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KRISLAI
Amerikiečių gėda 
Japonija nusigandusi
Skurdui karas nevyksta
J. Baltušio knyga 
LLD vajų pagyvinkime

Rašo J. Gasiūnas
Vietnamas jau turės “elek

trinę • sieną“, kad apsitverti 
nuo šiaurės Vietnamo.

Dabar planuojama “elektri
nė siena“ pastatyti tarp Pie
tų Korėjos ir šiaurės Korėjos. 

4 Tai amerikiečių planas, kū
jį jie patys ir vykdo. Jie 
Tietų Korėjoje šeimininkai, 
taipgi jie jaučiasi esą Pietų 
Vietname šeimininkais.

O kai Vokietijos Demokra
tinė respublika pasistatė mū
rinę sieną tarp rytinio Berly
no ir vakarinio Berlyno, tai 
tie patys amerikiečiai, kurie 
dabar džiaugiasi “elektrine 
siena“, pirmiau šaukė, kad 
Berlyno mūrinė siena esanti 
gėda.

Jeigu Berlyno mūrinė siena 
yra gėda, tai ką galima pasa
kyti apie “elektrinę sieną“. 
Juk tai bus didžiausia gėda, 
kokią tik galima įsivaizdinti.

Viso plataus pasaulio liau
dies šauksmai baigti karą 
Vietname baisiai purto Japo- 

Kas tuomet atsitiks, kai 
amerikiečių užsakymai karui 
sustos? Galinti kilti ekonomi
nė krizė.

Japonija dabar susižeria bi
lijonus amerikiečių dolerių, 
pralobsta. Japonijos valdan
čioji klasė, jos pramonės ma
gnatai tikrai džiaugiasi, kad 
karas Vietname dar vis ple
čiasi.

O kad Vietname žūsta šim
tai tūkstančių nieko nekaltų 
tokios pat geltonosios rasės, 
kaip ir japonai, žmonių, tai 
kapitalistams vjsai nesvarbu. 
Kruvini doleriai jiems labai 
malonūs.

Prez. Johnsonas pasikaus
tęs ruošiasi mažinti senato 
priimtą skurdui naikinti pro
gramą. Girdi, per daug pini
gu tam svarbiam darbui ski
riama. Jis siūlo kongresma- 
nams gerai apkarpyti tą pro
gramą, kuri galėtų suteikti 
nemažai naudos skurde gyve
nantiems žmonėms.

Matote, kas darosi. Prez. 
Johnsonas pirmiausia pasiūlė 
skelbti skurdui karą, naikinti 
skurdą visais galimais būdais. 
O dabar jis rįžtasi pastoti tai 
kovai kelią, gerokai apkarpy
ti programą.

Taip, jis dabar nori visus 
naudingiems dalykams skiria
mus fondus mažinti, o pražū
tingam karui fondus didinti. 
Tai ko mes susilaukėme iš 
Johnsono, kuris prieš rinki
kus žadėjo žmonijai gerovę, 
taiką pasauliui.

J. Baltušio knyga “Tėvų ir 
brolių taikais” jau pas mus. 
Netrukus ji bus visiems Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
nariams pasiųsta per kuopų 
sekretorius.

Knyga turi 3.28 puslapius. 
Iliustruota. Lengvai skaitosi, 
pilna informacijų apie Ame
riką, kurią jis lankė ir kurio
je gavo daug naudingos me
džiagos. Tai bus puiki na- 

dovana.
Manau, šią knygą gavę, vi

si nariai apsidžiaugs. Bet ją 
gaus tik tie nariai, kurie bus

57 procentai nesutinka su 
prez. Johnsono vadovybe

Visi keliai veda 
į Washington^

Pasaulinis karas pakenkė 
Tar. Sąjungos ekonomikai

Washington. — George 
Gallup paskelbė savo tyrinė
jimą dienraštyje “Wash
ington Post.” Tyrinėjimas 
parodo, kad 57 procentai 
žmonių nesutinka su prez. 
Johnsono vadovybe Vietna
mo kare, 28 proc. užgiria 
Johnsono vadovybę, o 15 
proc. neturi savo nuomonės.

Tie, kurie nesutinka su 
Johnsono vadovybe, esą to
kios nuomonės, kad John
sonas netinkalmas karui va
dovauti. Jie mano, kad 
rinkimuqse Johnsonas ne
laimės karo užgyrimo.

Į klausimą, kas bus iš
rinktas prezidento vietai 
1968 m., trys prieš du pa
reiškė savo nuomonę, kad

Pietų Vietnamo liaudis 
prieš amerikiečius

Sąigon. — Pietų Vietna
me dabar siaučia prieš-ame- 
rikietiška^, sentimentas. Bu
distai, studentai, civiliniai 
tarnautojai ir net dvasiški- 
ja pasipiktinusiai smerkia 
amerikiečius.

Vietinėje . spaudoje rašo
ma, kad prezidentiniai rin
kimą} — tai buvo “ameri
kiečių suokalbis tiksliai su
kelti neramumą . šalyje” ir 
kad tie rinkimai buvo klas
tingai pravesti.

Nuolat vyksta demons
tracijos prieš klastingai iš
rinktą valdžią ir amerikie

Suokalbis prieš 
Mao Cetungą

Hong Kong.-Vienas prieš- 
komunistinis laikraštis pa
skelbė sensaciją, kodėl Mao 
Cetungas išvystė Kinijoje 
“kultūrinę revoliuciją.”

Generolas Liu Ya-lou mir
ties patale atidengęs suo- 
kalbį ir net pridavęs suo
kalbininkų vardų sąrašą. 
Tuomet Mao pradėjęs vajų 
prieš suokalbininkus.

už šiuos metus savo mokes
čius pasimokėję. Todėl pri
mename tiems, kurie atsilikę 
su mokesčiais, nieko nelaukus 
pasimokėti metinę $2.00 mo
kestį. Tuomet galesite gauti 
puikią knygą.

šiemetinis LLD vajus jau 
davė nemažai naujų narių. 
Naujieji nariai taipgi gaus 
šią knygą. Gaus ją ir tie, 
kurie dar šiemet įsirašys.

Vajų į metų pabaigą turė
tume pagyvinti. Visos kuopos 
gali gauti nors po vieną nau
ją narį. O veikliosios kuopos 
gauna net ipo keletą.

Visiems kooperuojant gali
ma tikėtis gražių pasekmių.

Šį sekmadienį atžymėsime 
didžiulį Antano Bimbos bylos 
laimėjimą “Laisvės“ salėje. 
Kam tik aplinkybės leis, da
lyvaukime šiame svarbiame 
sąskridyje.

respublikonų kandi datas 
gali rinkimus laimėti.

Tarp tų, kurie nesutinka 
su Johnsono vadovybe, 48 
procentai mano, kad karą 
reikia sumažinti arba visai 
baigti. O 37 procentai ma
no, kad karą reikėtų pra
plėsti ir tokiu būdu grei
čiau jį baigti. Pastarieji, 
žinoma, nemato, kad karo 
praplėtimas gali privesti 
prie naujo pasaulinio karo.

Tyrinėtojas Louis Harris 
skelbia savo patyrimus. Jo 
tyrinėjimo pasekmės rodo, 
kad 69 procentai nesutinka 
su Prez. Johnsono vadovybe 
kare ir tik 31 procentas už
giria jo vadovybę.

čius. Plakatuose nurodoma, 
kad prez. Thieu ir vice prez. 
Ky yra Amerikos militaris- 
tų pastumdėliai, su kuriais 
Amerika gali kištis į Pietų 
Vietnamo vidaus reikalus, 
palaikyti Pietų Vietnamą 
savo kontrolėje.

Kova aštrėja anglų 
kolonijoje

Hong Kong. — Čia šiuo 
metu ir vėl paaštrėjo kova 
tarp vietos gyventojų ir an
glų. Komunistų vadovauja
mos masės reikalauja ne
priklausomybės.

Fordo darbininkų strei
ką nevyksta sulaikyti
Detroit. — Jungtinės Au

tomobilių Darbininkų Uni
jos prezidentas Walter Reu
ther sako, kad Fordo dar
bininkų streikas turės tęstis 
tol, kol Fordas sutiks paten
kinti darbininkų reikalavi
mus.

Reutheris toliau nurodo, 
kad automobilių pramonė 
gali pakelti darbininkams 
algas po 80 centų į valandą 
ir suteikti kitus reikalingus 
pagerinimus.

JV strategija nepąvyko
Hanoi. — Šiaurės Vietna

mo gynybos ministras gen. 
Vo Nguyen Giap ir kiti mi- 
litariniai strategai mano, 
kad Jungtinių Valstijų stra
tegija okupuoti Pietų Viet
namo plačias sritis nedavė 
Amerikai gerų pasekmių.

Amerikos karinės jėgos 
buvo išskirstytos labai pla
čiai ir tokiu būdu pasidarė 
nebeefektyvios kariauti su 
partizanais.

Vario darbininkai streike
Los Angeles, Galif.— Šio- 

j e apylinkėje streikuoja 
apie 6,000 vario išdirbystės 
darbininkų. Streikas tęsiasi 
trecią mėnesį.

Washington. — Naciona
linis Mobilizacijos Komite
tas Baigti Karą Vietname 
atsišaukia į plačią Ameriką 
ir Kanadą. Kviečia visus už 
taiką kovojančius žmones 
ruoštis didžiulei demonstra
cijai Jungtinių Valstijų sos
tinėje spalio 21-22.

Demonstracijos ruošėjai 
tikisi, kad joje dalyvaus 
žmonių iš kiekvieno miesto 
ir miestelio, kad už taiką 
kovojančios o r ganizacijos 
gerai pasiruoš savo atsto
vus demonstracijon pasiųs
ti.

Tarybų Sąjungos parlamentas 
aptaria 1968 metų planus

Maskva.— Tarybų Sąjun-0
gos Aukščiausioji Taryba Pikietavo prez. Johnsono
(parlamentas) aptaria nau
jus vyriausybės siūlymus 
1968 metams.

Vyriausybė siūlo pakelti 
militarinį biudžetą iki 16.7 
bilijonų rublių. Tai bus 2.2 
bilijonais rublių daugiau, 
kaip 1967. Bus padidinta 
ginklų gamyba todėl, kad 
karas Vietname . plečiamas, 
neramumai tarp arabų ir 
Izraelio ir tt.

Sinkiosios pramonės ga
myba suplanuota pakelti iki 
7.9 proc., o įvairių produk
tų gamyba pakils 8.6 proc. 
Vadinasi, įvairių prekių bus 
pagaminta, gerokai daugiau, 
kaip pirma gamindavo.

Aukščiausioji Taryba su
sirinko prieš pat 50 metų 
socialistinės revoliucijos su
kakties minėjimą. Prezidiu
me tarp įžymių vyriausybės 
ir partijos narių sėdi ir 
Justas Paleckis.

Teisiami žudikai
Kupiškis. — Rajono kul

tūros namuose įvyko res
publikos Aukščiausiojo teis
mo baudžiamųjų bylų teis
minės kolegijos išvažiuoja
moji sesija. Teismo posė
džiui pirmininkavo Lietu
vos TSR Aukščiausiojo teis
mo narys J. Burneikis.

Nagrinėjo bylą asme
nų. kurie pintosiomis hit
lerinės okupacijos savaitė
mis 1941 metais dalyvavo 
masiškai šaudant tarybi
nius žmones Kupiškyje. 
Teisiami buvo Jonas Ka
ralius, Stasys Grigas, Ka
zys Šniukas. Aleksas Mali
nauskas ir Danielius Kriu- 
ka.

Nori baigti plieno 
vežiotoji! streiką

Pittsburgh., — Vakarinė
je Pensylvanijoje prasiplė- 
tęs plieno pervežėjų strei
kas jau palietė net septy
nias valstijas.

Tų valstijų gubernatoriai 
svarstė, kaip tą streiką 
baigti. Priduoti streikie- 
riams nauji pasiūlymai.

New Yorke, Bostone, Chi
cago je ir daugelyje, kitų 
miestų nusamdyti trauki
niai, autobusai ir net lėktu
vai. Taipgi daugelis vyks 
automobiliais .Gerą dalį už 
taiką kovotojų prisius iš 
New Yorko.

Svarbu, kad nemažai lie
tuvių demonstracijoje daly
vautų. Juk svarbu visiems 
prieš karą kovo jautiems 
prisidėti prie plataus judė
jimo, kuris gali pagreitinti 
Vietnamo karo baigimą.

žmoną
Williamstown Mass. — i ,

Apie šimtas studentų pikie- 
tavo prez. Johsono žmoną, 
kai ji kalbėjo Wiliams kole
gijos auditorijoje apie karą 
Vietname. Studentai reika
lavo baigti karą Vietname.

Svečias iš Lietuvos

Juozas Jurginis
Antradienį į New Yorką 

atskrido Tarybų Sąjungos 
mokslinių darbuotojų turis
tinė grupe, rodos iš apie 13 
narių. Jų tarpe yra mums 
Amerikos lietuviams gerai 
iš prieškarinių laikų pažįs
tamas istorikas ir daugelio 
knygų autorius Juozas Jur
ginis.

“Laisvės” reporteriui pa
vyko su svečiu plačiai pasi
kalbėti. Šis įdomus su juo 
interviu pasirodys ateinan- 
č i o antradienio “Laisvės” 
laidoje. Skaitykite.

28,000 streikuoja
Cleveland. — Šiuo metu 

Ctevelande streikuoja apie 
28,000 darbininkų. Streikui 
vadovauja Autom o b i 1 i ų 
Darbininkų unija ir Plieno 
Darbininkų unija.

Streikas apima daugelį 
dirbtuvių, kuriose išdirba 
automobilių dalis.

Chicago. — Negrai ir ko
votojai prieš karą Vietna
me kasdien piketuos Nacio
nalinę Demokratų partijos 
konvenciją sekamą vasarą.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vice premjeras N. Bai
bakov, planavimo komisijos 
pirmininkas, teigia, kad An
trasis pasaulinis karas ats
tūmė atgal Tarybų Sąjun
gos ekonomiką ant dešimts 
metų.

Jeigu ne tas karas, Baiba
kov sako, Tarybų Sąjungos 
ekonomika ir gyvenimo ly
gis būtų pasiekę Jungtinių 
valstijų ekonomikos ir gyve
nimo lygį.

Jis taipgi nurodo, kad 
Kruščiovo laikais buvo pa
daryta tam tikrų klaidų, ku
rios pakenkė ekonomikos 
progresui.

Nepaisant visko, “tarybi
nė ekonomika yra padariu
si milžinišką progresą”, sa-

Jokubonis išrinktas TSRS 
Dailės Akademijos nariu

Vilnius, spalio 4. — šios 
dienos spauda praneša, kad 
Maskvoje pasibaigus i o j e 
TSRS Dailės Akademijos 
sesijoje buvo įteikti Tarybų 
Sąjungos Dailės . Akademi
jos aukso ir sidabro meda
liai, kasmet skiriami už ge
riausius tarybinės dailės 
kūrinius. Tarp apdovanotų
jų sidabro medaliais yra ir 
lietuvių skulptorius Kisielis.

Taip pat šioje sesijoje 
TSRS Dailės Akademijos 
nariu korespondentu tapo 
išrinktas Lenininės premi

17 žmonią kaltinami 
žmogžudystėje

Meridian, Miss. — Šerifas 
Price ir 16 kitų kaltinami 
nužudyme trijų civilinių tei
sių darbuotojų 1964 m.

Kai M. Schwerner, A. 
Goodman ir J. Chaney buvo 
iš kalėjimo paleisti, šerifas 
Price pasakė: “žiūrėsime, 
kaip jūs iš šitos mažos ša
lies greit pabėgsite”.

