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KRISLAI
Nelaimingas mėnesis 
“Tiesos” angliškas skyrius 
LDS vajų pagyvinti
Knyga apie kun. Dembskj 
Hippiai Europoje
Ant kavos neužsidirba

— Rašo J. Gasiūnas

Rugsėjo mėnesį oras buvo 
geresnis už rugpjūčio mėn. 
Turėjome ir šiltų dienų, sau
lėtų dienų, ir daug mažiau 
lietaus.

Tačiau rugsėjo mėnuo mums 
JįNvo nelaimingas. Netikėtai 
mirė dvi stambios literatūrinės 
asmenybės: Frank Yakstis ir 
Rojus Mizara. Didžiulis pa
žangiam judėjimui nuostolis.

“ La i svės” a d m i n i strator i us 
Pranas Buknys taipgi rugsėjo 
mėn. susirgo, o spalio mėn. 
jau eina geryn.

Skaitau LDS organą “Tie
są,” išleistą spalio 1 d. Ang
liškame skyriuje Frank Yaks
tis pasigendamas. Jo vertimų 
iš Lietuvos poetų darbų ne
beturime, nebeskaitome.

O tų vertimų buvo gana 
daug —net 11 poetų-rašyto- 
jų į anglų kalbą išverstus dar
bus skaitėme. Daugelį ir dau
gelį angliškai skaitančiųjų jis 
supažindino su Lietuvos įžy- 
fc^ųjų poetų darbais.

Nepaisant didžiulio Frank 
Y a k š č io mirtyje nuostolio, 
“Tiesos” angliškas skyrius 
pasilieka įvairus, gana pa
trauklus. Mūsų Anne Yakstiš 
tikrai gabi redaktorė.

Dr. Petras Gustaitis, LDS 
daktaras kvotėjas, kiekvienai 
laidai duoda po straipsnį svei
katos klausimu. O tai didelis 
įnašas į šį skyrių.

šiame skyriuje telpa P. 
Gustaičio įdomus eilėraštis, 
pašvęstas Frank Yakščio pa
garbai. Nežinojau, kad jis ir 
poeziją gali kurti.

LDS prezidentas Ričardas 
Janulis nuolat rašo angliškam 
skyriui. AtroHoy-JhQabai su
sopinęs LDS vajaus'fcjga ir 
bendraisiais LDS reikalais.

jfra kuo rūpintis, kuomet 
dar daugelis kuopų į vajų ne
įsitraukia, kad dar vis per 
mažai gaunama naujų narių. 
Dar tik 19 kuopų yra gavu
sios naujų narių. Tų kuopų 
pasidarbavimu įrašyta šiame 
vajuje 55 nauji nariai.

Vajus tęsis beveik iki seka
mo LDS seimo, įvykstančio 
1968 m. liepos mėn. Worceste- 
ryje. Ričardas trokšta, kad 
jo mieste seimas būtų apvai
nikuotas didžiuliais laimėji
mais.

Sėkmės Ričardui ir visiems 
LDS darbuotojams, kad šis 
vaju^ būtų vienas sėkmin
giausių vajų LDS istorijoje.

Vilniuje išeinąs “Gimtasis 
kraštas” informuoja, kad “ne
seniai Lietuvos knygynų len
tynose pasirodė užsienio lie
tuvių vyresniajai kartai gerai 
pažįstamo rašytojo ir veikėjo 
Karolio Vairo-Račkausko bio
grafinė apybraiža “Kunigas 
maištininkas.”

Tikrai įdomi knyga apie 
įdomią asmenybę, kunigą Vla
dislovą Dembskj, ilgai gyvenu
sį ir mirusį Jungtinėse Vals- 

Įdomus jis buvo tuo, 
kad dar būdamas kunigu pra
dėjo laisvamanybę skleisti.

(Tąsa 6-me pusi.)

Taikos demonstracija 
spalio 21-22

Washington. — Kovotojų 
už taiką organi z a c i j o s 
smarkiai ruošiasi prie tai
kos demonstracijos, įvyk
siančios šio mėnesio 21 ir 
22 dienomis.

Demonstracijos ruošėjai 
atsišaukia į visos šalies 
žmones, kurie yra karui 
Vietname priešingi, vieno
kiu ar kitokiu būdu prisi
dėti prie šios svarbios mi
sijos. Vieni gali prisidėti 
asmeniai dalyvaudami de
monstracijoje, kiti, kurie 
negalės dalyvauti, gali fi
nansiniai paremti.

Atsišaukimai p 1 atinami 
visur. Taipgi prašoma tal
kos juos paskleisti.

Prez. Johnsono adminis
tracija vysto smarkią pro
pagandą už karo tęsimą. Ji 
viską daro, kad sumažintų 
demonstracijos kiekybę ir 
kokybe. Karo rėmėjai 
skleidžia grąsinimus ir me
lus, kad kaip nors galėtų 
demonstracijai pakenkti.

Todėl labai svarbu vi
siems taikos šalininkams 
darbuotis, kad ji būtų visa
pusiai sėkminga.

Japonija bijo Vietnamo 
karo pabaigos

Hanoi. — Šiaurės Vietna-0
mo laikraštis “Nhan Dan” 
rašo, kad Japonijos premje
ras Eisaku Soto labai bijo 
Vietnamo karo pabaigos.

Jeigu greitai karas baig
tųsi, rašo minimas laikraš
tis, tai Japonijos ekonomika 
būtų smarkiai pažeista.

“Visi juk žino, kad Ame
rikos užsakymai karui Viet
name yra Japonijos ekono
mikos stimuliantai”, toliau 
rašo minimas laikraštis. 
Karui pasibaigus, tie stimu
liantai pranyktų.

Apskaičiuojama, kad da
bar Japonijos kapitalistai 
ir monopolistai padaro iš 
karo bilijonus dolerių, ku
rių karui pasibaigus jau 
nebegautų.

Platėja mokslo keliai 
Lietuvoje

Vilnius.—Lietuvos Moks
lų akademijos Fizikos ir 
matematikos institute su
kurti du nauji sektoriai, 
kurie toliau nagrinės kvan
tų mechaninio skaičiavimo 
ir lyginalinės astrofizikos 
problemas.

Vienam iš sektorių pas
kirtas vadovauti akademi
kas A. Jucys. Šis sektorius 
nagrinės kvantų mechani
nio skaičiavimo problemas, 
kurioms A. Jucys yra pa
skyręs beveik dešimtį savo 
mokslinio darbo metų.

Antrasis— lyginalinės as
trofizikos sektorius — do
mėsis žvaigždėmis. Jo vado
vas — jaunas mokslininkas, 
fizikos-matematikos moks
lų kandidatas V. Straižys.

Girine ja paleidžia kalinius
Conakry.-Ginejos respub

likos prezidentas Sekou To- 
urė paskelbė, kad politiniai 
kaliniai bus paleisti į laisvę, 
taipgi daugpatystė panaiki
nama.

Prez. Tourė yra socialis
tas, kooperuoja su socialis
tiniais kraštais.

Patenkinti Tarybų 
Sąjungos pagalba

Perrinkimuose kairieji 
laimėjo Pram‘ūži joje1

Paryžiaus laikraščiai 
pabrango

Paryžius. — V ie t i n i a i 
laikraščiai pabrango dviem 
centais. Dabar parsiduoda 
po 8 ir 12 centų kopija. 
Skundžiasi prekių kainų 
pakilimu.

Brazavilis. “Mes visiškai 
patenkinti ta pagalba, ku
rią Tarybų Sąjunga pasto
viai teikia Pasaulinei svei
katos apsaugos organizaci
jai”, — pasakė TASS-o ko
respondentui Pasaul i n ė s 
sveikatos apsaugos organi
zacijos generalinis direkto
rius Marselinas Gomesas 
Kandau. “Mūsų santykiai 
su Tarybų Sąjunga labai 
geri, — pasakė jis. — Mes 
labai patenkinti ne tik Ta
rybų Sąjungos, bet ir kitų 
socialistinių šalių pagalba”.

Marselinas Kandau da
lyvauja Kongo respublikos 
(Brazavilis) sostinėje vyks
tančioje 17-ojoje kasmeti
nėje Pasaulinės sveikatos 
apsaugos organizacijos Af
rikos regionalinio komiteto 
sesijoje.

Pabrėžęs, kad Pasaulinės

sveikatos apsaugos organi
zacijos gyvavimo metais 
pasaulyje pasiekta žymi pa
žanga, kovojanti su tokio
mis pavojingomis ligomis, 
kaip maliarija ir ypač rau
pai, Pasaulinės sveikatos 
apsaugos organizacijos ge
neralinis direktorius pasa
kė, jog tai labai kuklūs pa
siekimai palyginti su tuo, 
ka dar reikia nuveikti, kad 
būtų likviduotos žmoniją 
kankinančios ligos.

Kalbėdamas apie padėtį 
Afrikoje, jis pažymėjo kad 
žymiai pagerėjo sveikatos 
apsaugos tarnyba ir medi
cininis aptarnavimas šiame 
rajone per pastaruosius 7— 
8 metus, tai yra per metus, 
praėjusius po to, kai dau
guma Afrikos šalių gavo 
politinę nepriklausomybę.

(Tass-Elta.)

Paryžius. — Spalio 1 d. 
Įvykusiuose perrinkimuose 
į miestų tarybas arba de- 
partamentines asamblėjas 
komunistai padidino savo 
laimėjimus, įgytus prieš sa
vaitę laiko.

97 komunistai buvo išrin
kti į įvairias valdiškas vie
tas arba 41 daugiau, kiek 
pirma turėjo. Tai beveik 
dvigubas buvo laimėjimas.

De Gollio kandidatai lai
mėjo 18 vietų. Centrinės 
partijos prarado 45 vietas.

Kairysis frontas išėjo lai
mėtojas, iškardavęs 34 vie
tas. Apie pusė vietų jau
kairiųjų kontroliuojamos.

tikrai krypsta kai- 
Balsavimuose darbi- 
ir valstiečiai demon- 
savo nepasitenkini- 

abartine ekonomine 
ui. Jeigu tiek kairie-

Dabar aišku, kad Pran
cūzija 
rėn. 
ninkai
stravo 
mą č 
padėti 
ji lainiėtų parlamentiniuose
rinkių 
paimtų valdžią į savo kon
trolę.

uose, tai jie lengvai

Hitlerininkai sušaudė 
vyresnįjį Stalino sūnų

Bona, Vak. Vokietija. — 
Laikraštis “Bild am Sonn- Ang 
tag” paskelbė sensacingą

ijoje kovoja rasinę 
diskriminaciją

“Laisves” reporterio interviu 
su Leokadija Diržinskaite

JAV bankų priespauda
San Salvador. — El Sal

vador respublikos bankinin
kai reikalauja įstatymo, ku
ris galėtų pastoti Jungtinių 
Valstijų bankų spaudimą EI 
Salvador bankams, kurie 
daug nukenčia nuo tokio 
spaudimo.

Argentinoje areštuoja 
komunistus

Buenos Aires. — Argen
tinos militarinė valdžia 
masiniai areštuoja komu
nistus, unijistus ir kitus 
kairiuosius kovotojus.

Tarp areštuotojų yra mo
kytojų ir kitų intelektualų, 
kurie šiuo metu kaltinami 
komunistinės propagandos 
skleidimu.

Naujasis militaristų iš
leistas anti-komunistinis Įs
tatymas leidžia valdžiai 
bausti nž komunistinę veik
lą net iki 40 metų kalėjimo.

Užgyrė klastingus 
rinkimus

Saigon. — Pietų Vietna
mo nacionalinė asamblėja 
58 balsais prieš 43 balsus 
užgyrė klastingus rinki
mus, pravestus rugsėjo 3 d.

Asamblėjos nariai, kurie 
daugumoje irgi klastingai 
išrinkti, patvirtino genero
lus Thieu prezidentu ir Ky 
viceprezidentu, neatsižvelg
dami į masinį reikalavimą 
panaikinti klastingus rinki
mus.

Budistai ir studentai te- 
bedemonstruoja, reikalau
dami rinkimus panaikinti ir 
naujus rinkinius paskelbti. 
Tūkstančiai areštuotų.

Tarybų Sąjungos delega
cijos sudėtyje J u. n g t i n ių 
Tautų Generalinės < Asamb^ 
lėjos 22-je sęsijoje dalyvau
ja Tarybų Lietuvos Minist
rų Tarybos Pirmininko pa
vaduotoja ir Lietuvos Už
sienio reikalų ministras Le
okadija Diržinskaite. Mes 
paprašėme drg. L. Diržins- 
kaitę atsakyti į keletą klau
simų.

1. Kuo paaiškinate tai, 
kad jūs — Tarybų Lietuvos 
atstovė — buvote įtraukta į 
Tarybų Sąjungos delegaci
ją Jungtinių Tautų Genera 
lines Asamblė jos 22-j e sesi 
joje? Kokia yra Tarybinės 
delegacijos sudėtis?

—Tarybų Lietuvos Užsie-

Rinkimai skaudūs 
Socialdemokratams

/

Bremen, Vak. Vokietija.— 
Šio miesto asamblėjos rin
kimuose socialdemokratai 
prakišo 9 vietas, o hitleri
ninkų vadovaujama Nacio
nalinė Demokratų partija 
laimėjo 8 vietas arba apie 
9 proc. visų balsuotojų.

Iš 100 vietų socialdemo
kratai turės 49 vietas. Jie 
daugumos atstovybės jau 
nebeturės.

nio reikalų ministro dalyva
vimas Tarybų Sąjungos de
legacijos sudėtyje Jungti
nių Tautų Generalinės 
Asamblėjos darbe dar kar
ta akivaizdžiai rodo, kad 
Tarybų Lietuva yra lygi 
tarp lygiųjų broliškoje su
vereniniu tarybinių res
publikų šeimoje.

Sutinkamai su Jungtinių 
Tautų Statutu kiekviena
valstybės — J. T. narys tu
ri Generalinėje Asamblėjo
je ne daugiau kaip penkis 
atstovus. Tarybų Sąjungos 
delegacijos v a d o v a s yra 
TSRS Užsienio reikalų mi
nistras A. , Gromyko. Be 
manęs, delegacijos nariais 
yra taip pat TSRS Užsienio 
reikalų ministro pavaduo
tojas A. Soldatovas, TSRS 
nuolatinis atstovas Jungti
nėse Tautose N. Federenka 
ir TSRS URM kolegijos na
rys Zamiatinas.

2. Kokie yra svarbiausi 
šios Generalinės Asamblė
jos s e s i i o s darbotvarkės 
klausimai?

—Visu pirma, noriu pa
žymėti, kad J. T. Generali
nės Asamblėjos 22-ji sesija 
sutampa su Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
penkiasdešimtomis metinė
mis. Generalinės Asamblė
jos posėdžiuose, pokalbiuo
se su daugelio valstybių at
stovais aš aiškiai jaučiu, 
kokia didelę Įtaką padarė 
Spalio revoliucijos idėjos 
visam pasauliui.

Pačioje sesijos pradžioje 
buvo išrinktas naujas Gene
ralinės Asamblėjos pirmi
ninkas. , Džiugu pastebėti, 
kad i šį aukšta postą buvo 
išrinktas socialistinės vals
tybės atstovas., būtent Ru
munijos Užsienio reikalų 
ministras Carneliu Manes- 
cu.

(Tęsinys 6 pusi.)

žinią, kodėl naciai sušaudė 
Stalino vyresnįjį sūnų, karo 
fronte paimtą nelaisvėn.

