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KRISLAI
Baisios kalbos
Apie mokslo ir šviesos židinį 
Su turistais visur taip 
Paskutinis Rojaus raštas 
Kaip išsiliejusi upė 
Užsispyręs žmogus

— Rašo A. Bimba —

Kalbos apie prezidento gal
vojimą Amerikos armijas pa
leisti į Šiaurės Vietnamą ne
nutyla. Tai baisios ir pavojin
gos kalbos.
^Kiek jose tiesos? Sunku 

pasakyti.
^Vienas dalykas aiškus: pre

zidentas neplanuoja šią avan
tiūrą nutraukti.

Spalio 21-22 dienomis protes
to žygis į Washingtona turėtų 
būti toks galingas, kad paju
dintų visą šalį.

Prieškarinis sentimentas ša
lyje labai didelis. Reikia, kad 
šiame žygyje jis pasireikštų 
visa jėga.

štai mano rankose didžiulio 
formato gražiai išleista dau
giau kaip 300 puslapių kny
ga “Vilniaus Universitetas.” Ją 
autografavo ir prisiuntė uni
versiteto rektorius prof. J. 
Kubilius. Širdingai jam ačiū.

Knygoje gražiai apibūdin
ta visa šio seniausio Tarybų 
^jungoje aukštojo mokslo ži- 
airJfo istorija.

i Universitetas buvo įsteigtas 
1579 metais. Vadinasi, už 
apie desėtką metų minės k'e- 
turiašimtąją sukaktį.

šiandien ' Vilniaus universi
tetas yra milžiniška mokslo 
įstaiga su tūkstančiais stu
dentų. Džiaugsmas ir pasidi
džiavimas visos lietuvių tau
tos. •

Labai gerai, kad knygos pa
baigoje nors labai trumpoje 
santraukoje patiekta universi
teto istorija rusų ir anglų kal
bomis.

•

Iš Europos, taipgi ir iš Lie
tuvos, sugrįžę turistai kartais 
skundžiasi, kad jie buvo “va
romi” iš vietos į vietą, neduo- 
daM progos laisvai “pasitran
kyti.”

Tfcs pats ir su pas mus į 
Ameriką atvykusiais turistais. 
Laikas apribotas. Vietovės 
nustatytos. Kartais svečiams 

* nebeliekama laiko nė atsi
kvėpti.

šiuo tarpu taip šneka iš 
Tarybų Sąjungos prib u v u s i 
mokslo darbuotojų grupelė.

Gal kada nors laikai pasi
keis. Tikėkime, kad pasikeis.

Rodos, pats paskutinis il
gesnis drg. Rojaus Mizaros 
raštas bus “Amerikoje prieš 

f penkiasdešimt metų.” Jis ski
riamas apibūdinimui Spalio 
Socialistinės Revoliucijos <Ru- 
sijpje^poveikio pas mus Ame- 
riWje. Susitarėme, kad 
straipsnis tilps š. m. paskuti
niame žurnalo “šviesos” nu
meryje.

Tai labai įdomus straipsnis.

Ryšium su Rojaus mirtimi, 
? kaip didžiulė, srauni upė 

plaukia užuojautos laiškai bei 
telegramos jo likusiai našlei 
Ievai ir “Laisvės” kolektyvui, 

f Tai parodo labai aukštą ve
lioniui pagarbą. Tos užuojau
tos yra auksinės plytos į gra
žiausią labai nusipelnytą Ro- 
ji>p*ninklą.

Veikiausia skaitėte iš Fi
ladelfijos Z. Jankausko laiš-

« J,į į‘< <

Bedarbių skaičius smarkiai 
padidėjo rugsėjo menesį

Washingtonas. — Visoje 
šalyje nedarbas rugsėjo 
mėnesį žymiai padidėjo. Be
darbių skaičius pakilo nuo 
rugpiūčio mėn. 3.8 procento 
iki rugsėjo mėn. 4.1 procen
to.

Federalinė Darbo Statis
tikų raštinė pripažįsta, kad 
tai didžiausias be d a r b i ų 
skaičiaus pakilimas nuo 
1965 metų.

Darbų sumažėjimas pasi
reiškia daugiausia tarp ne
lavintų darbininkų ir mo
terų. Nuo nedarbo dau-

giausiaa nukenčia jaunuo
liai, kurių tarpe yra nema
žai negrų ir puertorikiečių.

Tarybinis mokslas— 
kaip ginklas

Stanford, Calif. — Prince
ton Universiteto profeso
rius John Turkevich čia 
kalbėdamas aiškino, jog T. 
Sąjunga dabar dar daugiau 
dėmesio kreipia į mokslą, 
kad jis pasidarytų svarbus 
ginklas kovoje už socializ
mą visame pasaulyje.

Protestuodamas prieš karą 
nepriėmė Fordo premijos
Maskva. — Profesorius® 

Vasily S. Y e m e 1 j anovas, 
Tarybų Sąjungos atominės 
energijos taikai administ
racijos pirmininkas, nepri
ėmė iš Amerikos taikos 
premijos, kuri būtų jam 
davusi daugiau kaip $20,-
000.

Premiją- finansavo Fordo 
korporacija. Premijos iš
davimas kontroliuo j amas 
amerikiečių tarybos, kuri 
nutarė šią premiją suteikti 
Tarybų Sąjungos atomi
niam mokslininkui Yemel-
janovui.

Atsisakyd amas priimti 
premiją, prof. Yemeljano- 
vas pareiškė, kad tai daro 
protestuodamas prieš karą 
Vietname.

Krikščionių dialogai 
su marksistais

Londonas. — Krikščionių 
ir marksistų vadovai čia 
turėjo bendrą dialogą, ku
riame abi pusės išdėstė sa
vo nuomones ir nurodė 
skirtumus, taipgi priėjo 
nuomonės, kad kai kuriais 
klausimais galima bendrai 
veikti.

Tokie pat dialogai (pa
sikalbėjimai) buvo praves
ti Prancūzijoje, Italijoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijo
je.

Dialogai ruošiami pasire
miant popiežiaus Jono 1963 
metų enciklikoje pareiški
mu, kad reikalinga turėti 
bendrus susirinkimus “tarp 
tikinčiųjų ir tų, kurie ne
tiki.”

ką. Jis tai daro jau nebe 
pirmą kartą.

Mes turime net tris didelius 
susivienijimus, ir visų jų ei
lės retėja. Mintis juos suvie
nyti labai puiki. Deja, var
giai įvykdoma.

Kiekvienas susivienijimas 
turi savo istoriją, savo tradi
cijas, savo pažiūras į visuo
meninį šios šalies ir Lietuvos 
gyvenimą. Skirtumai dideli ir 
gilūs. Jiems išlyginti gerų no
rų neužtenka, bent kol kas...

Slaugės ruošiasi streikui
Atlantic City, N. J. — 

New Jersey valstijos 20 li
goninių slaugės ruo š i a s i 
streikui, priduodamos 
zignacijas spalio. 18 d.

re-

Ciklonas užmušė 350
Kalkuta.—Ciklonas (vie

sulas) smarkiai nusiąutė 
Indijos valstiją Orisą, už
mušė daugiau kaip 350 
žmonių, padarė daug nuo
stolių.

Thant kviečia liautis 
Š. V. bombarduoti

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Thant 
ir vėl kreipiasi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę kvie
čiant tuoj baigti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Kalbėdamas reporteriams 
jis nurodė, kad tik sulaikius 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą būtų galima pradė
ti pasitarimus dėl karo bai
gimo.

Mirė C. Hmshelwood, 
taikos prem. gavėjas
London. — Mirė Sir Cyril 

Hmshelwood, pagar sėjęs 
chemijos srityje išradėjas, 
gavęs 1956 m. Nobelio tai
kos premiją už svarbius iš
radimus chemijos srityje.

Nobelio premiją jis gavo 
kartu su Tarybų Sąjungos 
profeso r i u m Nikolajų N. 
Semenovų, su kuriuo velio
nis darbavosi, kad chemijos 
srityje išradimai tarnautų 
taikai. Mirė turėdamas 70 
metų amžiaus.

Buenos Aires. — Po di
delių lietų aukštai vanduo 
pakilo, daug namų apsėmė, 
tūkstančiai gyventojų turė
jo ieškoti prieglaudos. Mo
kyklos, gaisragesių stotys, 
militarinės stotys juos pri
glaudžia.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31,1967
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai

Karas smaugia laisvę JAV 
ir Vietname: Fulbright

J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................... 396
So. Boston, Mass...................................................... 200
Mary Smalstis, Ludington, Mich......................... 180
Geo.. Shimaitis, Brockton, Mass...............................132
I. Klevinskas, Scranton, Pa................................... 120
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y..................... 92
L. Tilvikas, OElaston, Pa......................................... 72
C. K. Urban, Hudson, Mass................................ 72
J. K. Alvinas, Yuca?pa, Calif.................................. 72
Chicago, Ill................................................................. 48

M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass. 36 ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. .. 36
S. Puidokas, Rumford, Me.......... 36 K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų ir dabar stovi pirmoj vietoj. Gra
žus pasidarbavimas, Jokūbai.

Neblogai pasirodė ir So. Bostonas. S. Rainard ir 
(Nukelta į 4-tą psl.)

Pasikalbėjimas su 
Juozu Jurginių

Šiuo metu Jung t i n ė s e 
Valstijose lankosi iš TSRS 
mokslininkų turistų grupė, 
kurią aptarnauja General 
Tours bendrovę. Šios gru
pės uždavinys a susipažinti 
su JAV / universitetais . ir 
tiriamaisiais i mokslo insti
tutais, ‘ aplankyti žymiau
sius mūsų šalies miestus. 
Spalio 9 d. turistai lankė
si Suvienytų Tautų ruimuo
se, bibliotekoje ‘ ir čia su
sitiko • su šios bibliotekos 
direktoriumi dr. L. Vladi- 
mirovu. Čia paaiškėjo, kad 
tarp 15 tarybinių turistų 
mokslininkų yra trys iš 
Pabaltijo: Prof. dr. A. Dri- 
zulis iš Rygos, A. Koopas, 
Talino pedagoginio institu
to rektorius, ir mūsų senas 
pažįstamas Prof. dr. J. Jur
ginis iš Vilniaus. Tai buvo 
maloni staigmena., apie ku
rią mums pranešė dr. L. 
Vladimirovas. J. Jurginį 
pasisekė surasti Penn Gar
den viešbutyje ir su juo pa
sikalbėti, ir po to pakvies
ti į svečius, susitikti su se- c f

nais bičiuliais. J. Jurginis, 
būdamas “Lietuvos Žinių” 
korespo n d e n t u, 1939 m. 
lankėsi JAV ir čia. pralei
do 8 mėnesius. Čia įsigijo 
nemaža pažinčių tarp JAV 
pažangiųjų lietuvių, bend
radarbiavo ir dabar tebe
bendradarbiauja jų spau
doje. JMes svečią paklausė
me:

—Kokia proga čia lanko
tės ir kaip ilgai žadate bū
ti?

—Lankausi kaip turistas, 
pareiškęs norą pagilintį sa
vo žinias iš mokslo ištaigų 
organizavimo ir pamatyti, 
kaip pasikeitė Amerika 
per tuos 28 metus, per ku
riuos man teko apie ją tik 
skaityti, išgirsti ir gera ir 
bloga. Būsime iš viso tik 
12 dienų. Be Niujorko pa
matysime Vašingtoną, Či
kagą, Sanfranciską ir Los 
Angeles. Kaip matote, rei
kės labai skubėti.

—Ar turėsite progų at-
I

(Tąsa 2-ram pusi.)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Los Angeles.—Kad pareikštų aštriausią protestą 

prieš Vietnamo karą, ant federalinio pastato laiptų su
sidegino Mrs. Belmont, 2 dukrų motina.

Cliffside Park, N. J.—Gesindami gaisrą žuvo penki 
savanoriai: gaisragesiai. Nelaimė atsitiko, kai staiga de
gančio namo siena ant jų užgriuvo.

Havlania, Kuba. — Fidel Castro per televiziją pripa
žino, kad revoliucionierius Che Ernesto Guevara tikrai 
yra žuvęs Bolivijoje. Kiek pirmiau Guevaro brolis 
Roberto buvo nuvykęs į Boliviją'sužinoti apie brolio 
likimą ir išsireiškė, kad jis netiki, jog Ernesto yra už
muštas. - 1 / ' : ! « i ! ' •

Albany, N. Y.—Gubernatorius Rockefelleris griežtai 
pareiškė, kad jis nenorįs būti kandidatu į prezidentus, 
kad jis nenori, kad jį respublikonai nominuotų, ir t. t.

Saigonas.—Per klaidą amerikiečiai apšaudė ameri
kiečių poziciją, tris amerikiečius užmušė ir septynis su
žeidė. Dieną anksčiau taip pat per klaidų iš lėktuvo 
užmušta dešimt visiškai nekaltų civvilinių žmonių.

Saigonas.—Iki šiol Amerikos oro jėgos nenaudojo 
didžiųjų lėktuvų B-52, bet dabar pradėjo jais bombar
duoti Šiaurės Vietnamą. Karinė komanda paskelbė, kad 
iki šiol Aimer i ka šiame Vietnamo kare yra praradus 
701 lėktuvą.

Washington. — Senatinio 
reikalų komiteto pirminin
kas sen. J. Wm. Fulbright 
smarkiai atkirto respubli
konų vadovui sen. Dirkse- 
nui, kuris agituoja už ka
ro Vietname plėtimą.

Fulbright nurodo, kad 
Vietnamo karas varžo 
laisvę tiek Amerikoje, tiek 
pačiame Vietname.

Tie, kurie kalba, kad šis 
karas giną laisvę, sako Ful
bright, jie nemato, kad su- 
s’daro nesveika atmosfera

nepasitikėjimo, diskrimina
cijos mūsų valdžioje ir ša
lyje abelnai. Naminės re
formos dabar yra supan
čiotos . “Didinga draugija 
pavirsta į sergančią drau
giją”

Pasirašė prekybos sutarti
Pekinas. — Kinija ir Šiau

rės Vietnamas pasirašė pre
kybos sutartį 1968 metams. 
Šiaurės Vietnamo delegaci
ja bi.vo iškilmingai priim
ta.

Lietuvos artojėlis -- TSRS 
varžybų nugalėtojas

Kiek dainų sudėta apiet nesuars gražiai, jei kiek- 
* vienap nori geriau pasiro

dyti ! 
sius 
publikines arimo varžybas.