Ir jie toli nenubėgo. Už 7 
savaičių buvo surasti jų la
vonai žemėje užkasti.

Dabar teismas tyrinėja, 
kaip ir kas juos nužudė.

Tarėsi dėl taikos tarp 
arabą ir Izraelio

Washington—Tarybų Są
jungos ambasadorius Dob
rynin turėjo pasitarimą su 
JAV ambasadorių Jungti
nėse Tautose Goldbergu ir 
valstybės dępartamento vir
šininku J.J. Sisce.

Tarėsi, kaip išlaikyti tai
ką tarp arabų valstybių ir 
Izraelio. Manoma, kad bus 
prieita prie susitarimo 
Jungtinėse Tautose.

Remia Fordo streiką
Peoria, Ill. — AFL-CIO 

Illinois skyriaus suvažiavi
mas nutarė paremti Fordo 
darbininkų streiką.

ko Baibakov. Bet partijos 
ir vyriausybės vadovybė, 
taipgi i r žmonės abelnai nė
ra tuo progresu pasitenkinę 

kad ateityje dar di- 
rogresą Tarybų Są-

ir žino, 
dėsnį p 
junga darys.

Dabar suvedamos sąskai
tos, kiek pažangos padaryta 
per 50 metų Tarybų Sąjun
gos gyvenimo, šimtmečius 
atsilikusi, karų, kontrėvo- 
liucijos nuteriota šalis atsis
tojo į pirmaeiles šalis pa
saulyje,

Naturalus gazas Maskvai 
Maskva. — 1,700 mylių 

gazo vą. 
Azijos 
neriais 
gu buvb manyta.

mzdžiai iš centrinės 
pasiekė Maskvą vie- 
metais anksčiau, ne-

jos laureatas, Pir č i u p i o 
“Motinos” autorius skulpto
rius Gediminas Jokubonis.

A. Vaivutskas

Demokratų konvencija 
Chicagoje

Washington. — Demokra
tų partija nutarė 1968 m. 
prezidentinių nomin a c i j ų 
konvenciją turėti Chicago- 
je. Ji prasidės rugpiūčio 26 
d., tik vieną dieną pirmiau 
prezidento Johnsono 60-ojo 
gimtadienio.

Plieno darbininkai už 
negrą į majorus

Ind. — Plieno Dar- 
unijos vietinio dist- 

savo narių 
užgiria negrą kan- 
šio miesto majoro

Gary, 
bininkų 
rikto vąldyba, 
vardu, 
didatą 
vietai.

Negrks Richard Hatcher 
kandids 
kaip ne 
kratas.
dalyvavo apie 1,500 žmonių.

,tuoja majoro vietai 
priklausomas demo- 
Jo paramai bankete

Reagan priešingas 
remti skurdui karą

mento, Calif. —Gu
rius Roland Reagan 
vetavo finansinius 
skiriamus su skur-

Sacra’ 
bemato 
ir vėl 
fondus, 
du kovoti. Tai darydamas, 
jis sako, kad tuo klausimu 
tik federalinė valdžia turi 
rūpintti

Gub. 
visus k 
kurie atsisako remti kovą 
su skurdu.

s.
Reagan pralenkia 

itus gubernatorius,

Mask 
cheolog 
rado

Akmens gadynės kapai 
va. — Tarybiniai ar
ai bekasinėdami su- 
Uzbekistane 40,000 

metų senumo kapus. Iškas
ta daugiau kaip 10,000 įvai
rių akmens įrankių, naudo
jamų akmens gadynėje.
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Tos “dešimt diemi“ 
ir dabar tebejudina pasaulį

DU patys stambiausi New Yorko komerciniai laik
raščiai spausdina serijas straipsnių apie Spalio Socialis
tinės Revoliucijos Penkiasdešimtmetį. Pradėjo “The N. 
Y. Timds” su straipsniais Salisburio, Charlotte Curtis ir 
kitų. Jį seka “Long Island Press.” Jame rašo Mark Gayn.

Nors, tiesa, jie rašo savotiškai,, nors jų dvasia nėra 
revoliucijai prielanki, bet gerai, kad apie ją ir jos poveikį 
į pasaulį komercinė spauda kalba. Natūralu ir supranta
ma, kad tiems dienraščiams ir visai komercinei spaudai 
Spalio Revoliucija buvo “klaida ir nelaimė/’ bet tuose 
straipsniuose pasakoma nemažai ir objektyviškos tiesos, 
paduodama įdomių faktų apie tuos pasikeitimus, kurie 
Tarybų Sąjungoje įvyko. Niekas negali nuslėpti Ta
rybų Sąjungos žmonių pasiekimų per šitą penkiasde
šimtmeti. Su jais turi skaitytis ir minėtų laikraščių bend
radarbiai savo straipsniuose. Netenka abejoti, kad tos 
objektyvios tiesos krislelis kitas nukris į dienraščių skai
tytojų protą.

Bėda tarne, kad tie korespondentai, matyti, gauna 
apmokėti už žodžių ir eilučių kiekį, todėl rašo be galo iš
tiestai, nuobodžiai. Reikia kantrybės juos nors paviršu
tiniškai perskaityti.

Galimas daiktas, kad “Timesą” ir “Presą” paseks ki
ti laikraščiai. Vienas dalykas aiškus: to didžiulio įvykio, 
kuris, pasak John Ręedo, “pajudino pasaulį,” sukakties 
spauda negali ignoruoti. Ypač negali ignoruoti dar ir 
dėl to, kad, kaip kiekvienam rimtai galvojančiam žmo- 
gui aišku, Spalio Revoliucijos poveikis ir šiandien tebe- 
judina pasaulį.

Pagal mūsų kalendorių Didžioji Socialistinė Revo
liucija įvyko lapkričio 7 dieną ir čionai jos plačiausias 
atžymėjimas įvyks įvairiomis dienomis lapkričio mė
nesio pradžioje. Ji vadinama “Spalio Reyoliucija” todėl, 
kąd pagal senąjį Rusijos kalendorių ji įvyko spalio mė
nesio pabaigoje. ,

Mes “Laisvėje” irgi Stengsimės pagal išgalę apie 
Spalio Revoliuciją-ir jos poVeiįi į musų- gyvenimą ,čia 
Jungtinėse Valstijose pakalbėti Penkiasdešimmetinės su
kakties proga.

Geras “ledij pralaužimas”
CLEVELAND© žmonės puikiai pasielgė, iškeldami 

negro Carl Stokes kandidatūrą į miesto majorus (bur
mistrus). Tai didelis ir naujas dalykas Amerikos politi
niame gyvenime.

Stokes laimėjo nominacijas Demokratų partijos pir
miniuose balsavimuose. Ar jis laimės lapkričio mėnesį 
rinkimus, jau kitas klausimas. Sakoma, kad baltieji šo
vinistai neriasi iš kailio ir kaustosi kovai prieš jį. Res
publikonų partijos kandidatu iškeltas buvusio senatoriaus 
Tafto sūnus, sakoma, gana populiarus Ohio valstijos po
litikoje. Viskas bus daroma, kad Stokes būtų nepraleistas 
į miesto majorus.

Įdomu, kad už Stokesą balsavo ne tik negrai, bet la
bai daug ir baltųjų Cleveland© piliečių. Tai reikia laikyti 
dideliu “ledų pralaužimu.” Gerai, kad piliečiai balsuoja 
ne už odos spalvą, bet už žmogų, už veikėją.

Gleveląndas yra vienas iš didžiausių šios šalies mies
tų—savo dydžiu vienuoliktas miestas. Jeigu Stokes lai
mėtų ir lapkričio mėnesį rinkimus, tai būtų laikoma di
džiuliu civilinių teisių laimėjimu.

Carl Stokes politinė orientacija mums kol kas ne
žinoma. Pav., mes šiuo tarpu net nežinome, nes niekur 
nematėme jo pasisakymo, kaip jis žiūri į Johnsono ad
ministraciją ir Vietnamo karą. Jeigu pasirodys, kad 
jis palaiko Johnsono užsieninę politiką, ir šį karą, tai 
daugelis karo priešų negalėtų už jį balsuoti. Galimas 
daiktas, kad Stokes bandys “vidurio” keliu eiti. Pama
tysime.

PIETŲ AMERIKOS 
“DARBUI” 32 METAI

Rugsėjo 12 d. savo veda
majame (editoriale) Urug
vajaus “Darbo” redakcija 
sako:

Atrodo ne taip seniai, o jau 
“Darbui” sukanka 32-ji me
tai, mūsų rankose jau 659- 
asis numeris. ..

Buvo labai džiugu, kaip 
progresyvios spaudos naujagi
mis “Darbas” tapo pastovus 
periodiškas leidinys, ateinan
tis į tavo namus kas menesį ir 
žadantis lankytis visados. 
Apie jį mūsų išeivija telkėsi, 
ne tik su raštais, bet ir rū
pinosi visais kasdieniniais lei
dinio reikalais ekonomiškai. 
Lietuviai emigrantai atidavė 
daug jėgų, energijos, kad 
laikraštis “Darbas” taptų mė
giamas, skaitomas, kad jis įsi
lietų į visų gyvenimą kaip 
aktyvus ir kovingas dalyvis. 
Palaipsniui laikraštis tapo lie
tuviui emigrantui veidrodžiu... 
Jame pirmą kartą savo var
gus ir rūpesčius paskelbė dau
gelis lietuvių vyresniųjų ir 
jaunesniųjų, ir “Darbas” ta
po gyvas, jautrus gyvenimo 
dalyvis.

Mūsų laikraštis “Darbas” 
atspindi tą pulsą ir ritmą, 
kuriuo iper 32 metus gyveno 
mūsų prenumeratoriai, skai
tytojai, rėmėjai ir visi kiti 
bendradarbiai. Jame, pasta
ruoju metu, aktyviai svarsto
mos lietuvio išeivijoje meno 
problemos, keliami visuome
ninio, materialinio, ekonomi
nio gyvenimo' klausimai, didė-, 
ja skkitytojų eilės... Dabarti
nis “Darbo” redakcijos kolek
tyvas yra kupinas jėgų, su
manymų, planų. Gimsta nau
jos ateities perspektyvos: iš
plėsti ir atverti laikraščio pus
lapius visiems ’lietuviams Ar
gentinoje, Brazilijoje ir ki
tur, , o ypatingai jaunimui, 
čiagimiąrns. Užtatai visus, ii’ 
visas užkviečiame1 stoti’ i bend
rą talką!

< Laukiame Jūsų atsiliepimo!..
Kaip mūsų laikraščiams 

“Laisvei” ir “Vilniai,” taip 
Pietų Amerikos “Darbui” 
parama visuomet labai rei- 
kalinga. Gerai, kad Jung
tinių Valstijų pažangieji 
lietuviai kartas nuo karto 
“Darbą” prisimindavo su 
aukomis. Reikia tikėtis, kad 
jie jo nepamirš ir ateityje.

vienodą darbą, jos sudaro ša
lyje vieną trečdalį inžinierių, 
tris ketvirtadalius visų medi
cinos darbuotojų.

L. Diržinskaitė nurodė, jog 
pateiktas doku m e n t a s yra 
svarbus dėl to, <kad pa
saulyje dar tebėra daug 
šalių, k u r moterys juri
diškai ir faktiškai užima 
antraeilę padėtį. Priėmus de
klaraciją, pažymėjo ji, reikia 
imtis konkrečių priemonių, 
kurios garantuotų moterų ly
giateisiškumą.

L. Diržinskaitė yra Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoja. Ji papa
sakojo komitetui apie tuos pa
kitimus, kurie įvyko respubli
koje per ketvirtadalį šimtme
čio, įkūrus Tarybų valdžią.

Iš agrarinio kapitalistinių 
šalių priedėlio, pasakė ji, Lie
tuva pavirto industrine res
publika, kur įrengtas gerai su
tvarkytų kelių tinklas, kur 
kiekvieną kaimą pasiekė elek
tra, kur išgyvendintas neraš
tingumas.

Gyvendamos lygiateisiškumo 
sąlygomis, toliau kalbėjo Ta
rybų Sąjungos atstovė, Lietu
vos moterys turi visas gali
mybes vystytis. Jeigu buržu
azinėje Lietuvoje labiausiai 
paplitęs moters darbas buvo 
tarnaitės darbas arba namų 
šeimininkės padėtis, tai šian
dien Lietuvos moterys pačios 
nulemia savo likimą. Jos su
daro 23 procentus respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatų, užima ministrų postus, 
dirba teisėjomis, liaudies tarė
jomis, gydytojomis, inžinierė
mis.

Ukrainos TSR atstovė V. 
Sjvolob pareiškė, kad mūsų 
dienų pasaulyje įvykę .labai 
svarbūs pakitimai atveria pa
lankias galimybes galutinai 
išgyvendinti bet kokius mote
rų diskrfminaviino pasireiški
mus visame že’mės kutulyje. 
Prie ; šio kilnaus uždavinio 
sprendimo esmįniu indėliu tu
ri’ prisidčtį. h’ . Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija. ,

50-ųjų Didžiosios Spalio re
voliucijos išvakarėse, pabrėžė 
Sivolob, mes, visiškai (pagrįs
tai didžiuodamiesi, galime pa
reikšti, kad Ukrainoje faktiš
kai užtikrintas visiškas mote
rų lygiateisiškumas su vyrais 
visuomeniniame,politiniame, 
ūkiniame ir kultūriniame gy
venime.

Kodėl tokia tyla?
FORDO kampanijos fabrikų darbininkų streikas jau 

daugiau kaip trijų savaičių amžiaus. Nežinia, kodėl apie 
šį streiką tiek mažai tesimato žinių. Nejaugi tai būtų 
unijos vadovybės nusistatymas savo narių kovos nepo- 
juliarinti?

. Kaip dalykai klostosi su kitomis automobilių gamy
bos kompanijomis, kaip General Motors,, Chrysler bei 
American Motors? Sakoma, kad jų darbininkai dirba 
pasiraitę rankoves, net įr viršlaikius. Taipgi yra gandų, 
kad unija ruošiasi į streiką išvesti ir jų darbininkus. 
Kur tiesa? Kam tokia slaptybė?

Mums atrodo, kad tokia “misterija” su šiuo Fordo 
darbininkų streiku yra nesveikas reiškinys. Visuomenė 
turėtu būti kuo plačiausiai informuojama ir telkiama 
kovojantiems darbininkams į pagalbu. Apie tai reikėtų 
greitai ir rimtai Jungtinės Automobilių Pramonės Dar
bininkų Unijos vadovybei pagalvoti.

L. DIRŽINSKAITĖ 
KALBĖJO APIE MOTERŲ 
LYGIATEISIŠKUMĄ

Rugsėjo 2 dieną Jungti
nių Tautų Asamblėjos 
XXII sesijos trečiajame ko
mitete buvo svarstomas 
dėklą racijos dėl moterų 
diskriminacijos panaikini
mo projektas.

Apie tai “Tass-Elta” pra
neša:

Paruošti tokią deklaraciją 
Generalinė Asamblėja pirmą 
kartą pavedė savo organams 
1963 metų gruodžio mėnesį. 
Per praėjusius metus buvo at
liktas didelis darbas, kurio dė
ka deklaracijos projektas įga
vo beveik išbaigtą. formą.

Tarybų Sąjungos atstovė L. 
Diržinskaitė - Piliušenka vakar 
pabrėžė komitete, kad, jeigu 
deklaracija būtų priimta, tai 
būtų didelis žingsnis, kuris 
padėtų pašalinti nelygiateisę 
moterų ipadėtį ten, kur yra 
tokia padėtis, užtikrinti joms 
galimybę tapti pinateisėmis 
politinio, valstybinio ir visuo
meninio gyvenimo dalyvėmis.

