintis vis 

dažniau neduodavo ramy
bės. Ir V. Grigoras paėmė 
į rankas knygą. Paėmė ir 

oepadėjo. Nelengva buvo 
kti mokslo! Dieną dar- 
5, dažnai ir naktimis tek- 
vo vykti pas ligonius. Ta- 
,u ryžtas, energija ir not- 

rah nugalėjo. 1953 metais 
adas Grigoras išlaikė eg^ 
minus ir gavo Kauno me

dicinos mokyklos diplomą.
Kažin ar atsirastų Jona- 
jje žmogus, kuris nepa- 
tų felčerio Vlado Grigo- 

Kiekvieną rytą žings- 
u o j a jis į polikliniką, o 
onės dar iš tolo kelia 

pures:
—Labas rytas, daktare!
Šitaip daug kas vadina 
cerį V. Grigorą. Ir ne be 
kalo.
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Naftos beieškant Lietuvoje

Londone pasmaugta 
prancūzaitė

Londonas. — Čia nežino
mi piktadariai ar piktada
rys pasmaugė 18-metę pran
cūzaitę Claudy Danielle Del- 
bare. Jos lavonas buvo pri
dengtas pižamomis, ji gulė
jo negyva neseniai panuo- 
muotame kambary.

Sakoma, Klaudė gyveno 
“labai plačiai”, susirašinėjo 
su daugeliu vyrų, tai dabar 
policija suka galvą, kuris iš 
tų vyrų ją nužudė.

Lietuvoje tiesioginės naf
tos paieškos buvo pradėtos 
1964, m. pabaigoje. Prieš 
tai buvo atlikti platūs geo
loginiai tyrimai, pagrįstos 
naftos perspektyvos, išskir
ta perspektyvi naftai res
publikos teritorijos dalis bei 
perspektyvūs hori z o n t a i, 
parengiamai paskaičiuotos 
prognozinės naftos atsar
gos. Čia smarkiai pasidar
bavo jaunas Geologijos val
dybos naftininkų kolektyvas. 
Šiuo metu jau galima laiky
ti praeitu vieną iš sunkiau
sių naftos paieškų etapų— 
gilaus turbininio gręžimo, 
naftos paieškų metodikos 
bei naftos gręžinių praba- 
vimo įsisavinimą. Šiais me
tais Gargždų apylinkėse pa
siektas rekordinis Lietuvai 
2,280 metrų gręžinio gylis.

Pirmieji naftos pritekėji
mai gauti Kybartų apylin
kėse. Tačiau smulkiau išty
rus šį plotą, paaiškėjo, kad 
naftos klodas čia palyginti 
nedidelis, ir darbus teko 
nutraukti. Tai dar nereiš
kia, kad Pietvakarių Lietu
voje nėra pramoninių naf
tos telkinių. Į Pietvakarių 
Lietuvą geologai dar su
grįš-

Šiuo metu didžiausios naf
tos perspektyvos yra Že
maitijoje. Čia ir sukoncent
ruoti pagrindiniai naftos 
paieškų darbai. Pirmieji 
rezultatai džiugina. Gargž
dų plote gauta lengva, aukš
tos kokybės nafta. Šiame 
rajone dabar koncentruoja
mi naftos paieškų darbai. 
Antras naftos paieškų plo
tas — Plungė. Čia taip pat 
gauta nafta. Ir bus toliau 
plečiami darbai.

Be tiesioginių naftos pa
ieškų, valdybos kolektyvas 
atlieka gręžimą, kurio tiks
las paruošti naftos paieš
koms naujus darbų frontus.

Šie darbai šiemet pradėti 
Mažeikių rajone ir NidoK'’ 
Beje, dėl gręžimo Nidoje 
respublikos visuomenės tar- 

yra geologus smerkian- 
čiiį nuomonių. Tai visiškai 

irantama. Reika sutikti 
tuo, kad mūsų Neringą- 

kalip nepakartojamo grožio 
mtos kampelį, reikia iš- 
igoti ateinančioms kar

toms. Šiuo metu mes ir ne- 
lime tvirtinti, kad Nerin- 
s gelmėse slūgo nafta, 
čiau vienas gręžinys Ne

ringai žalos nepadarys, o 
geplogams jis duos daug 

rtingos medžiagos.
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Valdybos kolektyvo atlie

kamos naftos paieškos — 
ta: tik pradžia. Mes dar 
su siduriame su visa c<ie
suikumų. Tačiau jau dabar 
gauti rezultatai rodo, kfed 
ir Lietuvoje bus surasti
pramoniniai naftos telki
niai. Tai tik laiko klausi
mas.

V. Saulčnas
Naftos žvalgybos 

ekspedicijos vyr. geologas

Nuteisė jaunuolį 18 
mėnesių kalėti

Fort Dix, N. J. —Kariuo
menės teismas nuteisė 18- 
kai mėn. kalėti 23 metų^am- 
žiaus kareivį David Brovei.

Brown yra kilęs iš Ham- 
n, Conn. Jis pareiškė, kad 
kariaus, nes esąs sąžinin- 
s karo priešas. Bet teis

mas į tai nekreipė dėmesio. 
Brownas nuteistas į sunkių 

rbų kalėjimą.

kalėti 23 metų^am- 
’eivį David Bro^J.

de 
ne 
ga

da

Londonas. — Buvęs Ang- 
lijis ministrų pirmininkas, 

rbietis, Earl Attlee, labai 
akiai serga. Atrodo, kad 
gyvenimo dienos siųski

da
su
jo __
ty;os. Attlee jau 84 metų 
amžiaus.
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Pietų Vietnamo budistai ir 
studentai veikia kartu

Teis. Iii u r good |Ū 
Marshall “LAISVĖS” KONCERTAS

Jackson Heights, N. Y.

Rojaus Mizaros mirtis palieka neužpildo
mą spragą lietuvių tarpe ir visame Amerikos 
pažangiame judėjime. »

Liūdesio momentu reiškiame gilią užuojautą 
Ievai Mizarienei.

Lietuvių Literatūros Draugijos Valdyba:

K. Petrikienė, pirmininkė
J. Gasiūnas, vice-pirmininkas
P. Venta, iždininkas
A. Bimba,“Šviesos’’ žurnalo redak.

Komiteto nariai:
P. Buknys
J. Grybas 

—Ozone Park, N. Y.

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967 m.

Liūdime netekę žymaus rašytojo, pažangio
jo laikraščio “Laisvės” vyriausio redaktoriaus. 
Giliausia užuojauta jo žomnai Ievai ir visiems 
giminėms.

Ilsėkis ramiai, mielas Rojau!

Saigonas.— Daugelis Pie
tų Vietnamo budistų pasi
sakė, kad jie yra priešingi 
rugsėjo. 3 d. rinkimų pasek
mėms, nes tie rinkimai bu
vo klastingai pravesti.

Budistai sako eisią kartu 
su valdžiai opozicija, kuri 
reikalauja, kad tie rinkimai 
būtų panaikinti ir nauji 
paskelbti.

Kiek pirmiau šeši kandi
datai prezidento vietai 
taipgi pareiškė, kad rinki
mai buvo neteisingai pra
vesti.

Opozicija didėja. Daugu
mas studentų taipgi protes
tuoja. Saigone 300 studen
tų maršavo kartu su kovo
jančias budistais. Danange 
maršavo 350 studentų su 
budistų dvasiškiais Hue 
mieste studentai turėjo su
eigą vienoje mokslinėje įs
taigoje.

Vieninga studentų ir bu
distų kova susieta su ragi

nimu baigti karą ir eit prie 
derybų.

Maywood, Ill. — Vietos 
policija giriasi susidoro
jusi su negrais, tame mies
te kėlusiais riaušes.

Izraelis 
nesitrauks

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras Levi Eškol pirmą kar
tą atvirai pareiškė, kad iš 
Sirijos užgrobtą teritoriją 
ir kartu Jerualę Izraelis pa
silaikys. Taipgi ir iš Jung
tinės Arabų Respu b 1 i k o s 
(Egipto) užgrotbą teritori
ją, siekiančią Suezo Kana
lą, Izraelis pasilikysiąs.

Dabar dedamos pastangos 
tas teritorijas apvalyti nuo 
arabų, kurie yra priešingi 
Izraelio okupacijai. Izfąelie- 
čiai tose teritorijose bando 
pilnai įsitvirtinti.

George ir Sophie Stasiukaičiai 
Fairview, N. J.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
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Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 
Ievai, giminėms, artimiesiems ir draugams.

LDS 3-čios Apskrities komiteto nariai:
Felicija Šimkienė J. Stanelis
P. Ramoška B. Malin
G. Sta-siukaitis P. Šolomskas

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967

Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Ie
vai, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje ir visai 
pažangiajai visuomenei.

ADELĖ RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią užuojautą Ievai Mizarienei, 

giminėms ir artimiesiems. Liūdime netekę my
limo draugo.

Walter ir Bronė Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

MIRUS

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967 
Jackson Heights, N. Y.

ROJUI MIZARAI
LDS 3-čioji Apskritis, visų jos kuopų vardu,, 
reiškia giliausią užuojautą velionio žmonai Ievai 

ir visiems jojo artimiesiems.

Nuoširdžiai užjaučiame Ievą Mizarienę, nete
kusią mylimo vyro Rojaus.

Margarita ir Antanas Petrikai
Brooklyn, N. Y.

LDS 3-čioji Apskritis

Redaktoriui-Rašytojui

Rojui Mizarai
mirus, sunkioje skausmo valandoje 

reiškiu gilią užuojautą žmonai 
Ievai ir kartu liūdžiu.

Juozas Mikuckis

JACKSON HEIGHTS, N. Y.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
New Yorko Lietuvių Moterų Klubas reiškia 

gilią užuojautą klubo pirmininkei Ievai Mizarai, 
netekus mylimo vyro Rojaus.

Lietuvių pažangioji visuomenė neteko gero 
draugo ir rašytojo.

KLUBO VALDYBA,
Ozone Park, N. Y.

Po ilgų debatų, JAV se
natas neseniai užgyrė pre
zidento paskirtą Aukščiau
siojo teismo teisėju Thur
good Marshallą.

Kas jis, tas Thurgood 
Marshall?

Jis yra negrų rasės vy
ras, proanūkis vergo, gimęs 
1908 m. Baltimorėje (Md.).

Aišku, jis — advokatas. 
Pirmiau, baigė Lincolno uni
versitetą, vėliau — Harvar
do universitetą, kuriame ir 
įgijo advokato laipsnį.

Per apie 25 metus Thur
good Marshallas buvo Asso
ciation for the Advance
ment of Colored People 
(NAACP) advokatas. 1961 
metais prezidentas Kenne- 
dis Marshallą paskyrė Cir
cuit Court of Appeals tei
sėju. Ėmė apie metus laiko, 
kol senatas jį toms parei
goms užgyrė.