Per: 
vyko 
rino vardo kolūkio laukuo
se. Varžybose svečiavosi ir 
mūsų 
nimas

varganą Lietuvos artojėlio 
dalią! Amžius lietuvį mai
tinęs, arklas šiandien jau 
visai nebesutinkamas kolū
kiniuose laukuose. Net Mo
lėtų kalvas ir Dzūkijos žvy
rynus aria tik traktoriai, o 
juos valdo tų pačių lietu
vių artojėlių sūnūs. Tik jų 
dalios vargana niekaip ne
bepavadinsi, Važiuoją nau
jieji artojai kelių dešimčių 
arklių galybe, kad net že
mė dreba. • ,

Gražiai išmoko Lietuvos 
traktorininkai arti. Ir kur

O juk pačius geriau- 
•ajonai siunčia į res-

nai tokios varžybos 
Kauno rajono Mičiu-

visų geru žodžiu mi- 
drg. A. Bimba.

Šieinet respublikos arto- 
epos gale buvo susi- 
varžytis Žemdirbys- 
stituto eksperimenti- 
kio laukuose — Dot-

Narkotikai padidins 
naudotojų mirtingumą
New York. — Rbbert W. 

Baird, knygos apie narko
tikų žalingumą autorius, 
nurodo, kad narkotikų nau7 
do toj ai stato savo gyvastį 
pavojun.

1966 metais New Yorko 
mieste nup narkotikų mirė 

jp 400 žmonių, o 
s numatoma pa- 

0

jai Ii 
rinkę 
tės ir 
nio ū 
nuvoj?. Šių varžybų daly
vi s € 
trakto 
keviči 
I-ją v 
teko garbė š. m. spalio 6 d. 
atstovauti'Lietuvą Visasą- 
jungir 
vyko

ksperimentinio ūkio 
rininkas Jonas Kazo- 

lis antrą kartą užėmė 
'etą respublikoje. Jam

ėse varžybose, kurios 
ietoli Maskvos.
r štai Jonas Kazoke- 
grįžta nugalėtoju ir 

asąjunginių varžybų! 
rgalę jis apdovanoja-

šiais meta 
siekti daugiau kaip 8 0 
žmonių.

Gelbėdamas smuiką 
ugnyje užduso

Great Neck, N. Y.—Igna
ce Frank Nowicki, pagar
sėjęs koncertų smuikinin
kas, užduso ugnyje, begel
bėdamas savo brangų smui-

Pamatęs savo kambarį 
liepsnose, jis puolė į ugnį 
smuiko gelbėti ir ten prie 
savo smuiko užduso, o jo 
smuiką išgelbėjo gaisrage- 
siai.

Norėtų vienybės su 
Vakarų Vokietija

Viena. — Austrijoje 
daugiau girdėti7 propagan
dos ųž vienybę su Vakarų 
Vokietija. Fašistiniai kon
servatoriai norėtų sujungti 
Austriją su Vokietija, pa
našiai kaip 1938 m. Hitle
ris padarė. Bet vargiai 
jiems tai padaryti pavyks.

vis

vičius
iš Vis
Už pe
mąs Visasąjunginės Liau
dies i ikio Pasiekimu paro
dos aukso medaliu, 200 rub
lių prefmija ir motociklu 
su priekaba. Taigi, mūsų 
Jonas

Štai
no Lietuvos arimai. Vargu 
ar ir ^apne kada apie tokius 
dalyki 
ilsėda 
darbų

grįžta ne pėsčias.
kokį artojėli išaugi-

is sapnavo jo tėvelis, 
nas po sunkių artojo

Dotni va.
1967. X.

A. Būdvytis

Skurdžiai vis nukenčia
Washington. — Kongre

sas pakėlė federali n i a m s 
tarnauto jams algas, bet ne
pakeli i tiems, kurie rūpina
si ko v;a su skurdu.

S. $hriver, direkt orius 
su skurdu, sako, kadkovai

skurdžiai visada ir visur 
nukerįčia, taip ir dabar tie, 
kurie
gas,

Kongresas taipgi nutarė 
pakeli pašto ratas. Už pa
prastas laiškus teks pridė
ti po

gauna visai žemas al- 
iriedo negavo.

vieną centą.
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DIDŽIOJI
REVOLIUCIJOS 
DOVANA LIETUVAI

Klerikalų “Draugas” 
(spalio 9 d.) ragina “veiks
nius” rūpintis ne tik Vil
niumi, bet ir “Klaipėdos ir 
visos Mažosios Lietuvos 
reikalais?' Jų Lietuva vėl 
galinti netekti, nes, girdi, 
“Lenkai tebereiškia stiprias

Sąjungos ar Prancūzijos, 
ar kurios kitos šalies kaltė. 
Jas diskre d i t u o j a mūsų 
prezidentas Johnsonas.

Sekant įvykius: karą pradėt 
lengva, bet baigti...

Iš laiškų

Amerikos žmonių atsakomybe
ŽMONĖS sako: “Nėra dūmų be ugnies.” Eina kal

bos, kad Johnsonas galvoja apie Šiaurės Vietnamo inva
zija. Sakoma, kad tokia invazija jau yra numatyta ir 
suplanuota. Bet kurių valandų galime išgirsti, kad mū
sų armijos jau pasileido per neutrališkųjų zonų į Šiau
rės Vietnamo teritorijų.

Gal tos kalbos tiktai kalbomis ir tėra. Gal tie gandai 
tyčia leidžiami iš Washingtono, kad pagųsdintų Šiaurės 
Vietnamu pasiduoti. Bet kad kas nors yra planuojama, 
tai daug abejoti netenka.

pretenzijas į Vilnių ir jį 
dar tebesisavina. Taip pat 
ir vokiečiai dar nėra išsi
žadėję pretenzijų į Mažų
jų Lietuvų.”

Šiuose išvedžioji (m u o s e 
tiesos yra tiek, kad reak
ciniai pabėgėliai lenkai nė
ra išsižadėję pretenzijų i 
Vilniaus kraštų ir Vakarų 
Vokietijos hitlerini n k a i į 
Klaipėdos kraštų. Bet so
cialistinė Lenkija tų pre-

Kaip dabar dalykai stovi, tai nesimato iš mūsų vy
riausybės jokių žygių karų baigti. Kaip tik priešingai, 
ir tos kalbos apie paleidimų armijos į Šiaurės Vietnamu, 
ir iš lėktuvų bombardavimas Š. Vietnamo vis arčiau prie 
Kinijos sienos rodo, kad reikia tikėtis tolimesnio karo 
*plėtimo. Pavojus didelis ir greitas.

Štai kame glūdi didžiausia ruošiamo prieškarinio žy
gio į Washington^ reikšmė. Kaip žinia, tas žygis Įvyks 
šio mėnesio 21-22 dienomis. Jam mobilizavimasis eina 
per visų šalį. Skaitlingi kontingentai suplauks į sostinę 
nuo Maine iki Kalifornijos. Dedamos pastangos, kad šis 
žygis būtų galingas protestas prieš Vietnamo karų ir 
prezidento Johnsono užsienio politikų, kokio šalies sos
tinė dar nebuvo girdėjusi.

Reikia tikėtis, kad jame aktyviškai dalyvaus ir 
Amerikos lietuviai. Svarbiausia, tai kad visur būtų ge
rai paremti vietiniai šiam žygiui pasiruošimai. Visur, 
kur tik yra lietuvių kolonijos, lietuviai raginami vietoje 
susisiekti su žygio ruošėjais ir jiems visais būdais padėti.

tenzijų yra išsižadėjus ir 
niekur Vilniaus krašto ne- 
sisavina. Taip pat Vokieti
jos Demokratinė Respubli
ka (Rytų Vokietija), kuri 
yra kaimynystėje su Lietu
va, jokių pretenzijų į Klai
pėdos kraštų neturi. To
dėl tiek Klaipėdos, tiek Vil
niaus kraštas iš “veiksnių” 
neprašo jokių paslaugų, ir 
Ma r i j o n ų “Draugas” be 
reikalo jais sielojasi.

Bet reikia storiausiai pa
brėžti, kad šita apvienyta 
Lietuva šiandien jaučiasi 
saugi tik dėka Spalib So
cialistinės Revoliucijos, ku
ri nušlavė carizmųjr kapi
talizmų. Tos revoliucijos

ŠIANDIEN PUSĖ, RYTOJ 
BUS DAUG DAUGIAU

Chicagos menševikų laik
raštis smarkiai bara buvu
sį Santaros - Šviesos pirmi
ninkų Raimondų Mieželį, 
kam jis stoja už kultūrinį 
bendradarbiavimų su Lie
tuva. Bet kas liečia pačių 
šių organizacija, tai laik
raščio redaktorius sako: 
“Dėl bendradarbiavimo na
riai beveik pusiau pasida
linę, kitiems neaišku, kuri 
pusė tiesiau yra atsukusi 
‘veidų į Lietuvų’.”

Šiandien pusė narių pri
taria bendradarbiavimui, o 
rytoj ar poryt jų bus di
delė dauguma. Tai neišven
giama.. Tie jauni žmonės 
atsuks nugarų V LIK o ir 
ALTo reakcinei vadovybei, 
kuri nieko nepamiršo (ir 
nieko neišmoko.

Prisimenant 
R. Mizara

Tiktai Amerikos žmonių spaudimas privers prezi
dentų pakeisti savo politikų ir baigti Vietname karų.

poveikiu susikūrė socialisti
nė Lenkija ir • Vokietijos

Šis žygis į Washingtonu bus lyg ir barometras, kuris pa
rodys, kaip platus ir gilus yra Amerikos žmonėse prieš
karinis sentipięntas.į

Pasikalbėjimas si 
Juozu Jurginių

(Tęsinys iš 1 pusi.) 

naujinti pažintis su lietu
viais?

—Deja, tokių progų bus 
labai maža, nors jos man 
būtų nepaprastai malonios. 
Aš turiu prisilaikyti visos 
grupės kelionių plano ir da
lyvauti susitiki m u o s e su 
amerikiečiais. Aš turiu as
meninį pakvietimų į Kan
sas universitetų, iš kurio 
Vilniuje turiu amerikietį 
daktarantų, rašanti diser
tacijų apie Lietuvos Statu
tus. Deja, nuo kelionės pla
no aš negaliu nukrypti ir 
nuo pakvietimo į Kansas 
atsisakyti.

—Išeina, kad jūs daugiau 
”~ryšių> turite su mokslinin

kais amerikiečiais, negu su 
čia po antrojo pasaulinio 
karo patekusiais buvusiais 
Lietuvos mokslininkais?

—Taip išeina, nors tai ne 
nuo mūsų priklauso. 4!an 
būtų daug malonumo turė
ti daktaratų lietuvį, negu 
vokiškos kilmės amerikietį, 
kuris mano vadovaujamas 
Vilniuje mokysis 10 mėne
sių. Jilms juk žinoma, kad 
atbėgėlių tarpe yra nemaža 
tokių, kurie kiekviename 
žingsnyje stengiasi Tarybų 
Lietuvos mokslininkus arba 
nutylėti arba paniekinti.

—Kaip jūsų daktaranto 
pavardė?
' —Karl von Loewe. Jis 
Vilniuje gyvena su žmona. 
Aplamai mūsų ryšiai su 
amerikiečiais plečiasi. Jie 
turi ko pasimokyti iš mū
sų, mes iš jų.

—O kaip jūs žiūrite į 
kultūrinius ryšius su Ame

rikos lietuviais mokslinin
kais, rašytojais, dailinin
kais? Juk yra veiksnių, 
kurie prieš tai piestu stoja?

—Žinau, kad yra žmonių, 
kurie trokšta, kad Lietuvo
je viskas būtų bloga., ir ma
no, kad kuo Lietuvoje bus 
blogiau, tuo jiems bus ge
riau. Jie tada galėtų di
džiuotis: po mūsų — tva
nas. Tai desperacijos ap
imtų žmonių tautinė šavi- 
žudystė Jeigu lietuvių 
tauta tarp kitų TSįRS tau
tų pasirodys ūkiniai ir kul
tūriniai atsiliekanti, smun
kanti, tai jos ištautėjimas 
pasid a r y s neišvengiamas. 
Toks yra istorijos dėsnis ir 
reikia jo nepamiršti kiek
vienam, kam rūpi savosios 
tautos likimas. Aš darau 
viskų, kad lietuvių tauta 
drauge su latviais ir estais 
stovėtų tarybinių tautų 
priešakyje, o ne jų uodego
je. Taip aš suprantu svar
biausių savo kaip moksli
ninko ir piliečio uždavinį.

Ar nepyksite, jeigu pa
barsime, kad mažai mūsų 
laikraščiams beparašote?

—Barkite, bet neužmirš
kite, jog publicistika nėra 
mano profesija. Atliekamu 
laiku parašau mūsų laik
raščiams ir žurnalams. Kai 
kas man priekaištauja, kad 
perdaug rašau.

—Kas gera šeimoje, kurių 
lankantis Lietuvoje teko 
pažinti?

—Kol kas, ačiū, einasi ge
rai. Pirmasis sūnus po 
metų bus architektas, ant
rasis įstojo į Dailės insti
tutų, o trečiasis dar tebe- 
lanko šeštą klasę.

Demokratinė Respublika. 
Tik įsivaizduokime, kiek 
Lietuvai būtų progų turėti 
savo sudėtyje Klaipėdos' ir 
Vilniaus krantus, jeigu vi
sa Vokietija būtų tokia, ko
kia yra Vakarų. Vokietija, 
o Lenkija būtų tokia, kokia 
buvo prieš karų!

Taigi, jeigu marijonai ir 
visi kiti “veiksniai” iš tik
rųjų myli Lietuvų ir linki 
jai laimės, jie turi su di
džiausia pagarba padėkoti 
Spalio Socialistinei Revoliu
cijai ir bol š e v i k a m s su 
Leninu priešakyje, kurie jų 
įvykdė.

NIEKAS TOKIO PLANO 
NEŽINO IR NEMATO

Sužinome, kad šiomis die
nomis Chicagos lietuviškie
ji “veiksniai” buvę atsilan
kę pas miesto majorų Mr. 
D'aley padėkoti už jo “ko
vų prie įsteigimų Sovietų 
konsulato Chicagoje.” Be 
to, jie dar pasakę:

“Sovietų Rusija, švęsda
ma 50 metų Bolševikų Re
voliucijos sukaktį, sudarė 
dideles programas ir tarp
tautinę propagandų įtikinti 
pasauli priimti komunistų 
viešpata v i m ų. Dideli ir 
gudrūs planai yra sudaryti 
diskredituoti Jungtines 
Valstijas ir padaryti nera
mumus žmonių tarpe.”