Buvęs SS saržentas Wal
ter U s s 1 e p p liudija, kad 
1944 metais hitlerininkai 
reikalavo iš Stalino sūnaus, 
kad jis paagituotų viename 
Berlyno fabrike dirbančius 
rusus prieš Tarybų Sąjun
gą > 5 '

Yakovas Stalinas, sutikęs 
pakalbėti, pareiškė rusams, 
kad hitlerininkai reikalauja 
pasakytų jog “Stalinas ir 
Tarybų Sąjunga yra kaput, 
o Hitleris yra didysis”. Bet 
Stalino sūnus pasakęs:
“Stalinas yra didysis, o Hit
ler’s — kaput”.

Tuomet hitlerininkai jį 
pagrobė ir sušaudė.

Senatorius R. Kenedis 
pirmoje vietoje

Washington. —Galup poli 
apklausinėtojai surado, kad 
šiuo metu tarp demokratų 
rėmėjų senatorius Rober
tas Kenedis balsavimuose į 
prezidentus gautų 39 pilie
čių balsų procentus, o prez. 
Johnsonas—37 proc.

“Šiaudiniuose ba 1 s a v i- 
muose” pirmu kart Kenedis 
pralenkė Johnsoną. Pasiro
do, kad Johnsono vedamas 
karas Vietname piliečiuose 
darosi visai nepopuliarus.

Minėjo revoliucijos 
sukaktį Kinijoje

Pekinas.,— Spalio 1 d. 
Kinijos sostinėje buvo su
ruošta demonstracija, ku
rioje dalyvavo apie pusė 
milijono žmonių. Tai buvo 
minėta 18 metų revoliuci
jos sukaktis.

Kinijos komunistų vado
vai savo kalbose garbino 
pirmininką Mao Cetungą, 
kaip didžiausį žmogų pa
saulyje, dabar vadovaujan
tį “kultūrinei revoliucijai”, 
kuri sukėlė daug suįrutės, 
pakenkė šalies ekonomijai.

Londonas. — Angli j oj e 
rasisti 
tymas 
krimir aciją. Šiuo metu pra- 

smarkesnė kova 
tą įstatymą ir prieš 
diskriminaciją abel- »

nis imigracijos įsta- 
palaiko rasinę dis-

prieš 
rąsipę 
nai.

Laimejo elektros streiką
Dayton, Ohio. — Elektros 

darbininkai laimėjo streiką, 
kuris 
sėjo 7
kėlimą 
gerinimą.

juvo paskelbtas rug- 
d. Išsikovojo algų pa
ir darbo sąlygų pa-

JAV “elektros”
Korėjoje

siena

Seoul, Pietų Korėja.—In
žinieriai ir elektrikininkai
jau pradėjo statyti “elektri
nę siepą” tarp Pietų Korė
jos ir Šiaurės Korėjos.

Prez
n

. Johnsonas nieko 
aujo nepasakė
Antonio, Tex. — Čia 
amas prez. Johnso- 
ndė Vietnamo karo

San 
kalbėd 
nas ba 
smerkė jus sumušti “istori
ne kai ja”, bet visi pripažįs
ta,. kad jis nieko naujo ne
pasakė.

Pats 
nuolat: 
kartoj 
nori ir siekiasi karą baigti, 
bet Šiaurės Vietnamas apie 
tai nenorįs nei kalbėti.

O visiems žinoma, kad Š. 
Vietna 
kartot 
kių de 
ti, kol 
ja Š.
duoti.

kalbos branduolis — 
inis demagogiškas 
i imas, kad Amerika

mo vyriausybė pa- 
inai primena, jog jo- 
rybų negalima pradė- 
amerikiečiai nesiliau- 
Vietnamą bombar-

Alkoholikų nelaimės
York. — Alkoholikų 

ė to j ai skelbia, kad 
Ise nelaimėse, dau-

. New 
ty r in 
įvairio 
giausia automobilių avari
jose, alkoholikų žūsta 7 
kartus daugiau, kaip neal- 
koholikų.
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Respublikonai uoliai ruošiasi
VIENAS po kito įžymieji Respublikonų partijos 

šulai jpradeda kalbėti prieš prezidentą Johnsoną ir Viet
namo karą. Vieni jų, kaip Reagan ir Nixon, smerkia jį 
iš dešinės, būtent, kad jis nekerta Šiaurės Vietnamui “iš 
peties,” kiti pliekia jį iš kairės. Atrodo, kad pastarųjų 
grupė gausėja. Demokratus šiomis dienomis pritrenkė 
pasisakymai respublikonų senatorių Clifford ir Case iš 
New Yorko valstijos ir Thurston B,. Morton is Kentucky. 
Ypač atvirai pasisakė Mortonas. Šitie respublikonai rei
kalauja, kad bombardavimas Š. Vietnamo būtų nutrauk
tas be jokių sąlygų.

Visa tai parodo du dalykus. Vieną, kad šitie senato
riai išreiškia vis besiplečiantį Amerioks žmonėse sen
timentą prieš prezidento politiką ir Vietnamo karą, ant
rą, kad respublikonai ruošiasi 1968 mbtų prezidenti
niams rinkimams. Jau net ir New Yorko valstijos gu
bernatorius Nelson Rockefelleris, kuris dar taip nese
niai beveik šimtu procentų palaikė Johnsoną, ryšium 
su Vietnamo karu, šiandien jau sakosi pradėjęs svyruo
ti. Na, o Michigano valstijos gubernatorius George 
Romney tiesiog yra pasakęs, kad jo smegenys buvo mi- 
litaristų išplauti, kai jis palaikė prezidento karą Viet
name. Dabar ir jis jau viešai reikalauja Š. Vietnamo 
bombardavimą nutraukti.

Tai, žinoma, dar nebus viskas. Respublikonų par
tija mokės pasinaudoti Johnsono smunkančiu prestižu 
būsimus rinkimus laimėti. Tą jaučia ir kai kurie de
mokratai. Kai kurie iš jų beveik per ašaras prašo John
soną, kad jis pasigailėtų savo partijos ateities ir iš anks
to praneštų, kad jis daugiau nebesieks prezidento posto 
ir leis demokratams konvencijoje iškelti kandidatūrą 
žmogaus, kuris turėtų progų laimėti. Kalbos eina apie 
senatorių Robertą Kennedį. Bet, viena, Kennedy dar 
nėra aiškiai atsipalaidavęs nuo Johnsono ir jo politikos, 
antra — sakosi tos garbės (kandidatūros į prezidentus) 
nesiekiąs ir neieškąs. Žinoma, jis yra politikierius ir sa
vo nusistatymą gali greitai pakeisti.

Daugelis mano, kad su tvirtu prieškariniu kandi
datu šiuose rinkimuose respublikonai Johnsoną lengvai 
supliektų.

Jis jaučia savo karjerai galą
PREZIDENTAS Johnsonas nėrū taip suvaikėjęs, jog 

nematytų ir negirdėtų kylančios audros prieš jo užsie
ninę politiką ir Vietnamo karą. Ir tas, matyt, jį labai 
nervina bei pykina. Taip yra suprantama ir vertinama 
jo kalba, pasakyta rugsėjo 29 dieną, apie kurią buvo iš 
anksto daug kalbama komercinėje spaudoje. Buvo sa
koma, kad šioje kalboje mūsų prezidentas atsakys vi
siems jo politikos kritikams.

Na, ir prezidentas “atsakė”: Jis sušilęs ir pasirai
tojęs rankoves gynė savo politiką ir smerkė visus, ku
rie jai prieštarauja. Tai buvo viena iš “karščiausiųjų” 
jo pasakytų prakalbų. Vesdamas karą už dvylikos 
tūkstančių mylių nuo Amerikos krantų ir į jį mesda
mas pusę milijono mūsų jaunų vyrų, sėdamas sunaiki
nimą ant Š. Vietnamo net karo nepaskelbęs, jis įtiki
nėjo mus, kad jis kovoja “už taiką” ir “už laisvę,” kad 
jis yra tikrasis tų jaunų vyrų ir tų žmonių draugas, o ne 
jo kritikai. Tai esanti labai pigi kaina už tokį didelį 
dalyką. Girdi, jeigu mūsų vyrai ten dabar nekariaus 
ijr nemirs, tai rytoj mus komunistai užpuls ir mes tu
rėsime sumokėti daug aukštesnę kainą.

Ar tais savo žodžiais ponas prezidentas tiki? Gali
mas daiktas. Bet joks kitas rimtai galvojantis žmogus 
jais netiki.

Išvanojęs “kailį” savo kritikams, prezidentas per
ėjo prie taikos reikalo. Jis tik taikos tetrokštąs. Vis
kas, ką tik jis šiandien daro, esą vardan šventosios tai
kos!

Konkrečiai jis apsistojo ties ręikąląvim.u, kad bom
bardavimas Š. Vietnamo būtų sulaikytas, nes kol jis

Konkrečiai jis apsistojo ties ręiKąląvir 
bardavimas š. Vietnamo būtų sulaikytas 
bus bombarduojamas, tol nė kalbos nebus, kad š. Viet
namas sutiktų sėsti prie taikos stalo. Bet ir čia prezi
dentas nepasakė nieko naujo. Ta pati sena istorija: Jis 
sutiks bombardavimą nutraukti, jeigu jam bus užtikrin
ta, kad derybos su Š. Vietnamu bus “reikšmingos” 
(meaningful). Kitoje vietoje jis reikalavo užtikrinimo, 
kad tokios derybos būtų “sėkmingos” (sdccessful). Va
dinasi, prėžidehtas nė kalbėti nenori apie nutraukimą 
bombardavimo besąlygihiai. Jis štato sąlygas, puikiai 
žinodamas, kad tiktai besąlyginis bombardavimo sulai
kymas tegalėtų privesti prie derybų <stalo.

žodžiu, ir ši prezidento prakalba nieko nepakeitė. 
Dar kartą Amerikos žmonės tapo skaudžiai suvilti. Jo
kių ženklų nesimato, kad prezidentas galvotų apie savo 
politikos pakeitimą.

APIE MŪSŲ PAŽANGIĄ ; 
ČIKAGIETĘ VEIKĖJĄ

Lietuvoje išeinantis 
“Gimtasis kraštas” įdėjo to- ■ 
kią korespondenciją apie 
mūsų pažangią veikėją ir 
“Vilnies” angliško skyriaus 
redaktorę Nellie De Schaaf:

Sužinojusi, kad domiuosi bū
tent ja, nustebo. O, ji nieku 
ypatingu nepasižyminti. Ji 
nėra didelė Amerikos lietu
vių veikėja, ji nieko gero ne
santi padariusi, ir net į Lietu
vą ji patekusi visai atsitikti
nai. Tai jos vyras, jai dar 
nieko nežinant, susitarė, kad 
važiuosianti vietoje jos drau
gės sunegalavusios motinos...

Karšta šios vasaros 
saule nubučiavo viešnią. Nuo 
Neries dvelkia gaivia vėsa, 
garlaivis pamažėle pūškuoja į 
Valakampius, o aš po trupu
tėlį pradedu susipažinti su šia 
malonia, draugiška moterimi.

Nellie de Schaaf. Jos pa
vardė privertė mane iš sykio 
suabejoti, ar mudvi susikal
bėsime lietuviškai. Be reika
lo, žinoma. Viešnia puikiai 
viską supranta ir gana sklan
džiai kalba savo tėvų kalba. 
De Schaaf — tai jos vyro pa
vardė. Jis—olandas. Tiksliau, 
jo senelis buvo olandas, o 
jis jau, žinoma, tik olandų 
kilmės amerikietis. Toks ipat, 
kaip ir žmona. Ji taip pat 
amerikietė, nors jos protėviai 
— lietuviai.

Kada jos tėvai paliko sa
vo gimtinę ir atvyko į Jung
tines Valstijas, mano pašneko
vė gerai ir nežino. Berods, 
apie 1908 metus jie susituokė 
jau ten, Amerikos kontinente. 
Ji gimė angliakasių miestely
je Frankforte. Ten prabėgo 
jos vaikystė. Tokia, kaip ir 
daugelioAmerikos kalnakasių 
vaikų. Ji lankė mokyklą, mo
kėsi sekretoriavimo, buhalte
rijos. Kaip iF daugelis jau
nų Ariierikos žmonių, paaugu
si išvažiavo j didž i u o s i u s 
miestus ieškoti savo gyvenimo 
kelio. . Į

Nuo 1928 m. Nellie de 
Schaaf gyvena Čikagoje. Jau 
daugelį metų ji dirba pažan
giųjų lietuvių leidži a m a m e 
“Vilnies” laikraštyje. Tvarko 
angliškuosius šio laikraščio 
puslapius, atliekamu laiku 
sekretoriauja antifašistiniame 
Čikagos komitete.

Aš paklausiau (pašnekovę, 
kas paskatino ją iki. šiol lai
kytis lietuviškosios visuome
nės, dirbti lietuviškame laik
raštyje.

—Tai atsitiko visai natū
raliai, — atsakė ji. — Su lie
tuviškąja visuomene aš susiju
si nuo mažens. Kai atvykau į 
Čikagą, “Vilnies” laikraščiui 
kaip tik reikėjo angliškai kal
bančio ir rašančio žmogaus.

O ką teikia jai tas darbas, 
ar ji randa jame kokio nors 
moralinio pasitenkinimo ?

O taip! Ji stengiasi gauti 
visą angliškai išėjusią litera
tūrą apie Lietuvą ir savo 
laikraštyje papasakoti apie 
tėvų šalį lietuvių kalbos ne
mokančiam jaunimui. Taip ir 
ji pati arčiau susipažįsta su 
kraštu, ir kitiems perteikia 
savo žinias.

—Esu labai labai patenkin
ta, kad pasitaikė proga savo 
akimis pamatyti Lietuvą,—sa
ko ji. — Tėvai vis prisiminda
vo, kokie čia gražūs sodai. Aš 
netikėjau... Sakydavau, kad 
ten, tųr būt, visai taip nėra, 
kaip jie sako. Dabar pama
čiau, kad Lietuva iš tikrųjų 
labai gražus kraštas. O kiek 
parsivešiu įspūdžių, naujų ži
nių ! Aš manau, kad per vi
sus metus turėsiu ką rašyti 
Amerikos lietuvių jaunimui. 
Parašysiu apie Gedimino pilį. 
Kokia graži ta legenda... 
Apie Lietuvos studentus. ..

Iš tiesų, viešnia gyvai vis
kuo domėjosi, visur stengėsi 
pabuvoti. Ji aplankė knygy
nus, pasirinko reikalingos li
teratūros. Ji kalbėjosi su dau-

geliu žmonių. Pirmą kartą 
atvažiavusi į Lietuvą, ji dar 
labiau pamilo savo tėvų žemę, 
visai netikėtai surado čia net 
savo giminių.

Sugrįžus už Atlanto, toli
mas mažytis žemės gabalėlis 
gintarinės jūros pakraštyje, 
nebebus toks abstraktus, kaip 
ligi šiol. Nellie de Schaaf su
sipažino su tėvų žeme. Ji pa
matė Lietuvą. Ir tai jau nebe- 
išdils i§ jos atminties.

Nijole Logminienė

BARA KARDINOLĄ
Iš klerikalų “Darbininko” 

sužinome, kad Amerikoje 
lankosi Vienos kardinolas 
Franziskus Koenig, sekre
torius popiežiaus įsteigto 
“Sekretariato, netikinčiųjų 
reikalams”. Čia jis atvykęs 
“dialogo” su netikinčiais ir 
protestantais reikalais. Ir 
jau kardinolas Koenig kal
bėjęs Fairfield, Conn., uni
versitete.

