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RYTOJ DIDŽIOJ! PRIEŠKARINE DEMONSTRACIJA WASHING'
KRISLAI

27-osios sukaktuvės 
Paskutinės valandos 
Vakarienė Niujorke 
Šeštadienio rytas 
Tęskime darbą tolyn

— Ieva Mizarienė —

šiuos žodžius rašau spalio 
d., tai Rojaus ir mano ve

dybų 27-oji sukaktis. Pasi
gendu jo kiekvieną sekundę, 
bet šiandien dar daugiau... 
Jis kaip visuomeniniame, taip 
ir asmeniniame gyvenime, nie
kad nepamiršdavo savo par
eigų. Jis atsimindavo mano 
gimtadienius ir visokiausias 
sukaktis. Štai, žiūrėk, būdavo 
pareina su gėlių puokšte, su 
kokia nors prisiminimui do
vanėle. . .

Didžiulės demonstracijos 
visoje šalyje prieš “draftą”

Stovi mano mintyse mūsų 
drauge praleistos paskutinės 
valandos. štai penktadienio 
rytas, rugsėjo 22 d. Gerame 
kavą, daromės pietums užkan
džių, 
dirbti.
pirkti laikraštį. Aš vairuoju 
mašiną, kaip ir dažniausiai 
'^rydavau važiuojant į darbą. 
Marinoj įsėdęs, Rojus tuojau 
atsuka radiją, išgirsti žinių.

Skubame į “Laisvę” 
Rojus nubėga nusi-

Per visą šalį prasidėjo 
jaunų vyrų demonstracijos 
ir protestai prieš šaukimą 
į kariuomenę.

San Francisco, Calif. — 
Spalio 16 dieną tūkstančiai 
demonstravo prieš “draf- 
tą.” Policija suareštavo 119 
žmonių, daugiausia jaunų 
vyrų.

Los Angeles, Calif.—Šim
tai jaunų vyrų, šaukiamų į 
kariuomenę, demonst r a v o 
prie federalinio mieste pa
stato. Keli jaunuoliai vie
šai sudraskė šaukimo (draf
to) .kortas.

Chicago, Ill.—Trys de
monstrantai prieš karą nu
bausti nuo vienos iki 10 die
nų kalėjimu. Jie - atsisakė 
išeiti iš federalinio teismo, 
kai jiems buvo policijos įsa
kyta išeiti.

. Boston, Mass.— Didžiau
sia jaunų žmonių demonst-

racija įvyko šiame mieste. 
Daugiau kaip 250 viešai su
degino drafto kortas. O 
masiniame susirinkime Bos
ton Common parke dalyva
vo ir protestavo daugiau 
kaip 4,000 žmonių.

Philadelphia, Pa. — Jau
nų vyrų demonstracijoje 5 
viešai sudegino drafto kor
tas.

Cincinnati, Ohio. — Ke
li šimtai jaunuolių protesta
vo prieš šaukimą į armiją 
ir 27 sudegino kortas.

Portland, Ore.—Trys jau
nuoliai suareštuoti už atsi
sakymą eiti į armiją.

Ithaca, N. Y.— Cornell 
universiteto studentai de
monstravo* prieš karą ir 15 
sudegino kortas.

Washingtonas. — Vienuo
lika jaunų vyru sugrąžino 
drafto kortas Selective 
Service System centrui.

Po darbo (į pavakarę) man 
reikia vykti j Niujorką. Sakau 
Rojui: Gal nori su manim va
žiuoti? Jis sako važiuosiąs, 
jeigu nereiks labai skubėti at
gal. Nuvažiuojame. Atlieku 
reikalus, einame valgyti vaka
rienės restorane. Ūpas abie
jų toks geras, malonus! Kal
bamės apie parengimą, Ven- 
tams pagerbti vakarą. Rojus 
duoda pastabėlių, ką man rei
kėtų prisiminti kalbant apie 
tuos mūsų judėjimo veikėjus, 
Nelę ir Povilą.

Kanados prancūzai prieš 
atsiskyrimą nuo Kanados

šeštadienio rytą aš 
dau anksčiau ir tuoj 
prw LLD darbo, 
kėlė šiek-tiek vėliau, 
rė pusryčius, gerai užkando, 
viskas tvarkoje.

Aš galvoju, kad reiks eiti 
į krautuvę, bet padarysime tai 
vėliau. O Rojus sako eisiąs 

x nusipirkti laikraštį, kaip ir vi
sada. Išėjo...

Grįžta už penkių minučių 
ir sako: “Kad tu žinotum, 
levuk, kaip sunku man buvo 
pareiti, užėjo koks silpnu
mas.” Aš pasižiūriu į jį, ir 
momentaliai supratau, kad 
blogai — visas išmuštas šal
tu prakaitu, o veidas pabalęs. 
Atsigulė lovon... Aš šaukiu 
greitąją pagalbą, daktarą, 
viską darau, ką tik galiu, bet 
niekaą negelbsti. ..

^Mielasis mano Rojus kelis 
kartus padejavo, atsikvėpė ir 
užmerkė akis amžinai...

pabu- 
sėdau 

Rojus atsi- 
Pasida-

Montreal.— Daugeli nu
stebino Quebec Liberal Fe
deracijos suvažiavimas. Be
veik vienbalsiai tos partijos 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 1,200 delegatų, pasi
sakė prieš Quebeco prancū
zų atsiskyrimą nuo Kana
dos. O ši partija yra skai
toma nacionalistine partija. 
Buvo manyta, kad kaip tik 
šiai partijai priklauso žodis 
taip opiu prancūzų atsisky
rimo klausimu, kurį taip 
smarkiai pajudino t s i - 
lankęs j Expo-67 Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle.

Didžiausias atsiskyrimo 
šalininkas Mr. Levesque 
taip supyko, jog viešai re
zignavo iš Liberalų partijos. 
Manoma, kad toks suvažia-

vimo aiškus pasisakymas 
prieš atsiskyrimą tam vi
sam judėjimui sudavė labai 
skaudų smūgį.

Washingtonas. — Senato
rius Symington, kuris tvir
tai palaiko valdžios politiką 
Vietname, išreiškė nepasi
tikėjimą apsigynimo sekre
toriui McNamarui. Jis ma
no, kad Mr. McNamara ne- 
nakankamai energingai ple
čia Vietnamo karą.

Ką gi! dabar? Baisiai sun
kiai pernešiu šias valandas, 
bet žinau, jis norėtų, jeigu 
galėtų dabar prakalbėti į 
mus, kad visi,netik aš viena, 
tęstume darbą tolyn. Jis visą 
savo jaunystę, visą savo su
brendusį gyvenimą pašventė 
pažangiajam judėjimui. Tai 
buvo jo mylimiausios valan
dos, kai jis būdavo pareina 

po darbo, atsisėda prie 
mašinėlės ir rašo, rašo... O 
jei nerašo, tai skaito....

(Tęsinys 6 pusi.)

Washington. — Kongre
sas kompromiso keliu su
mažino Lotynų Amerikai 
paramą 10 milijonų dole
rių. Dabar bus išleisti 75 
milijonai dolerių.

Islington, Mass.
Mirė Yvonne Niaurienė

Antradienį, pavakaryje 
telefonu skambina į “Lais
vės” raštinę S. Rainard, iš 
Dorchester, Mass., praneš
damas liūdną naujieną. Spa
lio 17 d., ryte, namuose mi
rė Yvonne Niaurienė, nuo 
širdies smūgio. Kūnas bus 
našarvotas Crow Funeral 
Home, Washington St, 
Norwood, Mass. Laidotu
vės įvyks spalio 20 d.

Nuliūdime liko vyras Ro
bert ir dukra. Daugiau ži
nių bus suteikta vėliau.

“Laisvės” kolektyvas iš
reiškia nuoširdžią užuojau
tą velionės šeimai.

Nori atsteigt ryšius 
su Egipto respublika
Londonas.—Anglijos val

džia pasiuntė atstovą j 
Jungtinę Arabų Respubli
ką (Egiptą) pas preziden
tą Nasserį tartis dėl atstei- 
gimo normalių ryšių. Sako
ma, kad Nasseris yra iš
reiškęs page įdavimą to
kiems ryšiams atsteigti.

Tuo tarpu Izraelio valdžia 
esanti spykusi ant Angli
jos valdžios ir ją kaltina pa
taikavimu arabams.

Seoul, Korėja. — Pilnas 
žmonių busas nusirito nuo 
kelio ir užmušė 42 keleiviu, 
daugiausia šenyvų moterų.

Respublikinės premijos
Tarybų Lietuvos dvide

šimt septintųjų metinių iš
vakarėse Respublikinių 
mokslo ir technikos premi
jų komitetas prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pa
skyrė 1967 metų respubliki
nes premijas trisdešimt še
šiems mokslo ir technikos 
darbuotojams.

ISTORINE DIENA
Šeštadienis, spalio 22-oji, taps svarbia data Ameri

kos istorijos puslapiuose. Jeigu realizuosis planai, ku
riuos nustatė platusis Amerikos taikos judėjimas, rytoj 
vyks didžiausia demonstracija už taiką Amerikos istori
joje. Demonstracijos obalsis yra “uždaryti Pentagoną.” 
Jis nebus uždarytas fizine žodžio prasme, bet labai ga
limas dalykas, kad simboliniai tas obalsis pateisinamas, 
nes ši didi demonstracija gali tarnauti pradžia sustip
rinto Amerikos žmonių protesto balso, kuris galų gale 
privers militaristus sulaikyti purvinąjį karą Vietname.

Yra pesimistų, kurie sako, kad tokios demonstracijos 
bevertės. Jie taip teorizuoja: prieš dvejus metus taikos 
judėjimas pradėjo augti, bet valdžia ne tik to judėjimo 
nepaisė, o karą Vietname platino ir platino. Praeitą pa
vasarį, balandžio 15-ą, beveik pusė milijono amerikiečių 
New Yorke ir San Franciske demonstravo už taiką. Jei
gu pusė milijono išdrįso demonstruoti, milijonai ir mi
lijonai jiems pritarė pasyviai. Kaip atsakė valdžia? Ji 
pradėjo bombarduoti Hanojų ir Haifongą, ji įsivėlė į 
karą dar giliau.

Taip, toks argumentavimas kai ką įtikina. Nusi
minti lengva, lengva nuleisti rankas.

O visgi, teisybė ne pesimistų pusėje. Tiesa, kad val
džia neklauso taikos judėjimo, tiesa, kad militaristai ima 
viršų ir mus įpainioja į vis gilesnį ir gilesnį kraujo ir 
kančių dumblyną. Bet ji tai daro iš desperacijos. Taikos 
judėjimas ne tik neturi pagrindo nusiminti, bet turi pa
justi savo galią.

Kuo labiau, prezidento Johnsono administracija ir 
Pentagono generolai “eskaluoja” karą, tuo labiau platė
ja ir’taikos judėjimo eilės. Balandžio lb-ą būrys jaunų 
studentų New" Yorko Central parke viešai sudegino savo 
drafto; korteles/ tuo simboliškai išreikšdami savo pasi
ryžimą nekariauti Vietname. Tas žingsnis tada buvo 
skaitomas baisiai radikaliu, kuriam labiau nuosaikūs tai
kos žmonės nepritarė. Bet šią savaitę jaunuoliai degino 
savo drafto korteles protestantų bažnyčioje Bostone, 
degino bažnytinėmis žvakėfnis, o juos prižiūrėjo pritar
damas pastorius Coffin, didžiojo Yale universiteto ka
pelionas! Balandžio 15-ą už tuojautinį pasitraukimą iš 
Vietnamo stojo tik radikalusis taikos judėjimo sparnas. 
Šiandien beveik visas taikos judėjimas be ceremonijų 
šaukia: gana, gana, gana! Nešdinkimės lauk iš nelai
mingojo Vietnamo, palikime Vietnamo žmonių likimą 
jiems patiems tvarkyti!..

Rašant šiuos žodžius nežinia, kaip valdžia reaguos 
į didžiąją demonstraciją rytoj. Leidimas jai neduotas. 
Galimas daiktas, kad bus ir areštų. Ar demonstracija 
bus traktuota žiauriai ar ne, nustatys, be abejo, ne koks 
nors Washingtono policijos inspektorius, o patys Bal
tieji rūmai.

Viso pasaulio akys šį savaitgalį nukreiptos į mūsų 
Washingtoną. Būkime ten, kas tik galime. Kada nors 
ateityje, kuomet karas bus baigtas — o jis bus baigtas, 
visa šalis bus dėkinga tiems, kurie pakluso savo sąžinės 
balso ir suplūdo sostinėn. Būkimė to Amerikos žmonių 
sąžinės balso dalimi.

Pirmoji Amerikos moteriškė
užprotestavo susidegindama

bene bus pirma Ame-Los Angeles. — Florence 
Beaumont atvyko iš Bald
win Park, Calif., į Los An
geles, atsistojo prie didžiu
lio federalinio pastato, ap
sipylė gazolinu ir susidegi
no. Ji taip baisiai apdegė, 
kad policija turėjo vargo ją 
atpažinti. Bet iš dokumen
tų, rastų jos automobilyje, 
nustatyta jos pavardė. Be 
to, automobilyje rasta viso
kios literatūros, protestuo
jančios prieš Vietnamo ka
rą.

Tuo savo pasiaukojimu 
Mrs. Beaumont, dviejų duk
rų motina, išreiškė savo 
protestą prieš šį barbariš
ką karą. Jos vyras sako, kad 
jo žmona buvo labai ener
ginga kovotoja prieš val
džios užsieninę politiką ir 
Vietnamo karą.

Popiežius persergsti 
pasauliečius /

Roma? — .Popiežius Pau
lius VI persergsti, pasaulie
čius katalikus, kad jie vi
suomet būtų ištikimi savo 
dvasininkams ir jiems jų 
teisių nevaržytų. Jis sako, 
kad siaurinimas kunigų bei 
vyskupų autoriteto kenkia 
bažnyčios reikalams.

Bažnyčios biznis sekasi 
tik tada, kada parapijonai 
ištikimai pildo visus savo 
kunigų ir klebonų pageida
vimus. Mat, paskutiniais 
laikais kai kurių paprastu 
katalikų reiškiamas nepasi
tenkinimas dvasin i n k i j o s 
politika pasiekė ir popie
žiaus ausį.

pirmaTai 
rikoje moteriškė savęs su
naikinimu pareikšti protes
tą prieš karą.

25,000 streikuoja
Chicago. — 25,000 Cater- 

pilar Tracktor darbininkų 
sustrei 
reikak, 
darbo

kavo spalio 2 d. Jie 
uja algas pakelti ir 
sąlygas pagerinti.

eštavo 24 arabus 
žalė. — Izraelio poli- 
"eštavo čia 24 ara-

Jeru 
ei ja a 
bus kovotojus. Kaltina juos 
kaip teroristus.

Berlynas.— Socialdemok- 
Partija į Vakarinio 
o postą nominavo 
Schultz.

Berlyr
Klaus i

Mūšy viceprezidentas 
išsigandęs Kinijos

Doylestown, Pa. — Čia 
kalbėdamas viceprezidentas 
Humpirey Amerikos žmo
nes gąsdino komunistinės 
Kinijos pavojumi. Jis teisi
no ir gynė Vietnamo karą, 
nes š:s karas esąs reikalin
gas išgelbėjimui
Humphrey supratimu, Azi
jos komunistai per Vietna
mą siekia visą Aziją pasi
imti į savo rankas.

Azijos.

Panevėžio statybos

Tar. Sąjungos vadas 
mato karo pavojų

Volgograd. — Spalio 15 
dieną čionai buvo atideng
tas didžiulis paminklas per 
Antrąjį pasaulinį karą kri- 
tusiems tarybiniams karei
viams pagerbti. Q šiame 
mieste, kuris tada vadinosi 
Stalingradu, jų žuvo daug. 
Bet kaip tik čia buvo su
duotas ir vokiečiams triuš
kinantis smūgis.