Tiesa, kad Tarybų Sųjun
ga ruošiasi labai plačiai 
paminėti Spalio Socialisti
nės Revoliucijos penkiasde
šimtmetį, bet kad ji taipgi 
turi “didelius ir gudrius 
planus diskredituoti Jung
tines Valstijas” yra nelai
mingų veiksnių nesveikų 
galvų sugalvota nesųmonė. 
Niekas niekur nieko apie 
tokius planus nėra, girdė
jęs. Jei šiandien mūsų 
Jungtinės Valstijos save 
baisiai diskredituoja pasau
lyje su nepateisinamu karu 
Vietname, tai ne Tarybų

Norisi papasakoti apie 
jo linksmų nusistatymų re
daguojant “Laisvės” pir- 
mųjį puslapį.

Kaip tų žinau? Prašau: 
” Juozas Weiss ir Fredas 

Abekas-Akelaitis draftavo 
kooptavo, mape į • tam tik
rų darbų ir * įvarė į “Lais
vės” spaustuvę mokintis 
operuoti linotipa. J. Valat
ka buvo mokytoju.

Ūž tam tikro laiko Valat
ka pasiėmė atostogų ir tuo
met as 'užėmiau jo vietų 
per dvi savaites.

' Kai R. Mizara nešdavo 
raštus dėl pirmo puslapio 
nuo antro aukšto, žygiuo
damas, dainuodavo tykiai 
Petrausko meliodijas ir 
šypsodamas priduodavo ra
štus.

Žinoma, tuo laiku buvo 
jaunystė, arti 50 metų at
gal. Pas kiekvienų buvo 
ūpas veikti, dirbti dėl žmo
nijos labo.

Su R. Mizara turėjau ar
timesnę pažintį. Rašant ko
respondencijas iš Central 
Brooklyno, “Laisvei” pra
dėjus eiti dukart savaitėje, 
reikėjo daugiau vietos ži
nių.

R. Mizara prisiuntė laiš
kų redakcijos vardu, pasa
kydamas :

“Prašom rašyti daugiau 
žinių kiek galima. Mes jums 
duosim “Laisvės” leidžia
mas ir išleistas knygas”.

Mano buvo atsakymas:
“Kiek galėsiu, gauti ži

nių, parašysiu, knygų neim
siu. Jūsų Dono Kazokas 
(Slapyvardis). •

Taigi, su R. Mizara tu
rėjau gerų pažintį ne tik 
laikraštijoje, bet ir kituose 
įvykiuose, prakalbose, kon
certuose.

R. Mizara paliko didelę 
spragų žurnalistiniame dar
be ir politiniame veikime.

Gaila, ką darysi ...
V. J.

MUS VILIOJA ..
Toliuos platūs horizontai, 
Slėpiningos kalvos...
Masina mus ir vilioja 
Visos žemės spalvos.
Mus vilioja tankios girios, 
Sidabru užpiltos. . .
Mus vilioja viskas viskas, 
Kas dar nepatirta.

Rimantas SLIŽYS
Anykščiai
J. Biliūno vidurinė mokykla

Aš vis negaliu įsitikinti, 
kokiu tikslu mums rodo ant 
TV, kaip mūsų GI braido 
Vietnamo balas ir upes iki 
kaklo bei purvų, iki juos
mens, arba, vėl, kerta sau 
takų per džiungles, krūmus, 
nendrynus, kol ir vėl atsi
duria baloje. ■

Nesidrovi parodyti, kaip 
mūsų GI užpuola,kaimų, jį 
degina, pakišdami degantį 
degtukų po pastoge; kiek 
randa maisto, grūdų, aprė- 
dalo, sudegina.. Komercinė 
spauda pasididž i u o d a m a 
duoda mums nuotraukas su 
paaiškinimais, kaip pietų 
vietnamietis kareivis, kuris 
būna kartu su mūsų GI, po 
tokio apgulimo apleidžia 
kaimų ir ant virvės pasirišę 
vedasi kiaulę, kaip didelį 
karo grobį. Taigi, nėra ri
bų plėšimui.

Jei pavyksta kaime ar vi- 
durlaukyje surasti vyrų, 
ar piemens m į e r o s, am
žiaus jaunuolį, jis suraišio- 
jamas, stumdomas, muša
mas. O ne tik vyriškosios 
lyties jaunus žmones, bet ir 
moteris ir merginas įtaria 
esant vietkongais ir visus 
lygiai kankina, kad išgau
tų, kų jie žino... Degina 
pasėlius, kad vietnamiečiai 
neturėtų maisto ir neduo
tų vietkongui.

Bet kaip jie patys gy
vens be maisto? Niekas to 
neklausia.

Degina miškus, kad viet- 
kongas neturėtų kur slėp
tis, kad visur būtų mato
mas.

Ar kas girdėjo, ar atme
na tokį karų bent kur pir
miau? !

Bet ar tokia JAV kariš
ka taktika laimi karų? Ne! 
Tokia taktika tik priverčia 
liaudį ryžtingiau kovoti 
prieš niekingų priešų.

Jau eina gandai, kad JAV 
karvedžiai yra nusisprendę 
veržtis į North Vietnamu. 
Jau kelinta diena daužo, 
eksploduoja visus kelius ir 
geležinkelius tarp Kinijos 
ir Šiaurinio Vietnamo, kad 
kai darys tų puolimų, kad 
Vietnamas negalėtų gauti 
jokios paramos iš broliškos 
Kinijos.

O kada per'eis per Šiau
rinį Vietnamu, ar sustos? 
Mat, karų pradėti buvo 
lengva, bet jį baigti, sustab
dyti jau sunku.

Jau daug kartų daryti 
pareiškimai, kad “jei Kini
ja žino, kas jai yra nau
dinga, tai ji neprivalėtų 
kištis į mūsų karų Vietna
me.” Mat, JAV oro jėgos 
galėtų sunaikinti visus Ki
nijos miestus, industrijų, o 
kartu ir naujus išradimus, 
kuriais ji gaminasi atomi
nes bombas.

Ar tokiu keliu bus gali
ma išvengti trečiojo pasau
linio karo? Ne! Norimąjį 
išprovokuoti. Ruošiami ka
pai milijonams. Kulkos nie
kada neklausia, ar tu esi 
tikintis, ar pagonis, baltos, 
geltonos ar tamsios rasės, 
jos pasiekia ir visus lygiai 
kerta, o dar žiauriau būtų 
su atomais.

Skaitau “St. Petersburg 
Timese” už spalio 6 d. Da
vido Schoenbruno aprašy
mus, kaip jis lankėsi Viet
name — Saigone ir Hano
juje. Jis sako: “Buvau 
abiejuose miestuose, ma
čiau žmones ir stebėjau jų 
poelgius, jų kultūrų ir jokio 
skirtumo nemačiau. Ant 
Hanojaus meta bombas ne 
pietiečiai, o Amerikos lakū

nai. Buvau Hanojuje, kada 
ant jo krito bombos. Jos 
žmones tik suartina ir už
grūdina.

“Kai tik bombardavimas 
pertraukiamas, taip greitai 
žmonės imasi darbo valyti 
griuvėsius ir globoti nelai
mingus; miestas vėl at- 
steigtas. Jis švarus švarutė
lis, nėra ašarų, o tik dide
lis pasiryžimas.

“Bombos nekrinta ant Sai- 
gono, bet jis nešvarus, at
matų krūvos gatvėse. Čia 
kamšatis žmonių ir visokių 
daiktų. Čia matosi tie, 
Amerikos $2,000,000,000 su 
viršum i mėnesį... kurie 
veda žmc'^ ir militaristus 
iš lygsvaros.

Gerų žmonių papročiai Sai
gone pairo. Moterys negy
vena su savo vyrais, o už
darbiauja lytiškai; visi už
darbiauja, gaudo dolerius. 
Mano 21 metų patyrimai 
Azijoje stebina, tokių žmo
nių, rodos, nesu matęs pir
miau.”

Daugelis mūsų politikie
rių, ten nuvažiavę, tų ma
to, bet jie tai slepia nuo 
visuomenės, tik išėjęs iš 
kantrybės pradeda vienas 
kitam sakyti apie smegenų 
skalbimą.

Dzūkelis

Iš Lietuvos Komunistų 
partijos istorijos

1918- metų rugsėjo 15 d. 
Marijampolės apskr i t y j e 
Šumsku valsčiuje Užbalių 
kaime (dabar Kapsiiko ra
jone) nelegaliai -susirinko 
pirmoji Lietuvos Komunis
tų partijos konfere.n c i j a. 
Joje dalyvavo 20 delegatų, 
atstovavusią., Panevėžio ir 
Suvalkijos rajonų -komunis
tinėms kuopė lems, o taip 
pat atstovas iš Vilniaus. Iš
klausiusi komunistų kuope
lių atstovų ir kitų komunis
tų įš vietų pranešimus, kon
ferencija nutarė tolimesnės 
komunistinių organizacijų 
veiklos gaires.

Apsvarsčiusi to meto Lie
tuvos vidaus padėtį, konfe
rencija pasmerkė kaizeri
nių okupantų sudarytų bur
žuazinę tarybų, kaip užsie
nio imperialistų ir Lietuvos 
buržuazijos įrankį darbi
ninkams ir vargingiesiems 
valstiečiams engti.

“...RKP(b) programos 
ir taktikos pagrindu kon
statavusi jų ideologijos ir 
kovos veiksmų vienybę, Lie
tuvos komunistinių organi
zacijų I konferencija atliko 
svarbų vaidmenį kuriant 
Lietuvoje vieningų mark
sistinę darbininkų klasės 
partiją. Ji parengė dirvų 
Lietuvos Komunistų par
tijos I Steigiamajam suva
žiavimui,” — buvo rašoma 
to meto komunistinėje 
spaudoje.

P. Vitkauskas
VVU TSKP katedros 

vyr. dėstytojas

Portugalijos karininkai 
planavę nuversti diktatorių

Lisbon. — Skelbiama, kad 
susektas karininkų suokaL 
bis nuversti Portuga 1 i j o š 
premjerų (diktatorių) A. O. 
Salazarą.

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

Nors Spalio 50-metinė 
entė yra mūsų Tarybines 
lies šventė, bet ji kartu 4$

švente yra musų tarybines 
šalies šventė, bet ji kartu jv 
visų darbo žmonių švenve. 
Tad nuoširdžiausiai sveiki
ni' visų Jūsų “Laisvės” 
štabą.

Linkiu viso geriausio, o 
ypač sėkmės bei ištvermės 
kovoje už pažangų ir darbo 
žmonių gerovę.

Justas Paleckis
Maskva, 1967 X 5

Tik šiandien pasiekė ma
ne žinia apie skaudžią ne
laimę, kuri ištiko Jus ir mus 
visus. Netekotme mielojo 
Rojaus. Sunku ir įsivaiz
duoti, kad neteks daugiau 
jo matyti, kupino energijos, 
skaityti naujų jo knygų ir 
straipsnių. Norčiau, pa
reikšti Jums ir Jūsų bend
radarbiams nuoširdžią už
uojautą. Šviesus Rojaus at
minimas liks visados visų jį 
pažinusių širdyse.

Kaip jau rašiau JuiUį, 
lankausi Kanados universi
tetuose su paskaitomis. Bu
vau Otavoje. Dabar Mont- 
realyje, spalio 4-10 būsiu 
Toronte, spalio 10-13 Vini- 
pege, X.13-22 Kalga r y j e , 
X.22-29 Vankuveryje. Vė
liau grįžtu į Toronto uni
versitetą. Apie lapkričio 20 
vykstu į Otavą, Montrealį. 
Lapkričio 24 d. išvyksiu na
mo. Žinoma, dar gali būti 
ir kai kurių pasikeitimų.

Prieš išvykdaanas iš Vil
niaus, pasiunčiau Jums ką 
tik išėjusių knygų “Vilniaus 
universitetas.” Tai — uni
versiteto istorija nuo se
niausių laikų.

' Siunčiu geriausių * 
linkėjimų ‘: ' F' 

:Ū/'i 1 J. Kubilius
Adresas: . '‘"
Dept, of Mathematics 
University of Toronto 
Toronto, Ont., Canada 
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“Laisvės” redakcijos ko
lektyvui.

Skaudžią ir netikėtą “Lai
svės” laikraščio ir visos lie
tuvių tautos nelaimę, įžy
maus JAV pažangiųjų lie
tuvių veikėjo, Lietuvos liau
dies rašytojo, “Laisvės” vy
riausiojo redaktoriaus Ro
jaus Mizaros mirtį giliai 
P ergyvenome kartu su Ju
mis. M'

Dėl brangaus ir mylimo 
rašytojo Rojaus Mizabos 
mirties reiškiame nuošir- 

žią užuojautą gerbiamai 
artimie- 

ems ir “Laisves” redakci-

d
I^vai Mizarienei, 
s
jis bendradarbiams.

“Laisvės” skaitytojai
Gene ir Leonas 

Juozapavičiai

GARSAS—MASALAS 
ALKANOMS ŽUVIMS
Atgaminant garsus, ku

riuos žuvys skleidžia valgy
damos, galima privilioti į 
t nklus šių veislių žuvp bū
rius. Japonų mokslinnOi 
tarptautiniame simpoziume 
jūrų bioakustikos klausi
mais Niujorke pranešė, kad 
j ems pavyko privilioti kar
pius ir kitas žuvis, atgami
nant povandeninės akusti
nės aparatūros pagalba 
pašytus į juostelę garsus, 
sklindančius žuvų maitini
mo metu.

New Haven, Conn. — Ya- 
h Universiteto apie 
studentų ir mokytojųpike- 
tavo prez. Johsono žmonų, 
reikalavo baigti karą.
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New Jersey naujienos
Gedulo pietūs dėl 

^Rojaus Mizaros mirties 
^Šių metų spalio 7 d. Har
risono Lietuvių klubas davė 
nemokamai savo nariams 
pietus. Klubo tradicija yra, 
kad sykį į metus pavaišinti 
savo narius.

Pietūs buvo prirengti la
bai skaniai. Buvo dešrų su 
kopūstais, kalakutienos su 
visokiais pridėčkais ir ku
gelio. Prie kavos buvo įvai
rių pyragų, draugių klubie- 
čių namuose iškeptų, kas 
sudarė jų įvairumą, nes 
kiekvienos kepėjos pyragas 
buvo skirtingas. Ir visi bu
vo labai skanūs.

Pačios klubietės pagami
no ir visą kitą valgį, kuris 
buvo labai skaniai prireng
tas. Labai joms ačiū už jų 
pastangas ir sutartinumą 
tokiam darbui atlikti.

Klubiečiai vyrai taipgi la
bai gerai aprūpino savoj 
pečius įvairiais gėrimais, 
(galėjo gerti kas ko norėjo 
ir kiek norėjo.

Parengime dalyvavo gra
žus būrys klubiečiu ir visi 
buvo pasitenkinę. Parengi
mas skaitomas pavykusiu.

