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KRISLAI
Be draugo Rojaus 
LLD nariams
Nedoriausi sutvėrimai 
Amžinieji juokdariai 
Pagal seną muziką 
Kertasi

— Rašo A. Bimba —

Ilgai mums ims susitaikinti 
su ta mintimi, kad mūsų tarpe 
nebėra Rojaus Mizaros. žinau, 
kad “Laisvės” skaitytojai ipa- 
sj^es jo visada sklandžiai pa
rašytų Krislų.

k Nė nebeatsimenu, kuriais 
metais mudu susitarėme Kris
lus rašyti pasikeisdami — vie
nas į vieną laidą, kitas į ki
tą. Tiktai kartais vienam ku
riam kokiais nors reikalais ne
būnant redakcijoje, 
parašydavo ir kitas 
draugas.

Turiu pasakyti, kad
lų rašymą Rojus kreipdavo 
daug dėmesio, nemėgdavo tuš
čiomis frazėmis švaistytis.

Jis dažnai sakydavo: dau
giau mūsų skaitytojų skaito 
Krislus negu vedam uosius 
(editorialus). Pav., jis paste
bėjęs, kad Lietuvos kai kurie 
mūsų bičiuliai mūsų Krislus 
laiko savo rūšies vedamaisiais. 
Todėl mums tenka juose vi
sada rimtai apie viską kalbėti.

Krislus 
kuris

į Kris-

Nuo dabar Krislus rašysime 
mudu su draugu Gasiūnu. Ti
kiu, kad ir jis, kaip jau la
bai senas žurnalistas ir veikė
jas, tiek pąt rūpesčio ir sielos 
į juos įdės, kiek įdėdavo mū
sų Rojus.

Draugo Rojaus staigi mirtis 
baisiai sunkus smūgis jo gy
venimo draugei Ievai Mizarie- 
nei, mūsų senai veikėjai ir 
dabartinei Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos sekretorei. Ims laiko jai 
nuo šio smūgio atsipeikėti ir 
vėl visomis jėgomis darbuotis 
judėjime.

Kaip žinia, man pernai iš
vykus į Tarybų Lietuvą, Ieva 
buWo įtraukta į “Laisvės” re- 
dakciją ir joje iki šiolei dir
bo Aialį laiko. Tikiu, kad ji 
tame poste pasiliks ir ateityje.

Galimas daiktas, kad dėl 
jos šios nelaimės šiek tiek su- 
sitrukdys ir LLD Centro rei
kalai. Girdėjau, kad jau yra 
atėjus rašytojo Juozo Baltu
šio knyga “Tėvų ir brolių ke
liais” ir turės būti nariams 
išsiuntinėta.

Prašysime LLD narius ir 
veikėjus kantrybės. Viskas 
bus padaryta ir sutvarkyta 
kuo trumpiausiu laiku ir kuo 
geriausiai.

Ir dar vienas praš y m a s . 
K^pAnatėte pranešimą, susir
go inūsų “Laisvės” administ
ratorius drg. P. Buknys ir at
sigulė į ligoninę. Visa admi
nistracijos darbo našta sunkiai 
krinta ant vięnos draugės Li- 
lijos Kavaliauskaitės pečių. O 
čia mūsų rudeninis vajus pra
sidėjo, ir darbo daug daugiau 
pasidarė.

Taigi, ir čia, jei pasitaiky
tų kokių nors nesklandumų, 
prašysime atleisti.

Visi suremkime pečiais ir 
stenkimės, kad šis mūsų laik- 
rawioRvajus, nepaisant visų 

B nelaimių, būtų vienas iš ge- 
į. riaušių.

(Pabaiga 3-me pusi.)

Daugiau balsų prieš 
Vietnamo karų

Paskutinis žvilgsnis į 
Rojų Mizarą karste

austei©
JsmgSmžse Tautose

Jungtinės Tautos.—Dabar 
JT Asamblėjoje daugiausia 
kalbama apie karą Vietna
me. Daugiau ir daugiau 
valstybių pasisako prieš ka
rą.

Prancūzijos užsienio rei
kalų ministras M. C. Mur- 
ville savo kalboje aštriai 
kritikavo Jungtines Valsti
jas. Jis nurodė, kad JAV 
sudaro labai rimtą taikai 
pavojų Azijoje. Pasisakė 
prieš karo plėtimą, už tai
kos ieškojimą.

Kanados užsienio reikalų

sekretorius Paul Martin nu
rodinėjo, kad Šiaurės Viet
namo bombardavimas nelei
džia daryti pirmųjų dery
boms žingsnių. Reikalavo 
tuojau sulaikyti bombarda
vimą.

Anglijos užsienio reikalų 
sekretorius George Brown 
ragino Jungtines Valstijas 
tuoj ieškoti susitarimo su Š. 
Vietnamu.

Švedijos ir daugelio kitų 
Europos valstybių atstovai 
panašiai kalbėjo.

Atsimindami rugsėjo 26- 
os vakarą buvusią spūstį 
šermeninėje, kai teko klau
sytis programos stovint ke
lintame koridoriaus pasū- 
kyje. 27-os rytą į Kodžio 
salę atskubėjome anksti. 
Skubiai ateidinėjo ir kiti 
vietiniai. Tarp jų neužilgo 
pasimatė atvykusieji iš to
liau: Leonas Tilvikas iš 
Eastono, Leonas Jonikas ir 
Vincas ir Julija Andruliai 
iš Chicagos, 
Bimba, J. 
New Jersey.

Dalyvauja grupė neseniai 
iš Lietuvos atvykusių įžy
mių visuomenės darbuotojų.

Motule, širdele...
Besisveikinančių pašneke

sius nutraukė ilgai neuž
mirštamas vaizdas. Už pa
rankės iš vieno šono Ieva,

Čiurliai, J. 
gutienė iš

Prez. Johnsono “smegenys 
išplautos,” sako Martin

Washington.—Senatorius 
B. Morton, vienas įta

kingųjų respublikonų, kurie 
pirmiau rėmė prez. John- 
sono politiką Vietname, 
smarkiai jį kritikuoja.

Morton teigia, kad John- 
sono smegenys jau buvo 
“išmazgoti” tuo metu, kai 
jis, dar būdamas vice pre
zidentu, ,buvo nuvykęs į 
Vietnamą. Tuomet milita- 
ristai “išplovė” Johnsono 
smegenis.

Karą laimėti militarine 
eskalacija, sako Morton, vi
sai negalima. Senatorius 
reikalauja, kad Šiaur. Viet
namo bombardavimas būtų 
sulaikytas ir eita prie susi
tarimo.

Kiek anksčiau Michigano 
gubernatorius George Rom
ney atvirai prisipažino, kad 
jam lankantis Vietname 
militaristai ir jo “smegenis

T.
įtikinėjo militarine
Vietname. 0 tos

plovė”: 
pergale 
pergalės kaip nėra, taip nė
ra.

Prez. Johnsonas, žinoma, 
paneigia “smegenų plovi
mą.”

300,000 vaikų miršta
Rio Į)ę, .Janėno.—Brazi- 

Ii joje dabar kąsmet ^aikų 
miršta maždaug po 30.0,000 
iš bado ir skurdo, teigia dr. 
Isaltino Costa. 43 procen
tus vaikų numarina badas.

Dr. Costa toliau sako, kad 
Pietų Amerikoje kas sekun
dė mirtis nusineša vaiką, 
dar nepasiekusį penkerių 
metų amžiaus.

Detroit.—Laikraštininkų 
uniia American Newspaper 
Guild nutarė remti Fordo 
darbininkų streiką.

Argentinos 
komunistai

Buenos Aires. — Komu
nistų partija išvystė vajų 
prieš militarinės valdžios 
paskelbtą represinį įstaty
mą, taikomą prieš komu
nistus ir kitus darbo žmo
nių kovotojus.

Partija siekiasi sukelti 
160 milijonų pesų ($471,- 
429) fondą. Slaptai leidžia
mas partijos organas “Nu- 
estra Palabra” * rašo, kad 
partijos atsišaukimas / pa
siekia darbo žmones ir gau
na pritarimo.

Partija nelegaliai veikia 
nuo 1958 m. Bet dabar mi- 
litarinė valdžia dar žiauriau 
puola komunistus.

Profesorių areštavo
San Jose. — EI Salvado

ro universiteto profesorius 
E. N. Abullarade areštuo
tas ir kaltinamas dalyviu 
“komunistinėje veikloje.”

Policija pas jį rado vieną 
Tarybų Sąjungos konstitu
cijos kopiją ir nelegalios 
Komunistų partijos organo 
“La Verdad” keletą kopijų.

JAV kompartija 
gina Kubą

New Yorkas. — Jungtinių 
Valstijų Komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali pasmerkė Ameri
kos Valstybių Organizacijos 
(OAS) nutarimą pravesti 
ekonominę ir politinę agre
siją prieš Kubą.

Tai imperialistinis pasi
kėsinimas. saiko Hali, pa
smaugti Kubos revoliuciją, 
prieš kuria daugiausia ko
voja Jungtinių Valstijų val
dančioji klasė, finansinis 
kapitalas, kuris spaudžia 
Lotynų Amerikos šalis.

Hali nurodo, kad visų an- 
ti-imperiali s t i n i ų žmonių 
pareiga solidariai remti Ku
bos revoliucinius laimėji
mus, visuomet kovoti prieš 
imperialistinę agresiją.

Panaikino .Texas valstijos 
priesaikos įstatymą

Dallas, Tex.—Federalinis 
teismas pripažino, kad Tex
as valstijos įstatymas, rei
kalaująs valstijos tarnau
tojams priesaikos, yra ne- 
konstitucinis ir panaikina
mas.

iš -kito jos brolis, vedė prie 
karsto senutę Ievos Miza- 
rienės motiną. Ji—neregė.

—Mama, žiūrėk, koks 
Rojus gražus! Kaip gyvas! 
—raudodama Ieva stengėsi 
motinai padėti ranka pa
siekti Rojaus veidą, dar 
kartą paglostyti, jam pa
dėkoti už dažnų jos aplan
kymą, už įdomius dzūkiš
kus sąmojus, kuriais Rojus 
jai nušviesdavo susiaurėju- 
sio gyvenimo valandą.

Jonas Siurba foto nuo
traukoje užrekorduoja Ie
vos paskutines minutes prie 
Rojaus karsto.

Rojų išlydint
Prasidėjo programa. 

“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba paprašė kelis 
Rojaus bendražygius ir bi-

(Pabaiga 3-me psl.)

Jungtinės Tautos. — Ta-0 
rybų Sąjungos pasiūlymas 
dabar svarstyti agresijos 
apsklembimo klausimą 
Asamblėjoje buvo užgirtas 
49 balsais prieš 37, 24 susi
laikė. Jungtinės Valstijos 
pasiūlymui priešinosi.

Tai didžiulis diplomatinis 
ir politinis Tarybų Sąjun
gos laimėjimas. Šis klausi
mas pirmu kartu buvo iš
keltas 1950 m., bet jis vis 
negaudavo reikalingo balsų 
skaičiaus.

Varšuva.—Lenkijos Jung
tinė Darbininkų (Komunis
tų) I 
dieno 
riame aptarė agrikultūros 
klausimą, taipgi Vietnamo 
ir Ar

artija turėjo šiomis 
Imis suvažiavimą, ku-

abų-Izraelio klausimą.

Laimėjo streiką
tsburgh, Pa. — Vaka-

Pennsylvanijos me-
Pit 

rinės 
džio darbininkai streiko pa
galba 
ir kit

laimėjo algų pakėlimą 
us reikalavimus.

sostineJungtinių Valstijų 
dabar negrų l aidoma

Šimtai unijų vadovų tarsis 
Vietnamo karo klausimu

Chicago. — Lapkričio IIs ;—T“-------—
d. čia suvažiuosviš visos 
lies šimtai įvairių unijų va
dovų, kurie nepritaria ka
rui Vietname.

Jie susirinks į dviejų die
nų pasitarimą, kurį šau
kia Nacionalinė Darbo Va
dovybės Konferencija Tai
kai Vietname.

Pasitarimas bus laikomas 
Chicagos universiteto pa
talpose. Šaukėjai tikisi, kad 
daugelis unijų teikėjų yra 
pasipiktinę karu Vietname 
ir prisidės prie bendros ko
vos prieš karą.

Brazilijoje
Roma. — Skelbiama, kad 

popiežius Povilai 1968 me
tais lankysis Brazil i j o j e, 
Kolumbijoje ir erai /kitoje 
kurioje respublikoje. Jis 
planuoja dalyvauti tarp
tautiniame eucharistiniame 
kongrese Bogotoje sekamą 
rugpiūtį.

Washington.—Prez. J ohn-0
Streikąs uždarė dirbtuvę

Fo 
kas u 
Jerse 
binin

Darbininkai gina unijas
Geaorgetown. — Guyanos 

cukraus darbininkai pasiun
tė valdžiai protestą prieš 
bandymą pažaboti darbo 
unijų veiklą. Kiti darbinin
kai irgi prisideda prie pro
testo. Kartu reikalauja al
gų pakėlimo.

Rinkimai šiaurės Korėjoje
Pyongyang.—Šiaurės Ko

rėjos vyriausvbė paskelbė, 
kad lapkričio 25 d. bus ren
kami Aukščiausios Liaudies 
Asamblėjos nariai, o lapkr. 
30—bus provincionaliniai ir 
lokaliniai rinkimai.

180-as kosminis satelitas
Maskva.—Tarybų Sąjun

ga šiomis ditnomis paleido 
180-ą j į kosmini satelitą, 
skraidantį apie Žemės ka
muolį.

Filmininkas 
užmuštas

Vie-

Beulah siaubo 
nuostoliai ,

Harlingen, Texas,
sulas Beulah, siautęs šioje 
plačioje apylinkėje, pridarė 
milžiniškų nuostolių, sie
kiančių daugiau kaip bilijo
ną dolerių.

Rio Grande upė patvinu
si apsėmė nemažai mieste
lių ir kitų gyvenviečių. 
200,000 žmonių liko be pa
stogės. Daugiau kaip 40 
žmonių žuvo.

Prezid. Johnsonas buvo 
lėktuvu atskridęs patir
ti nuostolius ir pasirūpinti, 
kad nukentėjusiems būtų 
suteikta pagalba.

Whitesburg, Kentucky. — 
Angliakasių lūšnų savinin
kas mirtinai peršovė kana
dietį filmininką Hugh, O’
Connor, sukusį filmus, ro
dančius skurdų mainierių 
gyvenimą.

Užmušėjas Hobart Ison 
buvo suimtas. Jis sako ne
norįs, kad kas jo nuosavybę 
filmuotų.

Užmuštasis filmininkas 
buvo suimtas. Jis sako ne- 
apylinkėje filmus daryti.

vaikų mirė nuo apnuodytos 
duonos ir 250 kitų susirgu
sių buvo ligoninėse gydo
mi.

JAV gyventojų skaičius
Washington, 

biuras skelbia, kad dabar 
Jungtinės Valstijos turi 
198,065,000 gyventojų. Per 
7 metus gyventojų pakilo 
10.5 proc.