Bet tai ne svarbu. Svar
bu, kaip pranciškonų “Dar
bininkas” šią kardinolo Ko- 
enigo misiją pasitiko.' Ją 
jis pasitiko labai kritiškai. 
“Darbininko” redaktoriai 
bijo, kad šis kardinolas su 
savo “dialogu” privirs ko
šės ir pasitarnaus komunis
tams.

Kodėl? Ogi todėl, kad jo
kioje argumentacijoje ti
kintysis J negalįs atsilaikyti 
prieš ateistą bei komunistą. 
“Darbininkas” sako:

“Dialogui tarp tikinčiojo 
(ateisto) ir komunisto (anti- 
teisto) dingsta bendras susi
pratimo pagrindas.. Lieka ko
vos pagrindas. Praktika rodo, 
kad tokios rūšieą dialoge ko
munistas reiškiasi tvirtesnis 
savo tikėjime ir tiesas pakiša 
antrai pusei —'teologam. Pa
starieji vardan dialogo- pasi
sekimo su savp tiesom kapitu
liuoja...”

Tuo būdu, “Darbininko” 
supratimu, tikinčiajam už
tenka tik aklai tikėti, o j 
jokius ginčus ir argumen
tus su netikinčiuoju neiti.
.Bet įdomu štai kas: Juk 

dialogą su komunistais ve
da ne eiliniai tikintieji, bet 
pačios aukščiausios Katali
kų bažnyčios galvos — kar
dinolai, vyskupai, teologai. 
Vadinasi, ir jie su savo “tie
somis” negali atsilaikyti 
prieš komunistų (netikin
čių j ų-ateistų) tiesas bei ar
gumentus. Tai reiškia, kad 
katalikų bažnyčios ir visų 
bažnyčių “tiesos” bei dog
mos yra pagrįstos prieta
rais ir burtais. Jos negali 
atsilaikyti prieš rimtą, 
mokslinę kritiką.

Gerai, kad “Darbinin
kas” tą faktą viešai pripa
žino.

Skaitau “Laisvėje” Gil- 
mano iš naujosios politikos, 
įvykusios Chicago j e, kon
vencijos raportažą ir į ma
no griešną galvelę skverbia
si visokeriopos mintys. Į tą 
konvenciją suvažiavo žmo
nės iš visų Amerikos kam
pų. Vieni kaip žmonės su 
rimtais tikslais ir siekiais, 
bet ten, kaip* atrodo, 'buvo 
labai daug ir labai margo 
svietelio. Vieni barzdoti, 
kiti kudloti, su įvairiais ap
sirengimais, su įvairiomis 
vėliavomis, atstovaujančio
mis skirtingus interesus. 
Mačiau juos ir televizijoje 
sakančius ugningas kalbas, 
bet savo laikysena ir išvaiz
da statančius save šalia į 
vaikų teatro lėlių, marione
čių.

Pagal Gilmano raportą, 
juodosios rasės žmonės su
vaidino konvencijoje nule
miamą vaidmenį.

Nežiūrint juodųjų žmonių 
dabartiniu laiku kovingu
mo, bet, matote, jie irgi nė
ra vieningi, labai pasiskirs
tę į atskiras ideologines

New Yorko valstijine lo
terija rugp. menesį išpar
davė arti 6 milijonus bilie
tų, beveik 4 milijonus pa
čiame mieste. Už tą menesį 
paskirta 1,437 “laimės”.

daro tą patį. Modernieji po
etai begalinių erdvių toli
muose horizontuose ieško 
savo nuvargusiai sielai 
skriejančio atomo, ant ku
rio galėtų nutūpti ir pailsė
ti, bet savo aplinkoje ver- 
dančio-kunkuliuojančio gy
venimo su jo kančiomis ir 
saldumais, kovomis, meile, 
pasekmėmis, džiaugsmais ir 
nusivylimais, nemato. Tarp 
rašytojų gal daugiausia yra 
žmonių, stovinčių ant tvir
tų realizmo kojų. Muziko
je džiazas jau nustelbia kla
sikinę muziką. Vėliausių lai
kų šokiai irgi prilygsta pri-

mityvių, laukinių žmonių 
šokiams.

Daug jaunimo grimsta 
į “f 
bangas.
zijo;e vyrauja

Dąbar gi jau ir politinia- 
gyvenime reiškiasi ab- 
kčios tendencijos. Kud- 
li ne tik demonstruoja, 

bet jau, matote, ir į konven
cijas važiuoja.

Suprantama, mūsų seno- 
politinės partijos iš to, 
kas, gardžiai ’ nusijuo- 
bet visos šalies paaug- 
kudliams ploja, šaukia

ppies” ir “beatnikti” 
Teatruose, televę 

“Beatles.”

me

sios 
koi 
kia, 
liai 
ir sbiegia.

žino J 
veda..

abar tu biednas žmogus 
k, prie ko tas viskas

,. ' S. Zavis

II “Laisves” skaitytojo replika

To margo svietelio paplū
dimyje, suprantama, buvo • 
įvairių rūšių meškeriotojų. 1 
Kas kokias žuveles gaudė ir ’ 
ar sugavo, tik ateitis paro
dys. 1

Neturiu už tikslą prana- * 
šauti to sąjūdžio ateitį, bet 
konvencijos pobūdis kaip 
tai rišasi su daugeliu šių 
laikų pasauliniai plačios 
krypties reiškinių. Iki dvi
dešimtojo šimtmečio skulp
toriai skaptavo reikšmingas 
gyvybines skulptūras, pie
šėjai piešė ideologinius pa
veikslus, vaizduojančius gy
venamosios epochos vaiz
dus, žmones, gyvenimą, fi
losofiją. Poetų lakios min
tys atskleidė žmonių širdžių 
gelmes, jų meilę, kerštą ir 
svajas. Muzikai kūrė di
dingas garsų simfonijas, 
žadinančias žmonių širdyse 
džiaugsmą, kilnias idėjas, 
susiraminimą, o dažnai ir 
kovos kibirkštėles.

Rašytojų kūriniuose, lyg 
veidrodyje atspindėjo žmo
nių sąmonė su tikslu ras
ti i tikrąjį raktą į žmogaus 
slaptinguosius minties aruo
dus, kad atrinktų juose ge
riausias sėklas ir jomis kul
tivuotų žmonijos busimųjų 
gentkarčių tobulesnį vysty
mąsi.

Bet va, su pradžia dvide
šimtojo šimtmečio, ar gal 
net anksčiau, pradėjo reikš
tis, daugiausia tapyboje ir 
kitose meno šakose, ab
strakčios idėjos, kurių iki 
šiol priviso jau daug skir
tingų krypčių skirtingais 
pavadini mais. Piešė j as 
brūkštelėjo keletą brūkšnių 
teptuku ant drobės ar len
tos, priklijavo paplotkėlį, 
išplėštą iš apšepusio laik
raščio, dar kokią nors pa
rodiją prikergė, ir va jau 
meniškas šedevras. Dauge- 

1 lis modern i s t ų skulptorių

Suglauskime savo gretas!
Savo posėdyje spalio 2 d., Lietuvių Koope

ratinės Spaudos B-vės ir “Laisvės” B-vės Di
rektoriai liūdnai aptarėme mielojo redaktoriaus 
Rojaus Mizaros netekimą.

Prašome Jo našlę Ievą priimti širdingiausią 
mūsų užuojautą.

Kviečiame “Laisvės” skaitytojus ir vajinin- 
kus suglausti savo gretas laikraščiui išlaikyti. 
Lai šis jau paskelbtas “Laisvės” vajus būna re
kordinis!

S. Večkys, J. Lazauskas 
Sekretoriai

kalto kraujo, ponai, 
nenuplausite!

Kaip pranešė Romos radi- : 
jas šių metų gegužės mėne
sio pabaigoje, kad vadina
moji lietuvių krikščionių de
mokratų sąjunga “reagavo 
griežtu protesto laišku” 
prancūzų filmų žurnalui 
“Cine mod,” kuris išspaus
dino eilę nuotraukų iš Vy
tauto Žalakevičiaus filmo 
“Niekas nenorėjo mirti.’” 
Radijas įrodinėjo, kad, gir
di, tai biaurų melą sklei
džiantis filmas ir po nuo
traukų išspausdinti parašai, 
kurie niekina “šventos ir 
garbingos atminties miško 
brolius — Lietuvos partiza
nus.’” “Demokratų partija,” 
savo protesto laiške vadina
muosius “partizanus”’ su
gretino su prancūzais, ku
rie hitlerinės okup a c i j o s 
metais kovojo už laisvę ir 
žuvo didvyrių mirtimi už 
Prancūzijos1 laisvę.” Taigi, 
“tokios pat pagarbos nusi
pelnė ir Lietuvos partizanai, 
kovoję ir mirę už savo tė
vynės laisvę.”

Yra tekę girdėti visokių 
svaičiojimų, bet tokį — pir
mą kartą. Lietuvių tauta 
gerai žino, kokie buvo tie 
vadinamieji “Lietuvos par
tizanai” ir kaip jie “kovo
jo už laisvę, tėvynę.” Leis
kime kalbėti patiems buržu
azinės visuomenės atsto
vams, vad. “partizanų” rė
mėjams. Jie labai aiškiai 
charakt e r i z u o s “kovoto
jus.”

štai savarankiškuose pa
rodymuose vyskupas Pra
nas Ramanauskas 1947 m. 
balandžio 9 d. rašė:

“...Nutilus patrankų 
dundėjimui, netrukus pasi
matė gaisrų pašvaistės, pa
sigirdo moterų ir vaikų 
verkimas, nes jos neteko 
savo vyrų, o vaikai — savo 
tėvų. Tai buvo darbas ban
ditų, pasislėpusių miškuo
se.”

Toliau jis nurodo, kad 
vyriausybė kreipėsi į vys
kupus ir jiems buvo “...leis
ta susirinkti Kaune į kon
ferenciją specialiai svarsty
ti banditizmo klausimą. 
Juk vad. partizanai žudė 
prisi dengdami kryžiumi, 
dvasiškių skatinami.

Jie žudė, plėšė, krauju 
laistė lietuvišką žemę. Žu
dė lietuvius — mažažemius, 
bežemius, darbininkus, vi
sus tuos, kas nenorėjo pa
klusti buožėms, nenorėjo 
tenkinti dvasihinkų įgei
džių.

Taigi tokius dvikojus žvė
ris vadino ir vadina bandi
tais, kas, kaip sako Romos 
radi j o komentatorius - šmei
žikas A. Upenaš “...visuo
met pasaulyje reiškia, profe
sionalą plėšiką, kriminalini

kaltelį.” Tokie buvo vad.nūs 
partizanai. Jie teisingai 
vadinami banditais. Juk ji^ 
pra 
galima nuplauti.

A. Poškus .

ieto kraujo, ponai, n

Šiauliai

Chester, Pa.
Aplankiau d. A. Zalner. 

Sako: visa savaitė guliu, 
bet 
kiu 
iki 
ren

negaliu sutvirtėti. Lan
gai kaip nors sugysiu 
Literatūros draugijos 

giamos vakarienės. 
Draugė A. Zalner apsiėmė 

<ą prirengti. Tai nema- 
darbas. Linkiu gerai 

veikti.
yakarienė įvyks spalio 15

4 vai. po pietų, Klubo 
tainėj, 339 <El 4 Streeį 
ester, Pa. : *

j 1 Curie važiuosite per Phi- 
paimkite kelią no. 291, 

ris jus prives tiesiai prie

vis 
žas 
sus

d., 
sve 
Ch

la., 
ku 
Klubo svetainės.

--O--
Gerbiamieji, “L a is v ė s” 

vajus prasidėjo su spalio 
adžia. Mūsų laukia dide- 

darbas. Mes su Šlajum 
sitarėm visus šios apy- 
kės “Laisvės” skaityto

jus aplankyti dėl atnaujini
mo prenumeratų. Taipgi, 

rie galite, užrašyki t e 
aisvę” savo giminėms į 

Tarybų Lietuvą, jie bus 
jums dėkingi. Aš praėjusią 

sąrą buvau Lietuvoje ir 
daugeliu kalbėjau. V^si 

prašo, kad kurie galime, 
ms užrašytume “Lais^lę”. 
Užrašykime, t e g u 1 j i e 

skaito apie mūsų šalį, lai 
išgirsta mūsų balsą ir suži- 

apie mus, nes laiškais

pr 
lis
nu 
lin

ku

va 
su

jie

no
mes negalėtume suteikti 
tiek žinojimo apie mus, apie 
mūsų šalies visą veikimą.

■i bus labai didelė dovana 
ūsų mylimiems giminėms 

draugams. Dar kartą 
ašau, neatsisakykite, kai 

mčs pakalbinsime.
A. Lipčius •

m 
ir 
pr

Los Angeles, Cal .
“Laisvės” skaitytojams

Kaip žinoma, “Laisvės” 
vajus prasidėjo nuo spalio 
(Oct.) 1-os dienos. Buvus 
man per kelerius metus va- 
jĮlinku, jaučiu už pareigą 
™-anešti tiems, kurie per 

ane atsinaujindavo ’’Lais
vės” prenumerdtas, kad nuo 
dabar- pasirūpintumėte pa
tys. . . , - jDraugai ir drauges, da
rau tai ne iš savo noro., o 
esu aplinkybių verčiatasS. 
Lieku dėkingas tiems, kurie 
su manimi bendradarbiavo.

S. F. Sinith
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Jungtinių Valstijų pažangiųjų lietuvių 
leidiniai ir Lietuva

A. KAZLAUSKAS

Šviesų ir brangų žmogų palydint

(Tąsa)
Tarybų Lietuvoje taip pat 

išleidžiama nemaža JAV 
pažangiųjų lietuvių knygų. 
Tai šeši R. Mizaros roma
nai, 1963 m. išėjusi A. Bim
bos knyga “JAV darbinin
kų judėjimo istorija,” kuri 
susilaukė trijų laidų anglų 
kalba, o 1930 m. buvo iš
leista rusų kalba, L.Prūsei- 
kos “Publicistika” ir dauge
lis kitų reikšmingų leidinių. 
Nuo 1949 m- iki šių dienų 
mūsuose yra išleista apie 
30 JAV pažangiųjų lietuviu 
knygų daugiau kain 300,000 
egz. tiražu. Šių leidiniu dė
ka plačioji Lietuvos visuo
menė galėjo plačiau susipa
žinti su savo tautiečių gy
venimu ir kova anapus At
lanto.

Leidvbiniai rvšiai tarp 
lįarn lietuviu išeivijos Ame
rikoje ir Lietuvos vvstėsi 
keliomis krvntimis: 1. Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
vadovai, rašvtojai ir moks
lininkai leido savo knv^as 
JAV: 2. Amerikos autorių 
leidiniai spaus d i n a m i iu 
gimtinėje: 3. Patvs J A V 
pažangieji lietuviai leidžia 
mokslo ir reportažinio po
būdžio knv<ras anie savo tė
vu žeme. Visos šios bendra
vimo formos vra beveik Iv- 
pnavertės: jos įgalina ^au
ti abinusę vertingą infor
maciją.

Valdant Lietuvą buržua
zijai, žymiu pažangaus žo
džio skelbėju tapo išeivija. 
Rūpintis knygų siuntimu j 
Lietuvą lietuvius ypač ska
tino žinios iŠ gimtinės, kad 
joje “be galo trūksta geni 
knvgų, kurių ten ir už pi
nigus negalima gauti.”

Revoliucinio judėjimo da
lyviai ypač buvo suintere
suoti gauti marksizmp-leni- 
nizmo veikalų. Į JAV plau
kė kalėjimu vienutėse įka
lintu politkaliniu laiškai, 
kuriuose buvo skundžiama
si revoliucinės literatūros 
trūkumu. “Su dvasiniu pe
nu nekokie dalykai,” rašė 
draugijos centrui vienas 
Raseinių kalėjimo politkali
nys.