Po pasistiprinimo neapsi
eita ir be trumpų išsireiš
kimų, nes visi žino ir su
pranta, kad šiuo laikotar
piu eina progresyvių darbi
ninkų snaudos paramai va
jus. Tačiau šiuo nepapras
tu momentu visų dalyvių 
mintys sukasi apie mūsų 
brangaus draugo Rojaus 
Mizaros mirti. Visų išsireiš
kimai buvo, kad Rojaus ne
tekimas progresvvių darbi
ninku vadovybėj pasidarė 
nemaža spraga, nes jis bu- 

redaktorius, rašvtojas, 
organizatorius, prakalbinin- 
kas, patarėjas ir darbinin
ku draugas. Nė vienas jam 
nebuvo nėr mažas — buvo 
visi Ivgūs. Jo politinė tak
tika buvo gera, lanksti, kad 
dėl jo veiklos niekuomet 
mūsų judėjimui neteko tu
rėti nesmagumų ir juo su
sirūpinti.

Kad tie išsireiškimai ir 
apgailestavimai nepasiliktų 
tuščiais, tai nusitarta sudė
ti keletą dešimčių doleriu 
užuojautai išreikšti draugei 
Ievai Mizarienei. jos drau
gams ir visam darbininkiš
kam judėjimui netekus, to
kio svarbaus veikėjo. Lin
kme Ievutei atgauti stipry
be .ir vėl veikti judėjime, 
kaip veikėte pirmiau sykiu 
su savo mylimu Rojumi.

Jurgio savišalpos draugiją 
Newarke, tai jos gyvavimą 
palaikė. Tačiau neilgam. 
Dabar senieji nariai skun
džiasi, kad draugijoje di
džiausia betvarkė, kad 
draugija jau turi 10 užsili
kusių neišmokėtų pomirti
nių dėl stokos pinigų, kas 
sudaro $4,000. Nors ji tu
ri gerą salę su bizniu, bet 
vistiek neišsiverčia. Tas pa
rodo, kad smetonininkai 
buvo ir prasti Lieuvos tvar
kytojai, kuomet ją valdė, ir 
negeresni čia. Kalbamos 
draugijos salė randasi arti 
lietuvių bažnyčios, ir para
pijai kitos salės nereikėjo. 
Vyskupo įsakymu parapija 
pasistatė savo salę vien dėl 
to, kad turėtų kur bingo 
bizni varyti — iš parapijo- 
nų daugiau dolerių ištrauk
ti. Ir tie ponai dar sako, 
kad jie ’ yra lietuvybės pa
laikytojai. Bet tikrumoje 
jie yra Romos klerikalizmo 
vergai.

Lietuvių parapijoje dabar 
vra du kunigai. Pralotas 
Kelmelis ir pagalbininkas 
kun. Totoraitis. Kelmelis 
baigia nusenti, ir jau kalba
ma apie naują kleboną. Ma
noma. kad juo bus ne To
toraitis, o kitatautis, kuris 
palengva panaikins lietu
viškus pamokslus ir viską, 
kas yra lietuviška. Eliza- 
betho parapijoje jau taip 
daroma: vienas pamokslas 
lietuviškas, o antras angliš
kas.

Tai mat, vis lietuvybės 
“labui.”

Ignas

Washington. — Pentago
nas paskelbė, kad gruodžio 
mėn. draftuos 18,200 jau
nuolių militarinei tarnybai.

Mirė Jonas Ragauskas
Vilnius. — Visi šiandien 

čia pasirodę dien r a š č i a i 
spausdina pranešimą ir 
nekrologą apie Jono Ra
gausko mirtį. Nekrologe pa
sakyta, kad užvakar, spa
lio 11 dieną, po ilgos ir sun
kios ligos mirė Lietu
vos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas, Ra
šytojų sąjungos narys, res
publikinės premijos laurea
tas, Žinijos draugijos val
dybos lektorius referantas, 
kandidatas į Tarybų Sąjun
gos Koimpartijos narius Jo
nas Ragauskas.

Velionis gimė 1907 rug
sėjo 23 Anykščių rajono 
Stasiuliškių kaime. Mokė
si Panevėžio Berniukų gim
nazijoje, studijavo Kauno 
universiteto Teologijos fi
losofijos fakultete. Religin
gų tėvų skatinamas, Ra
gauskas įstojo į Kauno Ku
nigų seminariją. Ją baigęs, 
kunigavo įvairiose Lietuvos 
parapijose, vėliau dirbo 
Kauno Kunigų seminarijos 
profesoriumi ir dvasios tė
vu.

Toliau nekrologe rašoma, 
kad Ragauskas, suvokęs sa
vo pasirinkto kelio nevai
singumą, 1948 metais atsi
sako kunigystės ir ima da
lyvauti garbingoje, bei sun
kioje kovotojo ateisto veik
loje.

Per nepilnus devyniolika 
kūrybinio darbo metų Jo
nas Ragauskas parašė ir iš 
kitų kalbų išvertė apie dvi
dešimt knygų, paskelbė pe
riodinėje spaudoje daug 
vertingų straipsnių. Jo pui
ki autografinio turinio kny
ga “Ite missa ėst” susilau
kė net keturių laidų, išvers
ta į daugelį kalbų, už ją au

toriui paskirta respublikinė 
premija. Visas Ragausko 
knygas su vienodu įdomu
mu skaito ir religingas 
žmogus, ir ateistas. Velio
nis savo kūriniais žymiai 
praturtino mūsų ateistinę 
literatūrą.

Ragauskas, žemiau sako
ma nekrologe, buvo nenu
ilstantis visuomeninink a s. 
Jo turiningų paskaitų klau
sėsi tūkstančiai darbo žmo
nių beveik visuose Lietu
vos kampeliuose. Jis akty
viai dalyvavo daugelio vi
suomeninių organi z a c i j ų 
darbe. Už šią veiklą Ra
gauskui suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas, jis 
apdovanotas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštu.

Nekrologą pasirašo Lie
tuvos TSR Kultūros minis
terija, Rašytojų sąjunga, 
Žinijos draugija ir Žurna
listų Sąjunga.

Vaivutskas

Tarybų dailės paroda
Paryžius. —• Spalio 20 d. 

čia atsidaro Tarybų Sąjun
gos dailės paroda. Apie 
1,000 eksponatų bus išsta
tyta.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Ievai ir kitiems giminėms, taipgi idėjos drau
gams, netekus žymiojo rašytojo, kalbėtojo’, vi
suomenės veikėjo ir redaktoriaus. Su liūdesiu 
ir pagarba lenkiame galvas, trokšdami, ikad ta
vo vietą užimtų" šimtai mūsų jaunuolių.

LLD 79 kuopa
Roseland-Chicago, III.

Popiežius vėl siūlo 
baigti karą

Roma. — Vatikano sa
vaitraštis “L'Osserva tore 
della Romano” rašo, kad po
piežius Povilas vėl atsikrei
pė į kariau j a n č i a s šalis 
Vietname su savo pasiūly
mu baigti karą Vietname.

Detalių duomenų laikraš
tis nepaduoda, tik pažymi 
tiek, kad Ajmerikos bom
bardavimas Šiaurės. Viet
namo turėtų būti besąlygi
niai sulaikytas. Tuomet bū
tų pagrindo eiti prie pasi
tarimų, kaip karą baigti.

Lėktuvas nukrito jūron, 
žuvo 66 žmonės

Nicocia.—Netoli nuo Kip
ro salos Anglijos lėktuvas 
įkrito į Viduržemio jūrą. 
Žuvo 66 žmonės.

Areštavo 192 streikierius
Montevideo. — Urugva

jaus policija areštavo 192 
generalinio streiko vadus. 
24 valandų protesto strei
kas buvo sėkmingas, 90% 
darbininkų jame dalyvavo.

Helsinkis.—Suomijos val
džia numažino savo pinigų 
vertę 31.25 proc. Dėl to 
prekių kainos ant tiek pa
kilo.

ROJUS MIZARA
Miela Ievute! Šiame p ietikyje Jums ir 

mums labai skaudu. ./Tai didelis smūgis ir vi
siems “Laisvės” skaitytojams, 
vyro ir patyrusio laikraštinir

netikėtai netekus 
ko. Liūdime visi.

R. Merkis ir šeima, 
Philadelphia, Pa.

MIRUS

ROJUI MIZ
Liūdime netekę žymaus ra 

laikraščio “Laisvės” vyriaus 
Giliausia užuojauta jo žmonai Ievai ir visiems 
giminėms, artimiesiems ir “Laisvės” kolektyvui 
ir skaitytojams.

ARAI
sytojo, pažangiojo 
o jo redaktoriaus.

New Jersey progresyvių 
lietuvių veikimo centras — 
sueigų vieta — pasikeičia. 
Pirmiau turėjo savo patal
pas. Kadangi namas pa
skirtas nugriovimui, tai ir 
klubas buvo likvidu o t a s. 
Knygynas ir rakandai bu
vo atiduoti Harrisono klu
bui, ko jis pageidavo. Kaip 
ir buvo manoma, kad dalis 
elizabethiečiu prisidės prie 
Harrisono klubo, tai dabar 
tain V ivyko.

^praėjusiame Hari s on o 
klubo susirinkime" i klubą 
įsirašė 10 nariu. Tai buvo 
dalis elizabethiečiu. livings- 
toniečių ir newarkieciu. To
dėl ir parengimas gerai pa
vyko. Nauji nariai ačiuoja 
harrisoniečiams už gera vi
su pavaišinima. Nuo dabar 
apskričių konferencijos bus 

į /laikomos Harrisone.

i

■> 
v

Šioje apylinkėje jau kele- 
rLm^ai kai likvidavosi pa- 
šOfrinės draugijos dėl narių 
senatvės ir negavimo nau- 

| 5u. Kadangi po ikaro užplū
do dipukai ir susimetė į Šv.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai 

Ievai Mizarienei, artimiesiems draugams ir vi
siems apgailestaujantiems, netekus. pažangaus 
rašytojo, veikėjo.

P. M. Petkūnai
•M.

A. Motiejaitienė '
M. Bučin
H. G. Smith
D. Plakštienė
K. Ausiejus
M. Krapienė
G. Kay
B. Kukauskas
M. Žalimienė
R. Zaluba
J. D. Lukai
J. O. Dirveliai
A. Vasilienė
N. Balčiūnienė
Josie Vasil
L. O. Žalimai

—Worcester, Mass.

F. M. Petrauskai
J. U. Jaskevičiai
V. K. Žitkai
F. Kazeliūnas
H. Žilinskienė
J. M. Petkūnai
A. M. Sukackai
P. šiušąs

'• M. Šiupėnienė
J. D. Špakauskai
K. Kosulis
L. Ausiejienė
O. Dudonienė
J. K. Sabaliauskai
J. B. Jakaičiai
J. Raulušaitis
B. Bernotienė »

—--------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 1_______________

MIRUS
ROJUI MIZARAI

Liūdime netekę redaktoriaus, rašytojo, liau
dies švietėjo. Reiškiame velionio žmonai Ievai, 
jo broliams Lietuvoje, visam “Laisvės” kolekty
vui širdingiausią užuojautą. Mums Rojus Mi- 
zara ilgai ilgai nebus miręs. Jo žodžiai, įrašyti 
knygose, žurnaluose, laikraščiuose, kalba ir kal
bės į mus gyvai ir šviesiai. Ilsėkis, Rojau!

J. M. Paukštaičiai S. B. Žaviai
V. M. Bovinai J. M. Kochiai
A. Paukštienė S. Bružas
P. Urbonaitė J. A. Birštonai
V. A. Lackai J. Balčiūnas
M. Clee H. Žekonienė
G. A. Aimontai J. E. Sliekai
P. Pocius , P. A. Johns
S. Zavišienė A. M. Valilioniai
J. Gudas J. N. Benikaičiaį
S. J. Jurevičiai J. Stepankevičius
J. Smalenskas J. S. Šukaičiai
C. N. Tamošiūnai B. Vaitkevičienė
F. M. Kvietkai V. E. Stankai
R. M. Chuladai H. Mikitienė
A. Martin J. Ivanauskas
J. U. Daugirdai J. S. Thomsonai
P. A. Gabrėnai J. Danis
V. Mikulėnas S. Grublinas
M. Matukaitienė J. N. Kanceriai
A. Bečienė S. Kanapė
O. Šimkus Matuzai
M. Cvirka

— Miami, Fla.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ievai 

ir visiems giminėms. Mes liūdime netekę žy
maus rašytojo ir laikraščio “Laisvės” redakto
riaus.

V. Bulienė P. Malinauskas
J. Stančikas J. Vaitas
A. Orlin A. Sereika __
S. Gendrėnas K. Žemaitienė ___
J. Palskis B. Černiauskas
K. Žukauskas M. Žemaitienė
Moterų Klubas A. Usevičienė
R. Sherelis A. Bačiulienė ;
F. Kantenas F. Kurkulis
G. Daukas L. Bekešienė
LDLD 50 kuopa R. Barauskas

Rochester, N. Y.

— II ......... ..............

F. Čereška
K. Čereškienė 
M. Gutauskienė 
P. Sinkevičienė
G. Shimaitis 
K. Ustupas 
B. Navickienė 
A. Markevičienė 
M. Potsienė
E. Zaleskaitė
J. Valaitis
A. J. Sikorskis
K. Butkienė 
K. Kalvelienė

Vaitiekūnas 
Vaitiekūnienė

Atneš Petrukaitienė 
A Skirmont 
J. Skirmontienė 
P. Vaitekūnas 
A Kukaitienė 
A Chestnut 
P. Chestnut 
M. Valant
J. Grigas
J. Stoškus 
A Wallan 
R. Wallan

o

— Brockton,
i

Mass. —

MIRUS

ROJUI MIZ ARAI
Reiškiame nuoširdžią .užuojautą Ievai Miza

rienei 
teikia 
laisviečiams ir visiems tiems,
visų mylimą rašytoją, švietėją ir redaktorių

mirus jos mylimam vyrui Rojui. Taipgi 
užuojautą kitiems v|elionio giminėms, 

kurie gerbia mūs

Rojų Mizarą.

Ona Daukus 
W.£ir L. Gugas 
J. Bubliauskas'
J. Saulėn as
P. ir H. Liben
G. ir S. Nausėda
K. Nausėda
I. ir A. Karalius
F. Milickas
J. ir P. Stakvel
J. Urbonas
M. Traskienė
R. ir S. Gugas
N. Astrauskienė
J. ir P. /Bagdonas
J. Teržų šeima
P. ir E. Jočionis
P. ir E. Daugėla
B. ir A. Wardo
A. Tarnui
M. ir N. Yuška
R. Steponkevičienė

—Detroit,

C. Stepankevičienė
J. Valiukas
A. Umbrasas
A. Birštonas
J. Liminskis
V. Žabui
B. Klimas
K. ir O. Mack
Z. Dantienė
U. Mikshis
A Umaras
J. Sakalauskas
G. ir M. Yuotkojis
J. ir U. Prackevičius
A. Grybas
A. Machis
Ieva Vegel
K. Kraptavičienė
J. Malakauskas
A. Umaras
C. ir M.
J. :.r K. Lamonskis
Mich. •

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Mūsų nuoširdžiausia užuojauta Rojaus gy- 

visiems jo liūdintiems 
Lindime Jums pergy-

venimo draugei Ievai ir 
draugams ir draugėms, 
venti šį baisų nuostolį.