Census

sonas paskyrė penkis neg
rus ir keturis baltuosius į 
Washingtono miesto tary
bą, kuri tvarkys miesto rei
kalus, iki įvyks rinkimai.

Walter E. Washington 
paskirtas miesto komisio- 
nierium, kurio pareigos bus 
kaip miesto majoro. Jis 
yra negras 52 metų am- 
amžiaus. r

Dabar tik reikia Senato 
patvirtinimo. Tai bus grei
tai padaryta ir tada Jung
tinių Valstijų sostinė bus 
negrų valdoma;

Tai pirmas ir vienatinis 
didesnis miestas negrų val
domas. Washingtonas turi 
810,000 gyventojų, kurių 
du trečdaliai — negrai.

rdo darbininkų strei- 
ždarė Fordo dirbtuvę 
y Valstijoje. Visi dar
bai streikuoja.

50 dvasiškių prieš karą 
^enton, N. J. —• Dau- 
kaip 50 dvasiškių pa-giau

siunti prez. Johnsonui ra
gini^ 
pozic 
ti pr: 
gimo.

ą persvarstyti savo 
ją karo klausimu, ei- 
e Vietnamo karo bai-

Pi
Atl

na streikui parama
an ta. — Georgia vals- 
AFL-CIO unijos nuta

rė teikti pilną paramą strei- 
kuo j a ntiems autom o b i 1 i ų 
dari 
valsti 
bilių darbininkų.

ininkams. Georgia ' 
joje yra 3,100 automo-

Daktarų stoka 
Amerikoje

Washington. — Apskai
čiuojama, kad Jungtinėms 
Valstijoms stoka mažiausia 
50,000 gydytojų. Dėl to ser
gantiems tenka nukentėti 
ir kai kam ne laiku gyvas
tį prarasti.

Kad tą kritišką padėtį 
kiek nors pataisyti, tam 
reikėtų skirti 50 bilijonų 
dolerių kasmet. Tuomet bū
tų galima daugiau ligoninių 
pastatyti, daugiau klinikų 
ir laboratorijų, kurių labai

Mirė Rasputino 
užmušėjas

Paryžius. — Šiomis die
nomis mirė princas Jusupo- 
vas, prieš 51 metus užmu
šęs caro šeimos popą Ras- 
putiną. Mirdamas turėjo 81 
metus amžiaus.

Rasputino užmušimas 
smarkiai sukrėtė patį cariz
mą ir dalinai prisidėjo prie 
jo žlugimo,

Chicago.—Areštuota dau
giau kaip 50 kovotojų prieš 
policijos brutalumą, kuris 
naudojama s daugiausia 
prieš negrus getuose.

Kuba: boikotas
nepavyks

vana. — AmerikosHa
Valstybių Organ i z a c i j o s 
skelbi 
kotas 
skelbė 
dauja

Kubos valdžia nurodo 
kad t
boikotų ji pergyveno ir išė
jo lai] nė to ja.

Londonas informuoja, 
mglija nesutinka pri- 
prie boikoto. Ji ir 
palaikys netrukdo- 

ekybą su Kuba.

amas ekonominis boi- 
Kubai neduos boikoto 
jams to, ko jie pagei-~

> 
okių ir dar didesnių

kad A 
sidėti 
toliau 
mą pi '

Valdiškos 
kad

Vietnamo karo
. ' ‘I ‘ *

nuostoliai
Washington,

statistikos paduoda, 
nuo 1961 m. sausio 1 d. iki 
šių metų rugsėjo 21 d. 
amerikiečių nuostoliai Viet
namo kare sekami:

Užmuštų kareivių 13.365, 
nekareivių
tų 83,443, viso 99,557.

Šiuo 
iki 10( 
s tolių.

2.100. sužeis-

metu jau gali siekti 
,000 amerikiečių nuo-

New Yorke areštuoti 3 
jauni yyrai tik už 12 valan
dų po 
Poughkeepsie mieste.

pabėgimo iš kalėjimo
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Netekus draugo Rojaus
Draugas Rojus Mizara atsakingojo arba vyriausio

jo “Laisves” redaktoriaus pareigas paėmė 1932 metais. 
Vadinasi, per trisdešimt penkerius metus jis be per
traukos nešė didelę atsakomybę. Tai gana retas atsitiki
mas bet kokio laikraščio gyvenime. Dabar jo nebėra mū
sų tarpe. Staigi, netikėta mirtis išbraukė jį iš gyvųjų 
pasaulio. Mūsų laikraštyje, mūsų redakcijoje ir visame 
“Laisvės” kolektyve pasidarė didžiulė spraga. Kiekvie
nam jo bendradarbių ir sankeleivių prisieis sunkiau pa
dirbėti, pasiimti daugiau atsakomybės, kad “Laisvė” eitų 
kaip ėjo, kad ji ir toliau vaidintų savo istorinį vaidmenį 
kaip Amerikos lietuvių darbo žmonių švietėjas ir orga
nizatorius, kaip iki šiol vaidino.

Bet mūsų Rojus buvo daugiau negu “Laisvės” re
daktorius. Jis buvo vienas iš seniausių ir patikimiausių 
viso mūsų pažangaus judėjimo veteranų. Jam visada 
rūpėjo visas niūsų judėjimas, visa mūsų pažangioji 
spauda. Jis savo/ laiku be galo daug darbo įdėjo į or
ganizavimų ir auklėjimų Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo. Jis nė valandėlei nesiliovė rūpinęsis Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir jos leidžia
mu “Šviesos” žurnalu. Jis visų gyvenimų buvo vienoje 
ar kitoje formoje susirišęs su Amerikos lietuvių me
nine veikla. Visuose mūsų darbo ir veiklos baruose 
bus pasigendama jo energingos, darbščios rankos ir di
delio idėjiškumo. Visur teks kiečiau suglausti gretas li
kusiems, kad darbas eitų pirmyn, kad kuo mažiausia 
vietos liktų pesimizmui ir nusiminimui.

Su pradžia šio mėnesio prasideda “Laisvės” rude
ninis vajus. Velionis dažnai kalbėdavo apie tai ir rūpin
davosi, kad jis būtų pravestas kuo plačiausiu mastu. O 
tam reikia talkos,-—didelės, gražios visų vajininkų, visų 
skaitytojų talkos.

Per visų tų laikų, kai 1919 metais drųugąs Mįzara 
įsijungė į “Laisvės” kolektyvų, jo sielą buvo mūsjų laik
raštyje. Dar1 tebegyvendamas So. Bostone ir atvykęs į 
“Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimų, jis karštai 
kalbėjo už “Laisvės” pavertimų dienraščiu. Ir džaugėsi 
jis, kai suvažiavimas nutarė taip padaryti. 1920 metais 
pradėjęs dirbti redakcijoje, jis visada geriausias savo 
jėgas atidavė jo mylimam laikraščiui.

Vėlesniais laikais pradėjus smarkiai retėti mūsų se
nosios kartos gretoms, Rojus kasdien sielodavosi jo at
eitimi. Jis griežčiausiai atmesdavo kiekvienų užuominų, 
kad gal jau laikas pagalvoti apie “Laisvės” mažinimų ar
ba re tinimų. Kol išgalime, kol pajėgiame, kol turime 
lėšų ir redakcinių jėgų, jis sakydavo, nė žingsnio atgal!

Taip ir darysime. Pažįstame mūsų skaitytojus. Ži
nome, kad jie šį mūsų ryžtų ir nusistatymų parems.

Ypač kreipiamės į mūsų korespondentus ir bendra
darbius mums tose pastangose padėti. Netekus gabios, 
talentingos žurnalistinės jėgos, kokia buvo drg. Rojus, 
mums bus sunkiau. ;Bet mes dėsime visas pastangas, 
kad “Laisvės” turinys kuo mažiausiai nuo šios nelai
mės nukentėtų. Tikimės, 'kad jūs mums padėsite to 
pasiekti.

“Bakteriologinis ginklas”
žinių agentūra TASS 

praneša iš Romos, Italijos 
tokių žinių:

“Vakarų Vokietijoje ban
domas bakteriologihis gink
las”, — rašo Italijos laikraš
tis “Paeze sera”. Laikraštis 
skelbia pranešimus i š 
Frankfurto prie Maino. 
Juose sakoma, kad “paslap
tingos mirties atvejai, pa
stebėti Vakarų Vokietijos 
mokslinėse laboratorijo s e, 
matyt, yra susiję su naujos 
rūšies bakteriologinio gink
lo bandymais”.
“Paulio Erdicho” instituto 

laboratorijose Frankfurte 
prie Maino ir Marburgo 
“Beringo” gamykloje labai 
slaptai vyksta tiriamieji 
darbai ir bandymai. Kaip 
tik iš šių laboratorijų dar
buotojų mažiausiai 24 susir
gę nežinomomis ligomis, 6 
žmonės. mirę.

Vakarų Vokietijos moks* 

lininkai, Jleimanas ir Žiger- 
tas, pareiškė, kad šių siau
bingų ligų priežastis yra 
beždžionės, t i r iamiesiems 
tikslams a t g a b entos iš 
Ugandos. Tačiau ši versija 
neįtikinama, nes gyvuliai, 
dar neatvežti į Europų, pa
skiepijami, jie išbūria ka
rantine ir tik po to gali bū
ti vartojami bandymams.

Labiau į tiesų panašus 
spėjimas, rašo “Paeze sera”, 
yra tas, kad žmonės Frank
furte prie Maino ir Marbur- 
ge užsikrėtė nežinoma liga 
po to, kai bandomosioms 
beždžionėms buvo įleista 
bakterijų — mirtinų ligų 
skleidėjų, kas buvo daroma, 
bandant naujų bakteriologi
nį ginklų. ,

IŠ ankftto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti Šj 
rudenį Laisvas vajų gaViftiui 
haujų skaitytoju

Prie Rojaus Mizaros karsto 
nuo jo negalime atsilikti. 
Čia tinka1 pažangaus senes
niosios kartos visuomeni
ninko d-ro Vinco Kudirkos 
žodžiai, išspausdinti praei
to šimtmečio gale jo reda
guojamuose “Varpuose”:

Gerbiamieji velionies 
Rojaus draugai,

Kadaise kas tai pasakė, 
jog gyvenimas,, tai kova, 
kurios eigoj ne visuomet 
galima laimėti, kad būna ir 
nesėkmių. Būna linksmų, 
saulėtų dienų, būna ir to
kių, kai dangus apsiniau
kęs ar net audra graso, kai, 
rodos, net patys debesys 
verkia!

Tokį apsiniaukusį, niūrų 
momentų mes išgyvename 
šiuo metu, kai stovime prie 
Vainikais apstatyto karsto 
mūsų mielo draugo Rojaus, 
su kuriuo tik prieš porų tre
jetų dienų dalinomės minti
mis, jausmais bei džiaugs
mais. Jo sąmonė amžinai 
nutilo, jis negirdi nei mū
sų žodžių, nei raudų. Jis 
nemato šio didelio būrio jo 
draugų, kurie čia atvyko jį 
pagerbti, su juo atsisveikin
ti. Atsisveikinti ne iki ry
tojaus ar sekamų metų, bet 
visiems laikams, atsisvei
kinti amžinai.

Rojus buvo ne paprastas 
eilinis žmogus, kuriuos 
kasdien sutinkame, pro ku
riuos gyvenimas praeina jų 
visai nepastebėjęs, kurių bi
ografijų galima parašyti 
trimis žodžiais: gimė, gy
veno, mirė. Rojus buvo ne 
tokis žmogus, jo gyvenimas 
visai kitokis. Jis stengėsi 
gyventi taip, kad po jo mir
ties nepaliktų vien tuščia 
vieta. Jis mokėsi, lavinosi, 
švietėsi, kad galėtų lavinti 
ir šviesti kitus. 1 Jis para
šė pažangiajai lietuvių spau
dai nesuskaitomą daugybę 
straipsnių,, j is r ė d a, g a v o 
laikraščius bei žurnalus, jis 
rašė knygas bei, bręsiūrąs, 
jis sake- -kalbąs, ’dirbo 
įvairiose organizacijose bei 
joms vadovavo, Jis buvo ne 
tik pirmaeilis žurnalistas, 
bet ir gabus beletristas. Jo 
talentingos plunksnos pasi
ges mūsų laikraščiai, pir
miausia “Laisvė,” žurnalas 
“Šviesa” ir kiti leidiniai. Jo 
kalbų pasiges minios, ku
rios susirinkdavo jų pasi
klausyti. Rojus buvo rašy
tojas, agitatorius ir, orga
nizatorius, jis buvo vadas ir 
patarėjas, kurį Amerikos 
lietuviai karštai pamilo ir 
ilgai prisimins, kurio jie 
gailėsis ir vargu ar besu- 
ras kitų, kuris jį pavaduotų.

Tačiau nei raudomis, nei 
aimanomis mes padėties ne- 
išgelbėsime ir nepataisysi
me. Gyvenimas eina savo 
keliu nesustabdomas ir mes

Rojus Mizara Šiaulių miesto viešosios 
bibliotekos skaitykloje pasirašo 

savo knygose ,

Jeigu audra ištikus 
verstų stulpą vieną 

Iš itų, kurie prilaiko 
jūsų namo sieną, i 

Namas negrius—iš baimes 
jūs neišlakstykit, 

Tik vieton ano stulpo 
tąją pačią dieną 

Tuoj kitą stulpą statykit!

Tai teisingi žodžiai, pilni 
ryžto, ir vilties. Esu tikras, 
jog velionis Rojus pilnai 
jiems pritartų. Jis nenorė
tų, kad pažngiečiai nuleistų 
rankas, kad jie pasiduotų 
nevilčiai, apatijai. Velionis 
Rojus, būdamas vienas pra
našiausių pažangiojo lietu
vių judėjimo vadų, visuo
met norėjo eiti priešakinė
se gyvenimo gretose, ir da
bar, jei tik kalbėti galėtų, 
mums įsakytų nei valandė
lei nesustojus tęsti jo iki 
mirties dirbtų darbą. Vie
toj audros išversto stulpo, 
kad namas negriūtų, staty
kime naują stulpą ar kelis 
stulpus. Ar tai mums pa
vyks — parodys ateitis.

Velionį Rojų mylėjo ne 
tik Amerikos, bet ir Lietu
vos lietuviai. Kai jis ten 
lankėsi 1959-60 m., Lietuvos 
Rašytojų , sąjunga jį pager
bė Liaudies rašytojo vardų. 
Tuomi buvo .įvertinta bei 
atžymėta jo, kaip' rašytoju, 
kūrybiniai .pasiekimai. Di
deliame būryje .šįandien čia 
atvykusių senesniosios kar
tos Amerikos lįetųvių, atė
jusių, atsisveikinti bei pa
gerbti savo vadą velionį Ro
jų,'mes WtomČ ir Tarybų 
Lietuvos atstovų, čia atsto
vaujami patys aukščiausieji 
tarybinės vyriausybės eše
lonai, jos diplomatinis kor- 
pas, rašytojai, švietėjai ir 
kiti. Tai parodo, kad ve
lionis buvo tos aukštos pa
garbos užsitarnavęs veikė
jas.

i

Kalbėdami apie velionį Ro
jų, mes negalime pamiršti 
ir liūdinčios jo mylimos 
žmonos Ievos, su kuria jis 
laimingai išgyveno 27-rius 
metus. Šiandien, šio didelio 
smūgio sunkiai prislėgta, ji 
liūdi ir kenčia netekusi sa
vo mylimo vyro. J^igu žo
džiai gali ką nors suramin
ti, mes jai nuoširdžiai linki
me stiprybės, kad ji drąsiai 

išgyventų šią staigią ir ne
lauktą nelaimę.