Po to, kai iš JAV Aukš
čiausiojo teimo pasitraukė 
teisėjas Tom Clarkas, pre
zidentas Johnsonas į tą vie
tą paskyrė Thurgood Mar
shallą.

Tai pirmas toks Ameri
koje atsitikimas. Ligi šiol 
JAV Aukščiausiąjį teismą 
sudarė tik baltieji.

ŠiUo metu Aukščiausiaja
me teisme yra devyni as
menys, paskirti toms parei
goms visam amžiui. Bet at
sitinka, kai teisėjas neišbū
va teisme iki savo mirties— 
tūli, sulaukę gražaus am
žiaus, pasitraukia, užleisda
mi vietą jaunesniems.

Ko galima tikėtis iš Thur- 
goodo Marsh alio? Su ku
riuo sparnu teisme jis sto
vės: su pažangesniuoju ar 
su dešiniuoju?

Ligi šiol T. Marshallas bu
vo liberalas, tai žmonės ti
kisi, kad jis palaikys pa
žangesnį sparną Aukščiau
siajame teisme.

ADA prieš taksų 
kėlimą ir karą
Washington. — Ameri

cans for Democratic Action 
(liberalinė organi z a c i j a) 
pareiškė nepritarimą nau
jiems prez. Johnsono siū
lomiems taksams, pasmerkė 
Johnsono vedamą karą Viet
name.

ADA nutarė neremti John
sono sekamuose 1968 metų 
rinkimuose.

Mokytojų streiko klausi
mu ADA pasisakė, kad mo
kytojų streikai remtini, nes 
visur mokytojų algos per 
žemos, o darbo sąlygos per 
sunkios.

Rengia Laisvės Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą
12th)

Koncerto pradžia 2lrą vai. popiet
(November

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Salė bus atdara 12:30 P. M. Įėjimas $1.50
mą iš, toliau atvyks-Anksčiau pradedame progr

tąnčių patogumui. Programai pasibaigus, dar bus 
šviesu, lengviau bus nors iš New Yorko miesto 

išsigrūsti per trafiką, g

Rūpinamės sudaryti programą, vedame derybas 
su žymiais talentais iš tolimesnių miestų.

Labai lauksime svečių iš

įžtant namo-

VAJUS

tolimesnių miestų.

GA VIMUI “LAISVEI”
naJujų skaitytojų

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už

Į Lietuvą naujiems skaitytoja:

Tą Dovaną.
ms nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio
dedame savo didįjį darbą 
:ojų ir atnaujinimui išsi

turime rūpintis paren- 
isvei” tinkamo biudžeto

Su 1-ma diena spalio š. m. pra< 
gavimui “Laisvei” naują skaity 
baigusią prenumeratą. Taipgi 
gimais ir aukomis sukelti “Lai 
1968 metams. ».

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buv 

laukiame naujų 
šiam darbui ir veikime su pirir 
kimės aplankyti kuo daugiausia 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.

usius vajininkus ir labai 
vajininkų. (flerai susiorganizuokime 

a vajaus diena. Rūpin- 
namų vajaus reikalu ir

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
' Yra paskirta 10 dovaną pinigais, padalyta sekamai: 
1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5
Prašome tuojau stoti į vajųPrašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$10,000 FONDAS BIUDŽEO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI

JACKSON HEIGHTS, N. Y.

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjio 23, 1967

Kokia netikėta staigmena pažangiajai visuo
menei netekti žymaus draugo rašytojo-redakto- 
riaus Rojaus Mizaros.

Mano giliausia užuojauta jo žmonai Ievai Mi
zarienei ir visai pažangiajai visuomenei.

David Matis
—New York City

Urugvajuje
Montevideo. — Urugva

jaus žurnalistai, mokytojai, 
pašto darbininkai ir dauge
lis kitų streikuoja.

Kadangi Urugvajaus pe
sas (pinigų vertė) nuolat 
puola žemyn, tai darbinin
kai priversti reikalauti di
desnio atlyginimo, nes iš 
tokių algų, kokias dabar 
gauna, niekaip nebegalima 
pragyventi.

Į valdžios grasinimus pa- 
naudoti militarinę jėgą 
prieš streikierius buvo 
streikierių atsakyta, kad 
“streiką tęs, nepaisydami 
valdžios ultimatumo ir mi- 
litarinės intervencijos.”

Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu
džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl r 
ir pelnais nuo parengimų šukei 
1968 metams.

ūpinkimės, kad aukomis 
tume tinkamą biudžetą

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1967. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

Tuscan, Ariz. — Gaisrui 
kilus senelių prieglaudoje, 
trys moterys sudegė ir 41 
apdeginta.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Dalyje Queens apskrities (N; Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metą
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą
Pietą Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metą
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metą

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417



sios bibliotekos: Šiaulių,D-ras Levas Vladimirovas pasakoja apie savo Klaipėdos Panevėžio, KaP-JT J , Jl suko ir kitų gautų naujus

neseniai turėtą kelionę po Lietuvą
(Pabaiga)

Dauguma Amerikos tu
ristų lietuvių, su kuriais te
ko susitikti Vilniuje, gan 
entuziastingai atsiliepdavo 
apie savo viešnagę Lietuvo
je. Mano geras pažįstamas 
iš Filadelfijos Martynas 
Traunas, plačių kultūrinių 
interesų žmogus, kuris į 
Lietuvą atvyko su savo 
žmona ir sūnumi,- sugebėjo 
per trumpą laiką padaryti 
šimtus nuotraukų ir susukti 

’ gražių filmų, kuriuos dabar 
rodo pažįstamiems, kartu 
su juo grupėje buvo ir kita 
mano pažįstama — pedago
gė ir žurnalistė iš New 
Yorko D. Jonaitienė su sa
vo gražia šviesi aplanke 
dukrele. Atpasakodama sa
vo įspūdžius “Vienybėje,” 
ji rašo, kad palikusi Lietu
voje savo širdį, o jos duk
relė dar pridėjo, kad jai la
bai patikusi Lietuva.

Per mūsų susitikimą Vil
niuje p. Jonaitienė gan tei
giamai atsiliepė apie tai, ką 
matė ir patyrė Lietuvoje. 
Labai todėl nustebau, kai 
ji per dypukų radiją praš
neko visai kitaip, beveik pa
žodžiui kartodama “Darbi
ninko” arba “Draugo” an
titarybines tulžingas litani
jas. Tiesa, vėliau ji gerokai 
pasitaisė, pamėgino kur kas 
blaiviau ir objektyviau pa
žvelgti į gyvenimo Lietuvo
je faktus.

Vienas vokiečių filosofas 
yra išreiškęs gan išmintin
gą mintį: “Važiuodamas į 
svetimą kraštą, palik namie 
visus savo prietarus, už
miršk visa tai, ką skaitei 
apie šį kraštą savo šalies 
spaudoje, mėgink pažinti 
kraštą visai iš naujo, savo 
nuosavomis akimis, savo jaus
mais, savo protu. Ir jokiu 
būdu nelygink jį su savo 
kraštu ir jo gyvenimo būdu 
ir sąlygomis, o stengkis jį 
suprasti'iš jo paties istori
jos ir kultūros tradicijų, jo 
paties gyvenimo būdo. Tik 
tada tu galėsi kalbėti ne tik 
kad buvai tame krašte, bet 
kad jį pamatei”.

Šį patarimą turėtų prisi
minti Amerikos lietuviai, at
važiuojantieji i Lietuvą kaip 
turistai, ypač tie iš jų, ku
rie dešimtmečiais skaito 
“Darbininką,” “Draugą” ir 
kitus panašius Tarybų Lie
tuvą ir jos žmones 
šme i ž i a n č i u s organus. 
Labai sunku tokiam žmo
gui pamatyti įr suprasti 
pro šį prietarų ir neapy
kantos miglą tikrąją naują
ją Lietuvą.

Jiems nepatinka, kad Lie
tuva auga ir vystosi visai 
kitaip ir visai kitoje dva
sioje, visai priešingai tai, 
kurioje jie patys yra išauk
lėti, ir kad Lietuvos žmonės 
puikiai be jų apsieina. “Lie
tuvos jaunime, — verkšle
no p. Jonaitienė per dypu
kų radiją, — kur tu eini, ko
kia tavo ateitis?”.

Nesisielok, miela p. Jo
naitiene, lietuvių jaunimas 
auklėjamas pažangiausioje 
pasaulyje dvasioje, jam ati
darytos visos durys į moks
lą ir į ateitį, o dėl jo tauty
bės galiu pasakyti, kad mu- 
sų vaikai ir anūkai kalbės 
lietuviškai, dainuos lietuviš
kas dainas, skaitys knygas 
savo gimtąja kalba. Kaip 
an^erikietei ir pedagogei 
Jums reikėtų pirmoje eilėje 
susirūpinti savo, Amerikos 
jaunimu, čia yra be galo

daug neišspręstų sudėtingų 
problemų.

O kas dėl lietuvių išeivių 
sūnų ir dukterų Ameriko- 

‘ je, kažin, ar jie kalbės lie- 
' tuviškai, dainuos lietuviškai 
, dainas ir skaitys knygas sa

vo gimtąja kalba? Bet p. Jo
naitienė rašo, kad ji paliku
si Lietuvoje savo širdį, ir 
jeigu tai ne tuščia frazė (o 
aš, pažindamas ją, manau, 
kad ne), tai širdis padės jąi 
pažiūrėti į Lietuvą be prie
tarų, pagal minėto vokie
čių filosofo patarimą.
3. Klausimas: Ar Lietuvos 
aukštosios mokyklos šiais, 
jubiliejiniais metais sudarė 
kokius nors planus ateičiai?

Atsakymas: Į šį klausimą 
sunku atsakyti keliais saki
niais, tiek daug naujo ir 
nuostabaus pasiekta šioje 
srityje Tarybų Lietuvoje. 
Praėjus dviem metams po 
karo užbaigimo LTSR Vals
tybinė Plano komisija pa
mėgino pirmą kartą suda
ryti Lietuvos liaudies ūkio 
vystymosi perspėkt y v i n į 
planą dvidešinlties metų lai
kotarpiui. Aš tada ėjau 
Valst. Plano komisijos dvie
jų skyrių švietimo, kultū
ros ir sveikatos apsaugos 
skyriaus, o taip pat prekių 
apyvartos skyriaus viršinin
ko pareigas.