P. Žukauskienė
S. Šukienė
A. C. Jankus
J. Valinčiauskas
S. Eingis
J. Butkus
E. Lake
W. Baltušis
J. Kanei
J. Senkevičius

Straus 
Plutienė 
Grigaliūnienė 
Tamienas 
•Repšienė 

B. čiuberkienė 
E. Belikevičienė 
A. K. Barčiai 
Anna Mazuika 
M. Wenzlow

M.

So. Boston, Mass.

/
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Užuojautos laiškai, 
telegramos
IEVAI MIZARIENEI

Brangi Ieva,
iki širdies gelmių esu sukrėstas didžios nelaimės, išti

kusios mus visus, Rojaus Mizaros mirties, negaliu atgauti 
lygsvaros, nerandu žodžių išsakyti savo sielvartą, paguosti 
Jus šią sunkią ir skaudžią .valandą.

Priimkite, prašau, pačius geriausius mano jausmus Jums, 
pačią giliausią užuojautą ir nuoširdžiausius palinkėjimus su
rasti jėgų pakelti didžią netekimo gėlą.

Kiekvieną akimirką matau Rojų tarytum gyvą, girdžiu 
jo balsą ir niekaip negaliu patikėti sunkios žinios tikrumu, 
negaliu susitaikyti su tuo neįkainuojamu nuostoliu, kurį jo 
mirtis atnešė visam Amerikos pažangiųjų lietuvių judėjimui, 
visai mūsų literatūrai, mums visiems, artimiems jo draugams, 
bičiuliams, gerbėjams.

Brangi Ieva, atvažiuokite pas mus, į artimų ir gerų 
draugų tarpą, praleiskite su mumis čia, Lietuvoje, tokias sun^ 
kias Jums ir mums valandas. Mes lauksime Jūsų su atvira 
širdimi, su gilios užuojautos ir pagarbos jausmais Jums, 
su draugiškos paguodos žodžiu.

Stipriai apkabinu Jus, karštai bučiuoju ir lieku visuomet 
Jums atsidavęs, visuomet ištikimas draugas ir bičiulis.

Prie viso, kas čia pasakyta, karštai ir nuoširdžiai prisi
deda mano žmona Monika Mironaitė.

Jūsų
Juozas Baltušis

Vilnius, 67.IX.25.

Brangi Ievute,
Esu giliai sukrėstas tokios žiaurios ir netikėtos žinios 

apie Rojaus mirtį, žinojau, kad jis nebejaunas, kad sveikata 
eina silpnyn, bet man atrodė, kad dar ilgai, ilgai galėsiu guo
sti save mintimi, kad netrukus pamatysiu Rojų.

Jau praėjo kelios dienos, bet aš vis negaliu priprasti 
prie minties, kad jau niekad nebepasimatysime.

Šią sunkią valandą visu pirma galvoju apie Jus, miela 
Ievute. Žinau, kad jokie paguodos žodžiai negali sutram
dyti Jūsų skausmo ar bent sumažinti jį. Bet aš noriu pasa
kyti, kad mes nuo seno įpratome galvoti, jog jeigu “audra 
išvers iš namo stulpą vieną, iš baimės tik neišlakstykite ir 
vietoj jo kitą statykite”. Nenoriu sakyti Jums komplimentų, 
bet manau, jog Jūs galite ir turite būt tas stulpas, kuris at
sistos Rojaus vietoje. Sunku jį pakeisti, bet darykime tai 
bent iš dalies. Jūs pasakysite, kad iki šiol nesėdėjote ran
kas sudėjusi. Tas visiškai teisinga. Tad dabar reikia pa
dvigubinti pastangas. Tai padės Jums pergyventi jūsų dide
lę ir sunkią nelaimę.

Priimkite nuoširdžiausią užuojautą. Tikėkite, kad da
bar mes su Jumis daugiau negu bet kada.

Su gilia užuojauta,
G. Zimanas
Torontas
1967-IX-26

Mieloji Ieva,
Atvykus į Montreal! mane pasiekė liūdna žinia apie 

Rojaus mirtį. Tai taip staiga ir taip nelauktai atsitiko, kad 
net nesinori tikėti.

Šioje liūdesio valandoje priimkite mano ir draugų A. 
Laueraus ir R. Sikorskio (kurie su manimi kartu atvyko) gi
liausią užuojautą Jums ir “Laisvei”.

Atvykdamas į čia atvežiau daug linkėjimų iš Lietuvos 
nuo savo šeimos ir Jūsų pažįstamų. Manau, kad jie šiuo kar
tu visi giliai liūdi.

Čia Montrealy, pabūsime iki penktadjenio, o paskui po 
trumpos ekskursijos į Toronto ir Ottawa išvykstame namo.

Gaila, kad būnant taip netoli, neteks Jūsų pamatyti, ta
čiau tikimės Jus vėl kada nors neužilgo Lietuvoje pas save 
pamatyti.

Su gilia pagarba,
Gediminas Jokubonis

Montrealis
1967-IX-25

Brangioji Ieva,
Giliai nuliūdę ir susijaudinę sutikome skaudžią žinią 

apie mums artimo ir brangaus Rojaus Mizaros mirtį.
Skaudžiausia, kad kartu su Rojaus paskutiniu laiškučiu 

ir dovanomis Juras atnešė šią liūdną žinią.
Sunku patikėti, kad mes daugiau nepamatysime visada 

linksmo ir optimistiško, nuoširdaus ir atviro Rojaus veido. O 
mes labai tikėjomės dar kartą pamtyti Jus abu pas mus.

Nuoširdžiausiai užjaučiame Jus, Ieva, netekus gyvenimo 
draugo, ir linkime jėgų ir ištvermės iškęsti šią skaudžią ne
laimę. * ,

Kartu reiškiame užuojautą “Laisvės” redakcijos ko
lektyvui, netekus savo idėjinio vadovo, nenuilstančio ir ilga
mečio darbuotojo.

šviesus Rojaus atminimas visada pasiliks mums bran
gus ir neišdildomas.

Danutė, Lena ir Vincas Mickevičiai
Vilnius

-Gerbiama drauge,
Priimkite mano gilią užuojautą taip nelauktai netekus 

visiems mums brangaus ir neužmirštamo Rojaus Mizaros.
/ Nepakeliamo skausmo valandą teguodžia Jus didelė ir 

niekad neužgestanti lietuvių liaudies meilė jam, tauriam jos 
sūnui. A r

. Lenkiu galvą,
VACYS REIMERIS

• Vilnius

1967-1X-26
Scranton, Pa7

Brangioji Ievute:
Priimkite mano širdingus užuojautos žodžius Jūsų skau

džioj nelaimėj. Ėegalo širdį skauda netekus taip netikėtai, 
ne tik Jums mylimo vyro-draugo, bet ir mums visiems didžiai 
gerbiamo ir aukštai vertinamo veikėjo-rašytojo.

Laikykis ir raminkis kiek gali, miela ir gerbiama draugė.
Ignas Klevinskas

Profesorius J. Kubilius, rektorius Vilniaus D. K. Vy
tauto universiteto, dabar vieši Montrealio universitete, rašo:

Didžiai gerbiama Drauge, tik šiandien sužinojau apie 
didelę nelaimę, ištikusią Jus ir mus visus. Netekome mielojo 
Rojaus. Sunku ir įsivaizduoti, kad neteks jo matyti, visad 
kupino energijos, skaityti jo knygų ir straipsnių.

Priimkite mano nuoširdžią užuojautą šią liūdesio valan
dą. Šviesus Rojaus atminimas visada liks gyvas mano širdyje.

Jūsų
J. Kubilius

1967 m. rugsėjo mėn. 25. d.
Brangi drauge Ieva,

Mus pasiekė baisi ir netikėta žinia-, kad staiga mirė mūsų 
brangus ir neužmirštamas draugas ir bičiulis, nuostabus žmo
gus, darbštus, ir talentingas rašytojas, žurnalistas ir visuome
nės veikėjas, Jūsų ilgametis 'draugas Rojus Mizara. ši ži
nia sukrėtė ne tik visus velionio draugus ir pažįstamus Lie
tuvoje — jį žinojo, gerbė ir mylėjo tūkstančiai Lietuvos žmo
nių—iš jo knygų, iš straipsnių “Laisvėje” jie pažino didžią 
velionio dvasią, jo begalinę meilę gimtajam kraštui, einan
čiam socialistiniu keliu. Dėl Rojaus mirties liūdi mūsų rašy
tojai ir žurnalistai, kurie jį laikė savo šeimos nariu.

Priimkite, brangi drauge Ieva, šią sunkią liūdesio valan
dą pačią nuoširdžiausią mūsų užuojautą. Rojaus atminimas 
visada liks gyvas mūsų ir visų Lietuvos žmonių širdyse.

Keletą pagarbos ir draugystės žodžių, skiltų velionio 
atminimui, šiandien aš daviau “Gimtajam kraštui.”

Jūsų
Eliza, Antanas ir Pranas

Venclovai

Eva, 
in today’s Laisve did I read that you have lost

My Dear
Only

your Roy. Please accept our condolences. It is a shame to 
lose such

Give my best regards to everybody in “Laisve” and we’d 
love to have you visit us and get away from the cold north.

Sincerely,
John & Lillian Staneslow

New Smyrna Beach, Florida
(Bus daugiau)

a brilliant man. ..

i 1LAISVĖS' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

E. Repšienė prisiuntė atnaujinimų. Tai ilgamečiai va
jaus veteranai. • , - ■

Iš tolimos Kalifornijos, nenuilstantis veikėjas J. K. 
Alvinas per du'kartus prisiuntė atnaujinimų. x

Štai kitas geras mūsų prietelius-vajininkas, tai J. K. 
Mažukna, iš Pittsburgh©. Jis prisiuntė atnaujinimų 
ir sako, kad dirba LLD 87 kuopos vardu. Laukiame 
daugiau, Jonai!

aptarnayim a s 
ir draugiškas 

pavyzdys vi-

Ten Buvus

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $32. Aukojo:

J. Anglis, Billerica, Mass................................  $25.00
S. .Rainard, Dorchester, Mass.........................  6.00
Peter Cox, Roslindale, Mass. ................................1-00

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $19. Aukojo:
M. Žalimas ............................. ........................ $10.00
Po $1: M. Sukackienė, T. Krapas, J. Senkus, E. Pau

lauskienė, J. Rudnickas, J. Deksnys, J. Yaskevich, B. 
Bernotienė, Anna Margis.

Nuo kitų gauta sekamai:
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. ....... 
Frances Witkowsky, Ossining, N. Y. .. 
Pilietis iš N. J..........................
P. ir E. Jočioniai, Dearborn, Mičh. . 
Veronika Wasiloski, Mountain Top, Pa. 
Vera Alukonis,. So. Boston, Mass........
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass. . 
Anna Peslis, Inglewood, Calif. ...........
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y...........
Elizabeth Stankus, Miami, Fla......... . .
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa. ..............
Po $1: Mikas Mačionis, Bloomfield, N. J.; V. ir 

M. Yuden, Chicago, Ill.; Geo. Šidlauskas, Yucaipa, Calif.

$18.00 
11.00 

.. 6.50 
. 6.00 
.. 6.00
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00
. 2.00

Į Fondą anksčiau gauta $2,453. Dabar įplaukė 
$130.50. Viso gauta,$2,583.50. Dar reikia $7,416.50.

Vajus bėga sklandžiai. Laiškų daug atėjo, bet ims 
laiko iki juos sutvarkysime. Gražu, kad didžiuma ilga
mečių vajininkų pasižadėjo dirbti ir šiais metais laikraš
čio naudai. •

Dėkojame viršminėtiems rėmėjams už jų dovanas 
ir vajininkas už pasidarbavimą.

“Laisves” Administracija

ROJUS MIZARA
' Reiškiu giliausią užuojautą jo žhionai Ievai 

Mizarienėi, netekusiai mylimo vyro, ir “Lais- , 
vės” kolektyvui, netekusiam vyriausiojo redak
toriaus.

Charles PecKuls
Huntington Park, Calif.

Antradienis, ŠpalioJOctober) 17, 1967

Brockton, Mass.
Iš Moterų sąryšio 
pikniko po stogu

Spalio 8 d. Tautiško Na
mo didžiojoj svetainėj pik
niką surengė Montellos Mo
terų Apšvietos klubas, Mo
terų Sąryšio naudai.

Svetainę radom puikiai 
išpuoštą įvairiais žalumy
nais, atrodė kaip tikras 
parkas. Mat, moterys atlie
ka ne tik svarbius darbus, 
bet jos myli gamtą ir gro
žį. Tai jos jį pritaikė ir mo
terų piknikui po stogu.

Publikos į šį pikniką at
vyko skaitlingai iš visos pla
čios apylinkės: iš Haverhil- 
lio, Lawrence, Andover, 
Bostono ir jo apylinkių.

Pritardamos moterų pa
rengimui, draugės atnešė 
visokių skanumynų: pyra- 
g ų, pyragaičių, kugelių, 
b a p k ų, vaišino svečius. 
Taipgi buvo ir visokių do
vanų, kurios duos ir me
džiaginės paramos. Me
džiaginė parama dabar? 
reikalinga mūsų pa
žangiajai spaudai, mote
rims kovotojoms už taiką 
ir kitiems svarbiefms darbo 
žmonių klasės reikalams.

Publikos 
buvo geras 
Tai gražus 
soms.

Mirus

ROJUI MIZARAI
tą jo žmonai Ievai, > 

“Laisvės” 
komingo bendradar- 
irtis išskyrė iš mūsų

Reiškiame gilią užuojau 
broliams ir giminėms T. Lietuvoje, 
kolektyvui netekusiam atsa’ 
bio. Gaila, kad ankstyva n 
tarpo brangų draugą, Lietuvių Literatūros Drau
gijos narį, švietėją. Tegul 
kai palaidoti garbingoje vi 
rybų Lietuvoje.

būna jo pelenai-palai- 
?toje tėvų šalyje, Ta-

Baltimore, Md.

LL) 25 kuopa
Pet ras Paserskis, sekr.

sMirų

ROJUI MIZARAI
Mūsų nuoširdi užuojauta 

ir “Laisvės” k
Rojaus žmonai Ievai 
olektyvui.