Marksistinės literatūros 
vimu iš JAV buvo suin

teresuota ir L K P. LKP 
Užsienio biuras 19 2 2 m. 
prašė atsiųsti 97 pavadini
mų knygų (sąrašas buvo 

' paskelbtas “Vilnyje,” 1922, 
Nr. 64): po 12 egz. biuro 
bibliotekai ir po 1-10 egz. 
Vakarų tautinių mažumų 
universiteto lietuvių sky- • • Inui.

Siautusi reakcija, griežta 
cenzūra apsunkino LKP 
leidybine veiklą pačioje 
Lietuvoje. Tuo tarpu JAV 
pažangieji lietuviai turėjo 
palyginti neblogą poligrafi
ne bazę, paruoštus spaustu- 
aįnmkų kadrus ir kt. Pa
žangios literatūros leidimą 
Amerikoje lengvino ir lais
vesnės nei Lietuvoje politi
nio gyveninio sąlygos. Dvi
dešimtųjų metų pradžioje 
knygų siuntimas j Lietuvą 
buvo itin svarbus darbas.

Dar I draugijos suvažia
vime buvo nutarta organi
zuoti Lietuvoje 'knygynus, 
skleisti “klasinę apšvietą” 
gimtinėje. 1920 m. pradžio
je ALDLD CK programoje 

darbas” dar kartą 
buvo išreikšta viltis, kad 
pavyks Lietuvoje kai ką 
nuveikti kaip “draugijos

knygų platinime, taip ir 
draugijos kuopų kūrime.”

Jau pačioje 1920 m. pra
džioje draugijos nariai iš
kėlė “Laisvėje” mintį, kad 
būtina susirūpinti materia
linės ir moralinės pagalbos 
teikimu Lietuvos darbo 
žmonėms. 1920 m. sausio 
mėn. 3 d. “Laisvėje” buvo 
klausiama: “Ar ne laikas 
pradėti rimtai galvoti apie 
įsteigimą fondo varymui 
mūsų darbo Lietuvoje?” 
Eilinių narių tarpe kilusi 
iniciatyva netrukus įgavo 
organizuotą išraišką.

Atsirado kuopų, savo su
sirinkimuose raginusių 
steigti specialų organą, ku
ris rūpintųsi pažangios li
teratūros kaupimu ir jos 
siuntimu j Lietuvą. Ilinoiso, 
Ohajo ir kitų valstijų kuo
pos pirmosios pritarė šiai 
veiklai. Įvairiose vietose 
ėmė steigtis knygų siunti
mo i Lietuvą kom i t e t a i. 
ALDLD CK stengėsi pavie
nę iniciatyva centralizuoti į 
vieningą judėjimą. Knygų 
siuntimu į gimtine buvo pa
vesta rūpintis Čikagai ir 
jos apyl i n k ė m s (Ilinoiso 
valst.). Čikagoje ir įsisteigė 
Lietuvos darbininkų knygų 
fondas (LDKF). Čikagie- 
čiai kreipėsi pagalbos į vi
suomenę, numatė dalį kiek
vienos knvgų laidos siųsti į 
tėviškę. Kuopose kūrėsi ko
misijos, kurios rūpinosi 
knygų rinkimu, jų siunti
mu į centrą.

Per trumpą laiką jie su
kaupė nemažai literatūros, 
tačiau LDKF komitetas 
pranešė, kad tik 30% surink
tų knygų “yra tinkamos 
darbo žmonių klasei.” To
dėl pažangiečiai buvo ragi
nami aukoti pinigus, už 
kuriuos centras galėjo įsi
gyti tinkamos literatūros. 
Bendroje draugijos veikloje 
rūpinimasis knygų siunti
mu į Lietuvą buvo gana ryš
kus. Būtų netikslu atmesti ar 
menkinti pačių amerikiečių 
iniciatyva šiame sąjūdyje. 
Nors aišku, kad knygų 
siuntimą per Atlanta ap
sprendė ir Lietuvos darbo 
žmonių poreikiai pažangiai 
literatūrai.

Tenkindama Lietuvos 
darbo žmonių dvasinius po
reikius. draugija bandė už
megzti kontaktus su buržu
azinės Lietuvos valdančiai
siais sluoksniais. Keletą sy
kių^ buvo kreiptasi į oficia
lias' Lieuvos įstaigas. 1932 
m. isikūrusia Draugija už
sienio lietuviams remti. Ųž 
Lietuvos rašytoju veikalus 
mainais buvo siūloma švie
tėjiško turinio leidiniai. Ta
čiau Lietuvos buržuazinė 
viršūnė nesiryžo palaikyti 
su ALDLD jokių ryšių. Bu
vęs draugijos pirmininkas 
P. Pakalniškis teisingai pa
stebėjo, kad “glaudžių kul
tūros rvšių tarp Lietuvos ir 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių negalėjome užmegz ti, 
nes ant kelio stovėjo sme
toninis režimas.”

Griežta buržuazinė cenzū
ra kuo stropiausiai sekė, 
kad joks pažangiųjų Ame
rikos lietuvių leidinys ne- 
nrasiskverbtu į Lietuvą. 
Ypač į pažangius leidinius 
šnairavo Lietuvos švietime 
įsigalėjęs kleras. Cenzūra 
visiškai uždraudė “Lais
vės,” “Vilnies” ir panašios 
spaudos platinimą Lietuvoje. 
Nuo 1923 m. vidaus reikalų

ministro nurodymu buvo 
pradėta drausti Lietuvoje 
skleisti marksizmo-leniniz
mo klasikų veikalus ir dau
geli kitų leidinių.

Ką ir kalbėti apie pa
žangią literatūrą, jei Lietu
vos buržuazija bijojo deši
niųjų socialistų, netgi kleri
kalų laikraščių. Oficialūs 
cenzūros dokumentai rodo, 
kad tik 1936 m. vien per 
birželio mėnesį buvo sulai
kyti visi socialistinių “Nau
jienų” numeriai, cenzorių 
rankose atsidūrė arti 20 
klerikalinio “Draugo” eg
zempliorių. Iš gautinos li
teratūros sąrašų daugelis 
knygų “kaip propagandi
nės” buvo tiesiog išbraukia
mos.

(Bus daugiau)

Brockton, Mass.
Rugsėjo 30 d. vakare stai

giai susirgo “Laisvės” skai
tytojas Jonas Stočkus. Bu
vo nuvežtas j Goddard Me
morial Hospital, Stoughton, 
Mass. Juo rūpinasi jo žmo
na Vera. Linkėtina jam lai
mingai pasveikti.

•
Paskutinis rudeninis pik

nikas po stogu ivyks sek
madienį, spalio 8, Lietuvių 
Tautiško Namo viršutinėje 
salėje. 668 N. Main. Street. 
Pradžia 1 vai. Įėjimas su 
50 centų dovana. Rengia 
Massachusetts Moterų Ap- 
švietos Klubų sąryšis.

Geo. Shimaitis

Binghamton, N. Y.
Mirė lietuvis

Rugsėjo 15 d. Wilson Me
morial Hospitalyje mirė il
gametis šio miesto gyvento
jas Michael Dishis, sulau
kęs 74 metų amžiaus. Gi
mė 1891 metų balandžio 6 d. 
valstiečio šeimoje, Kauno 
rajūne, Varekiškio kaime, 
Pumpėnų apylinkėje.

Į Ameriką atvyko 1910 
m. sausio 7 d.; į Binghamto- 
ną ir čia gyveno iki mir
ties.

Velionis Michael ilgiausią 
savo darbingo gyvenimo 
dalį praleido bedirbdamas 
Endico tt-Johnson Corp. 
Per kelerius metus velionis 
buvo jau atsistatydinęs nuo 
kasdieninio avalynės darbo 
ir tęsė lengvesnį gyvenimą.

Velionis buvo laisvas, ne
priklausė jokiai draugijai ir 
su niekuo nebendravo.

Liūdesyje paliko žmoną 
Anną Dishis, seserį Anną 
Šūkis, anūkę Anną Ru- 
benchsak ir jos šeimą, gy
venančią San Diego, Calif., 
taipgi nemažai artimų gi
miniu ir pažįstamų.

Velionis buvo pašarvotas 
Robert J. Bednarsky šerme
ninėje. Karstas skendėjo 
gyvų gėlių vainikuose. Pa
laidotas rugsėjo 18 d., 1:30 
popiet, Vesta Hills Memori
al Parke. Kapinėse laido
tuvių direktorius pakvietė 
visus palydovus į Amerikos 
Legiono salę, kur tinkamai 
buvo pavaišinti.

Velioniui amžinos ramy
bės, o šeimai užuojauta 
liūdesio valandoje.

Ona Wellus

North Bergen, N. J. val
džios agentai suėmė du mi
lijonus įkainuoto marijua- 
no nuodo.

uz- 
vė- 
vi- 
ne-

Mirė Rojus Mizara.
Ši žinia tiek skaudi, kiek 

ir neįtikėtina. Iš mūsų tar
po pasitraukė žmogus, ku
rio mirtį įsivaizduoti sun
kiau, negu šimtmečių 
'grūdinto ąžuolo lūžimą 
troje. Visuomet gyvas, 
suomet žvalus, kupinas
išsenkamos energijos ir švie
sios nuotaikos, jis buvo ta
rytum pačios gyvybės įkū
nijimas, savo entuziazmu 
užkrėsdavo ir išjudindavo 
pačius abejingiausius, at
gaivindavo labiausiai pa
vargusius nuo gyvenimo ir 
kovu žmones. Visuomet iš 
širdies einantys jo žodžiai, 
šviesios mintvs, nepalau
žiamas jo troškimas kovoti 
už gyvenimo grožį, už pa
žangiausias idėjas, už dar
bo žmonių laisvę ir laimę, 
įkvėpdavo naują valią gy
venti, siekti grožio, teisin
gumo, humanizmo kiekvie
ną, kas tiktai turėjo laimės 
pažinti jį, bendrauti su juo, 
eiti vienoje gretoje su ši
tuo šviesiu ir tauriu lietu
vių tautos sūnum.

Štai kodėl Rojus Mizara 
ir mirtis — nesūgretinamos 
sąvokos, nesuderinamos 
priešgynybės, skirtingiausi 
poliai, kurių negalima ap
imti protu, priversti . širdį 
susitaikyti su skaudžia tik
rove. Ir štai kodėl atskri
dusi iš anapus Atlanto ži
nia apie nustojusią plakti 
Rojaus Mizaros širdį ilgai 
dar buvo neįtikima, abejo
tina. Neįtikima ji atrodo 
ir dabar, praėjus savaitei 
laiko. Neįtikima atrodys 
ne vieną rytojaus diena, ne 
vieną savaitę, ne vienus 
metus.

Šiandien dar sunku ap
žvelgti didį, sudėtingą, švie
sų ir taurų gyvenimo kelią, 
kuri nuėjo Rojus Mizara. 
Perdaug dar šviežias jo 
kapas, perdaug gilus mūsų 
skausmas, šitas bus pada
ryta ateityje. Apie jo gy
venimą, visuomenine veik
lą, literatūrinę ir publicisti
ne kūrybą bus parašyta ne 
viena knvga, ne viena mok
slinė studija, ne viena de
šimtis straipsnių, atsiliepi
mų, prisiminimų, komenta
rų.

Šiandieną gi mes žemai 
nulenkiame galvas, giliai 
susimąstome apie jį, šviesu 
ir brangų mūsų žmogų, iš
tikimą kovų draugą, visų 
mūsų džiaugsmu ir sielvar
tų, mūsų laimėjimų, perga
liu ir pasiekimų betarpišką 
dalyvi. Ir mūsų mintys 
šiandien skrenda per At
lantą pas brolius ir seseris 
pažangiuosius Jungtinių A- 
merikos Valstijų lietuvius, 
mūsų skausmas susilieja su 
jų skausmu.

Rojaus Mizaros mirtis — 
skaudus nuostolis visiems, 
bet skaudžiausias jis būtent 
broliams ir sesėms anapus 
Atlanto, gyvenantiems ir 
dirbantiems toli nuo. gimto
sios Tėvu žemės.

Mes mylėjome Rojų Miza- 
rą visi, ir mūsų sielvartas 
dabar bendras, lygiai sun
kus mums visiems.

Tačiau ne vien sielvartas 
užpildo šiandien mūsų šir
dis. Mes dar ir dar kartą 
gėrimės šituo brangiu žmo
gum, dar kartą stebimės jo 
žmogiškuoju grožiu. Jis1 bu
vo tikras savosios darbo 
liaudies vaikas, anksti pa
žines ir nedalios kartėlį, ir 
prakaito sūrumą, ir niū
rios ateities neviltį, tačiau 
savo nepalaužiamos valios, 
šviesaus proto ir ugningos 
energijos dėka nugalėjęs

visus sunkumus, iškilęs iki 
aukščiausiai išsilavinusių 
mūsų laiko žmonių, užėmęs 
garbingą vietą šalia Leono 
Prūseikos, Antano Bimbos 
ir kitų pačių įžymiausių 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių veikėjų, publicistų, va
dovų, tuo pat metu tapda
mas pačiu įžymiausiu Ame^ 
rikos pažangiųjų lietuvių 
rašytoju.

Jis buvo karštas savo 
gimtosios Lietuvos patrio
tas, pačioje jaunystėje 
skurdo priverstas apleisti 
Tėvų žemę, bet iki pat mir
ties neužmiršęs jos nė vie
nai akimirkai, atidžia ir 
mylinčia ištikimo sūnaus 
akimi sekęs kiekvieną jos 
gyvenimo faktą, nuoširdžiai 
džiaugęsis jos laimėjimais 
tarybinės santvarkos me
tais, žodžiu ir darbu prisi
dėjęs prie šitų laimėjimų.

Liepsningai mylėdamas 
gimtąją Lietuvą, skirdamas 
jai gražiausius savo jaus
mus ir širdies šilumą, Rojus 
Mizara tuo pat metu buvo 
internacionalistas gražiau
sia šito žodžio prasme, tole
rantiškas visoms pasaulio 
tautoms, nepailstamai ko
vojantis už taiką tautų tar
pe, už pažangą, už huma
nizmą. Jis buvo plačių ir 
aiškių pažiūrų žmogus, drą
sių užmojų ir polėkių kovo
tojas.

Stebina mus ir jo išskir
tinas darbštumas. Jo vi
suomeninė veikla, organi
zaciniai žygiai nesiribojo 
vien Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis. Kan ados ir 
Argentinos, Urugvajaus ir 
Paragvajaus, Brazilijos ir 
Anglijos pažangieji lietu
viai dešimtis metų jautė 
gaivinančią moraline ir or
ganizacine Rojaus Mizaros 
parama. Daugelyje minėtų 

Į valstybių Rojus Mizara lan
kėsi asmeniškai, kiekvieną 
kartą savo patarimais, en
ergija, išmintingom orga
nizacinėm priemonėm {neš
damas naują pakilimą, pa
gyvėjimą.

Stebina jis ir kaip ugnin
gas publicistas. Dešimtis 
savo gyvenimo metų jis 
atidavė pažangiajai užsie
nio lietuvių spaudai, ypa
tingai “Laisvės” laikraš
čiui, karštai ir principin
gai pasisakydamas aktua
liausiais politikos, visuome
ninio gyvenimo, kultūros, 
meno, literatūros klausi
mais, ir pasisakydamas 
kiekviena dieną, kiekvienu 
atveju. Jis buvo ne tiktai 
“Laisvės” redaktorius, 
buvo šito laikraščio 
jo pulsas, jo sąžinė 
protas.