Tam, kad paruošti pers
pektyvinius planus kuo re
aliau ir moksliškiau, prie 
kiekvieno skyriaus buvo 
priskirtos grupės stambiau
sių mokslininkų ir specialis
tų. Sukurti Lietuvos ateities 
vystymosi planus, koks tai 
buvo įdomus, bet kartu ir 
sudėtingas' uždavinys! Juk 
planus teko kurti apgriau
tame Vilniaus mieste, karo 
nualintame krašte, paveldė- 
jusiame iš buržuazinės Lie
tuvos menkutę pramonę, ne- 
paka n k a m a i našų žemės 
ūkį, skurdų švietimo, moks
lo ir kultūros įstaigų tinklą.

Mums atrodė mūsų suda
ryti planai fantastiški, ne
realūs, tačiau gyv e n i m o 
realybė žymiai pralenkė šių 
planų fantastiką. Paimkime 
kad ir mokslą. Mokslo įstai
gų skaičius išaugo per tuos 
dvidešimt metų nuo 30 iki 
100. Jeigu tada juose dirbo 
tik apie 1,200 mokslinių 
darbuotojų, tai dabar jų 
skaičius jau siekia 6,000.

Vien technikos srityje 
mokslo-tiriamuosius darbus 
vykdo virš 1,500 mokslinin
kų. Jeigu anksčiau mokslo- 
tiriamasis darbas buvo su
koncentruotas tik stambiau
siuose respublikos centruose 
ir buvo gerokai atitrūkęs 
nuo valstybės realių gyveni
mo poreikių, tai dabar šis 
darbas vyksta ne tik cent
ruose, bet ir . periferijoje. 
Taip, pvz., žemės ūkio moks
lo tiriamojo darbo filialas 
yra įkurtas Pasvalyje, o že
mės ūkio bandomosios sto
tys yra Vytėnuose, Dūkšte, 
Perlo ju j e, Radvyl iš k y j e, 
Varniuose ir kt.

Į mokslo-tiriamąjį darbą 
įtraukti fabrikai ir gamyk
los, kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai, mokyklos ir muziejai. 
Išaugęs mokslo - tiriamojo 
darbo užmojis pareikalavo 
žymiai daugiau mokslinių 
kadrų. Jeigu tuoj po karo 
visose mokslo įstaigose buvo 
vos 100 aspirantų, tai dabar 
jų skaičius viršija 800, o 
studentų skaičius aukštojo 
mokslo įstaigose jau prašo
ko 40 tūkst. žmonių.

Palyginus su tais skai
čiais, buržuazinės Lietuvos 
skaičiai atrodo liliputiškai 
menki. O kiek daug pastaty
ta paskutiniais metais naujų 
mokslui skirtų pastatų! No
reikiškiuose išaugo Žemės 
Ūkio instituto pastatų 
kompleksas, sparčiai augan
tis Kauno Politechnikos In
stitutas gauna kasmet po 
keletą naujų pastatų, Vil
niuje išaugo Elektrografi- 
jos instituto ir kelių kitų 
mokslo - tiriamųjų institutų 
pastatai,, o Neries pakran
tėje išdygo Pedagoginio in
stituto pastatų kompleksas. 
Nuo sekančių metų prasidės 
Vilniaus V. Kapsuko v. Uni
versiteto miestelio statybos 
didingo projekto vykdymas, 
pirmoje eilėje bus stato
mas ekonomikos fakultetas. 
Kauno Politechnikos insti
tuto Vilniaus filialas peror
ganizuojamas į savarankiš
ką Valstybinį Statybos ins
titutą, o Vilniaus Universi
teto Kauno filialas pamažu 
vystosi į savarankišką aukš
tojo mokslo įstaigą.

Kasmet iš šių mokslo įs
taigų į gyvenimą ir gamybą 
išeina tūkstančiai aukštai 
kvalifikuotų jaunų specia
listų, o kiek aktualių moks
linių problemų tiriama ir 
sprendžiama kasmet res
publikos mokslo įstaigose! 
Argi tai vis ne fantastika, 
įgyvendinta žmogaus rankų 
ir proto darbu? Fantastika, 
ypač palyginus su menku
čiu smetoninės Lietuvos 
mokslo vystymosi lygiu.

4. Klausimas: Kaip daly
kai stovi su Nacionalinės 
bibliotekos organiz avimu- 
kaupimu ?

Ats a k y m a s : 
TSR Respublikinė 
ka, kuri skaitoma 
nacionaline knygų
la, gavusi savo naują erdvų, 
gražų ir modernišką pasta
tą, pradėjo sparčiai kaupti 
savo fondus, lenkdama pa
mažu savo taip pat spar
čiai augančius partnerius 
Vilniaus Valstybinį Vinco 
Kapsuko v. Univer s i t e t o 
mokslinę biblioteką, seniau
sią biblioteką Tarybų Sąjun
goje, ir LTSR Mokslų Aka
demijos Centr. Biblioteką, 
o taip pat Knygų Rūmų 
knygų saugyklą.

Kiekviena šių. bibliotekų 
jau seniai peržengė 2 mili
jonų knygų rubežių, vien 
Vilniaus universiteto bibli
otekoje, kurios fondas vir
šija 2,500,000 knygų, yra 
800 tūkstančių daugiau 
knygų, negu jų buvo visose 
buržuazinėse Lietuvos bib
liotekose. Buvo bijota, kad 
ryšium su Respublikinės 
bibliotekos perkėlimu iš 
Kauno į Vilnių nukentės 
Kauno gyventojų aptarna
vimas knyga, tačiau dėka 
duosnios valstybinės para
mos, o taip pat energingos 
Kauno Viešosios bibliotekos 
vadovybės ir pasišventusio 
jos darbuotojų kolektyvo 
pastangų Kauno Viešoji 
biblioteka per trumpą laiką 
išaugo į milijoninę knygų 
saugyklą, kuri pilnai gali 
patenkinti labai įvairius ir 
sudėtingus Kauno miesto 
skaitytojų poreikius.

Savo pirmąjį milijoną to
mų jau seniai yra pervirši
jusi taip pat ir Kauno Poli
technikos Instituto bibliote
ka. Reikėtų dabar pagalvo
ti, kad ir kitų stambių mū
sų respublikos centrų viešo-

Lietuvos 
bibliote- 
centrine 
saugyk-

pastatus ir pradėtų rūpintis 
ne vien masinio skaitytojo 
aptarnavimu, bet ir moks
linio skaitytojo poreikių pa
tenkinimu; juk mokslas mū
sų laikais tampa masišku.

Plačiai išsišakojęs mūsų 
respublikos bibli o t e k ų — 
viešųjų, masinių, moksli
nių, specialiųjų, mokykli
nių — tinklas pirmasis Ta
rybų Sąjungoj įvykdė mūsų 
vyriausybės pastatytą už
davinį,. kad kiekvienoj šei
moj būtų bibliotekos skai
tytojas. Dabar mūsų biblio
tekininkai vykdo žymiai su
dėtingesnį uždavinį, kad 
kiekvienas raštingas pilietis 
taptų kokios nors bibliote
kos skaitytoju, o raštingu
mas, kaip žinoma, pas mus 
yra visuotinas.

Išaugo ir mūsų respublikos 
bibliotekų ryšiai su kitų ta
rybinių respublikų bei už
sienio bibliotekomis. Suvirš 
1,000 šių bibliotekų, jų tar
pa 100 JAV bibliotekų, Lie
tuvos TSR bibliotekos palai
ko sistemingus knygų mai
nus, gaudamos iš jų geriau
sią mokslinę literatūrą ir 
periodiką ir persiųsdamos į 
užsienį tūkstančius geriau
sių mūsų mokslo ir grožinės 
literatūros kūrinių. Tokiu 
būdu mūsų bibliotekos at
lieka svarbią kulltūrinėmis 
vertybėmis ap s i k e i t i m o 
funkciją, ir tai pasauliniu 
mastu.

Kaip aš jau pasakojau 
prieš kiek laiko Jūsų laik
raštyje, sudėtingiausias už
davinys, kurį dabar spren- 
sprendžia Lietuvos TSR 
Knygų Rūmai ir kitos 
mokslinės bibliotekos, yra 
paruošimas ir išleidimas lie
tuvių . spaudos nacionalinės 
bibliografijos, kurioje būtų 
užregistruotos visos knygos 
ir straipsniai, paskelbti Lie
tuvoje , o taip pat išspaus
dinti lietuvių kalba už jos 
ribų, pradedant nuo pirmuo- 
sios mūsų spausdintos kny
gos 1547 metų Mažvydo 
“Katekizmo.”

Šis darbas reikalauja ne 
vien visų bibliotekų glau
daus bendradarbiavimo, bet 
ir visuomenės visokeriopos 
paramos. Amerikos lietu
viai galėtų prisidėti prie šio 
didžiai svarbaus ir patrioti
nio uždavinio vykdymo, pa
dėdami mūsų bibliotekoms 
užpildyti esamas jų rinki
niuose spragas ir, pirmoje 
eilėje, trūkstama mūsų bib
liotekose Amerikoje išleista 
literatūra ir periodika lie
tuvių kalba. Tačiau kol kas 
šis mano atsiša ūkimas į 
į Amerikos lietuvių visuo
menę reikiamo atgarsio jo
je nėra sulaukęs.

5. Klausimas: Ką dau
giau įdomesnio galėtumėte 
suteikti “Laisvės” skaityto
jams šia proga?

Atsakymas: Daugiau, at
rodo, nieko įdomesnio pasa
kyti neturiu. Grįžęs į New 
Yorką, turėjau nuo pat pir
mųjų dienų įsijungti į darbą 
Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijoje, kuri dabar lai
ko 22-osios Gener alinės 
Asamblėjos sesijas. Vyksta 
karštos derybos dėl biudže
to. Man pasisekė išgauti 
šiek tiek lėšų vienam mano 
projektui, bū ten, panaudoti 
šiek tiek lėšų vienam mano 
projektui, būtent, panaudoti 
bibliotekos bibliografiniame 
projekte automatiz a c i j ą, 
kompjuterius, mikronygą ir 
pan. Dabar prądęsinfte tą 
projektą vykdyti, bus daug 
galvosūkio, bot darbas past-

darys įdomesnis.
Buvau vienai savaitei iš

vykęs į Toronto į Tarptau
tinės bibliotekininkų fede
racijos asociacijos konfe
renciją. Tame pasauliniame 
bibliotekininkų forume da
lyvavo 23 tarybiniai specia
listai, jų tarpe du Lietuvos 
atstovai — Vilniaus Uni
versiteto docentas K. Sin
kevičius ir LTjSRI Respubli
kinės bibliotekos skyriaus 
vedėjas P. Kizys. Malonu, 
kad mano buvę auklėtiniai 
ne tik kad sėkmingai dirba 
kūrybinį darbą savo tėvy
nėje, bet ir vis dažniau pasi
rodo tarptautinėje arenoje. 
Po konferencijos 80 visų 
šalių bibliotekininkų, jų tar
pe ir tarybiniai, atvažiavo į 
svečius į New Yorką ir bu
vo čia labai svetingai pri
imti vietinės bibliotekininkų 
visuomenės. Vieną dieną 
jie praleido ir Suvienytose 
Nacijose mano vadovauja
moje bibliotekoje. Kasdien 
mūsų biblioteką aplanko 
daug įdomių svečių. Vakar 
priėmiau Japonijos bibliote
kininkų grupęj šiandien — 
jaunus specia 
kos šalių: Zambijos, Ugan
dos ir kitų.