Savo nuoširdų atsisveiki
nimo žodį velioniui Rojui 
norėčiau užbaigti poeto Ju
liaus Janonio šiam momen
tui tinkamu įspėjimu:
Minėkit ne pragaištį,

mirtį, kapus, 
Bet kovą, vien kovą -

be galo:
Geresnio paminklo 

didvyriams nebus,
Kaip vykdymas jų idealo!

Ramybė velionies pele
nams !

A. Petriką .

Latviai lankosi 
Lietuvoje

Vilnius. — Rugsėjo 20 d. 
atvyko į Vilnių didelė Lat
vijos delegacija. Jos tikslas 
supažindinti Lietuvos žmo
nes su Latvijos pasiekimais 
ir užmegzti artini e s n i u s 
ryšius tarp abiejų kaimyni
nių respublikų.

Apžiūrėjusi Lietuvos sos
tinę, delegacija kiek pla
čiau po Lietuvą pavažinėjo. 
Buvo jos garbei suruošti 
draugystės vakarai.

Pranašauja 
influenzų

New Yorkas. — Prana
šaujama, kad šį rudenį, žie
mą ir pavasarį rytinėse 
vals t i j o s e gali pasirodyti 
stipri azijietiška influenza.

Sveikatos įstaigos pataria 
turintiems daugiau kaip 45 
metus amžiaus įsiskiepyti, 
nes iųfluenza daugiausia 
paliečia senesnio amžiaus 
žmones.

Irgi paprotys >
Skaičiau viename žurna

le, kad kur tai Brazilijoje 
yra įsitikinimas, kad bile 
kokis gyvulys bei paukštis 
tiesioginiai nužudyti yra 
nuodėmė, bet kadangi rei
kia valgyti, tai ši nuodėmė 
mandagioj formoje yra pa
teisinama. Pavyzdžiui, jei 
gaspadinė nori pagamint 
vištienos pietus, tai tą rei
kia nužudyti. Bet kaip? 
Visu pirma vištai užduoda 
gerą stikliuką romo, višta 
už kelių minučių apkvaista, 
pradeda šleivoti, pargriūva 
ant žemės, ištiesia kaklą ir 
pradeda sau ramiai miego
ti. Tada gaspadinė nukerta 
jai galvą.

Čia jau nuodėmės nėra, 
na nejautė skausmo. (?)

Kitas pavyzdys, kaip rei
kia apsieiti su vėžiais ir 
jų gyvybę be skausmo pa
šalinti. Visų pirma gaspa
dinė paima didelį bliūdą 
(priklauso kiek vėžių ver
dama), į jį supila galioną, 
du ar daugiau vyno ir už
merkia vėžius. Vėžiai pa
buvę kiek laiko tame vyne, 
pradeda apkvaisti, jų akys 
pabala, jie ūsus pradeda 
kraipyti ir pradeda ieško
ti, kaip iš bliūdo išlipt. Var
gais negalais jie išlipa iš 
bliūdo ir atsiduria ant že
mės nei kiek nekrutėdami. 
Tuomet gaspadinė griebia 
juos už sprandų ir į katilą 
verdančio vandenio suver
čia.

Sako, tokiu būdu virta 
vištiena bei vėžys yra daug 
gardesnį ir jų mėsa daug 
minkštesnė, svarbiausia, ži
noma, kad jie taip elgda
miesi savo įsitikinimų ne
peržengia. Patarlė sako: 
Vilkas sotus ir avis gyva!

Bronius S.

Darbo žmones sujudėjo
Šimtai tūkstančių unijų 

narių šiuo momentu veda 
aktyvią kovą. Ilgo streiko 
rezultate gumos darbinin
kai pasiekė žymių laimėji
mų. Automobilių pramonės 
darbininkai, uždarė visus 
Fordo fabrikus krašte, kas 
yra rimtas perspėjimas šiai 
industrijos šakai. Vario 
pramonėje darbininkai da
bar praveda rimtą streiką 
prieš monopolijas. Streikuo- 
kuoja tūkstančiai mokyto
jų. Sujudėjo taip pat visuo
meniniai darbuotojai ir ki
ti “baltųjų apikaklių” tar
nautojai.

Visi jie — “mėlynųjų bliu- 
zių” arba “baltųjų apikak
lių” darbo žmonės — susi
rėmė sv. monopolijomis ir 
su vyriausybe, kuri fakti- 
nai yra Wall Street’o agen
tas.

Ši kova yra darbo žmonių 
judėjimo jėgos didinga ma
nifestacija. Ji parodo dar
bo žmonių rolę kuriant tau
tos ateitį, ji parodo, kad 
darbo žmonės pasiryžę ir 
pasiruošę kovoti prieš mo
nopolijas ir Johnsono vy
riausybę.

Streikai ir kitos darbinin
kų judėjimo akcijos yra vi
ską apimančios Amerikos 
liaudies kovos sudėtinė da
lis. “Newsweek” rašo, kad

Kuršių Nerija
Tai nuostabaus grožio 

siaurutė žemės juosta iš vie
nos pusės skalaujama Balti
jos marių, iš kitos—Kuršių 
marių- Nerijos ilgis apie 
90 kilometrų, o plotis vidu
tiniškai du kilometrai.. Le- • • i •genda pasakoja, kad Kuršių 
Nepiją, gelbėdama jūroje 
audros .užkluptu^ žvejus* 
supylė milžinė Neringa.

Jeigu mes bent vieną va
sarą praleistume Kuršių 
Nerijoje, tai būtinai atva
žiuosime čia ir sekančiais 
metais. Žmogų čia traukia 
ne tik jūra su gerais paplū
dimiais, bet ir pušynas,. ly
gios kaip veidrodis marios, 
na, ir smėlio kopos.

Kuršių Nerija respubliki
nis kurortas. Tūkstančiai 
poilsiautojų iš įvairių Tary
bų Sąjungos vietų čia pra
leidžia vasaros atostogas. 
Kuršių Nerija — tai darnus 
žmogaus ir gamtos kūri
nys. Gamta šį kampelį ap
dovanojo nuostabiu grožiu, 
o žmogus sulaikė keliaujan
čias kopas. Senosios Nerin
gos gyvenvietės savo archi
tektūra žavi ne tik etnogra
fus, bet ir visus, kas domisi 
šio krašto praeitimi. Apart 
nebylių paminklų Nerijoje 
dar galima sutikti ir vieną 
kitą seną kurši. Šie žmonės 
gali papasakoti -apie žūklę 
barkasais mariose, varnų 
gaudymą ir daugelį kitų da
lykų, būdingų tik šiam 
kraštui. . .

Nuotraukoje; Nida
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/ienas Lyndonui Johnsą- 
.ii artimas vyriausybės na^' 
ys pasakęs, jog mes dabar* 
įgyvenome nacionalinę 
npresiją, panašią į depre- 
ją šeimoje, kai jos reika

lai būna blogi”.
Johnsono draugas yra tei- 
is viena prasme: .reikalai 
A V iš tikrųjų yra blogi, 
ačiau Amerikos liaudis 
era depresijos stovyje, ji 

kovoja, kad ištaisytų šią 
inkią padėtį.
Monopolijos ir Johnsono 

vyriausybe įvėlė mūsų kra
tą į baisią bėdą. Ekonomi

ka iškryįpo iš vėžių, darbi- 
inkų uždarbiai atsilieka 
uo gyvenimo didėjimo, 
rutaliai atmetami negrų 

reikalavimai darbo, geres- 
rių butų ir laisvės. Ūkinin
kai apgaudinėjami, apmo- 

ant už jų produktus, liau- 
ies švietimas sutrikęs.
Ir virš viso to dar slėgio 

alsusis Vietnamo karas ir 
isos jo pasekmės: nežmc£ 

rjiškas šimtų tūkstančių 
vietnamiečių žudymas, jų 
krašto teriojimas ir naiki
nimas, ciniškas tūkstančių 
jaunų Amerikos kareivių 
aukojimas, o taip pat be- 
leikalingas Amerikos liau
dės sunkiai uždirbtų gėry
bių eikvojimas.

Liaudis nenori taikytis 
Žmonės 

sri- 
bai- 
mo- 
vy- 
Ne- 
mo-

k

su tokia padėtim, 
įsijungė j kovą visose 
lyse, kad išeitų iš tos 
s los situacijos, į kurią 
nopolijos ir Johnsono 
riausybė juos pastatė, 
grai, unijos, studentai,
Rytojai,,, ūkininkai, taikos 
fronto organizacijos — vį- 
si kovoja prieš tamsiąsį^J 
jėgas, kurios neleidžia mū
sų ; .mąęįįąi tapti tikrą j a 
liaudies demokratija.

Pagrindinis klausimas, 
Iiuris dabar stovi prieš pro
gresyvių judėjimą Ameri
koje yra — sujungti jėgas, 
:ad visų reikalavimai galė- 
ų būti patenkinti. Visų in

teresai to reikalauja.
Susijungimas visų sukurs 

didžiulę jėgą, išreiškiančią 
mūsų liaudies didžiosios 
daugumos valią, ir ši jėga 
negalės būti ignoruojama 
nei iš ekonominio, nei so
cialinio, nei politinio taško.

Vertė I. V.
Iš “The Work<F

Vatikano f in. 
ministras

Vatikano Miestas. — Po
piežius Povilas VI paskyrė 
kardinolą Del Acqua finan
sų ministru.

Tai bus pirmas toks mi
nistras Vatikano istorijoje. 
Nors Vatikanas yra mažy
lė valstybėlė Romos mieste, 
bet palyginamai turtingiau
sia.
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Jungtinių Valstijų pažangiųjų lietuvių 
leidiniai ir Lietuva

A. KAZLAUSKAS
Vertindami kultūrinį mū

sų tautos palikimų, mes ne
retai užmirštame tų glau
dų Lietuvos ir išeivijos kul
tūrinį bendradarbiavimų, 
tuos tvirtus ryšius, kurie 
užsimezgė nuo pat lietuvių 
emigracijos į JAV pradžios. 
Tuo tarpu 1968 m. sukaks 
100 metų, kai nemaža gru
pė Lietuvos varguolių dėl 
skurdo ir caro priespaudos 
paliko tėvynę ir įsikūrė 
anapus Atlanto. 1940 m. lie
tuvių skaičius Amerikoje 
išaugo beveik iki pusės mi
lijono — 439,195.

1915 m. rugpjūčio mėn. 
10 d. Brukline grupė entu
ziastų L. Prūseikos inicia
tyvos dėka įsteigė Ameri
kos lietuvių darbininkų li
teratūros draugijų. Pra
džioje jai tepriklausė vos 15 
akmenų, bet jau 1923 m. A- 
LDLD gretose spietėsi dau
giau kaip 6 tūkstančiai na
rių. ALDLD per pusę am
žiaus išvarė plačių ir gilių 
vagų politiniame ir kultūri
niame JAV lietuvių gvve- 
nime, reikšminga ji ir Lie
tuvai.

Kadaise JAV ir Lietuvos 
buržuaziniai veikėjai bandė 
nuslėpti ALDLD sėkmingų 
progresyvia veikla, vos vie
nu kitu žodžiu užsimindavo 
apie jos neva “propagandi
ni” pobūdi. JAV pažangie
ji lietuviai, Tarybų Lietu
vos rašytojai ir istorikai iš 
dalies užpildė šių mūsų kul
tūros spraga — pastaruoju 
metu išėjo keli straipsniai 
ir^nyga apie ALDLD. Čia 
daugiausia nušviečiama 
draugijos visuomeninė-poli- 
tinė veikla. Ir tai teisinga. 
Prisiminkime A. Bimbos 
žodžius apie tai, kad ALD
LD ne vienus metus buvo 
viso JAV lietuviu “pažan
gaus judėjimo ašimi, siela 
ir širdimi”, kad būtent ši 
aktyvi visuomeninė veikla 
buvo “jos stiprybės ir gy
vybės šaltinis.”

Tačiau negalime užmiršti 
ir kito reikšmingo ALDLD 
veiklos baro — knygų leidi
mo. Draugija įsikūrė tuo 
metu, kada lietuviai darbi
ninkai pajuto proletarinės 
literatūros alkį, kada atsi
rado akivaizdus potraukis 
sayįšvietai, lavinimuisi. 
Per‘50 metų ALDLD drau
ge su pažangia lietuvių mo
terų organizacija yra išlei
dusi apie 100 įvairių žanrų 
knygų. Daugiau kaip pusę 
visų leidiniu sudaro visuo- 
meninė-politinė literatūra. 
Tačiau yra nemaža groži
nės lite r a t ū r o s leidinių, 
knygų, skirtų sveikatos ap
saugai, gamtos moks 1 a m s 
ir kitiems klausimams nu
šviesti. Ryškus visuomeni
nės-politinės literatūros vy
ravimas parodo aktyvų lie
tuviu darbininkų domėji- 
m&sr* visuomeniniu gyveni
ni* jų siekimų suprasti gy
venamųjų epochų; jos rai
dos kryptį.

Čia neketinama plačiau 
analizuoti visų draugijos 
leidiniu. Bus aptariama tik 
ta ALDLD veikla ir tie jos 
leidiniai, kurie vienu ar ki
tu požiūriu betarpiškai sie
jasi su Lietuva. Taip pat 
įdomu pasekti knygų pliti
mo Lietuvoje kelius, nusta
tyti jų poveikį skaitvtojui.

Lietuvos ir išeivijos 
I kimūnnius ryšius dar 1940 
į m. tuometinis ALDLD pir- 
* mininkas P. Pakalniškis 

yra pasakęs: “Vargu beuž-

eisi šiandien pasauly lietu
vį, kuris nebus girdėjęs 
Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugijos 
vardo. Nesvarbu, kokių įsi
tikinimų jis bebūtų, nesvar
bu, kokiu amatu ar profesi
ja jis užsiimtų, ir nesvarbu, 
kuriame pasaulio kampe jis 
gyventų, jis bus girdėjęs 
IV2—JAV pažangieji lietuv 
apie šios organizacijos dar
bus.”

Tokio pobūdžio organiza
cijos, kaip tvirtina R. Mi- 
zara, neturėjo jokia kita 
JAV tautinė bendruomenė. 
Panašių organizacijų ketino 
steigti lenkai ir rusai.