Kaip publicistas
Mizara ne vien dalyvavo 
periodinėje spaudoje, bet ir 
leido atskiras savo publi
cistikos knygas — “Kas tie 
sušaudyti keturi komunis
tai,” “Argentina ir ten gy
venantieji lietuviai,” “So
vietų Sąjunga 1931 metais,” 
“Lietuvos laisvės draugai ir 
priešai,” “Apie tave, gimto
ji žeme.”

Tačiau visų didžiausią nu
sistebėjimą kelia Rojaus 
Mizaros literatūrinė kūry
ba. Stebina ji ne vien tau
riu Rojaus Mizaros talentu, 
šviesiu jo protu, aiškia min
timi ir humaniškumu,dvel
kiančiu iš kiekvieno pusla
pio, Stebina pačiu savo at
siradimo faktu nepalan
kiausiomis sąlygomis, ku
rios būtų sužlugdžiusios bet 
kurį kitą silpnesnės valios 
rašytoją. Rojus Mizara ir 
čia išėjo nugalėtoju,, paro-

dydamas visiems mums pa
vyzdi, kaip reikia dirbti, 
kaip kovoti dėl savo litera
tūrinio kredo.

Vinco Mickevičiaus-Kap
suko paskatintas, jis sura
do savyje jėgų ir energijos, 
šalia kolosalinės organiza
cinės ir publicistinės veik
los, surasti laiko ir entuzi
azmo grožinei literatūrai. 
Pradėjęs mažesniais vaiz
deliais ir apsaky mėliais 
(“Dvaras dega,” “Nusidė
jo,” “Našlaičiai”),* Rojus 
Mizara pereina prie plačių 
drobių. Vienas po kito 
gimsta jo romanai: “Slia- 
keris,” “Povilas J u r k a, ’ ’ 
“Mortos Vilkienės divor- 
sas,” “Ūkanos,” “Bernardo 
Gavelio klaida,” “Kelias į 
laimę,” “Algio Lumbio nuo
tykiai,” kiti.

Niekad n e n u rimstantis, 
nuolatos ieškąs naujų ke
lių, Rojus Mizara ir litera
tūrinėj kūryboj nėjo kitų 
pramintais takais. Jis pir
masis atskleidė platų užsie
ny j e gyvenančių lietuvių 
būklės paveikslą, išryškino 
būdingiausius šitų lietuvių 
charakterio b r u o žus, įsi
menančiai parodė jų kovą 
dėl savo teisių, dėl pažan
gos, dėl šviesesnės ateities- 
tą kovą, kuri susiliejo su 
viso Amerikos proletariato 
kova prieš kapitalistus iš
naudotojus, už teisingesnį 
gyvenimą, už darbo žmonių 
ateitį. Šia prasme Rojui Mi- 
zarai nebuvo ir nėra lygaus 
kūrėjo visų užsienio lietu
vių rašytojų tarpe.

Mūsų liaudis, Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės karštai 
pamilo Rojaus M d žaros 
knygas. Jos buvo išgraibs
tomos k n y g y n u o se, jas 
skaitė ne vien kaip groži
nės literatūros kūrinius, 
bet ir kaip išsamią enciklo
pediją apie užsienio lietu
vių gyvenimą. Ir todėl taip 
nuoširdžiai mūsų liaudis 
sveikino Rojų Mizarą, kai 
jam ryšium su jo amžiaus 
septyniasdeš imties metų 
sukaktim buvo suteiktas 
aukštas, garbingas ir taip 
tauriai jo pelnytas Lietuvos 
Liaudies rašytojo vardas.

Vienas įžymiausių užsie
nio lietuvių veikėjų ir va
dovų, plačiai pagarsėjęs ra
šytojas ir publicistas, Rojus 
Mizara tuo pat metu buvo 
reto kuklumo, paprastas,

visuomet nuoširdus žmo
gus. Visi mes karštai lauk
davome jo atvykstant į Ta
rybų ’ 
pirmo susitikimo pasijus
davo!
nariai, tikri broliai.

Lietuvą, o sulaukę iš

ne esą vienos šeimos

rybų Lietuvoje Rojus 
’a niekad nebuvo sve- 
o visuomet — savas

Miza 
čias, 
žmogus. Jis surasdavo ben
drą temą su kiekvienu mū
sų pi 
prast

liečiu, pradedant pa- 
,i darbininku ir bai- 
mokslininkais. Jis ži-

nojo visus mūsų gyvenimo 
polinkius, šviesias jo puses 
ir trukumus, jis džiaugėsi 
mūsų 
savo 
pliekė 
ves.
matyki savo gimtąją Tėvų 
žemę
jos žmonių gyvenimą kul
tūringą ir taurų. Ir jis ak
tyviai 
minga 
Lietuvą.

Roj:
Dar 

prieš 
straip; 
da pe 
jo išs 
ir bičiuliams Tarybų Lietu
voje, bet mes jau žinome: 
Rojais Mizaros nebėra.

Žinom — ir netikim.
Roj 

mūsų 
lietuv 
Lietuyos darbo žmonių šir
dyse, 
tauru^ ir šviesus jo darbų, 
jo ve 
širdieb šilumos pėdsakas,

laimėjimais ir su visu 
taurios širdies įniršiu 

pastebėtas negero- 
Jis visuomet svajojo

laimingą ir šviesią,

dalyvavo kuriant lai- 
ir šviesią Tarybų

aus Mizaros nebėra.
tebespausd i n d a m i 

pat mirtį jo parašyti 
sniai, dar tebeskren- 
r Atlanto vandenyną 
ųsti laiškai draugams

_is Mizara lieka gyvas 
širdyse. Gyvas visos 
ų tautos, visų Tarybų

Niekados neišnyks

klos, jo kūrybos, jo

is palieka gyvenime.
'Juozas Baltušis

Chicago, III
Urmonas ligoninėj

Ignas Urmonas, nu- 
Roselando C. Ligo- 

45 West lllth St, 
314, po biskį gerėja.

Rugsėjo 30 d. staiga su
sirgo 
veštas 
ninėn, 
room

Drg. Ig. Urmonas yra 
darbšęiausis žmogus Rose- 
lande. 
Kultu
gijų sekretorius.

Linkiu jam greitai pas
veikti.

Jis dirba Mildoj, Rl 
•oš kl. ir yra 4 drau

Dan Yla

.us 
širdis, 
ir jo

Rojus

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967 m.

Mizarienei reiš- 
<us brangaus vy- 

visa pažangioji

Mūsų mielai aidietei Ievai 
kiame giliausią užuojautą nete 
ro Rojaus. Kartu su ja liūd 
lietuvių visuomenė.

I AIDO
Ozone Park, N. Y.

CHORAS

Liūdime
Gilią užuojautą reiškiame le 

netekus brangaus
gai Mizarienei 
vyro

Rojaus Mizaros
Charles

Flus
r Uršulė Vita



Liūdesio Užuojauta
> Miela Ieva, tavo liūdesio valandoje reiškiame 

giliausią užuojautą netekus brangaus vyro RO
JAUS MIZAROS. Jis buvo mano mokytojas, kai 
buvau studentė Ateities žiedo Draugijėlės. Jis 
buvo mūsų brangus, mielas draugas. Prie šios 
užuojautos prisideda ir mano seserys, kurios pa
žinojo ir gerbė Rojų.

Lilija Kavaliauskaitė 
Margaret Cowl 
Helen Kudirkienė 
Agnes Jurevičienė

alio (October) 6, 1967Penktadienis, S

ROJUS MIZARA

netikėta mirtis di-Gimtojo Krašto” Redakcija

lesiems.linkime stiprybes ir vaisingo

Vilnius T

Gimė 1895 m. gegtžės 15 d.
Mirė 1967 m. rugsėjo 23 d.

Amelia Juškevičiai 
tamford, Conn.

V. Karvelis
V. Kazakevičius
R. Skackauskas
M. Ravinskiene 
V. Glovackas

Nuoširdžiai užjaučiame Jus šia sunkia valanda ir liūdi
me kartu su Jumis.

Vilnius

Walter ir
S

Rojaus Mizaros ankstoka
džiai sujaudino mus. Greta talentų kaip rašyto- 

jja buvo organizato- 
Jo akstinami, padrąsinti 

,ukė į darbuotojų

Užuojautos laiškai, 
telegramos

Kultūrinių ryšių su užsienio Lietuviais Komitetas giliai 
užjaučia Jus dėl brangaus vyro Rojaus Mizaros mirties. Ro
jaus Mizaros netekimas yra didelis nuostolis pažangiam Ame
rikos Lietuvių judėjimui, išeivijos ir visos mūsų tautos kul
tūriniam gyvenimui, šviesus Rojaus Mizaros atminimas visa
da gyvens mūsų širdyse.

Skaudžioje Jūsų valandoje 
darbo Lietuvybės reikalui.

Binghamton, N. Y.
Pas mus atvyksta Anta

nas Bimba ir Jonas Grybas 
iš New Yonko. A\ Bimba 
mūsų pobūvyje pasakys 
kalbą apie Lietuvą ir kitais 
klausimais. J. Grybas paro
dys Lietuvoje gamintus fil
mus.

Pobūvis įvyks šeštadienį, 
spalio 7 d., American Legion 
salėje, kampas Grace ir 
Clinton Sts. Pradžia 5:30 
vai. vakaro. Įėjimas $2.50 
asmeniui. Visus širdingai 
prašome dalyvauti.

Rengėjai

jo oratoriaus, menininko, j 
rius, pažino žmones.
ne vienas jaunesniųjų įsitn
gretas. Liūdime jo netekus.

Reiškiame užuojautą liūdinčiai Ievai Mizarie
nei ir Rojaus Mizaros artirr

tai-
MIRUS

ROJUI MIZARAI
Mes, Elizabeth’o ir apylinkės (N. J.) draugai 

reiškiame užuojautą jo žmonai Ievai, draugams, 
artimiesiems ir broliams

Mirus pažangiam rašytojui, aktyviam kovotojui už 
ką ir progresą pasaulyje Rojui Mizarai, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Jums, brangi drauge Ieva Mizariene.

Kauno Miesto Moterų Tarybos Pirmininkė
Kaunas Janina Narkevičiūtė

Lietuvoje.
Priimkite nuo manęs giliausią užuojautą šia skaudžia 

liūdesio valanda,
Vilnius

netekus mums visiems brangaus Rojaus.
Akademikas K. Meškauskas

A. Skairus
G. H. Kudirkai 
M. Kazlauskienė 
Lillian Novak
B. Makutėnienė 
D. Burkauskas 
Mrs. M. Burkauskas 
Mrs. B. Simans
W. Simans 
L. Bartkienė

P. L. Vaichonis 
W. M. Žukas 
L. 0. Slančauskai 
Stanley Brazaitis 
Mrs. J. Brazaitis 
P. Poškus 
W. Paulauskas 

Ig. A. Bechis
J. Šalkauskas
K. Paciūnas

levo:
žinia, kad pažangius JAV lietuvius, visus 

Mirtis negai-

Gerbiama drauge
Mus pasiekė 

Lietuvos darbo žmones ištiko skaudi nelaimė, 
lestingai išplėšė iš mūsų tarpo puikų žmogų, rašytoją ir ak
tyvų visuomenės veikėją, ištvermingą kovotoją už darbo žmo
nių reikalus ir taiką,, draugą Rojų Mizarą.

Sunkia liūdesio valanda prašau Jus priimti gilią mano 
ir mano šeimos užuojautą.

Vilnius Juozas (Baltušis)

Nuoširdžiai užjaučiame netekus mylimo vyro Lietuvos 
TSR Liaudies Rašytojo, įžymaus visuomenes veikėjo Rojaus 
Mizaros.

Lietuvos TSR Kultūros Ministras Šepetys
Vilnius

ROJUS MIZARA
Reiškiu nuoširdžiai užuojautą Jums, drauge Ieva, sunkia 

gyvenimo valandą.
Vilnius Pranas Mišutis

Idėjos draugui, darbo žmonių atstovui-moky- 
tojui Rojui Mizarai, “Laisvės” redaktoriui stai
giai mirus, jo žmonai Ievai, giminėms, Rašytojų 
Sąjungai ir visiems bendradarbiams, nuoširdžią 
draugišką užuojautą reiškia —

Sunkia Jums valanda nuoširdžiai užjaučiu Jus, drauge 
Ieva, visus pažangiuosius JAV lietuvius, netekus gyvenimo 
draugo, įžymaus veikėjo, rašytojo, kovotojo.

Vilnius Antanas Barkauskas

B. Gelgotų šeima,
Chicago, Ill.

ROJUS MIZARA
Lietuvių Literatūros Draugijos narys-įžymū- 

nas, mums kasmet pateikdavo paskaitą, kartu 
pasitelkęs vienos ar kitos srities meno atlikėjus, 
parinkęs, pritaikęs jiems rolę. Pasigesime jo 
ir jo paskaitų.

Mūsų narei Ievai Mizarienei reiškiame nuošir
džią užuojautą.

LLD 1-oji Kuopa 
Brooklyn, N. Y.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiu širdingą užuojautą jo žmona Ievai.

John Jakaitis
Flushing, N. Y.

Liūdžiu kartu su Jumis, drauge Ieva, ir reiškiu gilią 
užuojautą.

Feliksas Strumilas
Vilnius

Mirus įžymiam Amerikos lietuvių veikėjui nuoširdžiam 
mūsų draugui Rojui Mizarai, Lietuvos Draugystės ir' Kultū
rinių Ryšių su Užsienio šalimis Draugijos ir savo vardu reiš
kiu Jums gilia užuojautą.

Vilnius Rl. Petrauskas

Visi giliai liūdime mirus Jūsų mylimam Vy/ui Rojui 
Mizarai. Nuoširdžiai užjaučiame jus ir “Laisvės” kolektyvą 
netekus brangaus draugo.

Vilnius

St. Petersburg, Fla.
Padėka

Dėkojame LLD 45 kuopai 
už suruošimą tokio puikaus 
banketo 26 d. rugpiūčio, 
atžymėjimui mūsų 50 metų 
ženybinės sukakties. Tokia 
sukaktis, galima sakyti, la
bai didelė retenybė, knriem 
pavyksta sulaukti.

Labai džiugu turint tiek 
daug draugų, kurie atsilan
kė į virš minėtą banketą, 
idant pasveikinti mus mū
sų sukaktuvių dienoj.

Taipgi mums buvo didelis 
džiaugsmas, kad kai kurie 
atvažiavo iš taip toli, kad 
galėtų drauge su mumis 
dalyvauti taip svarbioj die
noj. Josephine ir Daminik 
Bogužai iš Detroit, Mich., 
mūsų sūnus su šeima iš 
Thomas, V. L, Chas. jr Ne- 
lie Tamošiūnai ir J. Sma- 
lenskas iš - Miami, Fla. Taip
gi dėkojame ir tiems drau
gams bei giminėms, kurie 
negalėjo čia atvažiuoti ben
drai dalyvauti, tai prisiuntė 
sveikinimus.

Taipgi dėkojame už do
vanas, kurias gavome nuo 
draugų bei artimųjų. Ka
dangi užimtų daug laiko 
padėkoti kiekvienam atski
rai, tai visiems bendrai dė
kojame per mūsų mylimą 
“Laisvę”.

Tuo pačiu kartu siunčia
me i “Laisvės” fondą dėl 
palaikymo mylimos “Lais
vės” $15.00.

Julius ir Onutė
Greblikai

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiu širdingą užuojautą jo žmonai Ievai, 

giminėms, draugams ir broliams Lietuvoje.