Į paminklo atidengimo 
apeigas šuva ž i a v o patys 
aukščiausi T. S-gos vadai— 
Komunistų Partijos sekre
torius Leonidas I. Brežne
vą, premjeras Alek s e j u s 
Kosyginas, prezidentas Ni
kolajus Podgornas ir kiti. 
V y r ia u s i ą kalbą pasakė 
Brežnevas. Jis pasmerkė 
Jungtinių Valstijų karą ir

agresiją Vietname. Jis pa
brėžė, kad šio karo plėti
mas pastato į pavojų pa
saulinę taiką ir gali prives
ti prie naujo pasaulinio ka
ro.

Brežnevas sakė, kad Ta
rybų Sąjunga dėjo ir dės 
visas pastangas taikai iš
laikyti ir naujo karo iš
vengti.

Kitų kraštų diplomatai 
daug atidžios kreipia į šią 
Brežnevo kalbą ir į tą fak
tą, kad Tarybų Sąjungos 
vadai , vyko į Volgogradą 
dalyvauti paminklo -atiden
gime. Tai esąs įrodymas, 
kad tarybinė vadovybė yra 
labai susirūpihusi dabarti
ne tarptautine padėtimi.

Dvasininkai už Azijos 
kraštų suvažiavimą
St. Louis, Mo. — Pasau

linės Bažnyčių Tarybos 
(protestantų) sekreto r i u s 
Dr. Eugene Carson Blake 
ragina prezidentą Johnsons 
sušaukti visų Azijos kraš
tų . susirinkimą ir jam pa
vesti Vietnamo klausima 
išspręsti. Jis sako, kad iš 
anksto reikia pasakyti, kad 
mes priimsime ir pildysime 
tokio azijiečių susirinkimo 
nutarimus.

Abejotina, kad preziden
tas Johnsonas su šiuo 
siūlymu skaitytųsi.

pa-

Lietuva Afrikai
Tarybų Lietuvos žvejai 

ištisus metus dirba vande
nyne prie Afrikos krantų. 
Atlanto žuvimi jie aprūpina 
ne tik Lietuvą, bet ir dau
gelį Afrikos šalių. Šiandien 
laivus su lietuviškais var
dais sutiksime Senegale, Ni
gerijoje, Toge, Maroke, Da- 
homėjoje, Kamerūne ir ki
tuose kraštuose.

ja ir gražėja Panevė- 
Kur tik pažvelgsi — 
ų miškas arba nauji 

Liepos pradžioje 
ietų bendrabutį Ro
to gatvėje gavo staty- 

Politechni kūmo

žys. 
oastol 
našta tlai. 
480 v 
tomsk 
binink ai 
moksleiviai rugsėjo pirmą
ją aps 
sale, o 
gatvėj

f džiaugė nauja sporto 
netrukus Ramygalos 

je švęs įkurtuves ant
rojo Panevėžyje devynaukš
čio nkmo gyventojai.

KSTRA
s kva. — Tarybiniai 
ninkai pasiuntė 2,427

svei-

Ma 
moks! 
svarų aparatą ir sėkmingai 
nuleido ant planetos Vene
ros. Tą nuostabų žygį
kiną viso pasaulio moksli
ninkai Venera yra už apie 
15,000, 
Aparatas buvo išsiųstas 
birželi 
siekti 
nų. Nuo planetos gauti 
aiškūs pranešimai, 
ta, kad Veneroje jokia žmo
giška gyvybė negalima, nes 
ten b ina iki 536 laipsnių 
karščio.

Aišku, kad apie šį tarybi
nio mokslo žygį ir pasieki
mą z bu s plačiai kalbama ir 
rašomi.

000 mylių nuo žemes.

o mėnesį, jam pa- 
Venerą ėmė 120 die-

Patir-
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Ernesto Che Guevara ir ateitis
Bolivijos reakciniai militaristai su dideliu džiaugs

mu skelbia, kad Če Guevara prieš pat mirtį pareiškė: 
“Aš esu Guevara, ir aš pralaimėjau.. .” Nepasitvirtina 
arba pasitvirtina pranešimas apie Guevaros mirtį, vie
nas dalykas tikriausiai pasitvirtina: Bolivijos ir bend
rai Lotynų Amerikos reakcininkų džiaugsmas bus trum
pas. Nėra abejonės, kad Bolivijos, Venecuelos, Gvate
malos ir Peruvijos liaudies partizanų judėjimas pergy
vena sunkius laikus, kad militaristai įstengė suduoti 
jiems nemenkus smūgius. Tam yra tam tikrų priežas
čių. Visose minėtose šalyse kairiajame judėjime ne
menkas pasidalinimas. Iš kitos pusės, Amerikos ČIA 
ir karinės misijos visokiais būdais ir moderniškiausia 
technika padeda vietinėms kariuomenėms kovoti prieš 
partizanus. Amerikos helikopteriai skrajoja virs kal
nynų ir fotografuoja viską, kas juda. Nakties metu 
orlaiviai lėtai skrisdami prožektoriais apšviečia kalnus 
ir džiungles...

Bet tos visos pastangos negali pakeisti pamatinio 
fakto, kaip nepakeičia Vietname: kur žmonės skursta 
ir vargsta, jie tęs kovą, kol pagerins savo dalią. O skur
do ir vargo Lotynų Amerikoje, yra tiek ir tiek. Bolivi
jos aukštų plokštumų valstiečiai ir švino kasyklų dar
bininkai nuskurę, Gvatemalos bananų plantacijų bernai, 
Venecuelos pusininkai gyvena pusbadžiai.

Romantiški partizanų vadai ir kovotojai gali kristi 
kovos lauke, bet juos pavaduos kiti. Bolivijos pulkinin
kas arba generolas tikriausiai melavo, kai pasakojo, kad 
Guevara jam sakęs “Aš pralaimėjau.” Bet jis melavo 
ir platesne prasme. Jis melavo, kai pasididžiuodamas 
pasakojo laikraštininkams, kad partizanai dabar nuga
lėti.

Batista tuzinus kartų skelbė nugalėjęs Kubos par
tizanus. O kur jie dabar?

Šalin su tokią koiistitučiįa!
• rr<r» (««f , . "

Per kelis mėnesius “sunkiai” darbavosi New Yor- 
ko valstijos konstitucinė konvencija. Dabar turime re
zultatus: turime, naujosios konstitucijos projektą, kurį 
turės piliečiai nubalsuoti lapkričio 7 dieną. Buvo rei
kalauta, kad konvencija sutiktų leisti konstituciją bal
suoti atskirais punktais. Yra punktų, kurie priimtini, 
geri, bet yra tokių, kurie pavojingi valstijos žmoniii 
interesams. Teg:u žmonės turi progą pasirinkti, kas 
jiems patinka, o su kuo jie nesutinka. Deja, konven
cijos vadai patvarkė, kad konstitucija būtų balsuojama 
jos visumoje, jokių paskirstymų negali būti.

Dabar piliečiams pasirinkimo nėra. Jie turi balsuo
ti už visą konstituciją, arba prieš visą konstituciją.

Visa pažangioji New Yorko valstijos visuomenė 
griežtai priešinga šiai naujai konstitucijai ir ragina vi
sus piliečius balsuoti prieš ją. Kai lęurie net komerciniai 
laikraščiai, pav. “N. Y. Times” ir “New York Post” taip 
pat ragina piliečius balsuoti prieš konstituciją.

Keistai pasielgė gubernatorius Rockefelleris. Kai 
buvo pranešta, kad konstitucijos projektas jau gatavas 
ir kai su juo gubernatorius susipažino, jis pareiškė, 
kad konstitucija netikus ir reikia balsuoti prieš ją. Bet 
vėl sako apsigalvojęs ir priėjęs išvados, kad siūlomos 
konstitucijos gerieji punktai pralenkia bloguosius, ir 
todėl dabar jis ragina piliečius už ją balsuoti. Manoma, 
kad šis gubernatoriaus nuomonės pakeitimas gali pa
dėti konstitucijos šalininkams laimėti lapkričio balsavi
muose.

Bet toks gubernatoriaus apsivertimas aukštyn kojo
mis, aišku, nė per nago juodymą nepakeičia rimtai gal
vojančių pilieč'ų nuomonės apie siūlomą konstituciją, 

i ir jie balsuos prieš ją.
Ypač vienas naujoje konstitucijoje punktas yra pa

vojingas. Jis pakeičia iki šiol New Yorko valstijoje vei-/ 
kusios konstitucijos draudimą valdžiai kaip nors pa
remti privatiškas mokyklas (parapijines mokyklas) iš 
valstijos iždo. Naujojoje konstitucijoje suteikiama val
džiai teisė tam tikroje formoje padėti ir parapijinėms 
mokykloms. Vadinasi, sulaužomas šalies konstitucijos 
patvarkymas, kad valstybė turi būti atskirta nuo baž
nyčios. Jau dėl to vieno siūloma konstitucija turėtų 
būti atmesta.

Netenka nė kalbėti, kad katalikų bažnyčios dvasi
ninkija labai reihia naująją konstituciją ir ragina ti- 
kinčiubsius už ją balšuoti. Mat, jeigu konstitucija būtų 
priimta, tai katalikų bažnyčių 'išlaikomos parapijinės 
mokyklos atsidarytų duris į valstijos iždą. Bet reikia ti
kėtis, kad dauguma piliečių lapkričio 7 d. balsuos prieš 
naujosios konstitucijos projektą, ir todėl bus per anks
ti apsidžiaugta tų, kurie taip jau labai norėtų New Yor
ko žmonėms užkarti šitą nelemtą dokumentą.

Kas ką rašo ir sako
PRIPAŽĮSTA, KAD 
PREZIDENTO 
PRESTIŽAS SMUNKA

Pranciškonų “Darbinin
kas” (spalio 11 d.) šitaip 
apverkia prezidento John- 
sono prestižo likimą ryšium 
su Vietnamo karu:

Prezidentas Johnsonas as
meniškai ir jo politika šiuo 
metu sustiprintai puolami. 
Populiariausias prieš jį gink
las — opinijos tyrimo duome
nys.

Jais sudarinėjamas įspūdis, 
kad prezidentui pasitikėjimas 
tautoje sparčiai krinta. Pa
gal Harris tik 31 proc. pri
taria jo politikai—tai 10 proc. 
mažiau nei prieš metus. Opini
jos tyrimo duomenim taip pat 
sudaromas įspūdis, kad pasi
tikėjimo daugiau už LBJ tu
ri sen. R. Kennedy santykiu 
51:39; kad respublikonų dve
jetas Rockefelleris - Reaganas 
pralenkia demokratų dvejetą 
Johnson-Humphrey santykiu 
57-43; kad negrų, davusių sa
vo 90 proc. balsų už Johnsoną, 
dabar duotų 3.0 proc. už res
publikoną.

Ši propaganda nėra tik rin
kiminė, siekianti naują asme
nį atvesti į Baltuosius Rūmus. 
Jos pagrindinis tikslas — pa
keisti politiką Vietname. Vie
šai skelbiama: sustabdyti 
bombardavimą ir derėtis. Sy
kiu “Derybos dabar!” kuria
mas naujas sąjūdis.
Prezidentas skelbiamas “per

plautomis s m e g e n i m i s,” 
“atitrūkęs nuo tikrovės,” 
“melagis.’7 Šioje propagandoj 
iniciatyvą* rodo “Americans 
for Democratic Action”! vadai 
—-Galbraightaš, Schlessingeris, 
Goodwinas’ (buvę prėz. Ken
nedy patarėjai!); Kongręsę pa
grindinis tos, prppagapdps 'rei- 
škėjas yra sen. Fulbright. Jei; 
Kongrese prezidento ginti Sto
jo1 respublikonų vadai, tai 
spaudoje tokioj gynybos ne
jauti, nes N., Y. Times, .Ney 
York Post, Washington Post 
yra vadinamų .liberalų ranko
se, o kolumnistai vadinami 
konservatyvieji pernai nuti,l- 
dyti sulikvidavus dienraščius, 
kuriuose jie pasireikšdavo.

Aišku, kad “Darbininkui” 
pono prezidento labai gaila, 
nes jis jo politiką ir Viet
namo karo plėtimą palaiko 
dargiau negu šimtu procen
tų.

JUO NETIKI IR 
NEPASITIKI

“The N. Y. Times” ko- 
lumnistas James Reston pa
sakoja, kaip spaudos žmo
nės, komercinės spaudos 
korespondentai ir kolum
nistai, kalba apie Valstybės 
sekretorių Dean Ruską. Jie 
visi sutinka, kad jis yra 
iškalbus ir nuoširdus, ir kad 
jis iš peties palaikąs prezi
dento Johnsono politiką ir 
karą Vietname. Bet taip pat 
jie mano, kad jo nusistaty
mas yra klaidingas.

Pavyzdžiui, paskutin ė j ė 
spaudos konferencijoje sek
retorius prisimygęs teigė, 
kad šis karas esąs būtinai 
reikalingas pačios Ameri
kos saugumui. Jis teigė, kad 
ten mūs šalis gina “opiau
sius savo interesus.” Bet 
ar tai tiesa? Labai abejo
tina. Kaip tik šis interesų 
klausimas ir esąs Washing
tone diskusuojamas. Kaip 
tik daugybė žmonių nesu
tinka su Rusku ir Johnso- 
nu, kad šis karas reikalin
gas Amerikos saugumui ar
ba kad jame yra ginami 
“opiausi Amerikos intere
sai.” Restonas šake:

“Kaip tik tuo klausimu 
sostinė yra giliausiai pasi
dalijusi, būtent, ar Vietna
mo karas, 4 kuris atsieina

Revoliucijos liepsna Rusijoje 1917 m.
100,000 užmuštais ir sužeis
tais ir apie 30 bilijonų^ dole
rių per metus, iš tikrųjų 
yra mūsų tautinių interesų 
naudai; ar šitas karas yra 
svarbesnis už perstatymą 
mūsų pačių miestų ir už 
atsteigimą senojo apšivieni- 
jimo; ar Saigonas yra svar
besnis už Chicagą; ar iš 
tikrųjų Kinija yra pasimo- 
jusi užkariauti Pietrytinę 
Aziją, ir ar apvienijimas 
Azijos, kaip Rusk mato, yra 
lengviau pasiekiamas negu 
apvienijimas mūsų pačių 
šalies.”

Tai rimti klausimai. Vi
sais jais užimtoji Rusko ir 
prezidento pozicija nepatei
sinama ir nieko bendro ne
turi su “opiausiais mūsų 
interesais.” Priešingai, jų 
nusistatymas yra kenksmin
gas Amerikos žmonių opiau
siems interesams.

RAŠYTOJO M. SLUCKIO 
KŪRYBA UŽSIENYJE

Vilniaus “Tiesa” neseniai 
įdėjo tokį pranešimą:

Bulgarijos leidykla “Profiz- 
dat” 14,750 egz. tiražu išlei
do M. Sluckio apsakymų rin
kinėlį, pavadintą “Vieną rug- 
piūčio vakarą.” Vertė Vasilis 
Karateodorovas.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos leidykla “Aufbau” 
išleido 19 geriausių apsakymų 
rinktinę, 'pavadintą “Kaip su
dužo saulė.” Tiražas — 30,- 
0Q0.

VDR žurnalas “Fiur dich” 
savo 32-me numeryje atspaus
dino “Nietyo, tikrai nieko.” 
Tai jau penkta šio apsakymo 
publikacija vokiečių kalba.

• Rumunijos leidykla “Pent- 
ru literatūra uniVersala” 140 
tūkstančių egz. tiražu išleido 
romaną “Laiptai į dangų.” 
Vertė Koran .Sever ir Dan La- 
zaresku. ’* *

Visuose leidiniuose supažin
dinama su autoriaus biografi
ja ir kūrybiniu keliu.

Tai puikus draugo Sluc- 
kip kūrybos, įvertinimas. 
Mes jį karštai sveikiname.

APGAVINGA 
ANTRAŠTE

Lietuvių Susivien i j i m o 
Amerikoje organas “Tėvy
nė” (spalio 13 d.) uždėjo ži
niai tokią didelę antraštę: 
“Komunistai nenori baigti 
karo.”