Ely, Minn.

J. K. šarkiūnas ir 
duktė Viola Grahek .

_r

Mirus

ROJUI MIZARAI
autą reiškiame Ievai

netekusiam taip žy-

Nuoširdžiausią užuoj
Mizarienei, netekusiai gyvenimo draugo. Taip 
pat “Laisvės” kolektyvui, 
maus asmens.

MIAMI, FLA.
Spalio 8 d. Lietuvių So

cialiame Klube buvo su
rengtos gimtadienio šau
nios iškilmės gerbiamam 
bostoniečiui Franui Kviet- 
kai. Banketą surengė jo 
Mariutė. Publikoj dalyvavo 
daug, net prie stalų neuž-į 
teko visiems vietos.
' Apie viską, tikiu, parašys 

korespondentai. Čia noriu 
tik tarti draugams Kviet- 
kams ačiū už virtuvės pa- 
gelbininkei Elizabethai Stan
kus įteiktą penkinę (kurią 
jinai atidavė “Laisvės” va
jaus fondui) ir už vaišin
gumą. Linkime Franui ilgo 
ir laimingo amžiaus ir su 
mumis kartu darbuotis dar
bininkų klasei ir už pasau
linę taiką.

V. J. Stankus

J. F. Deltuvai
J. Deltuva
J. Kasparavičia
E. Balsienė
O. Kučiauskaitė
J. Mikuckis

L. M. Antanaičiai
E. Antanaitienė
M. šilanskienė
O. Žemaitienė
P. K. Kupriai

—Baltimore, Md*

IZARAI

Jamaica Plains, Mass.
Spalio 3 d. mirė Alfre

das Banis, antrojo pasauli
nio ikaro veteranas, sūlau- 
kęs 48 metų. Buvo pašar
votas Zaleckienės koplyčio
je, So. Bostone. Palaidotas 
spalio 5 d., Mount Hope ka-į 
pinių karių skyriuje.

Paliko liūdesyje žmoną 
Virginią, motiną Lietuvoje, 
tetulę P. Žukauskienę, pus
seseres Heleną Bond, Ami- 
lę Sinkienę ir Matildą The
riault.

Jo tėvai jį buvo parsivežę 
Lietuvon mažą, ten jis au
go iki 19 metų. Smetona 
norėjo jį paimti į Lietuvos® 
kariuomenę, bet jis joti nė
jo, sugrįžo į JAV pas savo 
motinos seserį P. Žukaus
kienę prieš antrąjį pasauli
nį karą. Buvo kariuomenėn 
paimtas ir drūčiai sužeis
tas. ‘ Turėjo visą atnžių ne
šioti mėtalinę plokštę.

Tebūna tau lengva šios 
šalies žemelė, o Užuojauta 
tavo žmoūai, motinai ir vi
soms giminėms.

S. Rainard

MIRUS

.ROJUI M
Mielai Ievai Mizarienei reiškiame giliausią 

užuojautą sunkioje valan 
išplėšė jos mylimą vyrą, o 
ką, švietėją!

Hartfordo Laisvės Choro ė
Wilma Hollis
G. O. Šilkai
J. L. Žemaičiai
L. Butkevich
Ona Visockienė
Ant. Latvėnas
W. E. Brazauskai
Joe V. Kaziow
Ona Giraitienė
Felicė Roman

Ii

doje. Nelemta mirtis 
mūsų visų kultūrinin-

ainininkai ir draugai—
J. R. Černiauskai
J. Kazlauskas
Joe Beržinis
P. J. Sluckiai
J. M. Lukštai
Agota Dagilienė 4- 
M. Nikžantaitienė 
Joe Saurusaitis 
Joseph Krauzaitis 
C. Miller

5

ŽARAI
Miri

ROJUI M
Reiškiu užuojautą v41ionies žmonai Ievai, 

jo broliams Lietuvoje ir artimiems giminėms ir 
draugams.

Kai
So.

olina Kazlauskiene a, 
Boston, Mass. '

Į

Mitus

ROJUI MIZARAI
autą Ievai Mizarienei 
ai visuomenei.

Reiškiame giliausią užuoj 
ir visai pažangiaj

Juozas i:
Pt.

• Marijona Griciūnai 
Pleasant, N. J.



Antradienis, Spalio (October) 17, 1967 LAISVE 5 pusi.

So. Boston, Mass.
Iš mūsų veikimo

LLD 2 kuopa laikė susi
rinkimą spalio 7 d. Narių 
nedaug dalyvavo. Negerai.

Iš laikraščio “Laisvės** 
gautas prašymas stoti į va
jų atnaujinti prenumera
tas, gauti naujų skaitytojų 
ir parinkti aukų palaiky
mui laikraščio. Vajininkais 
apsiėmė dorchesteriečiai: S. 
Rainard, 40 Ripley Rd., tel. 
825-1643;

Eliz. Repshienė, 495 Co
lumbia Rd., tel. AV 2-4026;

Vera Kvetkas, 73 Harbor 
View St., tel. 825-5328.

Visi “Laisvės** skaitytojai 
prašomi kreiptis pas mus, 
o mes mielu noru jums pa- 
gelbėsim atnaujinti prenu
meratas jr, jei kas žinote 
kur galima gauti naują 
skaitytoją, prašome pra
nešti, mes nuvažiuosim ir 
užrašysim “Laisvę** ar 
“Vilnį**.
4 Išrinkom delegatus į LLD 
T-tos apskrities konferenci- 
įų, kuri įvyks spalio 22 d. 
Taip pat išrinko komisiją 
pagaminti delegatams ir 
svečiams 
Apsiėmę draugės P. Žu
kauskienė, L. Plutienė, Eliz. 
Fraimantienė ir Elenora 
Belekevičienė, o jos visada 
pagamina skanius pietus.

L.A.P. klubas savo kam
bariuose 318 W. Broadway, 
pradėjo kas šeštadienio 3 
vai. Vist parties. Mėgstan
tieji linksmai praleisti po
pietę, ateikit, gausit kavu
tės su pyragu.

S. Rainard

skanius pietus.

Waterbury, Conn.
^Waterburietis darbinin

kas, atsiųsdamas iškarpą 
apie ponios Johnsonienės 
kalbą Yale universitete, pa
sipiktinęs rašo:

“Spalio 9-os vakarą ponia 
Johnson kalbėjo apie mies
tų pagražinimą. Bet poniu
tė turbūt ir Vietnamo ka
rą,—visko išdaužymą, žmo
nių išžudymą laiko graži
nimu, kad hutų, anot jos, 
“beautiful’*. Beautiful ban- 
kierių ir fabrikantų sąjun
goms, kurios pasidarys 
naujus bilijonus dolerių 
pelno. O darbininkams liks 
tik vargas, skurdas ir aša
ros’*.

Prezidento Johnsono žmo
ni? New Havene taikos ša- 
linjnkai pasitiko su demon
stracijomis, su šūkiais ir 
plakatais prieš karą, šimtai 
demonstravo priešais namą, 
kur ji buvo apsistojusi. Ki
ta kelių šimtų minia stovė
jo prie salės, kur ji kalbėjo.

Tarpe įvairių šūkių buvo 
ir toks prašymas: “Help 
Beautify Vietnam—Every 
Littered Corpse Hurts’*.

Waterbury, Conn.
Visi patenkinti pobūviu
LLD 28 kp. rugsėjo 17 su

rengė pikniką-pietus J. K. 
Vaitonių sodyboje. Visais 
atžvilgiais pavyko. Diena 
buvo šilta. Žmonių atsilan
kė daug; apart vietinių, su
važiavo nemažai iš apylin
kės miestų.

Tas parodo, kad draugai 
tikrai nori paremti, darbi
ninkišką spaudą, jie nepa
gailėjo savo nuovargio at
vykimui į parengimą. Visi 
buvo patenkinti gerai pa
gamintais pietumis, maisto 
buvo užtenkamai. Visi 
draugiškai laiką praleido.

Labai dėkingi esame J. K. 
Vaitoniams, kurie stipriai 
parėmė mūsų parengimą. 
Jie nemokamai suteikė so
dybą ir prisidėjo maistu: 
pomidorais, kopūstais. Jo 
žmonelė Kunigunda pagel
bėjo aptarnauti svečius ir 
išvirė kavutę.

Taip pat ir M. Svinkūnie- 
nė daug prisidėjo, nes prie 
kepimo visuomet reikia 
smulkmenų pridėti. Klem 
Yenkeliūnienė pagamino 
pupelių su lietuviškais ba
ravykais. Mūsų geroji O. 
Philipse padovanojo paren
gimui $2.

Sunkiai dirbo W. Dūda, 
V. Yakubonis, A. Klepec- 
kienė, J. Vaitonis. Dėkoja
me visiems darbininkams, 
svečiams už atsilankymą, 
už dovanas. Puikiai užbai- 
gėm vasarinį sezoną. Lin
kime visiems stiprios svei
katos ir pasimatymo pikni
kuose kitais metais.

Pelnas likosi pasiųstas 
lietuviškai spaudai: “Lais
vei**, “Vilniai** ir “Liaudies 
Balsui’*.

Dabar esame prie žiemi- 
Koresp 2
nio parengimo. Atvyks J. 
Grybas su gražiais Tarybų 
Lietuvoje gamintais fil
mais.

Rodymas įvyks sekmadie
nį, lapkričio (Nov.) 5 die
ną, 1:30 valandą popiet, 103 
svetainėje, Waterburyje. J. 
Grybas žadėjo parodyt 
naujausius filmus, bus ma
lonu prie jų praleisti po
pietę, o ypač tiems, kurie 
nebuvo Lietuvoje, bus įdo
mu pamatyti, kokia Tarybų 
Lietuva yra šiandien.

Klem Yenkeliūnienė

Palaidojus veikėją 
Justą Misevičių

Chicago,Ill. — Spalio 5 d., 
rinkosi į Povilo J. Ridiko 
koplyčią pažangūs lietuviai, 
kad atsisveikinus ir išreiš
kus pagarbą mirusiam me
nininkui ir visuomenininkui 
Justui Misevičiui.

Dar prieš pirmą valandą 
Ridiko koplyčia prisipildė 
kupina velionio artimai
siais ir idėjos draugais. Vė
liau atėjusiems ne tik nebu
vo vietos kur atsisėsti, bet 
netilpo visi koplyčioje.

Lygiai 1:30 vai. dienos 
prasidėjo laidotuvių apei
gos. Valerija Urbikienė gro
jo vargonais, o solietė Es
telle B ogden sudainavo 
“Man gaila”. Antrą dainą 
dainavo duete Valerija ir 
Estellė, “Sudiev,, kvietkeli”.

Kalba L. Jonikas apie ve
lionį ir primena jo nuveik
tus darbus. Jis labai apgai
lestauja, kad netekome 
draugo, kuris taip daug įdė
jo darbo pažangaus meno 
bare, o ypatingai per tiek 
daug metų tiek daug darbo 
Mildos pastato išlaikymui 
ir išpuošimui. Jis paruošė 
tinkamai scenas statant 
operas bei operetes, taipgi 
veikalus, sakė kalbėtojas. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad 
menininkai ir mes visi pa
jusime didelį trukumą dar
be, netekę velionio Misevi
čiaus. Jo kalba buvo labai 
tinkamai pasakyta1 ir per 
trumpą laiką supažindino 
su velionio atliktais dide
liais darbais visus susirin
kusius jį palydėti į amžino 
poilsio vietą. Dar kalbėto
jas paskaitė eilėraštį pilnai 
pritaikintą Misevičiaus as
meniui. Po to trumpai kal
bėjo anglų kalboje.
' Solistės vėl dainuoja mo
mentui pritaikintą dainą ir 
jau anglų kalboje. Pirmose 
eilėse sėdėjo sūnus Richar
das ir marti Jean bei jų sū
nūs; duktė Connie John
son ir jos šeima.

Laidotuvių direktorius P. 
J. Ridikas paprašė draugus

ir pažįstamus pirmiau pra
einant pro karste gulintį ve
lionį atsisveikinti, o paskiau 
liūdintiems vaikams ir kar
sto nešėjams.

Po laidotuvių apeigų ve
lionio palaikai buvo nuvežti 
į Mount Hope Qremetorium 
ir ten įvykdyta, kremacija. 
Jį lydėjo gana daug palydo
vų. Manau kad sūnus ar 
duktė pasirūpins pelenų 
laidojimu.

Palydovai grįžo i Mildos 
salę, kur jiems buvo paruoš
ti užkandžiai. Tuo rūpinosi 
jo valios vykdytojai. Taip 
daug maž baigė savo gyve
nimo kelionę J. Misevičia.

MIAMI, FLA.
Svarbus susirinkimas
Spalio 18 dieną Lietuvių 

Socialio Klubo šėrininkai 
yra šaukiami į nepaprastą 
šėrininkų susirinkimą, ku
riame šėrininkai svarstys 
atmokė j imą tam tikros da
lies Šerų. Šėrininkams buvo 
išsiuntinėti laiškai, bet dau
gelio laiškai sugrįžo atgal. 
Tad, kas tik galite, pasi
stenkite atvykti. Susirin
kimas atsidarys 12 vai. die
ną, L. Socialio Klubo patal
pose.

S- Zavis .

Daktarai gali netekti 
daug pacientą

Washington. — Sveika
tos, Švietimo ir Labdary
bės posekre torius W. J. 
Cohen teigia, kad nuolat 
didinamas daktarų atlygi
nimas gali daugelį ligonių 
sulaikyti nuo daktarų lan
kymo. .

“Kai žmonės nepaten
kinti aukšta duonos kaina, 
jie valgo bulves,” sako Co
hen. Jeigu jie negalės su
mokėti daktarui atlygini
mo, jie neis pas daktarą.

Rio de Janeiro. — Čia 
karščiai pasiekė 100 laips
nių. Apie 200 žmonių nuo 
karščio susirgo, 6 mirė.

Stanley Kirslis

Male & Female Help Wanted Male H elp Wanted Male

Brandtas tarėsi su
Sarapkinu
— Vakarų Vokie-

Mire spalio 4 d., š. m.

ATTENTION. COOK & COOK'S 
Helper, duties include coffee mak
ing and beverage distributing. Stea
dy, reliable. Good pay and benefits. 
Apply in person CANTEEN CORP, 
PMC College, 14th & Chestnut Sts., 
Chester, Pa. (79-83)

FACTORY WORKERS. Reputable 
firm desires workers for night work. 
Perm, position. No exp. necessary. 
Hourly rate plus bonus, fringe bene
fits. Fork Truck mechanic also need. 
Perm, position. Contact Mr. Hays. 
BA 3-9303. (79-80)

AUTO MECHANIC—req experience 
front end men, on wheel balance, 
alignment, ball joints etc, 40 hr. 
week, good working conditions with 
all benefits. Call Randolph Chev. 
EM 5-2000. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

FLORIST 
Designer 

Experienced 
Main Line Shop 

Call 525-0326.
(79-83)

SPINNING, WINDING, 
TWISTING.