JAV pažangieji lietuviai 
visuomet rūpinosi gimtojo 
krašto likimu, jo socialine 
ir kultūrine pažanga. Lie
tuvos tematikai draugija 
paskyrė daugiau kaip 15 
įvairaus pobūdžio leidinių.

ALDLD pastangų dėka 
pirmų kartų šviesų išvydo 
Lietuvos revoliucinio judė
jimo vadovų Z. Aleksos- 
Angariečio ir V. Mickevi
čiaus-Kapsuko darbai. Tie
sa, draugija išleido tik vie
nų Z. Angariečioį darbų — 
“Nepriklausomos, Lietuvos 
kalėjimuose” (leid. Nr. 11, 
1922 m.) Žymiai tvirtesni 
ryšiai buvo užsimezgę su V. 
Kapsuku. Amerikoje buvo 
išleistos net penkios šio 
įžymaus Lietuvos revoliu
cinio judėjimo1 vadovo kny
gos. Tris jo veikalus iš
spausdino ALDLD ir du — 
progresyvios moterų orga
nizacijos. Dar 1917 m., kaip 
antrasis draugijos leidinys, 
pasirodė V. Kapsuko dar- 
bos “Jonas Biliūnas”.

Remiantis marksistine 
m e t o d o 1 o gija, čia pirmų 
kartų buvo įvertinta J. Bi
liūno kūryba. 1934 m. Či
kagoje išėjo reikšmingas 
lietuvių marksistinės litera
tūros veikalas “Pirmoji Lie
tuvos proletarinė revoliuci
ja ir Tarybų valdžia” (leid. 
Nr. 38)- Jame nušviečiamas 
trumpas, tačiau nepapras
tai reikšmingas Lietuvos is
torijos laikotarpis — tarybų 
valdžios įsikūrimas ir jos 
veikla Lietuvoje 1918 -1919 
m.

Ši knyga parašyta gyva 
kalba, joje, principingai po
lemizuojant, triušk i n a m i 
buržuazijos prasimanymai 
anie revoliucijos “nelietu
viška prigimti,” pabrėžia
ma, kad buržuazija tarybas 
nugalėjo tik su užsienio im
perialistu pagalba. Be siu 
veikalu, draugija yra išlei
dusi ir trečia, memuarinio 
pobūdžio V. Kansuko kny

gų “Caro kalėjimu ose” 
(leid. Nr. 27, 192 9 m.). 
LMPSA ir draugijos mote
rų komitetas išspausdino V. 
Kapsuko knygas “Šeimyna 
seniau, dabar ir ateityje,” 
“Lietuvos darbin i n k ė s ir 
poniulės” (Bruklinas, 1928 
m.). Pastarojoje knygoje 
ats k 1 e i d ž i a m i klasiniai 
prieštaravimai, pasireiškę 
Lietuvos moterų tarpe, kon
krečiais faktais parodoma, 
kaip moterys įsitraukia į 
revoliucini jud ė j i m ą . V. 
Kapsukas, laikydamas 
ALDLD pajėgia organiza
cija, siūlė iai išleisti net K. 
Markso “Kapitalų.”

Palyginti gausu V. Kap
suko veikalų leidimų Ame
rikoje apsprendė ne tik tai; 
kad jis pats kuri laikų gyve
no JAV ir aktyviai dirbo pa
žangiųjų lietuvių tarpe. V. 
Kapsukas, ir palikęs Ame
rikos krantus, nenutraukė 
ryšiu su šia reikšminga or- 
gani z a c i i a , rūpinosi jos 
veikla, didžiai vertino 
ALDLD dirbamų kultūros- 
švietimo darbų.

Iki antrojo pasaulinio ka
ro draugija, be V. Kapsu
ko veikalų, išleido tik vie
na leidinį Lietuvos temati
ka. Iš ju paminėtina A. 
Petrikos knvga “Lietuvių 
tautinio atbudimo pionie
riai” (leid. Nr. 44, 1939 m.), 
kurioje iš pažangiu pozicini! 
plačiai nušvi e č i a m a s V, 
Kudirkos, P. Višinskio, J. 
Biliūno ir kitų rašytojų pa
likimas.

žymus lūžis, supažindi
nant Amerikos lietuvius su 
Lietuvos istorija, su lietuvių 
tautos gyvenimu. įvyksta 
atkūrus Tarybų valdžių Lie
tuvoje ir prasidėjus antra
jam pasauliniam karui- Iki 
tol gana epizodiški draugi
jos ryšiai su kūrybinėm jė
gom, gyvenusiam už JAV 
ribų (V. Kapsukas. Z. An- 
garietis, S. Matulaitis ir 
kt.). tamna tvirtu Amerikos 
pažangiųjų lietuvių ir Lie- 
t u v o s tarybinių rašvtoju 
bendradarbiavimu. Šis vai
singas bendravimas buvo 
užmegztas išleidžiant Lie
tuvos rašvtoju ir poetų kny
gas “Didvsis lietuviu tau
tos priešas” (leid. Nr. 50. 
1943 m.) ir “Lietuva ugnyje” 
Geid. Nr. 51. 1944 m.). Vė
liau Amerikos lietuviu vi
suomenė susipažino su tary
binio istoriko P. Pakarki io 
darbu “Poniežiai ir lietuviu 
tauta.” J. Jurginio veikalu 
“Lietuvos meno istorijos 
bruožai” ir kitomis knygo
mis. Rūsčiasiais karo me

REIKALINGA
Aukštajai pušiai šaknis reikalinga,
Kad josios viršūnėje paukščiai čiulbėtų;
Pamatui drėgna plyta reikalinga,.
Kad bokštas saulėj iškilęs spindėtų.

Lašas smulkutis lietaus reikalingas,
Kad pro užtvankų upė sraunioji tekėtų;
Elektros stulpai vieniši reikalingi,
Kad miestui šviesa vakarais sužėrėtų.

Smėlio grūdeliai maži reikalingi,
Kad jie sudarytų žemės planetų;
Juodžemis, molis didžiai reikalingi,
Kad girios ir sodai žaliuotų, klestėtų!

Speigų žiemkenčiams iškęst reikalinga, 
Kad pavasarį laukas rugių sušnarėtų;
Žemei suktis šimtmečių daug reikalinga,
Kad žmogus užkariauti erdvę galėtų.

Mirgančios žvaigždės nakčia reikalingos,
Kad ilgesys kilnus mumyse suplazdėtų;
Atodūsiai gilūs taip pat reikalingi,
Kad, kalnan užkopus, širdis sualpėtų. •

J. Sukata

tais gimusi tradicija sėk
mingai tęsiama ir mūsų die
nomis.

Sutriuškinus hitlerinę Vo
kietijų, susidarė palankios 
sųlygos JAV lietuviams vie
šėti savo tėvų žemėje. Jau 
1946 m- draugija išleido A. 
Bimbos knygų “Prisikėlusi 
Lietuva,” kurioje autorius 
atkūrė savo įspūdžius apie 
kylančių iš karo griuvėsių 
Tarybų Lietuvų.

(Pirmutinė knyga apie 
Tarybų Lietuvų buvo išleis
ta 1940 metais. Tai buvo 
A. Bimbos knyga “Naujoji 
Lietuva faktų ir dokumentų 
šviesoje.”—Redakcija)

Žymaus JAV pažangiųjų 
lietuvių visuomeninio vei
kėjo A. Bimbos įvesta tradi
cija pateikti įspūdžius apie 
viešnagę gimtinėje ypač su
stiprėjo po 1959 m., kai Lie
tuvos išeiviai ėmė masiškai 
lankytis savo tėvų žemėje. 
Pažangieji lietuviai laiko 
pareiga teisingai nušviesti T. 
Lietuvos laimėjimus visose 
gyvenimo srityse. Šių leidi
nių tarpe rasime A. Mar- 
gerio knvga “150 dienų 
Lietuvoje,” K. Karosienės— 
“Su taikos misija aplink pa
saulį,” L Mizarienės repor
tažų apie tėvu žeme “Jaudi
nantys susitikimai.” Nauji 
ir teisingi įsp ū d ž i a i anie 
gimtine griauna “dipukiš- 
kų vaduotoju” prasimany
mus apie mūsų šalį.

Tačiau įvairaus plauko 
“vaduotojai” burnoja prieš 
Tarvbų Lietuva ne tik lie
tuvių visuomenėje. Jie poli
tine akcija vvsto ir visu 
JAV mastu. Šiems Politi
niams rėksniams, besirūpi
nantiems “lietuvystės nyki
mu” Tarvbu Lietuvoje. 
ALDLD davė ųtkirti: 1965 
m. anglu kalba buvo išleis
ta knyga “Lithuania nast 
and present” (“Taetiivas 
nraeitis ir dabartis”), šioje 
knvgoie nušviečiamas lietu
viu tautos istorinis kelias, 
neteikiama obiekhrvi. fak
to is neremta, medžiaga anie 
šiandienine U e t u v a. Šis 
svarbus veikalas buvo iš
siuntinėtas aukšti e s i e'mi š 
SNO na reikimams, dides
nėms bibliotekoms. įvairiu 
laikraščiu red a k c i i o m s . 
Keikia, tikėtis, kad tai bus 
tinkamas atkirtis “dipukiš- 
kiems veiksniams.”

ALDLD yra išleidusi apie 
15 grožinės literatūros kny
gų. Jų tarpe išsiskiria R. 
Mizaros prozos veikalai. 
Pirmoji draugijos dėka pa
sirodžiusi R. Mizaros kny
ga buvo 1935 m. išleistas 
romanas “Povilas Jurka” 
(Nr. 39). Romane vaizduo
jama kupina prieštaravimų 
Amerikos tikrovė, kuri blaš
ko iš Lietuvos atklydusį 
jaunuolį. Povilas Jurka, pa
grindinis romano persona
žas, susidūręs su dolerine 
morale, išsuka iš kapitalis
tiniu klystkelių, tampa są- 
moningu proletariato kovo
toju. Draugija spausdino ir 
žymiausių Amerikos lietu
viu proletarinių poetų V. J. 
Jakščio (Seno Vinco), R. 
židžiūno, S. Jasilionio ir kt. 
kūrinius.

Nuo 1920 m. JAV lietuvių 
grožinė literatūra vis aki
vaizdžiau ima įgauti speci
finių bruožų, Lietuvos te
matika lyg ir antraeilė. Ši 
literatūra savo turiniu koja 
kojon žengė su JAV prole
tariato gyvenimu, buvo 
veiks minga priemonė te
nykščių lietuvių klasiniam 
sųmoningumui kelti.

■(Bus daugiau)

Paskutinis
(Tęsinys iš 1 pusi.) 

čiulius ką nors pasakyti.
“Laisvės” redakcijos na

rys Gasiūnas minėjo Rojaus 
nuopelnus visuomenei tais 
sunkiais laikais, kai pažan
giečių laikraščio “Vilnies” 
darbuotojai dirbo alkani, 
bet nesitraukė iš kovos už 
darbus, už Social Security. 
Priminė Rojaus uolų darbą 
įkurti ir išauginti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Vincas Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius, palygino Ro
jaus daugiapusį spalvin
gą gyvenimą žvaigždei, ku
ri skrisdama palieka didelę 
prošvaistę. Linkėjo Ievai 
nenusilenkti liūdesiui.

Daktaras Antanas Petri
ką rašytame žodyje ypatin
gai gerbė Mizarą už pastan
gą išsilavinti ir šviesti, or
ganizuoti kitus. Minėjo, 
kaip savo darbštumu ir ta
lentu Rojus užsipelnė gar
bingą Liaudies rašytojo 
vardą.

“Laisvės” įžymi kores
pondentė, veikli aidietė He
lena Feiferienė skaitė poe-

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Mes nespėjome mūsų drau
gą Rojų palaidoti, ir pirmuti
niai jį apspiaudyti pasiskubi
no menševikai iš So. Bostono 
“Keleivio.” Jis jiems “išti
kimas Maskvai,” jis jiems 
“vykdė Lenino ‘didžiojo me
lo’ įsakymą ir todėl yra pri
rašęs daug neteisybes.”

Ir vėl menševikai pasirodė 
iš visų mūsų politinių oponen
tų nedoriausiais sutvėrimais.

Kai tik prasidėjo Jungti
nių Tautų Generalinės Asamb
lėjos 22-oji sesija, pradėjo po
sėdžiauti ir taip’'• vadinamas 
“Europos Pavergtųjų Tautų 
Seimas.” Taf grupelė apoliti
niai susmukusių pabėgėlių iš 
socialistinių šalių. Jiems pri
klauso, žinoma, ir mūsų lie
tuviškieji “veiksniai.”

Jie reikalauja, kad Jungti
nės Tautos išmestų tokias ša
lis kaip Rumunija, Bulgarija, 
Čekoslovakija ir, žinoma, Ta
rybų Sąjunga, kol ten valdžia 
nepereis į “veiksnių” rankas.

Tai didžiausi juokdariai. O 
gal kvailiai, jei jie tiki, kad 
kas nors su jų reikalavimais 
rimtai skaitysis?

Mūsų prezidentas ir valsty
bės sekretorius labai džiau
giasi, kad jiems pavykę taip 
vadinamą Amerikos Valstybių 
Organizaciją (“OAS”) “vie
ninga;” nukreipti prieš Kubą. 
Tik Meksika neprisidėjo prie 
Kubos iškeikimo.

Bet tai nieko naujo. Tos 
reakcinės - militarinės klikos, 
kurios valdo Lotynų Amerikos 
respublikas, turi šokti pagal 
mūsų valdžios muziką, arba 
jas nušluos jų liaudis. Jos pa
silaiko tik iš Jungtinių Valsti
jų gaunamais ginklais ir do
leriais.

Pastebėjau, kad smarkiai 
susikibo Julius Smetona su J. 
J. Bačiūnų.

Pirmas yra pabėgėlis iš Lie
tuvos ir gerokai jaunesnis, 
antrasis—stambus senas ame
rikoniškas biznierius. Matyt, 
Smetona pavydi Bačiūnai įsi- 
ponavimo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje ir Tautinėje 
Sąjungoje.

Bačiūnas labai užsirūstinęs, 
kad jį koks ten jaunas “snarg
lius” Bendruomenės valdybo
je išvadinęs “komunaru.”

Vargšas Bačiūnas bažijasi, 
kad jis esąs smarkesnis ir di
desnis visų “komunaru” prie
šas, negu visi Smetonos sudėti 
į krūvą.

Mes irgi manome, kad Ba
čiūnas yra baisiai nuskriaus
tas. Smetonininkai turėtų sa
vo ilgus liežuvius prilaikyti...

žvilgsnis • ••
to Juliaus Janonio momen
tui skirtas eiles. Kai šir
dis rauda, žodžiams sunku, 
tačiau Helena artistiškai tą 
sunkumą nugalėjo.

Tarybų Sąjungos Amba
sados' Washingtone H-asis 
sekretorius Vytautas Zen
kevičius sakė, jog Rojus 
Mizara surado laimę. Ne 
piniginę laimę — tokios Ro
jus neieškojo. Jis surado 
laimę veikloje už taiką, už 
žmonijos gerovę, o taika 
yra visų lietuvių, visos ša
lies, visų šalių laimė. Ro
jus paliko didelį literatūri
nį palikimą. Jo knygos Lie
tuvoje mielai skaitomos, 
ypatingai populiarios Lie
tuvos jaunime.