Komunistai jokio karo 
nėra pradėję. Vietnamo ka
ras yra vietnamiečių tautos 
gynimosi karas. Kiek mums 
žinoma, į Vietnamą nėra 
pasiuntus jokios armijos jo
kia socialistinė šalis. Agre
siją (karą) veda Jungtinės 
Valstijos. Jos ten turi dau
giau kaip pusės milijono 
vyrų armiją. Jos karui kas
met išleidžia daugiau kaip 
30 bilijonų dolerių.

Taigi ir šio karo baigi
mas priklauso Jungtinėms 
Valstijoms, o ne komunis
tams. Ne komunistai iš oro 
sėja sunaikinimą ir mirtį 
ant Vietnamo, bet mūsų ša
lies lėktuvai.

“Tėvynė” apgaudinėja sa
vo skaitytojus tokiomis 
antraštėmis ir žiniomis.

Mirė admirolas Isakovas
Maskva. — Mirė admiro

las Isakovas 73 m. amžiaus. 
1917 revoliucijos metu jis 
ėjo su bolševikais. Buvo 
apdovanotas Stalino, Leni
no it Raudonosios vėliavos 
ordinais.

Newark, N._ J. —< 2,000 
vietinio uosto darbinihkų 
išėjo streikan, atsisakyda
mi klausyti teismo draus
mės. > . ■.

Prieš penkiasdešimt me
tų, būtent 1917 metais, Ru
sijoje įvyko dvi revoliuci
jos. Vasario pabaigoje bu
vo nuversta caro valdžia, 
padarytas galas Romanovų 
dinas t i j o s viešpatavimui, 
kuris tęsėsi per tris šimtus 
metų.

Spalio 25 dieną darbo 
liaudis, vadovaujama Bol
ševikų parti j os, nuvertė 
buržuazijos ir dvarponių 
valdžią, kurios priešakyje 
buvo Aleksandras Kerens- 
kis.

Tais laikais Rusija laikėsi 
senojo kalendoriaus, todėl 
pirmoji revoliucija vadina
ma Vasario revoliucija, o 
antroji — Spalio revoliuci
ja, nors pagal naująjį ka
lendorių ji įvyko lapkričio 
7 dieną.

Carų valdžios gynė dvar
ponių ir buržuazijos reika
lus, todėl darbo liaudis nuo
latos prieš jas kovojo. Kaip 
žinia, 1914 metais prasidėjo 
Pirmasis pasaulinis karas. 
Prieš Rusiją kariavo Vo
kietija, Austro-Vengrija, 
Turkija. Karą jai buvo pa
skelbusi ir Bulgarija.

Karo frontai buvo ilgiau
si. Rusijos priešų jėgos bu
vo galingos. Prieš jas Ru
sija sumobilizavo apie 13,- 
000,000 vyrų.
Karas buvo "sunkus. Ru

sija neteko aie 2,000,000 ka
rių užmuštais ir du kartus 
tiek sužeistais. Frontuose 
stokavo ginklų ir amunici
jos, nes Rusija buvo indust
riniai silpna.

Finansinė karo našta pa
didino popierinių pinigų iš
leidimą net 14 kartų. Pra
gyvenimo reikmenys pa
brango apie 6 kartus. Pa
sireiškė stoka duonoš ir ki
tų gyvenimo reikmenų, nes 
mobilizavus valstiečius į ar
miją, nebuvo kam laukus 
įdirbti. Lengvosios indust
rijos fabrikai užsidarinėjo. 
Vien 1917 m. kovo mėnesį 
jų užsidarė 120 ir į bedar
bių eiles išmėtė 10,000 dar
bininkų. Karo frontuose 
viešpatavo mirtis ir -krau
jas, užnugaryje — vargas, 
skurdas, ašaros ir alkis.

Liaudies kantrybė trūko. 
Prasidėjo reikalavimai tai
kos ir duonos, o paskui ir 
laisvės. Pašaukti kazokai 
ir armijos daliniai slopinti 
Petrogrado (taip tada va
dinosi Leningradas) stojo į 
liaudies pusę. Caras Nika- 
lojus Il-asis buvo privers
tas pasitraukti, pavedant 
sostą savo sūnui. Bet kol 
jis užaugs, tai valdymą pa
vedė broliui Michailui. Bet 
liaudis nenusileido. Minios 
šaukė: šalin carizmas!

Susidarė dvivaldystė
Dar per 1905 metų revo

liuciją Rusijoje pasireiškė 
darbo žmonių valdžios nau
joji forma — Sovietai (Ta
rybos),- tai yra iš darbo 
žmonių išrinktųjų atstovų 
sudaryti organai. Taigi, 
nuvertus caro valdžią, dar
bininkai ir karo frontuose 
kareiviai tuoj rinko savo 
atstovus į Sovietus. Steigė
si miestų, miestelių ir armi- 
tarpų Durnoje, kurią suda
rė buržuazijos ir dvarponi- 
jos atstovai, menševikai ir 
eserai suorganizavo Rusi
jos Laikinąją vyriausybę^ 
kol bus sušauktas Steigia
masis seimas. Išsipildė Le
nino ankstyvesnis moky
mas, būtent: darbininkai ir 
valstiečiai verčia carižirtą, o 
buržuazija ruošiasi pagrob
ti valdžią į savo rankas.

Tokiu būdu tuoj po nu-

vertimo carizmo susidarė 
dvivaldystė. Durnos suda
rytoji Laikinoji vyriausybė 
tuojau susitarė su užsienic 
imperialistais tęsti karą iki 
pergalingos pabaigos, gavo 
stiprią finansinę pagalbą, 
ypatingai iš Jungtinių 
Amerikos valstijų. Valstie
čius ramino, kad jie žemę 
gaus tik tada, kada susi
rinks Steigiamasis seimas, 
o seimo šaukimą atidėliojo 
iki karas bus baigtas.

Į tarybas pradžioje dau
gumoje pateko menševikai 
ir eserai. Tai buvo todėl, 
kad daug Bolševikų parti
jos vadų buvo ištremti, 
taipgi darbo liaudis dar te
betikėjo menevikų ir eserų 
gražiomis kalbomis.

Visos Rusijos Pirmasis 
tarybų atstovų suvažiavi
mas įvyko 1917 m. birželio 
3 d. Jame buvo virš 800 
menševikų ir eserų, o tik 
105 Bolševikų partijos žmo
nės.

Šis suvažiavimas pasisa
kė pilnai už Laikinosios vy
riausybės politiką.

Naujos liaudies kovos
Prasidėjo darbo masių 

kova už perrinkimą atstovų 
į tarybas. Kiekviena diena 
rodė, kad buržuazija, dvar
poni ja, menševikai ir ese
rai nieko darbo liaudžiai 
neduos. Visoje šalyje išsi
liejo demonstracijos. Bir
želio 18 dieną vien Petro
grade demonstravo 500,000 
žmonių ir reikalavo taikos. 
Liepos 4 dieną Petrograde 
vėl demonstravo virš 500,- 
000 darbininkų ir 20,000 jū-

rėmų. Kerenskio valdžia 
cė šaudyti į demonstran^ 
, Apie 400 demonstranjį* 
buvo užmušta ir daug 
eista.

Po šių įvykių darbo liau- 
ir kareiviai griežtai pa

siseko link Bolševikų par
ti j< s. Petrograde, Maskvo- 

e ir kituose miestuose į 
tarybas dabar buvo išrink- 

iaugumoje bolševikai ar- 
žmonės, kurie rėmė Bol

ševikų partijos poziciją.
Baltarusijoje, Ukrainoje, 
saukazijoje ir Sibire rin

kimus į tarybas laimėjo 
ševikai. Šiaurvakarinis 
Vakarinis karo frontai, 
yra artimiausi link

įsa 
tus 
tų 
suž

dis

voj

ta 
ba

Už:

bol
ir
tai
Maskvos ir Petrogrado, 
tab pat į kareivių tarybas 
išr: nko bolševikus.

Kareiviai ir darbininkai 
masėmis stojo į Bolševikų 
partiją. Vien Vakarų fron- 

per trumpą laiką į par^ 
įstojo virš 18,000 ka?

vių, nepaisant, kad bu*

te

rei
žuazinė valdžia žiauriai 
puolė Bolševikų partiją.

Lozungas: “Visa galia 
Sovietams” atgavo savo 
svarbą, nes buvo žinoma, 
kad Tarybos, paėmusios ga
lią į savo rankas, jau bus 
darbo žmonių valdžios or
ganai, o ne priedas prie 

žuazinės Laikinosios vy-bu 
riabsybės.

Ęu tuo pasibaigė pirmasis 
oliucijos laikotarpis.

D. M. šolomskas
\ S. Apie tolimesnius 
istorinio laikotarpio įvy- 

kids bus kituose straips
niuose. *

re\

šio
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Dar labiau gerėja sveikatos 
reikalai Lietuvoj e

(Specialiai “Laisvei ”)
Tarybų Lietuvoje kaip 

niekada šiandien rūpinama
si darbo žmogaus sveikatos 
apsauga, pareiškė spaudos 
atstovams Lietuvos TSR 
Sveikatos apsaugos minist
ro pirmasis pavaduotojas 
M. Zaikauskas. Jis taip pat 
papasakojo apie dabartinį 
mūsų respublikos sveikatos 
įstaigų tinklą, apie tai, kaip 
jis plečiamas šiais jubilie
jiniais metais.

M. Zaikauskas pateikė tik 
keletą ryškesnių pavyzdžių, 
kalbančių apie tai, kaip to
li nužengė Lietuvoje gydy
mas. 1939 , me tais Lietuvoje 
10,000 gyventojų teko tik 
17 lovų ligoninėse, 7 gydy
tojai ir 5 vidurinio medici
nos personalo darbuotojai. 
1967 metų pradžioje tokiam 
pat gyventojų skaičiui teko 
95 lovos,. 23 gydytojai ir 66 
vidurinio medicinos perso
nalo darbuotojai.. Dabar 
vien Sveikatos apsaugos mi
nisterijos gydymo įstaigose 
yra daugiau kaip 27 tūks
tančiai lovų, beveik šeši 
tūkstančiai gydytojų ir 16 
tūkstančių vidurinio medi
cinos personalo darbuotojų. 
Žymiai pakilo gydytojų kva
lifikacija. Šių metų pradžio
je turėjome 25 mokslų dak
tarus ir 220 medicinos moks
lų kandidatus.

Tačiau ne šie skaičiai la
biausiai mus džiugina. Pla
taus sveikatos apsaugos tin
klo miestuose ir kaimo vie
tovėse dėka, tarybinės me
dicinos pasiekimų, plataus 
profilaktinio darbo dėka 
Lietuvoje sparčiai mažėja 
gyventojų susirgimai, o

ka tu ir mirtingumas. Ypač 
suiinažėjo kūdikių mirtingu
mas. Dabar Lietuvoje jis 
yra mažesnis negu Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
Prancūzijoje, Rumunijoje.

Įdomus yra ir tas faktas, 
katĮl šiuo metu Lietuvos gy- 

tojų natūralūs prieaug- 
nors truputį ir atsilieka

ver 
lis, 
nuo visos Tarybų Sąjungos, 
yn, 
Prąncūzijoje, 
joj

žymiai didesnis negu 
Čekoslovaki- 

e ir kitose šalyse. V
Lietuvoje kasmet pastą^o- 

visą eilę modernių ligo-ma
ninių ir gydyklų. Štai per
nai 
nė 
niu 
bai

stambi 240 lovų ligoni- 
buvo' pastatyta Kėdai- 
ose. 320 lovų ligoninė už- 
^ta statyti Kaune, Vili

jampolėje. O šiemet vėl kyla 
nauji šiuolaikiniai gydymo 
įstaigų korpusai. Visai ne
seniai buvo atiduotas nau-
dotf 150 lovų korpusas Ku- 
lau aivos tuberkuliozės sa
natorijoje. Sparčiai stato- 

s naujos šiuolaikinės li- 
inės

hio
gon 
kruojyje 
likl

periferijoje. Pa- 
iškilo nauji ^po- 

nikos rūmai. Čia r 
diehą galima priimti 150 li
gonių. Radviliškyje rajono 

minė gavo naują skyrių 
25 lovomis. Šilutės ligo
je šiemet bus baigtas 

stalyti naujas 40 lovų kor

su 
nin

pusas.
Koresp.

Liaudies Ginkluotos 
Laisvinimo Jėgos

Ęanoi. — Pietų Vietnam 
partizanų suvažia^iitjmo 1 

nusitarta toliau vadintis: 
Liaidies Ginkluotos Laisvi-
nin o Jėgos.

i
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Taip, daktare, gryniausias 
Lietuvos šmeižmas

Kanados “Tėviškės žibu
riuose” (spalio 5 d.) duoda 
straipsnį “Ar tai tėvynės 
šmeižimas?” Jam labai da- 
siėdę primetimai jam ir jo 
kolegoms, kad jie Lietuvą 
niekiną ir šmeižią. Jie mū
sų Lietuvą labai mylį. Jie 
tik šventą teisybę apie šian
dieninę Lietuvą ir jos gyve
nimą savo skaitytojams pa- 
teikią.

Ir įrodymui savo “objek- 
tyviškumo” ryšium su Lie
tuva, dr. Grinius paduoda 
“nuomonę” penkių “liudi
ninkų” kuriuos jis sutikęs 
Vokietijoje, tik sugrįžusius 
iš viešnagės Lietuvoje. Ke
turi iš jų nukalbėję labai 
blogai apie mūsų tėvynę. 
Taigi, ir dr. Grinius ir jo 
vienminčiai nešmeižia Lie
tuvos, kai jie kalba apie ją 

^\š neigiamosios pusės.
Bet dalykas ne tame, 

trūkumų Lietuvoje dar yra 
apsčiai beveik kiekvienoje 
gyvenimo srityje. Jų niekas 
neslepia. Jų neslepia nė 
patys Lietuvos žmonės ir 
jų vadovybė. Lietuvos spau
doje tie trūkumai keliami į 
viršų ir be pasigailėjimo 
kritikuojami. Ir tai puiku. 
Tai progresas. Tiktai taip 
trūkumus galima pašalinti.

Bet dr. Grinius ir jo 
vienminčiai pasidaro did
žiausiais tėvynės šmeiži
kais, kai jie nieko daugiau 
Lietuvoje nemato, o tik 
trūkumus. Lietuva yra 
klestintis kraštas. Ji turi 
milžinišku pasiekimų ir lai
mėjimų kiekvienoje gyve

nimo srityje, kiekvienoje 
(ffrvoje. Ir tas, kuris tik 
apie trūkumus tekalbą, tik 
apie trūkumus' terašo,* Lie
tuvą niekina, žemina, šmei
žia. Ir Grinius, ir kiti tos 
politinės vieros rašeivos, 
paima vieną kokį neigiamą 
atsitikimą nūdieniniame
Lietuvos gyvenime, jį pa- gių Anuos Jakubavičienės, 
didina, jį išpučia, jį “paza- Annos Chestnut, Mary Ka- 
latija”, taip, jog atrodo, kad 
ten visas gyvenimas tik 
toks ir tėra, kad ten nieko, 
o nieko geresnio, aukštes
nio, prakilnesnio nebėra.

Štai kodėl mes sakome, 
kad tokie laikraščiai, kaip 
“Naujienos”, “Dra u g a s” 
“Dirva”, “Darbininkas”, 
ĮįKeleivis” ir jų bendradar- 
niai bei redaktoriai per dvi
dešimt penkerius metus tik 
šitaip kalbėdami apie Lie
tuvą, ją šmeižia.

Paimkime kad ir minėtą 
dr. Griniaus ilgoką teisini- 
masi. Ar jame yra nors žo
delis apie Lietuvos ir lietu
vių tautos kurioje nors vie
noje gyvenimo srityje pa
siekimus ir laimėjimus? 
Absoliutiškai nė žodelio. O 
šmeižto tiek ir tiek. Pav., 
jis gavęs Lietuvoje išleistą 
kokių ten nuotraukų albu
mėlį. Ir ko jis apie jį ne
priplepa! Jo spauda esanti 
“tedsi”, jo net rašalas iš 
4plo dvokiąs. Girdi, vietoje 
juo grožėjęsis, turi užkimš
ti nosį. Tas leidinėlis pas 
mane vėdinasi jau daugiau 
kaip du mėnesiai, tačiau jo 
blogas kvapas dar nėra iš
garavęs”.