M. Simon,
Brooklyn, N. Y.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Ievai, šioje 

skausmingoje valandoje, netekusią gyvenimo 
draugo—vyro.

Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

Prorektorius J. Grigonis

Miela Ievute:
Nuoširdžiausiai reiškiame gilią užuojautą mirus Rojui.

Kaunas Janina ir Julius (Čygai)

Didžiai nuliūdintas dėl mylimo ir gerbiamo Rojaus mir
ties, leiskite pareikšti savo užuojautą šia liūdesio valanda.

Vilnius Alfonsas Bieliauskas

Miela Ieva, priimk mano giliausią užuojautą mirus bran
giam Rojui.

Tamara (Rotomskienė)
Vilnius

Gilaus liūdesio valandoje netekus mylimo gyvenimo 
draugo, mūsų brolio ir dėdės, užjaučiame.

J. Mizarai ir F. Stumbriai
Varėna

Liūdime sykiu ir mes, nes netekome gero draugo-bičių- 
lio. Priimk mūsų meilę ir užuojautą.
- Chicago, Ill. > Jack,- Nancy ir Bill Gordon

(Bus daugiau) I

Lawrence, Mass.
Čia nuo seno buvo pri

imta tradicija surengti ru
deninę parę-pietus spaudai. 
Tad ir šiais metais suma
nyta visų organizacijų ben
dromis pasta n g o m is su
rengti pietus “Laisvės” nau
dai.

Pietūs įvyks sekmadienį, 
spalio (Oct.) 15, lygiai 1 
vai., Maple parke.

Moterys-gas p a d i n ė s iš 
anksto rūpinasi prirengimu 
šiltų valgių. Tad šiuo kvie
čiame kaip vietinius, taip ir 
iš apylinkės “Laisvės” rė
mėjus šiame sezoniniame 
parengime dalyvauti.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Ievai, 

giminėms, draugams ir broliams Lietuvoje.

Ben ir Nellie Skubliskai
Richmond Hill, N. Y.

Bridgewater, Mass.
Trečiadienį, spalio 4 d., 

mirė “Laisvės” skaitytojas 
ir agentas, taip pat L D S 
kuopos finansų sekretorius 
Stanley Kirklys* Lavonas 
pašarvotas Wm. C. Proph 
šermeninėje, 98 Bradford 
St. Bus laidojamas šešta
dienį, spalio 7 d., 10 vai. ry
to, Pine Hills Cemetery, W. 
Bridgewatery.

Mūsų užuojauta velionio 
artimiesiems.

G. Shimaitis

STATEMENT! OF OWNERSHIP, management AND CIRCULA
TION (Act of October 28, 1962: 
Section 4809, Title 39, United States 
Code)

1. Date of Filing October 1, 1967.
2. Title of Publication: Laisvė, 

Lithuanian Semi-Weekly.
3. Frequency of Issue: Published 

Tuesdays & Fridays, except in case 
of Holidays.

4. Location of Known Office of 
Publication (Street, city, county, 
state, zip code): 102-02 Liberty Ave., 
Queens, Ozone Park, N. Y., 11417.

5. Location Of The Headquarters 
or General Business Offices of the 
Publishers (Not printers): (Address 
as above).

6. NAMES AND ADDRESSES OF 
PUBLISHER, EDITOR, AND MAN
AGING EDITOR.

Publisher (Name and address): 
Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

Editor (Name and address): An
thony Bimba, 95-23 — 114th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11419.

Managing Editor (Name and ad
dress): Anthony Bimba, 95-23 — 
114th St., Richmond Hill, N. Y. 
11419.

7. Owner: (If owned by a corpora
tion, its name and address must be 
stated and also immediately thereun
der the names and addresses of stock
holders owning or holding 1 percent 
or more of total amount of stock. If 
not owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned 
by a partnership or other unincor
porated firm, its name and address, 
as well as that of each individual 
must be given.)

Name & Address:

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

George Wares, President, 104 No. 
8th St., Brooklyn, N. Y. 11211.

Frank P. Buck, Bus. Mgr. 74 Ar
lington Ave., Brooklyn, N. Y. 11207.

Lillian Belte, Treas., 84-29—87th 
St., Woodhaven, N. Y. 11421.

8. Known Bondholders, Mort
gagees, and other Security Holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of Bonds, Mortgages 
or other Securities (if there are- 
none, so state).

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park, N. Y. 11417.

Jonas S. Lazauskas, 114-15—122nd 
St., Ozone Park, N.Y. 11420.

Paul Venta, 67-67 Burns St., 
rest Hills, N. Y. 11375.

Al Nevins. 76-66 Austin St., 
re^t Hills, N. Y. 11375.

Wm. Baltrušaitis, 13 Logan 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Gus Dirzuvait, 383 Pine Street, 
Brooklyn, N.Y. 11208.■<

Wm. Vance, 130 Euclid Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Michael Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Vera Bunkus, 139-51 86th Rd., 
Jamaica, N. Y. 11435.

Stephen Vetchkis, 84-06—88th St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

John RUshinskas, 2883 W. 12th 
Street. Brooklyn, N. Y. 11224.

ro

Fo-

St.,

9. Paragraphs 7 and 8 include, in 
cases 
curity 
books 
in any other fiduciary relation, the 
name 
for w 
so the 
show 
and fci 
and o 
holder! 
not a 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that 
and addresses of individuals 
are s tockholders of a corparation 
which 
der of bonds, mortgages or other 
securi 1 
ratior 
agraphs 7 and 8 when the interests 
of si i 
to 1 
amount of the stock or securities 
of th

10.
all publications except those which 
do ne i 
the pi 
name 
and : 32.233, 
tions 
39, I

Average No. copies each issue 
durin

a) 
Press

b)

where the stockholder or se- 
holder appears upon the 

of the company as trustee or

of the person or corporation 
iom such trustee is acting, Apt 
statements in two paragra?ffis 
the affiant’s full knowledge 

elief as to the circumstances 
onditions under which stock- 
s and security holders who do 
jpear upon the books of the

>f a bona fide ‘owner. Names 
who

itself is a stockholder or hol-

ties of the publishing corpo- 
have been included in par

ch individuals are equivalent 
percent or more of the total

3 publishing corporation.
This item must be complete for

t carry advertising other than 
ublisher’s own and which are 
in sections 132.321, 132.232, 

Postal Manual (Sec- 
4355a, 4355b, and 4356 of Title 
nited States Code). J

c) ,
d)

e)

f)

g)

g preceding 12 months:
Total No. copies printed (Net 

■ Run) — 3,105.
Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. „ 365.

2. Mail Subscription. 2,595.
Total Paid Circulation. 2,960.

Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 2,960.

Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 

145.
Total
equal
A).

(Sum of E & F—should 
net press run shown in 

3,105.

Sin 
date:

a) 
Press

b)

di

e)

f)

g)

i ?le issue nearest to Filing

Total No. copies printed (Mfet 
; Run). 3,105.
Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 365.
2. Mail Subscription. 2,595. 

Total Paid Circulation. 2,960. 
Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
jther means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 2,960.

Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 
—145.

Total (Sum of E & F—should 
xjual net press run shown in 
A). 3,105.

■rtify that the statements nftfleI c(: 
by m? above are correct and com
plete.

frank P. Buck, Business Mgr.
(signed)
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PITTSBURGH, PA
Draugijų susirinkimai 

y Rugsėjo 24 d. įvyko LLD 
o7 kuopos susirinkimas.. Į 
susirinkimus narių susiren
ka vidutiniai. Komitetų ra
portai buvo išklausyti ir 
priimti. Pirmiausia buvo 
svarstyta, kaip pasekmių- 
giau pasidarbavus dėl “Lai
svės” ir “Vilnies” dabarti
nio vajaus.* Po apkalbėjimų 
buvo nutarta vajų vesti L. 
L.D. kuopos vardu. Visi su
sirinkime dalyvavę nariai 
prižadėjo darbuotis gavi
mui naujų ir senų prenu
meratų dėl “L.” ir “V.” 
Pradžia ant vietos buvo 
padaryta: K. Melnis ir B. 
Šimkienė atsinaujino pre
numeratas; 87 kuopa paau
kojo 20 dol.; susirinkusieji 
nariai sudėjo 16 dol. Nutar
ta po lygią sumą siųsti į 
“L.” ir “V.”

LLD 87-oji kuopa prašo 
visų “Laisvės” ir “Vilnies” 

Skaitytojų Pittsburgho ir 
apylinkės atsinaujinti pre
numeratas ir, kas gali, kiek 
paaukoti dėl pažangios 
spaudos. Dėl parankumo, 
galite prenumeratą ar au
ką paduoti ’J. K. Mažuknai, 
1325 W. North Ave., Pitts
burgh, Pa., arba J. Purti- 
kui, 3351 W. Carson street, 
Pittsburgh, Pa.

Buvo prisiminta apie ser
gančias nares: U. Paich ir 
S. Monskienę, kurios per 
daug metų buvo nepava
duojamos darbininkės dėl 
LLD ir LDS. Mes visi pasi- 
gendam jų! Linkime joms 
sugrįžti į gerą sveikatą!

Susirinkimui užsibaigus, 
Ona Miliauskienė pakvietė 

lįkitą kambarį, kur buvo 
sWdas gražiai papuoštas ir 
maistu apdėtas. Kada vi
si susėdo prie stalo, Ona 
paaiškino, kad tos vaišės 
yra jos vyro Juozo Miliau
sko prisiminimui, ir visų 
kitų LLD 87 kuopos narių, 
katrie yra atsiskyrę iš gy
vųjų tarpo, bet kurių dar
bai dėl pažangiųjų organi
zacijų niekados negali būti 
užmiršti. Pagerbimui mi
rusių LLD 87 kuopos narių

5 pusi.

visi atsistojo prie stalo.
Po valgių J. K. Mažukna 

varde visų susirinkusių ta
rė širdingą ačiū draugei 
Miliauskienei už vaišes ir 
širdingą prisiminimą savo 
mylimo vyro ir artimų mi
rusių draugų.

LDS 160 kuopos susirin
kimas įvyko spalio 1 d. Tai 
buvo pirmas susirinkimas 
po trijų mėnesių pertrau
kos. Susirinkime dalyvavo 
visas komitetas, išskyrus 
pirmininką Ed. Norkų, ku
ris negalėjo atvykti į susi
rinkimą iš priežasties ligos. 
Komitetas ir nariai linki, 
kad Edie Norkus pasveiktų 
kuo greičiausiai. Ed. Nor
kus yra j aunosios kartos lie
tuvis; pirmininkauja LDS 
160 kuopai per daug metų; 
taipgi yra nariu ir kitų lie
tuvių draugijų.

Atlikus visus 160 kuo
pos reikalus, buvo atsisto
jimu prisimintas ir pagerb
tas daug metų buvęs LDS 
centro prezidentas Rojus 
Mizara, kurio gyvybė užge
so rugsėjo 23 dieną.

Nutarta nuo LDS 160 kp. 
komiteto ir narių pasiųsti 
simpatijos laišką per “Lai
svę” velionio žmonai Ievai 
ir velionio artimiesiems. /

J. K. Mažukna

Bridgeport, Conn.
Tai ir vėl tapo supilta 

senosios kartos Lietuvių 
kapai.

Bėgyje paskutinės’ rugsė
jo savaitės mirė Walter 
Kitra, tai turbūt bus iš se
niausių, apie 85 metų am
žiaus. Daugiau kaip 65 me
tus išgyveno Amerikoje. Be
veik visą laiką išdirbo vie
noj dirbtuvėj. Paliko liūdin
čią savo žmoną. Walter pra
leido skausmingą įvykį, 
kuomet jų vienatinė jau
nuolė duktė žuvo automobi
lio nelaimėj jau daug metų

3

Mire Walter Šimulis, 
taipgi senoko amžiaus žmo-

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 pąrama jaunam žmogui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio mokslo.

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 turėtų virš $1,000 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigu susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tuos pinigus.

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savd inieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
4 (Association of Lithuanian Workers)

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

gus. Paliko sūnų ir dukrą, gyventi pas savo dukterį į 
žmona mirus keletas metų Virginia valstiją.

Tas visas knygas parve
žiau į Montellą, į Liet. Tau
tiško Namo knygyną. Jau 
ir knygyne nėra vietos, nes 
kurie LLD 6 kuopos nariai 
mirė, tai jų vaikai tas kny
gas sunešė į knygyną. Da
bar nežinau, ką su jomis 
daryti. Gal kam yra reika
lingos, tegul atsišaukia.

Lietuvių Tautiškas Na
mas vadinamas United 
Lithuanian Societies. Pir
mininkas yra montellietis 
A. Raila, kuris namą gerai 
prižiūri. Bet turi daug kla- 
patų. Šiemet net tris1 kar
tus Namo barrūmį apvogė, 
pridarė daug nuostolių. Fi
nansų sekretore yra Birū- 
ta Jacobs. Jos vyras Frank 
yra iždininkas, gerai finan
sus tvarko. Protokolų sek
retorė Anna Chančius pa
girtinai savo pareigas atlie
ka. Taipgi gerai darbuoja
si ir kiti valdybos nariai.

Gal seniausias “Laisvės” 
skaitytojas M. Norkus nors 
sveikata dėl senatvės skun
džiasi, bet dar laikosi. Jį 
prižiūri jo duktė Birūta Ja
cobs.

Abudu mirę Walteriai 
priklausė Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugijai.

Mirė Valerija Zalbienė. 
Tai vis retėjimas senosios 
kartos, o savo laiku visi šio 
to prisidėjo prie lietuviško 
veikimo.

Visų artimiausiems šir
dinga užuojauta.

Koncertas ir pietūs
1965 m. LLD 3 apskrities 

konferencijoj buvo nutarta, 
kad waterburieciai sureng
tų Hartfordo Laisvės chorui 
pagarbos pažmoni. Tas ne
įvyko. 1966 m. LDS konfe
rencijoj pasireiškė pageida
vimas, kad bridgeportiečiai 
surengtų tokį pat pažmonį, 
žinoma prigelbint apskri
ties komitetui.

Dabar LDS 74 kuopa ruo
šia parengimą sekmadienį, 
spalio 22 d., Lietuvių salėje, 
407 Lafayette St. Bridge- 
porte. Pradžia 1 vai. dieną.

Dainų programą duos 
pats Laisvės choras vado
vybėje jų smarkios mokyto
jos Wilma Hollis. Taipgi 
dalyvaus iš Worcesterio LD 
S prezidentas Richard Ja
nulis, jo žmona Irena ir se
sutė Helen Smith.

Dainų programa bus 
trumpa, o vėliau Bridgepor- 
to gaspadinęs ruošia ska
nius pietus.

Šiam parengimui LDS 5 
apskrities ir LLD 3 apskri
ties komitetai būtinai turi 
paduoti savo dešinę dėlei 
pasėkmingumo šio parengi
mo. O svečiai iš arti ir toli 
kviečiami dalyvauti.

J. J. Mockaitis

Stoughton, Mass.
Kiek pirmiau “Laisvėje” 

buvo rašyta, kad balandžio 
18 mirė J. Petruikaitis. Jis 
buvo LLD 2 kuopos finansų 
sekretorius per 45 metus. 
Paliko daug visokių knygų, 
kurių ne visi nariai atsiė
mė. Jo žmona Agnes par
davė savo namą ir išvažiavo

s.