Baigdamas, norėčiau per
duoti Jums, mielas draugas 
Rojau, ir visiems kitiems 
“Laisvės” darbuotojams ir 
skaitytojams mano nuošir
džiausius sveikinimus ir lin
kėjimus.

Pasinaudodamas šia pro
ga, norėčiau taip pat per 
Jūsų laikraštį pasveikinti 
du brangius man žmones: 
draugą Antaną Bimbą ry
šium su bylos prieš jį' lai
mingu užbaigimu — vis dėl
to teisingumas, pasišventu
sio savo reikalui žmogaus 
ištvermė ir rėmusi jį žmo
nių solidari pagalba nugalė
jo visas klastingas reakcio
nierių intrigas.

Norėčiau taip pat pa
sveikinti draugą Vladą 
Niunką, žymų revoliucinio 
Lietuvoje judėjimo veikėją 
su jo gyvenimo 60-mečiu.

iš Afri-

Chester, Pa.
Prieš pirmąjį pasaulinį 

karą daugelis palikome sa
vo gimtąjį kraštą Lietuvą, 
keliavome į visas pasaulio 
dalis, kur kuriam buvo ga
lima pasiekti. Dauguma su
važiavome į Jungtines Ame
rikos Valstijas, tikėda
miesi čia geresnį pragyve
nimą pasidaryti. Vienas ki
tas buvo aukštus mokslus 
baigę, kiti šiek tiek pramo
kę mažaraščiai; treti buvo 
visai beraščiai, nemokėjo 
rašyti, nei skaityti.

Mūsų pirmeiviai draugai 
suprato, kad reikia pagel
bėti mūsų tautiečiams pa
kelti savo žinojimą. Tapo 
suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Literatūros Drau
gija, kuri išleidžia moksliš
kas knygas, kad mes moky- 
tųmės patys ir savo drau
gams pagelbėtume pažinti 
pasaulį, darbuotis už pro
gresą.

Kreipiuosi į visus šiuos 
apylinkės draugus, kad at
eitumėte į mūsų rengiamą 
šaunią vakarienę spalio 15 
dieną, 4 vai. popiet, Klubo 
svetainėje, 339 E. 4 Street, 
Chesteryje. Susitiksite sa
vo gerus draugus. Tūli per
eitą vasarą lankėsi Tarybų 
Lietuvoje. Jie mums pa
pasakos daug naujo. Atei
kite išgirsti, ką jie naujo 
mums pasakys. Pakvieski
te ir savo kaimynus, visi 
būsite patenkinti atsilan
kymu.

Ą. Liucius
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Rochester, N. Y.
L. Bekešienė, darbšti Mo

terų klubo ir kitų organiza
cijų narė, “Laisvės” ilga
metė korespondentė ir uoli 
vajininkė, jau kelinta sa
vaitė sunkiai serga, susi
žeidė nugarkaulį. Guli visa 
suvaržyta.

Linkime jai laimės greit 
sugyti. O kol jinai tebeko
voja su dideliais skausmais, 
korčiukė nuo draugų padė
tų skausmus laikinai pri
miršti.

Adresas: 185 Klein Street, 
Rochester, N. Y. 14621.

Brockton, Mass.
Dar vienas rudeninis pik

nikas atsibus sekmadienį, 
spalio 8-ą, Liet. Taut. Na
mo viršutinėje salėje, 668 
N. Main St., Montello. Pra
džia 1 vai. Rengia Massa
chusetts moterų klubų są
ryšis. Įėjimas su dovana tik 
50 c.

Šį parengimą suruošti ap
siėmė Montellos Moterų ap- 
švietos klubas. Jos pagei
dauja, kad atvažiuodamos 
iš kolonijų draugės atsi
vežtų ir ką nors dovanų. 
Parengime bus valgių, šil
tų ir šaltų gėrimų. Bus ir 
muzika. Prašome visus lie
tuvius, vietinius ir iš apy
linkės, dalyvauti.

Rengimo Komitetas
t

Philadelphia, Pa.
Serga d. Anna Zalnierai- 

tienė, po gydytojo priežiū
ra būna namie, 1009 Jack- 
son St. Draugė yra LLD 10 
kuopos iždininkė ir plačiai 
pažįstama tarp mūsų pa
žangiečių. Kam laikas lei
džia, atlankykite draugę 
arba pasiųskite kortą, su
raminkite ligonę.

Linkiu draugei ligą nuga
lėti ir vėl būti stipriai.

P. Walantiene

LAWRENCE, MASS.
Per klaidą užuojauta n dėl 

Baltraus Chulados mirties 
neįdėti vardai Mary Lauš- 
kienės ir Povilo Gabrėno iš 
Methuen, Mass. Atsiprašo
me. John Kodis

SO. BOSTON, MASS.
Oras jau atvėso. LLD 2 

kp. ir L. A. Kliubelio' na
rės, pasikalbėjusios, nutarė 
atidaryti subatinius susirin
kimus. Taigi ateinantį šeš
tadienį, rugsėjo 30 d., 3 vai. 
dieną, 318 Broadway, įvyks 
pare (žaidimo). Komisija 
kviečia visus dalyvauti 
linksmai laiką praleisti.

ir

’ Pranešimas
BALTIMORE, Md.
LLD 25-ai kuopai

LLD 25-os kuopos susirin
kimas bus laikytas šeštadie
nį, spalio (Oct.) 7-ą dieną, 
2-ą valandą po pietų, na
riams žinomoje vietoje.

Visi nariai turėtumėt da
lyvauti. Turėsime išrinkti 
delegatus į 6-os apskrities 
ko nferenciją, kuri įvyks 
sekmadienį, spalio (Oct.) 
15-ą d., Chester, Pa. Prie 
to turėsime ir daugiau rei
kalų aptarti.

Kuopos komitetas 74-75)

Jeruzale. — Izraelio poli
cija suareštavo devynis ara
bus. Kaltina, būk jie padėję 
bombą vienoje spaustuvėje.

Philadelphia, Pa.
Naujas kapas

Rugsėjo 21 dieną nuo J. 
Kavaliausko koplytėlės eite 
mašinų palydėjo į FerVT 
wood kapines draugą Lon
giną Tureikį. Draugas L. 
Tureikis, atitarnavęs caro 
artilerijoje, į šią šalį atvyko 
1911 metais su noru užsi- 
cirbti kiek pinigų ir su
grįžti pas tėvą ir brolį. Bet 
tas jo noras likosi neįvykin
tas, kaip ir daugelio kitų 
tėvynainių.

L. Tureikis buvo labai 
tvirtas ir ištvermingas Lie
tuvos sūnus. Jis visuomet 
primindavo: Jei kiti pajė
gia tą darbą atlaikyti, tai 
i? aš pajėgsiu...

L. Tureikis visą gyvenimą 
c irbo sunkiausius darbus. 
Philadelphijos cukrinės nuo 
seniai žinomos kaip 'sun
kiausio darbo pramonė. Ar
gi koks vidutiniokas pa
jėgs net trijų šimtų svarų 
bačką cukraus ritinti, anA 
briaunos pakreipęs, apie 
300 metrų į vežimus ar 7 
vagonus? Arba, kai maišai 
po 100 svarų paleidžiami 
nuo lubų čiūžiu, būrelis vy
rų turi spėti pagauti savo 
pečiais ir, nesulaikydami 
maišo čiuožimo greičio, bėg
ta su maišais į vagonus.

Cukrinėse dirbo daugiau
sia lietuvių, lenkų ir kiek 
rusų. Darbadienis—12 va
landų. Darbininkai kelis 
kartus streikavo, bandė su
siorganizuoti į uniją, bet 
tai buvo pasiekta tik pre
zidento Roosevelto laikais. 
Nuo tada darbo sąlygos ir 
u žmokestis pagerėjo. Tuo 
L. Tureikis buvo patenkin
tas ir sakydavo: neveltui 

įsigijo^

h 
s
i

sunkiai dirbome, 
me uniją.

L. Tureikis nuo seniai bu- 
o laisvamanis, skaitė dar- 
ininkišką spaudą, priklau- 
ė LDLD 141 kuopai, vėliau 
ti mirties — 10-ai kuopai,
lis sakydavo: “Ėmė laiko, 

kol mano žmona įsitikino, 
dabar tegu ji dirba už ma
ne. Aš jau be sveikatos.”

Draugams T u r e i k iams, 
kaip ir daugeliui lietuvių, 
teko pergyventi ir nemalo- 

umų. Laike karo su na- 
ais jų sūnus Aleksandras 
iivo paihitas kariuomenėn.
dukros Kastancijos vyras 

riciūnas buvo kare už
muštas. Tėvams pernešti 

įsa tai buvo sunku, ska'f- 
Įu. Tas juos dar labiau 

įtikino, kad darbininkų kjfa- 
sė dar turi kovoti, dar ne 

iskas laimėta...
Drg. L. Tureikis yra au

gęs Saloko apylinkėje, ne
toli nuo Antazavės ir Degu- 

ų, Zarasų apskrityje.
Po trejeto metų negalavi- 

io, jis mirė rugsėjo 17 d. 
Laidojimu rūpinosi direk

torius Juozas Kavaliauskas, 
irabas aplink buvo labai 
įkrautas gėlėmis ir buvo 
aug palydovų, šermeninė

je; atsisveikinimo kalbą pa
sakė R. Merkis, o kapinėse 
—A. Pranaitis. .

Liūdesy velionis pati^p 
ž noną Heleną, sūnų Alek
sandrą, dukrą Kastanciją, 
žentą Williama Clim, pen

is anūkus ir daugelį arti
mų kaimynų bei idėjos 
raugų.
Mūsų draugas Longinas 

jiu giliai žemėje.
Južintiškis

n 
c 
b

d

v

c

a 
d
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n 
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Vakarų Pakistano trans- 
ortaciją suparalyžiavo pu

sės milijono vairuotoju H’ 
mduktorių streikas. Ga
ilauja didesnių algų ir ki

tų pagerinimų.