Kalbėtoja pažymėjo, kad 
Tarybų Sąjungoje moterys tu
ri visiškai lygias teises su vy
rais. Milijonai moterų daly
vauja, kuriant unikalines ma
šinas, statant industrijos mil
žinus, žvalgo žemės gelmes, 
augina gausius derlius, daly
vauja, valdant valstybę. Ta
rybinės moterys gauna vieno
dą užmokestį su vyrais už

Kompozitorius profesorius
S. Vainiūnas

M. Baranausko (ELTOS) 
nuotrauka

J ū įl Ą
Aš sveikinu tave, jūruže, 
Gelsvutį gintarą matau. .. 
Čia rūmai pasakų sudužo, 
Jų skeveldrėlę suradau.
Supi mane lyg motinėlė 
Ant savo žvilgančių bangų. 
Aš tavo gyvas gintarėlis, 
čia mano širdžiai taip džiugu!
O bangos ošia h’ didėja.
Tegu tos bangos pasakys: 
Jūružės nieks taip nemylėjo,' 
Kaip mano vaikiška širdis!

Gediminas ALEKNA
Vilnius,
M. K. Čiurlionio meno mokykla

Nutraukė ryšius su Kinija 
t Jakarta.— Indonezija nu

traukė diplomatinius ry
šius siy Kinija.

Popiet saulės spinduliai 
kartais prasiveržia į dul
kėtą “Laisvės” redakcijos 
kambarį. Prasi veržia ir 
krinta ant pageltusių laik
raščio komplektų lentynoje 
ir gretimą sieną, bet beveik 
niekad nepasiekia rašomų 
stalų, nors tie prie pat lan
gų: mat, čia kelyje stoja 
pro pat namą pravestas iš
keltasis geležinkelis.

Mano atmintyje Rojus 
Mizara visuomet liks suriš
tas su tais popiečiais redak
cijos kambaryje, kur per 
ilgesnius ir trumpesnius 
protarpius teko sėdėti “sta
las prie stalo” prie redakci
nio darbo. Atmintyje liks 
ir įkvepianti pasikalbėjimai 
su brangiu vyresniu kolega, 
bet taipgi — su mokytoju. 
Matysiu jį prie vidurinio 
stalo, apversto knygų ir 
laikraščių krūvomis, maty
siu — bet dar labiau — gir
dėsiu jo balsą. Balsą drau
go, kuris man visuomet 
lieka gyvas.

Būdavo taip ... Spaustu
vėje pasigirsdavo pirmieji 
lėtieji preso sukimosi gar
sai, kurio mes visi klausy
davomės šiek tiek nervin
gai: kad tik nesustotų, kad 
tik popieris nenutruktų. 
Bet štai presas įsismagin
davo, ir mūsų rankose atsi
rasdavo šviežiutės “Laisvės” 
kopijos. Reiškia, kitas nu
meris mūsų kovingojo laik
raščio, kita pusė savaitės 
mūsų laikraštyje, kitas 
žingsnis į ateitį. Preso bil
dėjimas, ritmiškas, mums 
toks įprastas, nedaug kuom 
skyrėsi nuo -tylos. Prie kito 
stalo, užu atitvertos sienos, 
pašigirsdavd kitas 'garsas-^ 
draugo Bimbos rašonjojj 
riiašinėlė. Užu valandos ko
kios presas nutildavo, kas 
draugui Rojui beveik vi
suomet buvo lyg signalu, 
kad atėjo laikas draugiš
kam, sąmojaus pilnam pa
sikalbėjimui.

Taip, draugas Rojus po
kalbius niekad neskaitė lai
ko eikvojimu. Jis visuomet 
laikėsi nuomonės, kad da
lintis mintimis, diskusuoti, 
net pasiginčyti, yra būtina 
laikraštininko arba rašyto
jo darbo dalis. Tai per to
kius popiečius, kartais per 
ilgas valandas, teko kalbė
tis su draugu Rojum.

Ir apie ką draugas Rojus 
nemėgo kalbėti! Jis' su ly
giu entuziazmu galėjo kal
bėti apie susitikihius su 
Kapsuku, apie IWW, apie 
Čikagos' negrų geto kovas, 
apie Avyžiaus kūrybos re
alizmą, apie Lietuvos da
bartinę tapybą, apie Seinų 
trikampio lietuvius, apie 
Varšuvą, apie caro laikų 
Merkinę, apie paskiausią 
“National Guardian” politi
nį posūkį ir dar, ir dar, ir 
dar... '

Kalbėdavau ir aš, bet 
dažniausiai klausydavausi. 
Draugas Rojus tuose pasi
kalbėjimuose redak c i j o s 
kambarėlyje visuomet įs
tengė net tolimiausias vie
tas ir seniausius atsimini
mus padaryti gyvais. Aš da
bar ryškiai galiu įsivaizduo
ti paauglį Roką Mizarą 
gimtuose Savilionyse, kuris 
jau tada kaip kaimo mo
kyklėlės daraktorius skečia 
savo sparnus, platina aki
račius. Matau jį kaip jauną 
berną Merkinėje, dirbantį 

zvalščiaus raštinėje. Ryškiai 
atsimenu kiekvieną epizodą 

vjo pirmos kelionės į Vilnių, 
kaip jis, kaimo jaunuolis, caro 
laiku Vilniuje ėjo ieškoti

namo, kuriame vyko pirmo
ji lietuvių dailininkų su
rengta tapybos paroda.

Taip, jau tada formavosi 
ta šviesi asmenybė, kuriam 
dabar lenkia galvą Lietuvių 
tauta.

Literatūra buvo Mizaros 
pirmoji meilė, bet jis nema
žai domėjosi ir menu. Čia 
mūsų nuomonės dažnai ne
sutikdavo. Atsimenu jį rim
tai reikalaujant:

“Na, tai bandykite logiškai 
man išaiškinti, kodėl Kra
sauskas, jūsų nuomone, ne
palyginamai geresnis gra
fikas negu Kuzminskis!” 
(Jis man paprastai sakyda
vo “tu”, bet pereidavo prie 
“jūs”, kuomet lyg norėjo 
pabrėžti dlskusuojamo klau
simo svarbą). Pokalbiui įsi
smaginus jis atsikeldavo ir 
pradėdavo vaikščioti po 
kambarį. Kartais jau užsL 
dėjęs paltą ijr paėmęs port
felį dar kokį pusvalandį tęs
davo pasikalbėjimą.

Kalbantis su juom, ankš
tas dulkėtas redak c i j o s 
kambarėlis lyg atsiverdavo. 
Kaip plačios erudicijos žmo
gus, kaip internacionalistas, 
jis visuomet tuose pasikal
bėjimuose įnešdavo jausmą, 
kad mūsų problemos, kokios 
izoliuotos ir vietinės jos ne
būtų, yra ko tai didesnio ir 
platesnio dalimi. Jis jautė, 
ir tą jausmą perduodavo, 
kad nors mes redaguojame 
mažiuką svetimkalbių laik
raštį New Yorko priemies
tyje, mes esame pačiose 
pirmose gretose pačių pa
žangiausių pasaulio jėgų, ir 
kad visas pasaulis, galutinė
je išvadoje, yra mūsų.

Toks bhVb'1 dMūfe'as1 R6j 
jus Mizara. I

.f
' ' i' h 1

Buvo vakaras. Sugrįžau 
iš studijos. Prie telefono 
paliktas žmonos raštelis: 
“Ieva skambino. Rojus mi
rė šį rytą....v

Negali būti! Negali būti!
Bet taip yra. Štai prie 

karsto stovi Andrulis, Joni
kas, Bimba. Rodos, turėtų 
Čia turėtų stovėti ir Mizara.

Paskutinė laidojimo cere
monijos dalis. Einame į kre- 
matorijos namą. Prie durų 
stovi įstaigos patarnauto
jas, jo rankose glėbys gėlių 
ir jis kiekvienam duoda po 
gėlę — raudoną arba baltą. 
Staiga vis norėjusi užsikim
šti gerklė visai užsikemša, 
akys apsiašaroja. Lyg ap
gailestavimas maišosi s u 
skausmingu gailesčiu: juk 
čia galėtų kitaip būti. Juk 
čia, — jeigu čia mes ... jei
gu čia būtų mūsų... juk 
čia liepsningos vėliavos bū
tų aprištos juodais kaspi
nais, juk darbo žmonių or
kestrai griežtų Bethoveno 
liūdesio maršus, juk jau
nuoliai su aguonos žiedo 
spalvos kaklaryščiais — jo 
skaitytojai,—išsirikiuotų...

O čia įstaigos patarnau
tojas man ištiesia pusiau 
nuvytusią gėlę, dargi baltą.

—Prašau raudonos, sa
kau patarnautojui.

—Žinoma, jis atsako įp
rastu biznio įstaigos man
dagumu, nors šiek tiek nu
stebęs.

Tą akimirką paskutiniu 
kartu mačiau lyg gyvą Ro
jų. Sumirgėjo prieš mano 
akis jo pilnas sąmojaus vei
das, po tankiais antakiais 
suspindėjo, sutviskėjo jo 
besišypsančios pilkos akys. 
Jis lyg sakė: gerai, gerai....*

Taip, gerai, brangus 
Drauge ir Mokytojau Ro-

Spalio 7 dieną buvo palai
dotas Motiejus J. Deksnis. 
Tai sen: ; ________
jas (kriaučius) šiame mies-^ 
te. Jis dagyveno virš 87 me
tų. Apie M. Deksnio pra
gyventą ilgoką laiką Phila- 
delphij oje reikia šį tą pri
siminti

M. Deksnis atvyko į šią ša
lį 1904 
silavinęs siuvėjas Lietuvoje, 
dėl jo lesveikos kojos neti
ko kitokiai industrijai, tai 
jis pra|gyvenimą pelnė siū
damas 
venamije stuboje, iki pat 
senatvės.

Tarp 
rą var|ą, ne tik kaip siuvė
jas, be 
tuviškd 
nuoseklumu, rimtumu drau
gijų veikloje buvo gerbia
mas.
lietuviiį biznierėlių priklau
sė prie 
savo įstaigos išgarsinimo. 
Vėliau jie p r a n y k o . M. 5 
Deksnis pamilo pašalpines j 
draugijas ir jose darbavosi.

Žym 
Lietuv: 
sivieni. 
virš 40 
rėjimo 
ko su 
draugu 
rėjausi

Lietuvių Respub 1 i k o n ų 
Susivie 
joje buvo viena iš didžiau
sių, tu rtingiausių ir pažan
giausiu draugijų. Prie jos 
p rikiai sė veik visi pažan
gesni lietuviai. Ji rūpinosi 
ne viep pašalpa savo narių, 
bet ir 
Hoovė 
siutitė 
Washbiįgtoną reikalauti paA 
jšalpbąj 
tuvos“> 
Stambi „ „
Sąjungos žmonėms badme
čio la 
ir “V 
betgi klubo narių didžiuma 
buvo tikinti, ir atžagarei
vių, 
juos klaidino. M. Deksnis 
visuorr et sakydavo: Gerus 
sumanymus žmonėms turi
me remti.

Kuo 
nansiš 
padori: 
nariai, 
tikslus 
kuriUOp paz.ang.no vtnxcjuo> 

kas paskubino klubo likvp 
daciją. 
piktine 
Jis sakydavo: Kaip jie ga
li kalt 
sidavu^iai dirbusį draugijos 
labui, 
jokių 
netenkla darbščių narių, o 
gauti įaujų neįm a n o m a. 
Taip labai per anksti dide
lė draugija buvo likviduota.

M. D 
ras ir 
desyje. 
tas me 
do j imu 
Valiaus

ausias lietuvis siuvė-

metais. Jis buvo iš-

drabužius savo gy-

lietuvių jis įgijo ge-

; jis priklausė ir lie- 
se draugijose, kur

Tuo laiku dauguma

draugijų dažnai dėl

as ir jose darbavosi, 
ština jo narystė tai 
ų Respublikonų Su- 
ime. Joje jis išbuvo 
metų knygų peržiū- 
komitete. Daug te- 

juo dirbti ir rūpintis 
stės reikalais, ir gė- 
jo sąžiningu darbu.

nijimas Philadelphi-

visuomenės reikalais, 
no laikais klubas 
delegatus net. ir į<

______ _ -i _-V«
ar .darbų. Rėmė Lie- 
rpohtinius kalinius, 
ai aukojo Tarybų

L.ku, taipgi “Laisvę” 
ilnį” paremdavo. O

’eakcionierių veikla

met klubas buvo fi- 
cai apgavikiškų gas- 
ų nusilpnintas, tūli 

turinti savotiškus 
skaudžiai puolė kai 

s pažangius veikėjus.

M. Deksnis labjįi 
si tokiu šturmavimu.

nti tokį ilgametį, at-

kaip P. Plungį? Be 
rodymų' kaltindami

oksnis paliko dvi duk- 
daugelį draugų liū- 
Jo žmona jau kele

tu kai mirė. Jo lai- 
rūpinosi Juozas Ka

bas.

žius. — Mirė Andre 
:s, išgyvenęs 82 me- 
Buvo pasižymėjęs 

franciizijos rašytojas, bio
grafas novelistas.

Pary: 
Mauro 
t u s.

jau! Mūsų idėjos laimės 
kiekviename žemės kampe
lyje, tobulės kur laimėjo, 
bujos, kur veržiasi į pavir
šių. Ne vien ant tavo kars
to, bet Tavo vardu prie bū-'j 
Šimo laimėjimo vainiko mo
re josi padėti raudoną gėlę.

R. Baranikas

tJ

f

paz.ang.no
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Kaupiasi pyktis ir 
neapykanta

“Niekas nenori klausytis 
negro nusiskundimų, išsky
rus dievą, bet dievas nepa
deda. Negras nedrąsiai bal- 
džiasi į duris, bet jo niekas 
negirdi. Jis beldžiasi stip
riau, bet atsakymo nėra. 
Tadą pas jį atsiranda be
viltiškas noras išlaužti šias 
duris koja. Sako, kad suki
limas — tai pragaras. Bet 
ką dar, išskyrus pragarą, 
žino negras šiame gyveni
me?..”

Larry Hali, 
negrų žurnalistas

Pastaraisiais metais Jung
tinių Amerikos Valstijų ne
grai, sudarantys dalį šalies 
darbininkų klasės, vis ak
tyviau stoja į kovą prieš 
priespaudą, už savo teises, 
protestuodami prieš baisias 
gvvenimo sąlygas, rasinę 

4 diskriminaciją, skurdą.
Įtempimas auga iš metų j 

įmetus. 1964 metais įvyko 
audringas Niujorko Harle
mo gyventojų bruzdėjimas. 
1965 metais šalį sukrėtė 
baisūs įvykiai Watse —Los 
Anželo negrų gete, kai po
licija žiauriai susidorojo 
su maištingais negrais. Per
nai buvo nuslopintas negrų 
sukilimas Čikagos West Si-

Po visą šalį
Tačiau tokios “karštos” 

vasaros, kaip Šiais metais, 
Amerikos istorija dar neži
nojo. Įvykiai, išsivystę ei
lės miestų negrų getuose, 
pranoko visus buvusius. Se
natoriaus Roberto Kene-> 
,džio žodžiais, tai pati did
inusia krizė šalyje per pa
staruosius šimtą 'metų. Nuo 
šių metų balandžio mėnesio 
Amerikos negrų pasipikti
nimo banga apėmė apie 109 
miestų kvartalus. Vyriau
sybė nusiuntė prieš sukilė
lius kariuomenę, tankus, 
kulkosvaidžius, norėdama 
ugnimi ir krauju užgniauž
ti stichiškai kilusį maištą. 
Tačiau tai nesustabdė ir 
neišgąsdino negrų. Nauja 
įvykių arena rugpiūčio mė
nesį tapo New Haveno 
miestas (Konektikuto vals-

Visai neseniai Louisia- 
nos valstijoje įvyko masinis 
kovotojų už pilietines tei- 
Sbs žygis. Žygio dalyviai nu
ėjo 170 kilometrų, kad su
sitiktų su gubernatoriumi 
ir išdėstytų jam savo reika
lavimus. Tačiau guberna
torius vietoje savęs nu
siuntė policiją ir nacionali
nę gvardiją.