Ir dr. Grinius klausia: 
Ar tai yra Lietuvos šmeiži
mas?

Yra ir nėra. Blogai išleis
tas leidinys vertas papeiki
mo.

Bet kokią iš to pas dr. 
fjn^ių išvada? Ar jis pa
smerkia tik tuos, kurie ši
taip tą albumėlį suniaukė? 
Ar jis primena, kad Lietu
voje kasmet išleidžiama

Lietuva tepajėgia 
leidimo dirvoje. Jis 
šaukia: “Kodėl ta- 
išvystyta Lietuvos

šimtai ir tūkstančiai tech
niškai puikiausiai apdorotų 
knygų bei albumų? Ne!

Kiekvienas, kuris turi 
nors mažiausią pažintį su 
Tarybų Lietuvoje leidžia
momis knygomis, pasakys, 
jog į jas įdedama be galo 
daug rūpesčio, dailės ir sie
los. Aš kartais net pagal
voju, ar tik ne per daug j 
tą kultūros sritį sudedama 
darbo, rūpesčių ir pastan
gą ..

Kitaip su dr. Grinium. Iš 
to vieno albumėlio jis pa
daro išvadą, kad tik tą Ta
rybų 
knygų 
tiesiog 
riamai
pramonė dabar nepagamina 
geresnio popieriaus, geres
nių spaudos dažų, geresnių 
mašinų, kurios veikdamos 
neklibėtų ir užspaustu 
spalvas tinkamoje vietoje? 
O gal lietuvių technika vis
ką, ką pagamina geresnio, 
turi atiduoti rusams, kad 
saviesiems beliktų nieka
lai?”

Matote, kas padaryta su 
milžiniškais Lietuvos pra
monės ir technikos pasieki
mais. paremiant tik vienu 
nevykusiai išleistu albumė
liu!

Ar tai ne šmeižtas?
Tai pikčiausias Lietuvos 

apšmeižimas ir išniekini
mas!

A. B. Salietis

Montello, Mass.
Spalio 8 d. Massachusetts 

Moterų Sąryšis surengė ru
deninį pikniką po stogu L. 
Taut. Name. Diena buvo 
graži ir gražus būrys susi
rinko svečių. Mūsų darbš
čioji šeimininkė Anna Mar
kevičienė, su pagalba drau-

navolienės, Kazimieros But
kienės, su draugėmis, kurios 
dovanojo valgius (vietinės 
ir iš kitų miestų), pikniką 
įvykdė sėkmingą.

Teklė Niukienė aukojo 
pinigais $5.

Valgiu stalui pyragų do
vanojo Kast. Kalvelienė, A. 
Markevičienė, Bronė La
pinskienė, H. Tamašauskie
nė, M. Kazlauskienė, B. 
Čiuberkienė, Trakimavičie- 
nė, A. Račkauskienė.

Kugelius dovanojo: Le
na Šmitienė, Marijona Gu- 
tauskienė, Anna Chesnut, 
A. Mihalut, M. Kanavolie- 
nė — keiką (nežinau ar tik
ras pavardes man pridavė), 
Likas 2 sv. frankforčių ir 
roles, Simton — morkų py
ragą, H. Tamašauskienė— 
buteli kvaso iš Lietuvos. Juo
zas Masteika nupynė kaši- 
ką ir jin įdėjo ta buteli ir 
sūrį. Drauges Yv. Niau- 
rienė ir Žukauskienė kaši- 
ką išleido, padarė kelis do
lerius. N. Grybienė dova
nojo tuziną margučių, sva
rą kavos. Gerulskienė nu
mezgė šuniuką, buvo išleis
tas.

Iš to parengimo ligo gra
žaus pelno.

Visiems dalyvavusiems, 
už dovanas, šeimininkei An- 
nai Markevičienei už didelį 
darbą tariu ačiū!

Jei kieno pavardė netei
singai užrašyta ar neįrašy
ta, tai man, praneškite, bus 
pataisyta.

K. čereškienė

MIAMI, FLA.
Šių metų spalio 8 diena 

Lietuvių Socialio Klubo is
torijoje liks kaipo viena iš 
įžymiųjų dienų. Tą teikė 
Frano Kvietkos gimtadienio 
atžymėjimo baliukas. I š 
pradiniai planuoto baliuko 
išsivystė į tikrai ištakingą 
balių.

Pamatiniai, rengėja t o 
baliaus Frano Kvietko, 
darbščioji ir mylima mote
ris Mary Kvietkas, bet, 
man atrodo, kad tikruoju 
architektu to parengimo 
buvo Marie Koch. Dvi mer- 
kuriškai darbščios, drąsios 
ir išradingos moterys, su 
pagalba darbščių pagelbi- 
ninkių, sukvietė į balių pub
likos tiek, kiek tik klubas 
savo erdvėje tegalėjo sutal
pinti. Valgių turėjo apsčiai 
dėl pietų ir vakarienės.

Po pietų “SquareDance” 
šokėjų grupė demonstravo 
plačiai Amerikoje šokamus 
amerikoniškus k a drylius, 
kurie tinka šokti visiem se
nesnio amžiaus žmonėm. 
Po kadrylių, reguliarus šo
kiams orkestras grojo pol
kas, valsus ir kitką. Visa 
publika buvo šventiškai nu
siteikusi ir atrodo kad visi 
užmiršo savo skausmus ir 
negalavimus, linksmai laiką 
praleido.

Šis parengimas mums 
vieną paslaptį atidengė, kad 
jeigu kas sumaniai paren
gimą reklamuoja, tai ir pa
sekmės geros. Šį sykį tuo 
reklamuotoju buvo Marie 
Koch. Jeigu jau jinai ką 
didesnio klubo naudai už
simeta įvykdyti, tai nesigai
lėdama savo sveikatos ir 
pastangų tą užmojį įvykdo.

Klubo patalpose esant 
skaitlingai publikai, M. Va- 
lilionienė rankoves pasirai
tojus rinko “Laisvei”' pre
numeratų atnaujinimus ir 
naujų skaitytojų ieškojo. 
Tikiu, kad ji turėjo geras 
pasekmes. Nuo savęs ir vi
su klubiečių vardu linkime 
Franui Kvietkai dar daug 
metelių linksmai ir laimin
gai pagyventi ir šaunių 
šimtadienių švęsti, o jo my
limai Marytei geros sveika
tos ir ryžtingos ištvermės.

S. Zavis

Sausra pakenkė ryžiams
Tokio. — Vakarinėje Ja

ponijoje siautusi sausra su
naikino daug ryžių laukų. 
Nuostoliai siekia daugiau 
kaip milijoną akrų.

ĮDOMUS poetas
Baigiau su pagyrimu žur

nalistikos mokslus. Grįžau 
iš Nevos miesto. Dirbau 
Kaune redakcijoje. Čia už
eidavo maloniu veidu, links
mų akių, jaunas, lyg pava
sario dobilėlis, žmogus. Jis 
nedrąsiai pas mane kreip
davosi:

—Atnešiau eilėraštį. Gal 
atspausdinsite ...

Redaktori a u d a m a s 18 
metų, perskaičiau šimtų au
torių eiliuotos kūrybos. Ži
noma, rašydavo ir ne poe
tai. Įsisiurbiu į ką tik gau
to Juozo Macevičiaus rank
raščio eilutes. Ir tuoj pajun
tu : šneka tikras poetas, 
nors jis daro beveik pirmus 
žingsnius į literatūros kal
ną. Kūrini atspausdinau. 
Autorius dar dažniau at
nešdavo. Ir jo eilė m i s 
džiaugi aus, kaip vasarą 
klausydamas lakšting a 1 o s 
giesmę. Kartais ir pats pa
prašydavau :

—Atsiliepkite lyrika į šį 
svarbų įvykį...

Prabyla. Ir vėl origina
liai. Juozas Macevičius pa
rašydavo ir literatūriniais 
klausimais. Patikdavo man, 
kad jis ir publicistikoje bu
vo dainius — reiškė mintį, 
idėją pakiliai, su patosu. 
Bet kartą teko nuliūsti: ne
tekau rimto ir nuoširdaus 
talkininko. J. Macevičius 
išvyko į Maskvą studijuoti 
literatūrą. Baigęs mokslus, 
pasinėrė į poezijos jūrą. Jo
je jis plaukė vis meistriš- 
kiau ir meistriškiau.

Jis išleido kelias lyrikos 
knygas. Pirmagimį man pa
dovanojo. Užrašė labai nuo
širdžius žodžius mano ad
resu. Savo raštais jis grei
tai išpopuliarėjo.

Kuo jis sužavėjo svar
biausiąjį talento pripa
žinto ją ir garbintoją—liau
dį? Juk Lietuva jau ga
li pasididžiuoti puikiais po
etais. Kaip skambtelti mū
zos styga, kuri neprimintų 
girdėtą balsą, vaizdą, toną, 
ritmą? Ir visgi J. Macevi
čius visur liko originalus, 
savitas. Jo posmą ne tik jau
ti, bet ir matai, matai, lyg 
išsišakojusį medį. Ir girdi 
jo šlamesį. Jo poezija ska
tina mąstyti, veržtis i filo
sofines erdves.

Taip, poetas savo kūrybo
je sprendžia ir dialektines 
problemas. Tai išryškėja ir 
iš tokių jo deim antelių, 
kdip' “Mes gyvenam dabar 
kitais maštabais,” “Aš tau 
nusibodau” ir kituose.

Kuo būdingas dainius? 
Ryškiu poetiniu degimu, 
meile žmogui, “savo lietu
višku nerimu.”

“Lietuviškas nerimas”!— 
kiek daug tiesos, net istori
nės tiesos! Juk lietuviški 
fašistai vaizdavo lietuvį 
a p s n ū d u siu, užsidarėliu, 
konservatizmo mėgėju. O iš 
poeto apibendrinimo seka: 
Nemuno žmogui visada bu
vo būdingas veržlumas. Bet 
tik klasinis priešas jo už
mojus kaustė. Dabar jis 
laisvas, kaip gaivus pavasa
rio vėjas. Ir jis gyvenime, 
kūryboje rodo didį savo ta
lentą — Sugebėjimą puošti 
visuomenę ekonominio bei 
kultūrinio atsiekimo rožė
mis. Jau tūkstančiai skai
tytojų su patosu sako apie 
Juozą Macevičių:

—Tai puikus poetas! Jis 
padeda savo eilėmis mums 
drąsiau, gražiau ir žvaliau 
gyventi. Perskaitę jo lyriką, 
mes jaučiamės dvasiniai žy
miai praturtėję. Su tokia 
knyga, lyg su laivu, ir per 
audringiausią okeaną pa
sieksi krantą — pergalę...

Jau jo lyrikos pirmie
ji vai nikai — “Pavasario 
žingsniai,” “Statytojų kar
ta” ir “Rūdens liepsnos,”— 
liudijo, kad šalia Janonio, 
S. Nėries, Mieželaičio ir ki
tų atsistojo gera pamaina. 
O per pastaruosius metus 
jis sukūrė visą eilę naujų 
kūrinių, kurie byloja apie 
autoriaus talento nuolatinį 
tobulėjimą. Poetas nesu
stodamas kopia į poezijos 
aukštumų viršūnę.

Bet J. Macevičius ne ma
žiau įdomus • ir gyvenime. 
Lietuvoje labai mėgiami li
teratūros vakarai. Ir juose 
visada pamatysi jaudinantį 
vaizdą — J. Macevičius prie 
tribūnos priveda poetą A. 
Jonyną, kuriam liga užgesi
no akis. Publika reikli. Bet 
Juozas ir gyvu savo žodžiu 
sugeba ją uždegti: pėrpil- 
dyta Salė jį klausosi, lyg 
garsųjį dainininką, klausosi 
tvliai, tyliai susikaupusi. 
Tik paskum seka audra — 
klausytojų delnų šneka.

Buvo Janonio jubiliejus. 
Kauno dramos teatras spin
di šimtais veidų. J. Macevi
čius prabilo apie visų myli
mą poetą Janonį:

—Tai didis dainius. Bet 
kuri tauta gali didžiuotis 
tokiu talentu. Dabar Lietu-

Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos iš
leidžiama produkcija — skaičiavimo maši
nos — turi didelę paklausų. Jos plačiai 
naudojamos šalies įmonių bei įstaigų eko
nominiams, buhalteriniams skaičiavimams 
atlikti.

Nuotraukoje: Vilniaus skaičiavimo maši
nų gamyklos direktorius Bronius Borisą 
(kairėje) ir elektroninio cecho derinimo ba
ro derintojas Voldemaras Jurėnas prie 
aritmetinio įrenginio.

M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

TARSI BALANDŽIAI...

Lyg pašto balandžiai, į orą pakilę, 
Tavo mintys į tolį skrenda;
Jos lekia, plasnoja tūkstantį mylių 

Ir brangią 
Palangę

Suranda.

Per ežerus mėlynus lekia balandžiai, 
Miškais ir laukais jie skrieja,
Kol randa darželį, kur levažandžiai 

žydi 
Pasklidę

Kvapnieji.

Debesį audrų įveikti įstengia
Balandžiai, žinodami kelią,
Nakčia jie suranda mielą palangę

Ir geltonkasę
Sesę

žadina, kelia.

Balandžiai skrenda, 
Kelią atranda... 
Baltais sparnais plaka...
Balandžiai įveikia
Tolį ir laiką...

J. Subata

voje žėri toji diena, kurią 
poetas savo lyrikoje skelbė, 
kai jo gimtąją žemę dar slė
gė, lyg juodas akmuo, nak
tis...

Jis atlieka didelį visuo
menini darbą. Jis dažnai 
dalyvauja rašytojų delega
cijose. Štai kilo sumanymas 
aplankyti Penzą, kurioje 
karo pradžioje S. Nėris, 
Korsakas ir kiti literatūros 
vakaruose skaitė lietuviš
kai savo kūrinius. Šią de
legaciją į šį miestą lydėjo 
Juozas. Buvo jaudinantieji 
susitikimai: dar atsirado 
žmonių,, kurie prisiminė S. 
Nėrį, A. Venclovą ir kitus 
lietuvių literatus, hitleri
nio priešo išmestus iš gim
tojo lizdo.

Kai Amerikos pažangieji 
lietuviai, tikri Nemuno pat
riotai, atvyksta. į Lietuvą, 
tuoj jie Vilniuje susidomi ir 
puikiais rūmais — rašytojų 
sostine. Į ją svečiams nuo
širdžiai duris atidaro irgi 
J. Macevičius. Jis jiems su 
meile pasakoja apie savo 
kolegų darbą, kūrybinius 
sumanymus, išleistas ir dar 
spausdinamas knygas. Ir 
jis nudžiunga, kai iš ame
rikiečių išgirsta, kad ir už
jūryje turi pasisekimą Lie
tuvos laisvės pagimdyti ro
manai. pagimdytos poemos, 
pagimdyti lyrikos žemčiū
gai.

Šiemet Vilniuje, Kaune ir 
kitur susilaukė didelio pa
sisekimo “poezijos pavasa
ris.” Jis įvyko ir Palemo
ne — S. Nėries namo pa
stogėje. Jis sutraukė mi
nių minias.

Pirmuoju prabilo Mieže
laitis apie širdį — jos ne
gęstančią ugnį. Po to apie 
20 poetų perskaitė savo ei
lėraščius. Juos klausėsi ir 
Amerikos viešnia — daini
ninkė O. Kubilienė. Ji la
bai jausmingai pasveikino 
dainius — šio poezijos pava
sario dalyvius.

Šią lyrikos šventę organi
zavo J. Macevičius. Bet pa
ties šeimininko nebuvo—jis 
kitur susitiko su mylimais 
skaitytojais.

Šį geguži ir aš aplankiau 
jį. Jis sėdėjo už rašomojo 
stalo. Tuoj pakilo — nuo
širdžiai pasisveikino. Bet 
atsisėdo ne į pirmykštę 
vieta, o šalia manęs. Mat, 
jis ir detalėse demokratiš
kas. Jam prisipažinau:

—Rašau atsiminimus apie 
Korsaką, Salomėją Nėrį, 
Kirša... *

—Gerai. Gerai. O Kir- 
šos “Pelenus” aš paimenu.