P

k 
k

i
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BINGHAMTON, N. Y.
Linksmas pobūvis — 

paremta spauda
Sekmadienį, rugsėjo 10 

ieną, Amerikos Legiono 
salėje įvyko kas tokio nau
jo — nepaprasto. Kaip yra 
sakoma, “be priežasties nė
ra nei mirties”. Taip čia ir 
dabar pasitaikė: be svar
baus tikslo, nebūtų buvę 
nei šio malonaus pobūvio.

Dėkui Paulinai Jasilionie- 
nei, tai buvo jos tikrai tik
slingas sumanymas. Mat, ji
nai susikvietė savo artimes
nius draugus ir drauges, 
siekdama pareikšti gilią 
užuojautą tiems, kurie lan
kė ją ligoninėje ir namuo
se, siuntinėjo jai užuojau
tos laiškelius, atvirutes su 
linkėjimais jai greitai pa
sveikti, ir vertingas dova
nėles, kurių jinai gavo daug 
jos sirgimo metu.

Nemažas būrelis jos drau
gų suvykome į salę. Ten 

^radome gražiomis gėlėmis 
papuoštus stalus, o pati 
’Paulina gerai nusiteikusi, 
kaip ir visada. Visus sve
čius ji sutiko su malonia 
šypsena veide. Na, ir tuo
jau susirnkusiųjų tarpe už
simezgė malonūs pasikalbėk 
jimai ir vaišės ir žinoma, 
prie pietų stalo, apkrauto 
skaniai pagamintu valgiu, 
suskambėjo dainos. Helena 
Pagiegalienė ir Stasys Vai
neikis, kitiems pritariant, 
tai vienam, tai kitam 
buvo dainuojamos gimimo 
dienos dainos. Tačiau šia
me būryje, rodos, nebuvo nė 
vieno asmens, kurio būtų 
buvusi gimimo diena.

Baigiant pietauti, O. W. 
paprašė draugus pertrauk- 

■ftį pasikalbėjimus. Ji pareiš
kė, kad Paulina prie šios 
draugams padėkos dar pri
jungė ir Stasio Vaineikio 
minėjimą 50 metų nuo die
nos, kada jis atvyko į Bing- 
hamtoną pastoviai apsigy
venti, ir nuo tada tarp Sta
sio ir Paulinos Jasilionių ir 
Stasio Vaineikio vyravo 
glaudus draugiškumas. Ji
nai taipgi dar prijungė ir 
išleistuves. Mat, S. Vainei
kis trumpoje ateityje vyks į 
žiemos šalčius. Buvo / iš
kviesti tarti žodį: A. Žoly
nas, A. Pagiegala. G. Gab
rėnas ir, žinoma, S. Vainei
kis. Pastarasis, rodos, ne
tikėtai sutiko šį jam skirtą 
aktą ir maloniai pareiškė 
JJlią padėką už prisimini-

Paulina reiškia gilią pa
dėką visiems atsilankiu
siems į šį jos kviestą po
būvį, o dalyviai, iš savo pu
sės, p^reikšdami Paulinai 
padėką, parėmė spaudą.

Helena Pagiegalienė ir O. 
Wellus priėmė draugų do
vanas. Aukojo: S. Vainei
kis $10; po $5—P. Jasilio-

nienė, O. Wellus, J. ir M. 
Kazlauskai, J. ir O. Kerei- 
liai; po $1—A. Žolynas, A. 
Pagiegala, H. Pagiegalienė, 
H. Žukienė, E. Strolienė, P. 
Mačiukas, N. Maciukienė, 
K. Morkūnienė, M. Savich, 
J. A. Kaminsky, J. A. Uo
gintai ir J. N. S troliai. Vi
so kartu — $42. Paulina 
skyrė po pusę: “Laisvei” 
$21 ir “Vilniai” $21.

Dėkui Paulinai už malo
nų pobūvį ir aukotojams už 
dovanas.

Ona Wellus

dės ir chikegiečių meni
ninkų grupė; Smulkiau apie 
tai bus pranešta vėliau.

Anksčiaus buvo prisimin
ta apie dovanėles, kurios 
žymiai prisideda prie ge
resnių finansinių pasekmių. 
Kol kas dar mažai, bet jau 
turime keletą gražių atsi
liepimų. Tikimės, jų bus ir 
daugiau. Cleveland© ir apy
linkės lietuviai mūs neap
vylė pirmiau, tai jie neap
vils ir šį kartą.

J. žebrys

Streikai 
Turkijoje

Istanbul. ~ Darbininkų 
streikai purto Turkiją. 
Streikai apėmė ir 39 ame
rikiečių įrengimus.

Streikieriai reikalauja di
desnių algų ir darbo sąly
gų pagerinimo.

Ispanijos 
komunistai

Male & Female Help Wanted Male

For

RESTAURANT HELP
Immediate positions

Salad makers and Desserts 
Germantown area.

VI 8-6345
(74-76)

SPINNING, WINDING, 
TWISTING.

Experience or Learners.
Apply at office: / 

KRAEMER TEXTILES, INC.
240 S. * Main St., Nazareth, Pa.

759-4030
(74-80)

5 pusi.

Help Wanted Male

MEN. Earn money and learn a 
trade at the same time. Roofing & 
sheet metal. Start at $2 an hour. 
Rapid advancement. Our mechanics 
make $4 to $5 per hour. Must have 
car. Ambler area. MI 6-1298.

(74-79)

AUTO PAINTERS. METL MAN. 
SANDERS & MASKERS.

Earl Schelb of Camden has imme
diate openings for exp. painters, 
metal men, sanders and maskers. 
Good starting salary and company 
benefits and Steady year round 
work. 1789 Haddon Ave., Camden, 
N. J. 966-2627. Mr. Davis.

(74-75)

Recent rate improvement

TOOL & DIE MAKERS • 
Experienced in Die repair. Perm, 

position.
Paid hospitalization and Life Insur
ance plus other benefits. Apply to— 

NOVO INDUSTRIAL CORP.
Edmund & Shelmire Sts., 

Phila., Pa.
al opportunity employers.

(68-75)
An cqt

SHIPPER
Exericnc!?.

CLEVELAND, OHIO
Meno užbaigimo banketas
Savu laiku Clevelande gra

žiai veikė meno grupė ir 
chorai. O tai visiems gerai 
žinoma, kad minimos drau
gijos buvo ir yra pažibos 
visame mūsų veikime, Ta
čiau nežiūrint kaip gaila 
tokias brangias draugijas 
likviduoti, bet gyvenimas 
eina savo keliu, ir tai neiš- 
vengtina. Tam priežastys 
visiems yra žinomos, tai nė
ra reikalo jas kartoti.

Dėka kaip meno grupės 
taip ir choro tinkamai ir 
taupiai vadovybei jose yra 
susikaupę keletas dolerių 
sutaupų. Todėl jų bendras 
susirinkimas ir nutarė tu
rėti viso to užbaigtuvių 
banketą, kuriame bus pa
vaišinti visi choristai pie
tumis ir gėrimais, o bus ne
užmiršta ir pašalinė publi
ka. O už pietus jie mokės 
$1.00 y patai.

Apie programą šiame po
būvyje tik tiek galima pa
sakyti. Mūsų choras dau
gelyje įvairių sueigų nesi- 
skūpėjo sudainuoti visą ei
lę dainelių. Tai nežiūrint 
kad jie tūlą laiką neturėjo 
pamokų, reikia tikėtis, kad 
jie neužmiršo ką buvo iš
mokę, tai gal ir šį kartą ne
patingės mums padainuoti.

Banketas įvyks spalio 
(October) 1-mą dieną,, 2-rą 
valandą, Slovanian Hali, 
15810 Holmes Ave. Vėliaus 
tęsis šokiai iki vėlumos. 
Kviečiami visi atsilankyti.

Bile dieną po šio pobū-- 
vio susirinks minėtų drau
gijų nariai ir visą tą likusį 
turtą išdalins mūsų spau
dai ir kitoms paramos ver
tingoms įstaigoms.

Pageidautina, kad į tą 
susirinkimą atsilankytų 
kuo daugiausia meno ir 
choro narių, o nepaliktų tą 
svarbų. reikalą užbaigti tik 
keliems nariams.

• • — ••
Spalio 22 dieną, toje pa

čioje svetainėje, turėsime 
spaudos naudai koncertą. 
Prie vietinių solistų prisi-

Pastatytas naujas 
angly laivas

Clydebank, Škotija.—An
glai čia, laivų statykloje, pa
statė naują liuksusinį pa- 
sažierinį laivą, kurį Kara
lienė Elzbieta pakrikštijo 
“Elzbietos Il-osios” vardu.

Laivo pastatymas, su pa
gražinimais, kaštuos apie 
90 milijonų dolerių. Bet jis 
tepradės plaukioti tik kada 
nors už vienerių metų, kai 
bus viskas viduje įtaisyta.

Mano atstatyti 
didelį pastatą

New York.—New York 
Central geležinkelių kompa
nijos vadovai skelbia, kad 
jie mano statyti didžiulį ofi
sams pastatą apie 45 aukštų.

Jis bus pastatytas viršuje 
dabartinės Grand Central 
stoties Niujorke.

Įspėja Vakarų 
Vokietijos valdžią

Berlynas. —: Rytų Vokie
tijos premjeras Willi Stoph 
pasakė: jei Vakarų Vokie
tija nori, kad tarp jos ir ry
tų Vokietijos pagerėtų san
tykiai, tai ji turi atsisaky
ti kalbėti Rytų Vokietijos 
vardu.

Vakarų Vokietija, sakė 
Stoph, turi pripažinti Rytų 
Vokietiją kaip atskirą, sa
vistovią valstybę.

— must have Industrial 
Draft exempt.

METLAB CO.

BROCKTON, MASS
PASKUTINIS RUDENINIS i

PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Moterų Apšvietos Sąryšis 

Sekmadienį

Spalią-October 8-tą dieną
Liiet. Taut. Nartu) Viršutinėje Salėje

668 No. Main St.
Pradžia 1-mą valandą dieną

ĮČjiiftafe šit ddvhna 50 centą

Kviečiame visus lietuvius, vietinius ir iš apy- : 
j linkės dalyvauti. Būsite patenkinti.

— feehfcimo koinitetas

Montello, Mass.

Paryžius. — Franko vy
riausybės tikslas yra pri
versti darbo, žmones nešti 
ant savo pečių blogo valdy
mo ir neprotingos ekonomi
nės politikos padarinius, sa
koma Kompartijos Madrido 
provincijos komiteto, pareiš
kime, kurį paskelbė agen
tūra JFI. Pareiškime de
maskuojami Ispanijos val
dančiųjų sluoksnių ketini
mai išsivaduoti iš dabarti
nio ekonominio chaoso, dar 
labiau išnaudojant darbo 
žmones. “Vyriausybė, ku
ri taip atkakliai priešinosi 
darbo užmokesčio padidini
mui, dar kartą parodė savo 
veidą, pabranginusi duoną, 
vandenį, naudojimąsi transf 
portu ir t. t.”