Dar kartą juos įtikino
Taip negrai dar kartą 

įsitikino, kad jokios taikios 
kovos priemonės neduoda 
norimų rezultatų. O jų gy
venimas tampa vis labiau 
nepaken č i a m a s. Rasinė 
diskriminacija —didžiausia 
blogybė 20-čiai milijonų 
neg^ų, kurie gyvena “lais- 
^K>se” Jungtinėse Valstijo
se. Nedarbas jų tarpe du 
kartus didesnis, negu bal
tųjų tarpe. Negrams sun
kiau įgyti išsilavinimą, 
kvalifikaciją. Jie gyvena 
susigrūdę, vargingose getų 
landynėse. Purvas, dvoki
mas ir žiurkės —< diena iš 
dienos, metai iš metų...

Sunki negrų padėtis tiek 
akivaizdi, kad apie tai buvo 
priversta kalbėti netgi Ame-

“‘Negrų sąmyšiai parodė 
gilų Amerikos visuomenės 
nusmuikimą,” pareiškia žur
nalas “New Republic.” Jo

8 pusi.

puslapiuose yra toks prisi
pažinimas: “Negrai neturi 
darbo, jų mokyklos, butai 
baisūs, jie apgaudinėjami 
ir niekinami... Negrų 
Amerika — landynių šalis. 
Getuose kaupiasi pyktis ir 
neapykanta.”
Vyriausybė nieko nedaro
Atrodytų, audringi negrų 

gyventojų bruzdėjimai pri
vers, pagaliau, vyriausybę 
imtis reikiamų priemonių 
negrų padėčiai pagerinti. 
Tačiau taip neįvyko. Tam 
reikalingos lėšos, o jos pa
naudojamos kitiems tiks
lams, tarp kitko vis labiau 
plečiamam JAV karui Viet
name. Vyriausybė ir kon
gresas apsiribojo tuo, kad 
sukūrė konmisijas negrų 
sukilimų šalyje “priežas
tims” ištirti. Šios komisi
jos, žinoma, randa įvairiau
sių “priežasčių,” išskyrus

tikrąją — nepake 1 i a m a s 
ekono mines ir socialines 
negrų gyvenimo sąlygas.

Vieni paaiškina negrų 
brūzdė j i m u s, pavyzdžiui, 
tuo, kad negrų lyderiai, 
girdi, įkalė į įaudrintų žmo
nių galvas “juodosios ga
lios” idėją. Atstovų rūmų 
komisija anti amerikinei 
veiklai tirti iškėlė sau tiks-, 
lą įrodyti, kad negrų bruz
dėjimai buvo “komunistinio 
sąmokslo” rezultatas. Pre
zidento komisija nepradėjo 
aiškintis negrų “maištų 
priežasčių,” o pasiūlė eilę 
priemonių jiems nuslopinti. 
Svarbiausioji iš jų — padi
dinti nacionalinę gvardiją, 
kad galima būtų greičiau 
susidoroti su maištininkais.

Kongreso atstovų rūmai 
priėmė eilę įstatymų pro
jektų, skirtų kovai prieš 
sukilusius negrus stiprinti.

Tačiau, negrų liaudis ne
žada taikstytis su savo pa
dėtim i ir toliau atkakliai 
kovoja.

Yucaipa, California

I. Maslova

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 

Ievai liūdesio valandoje, broliams Lietuvoje, vi- 
, siems giminėms ir jo idėjos draugams. Mes liū

dime netekę brangaus laikraščio “Laisvės” vado.

Petras Paserskis
Juozas ir Jennie Staniai

Baltimore, Md.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Buvo labai gaila girdėt, kad mus visus pa

liko liūdnoje padėtyje. Reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai Ievai ir visiems draugams.

Palaidojom Elzbietą 
(Sally) Sliesariūnienę
Mano įmylima ir gera 

draugė E. S. Sliesariūnienė 
užbaigė gyvenimo dienas 
rugsėjo 25 d. Palaidota 
(sukremuota) Holly woodo 
kapinėse rugsėjo 28 d. Lai
dotuvių apeigos atsibuvo 
Pierce Brothers Valhalla 
koplyčioje. Laidotuvių da
lyviai nedalyvavo kapinėse 
kremavimo metu, nes tik 
laidotuvių tvarkytojai tai 
atliko, be kapinių ceremo
nijų.

Šermeninėje palydovų bu
vo daug. Karstą puošė di- 
didelis skaičius gyvų gėlių 
vainikų nuo giminių, orga
nizacijų ir simpatijos drau
gų ir draugių iš plačios 
apylinkės, nes velionė buvo 
daug pas įžymėjus savo 
darbštumu, kol sveika gy
veno Los Angeles. Apie 
prieš penkerius metus ji 
sunkiai susirgo. Nors bu
vo dedamos pastangos ją 
pagydyti, bet {metai po metų 
jos sveikata ėjo silpnyn ir 
pagaliau pateko į Long 
Beach, Calif., įstaigą, vė
liau buvo perkelta prie Los 
Angeles Granada Hills sa- 
natorijon; ten pabuvus ar
ti poros metų užbaigė sa
vo gyvenimo dienas. *

Velionės šermenų tvarky
mu rūpinosi jos duktė Al
dona Welker, kuri gyvena 
Northridge, Galif.

Elzbieta atvyko į Ameri
ką dar jauna būdama. Kiek 
pagyvenus Amerikos mies
tuose, susipažino su Sliesa- 
riūnu ir už jo ištekėjo. Ke
letą metų pagyvenę susilau
kė šeimos—vieno sūnaus ir 
dukros. Šeimos gyvenimu 
Elzbietai neilgai teko 
džiaugtis: mirė jos vy
ras, po kiek laiko—ir jau
nutis sūnelis. Likusi vie-

na turėjo sunkiai dirbti ir 
dukrą auginti. Elzbieta iš 
amato buvo profesionali vi
rėja, dirbo įvairių klubų 
pramogose kaip šeimininkė 
—Hollyoode ir Los Angeles.

Velionė buvo laisvų min
čių moteris. Kol galėjo, rė
mė visais galimais būdais 
pažangiąją spaudą ir dar
bininkiškas o r g anizacijas. 
Ji daug pasižymėjo Lietu
vių Moterų Klube ir kitų 
organizacijų pramogose.

Mirė sulaukus 72 metų. 
Gimus ir auįus Lietuvoje, 
Skriaudžių apylinkėje. Pa
liko liūdesyje savo dukrelę 
Aldoną ir du jos sūnus, ve
lionės anūkus, taipgi sesutę 
Klimienę su šeima ir broli 
Mockapetrį. Visi gyvena 
Floridoje.

Aš su velione per ilgą lai
ką draugavau ir veikėme, 
kur tik buvo galima. Buvo
me vienmintės geros drau
gės ir idėjos draugės.

Esu labai dėkinga, kad 
gavau progą paskutinį sy
kį ją pamatyti ir atsisvei
kinti ant visados savo bran
gią draugę Elžbietėlę. Nors 
ligos buvo nuvargintą ir 
per keletą metų gyvenome 
tolokai viena mino kitos, 
bet mano širdyje jos drau
giškumas pasilieka atmin
čiai ant visados. Mes, li
kę jos draugai ir daaugės, 
atsiminsime tave, Elzbietė-

Bridgeport, Conn.
LLD Trečios Apskrities 

Konferencija, parengimai
Spalio 22 d. Lietuvių sve

tainėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn. LDS 74 
kp. rengia. p;etus ir koncer
tą pagerbimui Hartfordo 
^Laisvės choro, kuris pagar
bos pilnai yra užsipelnęs, 
nes iis per 40 metu dainavo 
ir dainuoja lietuviškas dai
nas. Visi prašomi parengi
me dalyvauti. Pagerbkime 
tinkamai Laisvės chorą ir 
jo mokytoją, kuri per daug 
metų pasišventusiai mokina 
chorą.

Dainų programą pildys 
patsai choras, ir bus solistų 
iš Worcesterio. Programa 
prasidės 1 vai. dieną.

LLD Trečios Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 29 d. Bus laikoma 
407 Lafayette St. Bridge- 
porte. Pradžia 10 vai. ryto 
po nauju laiku. Delegatai 
prašomi pribūti laiku. Taip
gi prašomi ir svečiai. Visi 
būsite priimti ir pavaišinti, 
lygiai kaip ir delegatai.

Apskrities valdybos narys 
J. Strižauskaš.

. 4 St., Chester, Pa.
konferencijos, 4 va- 
bus šauni vakarienė.

Po 
landą, 
Prašoįne visus svečius būti 
laiku, 
sus Apskrities Komitetas.

Rengia ir kviečia vi-

A. Lipčius

Sellersville, Pa.
Prieš pabaigą praėjusio 

rugsė; o “Laisvėje” pasiro
dė trumpa žinutė: ūkinin
kai A. ir B. Ramanauskai 
ruošią pietus spalio 1-ą die
ną p 
kų ir 
jų ruoštuose bank e t u o s e 
praėjusią vasarą..

Ta$ Ramanauskų kvieti
mas 
staigmena. 
Juk n 
kio nuoširdaus kvietimo! 
Philadelphi e č i a i veikėjai, 
kiek pasikalbėję, nutarė 
vykti į tą draugišką sueigė-

avaišinimui darbinin- 
darbininkių, dirbusių

buvo mums nemaža 
Ką gi daryti? 

egalima ignoruoti to-

nepajutom, kaip pa- 
pobūvio diena atrie- 
Bet oras vėsus. Kar- 
lietukas smulkučiais 
is dvelkia. Tačiau nė 
nebaugina, nes ūki- 

Ramanauskai turi

Margareta Alviniene

Japonijos ūkininkai kovėsi 
su policija

Tokijo. — Daugiau kaip 
300 ūkininkų kovėsi su 1,500 
policistų. Ūkininkai protes
tavo prieš valdžios planą jų 
žemėje statyti naują tarp
tautini aerodromą. Nema
žai sužeistų ir areštuotų.

P. ir N. Dudonis
Chester, Pa.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Jackson Heights, N. Y.

Mes, San Francisco - San Leandro (Calif.) 
ir apylinkės draugai, reiškiame nuoširdžią už
uojautą jo draugams, bendradarbiams “Lais
vės” kolektyve, nuoširdžiausią užuojautą jo gy
venimo draugei Ievai, jo broliams ir giminėms 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Haverhill, Mass.
Šiais metais buvo labai 

nepaprastas oras: vieną 
dieną šilta, kitą šalta. Spa
lio 8 diena buvo gera. M. 
Kazlauskienė prisisodino 
pilną mašiną žmonių ir nu
važiavome į Montello Tau
tišką Namą. Buvo labai 
linksma susitikti su žmonė
mis, kurie buvo Tarybų 
Lietuvoje ir visi džiaugėsi, 
kad turėjo progą atlankyti 
savo seną tėvynę Lietuvą. 
Sakė, dabar Lietuva — tai 
mokslų šalis. Mokosi visi— 
maži ir suaugę, nes mokslas 
visiems nemokamas ir dar 
studentai gauna primokėti.

Nereikia tikėti, kad ponai 
Tarybų Lietuvą taip labai 
keikia, nes Smetonos lai
kais ponai turėjo šiltas vie
tas, nedirbo ir gaudavo ge
ras algas.

Kelionė pavyko labai ge
rai. Su kuriais kalbėjau
si, tai visi rengėsi atva
žiuoti spalio 15 d. ant pietų, 
kuriuos rengia LLD ir LDS 
kuopos Maple Parke. Pra
džia 1 vai

Nė 
skirta 
dėjo, 
tais 
pursla 
vieno 
ninkai 
didelę pastogę. Trejetas pil
nų mašinų atvyksta iš Phi- 
ladelphijos. Po vieną iš 
Readingo, Estono, Paten- 
burgo ir iš kitur — apie 30 
svečiu.

Po 
j imu 
gius : 
čius : 
kalba 
tė R 
kinda

ma “

draugiškų pasikalbė- 
gaspadinės neša val- 
stalą ir kviečia sve- 

sėstis. Trumpai pa- 
pietų rengėja Broniu- 
amanauskienė, paaiš- 
ma šios jaukios suei- 
tikslą, apgailestauda- 
Laisvės” redaktoriaus 
žaros staigią mirtį, ir 
šo svečius, pavalgius,papra 

‘paaukoti po kiek kas išga
li pagerbimui velionio Miza
ros per “Laisvę” ir šiaip 
spauc i

B ai j 
rinkliava. Aukojo po $10: 
R. Merkiai, E. Lietuvaitė, 
F. N avardauskas, P. Men
ei nskas, K. Zambusevičiai; 
B. G 3 g ž d a $8; po $5: W. 
Skact , D. Gurklis, F. Va- 
lantai 
Čiurli 
tiniai 
Rams.: 
L. Be:

erbilmui velionio Miza

os parėmimui.
giant pietus, pravesta

Suteikite gerą dovaną savo anūkui ar anūkei. 
Įrašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ant 
20 metų santaupų (endowment) apdraudos.

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

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

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

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 savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers) 

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

Frank Strauss Anna Daukus
A. Dagis (Detroit)
F. Balčiūnas J. Garelienė
J. ir K. Karosai (Detroit)
M. Baltulionytė J. ir M. Ginaičiai
Josephine Anscott P. ir M. Williams
Telda King B. ir V. Sutkai
J. ir M. Mozūraičiai A. ir V. Taraškai
A. ir K. Mugianiai F. ir D. Mačiuliai
L ir M. Kamarauskai A. ir N. Valaičiai
R. ir M. Mijat A. Norkus
V. ir U. Burdai E. P.

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1067

Toji mirtis paliko niekados neužpildmą 
spragą musų pažangiųjų lietuvių Amerikos tar
pe. Mes liūdime ir reiškiame gilią užuojautą 
Ievai Mizarienei.

I. Klevinskas
I

O. M. Čerkauskaitės
J. M. Gluoksniai
K. Genys
J. Liepa

B. Tuškevičius 
M. Truikienė 
P. Indriulienė 
A. Galinauskas 
J. Tamulionienė

—Scranton, Pa.

Rojaus Mizaros mirtis su
krėtė mus visus. Užuojau
ta Ievai.

Iki pasimatymo gražia
me Maple Parko pušyne.

Darbininkė

Chester, Pa.
Mūsų kolonijos senoji lie

tuvių ateivių karta greitai 
retėja.

Mirė Mikolas Kasinskas, 
arti 78 metų. Beveik visą 
savo gyvenimą priklausė 
prie V. pašalpinio klubo.

Užuojauta jo sūnui, mar
čiai ir anūkams, o Mikolui 
ramiai ilsėtis šios šalies že
melėje.