Experience or Learners. 
Apply at office: 

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

759-4030

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 home 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)

MAN 
Linolet i 
5 days 
Expd. i

Experience in carpet & 
m workroom. Must be sober, 
per week. IVz hrs. per day- 

need only apply.
MR. BLACK, WA 5-8381. 

For int. appt.
(76-79)

(74-80)

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)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Lor
Ca

g lease. Steady work.
1 from 8 AM to 5 PM.

201-RA 2-1922 or
201-FO 9-8241.

(76-82)

si
vasarą čia lankė- 
svečių ir viešnių, 
ir Amiliją žemai- 
jų mylima dukra 

iš New

Binghamton, N. Y
Šių metų 
nemažai

Pas Joną
čius viešėjo 
Mrs. Van Berger 
Yorko. Pabuvojo virš 3 savai
čių. Man teko su ja pasimaty
ti ir pasikalbėti. Ji labai gra
žiai atrodo ir vis mokosi 
skulptūros po kelias dienas į 
savaitę. Džiugu ją matyti ir 
įdomu su ja pasikalbėti. Ji 
daug skaito ir domisi pasau
lio įvykiais, ypač Vietnamo 
karu ir abelnai žmonių gyve
nimu. Sako, jog didmiestyje 
yra biednų žmonių kaip kad 
ir kituose miestuose.

Pas Helen Žukienę svečia
vosi jos dukra Pine su šeima, 
tomis keliomis dienomis ji ap
lankė ir ‘ kitus artimus gimi
nes.

Pas Joe A. Kireilius vie
šėjo j u seselė iš N. J. valsti- 
jos. Kireilių sūnus Karai, 
aukštųjų mokyklų profeso
rius, išvažiavo į Texas valsti
ją mokytojauti. Išvyko su vi
sa šeima. Jis ligi šiol gyveno 
New Yorko “up-state” arti 
Kanados rubežiaus ir ten mo
kytojavo.

OWN YOU[R 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

SALAD WOMAN.
For Main Line Hotel.
6:30 AM to 2:30 PM.

Good pay, good working conditions, 
and fringe benefits.
Call Mr. DOLACK.

MU 8-5800
(76-78)

Josephine

TSRS parems Indiją
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga susitarė su Indijos val
džia suteikti jai paramą 
500 milijonų dolerių ver
tes, daugiausiai pramonės 
vyystymui.

Pranešimai

PRODUCTION
WORKERS

Experience Not Necessary 
Afternoon Shift 

Good fringe benefits. 
Apply in person

BUSINESS SUPPLIES CORP. 

OF AMERICA
Monmouth Junction, N. J.

(77-83)
Rt. 1

Do you like service 
business? If you do and 

how to use test eqmt, plus

MECHANIC.
station
know
sell cu stomer services, plus the other 
things
call Mb. Wiener, Sun. bet. 11 & 2 
or wk days CH 7-9848 or call in 
person 
Wadsv4 
month

nesessary in a station, then

at TEXACO STATION, 1555 
orth St. Top salary and 
y bonus. (76-79)

MEb
trade at the same time. Roofing & 
sheet 
Rapid 
make 
car.

. Earn money and learn a

metal. Start at $2 an hour, 
advancement. Our mechanics 

$4 to $5 per hour. Must have 
Ambler area. MI 6-2898

(76-81)

Bona 
tijos užsienio reikalų minis
tras Brandtas tarėsi su Ta
rybų Sąjungos ambasado
rių Sarapkinu, kaip page
rinti santykius tarp vakarų 
ir rytų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kazakevičius
Mire spalio 17, 1940 m.

Dukros—

Washington. — Federali
nė valdžia siūlo 47 priemo-. 
nes naujų automobilių ap
saugai.

Liekanos ilsisi Fresh Pond Krematorijoje.
Su meile ir liūdesiu prisimename mūsų tėvelį

Suzanna Kazokyte-Jones
Aldona Grabauskienė-Grey

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Anna, sūnui Dr. Stanley Kirslis ir jo šeimai, 
dukrai Genevieve Keenan ir šeima.

Mary Valant ir šeima
Brockton, Mass.

WORCESTER, MASS.
Olympia Parko Kalendorius

Spalio 22 Oct. pietus ren
gia parko darbuotojai, pietų 
■virėjos, gaspadinės ir barten- 
deriai kviečiame parko lanky
tojus dalyvauti. Atsilankę ne
sigailėsite, nes gaspadinės ir 
bartenderiai prisiruošę jus pri
imti. Įžanga $1.50.

BROCKTON-BRIDGEWATER, MASS.

Mirus

Stanley Kiršliui
Netikėta jo mirtis sukrėtė mus visus. Reiš

kiame gilią užuojautą jo žmonai Anna, sūnui 
Dr. Stanley S. Kirslis, dukrai Genevieve Kee
nan ir jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems.

Spalio 29 d. bus paskutinis 
banketas ,— pietus rengia L. 
L.D. 11 kuopa naudai sukėli
mui “Laisvės” 10 tūkstančių 
dolerių fondo. Kviečiame Li
teratūros draugijos narius ir 
“Laisvės” skaitytojus dalyvau
ti ir atsivesti savo kaimynus 
susipažinti su LLD ir “Lais
vės” skaitytojais.

Įžanga $1.50. (79-80)

A. K. Barčiai
A. Chestnut
M. Gutauskienė 
Mrs. M. Kaspar 
A. Sikorskis 
K. Kalvelienė 
J. Mažuikiene

M. Šimanskienė
G. Shimaitis
A. Vaitekūnienė
J. O. Vaitekūnai

. Mrs. J. Wallant 
Elsie Zaleskaitė 
V. Zmuiden

SO. Boston, Mass.
LDS los Apskrities kon

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

v (78-79)

CLERICAL
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. Hedden 
883-2530 to Schedule interview.

An equal opportunity Employer
(79-81)

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)

' HAIRDRESSER
Experienced or will train.

Full 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)

WOMAN, elderly. 9 to 5. Keep 

house, light cleaning, ironing. (2 wo

men only). DE 2-100. $35. Vicinity, 

3rd & Fisher. (Olney), (79-81)

If you are a steady worker and 
want a good steady job, the follow
ing jobs are available: SEWING 
MACHINE . OPERATORS, single 
Needle, Pinkers, Merrow, etc. FLOOR 
WORKERS, Trimmers, Examiners, 
Hand Sewer, PRESSER, Hand 
Pressers and Machine Presser.

Apply:

WALLACE SPORTSWEAR

Stacy & Barclay Sts., Burlington,
N. J. 609-387-3625 (79-81)

Galvokime, planuokime ir 
duokime “Laisves** adminis
tracijai patarimų, kaip sėk
mingiau pravesti vajų gavi- 
muo “Laisvei** naujų skaityto
ju

S.

KMITTERS or LEARNERS
Exp. on double knit.

Apply 8 AM to 8 PM.
E. KNITTING COMPANY 

4224 Penn Street 
Philadelphia, Pa.

(76-79)

TRAINEE
Needed for production line. No 

experience necessary.
Good Company benefits.
Call Personnell Office.

609-'r37-3400 (Princeton, N. J.)
(79-80)

CAFETERIA HELP Wanted for 
jp-to-date cafeteria. Dishwa- 
cooks, salad makers and šer
ne workers. Apply Personnel I 
F. W. WOOLWORTH’S Moo- 

n Mall, Moorestown, N. J.
(79-81)

mod. 
shers, 
vice li 
Office, 
restow

ATTENTION!
ERIENCED OR TRAINEES 

boat Carpentry. Learn the 
craft of boat carpentry which 

ays in demand. October 16th 
starting day for paid-on-the-

■ lining. Come in immediately 
ai employment interview at 

4AKER Employment v office,

EXP

skilled 
is alw 
is the 
job tr 
for 
PACE
Philadelphia Ave., and Duerer St., Egg 
Harboi(, N. J. PACEMAKER CORP., 

maker
Harbo^ pleasure boats. 
Opport

of Algras, Pacemaker Egg
An Equal 

unity Employer”. (79-81)

PLASTIC FACTORY WORKER
No

Driver’
Willing to work, able to learn. Wood
works i 
4-4664,

exp. necessary, Mach, ability, 
s license, permanent position.

g ability desired. Call NE
Mr. Robb. (79-80)

SERVICE MEN with ability 
and black and 

T. V. in the customer’s home.
in seryicing color 
white
Exp. Bref., however, wc are willing 
to train a good black 
technician for color repair. Radio 
dispatc h truck and all tools are fur
nished
most r -lodern shop that can be found 
anywh jre. Liberal Co. benefits incl. 
hospitalization, group life ins., sick 
and accident insur., pd. holidaysand 
vacations. We off the highest pay 
standards available This Co. has ne
ver hed a seasonal lay off. For a 
confidential interview call or write 
MINUTE MEN .INC., 2622 Fifth 
Ave

and white

We now operate the finest

McKeesport, Phone 672-9745.
(79-81)
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Įdomus pasikalbėjimas su 
jaunuoju V. Zenkevičiumi
Draugo Rojaus Mizaros 

laidotuvėse pirmą, kartą su
tikau jaunąjį Vytautą 
Zenkevičių, kuris tada vie
šėjo pas savo tėvelius Wa
shingtone. Tai malonus 
jaunas vyras. Paprašiau, 
kad jis atsakytų iman į ke
letą klausimų.

Kaip seniai viešite Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
ir ar ilgai žadate čia dar 
biiti?

—Atvykau į jūsų šalį 
rugpjūčio 21 dieną ir štai 
dabar, praleidęs čia pus
antro mėnesio, vykstu at
gal į Lietuvą. Iš Niujorko 
išskrisiu spalio 9 dieną, pa
keliui aplankysiu Montrea- 
lyje Expo-67. Spalio 11 d. 
tikiuosi būti jau Vilniuje.

Gal malonėtumėte suteik
ti mūsų skaitytojams tru
putį informacijos apie sa
ve?

—Šiuo metu mokausi 
Vilniaus valstybiniame V. 
Kapsuko vardo universite
te, istorijos-filologijos fa
kultete. Esu antro kurso 
studentas istorikas.

Ką veikia laisvalaikiu ir 
atostogų metu i ūsų univer
siteto studentai?

—Laisvu laiku aš, kaip 
ir daugelis Ausų universi
teto studentų, sport u o j u. 
Man labai patinka žaisti 
krepšinį. Mūsų universi
tete yra nemaža gerų spor
tininkų, kurie daugelyje 
varžybų atstovauja ne tik 
universitetui, bet ir Tary
bų Lietuvai.

Bet. žinoma, mūsų jauni
mas domisi ne tik sportu. 
Mus domina taip pat nauji 
muzikos ir meno kūriniai, 
poezijos bei prozos kny
gos. Mes dažnai lankome 
bei kartu aptariame kino- 
filmus ir scenos veikalus.

Pasibaigus mokslo me
tams, studentai vyksta, ga- 
mybinėn praktikon. Šią va
sarą mūsų grupė mėnesį 
laiko išbuvo archeolo
ginėje ekspedicijoje Aly
taus rajone., kur mes kasi
nėjome Kaukų-Obelytės pi
liakalnį. Mums vadovavo 
žinomas Tarybų Lietuvos 
archeologas, mūsų univer
siteto docentas P. Kuli
kauskas. Ekspedicija bu
vo gana sėkminga, radome 
daug vertingų radinių, ku
rie padės geriau pažinti, 
kaip gvveno mūsų protė
viai IX-XIII amžiuje. Ki
tos grupės dalyvavo etno
grafinėse ir sociologinėse 
ekspedicijose įvairiose Lie
tuvos vietose.

Atostogas tmes pralei
džiame smagiai ir naudin
gai ne tik sau, bet ir sa
vo kraštui. Porą savaičių 
mes būvame jaunimo dar
bo ir poilsio stovy k 1 o s e . 
Šiais metais mūsų kurso 
studentai buvo išvykę i Jo
navą, kur talkininkavo azo
tinių trąšų gamyklos staty
boje. Jaunimo darbo ir 
poilsio stovyklos veikė ir 
kitose Lietuvos vietovėse. 
Viena iš įdomiausių buvo 
darbo ir poilsio stovykla 
Vilniuje. Čia kartu su mū
sų studentais dirbo ir ilsė
josi taip pat studentai iš 
Vokietijos Demokrat i n ė s 
Respublikos, kurie padėjo 
mūsų statybininkams sta
tyti naujuosius sporto rū-

i i —— •• mus.
Kaip patiko mūsų sosti- 

ne—Washingtonas?
—Lankydamasis Jungti

nėse Amerikos Valstijose, 
aš pabuvojau Ęaltimorėje, 

Filadelfijoje, Richmond, 
Virginia, Ocean City, Ma
ryland, bet daugiausia gy
venau Washingtone. Jūsų 
sostinė man paliko labai 
gerą įspūdį. Washingtonas 
paskendęs ž a 1 u m y nuošė, 
kurie suteikia jam ypatin
gą puošnumą ir išskiria jį 
;š kitų JAV miestų.

Kokius bendrai įspūdžius 
išsivešite iš šios viešnagės?

—Mane, kaip busimąjį is
toriką, ypač domina tai, kas 
susiję su jūsų šalies istori
ja. Man labai įdomu buvo 
apsilankyti tose vietose kur 
vyko mūšiai pilietinio karo 
metais, aplankyti muziejus, 
kuriuose surinkta labai 
daug įdomių eksponatų.

Į klausimą, kaip patiko 
Amerika man, žinoma, da
bar kiek sunkoka atsakyti, 
nes esu patyręs daug įspū
džių per palyginti trumpą 
laiko tarpą. Washingtone 
man patiko didelis ir pui
kus Smithsonian muziejus 
bei paveikslų galerija, žur
nalo “National Geographic” 
redakcijos rūmai. Niujor
kas mane nustebino savo 
dangoraižių d i d i n g u m u, 
daugybe tiltų ir tuneliais, 
rėkiančia reklama. Aplin
kui nemaža gražių vietų.

Bet greta to aš buvau su
krėstas Harlemo vaizdo. 
Man buvo baisu žiūrėti į 
miegančius gatvėje žmones 
Bowery gatvėje Niujorke. 
Sunku įsivai z d u o t i, kad 
viename nū este gali būti 
tokie dideli kontrastai.

Ką galite pasakyti apie 
Amerikos jaunimą?