Literatai, pagimdę kūri
nį, pas ji kreipiasi patari
mo, pagalbos. Ir jis visus 
priima atvira širdimi —pa
deda uždegtą kūrybos židi
nį įsidegti į didelę ugnį — 
knygą.

Hartford, Conn.
Juozas Žemaitis rimtai

. Buvo ligoninėje,susirgo 
dabar jau namie, po gydy
tojo priežiūra. Gaila drau
go ir d 
linkei, 
Žemaičiai per ilgus metus 
buvo “Laisvės” vajininkai. 
Jie pla čiai apvažin ė d a v o 
šimtus 
remdavo “Laisvę.

Date, 
maitis 
negalės 
ninke, 
vairuolli. Bet ji sako, jeigu 
kas jai 
prenumeratą ar naujai už- 
sirašyt 
lu nor

Žem 
pasveikti.

dėlė spraga šiai apy- 
nes draugai L. ir Joe

mylių ir gausiai pa- — - ,,
r draugė Lucy Že- 
sako, kad jinai jau 
būti oficialia vaji- 

nes ji negali mašiną

priduos atsinaujinti

;i “Laisvę,” jinai mie- 
i tai padarys.
aičiui linkiu greitai

J. M.

Anglų inteligentai 
bėga užsienin

London. — Anglijai gre- 
džiulis pavojus dėl 
inteligentinių jėgų, 

t daugelis inteligen-

šia di 
stokos 
Kasme 
tų išvyksta užsienin, dau
giausia

Nuo 
tų išv; 
dvigubi 
emigrą 
2,000 
nemaž

Amerikon, gyventi. 
1961 metų inteligen- 

ykimas užsienin pa
ėjo. 1966 metais 
vo 4,200 inžinierių, 
mokslininkų, taipgi 

ai daktarų.
»u nebus emigracijai 
pastotas, tai už 10kelias

metų Anglijai gali būti di
džiulis 
tualų itokos.

pavojus dėl intelek-

Kukluksas prisipažįsta 
suokalbyje 3 nužudyti

dian, Miss. — Fede- 
me teisme, kur tei-

Mer: 
ralinia 
siami '.8 Ku Klux Klano na
rių suokalbyje nužudyti 3 
civilinių teisių darbuotojus, 
kukluksas James Jordan
prisipažino, kad jis kartu 
su kit
3 nuž

Tryš civiliniai darbuoto
jai bu 70 nužudyti 1964 m.

ais suokalbiavo tuos 
įdyti.

Trukdo susitarti dėl 
atominių ginklų

Geneva. — Nusiginklavi
mo pasitarimuose Tarybų 
Sąjungos atstovas Aleksei 
Rosčir 
kietiją 
atomir

Pasi 
susitarti, kaip sulaikyti ter- 
mo-branduolinių ginklų iš
dirbini 
dojimą

kaltino Vakarų Vo- 
, kuri jau daranti 
ius ginklus, 
tarimuose b a ndoma

ą ir uždrausti jų nau-

O ką reiškia padėti kitam 
rašytojui? Tai reiškia ne
užbaigti savo posmo. Taip, 
jei; J. Macevičius nebūtų 
tiek apkrautas darbais, 
darbeliais, — jis būtų pado
vanojęs skaitytojams dar 
daugiau poezijos veikalų. 
Jis susipažino ir su mano 
memuąriniu audiniu apie 
lietuvių meno žmones..

Ta nroga man jis prabilo 
laiškeliu: “Man labai pa
tiko pirmasis knygos sky
rius “Nemuno dainiai,” ku
ris įneša daug naujo į mū
sų rašytojų kūrybinio kelio 
pavaizdavimą, vykusiai at
skleidžia jų žmogiškąsias 
savybes, parodo jų interesų 
platumą. Tai iš tikrųjų la
bai reikalingas ir vertingas 
darbas...”

Wfshington. — Senato
rius E d. (M- Kenedis sako, 
kad yra skandalinga padė
tis su 
tų išdavimu 600,000 Viet
namo pabėgėlių.

ryžių ir medikamen-

jis jautriai atsilie- 
e kiekvieną literatą,

Vilniuje. Jis šnekė- 
rašytojus:

Tail 
pia ap 
prakaituojantį prie rašomo
jo stalo. Vėl neseniai jį 
mačiau 
jo apie

—Viši dirba.
Pats 

kai ka 
interes; 
Tik* jis 
gimdoi 
Poetui 
Ir jau 
vešliai 
jame s 
vaivorykščių—įvairios, sod
rios po

poetas priešokiais, 
jinetas ištuštėja nuo 
antų, — irgi kuria, 
nemėgsta apie savo 

nūs dalykus kalbėti, 
dar nėra ir 40 metų, 
jo poezijos darželis 
pražydo. O ateityje 
Ližėrės dar daugiau

ezijos žiedų.
A. Liepsnonis

Kaunas, 1967-IX-9
t ■ ■

• ' f
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Užuojautos laiškai, BINGHAMTON, N. Y.
telegramos

MIRUS ROJUI MIZARAI
Brangioji Ieva,

Neturiu žodžių, kuriais galėčiau išreikšti savo gailestį 
dėl netikėtos neprilygstamojo Rojaus mirties. Aš suprantu, 
koks tai baisus smūgis Jums, nes pats neseniai pergyvenau 
panašią nelaimę. Negailestinga mirtis nuskriaudė ne tik 
Jus—nuskriaudė ir lietuvių literatūrą, pažangiąjį Amerikos 
lietuvių judėjimą. Aš įsivaizduoju, kaip Jums visiems sunku, 
koks didžiulis pergyvenimas Jums tenka pakelti. Susikaup
kite, brangioji Ieva, nepalūžkite, tvardykitės.

Rojus Lietuvoje turėjo šimtus bičiulių, prietelių, pažįs
tamų. Turėjau laimės ir aš jį pažinti, su juo susirašinėti, 
bendradarbiauti. Jis man buvo ne redaktorius, o tėvas, vy
resnysis literatūrinis draugas, skatintojas, šviesus jo atmi
nimas man išliks visiems laikams.

Ir tiesiog nesinori tikėti, kad nebėra to didelio, tau
raus pasišventusio žmogaus. Nebesinori tikėti, kad jis jau 
nebeparašys naujos knygos, naujo straipsnio, laiško.. .

Brangioji Ieva, mano širdis tebėra sužeista, kaip kad 
dabar Jūsų sužeista. Nors mes toli vienas nuo kito—paver
kime kartu. Gal lengviau bus pernešti sielvartą tomis ne
gandų dienomis. Ištvermės, stiprybės, brangioji Ieva!

J. Petronis

Pavykęs parengimas
Reikšmingas buvo LDS 6 

kuopos pobūvis (vakarienė, 
kalba ir filmų rodymas), 
įvykęs spalio 7 d., Amerikos 
Legiono salėje. Svečių tu
rėjome daugiau negu 100.

Iš pat ankstyvo ryto oras 
buvo malonus, gražus, pa
togus kelionei. Pamaniau, 
kad gal ir rudeninis gamtos 
grožis pakels žmonėms ūpų 
ir gal gi ir iš toliau atvyks 
mūsų gerieji kaimynai ben
drai pabuvoti šioje sueigo
je. Pagaliau kaip tik taip 
ir buvo.

Truputį po trečios valan
dos, po pietų salės virtu
vėn įeina mūsų brangieji ir 
laūkiamieji svečiai: A. 
Bimba, jo žmona Ilsė ir J. 
Grybas. Koks tai buvo ma-

Brangi drauge Ieva:
Reiškiame Jums visos mūsų šeimos—nuo seniausio iki 

mažiausio—giliausią užuojautą mirus brangiam Rojui.
Žinia apie jo staigią mirtį mus visus čia stipriai sukrėtė. 

Nuolatos skaitydami “Laisvę,” mes dažnai jį prisimindavome 
su meile ir dėkingumu ir niekada Jo nepmiršdavome. . .

Trokštame Jums, brangi drauge Ieva, kiek galima dau
giau jėgų, ištvermės ir sveikatos šiomis sunkiomis Jūsų gyve
nimo dienomis.

Prašom perduoti nuoširdžiausią mūsų užuojautą visiems 
“laisviečiams,” netekusiems vieno pagrindinių savo šulų.

Tvirtai apkabiname ir bučiuojame Jus.
Nuoširdžiausiai Jūsų,

Helena Korsakienė
Kostas Korsakas

Iš Kauno:
Be galo nuoširdžiai Jums reiškiu užuojautą’ dėl bran

gaus Rojaus netekimo. Tegu mano skausmas sumažina Jūsų 
skausmą. Bėdoje trokštu palengvinti Jūsų likimą.

Visi Lietuvos laikraščiai išėjo su ilgu, nuoširdžiu nekro
logu ir didele fotografija Rojaus.

Prašau labai saugoti savo sveikatą. Tegu mano šie nuo
širdūs žodžiai palengvina Jūsų dalią. .

A. Liepsnoms

IŠ Vilniaus:
Brangioji Ievute, Jūsų liūdesio valandoje reiškiame gi

liausią užuojautą.
: Valė ir Vladas Niunka

Iš Kauno:
Gyvenimas niekad nebūna gailestingas; mirtis pasigro

bia ipačius brangiausius ir artimiausius žmones.
Leiskit Jums šią sunkią valandą uždėti ranką ant rankos 

ir kartu pagerbti Rašytojo ir Jūsų vyro atminimą,
Jus gerbianti ir kartu liūdinti, t

’ Marytė Macijauskienė

Brangioji Ieva Mizariene,
Eltos kolektyvas giliai liūdi dėl mylimo mūsų tėvynainio, 

įžymaus JAV pažangiųjų lietuvių veikėjo, Lietuvos rašytojo 
Rojaus Mizaros mirties.

Priimkite, brangioji Ieva, mūsų giliausią užuojautą. Bū
kite tvirta savo gyvenimo draugo žygių tęsėja.

Lietuvos Telegramų Agentūra ELTA
Vilnius

Redaktoriui rašytojui Rojui Mizarai mirus, sunkioje 
skausmo valandoje reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Ievutei 
ir tuo sykiu ir aš liūdžiu.

. Mikas Mačionis

Užuojautos laiškai taipgi gauti nuo: 
O. E. Eidukaityčių—Vilnius 
Izoldos Laurinčiukienės—Vilnius 
Petro ir Elenos Babravičių—Vilnius 
Bernatavičių—Alytus' 
Prusevičių—Mižonių kaimas 
Vytauto P. Mizaros—Vilnius

lonumas sutikti juos po 
smarkaus visų mūsų pri- 
trenkimo dėl Rojaus Miza
ros staigios mirties.

Po valandos ar kiek vė
liau sueina į salę mūsų ge
rieji kaimynai, atvykę net 
trimis mašinomis: iš Scran- 
tono Kazys Genys, Ignas 
Klevinskas ir Antanas Gali- 
nauskas; iš Pittstono Sta
sys Raudu ve, Lucija Rau
du vienė, Verna Hichell ir 
Alekas Peters (Petruškevi
čius); iš Wilkes-B,arre Elz
bieta Kairaitienė, Pranas 
Mankauskas, Antanas Glo- 
bičius ir Marė Sinkevičie
nė. 11 žmonių, mūsų ge
rųjų draugų, kurių širdys 
dažnai patraukia juos daly
vauti mūsų suruoštose pra
mogose, kaip kad šis vaka
ras. Dėkojame jums, drau
gai. Tikrai buvo malonus 
ir širdingas jūsų atsilan
kymas pas mus.

O ir vietiniai žmonės, bū
reliais ir pavieniais, atei- 
dinėjo į salę, ir ji prisipildė 
žmonėmis.

Vakarienės stalą gražio
mis gėlėmis papuošė gėli
ninkai J. ir K. Vaicekaus
kai. Visos kėdės svečių 
buvo užimtos. Valgį į sta
lus pristatė O. Kereilienė, 
M. Sadauskienė, U. Šimo- 
liūnienė ir A. Kum
pam Stalus taipgi puošė 
gražiai atrod anti tortai, 
pagaminti ir padovanoti M. 
Sadauskienės, A. Uogintie- 
nės, O. Kereilienės, Helenos 
Hiorsky, H. Pagiegalienės, 
Čeponienės ir D a i n ienės. 
Cukrų, pieną ir kavutę do
vanojo U. Šimoliū n i e n ė ; 
raugintus agurkus dovano
jo N. Mačiukienė, pomido
rų — E. EI w a n o w ir N. 
Strole, Elndwell keptuvė — 
duoną. Valgymo metu sa
lė ūžė nuo draugiškų pasi
kalbėjimų.

Po vakarienės O. Wellus

Po filmų rodymo sekė 
drg. Antano Bįmbos kalba. 
Bimba pradėjo kalbą pri- 
mindamas “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus, kreipda
mas skaitytojų dėmesį, kad 
panaujintų prenumer a t a s 
ir, žinoma prisidėtų pagal 
išgalę į paramos fondą. 
Taip pat priminė LDS va
jų įrašymui naujų narių į 
šią organizaciją, taipgi ir į 
LLD. Kvietė rašytis tuos, 
kurie dar nepriklauso. To
liau jis labai gražiai paaiš
kino apie didelius dabarti
nės Lietuvos skirtumus, ko
kių laimėjimų pasiekė per 
20 pokarinių metų. Mat, 
drg. Bimba, kaip jis sakė, 
buvo nuvažiavęs į Lietuvą 
ką tik po karo, kai ten bu
vo viskas sunaikinta, o da
bar rado viską taip gražiai 
atstatyta, ir naujų miestų 
atsirado, tai tikri stebuklai, 
sakė jis.

Mes esame didžiai dėkin
gi drg. Bimbai už tokią 
svarbią kalbą, nes daug su
žinojome apie laisvąją mū
sų tėvynę.

Po kalbos, drg. Grybas 
demonstravo antrą filmą— 
“Dainų šventę.” Šis filmas 
iššaukė tikrai jaudinantį 
pasigrožėjimą Tarybų Lie
tuvos menininkų išsilavini
mu, jų dainomis ir šokiais. 
Tūkstančiai jų dalyvauja. 
Gražiai pas i p u o š ę tauti
niais daugiaspalviais kos
tiumais. Tas sudaro neap
sakomą grožį, ir pajunti di
delį malonumą bei pasigro
žėjimą. Rodos, galėtum 
žiūrėti ir žiūrėti tokius 
filmus be jokio nuovargio.

Jums, drg. Grybai, ta
riame didelę padėką už 
šiuos filmus.; Taipgi ačiū ir 
visai publikai už skaitlingą 
atsilankymą.

Atsiprašau. Šio gerai pa
vykusio vakaro aprašymas 
nėra pilnas, nes kol kas dar 
nesuspėjome viską sutvar
kyti. Parašysiu vėliau.

Ona Wellus

Philadelphia, Pa.
Po šaunios LLD 6-tos 
Apskrities konferencijos
Nebereikia daug nei kal

bėti apie mūsų organizaci
jos spartų draugų retėji
mą: spalio 15 d. įvyko LLD 
6-tos apskrities konferenci
ja, Chester, Pa. Konferen
cijoje dalyvavo keturios 
kuopos ir visos savo prane
šimuose nusiskundė per 
praėjusį metą sumažėjimu 
kuopų narių. Po du, tris ir 
4 narius.

Tai buvo skaudūs prane
šimai, o svarbiausia, kad 
mirusių draugų vietas šie
met labai sunku užpildyti 
naujais nariais. Tačiau ne
atsižvelgiant į nuostolius, 
konferencija vyko kuopui- 
kiausiai: veikli, žvali, pilna 
energijos. Ir normaliai 
tvarkė draugijos opius 
klausimus. Aš smulkmenų 
neminėsiu, nes kiti draugai 
plačiau parašys.

Po aptarimo visų reikalų, 
delegatui ir pašaliniai sve
čiai pavaišinti skania vaka
riene, už kurią visi libera
liškai pasimokėjo, gausiai 
paremta mūsų pažangioji 
spauda ir kitkas...