Sunkiai susirgo Marytė 
Matulienė (Mitshel), jos 
širdis sušlubavo. Gydytojai 
sako, kad reikia daryti ope
raciją ir kad ji bus sunki, 
labai pavojinga širdies ope
racija. Linkiu viską sėkmin
gai nugalėti ir greitai su- 
gyti.

Spalio 15 dieną, 12 valan
dą įvyks Literatūros Drau
gijos 6-sios apskrities kon
ferencija Klubo svetainėje,

, N. Griciūnienė, K. 
ai. Mariutė, J. E. Ka- 

M. Romi kaitienė, A. 
nauskas, V. Gustaitis; 
ndradarbis $4: po $2: 
liepienė, E. McDonald; 
,siliauskienė $1.
augė RamanauskienėjDr 

pasitarus su kai kuriais vei
kėjai^, padalino aukas seka
mai 
dies Balsui” $70, Kadangi 
“Liaudies Balsui 
buvo 
vaite 
darė 
išryškėjo, kad “Liaudies 
Balsas” labiau skursta ne- 
dateklium, negu kiti mūsų 
pažar

Dn.i 
svečius linkimai ; 
šypsena veiduose, 
no karališkais pi 
įleisdami a p g a i 1 e s tavo, 
kad jiems sulaukus rudens 
pasidarė nyku, neramu. Nes 
vasarą buvo banketai ir 

draugai ir pažįstami 
dažndi atsilankydavo, o da
bar pasiliko tik dviese su 
gyvuliais ir paukščiais.

Leonora

“Laisvei” $50. “Liau-

” iš aukų 
tik $67, tai E. Lietu- 
pridėjo $3 — ir pasi
jo. Iš patikimų žinių

gūs laikraščiai.
ugai Raman a u s k a i 
s linkimai priėmė su 

. Pavaiši- 
_______  pietumis ir

šiaip

Stebisi laimėjimais
Maskva.—Etiopijos dar

bo ur.ijų delegacijos vadas 
M. H. Mikael pareiškė, kad 
jis Tarybų Sąjungoje pama-.

erai naują pasaulį, ku-tė “ti
rio dįirbo žo|mnės pasiekia 
savo svajonę.”
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Užuojautos laiškai, 
telegramos 

MIRUS ROJUI MIZARAI
Miela drauge Ieva,

Šią sunkią valandą, netekus (Rojaus, nuoširdžiai užjau
čiu Jus ir kartu pergyvenu dėl šios skaudžios nelaimės.

i Ši žinia buvo nepaprastai netikėta. Aš visą laiką įsivaiz-
į davau ir įsivaizduoju Rojų gyvą, energingą organizatorių, 

kovotoją. Dar šeštadienį, Rojaus mirties dieną, apie vieš
nagę pas Jus ir Rojų šnekėjausi su Panevėžio mokytojais — 
lituanistais — ir, staiga, atverčiau vakar “Tiesą” — Rojaus 
nuotrauka ir nekrologas. ...

Liūdna ir skaudu. Viena tik kiek mažina nusivylimą— 
tai, kad didžiausia, esmingiausia Rojaus dalis liko gyva jo 
plunksnos darbuose — knygų, straipsnių puslapiuose, darbo' 
ir kovos draugų, daugelio lietuvių gyvuose prisiminimuose. . .

Laikykitės, drauge Ieva! Mes kartu su Jumis!
S. Kregždė

Vilnius

Didžiai gerb. drauge Ieva Mizariene,
Mus pasiekė liūdna žinia apie Jūsų gyvenimo draugo 

Rojaus mirtį.
Šią sunkią valandą giliai Jus užjaučiame ir liūdime kar

tu su Jumis. Šviesus Rojaus Mizaros atminimas amžinai liks 
mūsų atmintyje.

Linkime Jums ištvermės ir sveikatos pergyventi šią skau
džią nelaimę.

Su gilia pagarba,
Genė ir Leonas Jųozapavičiai

Vilnius

Brangi Ieva,
Skaudi žinia pasiekė Lietuvą. Netekome didelio mūsų 

šalies draugo, nuostabaus žmogaus, mūsų Bičiulio.
šią skaudžią valandą, leiskite, brangi Ieva, išreikšti 

užuojautą Jums, netekus brangaus vyro ir draugo.
Rojaus nebėra. Graudu ir liūdna, kad tokie nuostabūs 

žmonės taip anksti palieka mus. Buvome labai prisirišę prie 
Rojaus vardo. Jį mums primindavo “Laisvės” kviekvienas 
numeris. Neseniai pas mus buvo Respublikinės Dailės paro
dos atidarymas, prisiminiau Rojų ir Jus taip aktyviai daly
vavusius atidarant 1965 m. Respublikinę dailės parodą. Daug 
šiltų žodžių išgirsta iš Jo mūsų meno adresu. Ir dar taip 
neseniai Jis žavėjosi Lietuvos menu “Expo 67” parodoje.

Didžiai nuliūdę
Bronė ir Gediminas Jokūboniai

Vilnius
----    —• J

Didžiai gerbiama drauge Ieva!
Drauge su Jumis skausmingai liūdime, Jums netekus 

brangaus Rojaus. Tai didelis nuostolis mums visiems, visai 
lietuvių kultūrai.

Aš niekados nepamiršiu mūsų susitikimų ir pokalbių. 
Visados atsiminsiu Jo pasiaukojamą darbą, jo nuoširdumą 
ir principingumą.

Mes, jaunesnieji literatūros darbuotojai, visados jautė
me jo meilę, jo norą matyti mus geresniais ir šviesesniais, 
žinom, kad visados jo mintys buvo tyros, mieliai garbingos. 
Šito sau gali linkėti kiekvienas pradedantysis kultūros bare.

Priimkite mano ir mano šeimos gilios užuojautos žodžius.
Jūsų,

Mykolas Sluckis 
Vilnius

Mus pasiekė liūdna žinia. Mirė įžymus Amerikos pa
žangiųjų lietuvių veikėjas, publicistas, liaudies rašytojas, 
“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara.

Tai didelis nuostolis Amerikos lietuvių pažangiajai vi
suomenei. Iš jos eilių pasitraukė drąsus karys, kuris per visą 
savo sąmoningą gyvenimą kovojo už žmonijos pažangą, už 
socializmą, už taiką pasaulyje.

Prašau perduoti nuoširdžiausią užuojautą velionio žmo
nai ir artimiesiems. Mes Tarybų Lietuvoje drauge liūdime 
su Jumis, r

Vandalinas Junevičius
Lietuvos žemės ūkio akademijos laikraščio “žemės ūkio 

specialistas” atsakingas sekretorius.

IS LAIŠKŲ
Spalio 8, 67 m. 

Gerbiamas redaktoriau:
“Laisvės” 76 No. J. Ga- 

siūno “Krisluose,” apart 
kitų jo svarbių bruožų, jis 
paliečia Liet. Darb. Susiv. 
reikalus.

Man ypatingai yra svar
bu matyti Jūsų spaudoje, 
kad Jūs rūpinatės savo Su
sivienijimo likimu, kaip aš 
SLA, kuriam prikl a u s a u 
(pertraukomis) nuo 1906 
metų. Pastoviu nariu esu 
nuo 1937 m.

Keli metai atgal aš ra
šiau Jums sujungimo visų 
trijų susivienijimų į vieną 
organizaciją reikalu, nes 
dirbant savam SLA, teko 
pastebėti, kad daromi va
jai, Seimas nuo seimo lai
kotarpiu, neduoda teigiamų 
rezultatų gauti naujų na
rių, papildymui mirusių. 
Taip dedasi SLA. Ta pati 
nesėkmė esanti pas Jus, tas 
regima ir pas rymiečių 
LKS.

Permatant tas visas visų 
susivienijimų nepase k m e s 
gauti naujų narių, reikia 
stebėtis, kad organizacijų 
vadai, neieško naujų meto
dų ir kelių tai nelemtai pa
dėčiai pastoti kelią. Kaip 
atrodo, vadams labiau no
risi pasilikti organizacijų 
viršūnėse iki organizacijų 
likvidavimo laiko, negu pa
pildyti organizacijų vado
vybes jaunesniu krauju.

Dirbant s avo SLA 135 
kuopoje nuo 1948 metų kaip 
organizatorius, fin. sekre- 
torius-iždininkas, teko labai 
aiškiai permatyti ne tik 
vietos kuopos likimą, bet ir 
visos mūsų broliškos orga
nizacijos. Permatęs tai, 
1961 m. parašiau savo, or
ganizacijos organui “Tėvy
nei,” “Garsui,” LKS orga
nui, kaip ir LDS, rašinį, ku
rį tik “Laisvė” 84 No. su
naudojo; kiti du organai 
mano nurodymus organiza
cijų naudai suignoravo...

Rašiau privačiai apie tai 
savo organizacijos veikė
jams, kurie, atsakydami, vi
si užgylė mano planą, kai 
kurie, tačiau, pasisakė, kad 
“per anksti tą sumanymo 
planą dabar vykdyti, nes 
mes esame gana dar drūti 
ir stiprūs.

Po atsibuvusio SLA Sei
mo 1966 m. Clevelande iš- 
naujo parašiau sujungimo 
susivienijimų į vieną kūną 
straipsnį antgalviu: “Leis
kite ir Man Pasisakyti SLA 
Reikalu,” kurį pasiunčiau 
savo organizacijos organui 
“Tėvynei,” bet po ilgo del
simo, tik pareikalavus, re
daktorius straipsnį grąžino, 
kaip “nekošer.” “Dirva” tą 
patį padarė.

Buvau manęs atspausti tą 
straipsnį specialiais lape
liais ir išsiuntinėti SLA 
visų kuopų valdyboms ir 
nariams susipažinti. Ta
čiau susilaikiau nuo to ak
to, nenorėdamas sukelti er
zelio veiksniuose.

Dabar perskaičius Jūsų 
spaudos “Krisluose” tas pa
čias “bėdas,” kaip ir kitų 
susivienijimų vargus, ar 
neverta būtų Jūsų susivie
nijimo viršaičiams pradėti 
su SLA ir LKS vadais su
jungimo visų trijų susivie
nijimų į vieną kūną pasi
kalbėjimus? To nepadarius, 
susi vienijimams gręsia 
liūdnas likimas.

Z. J.
2029 Brandywine St. 
Philadelphia, Pa. 19130

P. S. Mirus Rojui Miza
rai, reiškiu mano gilų san- 
gailos jausmą, netekus tau

kaus liętųvįę. Z.

Gerbiamoji “Laisvės” redakcija:
Rugsėjo 23 d. žinia mane labai sukrėtė, kai draugai K. 

Čiurlys iš Elizabetho ir draugai eastoniečiai L. Tilvikas ir 
Jonas Ratinis pranešė man liūdną žinią, kad mirė mūsų mie
las draugai Rojus Mizara. Man užėmė kvapą, negalėjau iš
tarti žodį.

Mieli draugai ir draugės, geriausiai, tai kad sutvertume 
komitetą pastatymui neužmirštamo paminklo, kaip nortų 
žvaigždė, kuri niekad nenusileidžia. Lai ir ateinančioji kar
ta bando eiti draugo Rojaus pramintais taikas.

Vienas milijonierius paliko testamentą darbo žmonių laik
raščiui “Workeriui” vieną mįlijoną dolerių. O mes, kurie 
kiek išgalime, sudėkime paminklui draugui Rojui—ir marios 
susideda iš lašų.

Jei aš galėčiau, tai prirašyčiau kalnus knygų apie ve
lionį, apie jo gyvenimo kelią nuo piemenėlio iki paskutinio, 
atsikvėpimo. Jisai organizavo LLD, LDS,tvėrė chorus, parašė 

' vadovėlius ir organizavo jaunuolių gretas, mokė visus. Ne
praleido nė vieno mitingo, kur buvo kviečiamas. Išvažinėjo 
visas JAV kolonijas, Pietų Ameriką, Europą. Kiek jis naktelių 
nemigęs dirbo, rašė...

Aš paskirtu, jei dar gyvąs liksiu, $10 savo mokytojo ir 
švietėjo paminklui.

FRANK P. ZAVIS, St. Lukes Hospital, Bethlehem, Pa.

Mielą Dedieue,
Nepaprastai sukrėsti ištikusia Jus didžiule nelaime — 

mūsų visų mylimo didžiai gerbiamo Jums brangaus vyro dė
dės mirtimi.

Nuoširdžiai h* giliai užjaučiam Jus, miela, brangi dėdie
ne, šią sunkią ir skaudžią valandą. Linkime Jums stiprybės.

Birutė ir Algimantas Prusevičiai
Vilnius

z (Bįus daugiau) \
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Anna Maria, Fla.

Robert Meyers
Robert Meyers, Bernice 

Walins-Meyers sūnus, pasi
rinko medicinos mokslą. Jis 
siekiasi daktaro laipsnio J. 
Millers Medical C; e n t e r, 
Gainesville kolegijoje. Kaip 
pirmojo kurso studentas, 
negaišinęs laiko, per ketu
ris vasaros mėnesius už
baigė tyrinėjimus Bio-Che- 
mistry skyriuje.

1964 m. baigė Manatee 
High School ir gavo B. S. 
laipsnį University of Flo
rida 1967 m. balandžio mė. 
nesį.

Robertas priklauso prie 
LDS nuo mažens. Nors 
jaunuolis nepažino savo tė
vo meilės kūdikystėj, moti
na ir senukai pasišventusiai 
užaugino jį gabų,, mokslui 
linkusį studentą. Ir jeigu 
močiutė gamta mums leis 
dar kelis metus pagyventi, 
tai gal Walinčių šeimoje 
turėsime daktarą Robert 
Meyers.

Linkime laimingai pasi- 
brėžtą tikslą medicinoje pa
siekti, nes jis bus naudin
gas visuomenei.

Onutė

CLEVELAND, OHIO
Bendro parengimo dienos 

pakeitimai
Jau spaudoje tilpo kele

tas pranešimų, kad mūsų 
visų draugijų bendras spau
dos naudai parengimas 
įvyks spalio 22 d. Tačiau, 
kuomet įvyko banketas toje 
pačioje svetainėje spalio 1 
d., sužinojome, kad ta sve
tainė dar kovo mėnesį bu
vo išrenduota kitiems. Jie 
mums siūlė viršutinę sve
tainę, kuri žymiai branges
nė (net su nuolaida), bet jo
je nėra estrados, o Chica- 
gos menininkų grupė pasi
ruošus atvažiuoti ir prisi
dėti prie programos atliki
mo.

Pasijutome tokioje padė
tyje, kad turėjome mūsų 
parengimą nukelti 3 savai
tėmis vėliau — į lapkričio 
12-ą d. Manėme, jog tai 
nebus didelio skirtumo. Bet 
vėliau pasirodė, kad tą die
ną chicagiečiai turi savo 
stambų pobūvį ir ta meni
ninkų grupė bus namie rei
kalinga, reiškia, pas mus 
atvažiuoti negalės. Todėl 
šį kartą turėsime tenkintis 
tik savomis meninėmis jė
gomis, su mintimi Ohicagos 
menininkus panaudoti pir
mai progai pasitaikius at
eityje.

Mūsų bendras parengi
mas spaudos naudai, kaip 
matote, įvyks lapkričio 12-ą 
d. Slov a n i a n Hali, 15810 
Holmes Avenue. Smulkiau 
apie visą to pobūvio pro
gramą pranešime vėliau.

J. žebrys .

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią ir nuoširdjžią užuojautą ve- 

lionies žmonai Ievai, visiems 
draugams, taipgi laikraščio 
vui, netekusiems atsakomingo 
visai pažangiai visuomenei, netekusiai įžymaus 
ir veiklaus rašytojo.

giminėms, idėjos 
Laisvės” kolekty- 

• redaktoriaus, ir

LLD 75-a KUOPA 
Miami, Fla^

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiu širdingą užuojautą

Mizarienei jos liūdesio
jo žmonai Ievai 

• valandoje.