Geo. Shimaitis

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirin

kimas įvyks šeštadienį, spa
lio 14 d., 2 vai. dieną., 1154 
No. 4th St. Pilnai pasiruo
šime išvykai į 6-os Apskri
ties konferenciją, kuri įvyks 
ant rytojaus po susirinki
mo, Chester, Pa. Plačiau 
pasitarsime apie būsiantį 
parengimą spalio 28 d. A. 
M. salėje, 6024 Wayne Ave.; 
sekmadienio popietę. Pasi
tarsime ir apie kitus bė-Į 
gančius draugijos reikalus.;

Valdyba (75-76)

New Yorko miesto cent
ro banke išbandytas foto 
aparatas bankų plėšikams 
“gaudyti.” Paveikslus var
tos liudytojais prieš pagau
tą plėšiką.

BINGHAMTON, N. Y. 
Mirus

Michael Dishiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio mylimai 

žmonai Anna Dishis, sesutei Anna Šūkis, ir jos 
šeimai, gyvenančiai San Diego, Calif. Taipgi 
artimiesiems draugams.

H. Pagiegalienė
S. Vaineikis
A. Žolynas
E. Strole
I. Slesoraitienė
J. Slesoraitis
J. Kireilis
A. Kireilienė
N. Strole
A. Žemaitienė
M. Kazlauskienė
O. Wellus

J. J. Vaicekauskai
I. H. Vėžiai 
A. Kumpan
V. Kapičiauskienė 
P. Jasilionienė
K. Korkūniene 
V. Kazėnas 
H. Žukienė
J. Navalinskienė 
P. Mikolajunas' 
Z. Zdanevičienė 
T. Bagdonas

Help Wanted Male Help Wanted Male He p Wanted Male

PHILADELPHIA, PA.
•5

KNITTERS or LEARNERS
Exp. on double knit. 

Apply 8 AM to 8 PM.
E. KNITTING COMPANY 

4224 Penn Street 
Philadelphia, Pa.

(76-79)

&

Help Wanted Female

Good

SALAD WOMAN.
For Main Line Hotel.
6:30 AM to 2:30 PM.
pay, good working conditions, 

and fringe benefits- 
Call Mr. DOLACK.

MU 8-5800
(76-78)

PROCTER & GAMBLE. Opportun
ity for recent High School graduate 
with ability to work with figures. 
Some typing desired. We offer ex
cellent working conditions, ' in a 
modern air-conditioned office. Many 
extra benefits including profit 
sharing. Telephone Mr. Hodden 
883-2530 to Schedule interview.

An equal opportunity Employer
(76-78)

Male & Female

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)

Has

320

HORN & HARDART 
immediate full time openings- 
No experience necessary. 
Waitresses—Dishwashers

Griddlemen
Apply in person 

HORN & HARDART
W. Lancaster Ave., Wayne, Pa. 

Waitresses—Dishwashers
No exp. .necessary.

Apply in person:
HORN & HARDART 

RESTAURANT
Rt. 202 & Schuylkill Expway 

Valley Forgo, Pa.
(76-78)

BUSINESS OPPORTUNITY

AUTOS. Showroom and Sales lot. 
5,000 sq. ft. Mod. design bldg. 3 yrs. 
old. 'At present used for foreign 
car franchise All electrified 100 car 
lot. Offices, rest rooms, 4 bays. 
Over $40,000 improvements incl 
$25,000 parts inventory, tools, 
equip, signs, etc. Will consider 
responsible party. Price $25,000 firm. 
Rent $750 month firm. 
5-10-20 yrs. No triflers.
Rt. 309 & Dager Rd., Ambler, Pa. 
MI 3-1770.

Net lease
Mort Drecr,

Owner retiring.
(76-78)

Pranešimai
ROCHESTER, N. Y.

Fish fry. Spalių (Oct. 13 d., 
5 valandą vakare.

Rengia Gedemino draugija 
savoje svetainėje, 575 Joseph 
Avenue.

Kviečia visus dalyvauti.
Komisija

(76-77)

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 6-2898MI 6-2898

(76-81)

AUTO MECHANIC—req experience 
front enc 
alignment, 
week, good working conditions with 
all benef: 
EM 5-20(0. Ask for Joe Dūlini.

men, on wheel balance, 
, ball joints etc, 40 hr.

ts. Call Randolph Chev.

(69-81)

Mirus

Lionginui Tureikiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Helen, 

dukrai Konstancijai, sūnui Alexandrui, anū
kams, giminėms ir

V. Paliepienė
B. Navalinskienė
R. Metkis
A. Lipčius ■

draugams.

P. Baranauskas
P. C. Valantai 
(Egg Harbor, N. J.)
V. Urbienė

AUTO PAINTERS . METAL MAN. 
SANDERS & MASKERS.

Earl Scheib 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.

(76-77)

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)

ESTIMATOR

Permanent position with well 
established and expanding general 
contracting firm. Estimating for 

School,Commercial, Industrial,
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)

MECHANIC. Do you like service 
station business? If you do and 
know how to use test eqmt, plus 
sell customer services, plus the other 
things ncsessary in a station, then 
call Mr. Wiener, Sun. bet. 11 & 2 
or wkdays CH 7-9848 or call in 
person at TEXACO STATION, 1555 
Wadsworth St. Top salary and 
monthly bonus. (76-79)

MAN Experience in carpet & 
Linoleum workroom. Must be sober. 
5 days per week. 7^ hrs. per day. 
Expd. need only apply.

MR. BLACK, WA 5-8381. 
For int. appt.

(76-79)

ASSEMBLERS. Trainees and Expe
rienced. Positions in sheet metal 
Assemblers now available for long 
term employment. Pleasant work
ing conditions, 
salary rates a
benefits programs, 
facturing plant, 
view apply at 
bet. 9 AM—4
METAL MFG. (to., 200 W. German
town Pike, Plymouth-Meeting, Pa.

Attractive starting 
nd excellent fringe 

Modern manu- 
For personal inter
Employment office, 
PM. VICTORY

(76-77)

FISH & i MEAT MEN
Wanted 

Full or part time 
Apply: 

2131 Ridge Ave.
(76-77)

----------—u---------------f---------

MAINTENANCE MEN 
. ■ '■ INo Experience necessary

Good salary.
. Must be ambitious.

Contact JIM SCULLY, JR. 
HA 4-9000

(76-77)

WANTED CUSTODIANS
Da, and Night work.

Ground Keeper 
‘srmanent positions 
Call Mr. Thomas.

MI 6-5600
(74-77)

WANTED ELECTRICIAN.
General maintenance Printing Press 
experience preferred. Familiar with 
electronic < 
SH 8-2001. 
Ext. 418.

circuits. CHILTON CO., 
Ask for Mr. Fischer, 

56th & Chestnut Sts.
(74-76)

HOUSEM 
the home 
Must be 
preparing 
entertaining of house guests, 
child cam required. Excellent 
sition for 
exp. Send 
Waldt, Jr. 
ford College, Haverford, Pa. 
or call 21 
appt.

:|AN. Domestic duties in 
of a College President, 

capable of planning 
all meals, including

and 
the 
No 
po- 

a man with good refs., & 
resume to Mr. Charles C. 

., Office Manager, Haver- 
19041 

5-MI 9-9600. Ext. 344 fot 
(74-78)

TRACTO
Long
Call

A 
if you 
ence. 
those

>R OWNER OPERATORS 
lease, 
rom 8 

201-RA

Steady work. 
AM to 5 PM. 
2-1922 or 

201-FO 9-8241.
(76-82)

SUPERVISORS

PRODUTION

as

Challenging position available 
haw had supervisory experi- 
Proforence will be given to 
with metal fabrication

well as general manufacturing expe
rience. O her interesting candidates 
will be considered based on age and 
experience. AH company paid bene
fits. Kudly write or call

PICKARD INDUSTRIES CORP

6801 State Road

“H,” Phila., Pa. 19135

DE 8-9000

JOSEPH RICCARDI

Bldg.

(76-78)

ch: EF THERAPEUTIC
DIETITIAN:

challenging opportunity for a dieti
tian, experience in therapeutic diets. 
Should have hospital experience and 
supervisor 
gressive 
sirabale 
Salary —
ation & experience. Paid sick. leave, 
holidays, 
tirement

Send

y knowledge, 560-bed pro- 
lospital located in a de
suburban Chicago area, 
commensurate with educ-

LITTLE

An

liberal vacation, and re
plan.
resume or apply to

’eter M. Kayne,
Personnel Director

COMPANY OF MARY
HOSPITAL

2800 West 95th Street
Chicago, Illinois 60642

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

Equal Opportunity Employer
(76-77)

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)

MEN and WOMEN NEEDED
To go to work immediately. 

No Experience Necessary 
Will train all age groups

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)

Learn a trade
MOLDERS 
FINISHERS 

INSPECTORS
3 Shifts Available

EXPERIENCED ELECTRICIANS 
TOOLMAKERS, MACH:

All fringe benefits. Permanent employment.
Apply

INISTS

BOONTON MOLDING CO., Inc.
334-4400300 Myrtle Avė., Boonton, N. J.

“A Good Place To Work”
An Equal Opportunity Employer

(71-77)

1^4
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“Laisvės” reporterio interviu 
su Leokadija Diržinskaite

(Tasa iš pirmo psl.)
Kaip žinote, Generalinės 

Asamblėjos 22-osios sesijos 
dienot v a r k ė j e yra apie 
šimtą įvairių klausimų. 
Šiuo metu plenariniuose 
Asamblėjos posė d ž i u o s e 
vyksta bendra diskusija. 
Daugelio šalių delegatai sa
vo kalbose reiškia rimtą su
sirūpinimą dėl įtemptos 
tarptautinės padėties, smer
kia intervencijos ir agresi
jos politiką. Ryšium su tuo 
labai didelę reikšmę įgyja 
TSRS delegacijos pateiktas 
sesijai svarstyti pasiūlymas 
pagreitinti agresijos sąvo
kos apibrėžimą, atsižvel
giant į tarptautinę padėtį. 
Tai, be abejo, galėtų suvar
žyti agresoriaus veiksmus 
ir tuo pačiu prisidėtų prie 
taikos stiprinimo. Sunku 
pervertinti taip pat Tarybi- 
n ė s delegacijos pateiktą 
sesijai apsvarstyti pasiūly
mą sudaryti konvenciją dėl 
branduolinio ginklo panau
dojimo uždraudimo.

Daugelis delegatų smer
kia Izraelio įvykdytą agre
siją prieš kaimynines arabų 
valstybes — Jungtinę Ara
bų Respubliką, Jordaniją ir 
Siriją. Tarybinės delegaci
jos pareiškime buvo pažy
mėta, kad Artimųjų Rytų 
krizė gali būti išspręsta, 
išvedant Izraelio kariuome
nę už linijos, kurią ji užė
mė iki š. m. birželio 5 die
nos. Be to, Izraelis turi at
lyginti arabų valstybėms 
padarytą materialinę žalą, 
o taip pat vykdyti Jungti
nių Tautų nutarimą dėl Je- 
i^uzolimo.

j Sesijos darbotvarkėje yra 
ir. eilė kitų svarbių klausi
mų. ,

• Man tenka atstovauti Ta
rybų Sąjungai Generalinės 

' Asamblėjos Trečiajame ko
mitete. Komitetas svarstys 
visą eilę svarbių socialinių 
ir ekonominių klausimų, jų 
tarpe klausimus dėl karo 
nusikaltėlių ir žmonių, 
įvykdžiusių nusikalt i m u s 
prieš žmoniją, nubaudimo; 
dėl žmogaus teisių pažeidi
mo, ras i n ė s diskriminaci
jos, ir aparteido politikos 
likvidavimo; dėl moterų 
diskriminac i j o s likvidavi
mo ir kiti klausimai.

3. Kaip ilgai gali užsitęsti 
ši sesija?

— Generalinė Asamblėja 
savo posėdyje priėmė nuta
rimą baigti sesijos darbą 
gruodžio 19 dieną.

4. Girdėjome, kad lankė
tės Montreailyje, Expo-67.

• Gal malonėtumėte pasida
linti įspūdžiais su mūsų 
skaitytojais?

—Birželio 15-28 dienomis 
respublikos delegacijos su
dėtyje buvau nuvykusi į 
Montrealį dalyvauti Tary
bų Lietuvos dienoje Expo- 
67. Tokio masto parodoje 
teko buvoti pirmą kartą. 
Įspūdis didelis. Ypač krito 
į akis architektų išradingu
mas. Nė vieno paviljono ar-

chitek t ū r a nepasikartoja. 
Daug išradingumo, apifor
minant ekspoziciją, parodė 
Č e k o s 1 o v akija, Kanada, 
Prancūzija.

Didingai atrodo Tarybų 
Sąjungos paviljonas, stebi
nąs visus savo maštabais, 
eksponatų gausumu, inter
nacionaliniu char akteriu, 
aptarnavimo kultūra. Per
pildytos Tarybų Sąjungos 
paviljono salės, susidomėji
mas pagamintomis Tarybų 
Lietuvoje staklėmis, medi
cinine aparatūra, radijo 
aparatais, meno kūriniais, 
gintaro dirbiniais, naujos 
pažintys — visa tai ilgam 
paliks malonų įspūdį.

Papasakoti apie parodą 
yra sunku. Paroda — tai 
toks reginys, kurį reikia 
pamatyti. Paroda pasižymi 
maštabais. Juk joje daly
vauja daugiau kaip 70 šalių. 
Yra daug specialių paviljo
nų. Visų aplankyti neteko, 
todėl nesiimu apie juos 
spręsti.

Važinėjant po Kanadą, 
krito į akis* tos šalies gam
tos panašumas į mūsų 
krašto gamtą.

Būdami Kanadoje, jautė
me didelį tautiečių susido
mėjimą savo gimtojo kraš
to gyvenimu, jo pasieki
mais. Mačiau ne vieną nu
braukiant džiaugsmo aša
rą koncerto metu, žiūrint 
liaudies dainų ir šokių an
samblio ‘“Lietuva” progra
mą, klausantis mūsų solis
tų V. Daunoro ir E. Sauįe- 
vičiūtės dainų, prof. S. Vai
niūno muzikinių kūrinių, 
styginio kvarteto muzikos.

Būdami Expo-67, pasisve
čiavome pas savo tautie
čius, susitikome daug lais- 
vięčių, atvykusių iš Niujor
ko ir net iš Kalifornijos. 
Tai buvo labai malonu.

5. Ar numatote galimybę 
plačiau susipažinti su Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis?

—Nors būsiu Niujorke 
gana ilgai, tačiau teks daug 
laiko skirti darbui Genera
linėje Asamblėjoje. Todėl 
dar negaliu pasakyti, ką 
pavyks aplankyti be Niu
jorko. Tačiau manau pasi
naudoti galimybe pabuvoti 
ir kitose šalies vietose. No
rėčiau aplankyti Vašingto
ną, Čikagą, kitus didžiuo
sius miestus. Jeigu nepa
vyks ši kartą, padarysiu tai 
sekantį kartą.

Džiaugiamasi 
laimėjimu

“Laisvėje jau esame mi
nėję, kad Antanas Bimba 
laimėjo bylą prieš jo nupi- 
lietinimą. To laimėjimo ži
nios ir atgarsiai pasklido 
po plačios Amerikos orga
nizuotų darbininkų centrus 
ir grupes. Tai buvo visai 
darbo žmonijai didžiulis 
laimėjimas.

To laimėjimo atbalsiai 
girdėjosi, kartojasi ir Tary
bų Lietuvoje.

Mes, New Yorke, kur A. 
Bimba gyvena ir dirba, by
los laimėjimo džiaugsmui 
pareikšti turėsime šaunu 
banketą. Jis įvyks spalio 15 
d., 1 vai., Laisvės salėj. Bus 
1-os klasės pietūs už vi
siems prieinamą kainą, $3.