Spalio 14 d. įvyko LLD 
10 kp. susirinkimas. Dau
giausiai buvo tartasi apie 
būsiantį parengimą spalio 
29 d., A. Merkio salėj, 6024 
Wayne Ave. Prie užkand
žių, bus rodomi ekrane įdo
mūs filmai, ką tik neseniai 
gauti iš Tarybų Lietuvos. 
O gal bus dar ir kitokių 
meninių pamarginimų ! Sve
čiai būtinai turi nesivėluoti 
nes prasidės pirmą valan
dą dieną. Daugelis mūsų 
parengimų lankytojų jau 
gerai žino minėtą vietą, to
dėl nebus kliūčių atvykti.

“L.” Reporteris

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame širdingą užuojž 

šioje i skausmingo liūdesio v; 
gyvenimo draugo.

u tą jo žmonai Ievai 
alandoje, netekusiai

M. Arisonas
A. Arisonas
J. Petrušaitis

A. Švėgžda

A. Purvinis
A. A. Mureikai
J. M. Strižauskai
J. L. Mockaičiai

— Bridgeport, Conn.—

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Jo mirtis yra didelis nuostolis visai pažan

giajai visuomenei. Reiškiame širdingą užuojau
tą šio liūdesio valandoje jo žmonai Ievai ir 
draugams.

— L.L.D. 28-ta Kuopa
Waterbury, Conn.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Mes, windsorieciai (Canača) reiškiame giliau

sią užuojautą jo žmonai Ie\ 
vės”' ir “Šviesos” štabui, ku 
lionis.

J. Uzunaris
J. L. Svirpliai
S. E. Baltuliai
Ch. Marcinkus
V. Savickas
A. Bernatonis
L. Morkūnas
S. Paberalis

ai. Kartu ir “Laiš
kiame darbavosi ve-

Ch. S. Stankius 
j. Kuodis 
P. Pargelen 
Ch. Valaitis 
J. Rubinskas 
P. Katela 
J. Bartulis

Mirus

Mirus
ROJUI MIZARAI

Mirtis atėmė iš mūsų brangų draugą. Reiš
kiu giliausią užuojautą jo žmonai Ievai, gimi
nėms ir lai jie kantriai perneša šį širdies skaus
mą.

A. J. PRANAITIS
Philadelphia, Pa.

paprašė publiką pertraukti 
asmeniškus pasikalbėjimus, 
nes tuojau bus pradėta, de
monstruoti filmus, vaizduo
jančius Lietuvos žmonių 
pergyventą kelią iš buržua
zinės santvarkos į dabarti
nę tarybinę santvarką. Fil
mas tikrai buvo svarbus 
mums matyti — Lietuvos 
žmonių pergyventus sun
kumus ir kovas dėl naujo
gyvenimo.

ROJUS MIZARA
Reiškiu gilią užuojautą velionio žmonai Ievai 

Mizarienei, giminėms, draugams, “Laisvės” ko
lektyvui ir broliams Lietuvoje. Gaila, netekus - 
gero draugo.

IGNAS SUTKUS,
Maspeth, N. Y.

Mirus
ROJUI MIZARAI
Mano širdinga užuo

jauta Ievai Mizarienei 
netekus draugo Ro
jaus. Taipgi užuojauta 
ir kitiems artimiesiems

Vera Smalstiene
Livonia, Mich.

Bridgewater, Mass.
Netekome pažangaus lie

tuvių darbininkų judėjimo 
veikėjo drg. Stanley J. 
Kiršlio. Jis staigiai mirė 
savo namuose 1967 m. spa
lio 4 d., čia išgyvenęs apie 
50 metų.

Kirslis padėjo suorgani
zuoti Darbininkų Koopera
tyvišką Draugovę — čeve- 
rykų dirbtuvę. Ten yra bu
vęs pirmininku, direktorių 
tarybos nariu ir protokolų 
raštininku. Padėjo įkurti 
ir Bridg e w a t e r Citizens 
Club. Buvo “Laisvės” skai
tytojas ir agentas, taip 
pat LDS 20 kp. finansų raš
tininkas ir ALDLDi narys.

W. C. Prophett šermeni
nėje buvo daug brangių gė
lių ir nemažai lankytojų, 
taipgi palydovų atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą, pa
lydėti į W. Bridgewaterio 
Pine Hill kapines. Atsi
sveikinimo kalbą pasakė G. 
Shimąitis.

Palydovai buvo paprašyti 
sugrįžti pietų į Anna Kirs
lis namus ir tinkamai pa
mylėti.

Nuliūdime paliko žmoną 
Anną (l^ovaitę), sūnų ir jo 
šeimą Dr. S. S. Kirslis, 
dukterį Mrs. Genevieve 
Keenan ir jos šeimą ir kitas 
gimines ir draugus. IŠ 'Lie
tuvos paėjo Kalniškių kai
mo, Gelvaninės parapijos.

Geo. Shimąitis

Worcester, Mass.
Olympia Parko reikalai .
Dabar yra rudens laikas, 

dar vis norisi susitikti mū
sų gražiose sueigose kol 
dar šalta žiemužė neatėjo, 
tai 22 dieną spalio (Oct.) 
įvyksta šaunus banketas 
Oly|mpia Parke. Jis ruo
šiamas pagerbimui mūsų 
darbuotojų bartenderių, 
kurie per visą vasarą mū
sų visuose parengimuose 
visiems gražiai patarnavo.

Čia Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija, kuri 
valdo Olympia Parką, kvie
čia ir laukia daug svečių. 
Prasidės 1 vai.

Nuo savęs ir nuo visų, 
kurie rūpinasi, kad Olym
pia Parkas gyvuotų, tariu 
didelį ačiū jums, draugės 
ir draugai, už lankymąsi j 
mūsų gražųjį lOly m p i j o s 
Parką ir piūsų puikius pa
rengimus.

J. M. Lukas.

Miestas greitai plečias
Klaipėda. — Prieš porą 

metų prie Šilutės plento bu
vo dykvietė. Dabar paplen
tėje rikiuojasi dešimtys pen
kiaaukščių namų. Čia gyve
na tūkstančiai darbo žmo
nių. Šiomis dienomis plačiai 
duris atvers “Žvejo namai”. 
Čia galės gyventi ir ilsėtis 
400 tralerių laivyno bazės 
jūreivių.

Artimiausiais metais Klai
pėda dar toliąu pažengs į 
pietus. Naujame rajone vien 
vakarų laivų remonto įmo
nei bus pastatyta 152 tūks
tančiai kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto.

ROJUI MIZARAI
Reiškiame Ievai Mizarier 

širdingiausią užuojautą jų
Stasys ir

ei ir jo draugams 
liūdesio valandoj.
Kaziūne Radusiai

Bayonne, N. J.

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, $1,00
Lhikas greitai bėga. Ir 

anūkas ar anūkė jau gali gauti $1,000 arba net$2,000. 
Tai graži parama jaunam žn 
čiam siektis aukštesnio moks

Bet jaunuolis, turintis “e 
ir už 12 metų po įrašymo į 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, 
ant $2,000 sumos, už 12 metų 
pagal savo narystės paliudiji 
labai svarbus reikalas, jis gal

Patarkite ir savo draug 
įrašyti į LDS savo vaikus, sa

0 ir $2,000
štai už 20 metų jūsų

ogui, ypatingai norin- 
o.

ndowment” apdraudą, 
LDS jau turėtų gerąjį 
jūsų anūkas, įrašytas’ 
jau turėtų virš $1,000 
ną. Jeigu susidarytų 
ė tų gauti tuos pinigus.

ams bei pažįstamiems 
vo anūkus.

Dpi platesnių informacijų 
pą saVo mieste arba į LDS ce

kreipkitės į LDS kuo- 
htrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers) J 

104-07 102nd St., Ozone : >ark, N. Y. 11417
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Abelnai apie Floridą
Daug kartų mes kalbame 

<|rba rašome tik apie lietu
sius, kurių čia randasi gan 
daug ir dar vis daugiau 
pribūna iš šiaurės, mat, čia 
yra pensininkų “karalys
tė”...

Tačiau* Florida turi dar ir 
kitas savybes, vertybes ir 
trūkumus, apie kuriuos to
liau gyvena n t i e m s lietu
viams nėra žinoma.

Tenka kalbėti ir apie 
gamtą: čia ji yra maloni; 
vasaros mėnesiais kiek šil
čiau, kas negali daug šilu
mos pakęsti, tiems yra sun
kiau; bet gėlės žydi, sodai 
lapoja, citrinos sirpsta ir 
velėna žaliuoja, o tas liudi
ja, kad nėra jau taip blogai.

Artinantis šiam rudeniui, 
kaip jau žinoma, šiaurėje 
ir vidurvakarinėse valstijo
se pajausta ankstyvos šal
nos bei sniegulės, gi Flori

doje mes kasdien gėrimės 
gaulės skaistumu. Kalbant 
apie pasiekusius amžiaus 
saulėlydį, tas gerina mūsų 
nuotaikas...

Pagal statistiką, Ameri
koje jau yra 22,000,000 
senmečių pensininkų. Di
delė jų dalis stengiasi pasi
traukti iš didmiesčių ir su
sirasti vietą, kur gyvenimas 
eina kiek lėtesniu tempu, o 
tas yra Floridoje. Čia su
daromos ir geros sąlygos 
senmečiams. Norima, kad 
čia ateitų jų viso amžiaus 
santaupos ir Socialinė ap- 
drauda (Social Security); 
tas Floridai eina labai į 
sveikatą.

St. Petersburgas yra vie- 
fi^as iš tų gražesnių Floridos 
miestų saloje tarp Meksikos 
užlajos ir Tampos įlankos, 
jungiasi dideliais gražiais 
tiltais. Švarūs paplūdimiai 
maudytis, prieiros žuvauti, 
taipgi žuvauti ant gilaus 
vandens. St. Petersburgas 
dar tik augantis miestas. Į 
šiaurę yra priemiesčiai ir 
citrusų sodai, o į rytus ir 
pietus dideli tiltai, arti 10 
mylių ilgio.

Į Floridą plaukia turistai 
iš visos šalies ir net iš už
sienio. Praėjusią žiemą čia 
lankėsi virš 16,000,000 tu
ristų, o ateinančią žiemą 
manoma perviršinti tą skai
čių, — jūs būkite tuo, ku- 
fls perviršys.

.^Florida šiuo laiku turi 
apie 5,000,000 gyventojų, 
bet sakoma, kad 1985 me
tais čia gyventojų bus jau 
tiek daug, jog Florida atro
dys “tikras verdantis puo
das.” Statyba čia visada 
ėjo visais tempais. Daug 
žemės atima nuo agrikultū- 
rps, kerta sodus, naikina 
gyvulių ganyklas bei miš
kus, ir stato gyvenamuosius 
namus. Iki šiol namų kai
nos nebuvo aukštos, bet 
šiuo laiku, infliacijai didė
jant, galima tikėtis, kad na
mų Rainos kils.

Informacijos dėlei, pami
nėsiu, kad Florida yra vie
na valstija, kurios visai ša
liai teikia citrusų vaisius. 
Kas nežino apelsino sun
kos? Tačiau šiemet numa
tomas daug mažesnis jų 
derlius — jis lygus tik 1956 
metų derliui. Praeitą žie
mą Floridos apelsinų der
lius buvo 142,400,000 dėžių, 
o šiemet tebus tik 100,400,- 
000. Jau kalbama, kad jų 
kainos bus daug aukštes
nės; mažesnis derlius ir in
fliacija atims apelsinų sun
ką nuo senelių pensininkų 
ir ligonių.

Keista, bet Floridos cit
rusų sodų savininkai džiū
gauja, kad Texas valstiją ir 
jos citrusų sodus uraganas 
nuniokojo. O Floridoje der
lius mažesnis, tai mažiau 
lėšuos nurinkti sodus, gi 
kainas pakėlus pajamos bus 
daug didesnės. Kas, rodo
si, galėtų džiaugtis tokiais 
nepasisekimais? Turtingie
ji tik savimi rūpinasi.

Dzūkelis .

Yucaipa, Calif.
Apie LLD kuopos veikimą

Smagu rašyti apie LLD 
78 kuopos susirinkimą, kuo
met organizacijos bėgantie
ji reikalai eina sklandžiai 
ir kuopos valdyba veikia 
sutartinai. Galima p a s i - 
džiaugti, kad į susirinkimą 
atsilanko veik visi nariai ir 
pakeltus klausimus atidžiai 
aptaria. Veik kas sykis lan
kosi ir toliau gyvenantieji 
nariai J. ir A. Russ iš La
guna Beach, Saviškai ir Ži
linskai iš Pomona. Tas 
mums, yucaipiečiams, prL 
duoda daugiau energ i j o s 
veikti.

Mūsų vietiniai nariai drau
gai Darnu šiai po vakacijų 
kelionės biskį negalavo, o 
po sunkios ligos Onutė Pu- 
kienė veik susveikusi, jau 
dalyvavo visi.

Susirinkimo vedėja iš
rinkta kuopos pirmininkė 
M. Alvinienė. Jr raportavo, 
kad stengėsi atlikti visus 
kuopos reikalus ir gauti 
naujų narių, bet į šį susi
rinkimą nepavyko gauti. 
Minėjo, kad Anna Peslienė 
apsigyveno arti Los Ange
les, reikėtų atpildyti drg. 
Peslienės vietą. Mūsų kuo
pai yra skirta kvota 5, ga
vom tik 3. Kvietė narius 
atsinaujinti laikraščius.

Užrašų sekretorius L 
Dementis gerai atlieka sa
vo pareigas.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad minėjimas Jo
no žeko mirties metinės 
sukakties pavyko: drg. Pū
kis pasakė gerą kalbą iš ve- 
lionies gyvenimo. Šeiminin
kės pagamino valgio ir pa
tarnavo, nors šiltame ore 
turėjo paprakaituoti. Visi 
dirbo nuoširdžiai. Kuopai 
pasidarė išlaidų $42.03. Nuo 
rugpjūčio mėn. iša u k o t a 

$65. Dabar finansinis kuo
pos turtas $4,402.77. Iždi
ninkas sutiko.

Šiame susirinkime išau- 
kota 4 laikraščiams, Mildos 
namui Chicagoje, kovai 
prieš karą, Civilinių teisių 
gynimo organizacijai, viso 
$700.

Priimti laiškai iš laikraš
čių įstaigų. Kuopos va j min
kai pasižadėjo darbuotis, 
kiek bus galima.

Nutarta suruošti paren
gimą lapkričio (Nov.) 4 d., 
pietų metu. Išrinkta ener
ginga komisija. Bus Com
munity salėje, prie Bryant 
ir Avė. H.

Kitas susirinkimas įvyks 
gruodžia 10 d. parko salė
je, ant 7 St.

Vajaus eiga
Yucaipos vajininkams su

sidaro kliūtis: neturi auto
mobilio skaitytojams aplan
kyti. Todėl būkite malonūs, 
esant progai, matykite savo 
kuopos laikraščių vajinin- 
kus.

Pavyzdžiui: Onutė Peslie
nė pirm išsikraustymo į 
Inglewood atėjo, atsinauji
no “Laisvę” ir laikraščio 
fondan aukojo $5.

Taipgi Geo. Šidlauskas 
atsinaujino “Laisvę,” “Vil
nį” ir “Liaudies Balsą.” 
Antanet Russ užrašė “Lais
vę” į Lietuvą. Juozas Gri
nius irgi atnaujino “Vilnį” 
į Lietuvą ir savo prenume
ratą atsinaujino. Tai pui
ki kooperacija.

Būsimas parengimas
LLD 78 kp. lapkričio 4 d. 

surengs skanius pietus. 
Girdėjau, kad bus ir šokiai. 
Rengėjai kviečia iš toli ir 
arti atsilankyti, linksmai 
praleisti popietę. Dabar 
oras labai puikus Yucaipo- 
je, smagu pabūti salėje ir 
kieme po medžiais.