žodis krematorijoje .
Rojų Mizarą palydėjus 

krematorijon, ten paskuti
nį žodį tarė Antanas Bim
ba, ilgus metus dirbęs gre
ta su Rojumi, bendrai dis- 
kusavęs, kartu nustatinėjęs 
laikraščio gaires. Jis kalbė
jo apie Rojų ne vien kaip 
literatą, bet taip pat kaip 
ryžtingą vadovą, ištikimą 
veteraną kovingos darbo 
žmonių partijos gretose. 
(Bimbos kalba išspausdinta 
“L” 74 num., o d-ro Petri
kos kalba spausdinama šia
me numeryje.)

Vargonų muzikos švelniai 
lydimas, Rojaus karstas 
dingo iš mūsų akių, bet ne 
iš minties. Kai jo palaikų 
dūmai su lietaus lašeliais 
grįš į žemę gaivinti augme
niją, jo gimtojoje Tarybų 
Lietuvoje, kurią jis mylėjo, 
kurios garbę jis gynė, ku
riai jis rašė, bus jau ruo
šiamasi jį iškilmingai mi
nėti ir pagerbti.

Lai tie žygiai teikia liū
dinčiai Ievai suraminimą.

Po. apeigų palydovai bu
vo pakviesti j Belecku Win
ter Garden ir ten vaišingai 
priimti.

Pataisa
“Laisvės” num. 74 rašte 

Gedulingi vakarai, praneši
muose iš Rojaus Mizaros 
šermenų, įsiskverbė netiks
li informacija. Turėjo būti: 
Lietuvos Mokslu Akademi
jos vice-pirmininkas Algir
das Žukauskas.

Atsiprašome.
S. Sasna.

thlehem, Pa.
Iš laiškų 

•augai laisvieciai, 
šką rašau iš San

Mieli di
šį . lai 

Lukas Hospital, Room 577 
— 5th floor.

Ligos 
buvo m 
mėnesį 
savo že 
M. Cha 
chigan, 
ito. ‘Per 4 dienas labai su- 
vargau, 
rugs. 3 
Ramans

Nuov; 
aš per 
ruošiau 
i Memb 
žiną, tarsi Golgotos, kalną. 
77 meti, seneliui tai nėra 
baikos, nebepajėgiau baigti 
važiuoti, Paskambinau du
krai Frances Erdmas. Ji į 
Allentown 
vien pa 
gydytoj; 
dytojas 
veikmę 
vežti į ! 
Gerai p: 
galės m 
nijoj gyvenantis ir Wash
ingtone

; priežastim gal būt 
lovargis. Rugpiūčio 
busu važiavau pas 
□tą ir dukrą A. ir 
olen į Warren, Mi- 
35 mylios už Detro-

bet dar galėjau 
d. dalyvauti pas d. 
uskus.
argis pablogėjo kai 
savo kvailumą išsi- 
dviračiu suvažinėti

□ial Park prieš mil-

atskubėjo ne 
bet pašaukė ir 

ą Dr. Camens. Gy- 
paklausė širdies 

ir liepė greičiausiai 
Sąn Lukas ligoninę, 
□žiūri. Tikiuosi, jog 

tane atlankyti Virgi-

dirbantis sūnus.
Frank Zavis

Boston, Mass.
ostoniečiai rengiasi 
Moterų sąryšio ru-

So. b 
vykti į 
deninį pikniką po stogu, 
kuris y 
gių mo itelliecių pastango
mis.

Šis parengimas įvyks se
kmadienį, spalio 8 d., Lie
tuvių I 
žiojoje 
St., Mohtello, Mass.

a rengiamas drau-

autiško namo did- 
svetainėje, 668 Main

no ir apylinkės mo- 
tvažiuodamos į pik-

Bpstoi 
terys, 2 

1 nikąv^žada atvežti pyragų 
ir kitokių skanumynų, ska
niai pavaišinti svečius.

Kadangi LLD kuopos 
ir Piliečių klubo susirinki
mai įvyks spalio 7 d., 3 vai. 
po pietiĮ. 318 Broadway, tai 
LLD ir 
rėš ragi 
susirink 
riausia

Moterų sąryšio na- 
ina visus dalyvauti 
ime. Ten bus ge- 
proga pasitarti

kaip daugiausia nuvykti į 
šį puikų parengimą.

Apdovanota 
diplomu

Maskva. —• TSRS Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dos vyriausiasis komitetas 
už praėjusių metų pasieki
mus. vystant žemės ūkį, pa
tvirtino Tarybų Lietuvą šių 
metų parodos dalyve.

Vyriausiojo komiteto nu
tarime pažymima, kad res
publika praėjusiu metu pie
no pardavimo valstybei pla
ną įvykdė 132 procentais, 
mėsos — 138, kiaušinių — 
121 procentu, grūdų—141.

Už laimėjimus, pasiektus 
vystant žemės ūki 1966 me
tais, Lietuva—TSRS Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dos dalyvė — jubiliejiniais 
metais apdovanota parodos 
diplomu.

į Į

Kovoja už laisvę
Atėnai. — Elena Vlacho- 

sienė kaltinama militarinės 
valdžios įžeidimu ir bus 
teisiama militariniame teis
me.

Ji įžeidusi fašistinę val
džią tuo, kad atsisakė 
spausdinti du konservaty
vius laikraščius ir vieną 
savaitraštį tol, kol nebus 
laisvė atsteigta Graikijoje.

a

rėmėja
trys sa
ness Holspital Palmer room 
206, Boston. Kuriom aplin
kybės leidžia, aplankykite 
serganč
d. Šukienei greitai ir stip
riai sus

Laisvės” skaitytoja ir 
Suzana Shukis jau 

vaitės būna Deaco-

ą draugę. Linkiu

veikti.
H. Tamašauskienė

Binghamton, N. Y.
, Kukli pariukė

Rugsėjo 24 d. mano šei
ma ir g 
no dvie; 
dienį su

Įdomu buvo priimti do
vanėlę nuo naujo giminai
čio, mano anūko vaikiuko 
Davis Woycekowsky, kuris 
atsirado 
2 d. Me 
nis met 
yra B įmainė Woycekowsky 
sūnus, 
o motin

iminės surengė ma- 
ų septynių gimta- 
dovanėlėmis.

šių metų rugsėjo 
s jo laukėme septy- 
iis atvykstant. Jis

Tėvas —inžinierius, 
□ — slaugė (nurse), 
i 5 smagiai auginti 
11 Tėvai ir senėimp levai ir sene- 
agūs, kad sulaukė

naujagi 
liai sm;
padidėjiisios šeimynėlės. Jie 
čia bene 
hamtone. 4

Linki ne mes jiems gero 
sugyven 
ginti naujagimį.

Te

rai ir gyvena Bing-

imo ir gražiai au-

jai —
ir K. Vaicekauskai
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Lietuvių dienos Montrealyje
ROJUS MIZARA

Mirė rugsėjo 23 d., 1967 m.

Mirus mūsų brangiam draugui, pažangiosios 
visuomenės rašytojui, reiškiame gilią užuojautą 
mielai Ievai, giminėms ir artimiesiems čia Ame
rikoje, taipgi broliams, giminėms ir draugams 
Lietuvoje.

Pranas ir Naste Bukniai,
Brooklyn, N. Y.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Rugsėjo 23 dieną, visai nesirgęs, nuo širdies 

smūgio mirė Rojus Mizara, visų mylimas rašy
tojas, kalbėtojas ir nepavargstantis veikėjas. 
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Ievai, 
draugams ir draugėms.

D. M. ŠOLOMSKAS ir šeima.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame Ievai Mizarienei širdingiausią 

užuojautą jos liūdesio valandoje.

Ignas ir Julija Urmonai
Chicago, UI.

K

Mirus

ROJUI MIZARAI
Ei

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 
Ievai jos liūdesio valandoje, netekus mylimo 

Rojaus, kurį mes visi labai gerbėm ir mylėjom.

0

Helen Žukas
Ona Schultz
Walter ir Mylda Žukas

— Elizabeth, N. J.

Draugei Ievai Mizarienei

Lai didingi Rojaus gyvenimo nuo veikiai 
padeda Jums gilų liūdesį ištvermingai 
pergyventi ir širdies žaizdą užgydyti.

S. Večkys

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967 m.

Mano gilausia užuojauta mielai Ievutei, gimi
nėms ir artimiesiems. Pergyvenkite šią liūde
sio valandą ištvermingai.

Anastazija šešelgienė,.
Chicago, Ill.

Atostogaudama galvojau, 
kad niekad nebus tokios 
progos pamatyti Montrealio 
expo 67, kaip šįmet, Kana
dai minint 100 metų sukak
tį, bet svarbiausia, išgirsti 
ir pamatyti Kauno Poli
technikos Ins t i t u t o. savi
veiklinio kolektyvo — “Ne
munas,” su 65 dainininkais 
ir instrumentalistais.

Kaip sumaniau, taip ir 
padariau. Sėdau į Air Ca
nada lėktuvą ir už valandos 
iš New Yorko Kennedy ae
rodromo atsiradau Montre
alyje, Kanadoje. Lėktuvui 
nusileidus Montrealio uoste 
pamačiau didžiulį, naujutė
lį, Aeroflot lėktuvą, atskri- 
dusį iš Maskvos. Tiesiog 
nuostabu, kad keleiviai iš 
Vilniaus, vykdami per Mask
vą, dar tą pačią dieną gali 
pasiekti Montrealį. Jie iš
skrido iš Vilniaus po pusry
čių, o vakarieniavo Montre
alyje.

Lietuvių susitikimo vieta 
Montrealyje yra Vytauto 
Didžiojo Lietuvių Klubas, 
2161 St. Catherine St., East. 
Šio klubo pirmininkas ir ve
dėjas yra Jonas Petrulis. 
Jisai pasakojo, kad šią va
sarą, expo 67 parodos die
nomis; klubo patalpose sve
čiavosi per 3 00 žmonių iš 
Lietuvos, net keletas tūks
tančių lietuvių iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir šimtai 
naujakurių, įsikūrusių Ka
nadoje. Klube susitinka vi
sokiausių pažiūrų žmonės, 
bet svečiai iš Lietuvos, kaip 
ir kanadiečiai ar amerikie
čiai, kalbasi draugiškai, 
džiaugiasi proga pasikeisti 
nuomonėmis ir kartu pa
bendrauti.
Kauno Politechnikos Insti

tuto saviveiklinis ansamb
lis “Nemunas” į Montre
alį atplaukė laivu “Alek
sander Puškin” rugsėjo 
16 dieną. Ansamblio kon
certai įvyko Montrealio 
“Plateau” auditorijoje rug
sėjo 17 d. ir Tarybų S-gos 
paviljono salėje rugsėjo 18 
d. Abiejuose koncertuose 
publikos buvo daugiau, 
negu sėdimų vietų. Tiek 
Plateau auditorijoje (talpi
nanti apie 2,000), tiek Ta
rybų S-gos paviljono salėje 
(talpinanti virš 600 žmo
nių) buvo daug stovinčiųjų. 
Publiką daugiausiai sudarė 
naujakuriai iš Kanados ir 
Jungt. Amerikos Valstijų.

Kauno Politechnikos Insti
tuto saviveiklininkai artis
tai, atrinkti iš 18,000 ■ stu
dentų, nebuvo' tokio aukšto 
lygio, kaip ansamblis “Lie
tuva”, bet ir šis kolektyvas 
buvo nepaprastai įdomus, 
jų programa gyva ir įvairi. 
Publika žavėjosi choristais, 
šokėjais ir liaudies instru
mentų orkestru su birbynė
mis, kanklėmis, trimitais 
ir skrabalais. Viso jų bu
vo 65. Ansamblis atplaukė 
į Montrealį iš Leningrado, 
pakelyje sustodamas Hel
sinkyje, Londone, Bremen- 
havene ir Quebec mieste. 
Ansamblis “Nemunas” kon
certavo visuose miestuose. 
Ansamblio mok.-direktorius 
Aleksandras Buzys.

Rašo Lilija Kavaliauskaite
Kartu su saviveiklinin

kais kauniečiais į Montrealį 
laivu “Puškin” atplaukė dar 
10 įvairių Lietuvos parei
gūnų, laikraštininkų, foto
grafų, filmuotojų, ministrų 
pavaduotojų ir turistų. Ne
maža jų atskrido ir “Aero
flot” lėktuvais. Iš Lietuvos 
atvykusių svečių teko sutik
ti LTSR ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotoją 
A. Drobinį, aukštojo mo
kslo ministro pavaduoto
ją V. Pranaitį, Kultūros 
ministrą pavaduotoją V. 
Jakelaitį. “Gimtojo krašto” 
savaitraščio vyr. redak
torių M. Jackevičių, Koope
ratyvų S-gos pirmininką A. 
Jankauską, poetą Tilvytį, 
Barkauskienę. Lietuvos pra
monės įstaigų atstovą Sa
kalauską, prekybos-koope- 
raratyvų pareigūną Ast
rauską, Liaudies kontrolės 
komisijos pirmininką A. 
Barauską, filmuotoją R. 
Mockų ir kt.

Rugsėjo 18 d. lėktuvu iš 
Vilniaus atskrido- “Tiesos” 
vyr. redaktorius Henrikas 
Zimanas. Jis atvyko su Ta
rybų S-gos žurnalistais. Su
pažindino su eile jų, tarp jų 
ir Ukrainos Rašytojų S-gos 
pirmininką. Susipa žinau 
taip pat su Kauno Medici
nos instituto profesorium 
dr. Jašinsku. Zimanas at
sivežė keletą įdomių Lietu
voje išleistų leidinių anglų 
kalba, pirmojo “Tiesos” nu
merio fotostatinę kopiją ir 
kitų lauktuvių, kurias prašė 
perduoti “Laisvės” redak
toriams.

Su svečiais iš Lietuvos 
susipažinau įvairiose vieto
vėse: vienus sutikau prie 
laivo “Puškin,” su kitais 
V. D. K. Lietuvių Klube, ar 
Tarybų S-gos paviljone. 
Ansamblio nariai laive ga
lėjo nakvoti, bet didžiuma 
jų viešėjo pas gimines ar 
pažįstamus kanadiečius. lie
tuvius. Buvo labai daug lie
tuvių atvykusių iš Jungti- 
Amerikos Valstijų. Jie taip 
pat svečius iš. Lietuvos vai
šino, su jais keletą dienų 
bendravo. Ir tikrai buvo 
sunku atskirti kas iš kur 
atvykę, nes svečiai iš Lietu
vos taip pat gerai apsiren
gę, kaip ir vietos ar iš JAV 
atvykę žmonės.