—Mažai čia buvau, tad 
sunku man spręsti apie vi
są Amerikos jaunimą. Yra 
pas jus linksmo, gabaus ir 
sąmojingo jaunimo, kurį 
aš mačiau Georgetown uni
versitete, Washin g t o n ir 
Columbia universitet u o s e 
Niujorke. Bet kažkaip 
keistai atrodė tai, kad stu
dentai turi ten mokėti di
delį mokesti už mokslą, tuo 
tarpu kai mūsų šalyje 
mokslas yra visiškai nemo
kamas.

Mačiau ir ilgaplaukius 
“hipius.” ir “juoduosius an
gelus.” kurie be darbo bas
tosi po gatves. Man kilo 
klausimas, kas yra kaltas 
dėl to, kad jūsų šalyje, yra 
tokių jaunuolių, kaip tie “hi
piai” ir panašūs i juos?

Baigdamas noriu paprašy
ti perduoti per “Laisvę” 
pačius geriausius sveikini
mus visiems mano pažįs
tamiems ir draugams.

Rep. .

ALDLD REIKALAI
LLD II Apskrities konfe

rencija įvyks sekmadienį, 
spalio (Oct.) 22 d., 1967, 15 
Ann St., Harrison, N. J. 
Prasidės kaip pirma vai. 
popiet.

Kuopų išrinkti atstovai 
būtinai konferencijoje bū
kit. Yra daug reikalų orga
nizacijos apsvarstymui. 
Kurios kuopos neturite iš
rinkę atstovų, kuopų valdy
bų nariai būtinai dalyvau
kite kaip atstovai.

LLD II Anskr.
Komitetas

(79)

Bronkse išskiria 300 akrų 
iš Pelham Bay parko įren
gimui paukščiams drausti
nio. i ■ . '

Niujorko Motery 
Klubo susirinkimas

Spalio 18 d. visos Niujor
ko Lietuvių Moterų klubo 
narės būkime laiku, 7 vai. 
vakare, “Laisvės” salėje, 
kad galėtume atlikti bėga
mus reikalus kuo greičiau
siai.

Kviečiame visus, vyrus ir 
moteris, atsilankyti 8 vai. 
vakare. Bus malonus su
sitikimas su gerbiama vieš
nia Ona Tučaitė, kuri jau 
pakėlusi sparnus vykti na
mo. Mes palinkėsime jai 
gero vėjo, perduosime lin
kėjimus mūsų pažįsta- 
miems, giminėms. O mes 
tikrai žinome, kad mieloji 
O. Tučaitė su mielu noru 
parveš į savo Tėvynę mūsų 
sveikinimus, mūsų gerus 
žodžius.

Turėsime užkandžių, ka
vutės.

Valdyba

Very Unusual Guest
“Till we meet again!” 

With these words Arnold 
Koop, an Estonian, raised 
his glass for a toast, after 
a brief greeting to the people 
at the Laisve Hall last 
Wednesday. Historian J. 
Jurginis from Vilnius, 
prof. A. Drizulis from Ri
ga and A. Koop came 
to America with the tourist 
group from the Soviet Uni
on on Oct. 12th.

Arnold Koop is the Rec
tor of the Pedagogical In
stitute of Tallin, and the 
second Estonian spending 
an evening among pro
gressive American Lithua
nians in New York.

In his greeting he stressed 
the point how tremendous
ly Lithuania is progressing 
in all fields and how a 
close cooperation and 
friendly relationship be
tween the republics of Est
onia, Latvia and Lithuania 
has helped all of them to 
speedy recovering from the 
ravages of war and in 
building a happier life for 
the people. He said: “Any 
Lithuanian who ever goes 
abroad should be sure to al
so visit Estonia and be our 
guest.” To that we drank 
a toast.

Use

Dovanos “Laisvei”
Lillian G. G o r d on iš 

Wethersfield, Conn., fašo 
“Laisvei” ir Lietuvių Namo 
Bendrovei:

Enclosed you will find 
four shares of capital stock 
in the Lithuanian Building 
Corpora t i o n , Inc.,. found 
among the effects of my 
late uncle, George M. Gri
gas. My aunt, Mrs. Eliza
beth Elglievich, with whom 
my uncle lived prior to his 
death, and I believe that 
it would have been my 
uncle’s wish to donate these 
shares to Laisve or the 
Lithuanian Building Cor
poration, whichever course 
would be more feasible.

We would like the gift to 
be recorded as “in memo
ry of George M. Grigas.”

Keturi šėrai pervesti laik
raščiui “Laisvei,” kurioje J. 
M. Grigas ilgus metus iš
dirbo.

Už dovaną širdingai ačiū.
J. G. .

Trys ginkluoti vyrai api
plėšė Maspethe banką, išsi
nešė $16/500.

New Yorke nužudyti 
du jauni žmonės
New Yorko tariamojoje 

“hippyland” rado nužudy
tus porą jaunuolių: aštuo
niolikos metų Linda Fitz
patrick ir James L. Hutch
inson, 21 m. Juos rado pen
kių aukštų namo skiepe, 169 
Avė. B tarp 10th ir llth 
Streets.

Vaikinas atvykęs iš Cent
ral Falls,, R. L, kur buvęs 
areštuotas už narkotikus, 
už visokius apsinuodijusio 
asmens nusikalstamus dar
bus.

Mergina — fabr i k a n t o 
duktė iš Greenwich, Conn. 
Kai ji, atsidūrusi pavojingų 
lūšnynų rajone, kovojo už 
gyvybę, jos motina galvojo, 
kad jos duktė yra kelyje į 
San Francisco. Dar neuž
baigtame tyrime buvo nu
statyta, kad ji užmušta ply
ta galvon. Sakoma, kad ten 
pat skiepe rasta kelnėse 
įsukta plyta.

Ar bus namai ore ?
New Yorko miesto trans- 

portacijos administratorius 
Palmer Jr. sako, kad virš 
planuojamo dešimties takų 
vieškelio Manhattan salos 
gale galima statyti gyvena
mus namus. Tuomi apsieitų 
be išvarymo iš to rajono da
bar ten gyvenančių 1,300 
šeimų.

Mirė Juozas Aleksaitis
Šiandien gavau laiškutį 

iš Floridos, kad ten mirė 
Juozas Aleksaitis. Rašo jo 
žmona. Jis mirė spalio 2 
dieną, o palaidotas 4 dieną.

Pirmiau jis gyveno mies
te Essex, Conn., ir ten už
siėmimą turėjo kaip siuvė
jas. Gi paskutiniu laiku 
apsivedė ir išvažiavo gy
venti į Floridą pas jo žmo
nos dukterį. Ir ten pagy
venęs keletą mėnesių mirė.

Juozas Aleksaitis yra 
daugeliui mūs žinomas, nes 
jis seniau dainavo Aido 
chore, ir vėb’au atvažiuo
davo iš Connecticut ir re- 
korduodavo koncertų pro
gramas į juosteles (record
ing tapes) ir kai kurias jų 
siųsdavo net ir j Lietuvą.

Juozas paliko giminaitį 
Lietuvoje Antaną- Ambra- 
žaitį ir daugiau giminių.

Na, tai lai būna Tau, Juo
zuk. lengva Amerikos že
melė !

P. S. Jei kas norėsite pla
tesnių žinių apie Juozą, tai 
prašau rašyti šiuo adresu 
angliškai:

Mrs. Ida Aleksaitės
2348 Tallahassee Drive 
West Palm Beach, Fla.

Jonas Juška

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS 'W

KELIONEI
I LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis

KAINA TIK —
$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL

\

$16.00 asmeniui ui dieną — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE
Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 

Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036
Telefonas: CI 5-7711

Soviet Film Festival 
in New York

A festival of Soviet films, 
on the occasion of the 50th 
Anniversary of the Soviet 
Union, will be presented at 
the Cinema Village Theatre, 
12th St., East of Fifth Ave., 
New York, for three weeks 
starting Thursday, Oct. 26.

The festival will include 
famous cinema classics and 
five new films in their 
American premier. Among 
these new films will be 
Donskoi’s “Sons and Moth
ers” (also known as “A 
Mother’s Heart”) which 
was presented at the re
cently concluded New York 
Film Festival. “Sons and 
Mothers” will be shown at 
the Cinema Village 2 davs, 
Saturday and Sunday, Oct. 
28 and 29.

“The Girl and the Bug
ler” a contemporary story 
about a Moscow school-girl 
featuring Rolan Bykov and 
introducing 12 year old Le
na Proklova, voted best 
Russian actress of the year 
in a Moscow contest, will be 
shown one day only, Sun
day. Nov. 5, together with 
a Festival Concert film in 
color. “Russia Sings—Rus
sia Dances.”

A Cannes Festival Grand 
Prize winner, “Portrait of 
Lenin.” starring Maxim 
Straukh, wil play Friday 
and Saturday, Nov. 10-11. 
“Ballad of Love,” a film 
that has won the highest 
critical praise, will be on 
the same program.

The fourth new program 
Of Soviet films will feature 
the Soviet Uhion’s most po
pular and versatile actor 
Įnnokentį Smok tunovsky, 
known here for his port
rayal of “Hamlet.” He will 
be seen in two films “An 
Uncommon Thief,” and as 
Mozart in a featurette 
“Requiem for Mozart,” a 
Rimsky-Korsakov opera on 
the Pushkin story, with the 
voices of Sergei Lemeshev 
and Alexander Pirogov. 
This program will be shown 
only Sunday, Nov. 12/

Among the older films 
scheduled are such favorites 
as Eisenstein’s “Alexander 
Nevsky” and “Potemkin,” 
“Kutusov” (Napoleon in 
Moscow 1812), “Don Qui
xote,” “Shadow of Forgot
ten Ancestors,” “Plisetska
ya Dances,” “Lady with the 
Dog,” “Ballad of a Soldier,” 
“Cranes Are Flying,” Dov- 
zhenko’s “Shores” and 
“Chapayev.”

The Soviet Film Festival 
being presented by Artkino 
Pictures and Brandon 
Films.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko spalio 
10 d. “Laisvės” salėje. Kuo
pos sekretoriai raportavo, 
kad užsimokėjusių duokles 
už šiuos metus narių yra 
56, kuopos ižde pinigų yra 
$181.77. Reiškia, kuopa ge
rai gyvuoja kaip nariais, 
taip ir finansais. Tik gaila 
kad permažai narių atsi
lanko į susirinkimus.

W. Karlonas iš Jenson 
Beach, Florida, atrašė laiš- 
k ą prisiųsdamas nario 
duokles ir nusiskundė kad 
jo žmona serga po gydyto
jo priežiūra ir juos labai 
prislėgė didelis liūdėsis dėl 
mirties Rojaus Mizaros. Jis 
buvo toks mums geras žmo
gus, rašo W. Karlonas.

Skaitytas laiškas nuo 
“Laisvės” su prašymu pa
rinkti aukų dėl sukėlimo 
$10,000 “Laisvės” fondo. 
Paaukota $25.

LLD Antros Apskrities 
konferencija įvyks spalio 22 
d., Harrison, N. J. Išrinkti 
penki delegatai: Briedienė, 
Kazlauskienė, Šukaitienė, 
Venskunas ir Bimba.

Gruodžio 12 d. 12 vai. 
dieną bus paruošta pietūs 
gero maisto ir tik už $2. 
Pelnas skiriamas “Laisvės” 
$10,000 fondui. Dalyviai 
prašomi užsisakyti iš anks
to nors kelioms dienoms, 
kad būtų žinoma, dėl kiek 
žmonių maisto pagamint, 
nes dabar maistas labai 
brangus, tad negalima be 
žinios, kiek jo reikia pri
pirkti.

C. N.

GAUTA DOVANA
Šiomis dienomis ‘Laisvės’ 

ištaiga gavo labai gražią 
dovaną nuo Adolph Juškos. 
Tai Amerikos vėliava, ant 
metalinio stulpo, įkištas i 
mamiurinį pamatą. Labai 
gražiai, meniškai padaryta. 
Vėliavukė dekoruoja Admi
nistracijos ofisą.-

A. Juška, rašo, jeigu kas 
norėtų įsigyti tokią dekora
ciją. gali kreiptis nas ji po 
36 Sicholes St., Brooklyn, 
N. Y. Kaina labai prieina
ma.

Dar sykį dėkojame Juš
kai už jo gražią dovaną.

L. K—te

Dvi miestui pieno prista
tymo kompanijos nuteistos 
pasimokėti tūkstantį, o kita 
$1,900 pabaudos už nepilną 
pieno saiką. Viena užmies
čio kompanija nubausta 
$3,875.

g .......................... .

“LAISVĖS” KONCERTAS 
Rengia Laisves Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą 
(November 12th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave.,

Salė bus atdara 12:30

Brooklyn, N. Y.

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 i}š tolimesnių miestų. Į

Labai lauksime svečių iš tolimesnių miest

Parengimy kalendorius
Spalio 22 d., LLD 2 Apsk. 

konferencija, Harrison, N. 
Jersey. S?

Spalio 28
V. Gasiūnienei pasitikti- 

priimti banketas “Laisvės” 
salėje, pradžia 5 vai.

-- '-----
Spalio 29 d. LDS 3 Aps- 

skrities konferencija, Liet, 
klubo salėje, 17 Ann Street, 
Harrison, N. J.

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, New 

National Hali, 261 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 2 vai. popiet. Įžanga 
$1.50 asmeniui.

Lapkričio 19 d.
Visų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šomi būti veikliais dalyviai.

ĮVYKO ŠAUNUS 
BANKETAS

Spalio 15 Laisvės salėj 
įvyko visapusiškai sėkmin
gas banketas. Apie jį A. 
Gilmano koresponden c i j a 
tilps sekamoje “L” laidoje.

Kovoja prieš laužynus
Brownsvilles smul k i e j i 

prekybininkai ir kiti gyven
tojai sukėlė pinigų pasam- 
dymui dešimties autobusų 
nuvežti masinę delegaciją į 
Washingtoną šią savaitę. 
Delegacija re’kalaus pinigų 
aužynams šalinti. Vis dau
giau pinigų sukemšant į 
narą Vietname, valdžiaJji)- 
vai prieš skurdą visai ma
žai beskiria, o kai kur ir 
visai nebeskiria pinigų, — 
sako jie.

Paltai šaldytuve
Spalio 8 d. New Yorko 

priemiestyje New Jersey 
sone buvo pagrobti 3 sunk
vežimiai su 50 tūkstančių 
iolerių vertės paltų. Pa- 
s ųsta grupė policininkų iš 
seniau pažįstamus tokius 
‘meistrus” stebėti. Už tre
jeto dienų kelis suėmė ir 
paltus atrado Coronos su
per marketo šaldytuve.

Teisėjas Nunez pasikišę 
i u o s p rendi-isaką įkalinti 
mokytojų unijos vadov^ Al- 
pertą Shankerį, jeigu iki 
spalio 24 nebus apeliacinio 
teismo patvarkyta kaip 
nors kitaip.
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