J. Stasiukaitis
Philadelphia, Pa.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiu gilią užuojautą jo 

ir kartu liūdž
žmonai Ievai, 

iu.

Suzanni Kazokytė-Jones
Frackville, Pa.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Didžiojo New Yorko dai

lininkai ruošiasi rudeninei 
atviro oro parodai/ Vykdys 
per tris savaitgalius, prie 
Junction ir Queens Blvd.

ą velionio žmonaiReiškiame gilią užuojaut;
Ievai, giminėms, idėjos draugams ir pažįsta
miems. Mes liūdime sykiu si. jumis.

LDS 6 kuopa
Binghamton, N. Y.

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967 m.

ROJUS MIZARA

Mes reiškiame giliausią užuojautą jo žmo
nai Ievai, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. 
Gaila netekus žymaus veikėjo.

Stanley ir Julia Rainardai
Dorchester, Mass.

Mirus brangiam rašytojui, draugui Rojui 
Mizarai, reiškiame širdingiausią užuojautą jo 
žmonai draugei Ievutei, gimtiems Lietuvoje ir 
Amerikoje. Su jo liūdinčia pažangiąja visuome
ne, liūdime ir mes.

Jonas ir Kastule
Rušinskai ir šeima

Brooklyn, N. Y.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
MIRUS

ROJUI MIZARAI
Graudu ir gaila, reiškiu gilią užuojautą jo 

žmonai Ievai, jo broliams Lietuvoje ir drau
gams. Velioniui Rojui Mizarai, daug garbingų 
darbų ir kelionių atlikusiam, tebūna ilgas jo 
prisiminimas.

Anna Norkiene
Detroit, Mich.

giausią užuojautą 
loję jo gyvenimo

Mes reiškiame kuo širdir 
labai didelėje liūdesio valan 
draugei Ievai Mizarienei ir kartu visiems lais- 
viečiams ir velionio giminėms ir draugams.

Pranas ir ]
Dearb

Elzbieta Jočioniai 
orn, Mich.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą ve- 

lionies žmonai Ievai, visiems giminėms bei idė
jos draugams. Taipgi laikraščiui “Laisvei” ne
tekus atsakomingo redaktoriaus ir visai pažan
giajai visuomenei netekus įžymaus rašytojo ir 
visuomenįųinko. Visi kartu liūdime.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Klubo Valdyba ir narės

Detroit, Mich.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Iš širdies gelmių gailime netekę lietuvių 

liaudies rašytojo, mokytojo, 
redaktoriaus ir brangaus di 
jauta Ievutei Mizarienei ir vi 
jusiems. Liūdime kartu su

Domicei i

, organizatoriaus, 
augo. Mūsų užuo- 
šiems Rojų pažino- 
jumis...
e ir Juozas LukaiA 

lYorcester, Mass.
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Revoliucija Kubos provincijoje

pa-

žvilgsnis į ligonines 
_ Kubos kalnuose
j Beatrice Johnson

Daugelis Kubos lankyto
jų, kokia bebūtų jų nuomo
nė apie įvairius Kubos re
voliucijos aspektus, sutinka 
su tuo, kad vienas iš did
žiausių jos laimėjimų buvo 
nemokamas gydymas ir 
medicinos pagalba, dabar 
prieinama Kubos liaudžiai.

Vienas svarbiausių pasie
kimų medicinos srityje yra 
įsteigimas ligoninių kaimo 
vietovėse, kur medicinos 
pagalba pasiekia net la
biausiai nutolusius kalnų 
rajonus. Iki 1959 m. kai
miečiams, žemės ūkio dar
bininkams ir miestų var
guomenei medicinos
galba buvo beveik nepri
einama, geriausiu atveju, 
jie naudojosi tik labai men
kais patarnavimais šioje 
srityje. Revoliucinė Kuba 
paveldėjo Havanoje dide
les ligonines, tarnavusias 
fektai turtingiesiems, tuo 
tarpu visoje likusioje Ku
bos teritorijoje buvo tikra 
“mediciniška dykuma”.

Metinis biudžetas sveika
tos reikalams dabar siekia 
virš 140 milijonų peso ir di
delė jo dalis skiriama medi
cinos tarnybai kaime. Per 
kelis pastaruosius metus 
įrengta 40 ligoninių, aprū
pintų gydytojais, medicinos 
seserimis, laboratorijomis, 
dantų gydymo kabinetais, 
rentgeno aparatūra, specia
liais gimdymo ir vaikų sky
riais. Trijų Kubos medici
nos institutų absolventai 
dvejus metus privalo dirbti 
kaimo ligoninėse. ' 

septynius intensyvaus 
darbo metus Kubos Liau
dies Sveikatos Ministerija 
sukūrė gerai organizuotą 
medicinos įstaigų ir profi
laktikos centrų tinklą, susi
grupavusį apie provincijų 
bei rajonų centrų bendrą
sias ir specializuotas ligoni
nes.

Mes matėme
Mūsų grupė aplankė vie

ną ligoninę Escambrajų 
kalnuose. Ši ligoninė turi 
konsultacijos kambarius, 
chirurgiją, dantų gydymą, 
laboratoriją, vaikų ir gim
dymo skyrius, vaistinę.- Li
goninėje 30 lovų, du gydy
tojai ir trys medicinos sese
ris. Viskas tvarkinga ir 
švaru ir, kaip visur Kubo
je, kiek per daug triukš
minga, bet užtat linksma.

Vyriausias gydytojas, 28 
metų amžiaus, buvęs Hava
nos gyventojas, pasakė 
mums, kad visos tos nau
jos ligoninės dar turi ne
pakankamai personalo, nors 
tas skaičius nuolat didėja. 
Ateina daugiausia jauni 
specialistai, bet ir daug se
nų gydytojų atsisako nuo 
privačios praktikos ir ati
duoda* didesnę savo laiko 
dalį sveikatos apsaugos 
įstaigoms.
^1$>3 m. iš 6,000 gydyto

jų jau virš 4,000 pastoviai 
dirbo valstybinėse ligoninė- 

' se, tai yra 3,000 gydytojų 
daugiau, negu prieš revo
liuciją. Tiesa, pasakė jau
nasis gydytojas, tuoj po re
voliucijos daug gydytojų 
pasidavė JAV agitacijai ir 
apleido Kubą. Apie 1,300 
gydytojų išvyko į JAV pa
vilioti dideliais pažadais. 
Tačiau Kuba jau seniai nu
galėjo susidariusius tuomet 
^n%mus. Buvo įsteigti du 
nauji medicinos institu
tai — vienas Santiago de 
Cuba, kitas — Santa Claro-

je. Santiago institutas jau 
išleido 500 gydytojų, Sant 
Claros veikia jau antrus 
metus.

Puiki santaika
Toje kalnų ligoninėje mes 

praleidom keturias valan
das ir sužinojome daug ką 
apie jos darbą. Visų pirma, 
buvo malonu matyti drau
giškus ir šiltus santykius 
personalo su ligoniais. Jie 
vieni kitus vadina vardais, 
kaip didelėje šeimoje. Toks 
artumas labai padeda pažin
ti žmones, rajoną, jo isto
riją, jo higieninius ir medi
cininius poreikius.

Didelė ligoninės darbo da
lis skiriama ligų ir epidemi
jų profilaktikai. Visos ki
tos ligoninės yra įtrauktos 
į bendrą preventyvinių me
dicinos įstaigų tinklą, vado
vaujamą Sveikatos Minis
terijos. Medicinos persona
las skaito paskaitas apie hi
gieną ir vakcinacijų reikš
mę. Jie rodo filmus ir pra- 
vedinėja masines vakcinaci
jos kampanijas.

Maliarija, šis tropinių 
kraštų žudikas, yra visiš
kai pašalinta. Nebėra pa
vojaus būti sužalotam nuo 
polio, kadangi nuolat varto
jama Sabino vakcina. Taip 
šiais metais krašte nebuvo 
nė vieno vaikų paralyžiaus 
atvejo. Prieš kitas ligas 
vartojama triguba univer
salinė vakcina. Kuba suge
bėjo sumažinti mirimų nuo 
gastroenterito skaičių. Iki 
1964 m. tas skaičius nukri
to nuo 59 iki 28 vienam 
šimtui tūkstančių.

Naudingas kooperavimas
Mes paklausėme gydyto

ją, kaip dirbama sunkiais 
atvejais arba prie kompli
kuotų operacijų. Kiekviena 
kaimo ligoninė yra pritvir
tinta prie vienos srities arba 
provincijos sostinės centri
nės ligoninės. Ligoniai, ku
riems reikalinga operacija 
arba specialus gydymas, 
gabenami tenai greitosios 
pagalbos mašinomis, lėktu
vais arba helikopteriais. .

Mūsų aplankytos ligoni
nės personalas — visi jau
ni žmnoės, pilni entuziaz
mo, mylį savo darbą. Jau
nasis vyr. gydytojas mums 
pasakė, kad jis, kaip ir kiti 
miesto jaunuoliai, bijojo 
būti “palaidotas” tolimoje 
provincijoje. “Aš čia dirbu 
antruosius metus, suteikda
mas sveikatą ir nešdamas 
kultūrą seniau apleistiems 
žmonėms, žmonėms, kurie 
kuria mūsų kraštui turtus 
ir gėrybes, ir aš skaitau, 
kad tai yra mano didelė 
garbė ir privilegija.”

Iš “New World”
Vertė I. Vladimirovienė

Streikai ir areštai 
Urugvajuje

Montevideo. I U r ugva- 
jaus policija areštavo dau
gelį darbo unijų vadovų. 
Jie kaltinami dėl streikų ir 
kitų neramumų šalyje.

Protestui prieš areštus 
buvo paskelbtas 24 vai. ge
neralinis streikas.

“Darbas” prašo paramos
Montevideo 
1967 IX 14

Brangūs draugai!
Siunčiame savo laikraštį 

“Darbą” oro paštu ir tiki
mės, kad greit gausite. 
Prašome, kaip geriau, pa
skelbti pažangiame judėji
me apie mūsų spaudos va
jų. Mes laukiame skubios 
paramos mūsų darbo žmo
nių laikraščiui, kovojan
čiam už geresnį ir sotesnį 
rytojų.

Taip pat prašome visas

pinigines perlaidas — če
kius, money orderius — 
siųsti vardu mūsų iždinin
ko, kuris yra ir pirmininkas 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ro Sero Skyriaus Valdybos, 
sekančiai:

Juan Čaplikas 
Ecuador 1680 
Montevideo
Sveikiname draugiškai 

už viską tariame ačiū!
J. Čaplikas

“Darbo” Administratorius

ir

MIAMI, FLA.
Moterys už taiką— 

į Washingtoną
Kuo daugiau JAV prezi

dentas kalba už tęsimą karo 
Vietname, tuo didesni pro
testai kyla prieš karą. Mi- 
amyje už taiką ir laisvę gy
vai ir nuolatiniai kalba ir 
demonstruoja moterų ir ki
tos organizacijos. Iki šiol 
dar taikos klausimas nebu
vo girdimas tarp studenti
jos, o dabar jau ir Miamio 
universitete Vietnamo ka
ras iškilo — gyvos diskusi
jos vyksta už taiką.

Organiza c i j a “Women’s 
International League for 
Peace and Freedom” ruo
šiasi didžiulei taikos de
monstracijai į Washingto- 
ną. Spalio 21 dieną visos 
mūsų šalies taikos mylėtojai 
pasakys Pentagonui Wa
shingtone, kad Vietnamo 
karas nėra Amerikos žmo
nių karas, kad prezidento 
karinė politika yra klaidin
ga. Iš Miamio kelionę į Wa- 
shingtoną moterys organi
zuoja autobusais. Išlaiky
mas taikos yra gyvybinis 
šio momento reikalas.

Gero pritarimo taikos rei
kalui neužtenka. Čia reikia 
darbo, kad taikos reikalas 
būtų girdimas ir pildomas. 
Lietuviai, kad ir dar ne
skaitlingai, jau teikia para-

mą taikos reikalui. Šie jau 
prisidėjo: J. Šukaitis, A. P. 
Gabrėnas, A. M. Walley, J. 
Small, A. Paukštienė, J. 
Kanceris, G. Danis, A. Ba
belis, Paukštaitis, J. Sta- 
pankevičius, E. Vitartienė, 
R. Chulada, J. Koch, V. Bo
vinas, Ig. Urbonas, P. Ur
bonaitė, S. Zavišas, J. Birš
tonas, V. J. Stankus, Olga 
Šimkus, 
montas, 
reikalui

Kurie
dėjimui, ar galite kuo nors 
prisidėti prie to švento dar
bo, ar gauti informacijų, 
galite kreiptis: Peace Cen
ter of Miami, 141 N. E. 3rd 
Ave., Room 415, Miami, 
Fla. 33132.

W. Lack, Ch. Ai- 
A. Bečienė. Taikos 
jis sudėjo $25. 
pritaria taikos ju-

Ramstis

Pranešimas
SO. Boston, Mass.

LDS los Apskrities kon
ferencija įvyks spalio 22, 
11 vai. ryto, 318 W. Broad
way. Kviečiąme 1-os Ap
skrities k uopas dalyvauti, 
turėkite gerų sumanymų. 
Mūs gabios gaspadinės pa
gamins skanius pietus dele
gatams. Kviečiame ir pa
šalinius ateiti, kartu pietų 
pavalgyti. S. Rainard.

(78-79)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

“Laisvės” skaitytoja Ele- 
nora Stankus tik grįžo iš 
ligoninės namo į Waling- 
ton, Conn. Sakė, jog jaučia
si neblogai.

Eva Rudmon buvo ligos 
prispausta. Dabar pradėjo 
atgauti sveikatą. Tačiau 
gydytoja patarė prisilaiky
ti nuo darbų ir kitų didelių 
užsiėmimų.

Draugė Rentelienė buvo 
automobilio užgauta, ilgai 
sirgo, bet dabar jau sveiks
ta.

Visoms linkime greit pa
sveikti.

—o—
J. J. Mockaitis, L. L. D. 

3-čiosios apskrities rašti
ninkas, prisiuntė raginimą 
rengtis dalyvauti konferen
cijoj spalio 29 d. Bridgepor- 
te. Čia bus proga paduoti 
mūsų spaudai pagalbos ran
ką. Manau, bus proga ir 
svečiams dalyvauti..

Bridgeport, Conn., pro
gresyviai rengia koncertą. 
Jame bus pagerbtas Hart
fordo Laisvės Choras, ku
ris tiek daug metų linksmi
na lietuvius plačiose Ame
rikos Valstijose. Negalima 
praleisti progos išgirsti 
naujų dainų ir kartu pa
gerbti chorą.

Pasimatysime spalio 22 
d., 1 vai., Bridgeporto lie
tuvių svetainėje prie pietų 
stalo.

—o—
“Laisvės” ir “Vilnies” va

jus jau čia pat. Būtų labai 
gerai, kad draugai kreiptų
si pas d. Margaret Valin- 
čius, pašaukiant 865-6756. 
Ji pagelbės visiems atnau
jinti prenumeratas arba 
naujiems skaitytojams už
sirašyti “Vilnį” ar “Lais
vę”.