Ligonis
Antanui Shultz neseniai 

padaryta kairės akies ope
racija Redlands Communi
ty ligoninėje. Sakė, jaučia
si geriau. Linkiu gerai su- 
sveikti. Jo gyvenimo vieta 
34841 Cedar Ave., Yucaipa, 
Calif.

Spalio 24 d. įvyks Yucai
pos miesto balsavimai dėl 
subendrinimo vidurinių mo
kyklų ir nustatymo taksų 
kainos.

Alvinas

Brockton, Mass.
Moterų Apšvietos Klubo 

suruoštas piknikas po sto
gu Moterų Sąryšio paramai 
labai gerai pavyko. Drau
gės vietinės ir iš kolonijų 
sunešė labai daug visokių 
dovanų. Publikos buvo su
virs šimtas, vietinės ir iš 
kitų miestų. Visi parengi
mu patenkinti.

11 •

ALDLD 7 Apskrities kon
ferencija įvyks spalio 22 d., 
11 valandą prieš pietus, 318 
Broadway, So. Boston. Pra
šome kolonijas pri s i ų s t i 
skaitlingą delegaciją^

Mirė lietuviai
Adolph Tamulevičius, 84 

m., mirė spalio 4 d. Liko 
žmona Marijona ir jų šei
ma.

Adam Pakulis, 73 m., mi
rė rugpjūčio 25 d. Liko 
duktė Susan Lapinski ir jos 
šeima Norwoode.

George Shimaitis

Spalio 16, 17 ir 18 buvo 
nelinksmos dienos Wall St. 
biržoje.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyko spalio 2 d., So
kol salėje. Vidutinis skai
čius narių susirinko.

Kuopos pirm i n i n k ė H. 
Žukienė pranešė, kad rug- 
piūčio 21 dieną mirė LDS 6 
kuopos narė Helena Blinke- 
vičienė. Pagerbta atsisto
jimu. \ ;;

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad esan
ti įdavus M. Simona i č i u i 
pašalpos čekį už jo sirgimo 
laiką, nors jis dar nėra vi
siškai pasveikęs. Ir kitą 
čekį Juliui Blinkevičiui, tai 
jo motinos pomirtinę. To
liau sekretorė pareiškė, kad 
nariai gerai mokasi duok
les. Komiteto raportai pri
imti.

Spalio 7 d. pobūvio rengi
mo komisija pateikė rapor
tą, kad prisiruošimo darbas 
vyksta gerai, tvarkingai ir 
yrą nuožiūra, kad turėsime 
sėkmingą vakarą.

Atlikus visus LDS 6 kuo
pos reikalus, buvo atsistoji
mu prisimintas ir pager b' 
tas daug metų buvęs LDS 
centro prezidentas Rojus 
Mizara, kurio gyvybė am
žinai užgeso rugsėjo 23 d.

Susirinkimas vienbalsiai 
pravedė tarimą per spau
dą išreikšti širdingiausią 
užuojautą. velionio žmonai 
Ievai Mizarienei, netekusiai 
mylimo gyvenimo draugo; 
ir “Laisvės” kolektyvui, ne
tekusiam vyriausiojo re
daktoriaus, ir velionio ar
timiesiems.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, lapkričio 6 dieną, So
kol salėje, 226 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si kuopos nariai maloniai 
prašomi dalyvauti. Bus pa
teiktas piljas raportas iš 
gerai pavykusio mūsų va
karo.

Ona Wellus

MIAMI, FLA.
Nuoširdus padėkos žodis
Nors jau pavėluota., bet 

prašome priimti mūsų nuo
širdžią padėką visus tuos 
prietelius, kurie nlums su
teikė pagalbą laike mano 
vyro ligos, ypač tuo metu, 
kai sirgome abu.

Dėkojame Vincui Stan
kui, J. Kanceriui, J. Šukai- 
čiui už aprašymą spaudo
je; laiškais gavome linkėji
mų greitai pasveikti. Ačiū 
jums, brangūs prieteliai, už 
suraminimo žodžius.

Namuose ir ligoninėj mus 
aplankė d. Bovinienė, Stan- 
kienė, P. Bakšienė ir sūnus 
su žmona, Jonas ir Marie 
Koch, Regina Kaulakienė, 
Bronius ir Veronika Nek
rašai. Daugelis vienokiu 
ar kitokiu būdu suteikė pa
galbą, kai kurie dar ir ap
dovanojo.

Laikraštyje neįmanoma 
visų vienu ar kitu būdu 
pareiškusių mums simpati
ją paminėti, tik širdingai 
ačiū už jūsų visų nuoširdų 
draugiškumą.

J. ir E. Sliekai

Athėiiai. — Graikijos mi
litaristinė valdžia patvarkė, 
kad Graikijos laikraščiams 
nevalia spa u s d i n t i arba 
skelbti žinias, kurios ne
prielankiai kalba apie Viet
namo karą. Taipgi uždraus
ta laikraščiams spausdinti 
žinias, kuriose būtų prie
lankiai rašoma apie komu
nistinius kraštus.

Help Wanted Female

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, Millville, N. J. 609-825-3500.

(80-87)

WOMAN, elderly. 9 to 5. Keep 

house, light cleaning, ironing. (2 wo

men only). DE 2-8100. $35. Vicinity, 

3rd ■& Fisher. (Olney). (80-82

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)

CLUBHOUSE 
MANAGER

Very attractive, friendly woman, 
over 25 . to manage new golf course 
clubhouse, situated in Robbinsville, 
N. J. Various duties include some 
record keeping, collection of greens 
fees, serving light refreshments, 
greeting guests, etc. Interesting and 
diversified opportunity with excellent 
future for right person. Knowledge 
of golf not required. For interview 
appointment, call Miss Virginia 
Smith, c/o —

SHARON COUNTRY 
CLUB

Robbinsville, N. J. (609) 586-7000
(80-84)

ATTENTION. Dining room. Help. 
Home cooking. Pleasant working 
conditions. Age no barrier, can 
live in or out. References required. 
Call MR. SCHMIDT. 215-696-1531.

(80-82)

FORTY FORT BLOUSE. Sewing 
Machine Operators on blouses.
Call Factory. FORTY FORT.

717-287-9713.
After 4 PM, call HARVEYS LAKE, 

639-5884.
(80-86)

Pranešimai
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.

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)

Nemuno deltoje
Jau daugiau kaip pus

antro šimtmečio žmonės 
kovoja už Nemuno deltos 
sukultūrinimą. Ypač daug 
padaryta per paskutiniuo
sius aštuonerius metus, įsi
kūrus Šilutės melioracinei 
statybos valdybai. Nemuno 
deltoje per tuos melus 
įrengta 7 tūkstančiai hek
tarų kultūrinių pievų bei 
ganyklų, pastatyta naujos 
vandens kėlimo stotys. Vis 
platesniu frontu meliorato
riai puola neįžengiamus 
Nemuno nendrynus. Nese
nai Šilutės MSV įteiktas 
garbingas apdovanojimas— 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinas.

Help Wanted Male

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)

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. 814-646-1283. (80-83)

MEN (2) Needed. Maintenance 
mechanic experienced on pumps, 
piping, and motors. Exp. in welding, 
company paid benefits. Standard 
chlorine of Delaware. Delaware City, 
Del. Phone 302-834-4536 for an ap
pointment. ' (80-82)

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)

HIGHWAY AND BRIDGE EN
GINEERS, DRAFTSMEN AND 
DRAFTING TRAINEES. Perm. emp. 
with Nation’s largest design Engi
neering firm. Preference for men 
exp. in design and preparation of 
plans, for Highway and Bridge pro
jects.’ Excl. fringe benefits and 
working conds., and a good chance 
for advancement in the firm’s new 
office on the Main Line.

HOWARD, NEEDELS, 
TAMMEN & BERGENDOFF

551 W. Lancaster Ave. 
Haverford, Pa., LA 5-7170.

An Equal Opportunity Employer.
(80-81)

Male & Female

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)

. FLORIST

Designer
Experienced

Main Line Shop
Call 525-0326.

(79-83)

Excellent Opportunity. WOMAN 
or man and wife to assume light 
duties as housekeeper, cook and 
general handyman. Your own priv
ate cottage with TV. Salary open. 
Call 302-398-8858. (80-89)

-Help Wanted Female

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
Stait immed. (78-82)

■ —— ■———i— '■■■ -—■■■...................■-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Help Wanted Male

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)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Loig lease. Steady work.
Ct 11 from 8 AM to 5 PM.

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

(76-82)

PRODUCTION
WORKERS

Experience Not. Necessary 
Afternoon Shift 

Good fringe benefits.
Apply in person

BUSINESS SUPPLIES CORP.
OF AMERICA

Rt. U Monmouth Junction, N. J.
(77-83)

MEN. Earn money and learn a 
trade at the same time. Roofing & 
sheet metal. Start at $2 an hour. 
Rapid advancement. Our mechanics 
make $4 to $5 per hour. Must have 
car. Ambler area. MI 6-2898

(76-81)

TRAINEE •
Needed for production line. No 

experience necessary.
Good Company benefits. 
Call Personnell Office. 

609-737-3400 (Princeton, N. J.)
< i (79-80)

CAFETERIA HELP Wanted for 
mod. up-to-date cafeteria. Dishwa
shers, cooks, salad makers and ser
vice line workers. Apply Personnel 
Office. F. W. WOOLWORTH’S Moo
restown Mall, Moorestqwn, N. J.

(80-82)

ATTENTION!
EXPERIENCED OR TRAINEES

. BOAT CARPENTRY. Learn the 
skilled craft of boat carpentry which 
is always in demand. October 16th 
is the starting day for paid-on-the- 
job training. Come in immediately 
for an employment interview at 
PACEMAKER Employment office, 
Philadelphia Ave., and Duerer St., Egg 
Harbor, N.J. PACEMAKER CORP.,

Harbor pleasure boats. “An Equal 
maker of Alglas, Pacemaker Egg 
Opportunity Employer.” (80-82)

PLASTIC FACTORY WORKER
No exp. necessary, Mach, ability. 

Driver’s, license, permanent position. 
Willing to work, able to learn. Wood
working ability desired. Call NE 
4-4664, Mr. Robb. (79-80)

T. V. SERVICE MEN with ability 
in servicing color and black and 
white T. V. in the customer’s home. 
Exp. pref.,* however, we are willing 
to train a good black and white 
technician for color repair. Radio 
dispatch truck and all tools are fur
nished. We now operate the finest 
most modern shop that can be found 
anywhere. Liberal Co. benefits incl.
hospitalization, group life ins., sick 
and accident insur., pd. holidays and 
vacations. We offer the highest pay. 
standards available This Co. has ne
ver had a seasonal lay off. For a 
confidential interview call or write 
MINUTE MEN INC., 2622 Fifth 
Ave., McKeesport, Phone 672-9745.

(80-82)

AT ’ENTION! FOTOSETTER

OPERATOR. Or clean hot metal 
operator. Will pay premium rate. 
All benefits, hospitalization, etc. 
Telepho le Scranton, collect.. (717) 
346-209E.

PRINTCRAFT

1509 Maple St.
Scranton, Pa. 18505

(80-81)

SPINNING, WINDING, 
TWISTING.

Ex perience or Learners.
Apply at office:

KRA 2MER TEXTILES, INC.
240 S. Main St., Nazareth, Pa. 

759-4030
(74-80)
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MIESTE PASIDAIRIUS
Metinis filmų festivalis 

Lincolno centre atėjo ir 
praėjo. Jis šiais metais pa
sižymėjo gan aukštu meni
niu lygiu ir filmų gausu
mu. Paskutinis vakaras 
tikras čiukuras. Buvo ro
dyti du filmai, tarptauti
niai gamintas “Toli n u o 
Vietnamo” ir tarybinis fil
mas apie Lenino jaunystę, 
čia vadintas “Sūnūs ir Mo
tinos.”

Toli nuo Vietnamo buvo 
pilno metražo dokumentinis 
filmas, kurį pagamino kelių 
šalių filmininkai: prancū
zai Goddard ir Benais, olan
das Joris Ivens, amerikietis 
Klein. Kiekvienas filmavo 
atskirą dokumentini filmą 
ir tie paskui buvo kartu su
dėti, suredaguoti ir apvie- 
nyti. Ivens savo dalį filma
vo Šiauriniame Vietname.

Skris, važiuos į

Filmo nusistatymas bu
vo aiškiai anti-imperialisti- 
nis, simpatizuojantis su 
Vietnamo Liaudimi. Sako
ma, kad valdžia bandė pa
veikti festivalio rengėjus ir 
pašalinti tą filmą, bet jai 
nepasisekė. Faktinai to fil
mo rodymas paskutinį fes
tivalio vakarą buvo aiški 
Amerikos intelektualų ma
nifestacija prieš Johnsono 
karą. Kuomet filmo rody
mas buvo baigtas, tūkstan
tinė publika plojo net per 
keliolika minučių. Salėje 
net girdėjosi šūkiai: “neei
kime namo — demonstruo
kime dabar už karo pabai
gi”

Filmas apie Vietnamą 
buvo paskutinis festivalio 
numeris. Tą patį vakarą, 
kiek anksčiau, buvo rodytas 
tarybinis filmas apie Leni
no jaunystę. Jis buvp pri
imtas palankiai, plota ilgo
kai. Tik dalis publikos, ypa
tingai jaunuoliai, jautėsi 
kiek nusivylę. Mat. pavadi
nimas šio filmo labai pana
šus į kito tarybinio filmo, 
kuris čia buvo anksčiau ro
dytas po pavadinimu “Tė
vai ir sūnūs”, ir kuris skai
tomas tarybinės kinemato
grafijos ‘Naujosios bangos’ 
pavyzdžiu. Daugelis atėjo 
matyti filmą, manydami, 
kad tai anas. Vienas jaunas 
studentas, kuris sėdėjo ša
lia manęs, iki pat filmo vi
durio, kaip matvti, nežino
jo. kad tai apie Lenina 
(Vladimir arba Valodia Ul- 
ianov jam nieko nereiškė). 
Tik kai artinantis nrie fil
mo galo jaunasis Vladimi
ras pirmą karta pasirodė 
ekrane su barzdele, mano 
kaimynas su didele nuosta
ba sau tarė: “Ka tu sakai! 
Juk tai Leninas!”

• •••••

Kultūriniame bare New 
Yorke dabar nemažai “im
porto” iš socialistiniu šalių. 
Šių savaičių bėgyje čia ma
tėme Maskvos cirką, Jugos
lavijos liaudies šokių ansam
blį. Čekoslovakijos filmą 
“Lėtieji traukiniai,” Var
šuvos žydų valstybinį liau
dies teatrą.

Maskvos cirkas čia lan
kosi jau antrą kartą. Atsi
liepimas nepaprastai palan
kus. Visi kritikai nurodo, 
kad tarybinis cirkas tai ne 
karnivalas, o tikras me
nas. Ypatingai įvertinami 
pajacai-klounai, gimnastai, 
magikai. Net ultra-reakci- 
nis “Daily News” turėjo 
pripažinti, kad geresnio cir
ko pasaulyje nėra. Bet Dai
ly News-iškai pridėjo:

“Mūsų admiravimas la
biausiai nukreiptas į meš

kas, ypatingai į tas kurios 
vairuoja motociklus. Bet 
jeigu lokių atžvilgiu rusai 
nepirmautu, tad kur ki
tur?”

Apie Jugoslavų šokių an
samblį kai kurie kritikai 
sakė, kad jis toks linksmas, 
gyvas ir entuziastiškas, kad 
sunku pasakyti, kur baigia
si menas ir kur prasideda 
gryna, džiaugsminga ener
gija. Sakė vienas kritikas: 
“Nestebėtina, kad jie suplie
kė vokiečius partizaninio 
karo metu...”

Čekoslovakų filmas “Lė
tieji traukiniai” vaizduoja 
nacinės okupacijos laikmetį 
Čekoslovakijoje. Filmas vi
sų kritikų įvertintas kaip 
puikiausias.

Lenkijos Žydų liaudies 
teatras, kuriam vadovauja 
Ida Kaminską, čia gastro
liuoja pirmu kartu. Tai 
Lenkijos žydų teatras, išlai
komas valstybės, panašiai 
kaip pačių lenkų, vaidinąs 
žydų kalboje. Čia jis per sta
to vieną Brechto veikalą ir 
pačių žydu klas;kini veikalą 
“Mirele Efros”. Panašiai 
kaip pačioje Varšuvoje, jį 
čia lanko žydai ir nežydai.