Tarybų S-gos paviljone
Tarybų- S-gos paviljone 

nuo pat expo 67 atidarymo 
dirba Albertas Laurinčiu- 
kas, kurį pažinojau iš New 
Yorko, Irena Marcinkevi
čienė, Lionginas Pažu s is 
(anglų ir prancūzų kalbų 
vertėjas), Vaclovas Saka
lauskas, Stasys Jurčius, Do
natas Daniūnas. Laurin- 
čiukas svečiams iš Lietuvos 
ir amerikiečiams lietuviams 
parodė Tarybų S-gos pavil
joną, ypatingo dėmesio 
kreipdamas į Lietuvos ga
minius, fotografijas, fil
mus, stakles, žuklavimo iš
radimus, statybą, knygas, 
vitražus, lietuvių dailinin
kų kūrinius, dekoratyvines 
sienas ir visa kita, kas iš 
Lietuvos atvežta. Kiek Lie-

tuvos gintaras parodo je mū
sų tėvų žemę išpopuliarino, 
gali patirti tik parodo
je buvęs ir visa tai matęs.

Lietuvoje pagaminti Mi
nijos radijoi aparatai pub
liką linksmina gražia mu
zika. Aparatai, panašūs į 
pačius brangiausius Ameri
koje ir Vokietijoje paga
mintus aparatus.

Nesu staklių žinovė, bet 
girdėjau, kad Vilniaus stak
lėmis susidomėjo ir Ameri
kos General Motors bendro
vė. Jos tokios tikslios ir 
gražios, tobulesnės už bet 
kur kitur pasaulyje paga
mintas stakles.

Albertas Laurinč i u k a s 
buvo patenkintas, kad Kau
no Politechnikos Instituto 
ansamblis po vienu stogu 
sutraukė ir lietuvių laik
raščių leidėjus bei redak
torius. Montrealio ir Lie
tuvos lietuvių tarpe nuo
lat sukinėjosi J. Karde
lis ir Pau kš tai tis iš “Ne
priklausomos Lietuvos” sa
vaitraščio, buvo atvykęs 
“Liaudies Balso” redakto
rius J. Yla iš Toronto, V. 
Tysliavienė ir Jonas Valai
tis iš Brooklyno “Vieny
bės,” “Gimtojo krašto” re
daktorius M. Jackevičius, 
“Tiesos” redaktorius H. Zi
manas.

Mačiau ir kalbėjausi su 
amerikiečiais Jonu Juška ir 
Beatrice Sutkute.

Man buvo didelis malo
numas susitikti ir gražiai 
praleisti laiką su kanadie
čiais, kurių nebuvau ma
čiusi per daugiau kaip 20 
metų — būtent: Vilkeliais, 
Lesevičiais, Kisieliais, Ker
šiais, Urbonavičių ir su 
daugeliu kitų pažįstamų.

Gražiai praleidę kelias 
dienas Montrealyje tarp ka-< 
nadiečių lietuvių ir Lietu
vos svečių, rugsėjo 19 d. iš
lydėjome laivą “Aleksander 
Puškin”, kuriuo išplaukė ir 
“Nemuno” ansamblis į Lie
tuvą. Uoste susirinko labai 
didelis būrys kanadiečių ir 
Amerikos lietuvių. Dovaną 
įteikė klubo pirmininkas 
Jonas Petrulis.

Lietuvos jaunimas, susi- 
spietęs laivo gale, išplaukė 
dainuodamas. Kartu daina
vo ir uoste susirinkę lietu
viai “Nemuno” ansamblį iš
lydėti. Daug kas šluostė 
ašaras, kišenėse dar ieško
jo dovanų ir suvenyrų, pa
skutiniu momentu dar norė
dami apdovanoti tą gražų 
būrį jaunuolių iš Lietuvos* 
Tai jaunimas, kuris Lietu
voje gimė jau pokariniais 
laikais, tai Lietuvos ateities 
kamienas. Tai jaunimas, 
kurį moko 60-ties inžineri
jos rūšių specialistais net 
1,099 profesoriai.

Juos išlydėję, nusiminę 
grįžome vėl į Lietuvių Klu
bą dalindamiesi įspūdžiais 
ir su viltimi dar kartą tuos 
mielus žmones sutikti Lie
tuvoje ar Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

ROJUS MIZARA
o 23, 1967

1

Mirė rug.se;
Rojaus Mizaros mirtis yra skaudus nuostolis 

Lietuvių Darbininkų Susiv 
jis daug dirbo, kurį jis rū 
prezidentas per daugelį met 
žūs darbai mūsų Susivien:, 
miršti.

Nuoširdi užuojauta lindinčiai Rojaus žmonai 
Ievai ir visiems artimiesie

enijimui, kurio įkūrimui 
pestingai vadovavo kaip 
ų. Jo atlikti dideli ir gra- 
jimui niekad nebus už-

ns.

LDS Centro Valdyba: >
Richard Janulis, prezidentas
Juozas J. Mockaids, vice prezidentas 
Elizabeth Galore, antras vice prezidentas 
Jonas Siurba, sekretorius
Juozas Weiss, ižd ninkas
Peter Gustaitis, J
Valys Bunkus, iždo globėjas
Jonas Grybas, iže
Amelia Yuskovic,

r., daktaras kvotėjas

o globėjas 
iždo globėja

VAJUS
A

GAVIMUI “LAISVEI” J

AUJŲ SKAITYTOJŲ

Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*’
$1.00 Nuolaida

Prašome vajininkų c 
kuodaugiausia na

arbuotis gavimui 
ijų skaitytojų

Savo GiminėmsUžsakykite “Laisvę ’ Savo u.imi nei 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi L ž Tą Dovaną.

Į Lietuvą, naujiems ^skaityte jams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

radedame savo did j jį darbąSu 1-ma diena spalio š. m. p 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren^ 
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei” tinkamo biudžeto 
1968 metams.

Kviečiame į Talką '
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. 
šiam darbui ir veikime su pi 
kimės aplankyti kuo daugiau 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.

Gerai susiorganizuokime 
Irma vajaus diena. Rūpin
ėk namų vajaus reikalu ir

KONTESTANTAMSPINIGINĖS DOVANOS
Yra paskirta 10 dovanų 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 vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose ę 
už naujus skaitytojus 1 punk 
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arl^i 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

ue&xuuusc vajuuaut
tas nuo 5 centų, už atnau-

ktas nuo 50c. Dėl pilnes-

$10,000 FONDAS BIUD
Apart įeigų už prenumeratą 

kitokių šaltinių biu

ŽEO UŽTIKRINIMUI
ir skelbimus turime ieškoti 
džeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967

Sužinoję apie brangaus draugo Rojaus stai
gią mirtį, norime šia pro’ga išreikšti užuojautą 

jo žmonai Ievai jos liūdesio valandoje.
Niek ir Frances, ir sūnus
Pakalniškiai.

Chicago, III.

Nesunaikina 
patrankų

Dong Ha, P. Vietnamas.— 
Generolas John Metzger, 
amerikiečių marinų koman- 
dierius, p r i p a ž į s ta,. kad 
amerikiečiai niekaip nepajė
gia sunaikinti partizanų ka
rinių pabūklų. ’

Vienu atveju buvo paleis
ta apie 5,000 patrankų Šū
vių ir buvo manyta, kad ap
šaudyta vieta tikrai išvaly
ta. Bet, kaip gen. Metzger 
teigia, buvo apsirikta. Par
tizanus sunaikinti vsai ne
galinta.

Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu
džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetų 
1968 metams.

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

31 dienos, 1967. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiai# 
Šia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE: 
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų ** 

y-^Jkietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais tašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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Užuojautos laiškai, 
r telegramos
* September 25, 1967
Laisve
102-02 Liberty Avenue 
Ozone Park, N. Y. 
Dear Friends:

We are greatly saddened to learn of the untimely 
passing of your editor, Roy Mizara.

As editor of Laisve for decades, Roy Mizara ably 
and self-sacrificingly served the interests of Lithuanian- 
Americans, as well as the democratic interests of the 
American people as a whole.

We mourn his loss and extend our deep sympathy 
to his wife, his family and his collegues.

Sincerely yours,
Louise P. Smith,

Chairman, American Committee for Protection 
of Foreign Bom

Laisvės Redakcijos kolektyvui:
rMirus mūsų brangiam bičiuliui, įžymiam Amerikos lietu

vių veikėjui, pažangiosios lietuviškos kultūros ugdytojui, ko
votojui už socializmo idėjų pergalę Rojui Mizarai reiškiu 
gilių užuojautą “Laisvės” laikraščio redakcijos koletyvui, o 
per jį visiems pažangiesiems Amerikos lietuviams. Tegul 
šviesus ir jautrus Rojaus Mizaros pavyzdys įkvepia mielus 
l^utiečius Amerikoje kovos už taiką ir socialinę pažangą 
darbams.
* Vilnius Antanas Sniečkus

“Laistės” redakcijai:
/Giliai nuliūdino žinia apie mylimo rašytojo, žurnalisto, 

visuomenės veikėjo Rojaus Mizaros mirtį.
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą laisviečiams.

Vilnius “Tiesos“ kolektyvas

Pagerbdami prisiminimą mielo Rojaus Mizaros, vyriau
sio redaktoriaus “Laisvės”, siunčiame giliausią užuojautą jo 
žmonai Ievai, visiems giminėms, artimiesiems ir draugams

MIAMI, FLA.
Jau apie metai laiko kai 

Mary ir Frank Kvietkai 
persikėlė gyventi iš Bosto
no į Miami. Jie darbštūs 
ir pavyzdingi buvo Bostone, 
tai ir Miamyje jie be dar
bų nebūna.

Sekmadienį, spalio 8 d., 
Socialiniame Klube Franas 
Kvietkas švęs savo, nesaky
siu kelintą, gimtadienį. Spe
cialios gaspadinės pateiks 
specialius pietus.

Tik įsitėmykitė, kad pie
tūs bus duodami valanda 
anksčiau negu paprastais 
sekmadieniais, būtent 12 
valandą dieną. Po pietų 
bus grupė šokėjų, kurie 
šoks “Square dances,” tai 
yra kadrylius. Po šių šo
kių orkestras gros papras
tiems šokiams. Būkite visi 
ir nesivėluokite.

S. Z.

JAV ir užsienyje.
A. V. Taraškai
B. V. Sutkai 
M. Baltulionytė 
A. K. Mugianiai 
Telda King
J. K. Karosai

San Francisco, Calif.

Binghamton, N. Y.
Priminimas

Čia tenka dar kartą pri
minti visiems vietos ir mū
sų plačioje apylinkėje gy
venantiems kaimynams šį 
svarbų pobūvį. Jis bus 
svarbus tuo, kad čia kalbės 
vienas iš geriausių kalbėto
jų, drg. A. Bimba. Jau ga
na ilgas laikas, kai A. Bim
ba yra kalbėjęs mūsų mies
te. Visiems bus svarbu pa
simatyti su juo, ir, žinoma, 
išklausyti jo Tarybų Lietu
voje sulinktus patyrimus. 
O drg. J. Grybas, nė kiek 
neabejoju, ir vėl sužavės

Ne-Skaudžią žinią atnešė mums telegrafas iš Niujorko, 
.ome didelio draugo, aktyvaus visuomenininko, rašytojo, 
rotojo. Sunkia Jums valanda, drauge Ieva, visi mes kar-

mus su gražiais Tarybų 
Lietuvoje gam i n t a i s fil
mais. Visi dalyvaukime.

Pobūvis įvyks šeštadienį, 
spalio 7 d., American Legi-

galėdama. Tokiu būdu mu
dvi sutikome darbuotis va
juje LLD 20-ošios kuopos 
Moterų skyriaus vardu. Ir 
prašome visus laikraščių 
skaitytojus, reikalui esant, 
kreiptis pas M. Kazlauskie
nę, ir jūsų reikalas bus ma
loniai atliktas.

Išvyko atostogų
Prieš kurį laiką Juozas ir 

Mariutė Lynn išvyko ilgam 
laikui atostogų. Dar vidur
vasarį Mariutė, lyg ir nety
čia, buvo prasitarus, kad ji 
ir jos vyras Juozas planuo
ja imti ilgokam laikui ato
stogų ir apvažinėti bent ke
lias gražiosios Ame r i k o s 
valstijas; aplankyti gimines 
bei draugus ir susipažinti 
su svarbiomis vietovėmis, 
kurių mūsų šalyje nestoko
jama. Kiek vėliau skambi
nau pasikalbėti apie LDS 6- 
bsios kuopos ruošiamąjį 
svarbų pobūvį, tačiau atsi- 
liepimo' nebuvo. Tai reiškia, 
kad jie jau buvo išvykę.

Linkiu jums, draugai, sėk
mingai įvykdyti savo pasi- 
brėžtus planus, gero poilsio 
ir sveikiems laimingai su
grįžti į namus.

Ona Welhis.

Hitlerininkai 
smunką

Bona, Vak. Vokietija. — 
Nacionalinė Demokratų 
(hitlerininkų) partija, tu
rėjusi 30,000 narių, dabar 
beturi 25,000.

Palaipsniui ji smunkanti. 
Jos įtaka masėse mažėjan
ti. Dabar toji partija turi 
sunkumų sukelti savo pro
pagandai finansų.

Male & Female Help Wanted Male

tu su Jumis giliai liūdime, nuoširdžiai užjaučiame Jus ir ^"Igpąjįo diena prasidės ir
timuosius, visus pažangiuosius JAV lietuvius, netekus 
mos draugo, bendražygio, įžymaus kultūros veikėjo.

Jūsų Motiejus su šeima
(Šumauskas)

šei-

Vilnius

Mieloji Ievute, draugai “Laisvės” darbuotojai:
Prašau priimti giliausią, nuoširdžiausią užuojautą 

skausmingo smūgio netekus didžiai ištikimo kovotojo už 
žangą, gabaus rašytojo, nusipelniusio žurnalisto ilgai stovė
jusio “Laisvės” sargyboje.

Visa mūsų šeima liūdi drauge su tavim, Ievute, su An
tanu, su visais “Laisvės” bendradarbiais ir skaitytojais.

Perduodu užuojautą nuo visų Maskvoje dirbančių.
Maskva Justas Paleckis

dėl 
pa-

on salėje, kampas Grace ir 
Clinton Sts. Pradžia 5:30 
vai. vakaro. Įėjimas $2.50 
asmeniui. Visus širdingai 
prašome dalyvauti,

Rengėjai

Giliai liūdime mirus mūsų brangiam bičiuliui lietuvių 
liaudies rašytojui Rojui Mizara. Nuošrdžiai užjaučiame Jus.

Lietuvių tauta nulenkia galvą prieš jo šviesų atminimą. 
\ Rašytojų. Sąjungos Valdyba 

Mieželaitis 
Venclova 
Baltušis 
Korsakas 
Marcinkevičius 
Pocius

Vilnius

Brangi Ieva:
Staigi ir netikėta mirtis Rojaus sukrėtė mus visus. Pra

šome priimti mūsų širdingiausią užuojautą šioje tragiškoje 
valandoje ir per Tave mes norime išreikšti užuojautą “Lais
vės” kolektyvui, visiems skaitytojams ir visiems pažangie
siems lietuviams JAV.