Help Wanted Male

SOCIAL WORK. Immediate open
ing in child welfare agency serving 
Venango County, Pa. (Population 
65,000). Provides services in de
pendent and neglected children in
cluding foster horhe care, adoptions 
and protective and family services. 
MSW required. Salary from $6.500 
to $8,000. Call or write: Children’s 
Aid Society of Venango County, 35 
National Transit Bldg., Oil City, 
Pa., 16301. 814-646-12831. (78-81)

MEN (2) Needed. Maintenance 
mechanic experienced on pumps, 
piping, and motors. Exp. in welding, 
company paid benefits. Standard 
chlorine of Delaware. Deleware City, 
Del. Phone 834-4536 for an appoint
ment. (78-80)

OWN YOUR OWN—Raritan Val
ley Farms milk route in the Tren
ton area. Build a secure future for 
your family by operating your own 
business. Why not be your own boss 
and enjoy outdoor work by operat
ing your own milk route to home 
delivered customers. We are looking 
for a young married man with a 
family. The farms will train you in 
modern selling methods and will help 
you build your business. Call 201- 
725-0687 or 882-0690. (78-84)

OPENINGS for wholesale Milk 
route in Princeton area. Good wa
ges. Apartment for small family. 
Rent free. Close to job. Write P. L. 
15, 1015 Chestnut St., Phila., Pa.

(78-80)

Help Wanted Female
■

Good

SALAD WOMAN.
For Main Line Hotel.
6:30 AM
pay, good

and fringe benefits.
Call Mr.

to 2:30 PM.
working conditions,

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 1 including profit 
sharing. Telephone Mr. Hedden 
883-2530 to Schedule interview.

An equal opportunity Employer 
(76-78)

Help Wanted Male

AUTO MECHANIC—req experience 
front end i 
alignment, 
week, good 
all benefits. 
EM 5-2000.

men, on wheel balance, 
ball joints etc, 40 hr. 
working conditions with 

. Call Randolph Chev.
Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

MAN Experience in carpet & 
Linoleum workroom. Must be sober. 
5 days per 
Expd. need only apply.

MR. BLACK, WA 5-8381.

week. IVu, hrs. per day.

For int. appt.
(76-79)

housema: 
the home 
Must be ę; 
preparing 
entertaining of house guests, 
child care 
sition for | man with good refs., & 
exp. Send ’esume to Mr. Charles C. 
Waldt, Jr., 
ford College, Haverford, Pa. 
or call 215 
appt.

N. Domestic duties in 
of a College President, 
apable of planning and 
all meals, including the 

No 
required. Excellent po-

Office Manager, Haver- 
19041 

-MI 9-9600. Ext. 344 for 
(74-78)

TRACTOP
Long lease.
Call from 8

201-R A

OWNER OPERATORS
Steady work. 

AM to 5 PM. 
2-1922 or

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

SUPERVISORS

PRODUTION

A Cha
if you havle had supervisory experi
ence. Preference will be given to 
those wit i metal fabrication as 
well as general manufacturing expe
rience. Otiier interesting candidates 
will be considered based on age and 
experience.
fits. Kindly write or call

longing position available

All company paid bene-

PICKAR

Bldg.

2> INDUSTRIES CORP

6801 State Road

‘H,” Phila., Pa. 19135

DE 8-9000

JOSEPH RICCARDI

J. Kunca

Mirė kovotojas už taiką
London. — Čia mirė Sir 

Norman Angell, išgyvenęs' 
94 metus amžiaus.

Angell buvo per 50 metų 
kovotojas prieš karus, 1933 
metais gavęs Nobelio taikos 
premiją, autorius garsiosios 
enygos “The Great Illusion”.

Mirus
Baltrui Čiuladai

Lawrence, Mass.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Antani

nai, dukrai Violet, sūnums Jonui ir Edmundui,, 
žentui, marčioms, anūkams ir pro-anūkiams. 
Taipgi broliui Rapolui ir jo šeimai, giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje, ir visiems, jo bičiuliams. 
Žemė tebūna lengva tau ilsėtis...

I. M. Kamarauskai
J. M. Mozūi*aičiai
A. K. Mugianiai
F. D. Mačiuliai
Raymond Mačiulis
J. K. Karosai
V. U. Ęurdai
F. Balčiūnas
A. N. Valaičiai
E. Slegerienė
Barbara Bita
Geraldine Makutėnas
A. Taraška

—California:
Oakland - San Francisco apyl.

Adomas Dagis 
Marytė Baltulionytė 
Telda King 
Josephine Anscott
A. Norkienė 
C. Dimša
B. V. Sutkai
J. M. Genaičiai

P. M. Williams
J. M. Alvinai

(Yucaipa)

Philadelphia, Pa.
Turi ko laukti

Vasara prabėgo lyg nepa
stebėta. Nuvykome į bal- 
timoriečių pikniką, porą 
sykių pas draugus Rama
nauskus į Sellersvillę, kiek 
pasisvečiavome, pasikalbė
jome, tai ir viskas. Dabar 
rudenėlis, dienos patrum
pėjo. Tolimos kelionės pa
sunkėjo, kiti pasenėjo. Tai 
sumanyta čia pat savame 
mieste turėti pokylį. Tai 
bus geri pietūs. Tas Al- 
diečių moterų žinioje. Bus 
rodomi spalvoti krutami 
paveikslai iš Lietuvos. 0 
tai labai žingeidu tiems, ku
rie šiefmet ten nenuvykome. 
O gal ir dainų girdėsime.

Pokylis įvyksta spalio 29 
dieną, jau žinomoje vieto
je, pas A. Merkį, 6024 
Wayne Ave. Privažiavimas 
nevargingas ir be mašinų. 
Važiuojant Broad Št. su
stokite ant Broad St. ir 
Erie Ave. Iš ten persėskite 
į gatve karį Nr. 53, kuris 
atveš iki Walnut Lane. Iš-

SEWING MACHINE OPERA
TORS. Fully expd. Pocket setters, 
all types men’s jackets. $100.00 per 
week. 40 hrs. Apply at:

EMERALD & HAGERT STS., 
Marie Bailey. — NE 4-6781.

(77-81)

PRODUCTION
WORKERS

Full

HAIRDRESSER 
Experienced] or will train, 

time for nice beauty salon.
Call LA 5-9325
Start immed. (78-82)

ATTENTION! RADIOLOGY Tech
nician for X-Ray dept. Starting sal. 
$6,000 up, depending on qualifica
tions. Teaching exp. desirable. Con
tact Dr. H. Reinhart, Millville Hos
pital, Milville, N. J. 609-825-3500.

(78-85)

Male & Female
j t

SPINNING, WINDING, 
TWISTING.

Experience or Learners. 
Apply at office: 

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

759-4030
(74-80)

Has

320

(76-78)

Experience Not Necessary 
Afternoon Shift 

Got d fringe benefits. 
Apply in person

BUSINESS SUPPLIES CORP.
OF AMERICA
Dnmouth Junction, N. J.

(77-83)
Rt. 1, M

te:
At our

Take order for items made by the 
Handicapped. Guaranteed salary and 
commission, 
pointment.

IpEPHONE WORK 
office full or part time.

Call 428-4936 for ap-

(75-78)

C. Do you like service 
If you do and

MECHAN 
station business ? 
know how to use test eqmt, plus 
sell custor ter services, plus the other 
things nej essary in a station, then 
call Mr. V/iener, Sun. bet. 11 & 2 
or wkdayp CH 7-9848 or call in 
person at 
Wadswort 
monthly blonus.

essary in a station, then

TEXACO STATION, 1555
1 St. Top salary and 

(76-79)

Karolina Šiiiiiyliene

MIRĖ LIETUVOJE 
(Andrioniškyje)

Rugsėjo 17, 1967

Reiškiu gilią užuojautą Antanui Šurtiylai, 
vaikams ir giminėms.

• :

Jurgis Gendrėnas
St. Petersburg, Fla.

ną namą — ir bus 6024.
Busas J arba K gali at

vežti iš kitų miesto dalių 
iki Chelton ir Wayne Ave. 
Tuomet eikite į North pu
sę pustrečio skvero.

Šis parengimas svarbus 
ir visiems tiems, kurie tu
rėtų atsinaujinti laikraščių 
prenumeratas arba įsirašy
ti į Literatūros Draugijos 
10-ąją kuopą. Čia bus ge
riausia tuo apsirūpinti.

Lauksime svečių.
M. Sūnus

HORN & HARDART 
immediate 
No experience necessary. 
Waitresses 

C.l.
Apply

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

Waitresses—Dishwashers 
No exp. necessary.

Apply in person:
HORN & HARDART 

RESTAURANT
202 & Schuylkill Expway 

Valley

full time openings.

—Dishwashers 
Griqdlemen 

in person

MEN. Earn money and learn a 
trade at the same time. Roofing & 
sheet met 
Rapid adv
make $4 :o $5 per hour. Must have 
car. Ambler area.

al. Start at $2 an hour, 
ancement. Our mechanics

MI 6-2898
(76-81)

Rt. ichuylkill Expway 
Forge, Pa.

(76-78)

BUSINESS OPPORTUNITY

room and Sales lot. 

nt used for foreign

AUTOS. Show:
5,000 sq. ft. Mol. design bldg. 3 yrs. 
old. At prese i 
car franchise All electrified 100 car 
lot. Offices, ręst rooms, 4 bays. 
Over $40,000 
$25,000 parts 
equip, signs, 
responsible party. Price $25,000 firm. 
Rent $750 mon 
5-10-20 yrs. No 
Rt. 309 & Dag< 
MI 3-1770.

improvements incl 
inventory, tools, 

etc. Will consider

th firm. Net lease 
triflers. Mort Dreer, 
er Rd., Ambler, Pa.

Owner retiring.
(76-78)

S.

KNITTERS or LEARNERS
E>p. on double knit.

Ap
E.&

ply 8 AM to 8 PM.
. KNITTING COMPANY 
4224 Penn Street 
Philadelphia, Pa.

(76-79)

1401

COOKS
Full time.

Apply in person
FRED’S DINER

Rid; je Pike, Conshohocken, Pa.
(77-78)

laikas visur rūpintis 
parengimais. Iš 

parengimai visada bū-

Jan 
žienriniąis 
rudens 
na tektkingesni.
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Šis tas apie mūsų garsiąją 
Long Islandą (Ilgąją Salą)
Long Island, Ilgoji Sala, 

N. Y., sparčiai keičiasi. Ar
čiau miesto, kaip Great 
Neck, Glen Cove, Hunting
ton ir kitur, mūsų atminty
je buvo daug turtuolių dva
rų. Turčių gėlynuose, soduo
se ir laukuose nemažai lietu
vių dirbo. Nedaug tų dvarų 
beliko: tėvai išmirė, vaikai 
žemes likvidavo.

Per daugelį metų Long 
Island buvo išgarsėjus su 
skaniomis bulvėmis ir rie
biomis antimis. Sėkmingai 
derėjo ir kitokios daržovės. 
Buvo pieninių ūkių, kiaulių 
augintojų. Viskas jau pra
nyko.

Ilgąją Salą supa iš abiejų 
pusių vandenynai. Nuo vi
durio salos—River head — 
sala skiriasi į dvi dalis. 
Šiaurės pusėje iki pat Orient 
Point žemė derlinga, daugu
moje sodina bulves. Pietinė
je, kurią plauna Atlanto 
vandenynas, kiek toliau pa
važiavus, matosi vien tiktai 
maži krūmokšniai; mat, že
mės plotas yra siauras, vė
jai supučia pieskynus. Buvo 
bandoma ten išplėsti vasa
rai kurortus, bet nepavyko. 
Atlanto pakraštys apibuda- 
votas nedideliais, vasarai, 
nameliais. Maudimuisi plia
žai geri.

L. I. klimatas yra palan
kus, taip, kad užauga dau
giau, negu vienas derlius. 
Nukasus vasarines bulves 
liepos mėnesį, sodinama ka- 
lifijorai, kopūstai ir kitos 
daržovės. Kas metai vis di
dėja braškių dirvos. Braš
kių derlius tęsiasi tik apie 
vieną mėnesi. Kas du metai 
braškių augiritojai aparia 
dirvas ir liepos menesį tišštf- 
dina naujais diegais.

Dar netaip seniai bulveka- 
sio metu dirvose matėsi ri
kiuotės maišų su bulvėmis. 
Iškastas bulves toji mašina 
išsijodavo į rūšis, keli vyrai 
sutvarkydavo maišus ir pas
kui į sunkvežimius sukrovę 
veždavo kur reikia. Dau
giau taip nedaro. Dideliu 
sunkvežimiu vienas vairuo
tojas paima visas bulves, 
nuveža į sandėlį arba tie
siai į laivą. Laivu veža į Por
to Riko, Ten bulves nuvalo, 
atrenka, pasvertas supila į 
maišelius ir parveža atgal. 
Už 4 kepimui bulves mo
kam 39 centus.

Vidutinių ūkių savinin
kai, kurie neišgali iš orlai
vių apipurkšti savo bulvių 
dirvas nuo parazitų, bulves 
veža į savo sandėlius,, ieško 
rinkos pardavimui. Sudėtas 
į sandėlius laiko iki kainos 
pakils, o mažų daržų gaspa- 
doriai tankiai bėdavoja, kad 
pasiliko tiktai virkščios: 
bulves žiurkės sudorojo.

L. I. ūkininkai, kaip ir ki
tur, pastoviai darbininkų 
nelaiko. Žemės apdirbimui 
ir derliaus nuėmimui agen
tūros pristato keliaujančius 
darbininkus. Dauguma tų 
darbininkų bastosi po šalį 
su šeimomis. Apie jų gyve
nimo ir darbo sąlygas, kol 
kas, dar niekas gero žodžio 
nėra pasakęs. Valdžia vis 
“tyrinėja” padėtį.

Lauko darbininkams ūki
ninkai moka po $1.35 už va
landą. Minlmalis mokestis 
yra $1.50 centų. Penkioliką 
centų valdžia subsiduoja. 
Jeigu pasitaiko nepalankus 
oras, sugenda mašina arba 
darbininkams atvykus der
lius dar nėra prinokęs, už 
laukiamąjį laiką nemoka.

Dirba negrai ir portori- 
kiečiai. ‘

1957 m. L. I. sezoninių 
darbininkų buvo 5,300. Pra
eitais metais samdyta 3,600.

Dabartinėj a u tomobilių 
gadynėje daug žmonių ke
liasi iš miesto; ypač su ma
žais vaikais. Dažnai abu tė
vai, vykdami I darbą, kas
dieną kelyje praleidžia po 4- 
5 valandas. Nepaisant, kiek 
keliai yra gerinajmi, susi
grūdimas keliuose didelis ir 
nuolat sunkėja. Apart gyve
nimui namų, į L. I. daug de
pą r tmentinių krautuvių iš
kėlė savo skyrius, kompani
jos išbūdavo j o supermarke
tus, savo skyrius turi di
džiulės korporacijos, kaip

Gražus susitikimas su svečiais 
iš Vilniaus, Rygos ir Talino
Ilgai daugelio mūsų at

mintyje pasiliks trečiadienį 
įvykusi Laisvės salėje su
eiga. Tai buvo viena iš ma
loniausių ir gražiausių.

Turėjome svečius geogra
fiškai labai tolimus, bet 
dvasiniai ir idėjiniai labai 
artimus. Jie buvo tik pri
buvę į mūsų-kraštą su tu
ristine mokslo darbuotojų 
grupe iš Tarybų Sąjungos.