Komunistai ragina visus 
darbininkus plėsti organi
zuotą kovą, kad žymiai bū
tų padidintas darbo užmo
kestis.

“Kapitalui” 
šimtas metą

Berlynas. — 40 komunis
tų ir darbininkų partijų at
stovai, suvažiavę į Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos sostinę, iškilmingai at
žymėjo Karolio Markso su
kurto “Kapitalo” šimtmeti
nę sukaktį.

Tarptautinėje konferenci
joje atžymėti, kad “Das 
Kapital” išleistas 43 kalbo
se, 220 laidų. Tarybų Są
jungoje išspausdintas 18 
kalbų su daugiau kaip 6 mi
lijonais kopijų.

Gera Dovana
Jūsų Anūkams
.Suteikite gerą dovaną savo anūkui ar anūkei. 

Įrašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ant 
20 metų santaupų (endowment) apdraudos.

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminacijos ant 
sekamų 20 metų “endowment’’ apdraudos sumų:

$300, $500, $1,000 ir $2,000
Laikas greitai bėga. Ir štai už 20 metų jūsų 

anūkas ar anūkė jau gali gauti $1,000 arba net $2,000. 
Tai graži parama jaunam žmogui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio mokslo.

i

Bet jaunuolis, turintis “endowment” apdraudą, 
ir už 12 metų po įrašymo į LDS jau turėtų gerą 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, įrašytas 
ant $2,000 sumos, už 12 metų jau turėtu virš $1,000 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigū susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tūos pinigus.

Patarkite ir savo draugams bei pažįstamiems 
įrašyti į LDS savo vaikus, savo anūkus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETtlVlV DARBiNItfKV SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers)

104-07 102nd St., Ozone Park, N, Y. 11417

........ ..................... ........................................................................................... .......... . ...................

Milwaukes taryba TELEPHONE WORK 215

gavo sumanymą
Milwaukee, Wis. — Į mies

to tarybos posėdį buvo įneš
tas sumanymas, kad ji kuo 
greičiausiai išspręstų gyve
namųjų butų klausimą.

Vienintelė tarybos narė 
negrė Mrs. Vėl Phillips pa
reikalavo, kad miesto tary
ba priimtų įstatymą, pagal 
kurį negrai turėtų teisę gy
venti bet kurioje miesto da
lyje.

Leis kelti taksus
New Yorko Konstitucijos 

konvencija 170 balsų prieš 
11 nutarė leisti atskiroms 
apskritinis ir miestams už
sitraukti naujas paskolas ir 
naujus taksus.

PRANEŠIMAI

At our office full or part time. 
Take order for items made by the 
Handicapped. Guaranteed salary and 
commission. Call 428-4936 for ap
pointment. J

CH 7-3500.
(71-75)

(75-78)

FULL TIME. STEAM TABLE.
BUS BOYS. PORTERS. DISH
WASHERS. Liberal benefits. Meals 
& uniforms furnished. Discount 
privileges. Apply JEFFERSON 
ROOM RESTAURANT. Lit Bros. 
Department Store, 8(h & Market 
Sts. (74175)

AUTO Bl 
front er i 
alignmer 
week, good working conditions with 
all benefits. Call Randolph Chev. 
EM 5-2(00. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

IECHANIC—req experience 
d men, on wheel balance, 
t, ball joints etc, 40 hr.

ESTIMATOR

WANTED CUSTODIANS 
Diy and Night work.

Ground Keeper 
Permanent positions 

Call Mr. Thomas.
MI 6-5600

(74-77)

Permanent position with well 
established and expanding general 
contracting firm. Estimating for 
Commercial, Industrial, School, 
Church and Misc. wobk. Please sub-

WA
General 
experien 
electronic circuits. CHILTON CO., 
SH 8-2(00. 
Ext. 418.

mit resume to:

SAMUEL E. LONG, INC.

505 E. FULTON Street

Lancaster, Pa., 17604

All replies held in confidence.

NTED ELECTRICIAN.
maintenance Printing Press 
?e preferred. Familiar with

Ask for Mr. Fischer, 
56th & Chestnut Sts.

(74-76)

HOUSEMAN. Domestic duties in 
the hoqie of a College President, 

capable of planning and 
ip all meals, including the 

No

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų ir draugysčių 

mėnesiniai susirinkimai įvyks:
Moterų Apšvietos Klubo su

sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 29-tą.

LLD 6 kp. susirinkimas — 
pirmadienį, spalio 2-rą.

Liet. Taut. Namo susirinki
mas—antradienį, spalio 3-čią.

LDS 67 kp. susirinkimas— 
ketvirtadienį, spalio 5-tą.

Visi šitie susirinkimai įvyks
ta Liet. Taut. Name 7 vai. va
kare.

St. Roko pašalpinės drau
gystės susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalio 4-tą.

Liet. Piliečių Klubo susirin
kimas įvyks spalio 5-tą.

Vieta — Liet. Piliečių Klu
bo salėje, 128 Ames St., 7 v. 
vakare. . (73-74)

ROCHESTER, N. Y.
Kviečiame visus ant pietų

Sekmadienį, spalio-Oct. 1-ą 
dieną, Gedemino draugystė 
ruošia keptos jautienos pietus.

Pietūs bus kaip pirma va
landa, savoje salėje, 575 Jo
seph Avenue. -

Popietų bus
kvoderinis mitingas, 
turite 
ge.

nepaprastas 
Nariai 

dalyvauti šiame mitin-

žinoma visiems na- 
kad draugystei reikiariams, 

darbininkų pasimainant dirb
ti prie baro ir apšvarinimui 
salės. Bet kiek žmonių dirba?

Komiteto narys 
(73-74)

(74-76)

Help Wanted Female

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

For 59-bed Hospital, fully accredit
ed, near beautiful Lake George. Live 
in accommodations. Also

REG. NURSES. 11 to 7.
(2) REG. NURSES—Day Shift.
(1) NIGHT DUTY
(2) 7-3 & 3-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-75)

GRANDMOTHERS
Feeling bored lately? Want to 
out in the business world?

get

are
ambi

We are in need of women who 
friendly, mature, outgoing, 
tious individuals who have a good 
command of the language, who are 
not timid, like to talk, and are 
anxious to earn extra money! Work 
full or part time. Day shift, night 
shift, base rate, plus commission. 
Bus transportation to our door in 
center city Burlington. Areas open 
in Florence, Burlington, Willingbo- 
ro, Riverside, Riverton, Moores
town, Marlton, Medford, Vinccnt- 
town, Pemberton, Mt. Holly, New 
Egypt. Call MISS WEBER. Mon., 
Fri., 9 AM to 5 PM. 1-609-387-2075 
or 387-2076.

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

MONTELLO, MASS.
Massachusetts Moterų Są

ryšis rengia rudeninį pik
niką po stogu spalio (Oct.) 
8-ą d., Lietuvių Taut. Namo 
viršutinėje svetainėje. Do
vana 50c. Bus įžanginė do
vana. Turėsime valgių ir. 
gėrimų. Kviečiame visas ir 
visus atsilankyti.

Rengimo kom. (74-75)

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau seserėtės Gestaraitės-Sa- 

balienės (Jurgio), arba švogerio Sa- 
balių Prano, gyvenusių 1910-15 me
tais Chicagoje. Prašau pranešti se
kamu .adresu: Brone Gestartaite- 
Bružienė (Juozo), Kelmės rajonas, 
Tytuvėnų m., P. Cvirkos 10, Lithua
nia, USSR. (74-75)

Must b( 
preparin 
entertaining of house guests, 
child care required. Excellent po
sition for a man with good refs., & 
exp. Ser d resume to Mr. Charles C. 
Waldt, 
ford Co 
or call 
appt.

2

Ir., Office Manager, Haver- 
• lege, Haverford, Pa. 19041 
215-MI 9-9600. Ext. 344 for 

(74-78)

Maturi
MEN

e, over 21. Year round 
Construction work.

Company Benefits.
609-784-6221

(74-75)

we:
punch press operators, must be 
very

DEKS—2 spot welders,

experienced. Good pay, 
Steady Work 

Apply
International Metal.

810 Alter St.
(74-75)

C JIEF THERAPEUTIC
DIETITIAN:

challenging opportunity for a dieti
tian, experience in therapeutic diets. 
Should have hospital experience and 
supervisory knowledge, 560-bcd pro
gressive 
sirabale 
Salary 
ation & 
holidays 
tiremen

hospital located in a de
suburban Chicago area.

— commensurate with educ- 
experience. Paid sick leave, 

, liberal vacation, and ro
ll plan.

Send resume or apply to
Peter M. Kayne, 
Personnel Director

LITTI.

An

E COMPANY OF MARY
HOSPITAL

2600 West 95th Street
Chicago, Illinois 60642

8:00 AM to 4:80 PM
Monday thru Friday

Equal Opportunity Employer
(74-75)

MEN and WOMEN NEEDED
To go to work immediately.

No Experience Nec
Will train all age

essary 
groups

Learn a trade
MOLDERS 
FINISHERS 

INSPECTORS
3 Shifts Available

EXPERIENCED ELECTRICIANS 
TOOLMAKERS, MACHINISTS 

All fringe benefits. Permanent employment.
Apply

BOONTON MOLDING CO., Inc.
334-4400300 Myrtle Ave., Boonįtoh, N

“A Good Plate To Work”
An Equal Opportunity Employer

(71-77)
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Didžiulis draugams Ventams 
pagerbti banketas

Gražus ir vėsus šeštadie
nio rytas, rugsėjo 23-čia— 
pirmoji rudens diena. Šian
dien sueisime į “Laisvės” 
salę pagerbti draugus Nelę 
ir Povilą Ventus, kurie taip 
daug savo energijos ir triū
so paaukojo mūsų pažan
giajame veikime. Rengiuo
si j balių.

Vidudienis. Sus k a m b a 
telefonas. Gąunu praneši
mą, kad mirė Rojus Miza- 
ra... Koks smūgis... Su
gniaužia krūtinę skaus
mas. ..

Aidiečiai rengiasi j Ven- 
tų balių, į puotą pagerbti 
mielus draugus; o čia Ro
jaus mirtis... Kokia nelemta 
padėtis... Ką daryti ?

Susirinko pilnutėlė “Lais
vės” salė svečių. Atsilankė 
Tarybų Sąjungos Ambasa
dos Il-asis sekretorius Vy
tautas Zenkevičius su žmo
na Maryte ir Onute žiugž- 
diene. Atvažiavo iš Chica- 
gos “Vilnies” redaktorius 
Jonikas. Atvyko “Vienybės” 
redaktoriai: Salomėja Nar- 
keliūnaitė, Jonas Valaitis, 
ir leidėja Valė Tysliavienė. 
Visų -veiduose matėsi liūde
sio bruožas, — Rojaus nėra 
mūsų tarpe...