K '
Montreal, Kanada

Montrealio Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos vardu 

J t Lesevičius,

Spaudos vajus
Jau prasidėjo laikraščio 

Vilnies” vajus, o su spa
lio pirma diena prasidės ir 
laikraščio “Laisvės” vajus 
gavftnui naujų skaitytojų ir 
panaujinimui senų prenu
meratų.

Teko pasikalbėti su mū
sų vajiriinke M. Kazlaus
kiene apie šį vajų. Ji sako: 
spaudos vajus, tai yra ne
įkainuojamai svarbus ap- 
švietos darbas, ir kaip to
kio negalima palikti nuoša
lyje. Darbuosimės, kiek ga
lėsime, kaip ir praėjusiais 
vajais, > nes pažangiosios 
spaudos palaikymas yra 
svarbus ir būtinas reikalas.

Aš jai pritariau. Saki'au, 
tū būk vajininke, kaip ir iki 
šiol, o aš pagelbėsiu kiek

Puertorikiečius gabena 
į tabako plantacijas

San Juan.—Daugiau kaip 
3,500 puertorikiečių pradė
jo lėktuvais kelionę į Jung
tines Valstijas. Jie vežami 
į tabako plantacijas darbui 
rytinėse valstijose.

Manoma taip atvežti apie 
8,000 puertorikiečių. Jie tu
ri dirbti nuo aušros iki su
temos už $1.50 į valandą.

Amerikiečiai tabako dar
bininkai reiškia nepasiten
kinimą, kuomet puertori- 
kiečiai samdomi už daug 
žemesnes algas.

Vakarų Berlyno majoras 
rezignavo

Berlynas.—Vakarų* Ber
lyno majoras H. Albertz, 
savos Socialdemokratų par
tijos kairiųjų narių pakri
tikuotas, pasitraukė iš vie
tos. Daugiausia jis buvo 
kritikuotas už žiaurų elgesį 
su studentais, demonstravu
siais prieš į .Berlyną atvy
kusį Irano karalių.

7W
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Reiškiame giliausią užuojautą šiose liūdesio valandose 
panešti širdies skausmą netekus mylimo ir artimo žmogaus, 
mūsų draugo Rojaus.

Ona ir J'oftas Jokubkai
Sofija Ir Jonas MažeikaiChicago, Ill.

Mieloji Ieva, “Laisvės” personalas, giminės ir draugai:
Mūsų giliausia ir širdingiausia užuojauta jums netekus 

didelio, garbingo žmogaus ir mūsų niekuomet neužmirštamo 
draugo ir bičiulio.

Elena Žilinskienė
Helen ir George Smith 
Richard if If eft e JahulisWorcester, Mass.

BROCKTON, MASS.
PASKUTINIS RUDENINIS

PIKNIKAS
: * ' c * ■ ,

Rengia Massachusetts Moterų Apšviėtos Sąryšis

Sekmadienį
Spalių-Octobėr 8-tą dieną

Liet. Taiit. Namo Viršutinėje Salėj e
668 No. Main St. ‘

Pradžia 1-mą valandą dieną >
Įėjimas su dovana 50 centų

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

—- Rengimo Komitetas

Montello, Mass

Nuoširdžiai užjauČiaftie pažangaus Amerikos Lietuvių 
redakcijos kolektyvą netckūš ilgamečio 
publicisto (Rojaus Mizaros.

Kauno Miesto Tarybos Pirmininke 
Janiha Narkevičiūtė

(Bus daugiau)

laikraščio “Laisvės” 
r<^ak4oriaus, karšto

RESTAURANT HELP
Immediate positions 

For 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)

Kūdikių mirtingumas 
mažėja

Chicago. — Nacionalinis 
Sveikatos Statistikų cent
ras skelbia, kad kūdikių iki 
vienerių metų amžiaus mir
tingumas sumažėjo arti 23 
procentais.

Specialistai Lietuvoje
Vilnius. — Nuo 21 tūks

tančio 1940 metais iki 150 
tūkstančių 1966 metais — 
tokie specialistų augimo 
tempai mūsų respublikoje 
per 26 Tarybų valdžios me
tus.

Pranešimai
WORCESTER, MASS.
Olympia Parko uždarymo 

pietūs ir šokiai įvyks spalio 
8 d., 1 vai. dieną. Rengia 
Parko Bendrovė. Kviečiame 
visuomenę iš plačios apylin
kės dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti ir kartu at
sisveikinti su savo pažįsta
mais, vieni kitiems palin
kėti geros sveikatos iki ki
tų metų parko atidarymo. 
Rengėjai (75-76)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 7-os Apskrities me

tinis suvažiavimas įvyks 
spalio 22 d., 318 Broadway, 
11 vai. ryto. Kviečiame kuo
pas dalyvauti su skaitlinga 
atstovybe ir gerais sumany
mais ateinančių metų veiki
mui. J. Jaskevičius, Sekr.

(75-76)

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 n f e r enciją, kuri įvyks 
sekmadienį, spalio (Oct.) 
15-ą d., Chester, Pa. Prie 
to turėsime ir daugiau rei
kalų aptarti.

Kuopos komitetas 74-75)

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 seserėles Gestaraitės-Sa- 

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

MEN. Earn money and learn a 
trade at the same time. Roofing & 
šheet 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)

TELEPHONE WORK
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.

(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, 8th & Market 
Sts. (74175)

ESTIMATOR■•V .

Permanent position with well 
established and expanding general 
contracting firm. Estimating for 
Commercial, Industrial, School, 
Church and Misc. work. Please sub
mit resume to:

SAMUEL E. LONG, INC.

505 E. FULTON Street

Lancaster, Pa., 17604

All replies held in confidence.

(74-76)

Help Wanted Female

Help Wanted Male

T(
Exper 

position 
Paid he 
ance pl

NO
E<

An e<

DOL & DIE MAKERS 
ienced in Die repair. Perm.

Recent rate improvement 
ispitalization and Life Insur- 
us other benefits. Apply to— 
70 INDUSTRIAL CORP, 
mund & Shelmire Sts., 

Phila., Pa.
ual opportunity employers.

(68-75)

SHIPP)
Exerien

DR — must have Industrial 
ce. Draft exempt.

METLAB CO.
215 — CH 7-3500.

(71-75)

AUTO 
front c 
alignmc 
week, g 
all ben 
EM 5-2

MECHANIC—req experience 
nd men, on wheel balance, 
nt, ball joints etc, 40 hr. 
;ood working conditions with 
‘fits. Call Randolph Chev. 
000. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

W
I
ANTED CUSTODIANS
>ay and Night work.

Ground Keeper 
Permanent positions 

Call Mr. Thomas.
MI 6-5600

(74-77)

w/
General 
experiei 
electror
SH 8-2
Ext. 41

uNTED ELECTRICIAN.
maintenance Printing Press 

ice preferred. Familiar with 
ic circuits. CHILTON CO., 
000. Ask for Mr. Fischer, 
8. 56th & Chestnut Sts.

(74-76)

HOUSE 
the ho 
Must b 
preparii 
enterta 
child c 
sition f 
exp. Se 
Waldt, 
ford C( 
or call 
appt.

MAN. Domestic duties in 
ne of a College President, 
e capable of planning and 
ig all meals, including the 
ning of house guests. No 
are required. Excellent po- 
>r a man with good refs., & 
id resume to Mr. Charles C. 
Jr.. Office Manager, Haver
liege, Haverford, Pa. 19041 
215-MI 9-9600. Ext. 344 for 

(74-78)

MEN
Matu:‘c, over 21. Year round

Construction work.

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 get 
out in the' business world?

We are in need of women who arc 
friendly, mature, outgoing, ambi
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, Vincent- 
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.

Company Benefits.
609-784-6221

(74-75)

DERS—2 spot welders,WE
punch press operators, must be 
very experienced. Good pay, 

Steady Work
■ Apply

International Metal.
810 Alter St.

(74-75)

c: HEF THERAPEUTIC
DIETITIAN:

challenging opportunity for a dieti
tian, ex 
Should 
supervisory knowledge, 560-bed pro
gressive 
sirabale 
Salary 
ation & 
holidays, liberal vacation, and re
tirement plan.

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

įerience in therapeutic diets., 
lave hospital experience and

hospital located in a de
suburban Chicago area. 

— commensurate with educ- 
experience. Paid sick leave,

LITTLE COMPANY OF MARY
HOSPITAL

2(00 West 95th Street
C licago, Illinois 60642

3:00 AM to 4:30 PM
5 Monday thru Friday

Equal Opportunity Employer
(74-75)

An

MEN and WOMEN
To go to work immė 

No Experience Nec< 
Will train all age

Learn a trade
MOLDERS 
FINISHERS 

INSPECTORS
’3 Shifts Availa

EXPERIENCED ELEC! 
TOOLMAKERS, MAC 

All fringe benefits. Permanc
Apply

BOONTON MOLDIb
300 Myrtle Ave., Boonton, N. J

“A Good Place To
An Equal Opportunity 1

NEEDED 
diately.
sssary 
groups

>le
’RICIANS 
HIN1STS 
nt employment.

1G CO., Inc.
334-4400

fork” 
Employer

(71-77)
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ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 

Ievai, broliams Lietuvoje, giminėms, artimie
siems ir visai pažangiąja! visuomenei.

♦

J. J. Lazauskai W. Baltrušaitis
I. A. Bimbai P. Valaitis
N. P. Ventai O. Juodzevičienė
W. B. Keršuliai M. B. Lukšienė
A. V. Nevinskai A. Balčiūnas
V. V. Venskūnai P. Bieliauskas
M. Cibirkienė P. Collins
P. A. Aleknai A. J. Meškis
Ch. Anuškis V. Lisajienė
O. Jamison • M. Jakštienė
P. Višniauskas ; M. Janulevičienė
Fr. Varaška S. Griškus
J. Slėnys A. Bojelienė
J. O. Staneliai V. Kazlauskienė
M. Krunglienė G. Diržuvaitis -
E. Jeskevičiūtė P. Yakštis
Amelia Young A. Jones
O. Kalvaitienė Annette Zdažinski
A. N. Iešmantai J. Gužas
J. Augutienė S. Sasna
S. Dubicka Jonas Barkus
M. H. Kavaliūnai J. Gasiūnas
A. černevičienė J. S. Bimbai
O. Repsevičiūtė A. F. Valickai
M. Kreivėnienė J. A. Kauliniai
A. D. Veličkai L. M. Jakščiai
J. Siurba F. A. Lupševičiai
J. Kalvaičiai P. N. Ventai
O. Cibulsky S. Večkys
J. Mikaila O. Zaidat
O. Kazlauskienė M. Stensler
M. Tamulienė Victor Becker
D. Galinauskienė J. Stankaitienė
K. Simon S. Petkus
A. Kupčinskienė K. I. Levanai
B. N. Skublickai J. Grybas
B. Malin K. Petrikienė
M. G. Hatsinkevičiai Karolis Kaptėnas
K. J. Ručinskai K. K.
J. Juška E. Karpavich
Draugė • Geo. Varisonas
V. A. Čepuliai A. A. Zurnis
V. V, Bunkai M. šukaitienė
M. Stėnsler K. Briedis
L. Kavaliauskaitė J. Bikulcius
R. H. Feiferiai^ O. Bečienė
V. Tyšliavienė A. Mikalaus
J. Valaitis P. Kunz
E. D. Wetzler O. Stelmokaitė
L. A. Jonikai W. Skodis
P. H. Siauriai O. Kunevičienė
A. Čepulis V. Guris
M. Stakovas A. J. Buivvdai
A. Adams F. D. Mažiliai
O. Noreikienė V. Janauskas
U. Bagdonienė A. Lašas
O. TuČaitė V. Urbonas
J. J. Jordan J. Ormanas
F. M. Bručai T. Stočkus
J. J. Pluščiauskai C. Nečiunskas
J. Weiss. A. Andžiulaitis
A. Wazniene J. U. Bernotai
J. Šimkienė A. Melkūnas
K. Aleksvnas W. K. Misiūnai
P. Kapickas E. J. Kasmočiai
M. Klimas J. Danilevičienė
J. Anskis S. Adeikis
A. Gilman A. Petraitis
O. Gilmanienė V. šibeikienė
P. Gustaitis • V. Zubo
j. Laukaitis J. Zaiankauskaš
K. V. Milinkevičiai Charles Devetzko

ROJUS MIZARA
Mirus brangiam draugui Rojui, reiškiu 
giliausią užuojautą jo žmonai Iveai ir 

visiems kitiems artimiesiems.

JUOZAS WEISS 
Brooklyn, N. Y.

Gražiam darbui užbaigti 
pietūs ir vaišės

Šiame puslapyje parengi
mų kalendoriuje matote 
pranešimą, kad šio mėnesio 
15 dieną įvyks svarbi 'suei
ga — dideli pietūs. Prasidės 
1 valandą. Reiškia, šeimi
ninkėms nereikės pietus ga
minti namie.

■Na, o šis parengimas yra 
ruošiamas užbaigimui labai 
didelio, gražaus darbo ir 
didelio laimėjimo. Kaip jau 
visi žinote, pasikėsinimas 
drg. A. Bimbą nupilietinti 
buvo pasimojimas suduoti 
smūgį ne tik lietuviams, bet 

i visiems Amerikos sveturgi- 
, miams piliečiams. Todėl 
Amerikos Sveturgimiams 
Ginti Komiteto patarimu ir 
pastangomis buvo sudary
tas lietuviu “A. Bimbos pi
lietybei ginti komitetas”. 
Komitetas puikiai darbavo-

si. Jo priešakyje stovėjo 
Jonas Grybas, Bronė Ker- 
šulienė ir Klemensas Brie
dis,

Tai buvo finansiniai iš- 
kaštinga byla ir reikėjo 
daug lėšų sukelti. Ir tai bu
vo padaryta visų pažangių
jų lietuvių pastangomis.

Džiugu, kad byla tapo lai
mėta, kad tasai, neteisingas 
užpuolimas tapo atremtas. 
Čia bus išduota atskaita iš 
komiteto veiklos ir oficia
liai darbas užbaigtas.

I

Visi ir visos esate 
širdžiai kviečiami 
garbingoje sueigoje
vauti. Gerai pasivalgysite, 
gerai būsite pavaišinti, ir 
gražiai popietę praleisite.

nuo- 
šioje 
daly-

Reporteris

Chicagiečiai 
New Yorke

Laisves sale Parengimu kalendorius

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

J. N. — Jūsų straipsne
liu “Šaukia 177 metų senį 
pagalbon” n e p a sinaudosi- 
jpe. Vis tiek ačiū už rašinė- 
jimą.

Liet, gydytojų 
konferencija
Am. lietuviai gydytojai, 

daugiausia “dipukai,” turė
jo savo suvažiavimą Cleve- 
lande. Jie “in corpore” iš
klausė nusipirktų mišių, o 
posėdžius pradėjo poteriais.