Bankete tikimasi garbin
gų svečių iš visašališkojo 
Amerikinio sveturgimiams 
ginti komiteto. Bus svečių 
iš kitų miestų, o gal dar ir 
iš toliau. Tikimasi įdomios 
popietės. Bimbos Pilietybei 
Ginti Komitetas prašo visus 
būti su komitetu šią dieną, 
kaip kad buvote, kai reikė
jo gintis.

Komitetas

Miesto centre sumušė 
banko sargą

Du aukšti, jauni ir gra
žūs vyrai atėjo į Franklin 
Society banką Lexington 
Ave. prie 44th St. Banko 
sargas Bongiorno juos įta
rė ir sustabdė nedaėjusius 
prie pinigų. Įtartasis tvojo 
sargui per galvą revolve
riu, ji parmušė. Tuo tar
po atbėgės kitas sargas pa
leido 3 šūvius; plėšikų ne
pataikė, bet išgąsdino. Pa
metę savo puošnias kepu
res, leidosi bėgti.

Prietikio metų banke bu
vo 10 kliientų. 12 darbinin
kų. Plėšikus bandė gaudy
ti sveikasis sargas, prisidė
jo praeiviai, bet atvyti į 
Grand Central stotį plėši
kai dingo.

Ar komunistas?
Bronxo reakcingas 

nublikonas kongres manas 
Paul Fino kaltina majorą 
Lindsav, kad iis paskyręs 
komunistą vadovauti jauni
mo programai.

Majoras teisinasi, jog jis 
Robertą Schrank pasamdė 
tik kaip “buvusį,” o ne da
bar esamą komunistu.

res-

Namai, bet ne b:le kam
Gubernatorius Rockefel- 

leris ketina kreiptis į N. Y. 
valstijos seimelį, kad jis 
skirtų daugiau pinigų įren
gimui seneliams ir paliegė
liams namų (nursing ho
mes). Bet valdžios pinigus 
tik skolintų, ne atiduotų, o 
namai turėsią išsilaikyti pa
tys.

N. Y. transporto darbi
ninkai reikalaus pakelti al
gas 30 proc. ir 30 valandų 
savaitės.

Atvyko iš T. Lietuvos
Sipalio 3-ią laisviečius ap

lankė Valerija Gasiūnienė, 
šiomis dienomis atvykusi iš 
Tarybų Lietuvos pas savo 
vyrą, “Laisvės” redakcinio 
kolektyvo narį Joną Gasiū- 
ną. Klausiame:

—Kokie kelionės įspū
džiai?

—Malonūs, — atsakė ji.— 
Iš pat pradžios įvyko džiu
gus netikėtumas, sutikau 
buvusią Rokiškyje mano 
mokinę Papaurelytę, dabar 
jau suaugusią merginą, mo
kytoją,, dir b a n č i ą Mažei
kiuose. Visą kelionę buvo
me kartu, sutikome dau
giau tautiečių, draugėje 
neprailgo kelionė. O didžiu
lis tarybinis TU-114 lėktu
vas mus greit, patogiai ir 
vaišingai i š Maskvos pri
statė Montrealin.

—Gal matėte Expo-67 ?
Kaip pakeleivei nepatogu 

buvo sustoti. ■ Labai norė
čiau pamatyti parodą ir sy
kiu susitikti savo artimuo
sius, kurių ten abu turime.

—Ką pirmiausiai norėtu
mėt Amerikoje pamatyti?

—Pačią Ameriką ir jos 
žmonių gyvenimą. Jei sąly
gos leis ir sveikata tarnaus, 
norėčiau nors kiek pake
liauti Amerikoje.

—O po to. atostogų, pas
kiau ?

—Visą gyvenimą dirbau. 
Sveikatai tarnaujant, jeigu 
mano darbas būtų reikalin
gas, dirbčiau ir čia, Ame
rikoje.

—Pas mus randasi norin
čių atsikviesti iš Lietuvos 
saviškius. Tikriausiai apie 
tai gausite daug paklausi
mų. Kokia tam procedūra, 
kaip ilgai užtrunka proce-' 
sasi?

— Daug maž dabar už
trunka apie metus.

Popietė pas “Worker!” 
jau šį sekmadienį

Angliškojo Amerikos dar
bo žmonių laikraščio “The 
Worker” 45 metų sukakties 
pobūvis įvyks spalio 8 d., 2 
vai., Roosevelt Hotel, 45th 
St. ir Madison Ave., Man
hattane. Įžanga $4.50.

Sudaryta nepaprasta pro
grama. Menininkai vaidini
mu, dainomis, filmais, pa
veikslais, trumpomis kalbo
mis pavaizduos Amerikos 
liaudies svarbiausius išgy
venimus tuo laikotarpiu, 
kartu parodant darbininkų 
spaudos svarbią paramą 
liaudžiai jos kovose. Kal
bės JAV komunistų veikė- 
ias Gus Hali ir poros kitų 
kovingu organizacijų įžy- 

veikėjai.
Lieti t b. p’ darhm’nPn snnu- 

dos bičiuliai turi ’’žsisakę 
stalą, jam iš anksto gave 
bilietus. Norin tieji būti 
grupėje matykite mus, bet...

Grupėje, ar ne grupėje 
būsite, svarbu dalyvauti, 
ar nors bent doleriu kitu 
paremti, pobūvio proga 
laikraštį pasveikinti. Sk.

Parengimy kalendorius
(Tęsinys iš 1 pusi.)

Autorius K. Vairas-Račkaus- 
kas, gyvendamas Amerikoje, 
asmeniškai kun. Dembskį pa
žinojo. Jo apybraiža apiČ 
Dembskį, suprantama, tikrai 
amerikiečiams lietuviams nau
dinga įsigyti ir perskaityti.

Ilgaplaukiai apsileidėliai 
jaunnuoliai, hippiais vadina
mi, Amerikoje plinta visu 
smarkumu. Didmiesčiuose vi
sur juos gali matyti.

Vakarų Europa jau turi sa
vo hippius, visai panašius kaip 
ir Amerikos hippiai. Vakarų 
Berlyne jie dažnai didžiuliais 
būriais demonstruoja, kartais 
net trafiką sulaikydami.

Europa, matyt, ir šiuo klau
simu kopijuoja Ameriką.

Spalio 8
'engimas “The Wor£X 
judai, Hotel Roosevdk 
d Ballroome, 45th St. 
dison Ave., New York 
Pradžia 2 vai. po pie

tų.’ įžanga $4.50 asmeniui.

Pa 
er” n 
Gran 
ir Ma

Reng

Spalio 15 d.
Pietūs “Laisvės” salėje, 

a A. Bimbos pilietybei 
t i komitetas atžymėji- 
bylos laimėjimo ir už-mui 

baigimui savo veiklos.

Spalio 22 fl., LLD 2Apsk. 
rencija, Harrison, N.konfe

Jersey

Noriu žingeiduoliamš pri
minti, jog pasitikimui Va
lerijos Gasiūnienės yra ren
giamas šaunus banketas šio 
mėnesio 28, 5 vai. vakaro. 
Valerija, kaip ilgametė mo
kytoja Lietuvoje, turi ten 
plačių pažinčių, tad dauge
lis mūsų turėsime apie ką 
klausti. Sykiu linksmai' pa
buvosime. Bilietas tik $2.

S. .

Jamaikoje pradėjo dešimt 
savaitinių programų pensi
ninkams, juos pamokyti, 
kaip praleisŲ laisvalaikį.

apie

jis 
visi

SIMPATIJA “LAISVES” PERSONALUI
MIELI DRAUGAI,
“Laisvės” laida už rugsėjo 26 dieną, kuri pranešė 

mirtį mielo draugo Rojaus Mizaros, apstulbino mus.
Taip reikalingas, taip brangintinas žmogus. Visur 

reikalingas, ir dabar jo netekti. Pasakymas, kad mes 
mirsime, tėra mažas nuraminimas.

Bus sunku, sunku bus užpildyti jo vietą. Jei Rojus būtų 
gyvas mūsų vietoje, jis sakytų: Suglauskime jėgas! Taigi, su- 
glauskime jėgas ir veskime darbą pirmyn, pagal mūsų ge
riausias išgales.

Simpatija Ievutei Mizarienei.
Dzūkelis

ĮligSj

SVEIKINIMAS

Sveikinu savo mielą sesutę ir brangų švogerį

Praną ir Oną Samulionius
gyvenančius Lietuvoje (Biržų rajone)

^*75
Šiais metais jie švenčia savo 50 metų (auk

sinę) vedybų sukaktį. Linkiu jiems geros svei
katos ir sulaukti deimantinės (75 m.) sukakties.

ILGIAUSIŲ METU!

Albina Vaznienė ir 
sūnus Petras su šeima

Richmond Hill, N, Y.

Tūkstančiai studentų 
eisenoj už kolegiją
Daugiatūkstantinė LIU 

studentų minia spalio 3-čią 
maršavo nėr Central Brook
lyn, Brookly.no tiltu į New 
Yorką prie City Hali. Jie 
šaukė ir plakatuose sa
kė: “Don’t kill a college.” 
“Keep Long Island Uni
versity in fun city.”

Tai protestas prieš pasi- 
mojimą jų kolegiją, žinoma, 
kaip Brooklyn Center, par
duoti City universitetui 
Manhattane. 
' * . . i

žinome, kad kai kuriose 
Lotynų Amerikos šalyse dar
bininkai voš gali į dieną už
dirbti, kad galėtų tris puodu
kus kavos nusipirkti. Nema
žai kavos plantacijų darbinin
kų už savo dieninį atlygini
mą negali vieną kartą tinka
mai pavalgyti. Jungtinių 
Valstijų monopolistinis kapi
talas nuo jų lupa devynis kai
lius.

Tokios, matyt, tvarkos 
Amerikos kapitalas nori ir 
Vietname ir kitur, kur tik jis 
įsigali. Štai kodėl Amerika 
kariauja Vietname.

‘‘Laisvės’* vajus jau prasi' 
dėjo. Laukiame pirmųjų šū 
vių. Ilgametį redaktorių M i 
žarą pagerbkime naujų skai 
tytojų gavimu, finansine pa 
rama.

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

i salėje, 17 Ann Street,
skrit
klubo
Harrison, N. J.

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, Ne&

Ave., 
džia 
$1.50

New 
šomi

Brooklyn, N. Y. Pra- 
2 vai. popiet. Įžanga 
asmeniui.

Lapkričio 19 d.
sų Tautų koncertas 
Yorke. Lietuviai pra
būti veikliais dalyviais.

*♦♦♦< 4*4»*4*4**4*4»4»*«4*****

“LAISVĖ” KONCERTAS

Ar pavyks nutrauktą 
ranką prigydyti?

Brooklyne 8 metų berniu
kas įkišo ranka einančion 
mašinon skalbykloje. Ma
šina nutraukė jo ranką nuo 
alkūnės. Skubiai pribuvę 
policininkai George Ballas 
ir Richard Windham nuė
mė dar prilipusį rankos 
galą, sustabdė kraujoplūdį, 
nranešė ligoninei ir vaiką 
nuvežė tiesiog į operacijų 
kambarį. Operuoto jai dir
bo 5 valandas, ranką pri
siuvo. Gydytojai sako, jog 
tiktai už poros savaičių 
paaiškės, ar ranka bus pri- 
gydoma.

Areštavo 1,300 prostitučių
New Yorko miesto polici

ja sugaudė 1,300 prostitu
čių. tarp kurių dabar pra
vedamas tyrinėjimas.

Vienas kriminalinio teis
mo teisėjas ir N. Y. Civi
linių Laisvių Sąjunga kriti
kuoja policiją už tokią pros
titučių ablavą.

Saulėtą popietę Bronx 
gatvėje 2 ginkluoti plėšikai 
sustabdė du brangumynų 
vežėjus ir atėmė 100 tūks
tančių dolerių vertės 
kių.

ATSIPRAŠAU
Korespondencijoje

Moterų klubo susirinkimą 
netiksliai praleistas L. Ka
valiauskaitės vardas, — ji 
įrašė į Klubą naują narę 
M. B. Atsiprašau už pra- 
žiūrėjimą. V. B.

pre-

apie

Šiemet Įvyks
LAPKRIČIO 12 D. 

(November 12th)

New National 'Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

i; Pradžia 2 vai. popiet 
;; Įranga $1.50 asmeniui
■■ (Taksai įskaityti)

PARDAVIMAI
Perduodame Bar ir Grill, 388 

Ridgewood Ave., Cypress Hills, N. 
Y. I sign yra suvirš $700 per sa
vaitę, 
ninkas 
duodame už prieinamą kainą. Dėl 
daugis 
niškai

Pardavimo priežastis—savi- 
turi kitą užsiėmimą. Par-

“ _ * ‘ 1 
u informacijų ateikite asme- 
arba skambinkite: 827-9602.

(75-77)

BAR ir GRILL ir gyvenimo vie
ta. Pastatas gerame stovyje. Prie
žastis 
Pardu
RAILROAD HOTEL, 72 Wisner Av., 
Middletown, N. Y. (76-78)

pardavimo — bloga sveikata, 
xlame su nuostoliu — $13,500

New Yorko mieste cent
re vienam mėnesiui įvestas 
25 c. mokestis už parkingą. 
Manoma, jog dėl 10 c. par
kingo pigumo kas nors pikt- 
naudoja myterinius parkin
gus, nelieka progos būtinai 
reikalingiems auto pasista-

Pranešimas
RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įVyks spalio (Oct.) 
10 d., 2 vai. popiet, “Lais
vės” salėje, 102-02 
Avė., Ozone parke.

Prašome narius 
kyti, turime daug 
reikalų. Valdyba

Liberty

atsilan- 
svarbių

PAIEŠKOJIMAS
Julia Seskauskas, gyvenusi Ar- 

oj, o dabar New Yorke, ieš- 
vo švogerio Petro Četkausko, 

nnčio Bostone. Žinantieji apie

gentir < 
kO S3’ 
gyven 
jį prašomi pranešti sekamu adre
su: įlulia Seskauskas, 137-15—63rd 
Avė., 
Area

Flushing, N. Y. 11367. Tel. 
code 212-TE 886-4352. (75-77)

RANDAVOJIMUI

Kviečia Komitetas

Laisves” Salėje
102-02 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.

1 valandą dieną 
44

Visi ir visos širdingai kviečiami gerai paval
gyti, smarkiai pasivaišinti ir gražiai popietę 
praleisti
Įžanga $3 asmeniui

Ruošia
A. BIMBOS PILIETYBEI GINTI KOMITETAS

Sekmadienį, Spalių 15 d.

Gražiam Darbui Užbaigti
PIETŪS IR VAIŠES

i jmuojame kambarį vyrui ar 
’iškei. Gali naudoti virtuvę. 
Forest Parko. Skambinkite tel. 
315. 93-20 86th Ave., Wood- 

(76-77)

Išn 
mote 
Arti 
441-0 
haven, N. Y.

Unfurnished Apts. — Brooklyn 
PAR 
Beaui 
new 
tor. 
nies, 
neig
Prospect Towers, 9th St., bet. 4th & 
5th

REAL VALUE, 
in

< SLOPE
tiful 2 & 3 bedroom ą 
fireproof building with 

% block to 2 subways
dining areas. Luxury in good 

iborhood, near best shopping.

Aves., Brooklyn. Call 768-0624.

Brownsvilles rajone ir 
Queens areštuoti 4 įtarti 

) vagių suokalbio da- 
ais.

aut 
lyv:

LAISVEI” DOVANA
M. Bush, Los Angeles, 

Calif., dovanojo “Laisvei” 
vieną Lietuvių NamoLE^ėS 
Šerą.

Už dovaną širdingai dė
kui

♦>

J. G.

Brookly.no