Visų pirmiausia, choro 
pirmininkas Jonas Lazaus
kas paprašė svečius atsisto
jimu ir tyla pagerbti Rojų 
Mizarą, kurio atmintis pa
siliks amžinai...

Bet štai mūsų draugai 
Ventai. Taip darbingi žmo
nės! Taip verti pagarbos! 
Tuo tikslu mes visi čionai 
susirinkome! Pak e 1 i a m e 
linkėjimų tostą už draugus 

’Ventus ir sudainuojame 
“Ilgiausių metų.” Šiuo mo
mentu N. Bukniėnė prisega 
Nelei orkidų korsažą — do
vaną nuo Ksaveros Karo- 
sienės iš Kalifornijos ir bal
tą gėlę Povilui prie atlapo.

Po vakarienės, pirminin
kas J. Lazauskas pradėjo 
programą, pakviesdamas 
aidietį J. Jušką, kuris per
skaitė savo sukurtą eilėraš
ti sveikindamas draugus 
Ventus. Po jo kalbėjo Ai
do choro mokytoja M. 
Stensler, išreikšdama 
džiaugsmą turint talentin
gąją Nelę aidiečių tarpe. 
Ji sveikino Ventus, linkėda
ma viso geriausio.

Buvo pakviestas tarti žo- 
, dį “Vilnies” redaktorius L. 
Jonikas. Jis sveikino Ven
tus su širdingais linkėjimais 
ir tuo pačiu gailėjo Rojaus 
Mizaros.

Į banketą atsilankė nese
niai atvykusi iš Tarybų Lie
tuvos Ona Tučaitė, chemi
jos mokslų kandidatė, do
centė Klaipėdos Politechni- 
k os Instituto. Pakviesta 
tarti/žodį, jinai ‘ pareiškė 
malonumą dalyvauti šioje 
puotoje ir palinkėjo Drau
gams Ventams sulaukti 
auksinių vedybų sukakties, 
kartu padovanodama jiems 
reikšmingą dovanėlę.

Vytautas Zenkevičius sa
vo kalboje minėjo, kaip jie
du su žmona Maryte links
mai rengėsi važiuoti į Ven- 
tų vestuves, bet papuolė į 
Rojaus laidotuves. Jie ra
do Rojų atsiskyrusį iš gy
vųjų tarpo. Kaip graudu, 
kaip liūdna, kad šiandien 
Rojaus nėra tarp mūs, ta
čiau gyvenimas eina savo 
keliu. Jis širdingai sveiki
no draugus Ventus, įteikda
mas gintarinę lentelę su 
dviem berželiais, simboli
zuojančiais inūsų Nelę irPo- 
vilą.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba sielojosi dėl Rojaus 
staigios mirties. Koks dide
lis smūgis netekus vieno iš 
žymiausių Amerikos pažan
giųjų lietuvių veikimo vete
ranų. Bet štai, mes šven
čiame draugų Ventų 25 me
tų vedybinę sukaktį ir tokį 
pat skaičių metų jų kultūri
nės veiklos. Ar negražu pa
sigėrėti jų darbais! Jis lin
kėjo jiems daug daug lai
mingu metų ir ištvermės, 
kad išlaikius mūsų pažan
gųjį veikimą kuo ilgiausiai.

H. Jeskevičiūtė, neseniai 
sugrįžusi iš Tarybų Lietu
vos, parvežė Ventams ge
riausius sveikinmus nuo 
Kauno Vykdomojo pirmi
ninko Janinos Narkevičiū
tės ir kartu palinkėjo il
giausių metų bei geriausios 
sveikatos.

Draugai Ventai gavo la
bai daug sveikinimų laiš? 
kais ir telegramomis iš 
Amerikos ir Tarybų Lietu
vos. kuriuos perskaitė H. 
Feiferienė. N. Bukniėnė 
perdavė dovanas nuo Aido 
choro ir pavienių asmenų.

Svečiu tarpe matėsi Nelės 
pusbroliai Stasys ir Henry 
Žvirbliai su žmonomis. Jos 
teta Mary Adams, geri Ven
iu draugai Kauliniai, o ap
link sukinėjosi Ventų sū
nūs —- Konradas ir Povilas.

Viduie garbės stalo matė
si didelis tortas — Lilijos 
Kavaliauskaitės dovana, o 
šalia gėlių puokštės nuo B. 
W. Keršuliu ir nuo H. F. 
Vaitkų. Kitus stalus puo
šė diemedžiu šakos, rūtos ir 
gvazdikai iš draugu Liepų 
ir Lazausku darželių.

Tokį banketą surengti rei
kia geru ir patyrusių gas- 
nadinių. Trys gabios gaspa- 
dinės: K. Čeikauskienė, J. 
Lazauskienė ir H. Siaurie- 
nė dirbo tris dienas, kad 
viską sutvarkius ir priren
gus. Prie stalu patarnavo: 
O. Čepulienė. V. Nevinskie- 
nė, K. Rušinskienė ir V. 
Bunkienė. Jos vikriai suki
nėjosi apie stalus prižiūrė
damos svečius, kad visko 
būtų ant stalu. Svečius pri- 
iminėio N. Bukniėnė ir H. 
Feiferienė.

Pabaigoje pakviesti tarti

žodį abu jubiliatai Ventai. 
Nelė susijaudinusi, sunku 
jai tarti žodį, girdi, jai 
verčiau dirbti virtuvėje ir 
kitiems patarnauti, vietoje 
už stalo sėdėti. Ji gailėjo 
Rojaus, ji pasigedo Ievos, 
kuri buvo pakviesta paren
gimo komisijos pasakyti 
kalba. Ji dėkojo visiems už 
atsilankymą.

Nelė gimė Amerikoje ir 
jauna tėvų išvežta į Lietu
vą. Gyveno Vyžonų mies
telyje. Tėvų vargingas gy
venimas privertė Nelę ieš
koti darbo, ir ji išvažiavo 
į Kauną, kur išbuvo septy
nerius metus. Ji buvo nusi
stačiusi sugrįžti j Jungti
nes Valstijas ir 1938 metais 
grįžo į Dėdės Šamo žemę. 
Įklojau įstojo j Aido chorą, 
į Liaudies teatrą. Ji daina
vo. vaidino ir veikia mūsų 
kultūrinėje dirvoje iki šios 
dienos. Be meninių išstoji
mu. Nelė neatsisako ir nuo 
fizinių darbų. Ji dirba vir
tuvėje, ji patarnauja ant 
stalų ir visur, kur tik rei
kalinga pagalba, ji padeda. 
Šiandien Nelė dirba “Lais
vės” spaustuvėje prie eks
pedicijos.

Povilas savo kalboje sie
lojosi dėl Rojaus mirties, 
dėl netekimo vyriausiojo 
“Laisvės” redaktoriaus. 
Prisiminė praeities laikus 
Lietuvoje ir Amerikoje. 
Reiškė padėką visiems atsi
lankiusiems.

Povilas Venta gimė Papi
lės miestelyje — Žemaitijo
je, labai vargingoje šeimo
je. Jis neturėjo progos il
giau lankyti mokyklą, bet 
dar jaunas būdamas jautė 
ir suprato darbo žmogaus 
padėtį. Smetonos režimo 
laikotarpiu Povilas kovojo 
už teisingą žodi ir 1937 me
tais išvažiavo į Ispaniją da
lyvauti ten vykstančiame 
civiliniame kare prieš fran- 
kistus. Po dviejų metų jis 
norėjo sugrįžti atgal tėvy
nėn, bet tuometinė santvar
ka jo nepriėmė kaip “nepa
geidaujamo gaivalo.”

Povilas atvažiavo į Ame
riką 1942 metais ir tuojau 
pradėjo dirbti “Laisvės” 
spaustuvėje. Pradėjo dai
nuoti Aido chore ir vaidin
ti Liaudies teatre. Jis įsi
traukė į pažangiąsias orga
nizacijas ir trumnu laiku 
apsivedė su Nele. Už metų 
laiko įstojo savanoriu į

Amerikos kariuomenę, kur 
jis išbuvo iki karo pabai
gos.

Dabar Povilas yra “Lais
vės” direktorių tarybos na
rys, jis dainuoja Aido cho
re. jis daug daug darbu at
lieka. apie kuriuos negalima 
suspėti aprašyti.

Po visų kalbu. Nelė pra
dėjo pjaustyti Lilijos pado
vanotą tortą ir išdalijo sve
čiams.

Buvo planuota dainų pro
grama ir šokiai, bet kain 
galima dainuoti ir šokti, 
kuomet tą pačia diena Ro
jus Mizara atsiskyrė iš mū
sų tarpo. Apart to. viskas 
praėjo gana sklandžiai. Pa
gerbėme mūsų veikliuosius 
draugus Ventus kuo geriau
siai, su širdingais linkėji
mais tęsti toliau pažangųjį 
kultūrinį darba. Ilgiausių 
metų! H. Feiferienė

Povilas Beeis 
dar ligoninėje 
Antradieni kalbėjausi su 

Povilu Bečiu, greatneckie- 
čiu, kuris randasi Manhas
set Medical Center ligoni
nėje.

Povilas sakė, kad dar kol 
kas jo neoneravo. Daro vi
sokius tyrinėjimus. Jis nu
siskundė. kad neturi apeti
to valgyti, ir šiaip nuotaika 
ne kokia.

Aišku, ligoniui nesmagu 
gulėti ligoninėj ir laukti kas 
bus toliau. Palinkėjau jam 
ištvermės ir kad turėtų vil
tį. jog viskas bus gerai. Jis 
taipgi prašė pasveikinti vi
sus laisviečius, draugus, pa
žįstamus. Labai apgailes
tauja Rojaus Mizaros. Iš
reiškia savo giliausią užuo
jautą Ievai.

Povilas Bechis randasi 
Medical Center Hospital, 
Manhasset. L. I.. N. Y., 
Rm. 306. Tel. 516-627-9000, 
Ext. 321.

— L. K—te

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 4 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė. 
Kviečiame narius dalyvauti. 
Reikės suplanuoti, kaip ge
riau surengti parengimą 
gruodžio 10 d. Prot. Sekr.

(74-75)

Moterys gražiai pradėjo 
šio sezono veiklą

Parengimų kalendorius
Spalio 8

Liūdna Sukaktis

Ona Yakštienė
Mirė rugsėjo 30, 1964

Jau treji metai kai mirė mano mylima žmona. 
Prisimenu ją kasdien su ilgėsiu.

Ilsėkis ramiai, brangioji, Cypress Hills kapinėse.