Visą dviejų dienų laiko
tarpį konferantai praleido 
besvarstydami Lietuvos 
“laisvinimo” klausimu; tam 
reikalui jie kvietė stoti į jų 
sąjungą ir kitus savo kole
gas. Apie žmonių sveikatos 
reikalus, anie ryšius su Lie
tuvos gydytojais bei gy
dyklomis, apie jų mokyklas 
bei mokslinius pasiekimus- 
suvažiavimo dalyviai nieko 
pozityvaus nenutarė. Visos 
jų paskelbtos' rezoliucijos 
liečia tik politiką; kvietimą 
atsteigti Lietuvoje jau už
mirštą smetonizmą, pasiža
dėjimą bendradarbiauti su 
Vliku; Altų; ir kitomis to
lygiomis įstaigomis, pasvei
kinta seni s m e t o n 1 a i kio 

i “diplomatai,” “Tautos fon
das” ir kt. Savo profesijos 
reikalais, žmonių sveikatos 

I klausimais — suvažiavimas 
I nieko konkretaus nenuvei- 
kė. O, rodos, tai turėtų bū
ti svarbiausias gydytojų 
sambūrio reikalas! Atro
do, jog politinė propaganda 
prieš Lietuvą buvo vyriau
sias jų sueigos tikslas.

, M—s.

Mokyklos 
Atdaros

Rugsėjo 28 d. Mokytojų— 
United Federation of Teach
ers — unijos pravestuose 
balsavimuose 18,171 moky
tojas pasisakė už priėmimą 
sutarties, o 3,442 balsavo 
prieš.

Unijos prezidentas Al
bert Shanker dabartinę su
tartį skaito dideliu laimėji
mu. ,

Mažiausiai te apmoka
miems mokytojams numa
tyta pridėti algos po $1,200 
metams. Pradinėse ir pir
mose vidurinių mokyklų 
klasėse mokinių skaičius 
mažinamą^ nuo 47 iki 34. 
Pažadėta nuo mokytojų pe
čių nuimti atsakomybę už 
neklaužadas mokinius, įku
riant atitinkamas įstaigas 
jų mokymui vadovauti.

Mokyklos buvo jau ati
darytos ir mokslas pradė
tas rugsėjo 29 d. Dauge
lyje mokyklų yra vietinių 
nesklandumu dėl diskrimi
nacijų ir kitų priežasčių. 
Ims laiko iki įsiaudrinęs 
mokyklų frontas aprims.

Šiomis dienomis turėjome 
svečiais net tris veiklius či- 
kagiečius. Kiek pirmiau pas 
sūnų buvo atvykęs “Vil
nies” redaktorius Leonas 
Jonikas. Jis dalyvavo drau
gų Ventų pagerbimo ban
kete ir, kiek pastebėjau, 
tarp dalyvių “pažvejojo” 
“Vilniai” paramos. Neži
nau, kiek jis jos susirinko. 
Paskui jis dalyvavo drg. 
Mizaros laidotuvėse ir ant
radienį šermeninėje tarė 
žodį.

Tiesiai į drg. Rojaus lai
dotuves buvo atvykęs “Vil
nies” redaktorius Vincas 
Andrulis su žmona Julia. 
Jie čia tik vieną naktį per
nakvojo ir ant rytojaus grį
žo atgal i Ch’-ea^n. Dar sa
kė sustosią PhilacįOlnhijoie, 
Shenandoah ir gal dar vie
noje kitoje vietoje. Išlydint 
drg. Rojų į krem a t o r i j ą 
Vincas, jo senas kovų drau
gas ir bičiulis, šermeninėje 
pasakė paskutinio atsisvei
kinimo kalbą.

Gaila, kad draugų čika- 
giečių viešnagė pasitaikė 
tokiomis tragikomis valan
domis, kai mes turėjome 
palaidoti mūsų “Laisvės” 
redaktorių ir pažangaus 
judėjimo veteraną.

Rep.

LID 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 

pirmosios kuopos susirinki-

New* York.
ekonomistas Jacob Baker, 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Mirė žymus

Bangkok. — Tailando val
džia susirūpinusi nuolati
niu partizaninės kovos di- 

’ , dėjimu Tailande.

pagražėjo
Pora savaičių pirm Ven

tams pagerbti banketo kas 
nors salės direktoriams pa
aimanavo, kad laikas ir 
miesto suodinas oras kaž
kaip pasendino Laisvės sa
lę. Gi ta saliukė—kaip duo
na kasdieninė. Joje įvyks-

kuopų, Moterų klubo ir jų 
komitetų bei komisijų su
sirinkimai, kas penktadie
nio vakarą dainuoja Aido 
choras. Čia rengiami visų 
tų organizacijų pobūviai: 
kultūrinės popietės, pasita-

GIEDRIUS 
JAU PALIKO MUS

Viešėjęs pas savo tėvelius 
Robertą ir Onytę žiugždus 
apie tris mėnesius, 12-kame- 
tis jų sūnelis Giedrius pra
ėjusį trečiadienį lėktuvu iš
vyko iš Niujorko į Vilnių, 
na, ir į mokyklą.

Giedrius, rodosi, 
tuo pačiu lėktuvu, 
grįžo į Lietuvą 
mokslininkas Juras

išlėkė 
kuriuo 
jaunas 
Požėla.

Spalio 8
Parengimas “The Workį^ 

e r” naudai, Hotel Roosevelt 
Grand Ballroome, 45th St. 
ir Madison Ave., New York

Pradžia 2 vai. po pie- 
žanga $4.50 asmeniui.tų. I

Spalio 15 d.
tūs “Laisvės” salėje, 
a A. Bimbos pilietybei 
i komitetas atžymoj i- 

mui bylos laimėjimo ir už
baigimui savo veiklos.

Pie 
Rengi 
gint

rimai visuomenės reikalais, konfc
banketai.

Direktoriai,, pasirodo, ne 
iš tų, kurie reikalą pastum
tų rytojui. Aną dieną at
ėję į salę pasijutome lyg 
natekę į kokio palociaus sa- 
liona: sienos išdabintos 
skaidriomis spalvomis, gin
taru švyti grindys.

Visa tai dėka jaunesnių
jų direktorių, kurie dova
nojo savo poilsio dienas — 
šeštadienį ir sekmadieni, 
dovanojo savo darba. Tai 
Aleksas Nevins, Povilas 
Venta, Jonas Lazauskas. 
Išdabintoje salėje mums vi
siems maloniau posėdžiauti, 
linksmintis. Rep.

Nepaprastas pobūvis 
garbingam tikslui

Kovu už taika, už teises 
ir streikų už kasdieninę duo
ną gadvnėje be galo būtų 
sunku be darbininkiškų 
laikraščiu. Dėl to kiekvie
nas išmintingas darbo žmo
gus stengiasi, kad tokie 
laikraščiai gyvuotų.

Amerikos pažangiųjų dar
bo žmonių laikraštis “The 
Worker” yra vienas tų 
brangenybių. Tad visiems 
svarbu jį išlaikyti, tiems

Jerse

Pranas Buknys

Gydytojų patariamas drg. 
Pranas Buknys išėjo į ligo
ninę. šiaip jo sveikata iš
rodo neblogai. Tačiau neži
nia. kaip ilgai jam teks li
goninėje pabuvoti.

Pranas guli Linden Gene
ral Hospital, Brooklyn, N. 
Y., Room 111. Lankymo va
landos nuo 2 iki 3 po pietų 
ir mio 7 iki 8 vai. vakarais 
kasdien.

ilio 22 d., LLD 2Apsk. 
rencija, Harrison, N.

Spalio 29 d. LDS 3 Aps
es konferencija, Liet. 

• salėje, 17 Ann Street,
skrit j
klube i
Harrison, N. J.

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, NevV 

National Hali, 2 61 Drigg^ 
Avė., 
džia 
$1.50

nal Hall, Zbi Driggs 
Brooklyn, N. Y. Prav 

2 vai. popiet, 
asmeniui.

įžanga

d.

New 
šomi

Lapkričio 19
VĮisų Tautų koncertas 

Yorke. Lietuviai pra
būti veikliais dalyviais.

aisve” koncertas ::
Šiemet Įvyks 

LAPKRIČIO 12 D.
(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. ipopiet 
žanga $1.50 asmeniui

(Taksai įskaityti)

Naciukai užpuolė įstaigėlę
Banda motociklistų, besi

vadinančių Pagans, apsi
karstę svastikomis, Hemp
stead, L. L, miestelvje isi- 
briovė į karčiama 774 Ful
ton St. Jie sužeidė savinin
ką, apdaužė svečius, išdaužė 
langus ir sužalojo įrengi
nius.

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

įvyks spalio 4 d., 7:30 vai. 
vak 
Kvi 
Rei

102-02 Liberty Avė. 
sčiame narius dalyvauti. 
<ės suplanuoti, kaip gė

riai. surengti parengimą 
odžio 10 d. Pro t. Sekr. 

(74-75)
gru

Siūlo kapinių plotuose 
statyti namus

New Yorko miesto ribose 
vra 4,156 akrai kapinių. 
United Housing Founda
tion vice-prezident. Harold 
Ostroff pasiūlė kapines iš
kelti tolyn į užmiesti, o tuos 
plotus panaudoti dideliems 
gyvenamiems namams sta
tyti. Jis sako;

“Tai pati švenčiausia kar
vė, kokią aš esu išdrįsęs pa
liesti, bet ar išgalime mes 
puikuotis tais 157 milijonais 
dolerių taksų nemokamais 
plotais įnirusiems, kuomet 
spaudžia gyvųjų proble
mos?”

Jis pripažįsta, kad kapus 
perkelti nebūtų lengva, be 
kitko, tektų susidurti ir su 
religinėmis problemomis.

Ragina riboti radiją
New Yorko iždininkas 

Mario Procaccino sako, jog 
reikia apriboti politinės 
rinkimų programos parduo
damą radijo ir televizijos 
laiką. Kitaip, sako jis, “tik 
turtingieji beišgalės būti iš
rinkti.”

mas rugsėjo 25 d. buvo reikalams prisidėti pagal 
neskaitlingas. Jį atidarė savo Walę, ir Padėti ta-
pirmininkas V. Bunkus, jis 
ir tvarką vedė.

Kalbėdamas kuopos rei
kalais, V. Bunkus priminė 
apie šiomis dienomis miru
sį narį R. Mizarą. Plačiai 
palietė jo eitą kelią ir jo 
atliktus darbus. Nariai at
sistojimu atidavė pagarbą 
jam, taip pat ir seniau mi
rusiai narei Linkuvienei. 
Nutarta Ievai Mizarienei 
užuojautą pareikšti “Lais
vėje”.

Nariai metines duokles 
už šiuos metus rūpestingai 
atsiteisė. Vienas narys dar 
yra neatsiteisęs. Jis nuo
šaliai užmiestyje gyvena ir 
nesveikuoju, tai nėra leng
va susisiekti. Linkiu jam 
sustiprėti ir vėl stoti į svei- 
kųjų eilę.

Šiais metais gauta 4 nau
ji nariai, du seni nariai mi
rė. '

LLD Trečioji apskritis 
laikys konferenciją spalio 
22 d. Kuopa jau verbuo
ja j on delegatus. Taipgi 
svarsto kuopai parengimo 
klausimą.

Vienas Jūsų

da. kai į mus atsišaukia.
Dabartinis laikraščio lei- 

‘dėjų mums prašymas yra; 
iš anksto, tuojau, įsigyti 
“The Worker” bilietus po
būviui. kuris įvyks spalio 
8 d. Roosevelt viešbutyje, 
45th St. ir Madison Ave., 
Mahhattane. Pradžia 2 vai. 
Patogu ir iš toliau atvykti.

Sudaryta labai įdomi pro
grama. Vaidinimais papa
sakos laikraščio nudirbtus 
darbus. Tai bus Amerikos 
darbo žmonių istorijos spek
taklis. Kalbės Gus Hali. O 
po šios programos seks ka
va su pyragu ir masinis 
dainavimas. , Rep.

Charles Dirba ligoninėje
Ilgus metus gvvenęsNew 

Yorke, knygvedžiu dirbęs 
Komunistų partijos rašti
nėje, Charles Dirba dabar 
vra ligoninėje Mattapan, 
Mass.

Prieš keletą metų jis bu
vo išvykęs Bostonan reda
guoti pažangiųjų latvių 
laikraštį. Ten sunkiai dirb
damas ir susirgo.

Ch. Dirba gerai pažįsta
mas daugeliui lietuvių.

Sūnus prieš motiną
Pirmu kartu vedybinės 

nesantaikos bylose New 
Yorke praktikuotas pašau
kimas sūnaus liudyti prieš 
motiną. Sūhus sakė, kad 
motina gale savaitės kaž
kur išeidavo dviem dienom, 
o kai jos vyras paklausda
vo, kur jinai buvo, atsaky
davusi “ne tavo reikalas.”

Gi ponia Levison savo vy
ra, advokatų organizacijos 
viršininką, kaltina žiauru
me. Ji nori perskyrų ir po 
$300 per savaitę pragyveni
mui.

Pardavimas
3arduodame Bar ir Grill, 388 
ewood Ave., Cypress Hills, Jj. 
Jeigu yra suvirš $700 per sa-

Pardavimo priežastis—s^vi- 
as turi kitą užsiėmimą. Par-

Ridgi 
Y. 
vaite, 
nink 
duot ame už prieinamą kainą. Dėl 
daugiau informacijų ateikite asme- 
nišk ai arba skambinkite: 827-9602.

(75-77)

PAIEŠKOJIMAS
Julia Seskauskas, gyvenusi Ar
inoj, o dabar New Yorke, ieš- 
savo švogerio Petro četkausko, 

gyvenančio Bostone. Žinantieji apie 
jį prašomi pranešti sekamu adre
su:
Avel, Flushing, N. Y. 11367^ Tel. 
Are

gen 
ko

Julia Seskauskas, 137-15—63rd

i code 212-TE 886-4352. (75-77)

LINKeJIMAS
Nelei) Ventams jų ilgos 
ir 25-erių metų vedybų 

ų rugsėjo 23 dieną

SVEIKINIMAS IR
Draugams Povilui ir Anelijai (
veiklos pažangiajame judėjime

sukakčių proga, 1967 meti
Šiandieną mes gerbiam mūs brangius draugus, 
Kurie uoliai veikia per ilgus metus;
Kurie savo darbą ir jėgą aukoja 

drąsiai dėl liaudies gerovės
Gi Povilas nuolat ryžtingas, darbštus, 
Jam darbas dėl liaudies bet koks nesunkus.
Anelija ir ne tik veikia, kovoja, 
Bet nuolat ir dainas dėl liaudies dainuoja.

Toks pasišventimas dėl darbo žmonių,
Tai pavyzdys geras dėl mūsų
Mat, reikia ryžtingai ir drąsiai kovoti,
Kad laisvę, lygybę įr taiką la:

Tad jiems gi sulaukus šių
> Veiklos ir vedybos linksm 

Mes sveikinam juosius ir Ii 
Ir taipgi juos nuolat minės

Ir kovoja.

visų.

mėti.
džiaugsmo dienų — 
ą sukakčių, 
nkim jiems laimės! 
ir gerbs žmonės.

Jonas Juška

■H