Kai išgirdome, kad toje 
grupėje yra daugeliui mū
sų labai pažįstamas, prieš 
Antrąjį pasaulinį karą lan
kęsis ir viešėjęs Jungtinėse 
Valstijose aštuonis mėne
sius istorikas Juozas Jur
ginis, buvo subrusta su
ruošti su , juo susitiki
mą. O buvo tik viena 
trumpa diena laiko. Pra
dėta žmones šaukti telefo
nais. Ir džiugu, kad atsi
liepimas buvo labai didelis. 
Susirinko graži grupė niu
jorkiečių. Buvo paruošta 
puiki vakarienė. Širdingai 
ačiū Juliai Lazauskienei ir 
Kaziūnei Čeikauskienei u ž 
didelį skubiai atliktą daV- 
bą, paruošiant tokią vaka
rienę.

Kaip labai mus pradžiu
gino, kai pamatėme, kad į 
mūsų sueigą kartu su 
draugu Jurginių atėjo įžy
mus latvių mokslininkas 
prof. dr. A. Drizulis iš Ry
gos ir A. Koopas, Talino 
Pedagoginio instituto rek
torius iš Estijos. Štai pas 
mus trys mokslo vyrai, tri
jų Pabaltijo tautų ir šalių 
atstovai! Kokia didelė gar
bė, kokia nepaprasta staig
mena!

Žinoma, gerai pasivalgius 
ir pasivaišinus, svečiai bu
vo iškviesti žodį kitą tarti. 
Pirmutinis kalbėjo Istorijos 
mokslų daktaras ir dauge
lio knygų autorius Juozas 
Jurginis. Jis džiaugėsi ga
vęs progą dar kartą apsi
lankyti Amerikoje ir čiona1’ 
vėl susitikti su lietuviais. 
Ypač jajm malonu esą būti 
šiame susirinkime ir at
naujinti pažintis su dauge
liu niujorkiškių. Nuošird
žiai visus dalyvius sveikino. 
Priminė, kad šiemet visoje 
Tarybų Sąjungoje ir Tary
bų Lietuvoje eina plačiau
sias minėjimas Spalio Soci
alistinės Revoliucijos pen
kiasdešimtmečio. Juk kaip 
tik dėka tos revoliucijos, 
kuri nušlavė carizmą ir pa-, 
naikino kapitalizmą, ir Pa
baltijo šalys—Lietuva, Lat
vija ir Estija —• tapo iš
laisvintos ir patraukė pir- 

tai Berth Spencer Corp., 
Electrospace Corp., Harvey 
Radio Corp, ir daugelis ki
tų. Perspektyvos rodo, jog 
didysis biznis nuolat plėsis. 
Bizniui kylant, proponuoja
ma apie vidurį salos, ties 
Hicksville, pravesti tiltą, su
jungiant kelius su Conn., 
Rhode Island ir Massachu
setts valstijomis.

Keliolika metų atgal, L. I'. 
buvo nemažai lietuvių ūki
ninkų. Jie taip pat dirbo že
mę, augino gyvulius, paukš
čius. Vasaros metu daug lie
tuvių pas anuos vakacijas 
praleisdavo. Dabar ir ant jų 
derlingų dirvų pastatyta 
tūkstančiai n amų-namukų, 
išvesti nauji keliai. Vaikai 
jų išsikėlė į pramonės cent
rus.

Gyvenimas pakeičia žmo
nes kartu su aplinka.

K. Petrikienė

myn tarybiniu socialistiniu 
keliu. Keliais trumpais 
bruožais drg. Jurginis pa
sidžiaugė milžiniškais Lie
tuvos pasiekimais ir laimė
jimais. Pagyrė Amerikos 
pažangiu osius lietuvius, 
kurie nepamiršo savo gim
tojo krašto, kartu su juo 
džiaugiasi jo laimėjimais ir 
sielojasi dar pasitaikomo
mis nesėkmėmis bei sunku
mais.

Svečias kalbėjo labai 
mažai. Baigęs savo pasta
bas, jis pristatė žodį tarti 
prof. Drizulį, kuris kalbėjo 
rusiškai, o Jurginis jo kal
bą mums išvertė. Svečias 
padėkojo už šį malonų pri
ėmimą, pabrėžė apie nepa
prastai tamprius ir šiltus 
tarp Lietuvos ir Latvijos 
santykius. Po jo buvo iš- 
kviestas pakalbėti prof. 
Koop. Jis kalbėjo estiškai, 
o jo kalbą išvertė Ilzė Bim- 
bienė angliškai. Jis taip 
pat pabrėžė labai artimą ir 
naudingą tarp Lietuvos ir 
Estijos bendradarbiav imą 
ir karštai padėkojo už su
teikimą jam progos čia su 
mumis dalyvaut ir su Ame
rikos lietuviais susipažinti.

Visų trijų svečių kalbas 
palydėjome griausmingais 
aplodismentais. Gaila, kad 
nebuvo laiko svečiams il
giau su mumis pasilikti. Iš 
visko matėsi, kad būtų bu
vę daug klausimų. Drau
gas Jurginis turėjo laiko 
tik I vieną kitą atsakyti.

Pusė po septynių gerbia
mieji svečiai su mumis atsi
sveikino. Gaila buvo skirtis. 
Malonus susitikimas ir pa
žintis su jais mums pasiliks 
labai ilgam laikui.

Rep. .

Ginčas už darbus
New Yorko valdinė Wa

terfront komisija teisme ga
vo leidimą pirm kitų sam
dyti ilgalaikius, bet dabar 
neturinčius darbo, laivakro- 
vius. Vėliausias nuostatas 
buvo be eilės samdyti 1966 
metals įleistus dirbti uoste.

Reikalas liečia naujokus, 
kurie buvo pasamdyti armi
jos krovinius perkėlus iš 
Brooklyno į Bayonne. Jie 
ten turi daug darbo, o seni 
darbininkai Jersey City if 
Hoboken prieplaukose be
veik neturi darbo. ‘

Valstijinė loterija rugsėjo 
mėnesį pardavė 5 milijonus 
suvirš bilietų.

Iškilmingai paminėta 
“The Worker” 45-oji 

sukaktis
Spal’o 8-os popietę Roo

sevelt Hotel viešbutį užplū
do minia žmonių. Jie susi
rinko iškilmingai paminėti 
angliškojo Amerikos darbo 
žmonių laikraščio “The 
Worker” (Darbininko) 45 
metų sukaktį. Suėjo pa
reikšti laikraščiui dėkingu
mą, sykiu palinkėti jam 
augti ir suklestėti dar di
desniais pasiekimais.

Visuomenės p a r o d y t a 
laikraščiui simpatija nuste
bino net pačius rengėjus. 
Aštuon’ų šimtų vietų balrū- 
mis tapo keliais šimtai da
lyvių perpildytas. Dėl to ne 
visiems teko šaunią progra
mą matyti, buvusieji šaluti
nėse salėse programą tik 
girdėjome. Bet tai nekliu
dė džiaugtis šiuo nuosta
bai laikraščio įtakos padi
dėjimu.

Programos dauguma su
sidėjo iš darbininkų judėji
mo istorijos apsakymo vai
dyba, šūkiais ir paveiks
lais, žinoma; juose parodant 
to meto “Workeryje” teiktą 
tam judėjimui paramą.

Šios dienos veiksmus, ku
ru vyriausiu yra kova už 
taiką, įspūdingai apsakė 
prakalbininkai Gus Hali, 
Lincoln Lynch, Carl Win
ter, Claude Lightfoot, Do
rothy Robinson, Simon W. 
Gerson, artistas Hugo Gel
lert. Dal.

MEILEI NĖRA RIBŲ
Bent taip atrodo pažvel

gus į milijonieriaus našlę 
Christiną Manville. Jinai 
buvo Tommy Manvillės vie
nuoliktoji; paskutinė jo 
žmona. Manytum, ? jog kas 
nors su juo ,bloga, jei tiek 
moterų jį paliko. Bet...

Jis mirė būdamas 73 me
tų, o jinai pasiliko jo našlė 
vos sulaukus7 26 metų, išgy
venusi su juo apie 7 metus. 
Atėjusi į šermeninę tvarky
ti laidotuvių reikalus, Chris
tina apalpo.

Atlaikė 12 policininkų
Įsikaušęs 46 metų vyriš

kis, Hewlett miestuko gy
ventojas, ėmė per daug ler- 
muoti. Kaimynai pašaukė 
policiją. Užsirakinęs bute, 
keikdamas policininkus, 
grasindamas jiėms, ponas 
Lafferty išlaikė 12 polici
ninkų ištisą valandą prie 
savo durų, jiems besisten
giant jį paimti geruoju.

s

“LAISVES” KONCERTAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą 
(November 12th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALL 
t

261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Dėl detalių kreipkitės prie mūsų skyrių:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45 th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905

Salė bus atdara 12:30 P. M. Įėjimas $1.50
Anksčiau pradedame programą iš toliau atvyks
tančių patogumui. Programai pasibaigus, dar bus 
šviesu, lengviau bus nors iš New Yorko miesto 

išsigrūsti per trafiką, grįžtant namo-

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

Labai lauksime svečių iš tolimesnių miestų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 11216
Tel. 212 IN 7-5522

Arba tiesiai iš

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

Tel. 212-228-9547 *

Gražiai, masiniai minėkim 
teisių laimėjimo šventę

Miela prisiminti kai mes 
visi, — kas tik gyvas ir iš 
lovos galėjo pakilti, —su
skubom, sugužėjom į mi
tingus, kai išgirdome, jog 
mūsų įžymus tėvy n a i n i s 
Antanas Bimba pradėtas 
persekioti nupilietinimu.

Tai tas mūsų vieningu
mas, pasišventęs daugelio 
dosnumas persekioj a m ą j į 
apginti ir tuo visiems teises 
išsaugoti atnešė ši bylos lai
mėjimą. Mes didžiai pra
džiuginti tuo laimėjimu. Lai 
tas džiaugsmas tebūnie ap
vainikuotas taip pat gra
žiomis, masinėmis užbaig-

Mūšy rankose yra taika
ir žmonių gyvybe

Ar pagalvojame kiekvie
nas, kokia yra mūsų asme
niška atsakomybė, kad tai
ka būtų atšteigta, išsaugo
ta?

— Pagalvoti ir veikti lai
kas dabar, — sako šaukė
jai milžiniškos masinės de
monstracijos šio mėnesio 21 
ir 22 dienomis Washingto- 
ne'V Ten bus masinės eity
nės, milžiniški mitingai, de
legacijos į valdines įstai
gas reikalauti taikos.

Į demonstraciją mobili- 
zuojasi taikos mylėtojai iš 
visos šalies, nuo Atlanto iki 
Pacifiko.

Klubietės palirtkės gero 
vėjo viešniai O. Tučaitei

Trečiadienį, spalio 18 d., 
7 vai. vakare įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je.

Šį kartą susirinkimą baig
sime greit; nes 8 valandą 
turėsime pobūvį sų vaišė
mis. Į šį pobūvį kviečiame 
vyrus ir moteris, kad ir ne 
klubo nares.

Kaip jau žinome, šią va
sarą mūsų apylinkėje vie
šėjo maloni chemijos moks
lų kandidatė, docentė Ona 
Tučaitė.' Na, ir O. Tučaitė 
jau ruošiasi grįžti į savo 
numylėtą Tėvynę. Taigi 
klubietės nori jai palinkėti 
gero vėjo, perduoti per ją 
linkėjimus Tarybų Lietuvos 
moterims, pažįstamiems, 
giminėms.

Todėl kviečiame visus. 
Nereikia daug apie mylimą 
O. Tucaite rašyti, visi kas 
ią tik sutiko, pamilo.

Valdyba 

tuvėmis, kaip kad gražiai, 
masiniai ta kova buvo pra
dėta ir visą laiką vedama—

Dalyvaukime visi bylos už
baigimo bankete, džiaugs
mo bankete, šį sekmadienį, 
spalio 15 d., Laisvės salėje, 
Liberty Avė. ir 102 Street, 
Ozone Park, N. Y. (Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto
tis). Įžanga $3.

Šaunūs pietūs bus duoda
mi 1 vai. Girdėsime dainų 
programą ir, žinoma, trum
pų sveikinimų. Tiki m a s i 
garbingų svečių ir iš Ame
rikinio komiteto.

Newyorkieciams, kuriems 
į Washingtoną netoli, puo
la didesnė atsakomybė su
daryti didžiausią delegaci
ją. Kai kurios organizaci
jos jau darbuojasi: sklei
džia lapelius, plakatus, sa
gas. Nariai eina sunkiai 
užsivertusiems darbais ko
miteto nariams pagelbėti.

Pęace Parade komiteto 
raštinė yra 17 E. 17th St., 
New Yorke.

Mobilizacija taikai—pats 
svarbiausias šių likusių ke
lių dienų darbas.

Dal.

New Yorko East Side ra
jone, namo penktajame 
aukšte mirtinai sudegė Jo
seph Kushla, 90 m. Jo žmo
ną Nettie, 85 m., išgelbėjo 
policininkai. Gal būtų -kaip 
nors išgelbėję -ir jį/ jeigu 
būtų žinoję,. kad jo, kpjos 
paralyžiuotos. , j • ■

Oceanside miestelyje, L. 
L, rasta pasmaugta Anna 
O’Kane, 32 metų. Ieškomas 
E. Snyder, 42. m., buvęs to 
kambario nuomininkas.

Farmingdale, L. I., auto 
užmušė 10 metų berniuką.

ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
ant automobilių, televizorių, plokštelių, radijų ir motor- 
ciklų—2 & K—750 (su šoniniais

DOVANOS Giminėms gyvenantiems U.S.S.R.
karais) perkami kaipo

Nuolaidos kainose dėl viršminėtų dovanų pažymėtos 
mūsų kainų kataloge įvykdomos

Nuo SPALIO 1 iki GRUODŽIO 31, 1967

♦ * *

Penktadienis, Spa Ho (October) 13, 1967

Parengimu kalendorius

lio 22 d., LLD 2Aps 
rencija, Harrison, Ikonfe 

Jersey.

priim

Spalio 28
Gasiūnienei pasitikti- 
ti banketas “Laisvės” 
, pradžia 5 vai.

Sptlio 29 d. LDS 3 Aps- 
skrities konferencija, Liet, 
klubo 
Harr

salėje, 17 Ann Street, 
son, N. J.

Avė., 
džia 
$1.50

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, New 

National Hali, 2 61 Driggs
Brooklyn, N. Y. Pra- 

2 vai. popiet. Įžanga 
asmeniui.

New 
šomi

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

PARDAVIMAI
BAE ir GRILL ir gyvenimo vie

ta. Pastatas gerame stovyje. Prie
žastis
Pa r du
RAILROAD HOTEL, 72 Wisner Av., 
Middletown, N. Y.

pardavimo — bloga sveikata. 
>dpme su nuostoliu — $13,500.

(76-78)

Užuojautos reikalais
‘Laisvės” 75 numeryje 
Ievai Mizarienei kolek- 

užuojauos skelbi- 
Buvo praleista Frank

tilpo
tyvinis 
mas.
ir Vera Budronių pavardė.
O po tilpimo, E. Songailie
nė prisiuntė savo užuojau- 

SVEIKINA
Montreal, Canada, Ex-

' laisviečius Josephine 
utienė;' buvusi' brookly-

valšt.; Rašo, kad sma- 
leidžia' laiką Kanadoje, 

, puikus. Pasimatysime 
.svės” koncerte.

po 67 sveikina Liliją ir vįj 
sus 
Augi 
niėte;1 gyvenanti New Jer
sey ■ 
giai 
orūs, 
“La 

DOVANA “Laisvei”
H|elen Balsienė, Baltimo-

ą Lietuvių Namo Ben-
re, Md., dovanojo “Laisvei 
vier
drovės Šerą.

Už dovaną širdingai dė
kui. I