Frank Yakštys, vyras

Ozone Park, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

1967 metų spalio 1-mą dieną sukako vieneri metai, 
kai mirė mano mylimas vyras

John Jurevich
Buvo ramaus charakterio, malonus žmogus. 

Gražiai sugyvenome. Gailestingai jį prisi
mindama, linkiu jam amžinos ramybės.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y.

Skaitlingai pažangios lie
tuvės susirinko į Moterų 
Klubo pirmąjį šio sezono 
susirinkimą rugsėjo 20-os 
vakarą “Laisvės” salėn.

Po atostogų visos klubie- 
tės atrodė geroje nuotai
koje.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
arienė susirinkimą atidarė, 
o jo vedėja buvo išrinkta N. 
Bukniėnė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Pirmininkė I. Miza- 
rienė, be kitų klubo reika
lų, prašė klubietes šį sezoną 
smarkiau pagyvinti veiklą, 
kad palaikyti mūsų spaudą, 
mūsų organizacijas gera
me stovyje, ypatingai su
stiprinti kovą prieš karą 
Vietname.

Pasipriešinimas karui vi
soje šalyje vis labiau au
ga. Spalio 20-ą įvyks eise
na į Washingtoną už taiką. 
Mūsų klubas pritaria šiam 
žygiui, ir klubietes pasiruo
šusios vykti!

Sekretorė V. Nevinskie- 
nė pranešė apie Klubo iždo- 
gerą stovį, o protokolų sek
retorė B. Keršulienė prane
šė apie pasidarbavimą Klu
bui atostogų metu. Ji pri
rašė dvi kalifornietes — K. 
Mugianienę ir M. Alvinie- 
nę, ir viešnią iš Lietuvos 
Onutę Tučaitę. Jos pasimo
kė jo Klubui po $5 ir tuo 
tapo amžinomis Klubo na
rėmis. Kalifornietę M. Bal- 
tulionytę prirašė U. Bagdo
nienė. Graunienė pasimo- 
kėjo $5 ir tapo amžina na
re. M. Adams aukojo $1. 
Ačiū joms.

Mūsų Klubas, gauna iš 
Pietų Amerikos Urugvajaus 
lietuvių laikraštį “Darbas.” 
Ta proga I. Mizarienė pa
rašė padėkos laišką “Dar
bo” administracijai. Laiškas 
buvo perskaitytas susirin
kime.

Pagerbta mirusi Klubo 
narė Magdalena Juškienė. 
Klubietei Marcelei Jakštie
nei pareikšta užuojauta dėl 
sūnaus mirties.

Susirinkime dalyvavo 
viešnia iš Lietuvos — Onu
tė Tučaitė. Ji, pakviesta, 
trumpai pakalbėjo apie sa

vo įgytus įspūdžius. Be ki
tų dalykų, ji sakė, kad jai 
patinka mūsų moterų veik
la, rimtas šių dienų proble
mų diskusavimas. Palinkė
jo mūsų Klubui dar ilgai 
gyvuoti ir veikti.

Laikraščio “Laisvės” kon- 
ertas įvyks lapkričio 12-ą 
d. New National Hali, 
Driggs Ave., Brooklyne.

■ Moterų Klubas sveikina 
koncertą su $50.

Nutartaj nupirkti “Lais
vės” salės langams užuolai
das. Šį darba sutiko atlik
ti klubietes Elena Siaurie- 
nė ir Bronė Keršulienė.

J. Danilevičienė padova
nojo Klubui gražią paduš- 
kėlę, kuri buvo vietoje iš
leista. Ačiū jai.

Po posėdžio Klubas pa
vaišino visas skaniais už
kandžiais ir kavute. Paruo
šė K. Čeikauskienė ir J. 
Lazauskienė.

Rašau, ir kaip sunku man 
rašyti, nes mintyse vyrau
ja tik vienas: tai netikėta, 
staigi įžymaus veikėjo Ro
jaus Mizaros mirtis. Praė
jusio sekmadienio vakarą 
nuvykome į šermeninę ati
duoti jam paskutinę pagar
bą. Ilgai žiūrėjau į jo vei
dą. Jis toks artimas, mie
las draugas, bičiulis, su ku
riuo neseniai būryje drau
gų praleidome vakarą kar
tu, pasikalbėjome. O šian
dien iis miega amžinu mie
gu. Rugsėjo 27-ą palydėsi
me jį į Fresh Pond krema- 
toriją. Ten jo palaikai bus 
sudeginti.

Jis mirė, tačiau jo nu
veikti darbai darbo žmonių 
gerovei niekuomet nemirs.

Giliausia užuojauta jo liū
dinčiai žmonai Ievai.

V. Bunkienė.

Daugelio tūkstančių mo
kytojų minia praėjusio sek
madienio popietę praleido 
unijos masiniame mitinge, 
sušauktame Singer Bowl, 
Flushing Meadow parke. 
Entuziastingai jie sveikino 
savo unijos vadovų rapor
tus, kad tebevykdomos de
rybos už visuotinį laimėji
mą.

O rugsėjo 25-os rytą jie ir

Parengimas “The Work
er” na1 
Grand
ir Madison Ave., New York 
City. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga $4.50 asmeniui.

ūdai, Hotel Rooseve^ 
Ballroome, 45th Src

Spalio 15 d. *
;ūs “Laisvės” salėje.Pie

Rengi| A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas atžymėji- 
mui b/los laimėjimo ir už
baigimui savo veiklos.

Spal 
konfei 
Jersej

io 22 d., LLD 2Apsk. 
•encija, Harrison, N.

io 29 d. LDS 3 Aps-Spa 
skriti^s konferencija, Liet, 
klubo 
Harrišon, N. J.

salėje, 17 Ann Street,

Lapkričio 12 d.
isvės” koncertas, New 
nal Hali, 2 61 Driggs 
Brooklyn, N. Y. Praį

“La 
Natio 
Avė., 
džia 2 vai. popiet. įžanga
$1.50 asmeniui.

Lapkričio 19 d.
Visų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šomi būti veikliais dalyviais.

Susirgo Pranas 
Buknys

Antradienio rytą drg. 
Pranas Buknys atėjęs į 
darbą skundėsi krūtinės
skaudėjimu, tuoj grįžo na
mo ir atsigulė į lovą. Gy
dytojai nustatė, kad bus
lengvai sunegalavus Prano 
širdis Aišku, jis turės gey 
rai pailsėti. Kaip ilgai, dH-
bar .slinku pasakyti. Gydy
tojai 
pasitd 
ku.

Lin
pilnai

tnano, kad i o sveikata 
isys gana trumpu lai

mime Pranui greitai ir 
susveikti.

AIDIEčIAMS
p choristai (gal ne vi- 
irdėjote, mūsų moky

toja Mildred Stensler šį sa
vaitgalį išvažiuoja į Kana
dą, tad šį penktadienį, rug
sėjo, 29, pamoka neįvyks.

Reguliarias pamokas pra-

Kai

----------------- ---------- —.. ...........\--------------------------------------------------------------------

MAISTO DOVANOS
Į VISAS DALIS U. S. S. R.

PODAROGIFTS, INC., turi malonumo pranešti DRAS
TIŠKĄ NUOLAIDĄ ant visų dovanoms MAISTO DAIK
TŲ, užsakytų giminėms i U.S.S.R.
šios nuolaidos yra ant ant PAVIENIŲ MĄI£TO DAIK
TŲ, kaip ir ant 23 STANDARTINIŲ MAISTO PAKIETŲ 
ir ant 5 ŠVENTINIŲ PAKIETŲ.
Pasinaudokite šiomis nuolaidomis ir užsakykite siuntinius 
ateinančioms Šventėms.
Naujus maisto kainų sąrašus, parodančius sumažintas 
kainas, galite gauti reikalaudami iš sekamų Podarogifts, 
Ine., sąjunginių agentūrų:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut Str., Philadelphia, Pa., 19106

Arba į sekamus skyrius:

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10086

Tel. 212 CI 5-7905
* * ♦

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1580 (Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 11216 

Tel. 212 IN 7-5522

Arba tiesiai iš

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

Tel. 212—-228-9547

vėl išėjo pikietuoti, šiuo sa
vo veikimu stiprinti savo 
unijos vadovų balsą dery
bose.

dėsiu i 
penki; 
riečii

e spalio 6 dieną, kitą 
adienį. Prašome cho- 
s įsitėmyti.

Pirmininkas r

Didelis Pasirinkimas Knygų, Plokštelių, 
Žurnalų, Laikraščių

KNYGOS, Lietuvių kalboj. Vėliausia gautos, dalis sąrašo 
Janonis — Pūslėtoms rankoms . 23 
Martinaitis M. — Debesų lieptais. 
Mieželaitis E. — Naktiniai drugiai. 
Posmys Z. — Keleivė. 198 p., 1966. — 
Dostojevsky F. — Nusikaltimas ir b

5 p., 1966. — Kaina 85c 
80 p., 1966. — Kaina 50c 
Monologas. 1966. Kaina $1.25

Kaina $1.00 
kusmė. 2 tomai. Kaina $2.50

rašytojai, artistai irkom-PLOKŠTELES, Lietuvių kalboj (lietuvia
pozitoriai). Monaural ir stereo. Tukime labai didelį pasirin
kimą. čia tai tik dalis sąrašo.

Kraujas ir pelenai — J. Marcinkevičiau
Muzika J. Indra. (Liet, dramos
3 plokštelė f setas) 10 colių. Kair 

Lietuviški rašytojai, skaito savo raštus—Ii 
Lietuviška Muzika. M. K. Čiurlionio, K 

Tarybų Lietuvos valst. Kvartetas 
Lietuviškos liaudies dainos. Liet. Radio 

vadovaujamas J. Gaižausko. 10 
Liet, plokštelės vaikams. 8 dainelės vaikams. V. Vaumilas, 7 col. 1.25 
Liet. Įvairumo Orkestrą. Plokštelė 7 colių 
Liet. Kompozitorių Dainos. Plokštelė 
Ir daugelis kitų. Rašykite dėl mūsų knjigų ir plokštelių katalogo.

is 10 veiksmų veikalas, 
teatras),
a — — — — — 5 
etuvių kalboj, 10 colių. $ 
vartetas C. Minor.

10 colių — — — 
ir kaimo choras, 
colių — — — —

0 colių.

Mes dabar priimame prenume 
žurnalų ir laikraščiu už 19C8 metus 

dėl mūsą periodinio

8.25 
£75,

2.75

2.75

1.25
2.75

ratas del lietuvišką 
Rašykite 

katalogo.
Užsisakykite per laiškus arba ai eikite ir pasirinkite.

Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: An rad., pirmad. iki penktad., 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtai. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v., 

o šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vakaro.
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