National Maritime Union 
(Jūrininkų unijos) namas 
Septintoje Avė. per kelius 
mėnesius buvo “papuoštas” 
didžiuliu plakatu “All the 
Way With LBJ,” — kitaip 
sakant, reiškė savo pritari
mą Johnsono karui Vietna
me. Dabar tas didžiulis pla
katas tyliai nuimtas.

Unijos vadovybė sako, 
kad plakatas nuimtas, nes 
jis buvo ne-eštetinis, gadi
nantis pastato išvaizda. Bet 
gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad dėl to plakato bu
vo daug nepasitenkinimo 
eilihiu jūrininku tarpe, ir 
tai dėl to jis pašalintas.

Uostininkų unijos (ILA) 
vadovybė irgi remia John
sono kara. Uosto srityje, 
nrie prieplaukų, dažnai ga
li pamatyti panašius plaka
tus. Bet ir jie su laiku nra- 
nyks. B.

Washington?
Spalio 21-22 visi keliai iš 

New Yorko ves į Washing- 
toną, jie bus užtvinę nepa
prastais keleiviais — reika
lai! tojais taikos.

Vieni jų užsisakė lėktu
vuose vietą. Minios moterų 
užpildė visą ilgą traukinį. 
Daug kitų iš daugelio mies
to rajonų išvyks čarteriuo- 
tais busais, o dar kiti rie
dės link Washington© pri
vačiomis mašinomis.

Washing to n e veiksmai, 
kaip buvo demonstracijų 
šaukėjų numatyti, yra maž 
daug tokie:

Spalio 21-os rytą iš visų 
transportacijos punktų pro
testuotojai prieš karą su- 
vyks prie Lincoln Memori
al. Čia apie 12 valandą pra
sidės mitingas, išklausys 
kalbų ir meno programą. Iš 
šio mitingo maršuos link 
Pentagono, kur šaukia ant
rąjį mitingą.

Atskiros grupės, turinčios 
savo planus iš anksto, atliks 
kai kuriuos vizitavimus bei 
piketus.

Organizuotai keliaujančios 
grupės, be abejo, gaus visos 
dienos veiksmų programą 
nuo savo vadovų busuose 
ar traukinyje.

Masinis mitingas Che 
Guevarai pagerbti

Spalio 26-os vakarą vieš
butyje Diplomat, 43rd St. 
tarp 6th ir 7th Avenues, 
įvyks masinis mitingas pa
gerbti Lotynų Amerikos re- 
vęliucinį darbo žmonių va
dovą Che Guevarą. Iš Boli
vijos, kur paskiausiu metu 
Guevara veikė su liaudies 
partizanais, pranešimai sa
ko, kad jis ten buvo sugau
tas ir nužudytas.

Greta pagarbos kovoto? 
jui, čia bus • proga susipa
žinti su Pietų Amerikos pa
dėtimi ir kaip visa tai lie
čia ir mus. Tikimasi įžymių 
kalbėtojų.

D.

Brooklvno Flatbush rajo
ne, 156 E. 21st St., durklu 
nužudyta Mrs. Olga Diet- 
rich, apie 70 metų, ir jos 
duktė Emily Oill, 50 mįtų. 
Kaimynai girdėjo jų šauks
mą pagalbos, pašaukė poli
ciją, bet pagalba pribuvo 
nėr vėlai. Mrs. Oill sūnus 
Charles įtartas žmogžudys
tėje.

New Yorke mažesniems 
taksiams leidžiama vežti 4 
keleivius, didesniems 5. Vė
liausia taisyklė leidžia pri
dėti iki 7 met ų avižiaus 
vaiką.

Narkotikų kontrolės ko
misija planuoją Long Is
land City įkurti narkoti
kams gydyti centrą. Indus- 
tralistai priešinasi, nori 
erdvės bizniui.

“LAISVĖS” KONCERTAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą
(November 12th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALLS
I 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
I 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*

I
 Rūpinamės sudaryti programą, vedame derybas 

su žymiais talentais iš tolimesnių miestų.
Labai lauksime svečių iš tolimesnių miestų.

Aido choro žinios
Pirmiausia labai svarbu 

pranešti aidiečiams, kad se
kančios savaitės penktadie
nio vakarą, t. y. spalio 27 d., 
“Laisvės” salėje bus foto- 
graf u o j a m a s visas Aido 
choras. Būtinai visi susi
rinkime. Reikalinga turė
ti naują klišę “Laisvės” 
koncerto skelbimams.

* • — •
Paskutinėse pam o k o s e 

pirm. J. Lazauskas išdavė 
išsamų raportą iš draugų 
Ventų pagerbimo baliaus. 
Daug darbo, triūso bei pa
sišventimo, bet rezult a t a i 
geri. Prisirinko pilnutėle 
salė svečių, gražiai pasivai
šino ir palinkėjo draugams 
Ventams geriausios sveika
tos ir laimės. • • •

Nelė ir Povilas padėkojo 
Aido chorui už surengimą 
banketo; jie reiškė širdingą 
padėką visiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie šio baliaus.

• • •
• "* • “ •

“Laisvės” direktorių var
du Povilas Venta pakvietė 
Aido chorą dalyvauti jų 
rengiamame koncerte. Jis 
kvietė visas choro grupes ir 
solistus. Choras mokosi 
naujų dainų ir žada išstoti 
su viena ypatinga ir reikš
minga dama, kuri buvo la
bai pakartojamai dainuoja
ma Tarvbų Lietuvos meni
ninkų Kanadoje—Eixpo-67, 
Lietuvos Dienoje.

• • •

Sunku aidietei Ievai Mi- 
zarienei pergyventi staigią 
Rojaus mirti, bet vis tik, 
laikui bėgant, palengvės tas 
širdies skausmas. Aidiečiai 
liųki draugei Ifevai ištver
mės iškęsti tą baisų ii smū- 
gį... H. F. '
* i l r' ■■ ■• ■ f •

Visų tautų koncertas
Amerikinis s v e t u r g i- 

miams ginti Komitetas ren
gia Visu Taiitu koncertą- 
mitingą lapkričio 19 dieną. 
Barbizoh Plaza Hotel Teat
re. 58 St. ir 6th Avė. N. Y.

Pradžia 2 vai. dieną. 
Įžanga 99 c.

Dainuos Aido choras, uk
rainiečių duetas. Jacqueline 
Sharpe demonstruos liau
dies dainas. Ispanai šokėjai 
šoks savo tautiškus šokius.

Kitoje laikraščio “Lais
vės” laidoje kitus progra
mos dalyvius atžymėsime

Prašome jau dabar jsi- 
gvti įžangos tikintus. Ju tu
ri ir lietuviai, Visu Tautų 
parengimams talkininkai.

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

šiuo pranešame, kad jau 
“Laisvės” koncerto bilietai 
atspausdinti. Galite įsigyti 
Administracijoje.

Dar pilnas (susirašinėji
mas su koncerto artistais 
neužbaigtas. Kai tik bus 
viskas sutvarkyta, praneši
me skelbime. O tuo tarpu 
prašome pasižymėti data. 
Lapkričio 12 d., ir dalyvauti 
koncerte. Pakalbinkite ir 
savo draugus. Pradžia 2 
vai. popiet, įžanga $1.50 as
meniui. Vieta — New Na
tional Hali, 261 Driggs Ave., 
Bro o k 1 y n e (Greenpoint). 
Vėliau bus praneštas kelro
dis.

Iki pasimatymo koncerte! 
Koncerto Komisija

■ >■■<.—i—

New Yorko valstijos teis
mas nusprendė samdyti 
apie 1Q0 advokatų apgyni
mui teismuose beturčių 
skurdo rajonuose.

Pr. Buknio sesuo mirė 
Tarybų Lietuvoje
Rugsėjo 22 d. staigiai 

nuo širdies smūgio mirė 
Pr. Buknio sesuo Agnieš
ka Zableckienė. Ji gyveno 
Tryškių miestelyje, Telšių 
rajone. Ji buvo sulaukusi 
ap:e 90 metų amžiaus.

Liko liūdesyje JAV Pra
nas ir Nastė Bukniai, se
suo Ieva Kavolienė Brock- 
tone, ir kitos sesers vy
ras ir dukra — Charles ir 
Helen Rakowsky, kurie gy
vena Floridoje. Ši sesuo, 
kuri gyveno Floridoje, mirė 
pradžioje šių metų.

Lietuvoje liko liūdintis 
sūnus Jonas ir jo šeima.

Reiškiame giliausią užuo
jautą draugui Pranui ir ki
tiems A. Zableckienės ar
timiems.

Draugą Praną ir Naste- 
lę šiais metais lyg ir veja
si nelaimės. Jie ir vienas 
ir kitas turėjo panešti li
gas ir giminių mirimus...

Bet viena gera žinia — 
Pranas grįžta šiandien 
(ketvirtadienį) iš ligoninės, 
kur jam teko pabuvoti arti 
keturių savaičių. Linkime 
Pranui greit pilnai susveik- 
ti. Ieva

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Jis taipgi neatsisakydavo 
jokių visuomeninių pareigų. 
Net ir šiais metais kartu vy
kome į “Laisvės” 'piknikus, j 
Montrealį, į parengimus.

Tad, draugai, geriausias pa
minklas mūsų Rojui, tai tęsi
mas jo darbo...

Kiekvienas, pagal išgalę, 
padvigubinkime savo veiklą. 
Lai šis mūsų “Laisvės” va
jus būna kur kas geresnis ne
gu pirmesnieji. Pagyvinkime 
veiklą mūsų draugijose—LLD, 
LDS ir LMS.

Aš dirbsiu, kiek tik mano 
jėgos leis. Prašau to pat ir 
visų draugų.

Atskirai parašysiu padėkos 
žodį už visas išreiktšas užuo
jautas. Noriu visiems drau
gams tarti širdingą ačiū už 
viską.

Parengimų kalendorius
Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 

konferencija, Harrison, 
Jersey. v

Spalio 28
V. Gasiūnienei pasitikti- 

priinti banketas “Laisvės” 
salėje, pradžia 5 vai.

Spalio 29 d. LDS 3 Aps-
skrities konferencija, Liet, 
klub) salėje, 17 Ann Street,
Harrison, N. J.

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, New 

National Hali, 2 61 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 2 vai. popiet. Įžanga 
$1.5( asmeniui.

Nuoširdus dėkui 
už atjautimą

Susirgus ir pergyvenus 
mažą operaciją, teko atsi
traukti nuo bet kokio vi
suomeniško darbo. Labai 
gaila, kad negalėjau bend
rai su Jumis apraudoti ger
biamą ir mylimą draugą R. 
Mizarą. Teko tai pergyven
ti vienam.

Džiugu, kad turiu tokią 
gausą draugų ir draugių, 
kurie prisiuntė užuojautos 
laiškučius su linkėi i m a i s 
greitai pasveikti. Toks Jū
sų visų širdingumas sustip
rino mane dvasioje ir pa
gelbėjo man pergyventi vi
sus nemalonumus. Gaila, 
kad negalėsiu visiems at
skirai padėkoti. Dar kartą 
širdingai dėkoju visiems 
už širdingą užuojautą ir už 
aplankymą manęs ligoninė
je ir namuose.

Povilas Beeis

O dabar prie pirmųjų ma
no užduočių. Noriu prašyti 
LLD draugus: turėkite biskį 
kantrybės, laukdami atsakymo 
į jūsų laiškus arba mokesčių 
pakvitamip Bandysiu viską 
atlikti greitu laiku.

Kaip žinote, Juozo Baltušio 
knygą “Tėvų ir brolių takais” 
jau išsiuntinėjome visoms kuo
poms ir pavieniams. Taip pat 
išsiųsta ir angliška knyga. 
Už šį darbą noriu tarti širdin
gą dėkui draugams Jonui 
Grybui, Jurgiui Bernotui ir II- 
sei Bimbienei. Jie man daug 
pagelbėjo.

•a M

. Spalio 21 d., šeštadienį, bus 
milžiniška demonstracija Wa
shingtone prieš karą Vietna
me. Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas paskyrė $50 šiam 
žygiui. Tikiu, kad vyks bent 
keturios-penkios narės pridėti 
savo balsį, prie šio taip svar
baus protesto.

Areštuota Mrs. Kapraki, 
Brooklyno 5th Avė. agen
tūros savininkė, kaltinimu, 
kad ji iš senyvos moters 
išvilijo $30,000. Sakoma, 
kad ji apgavo daugelį žmo
nių, jai patikėjusių vedimą 
jų reikalų.

New Yorke nuomininkai 
protestuoja prieš leidimą 
nuomas Kelti. Sakoma, kad 
patyliukais kai kuriems na
mų savininkams leisti pakė
limai po 7į procento.

Lapkričio 19 d.

New 
šomi

isų Tautų koncertas 
Yorke. Lietuviai pra
būti veikliais dalyviais.

Ieškomi
Norėčiau sužinoti kur gyvena A- 

merikaje mano dėdės Petras ir Ka- 
zimieip 
juos, 
Kazys 
Linkuvos paštas, Kalpokų kaimas, 
Lithuania, USSR.

as Kupriūnai. Žinantieji apie 
nalonėkite pranešti man. Ačiū.

Kupriūnas, Pakrojo rajonas,

:au savo dukterų, Louise ir 
Gabrytės. Gal jos mano pa- 
nenaudoja. 1932 metais ma-

lešk 
Anna 
vardę 
no žrpona išvyko gyventi Harrison, 
N. J. 
metų 
meldžiu man pranešti. Iš anksto ta
riu ačiū. John Gabrys, 101 Bowery 
Hotel

Louise tuomet buvo apie 6 
amžiaus. Žinantieji apie jas,

New York, N. Y., 10002.
(80-81)

PUIKIAUSIA DOVANA 
BILE KAMGeriausios, autentiškos, il^ni 

groi ančios lietuviškos plokštelės. 
Gra 
Mom

Hal supakuotos. Gaunamos 
aurai ar Stereo garsais ant
REQUEST RECORDS 
epriimkite kitokių, tiktai ori- 
liškas Request Records plokš- 

Gaunamos jūsų kaimy-
gini ii
tele s.
nys ėję krautuvėse.

Arba rašykite dėl katalogo, 
gau lamas veltui.

REQUEST RECORDS
66 Mechanic Street

Mew Rochelle, N. Y. 10801

HELP WANTED FEMALE
LOOPERS

Ex[ erienced on French looping. 
Good pay. Modern mill.

TW 4-8600

Nužudė ir nusižudė
New Yorko Elmhūrst ra

jone savo bute rasti negyvi 
trys šeimos nariai: Harry 
C. Williams, žmona Marga
ret, duktė Elizabeth. Poli
cija įtaria, kad Williams 
jas užmušė plaktuku, o pats 
nusišovė.

Lavonus atrado kaimy
nams pasiskundus, kad iš 
to buto eina biaurus dvo
kas. Spėja kad žmogžudys
tė įvykdyta prieš apie, dvi 
savaitės.

Ar tu prieš karą?
Panašūs klausimai karto

jami šimtais kartų tarpe vi
durinių ir aukštesniųjų mo
kyklų studentų ir mokinių. 
Abieji parodinėja savo idė
jų pranašumą, įtikinėja.

Columbia u n i versiteto 
studentai pasitelkė praktiš
ką priemonę: prieškarinė 
grupė pastato ties univer
siteto rūmais budėtojus už 
taiką, su išrašytais dide
liuose plakatuose šūkiais. 
Ten pat netoli išeina ir už- 
karinių grupė su savais ka
ro staugliams palankiais 
šūkiais.

ŠVENČIŲ NUOLAIDOS ’ 
ant automobilių, televizorių, 
motorciklų URAL—2&K—75< 

perkami k
DOVANOS Giminėms gyvinantiems U.S.S.R.

* ♦ ♦ 
Nuolaidos kainose dėl viršmin 
mūsų kainų kataloge įvykdomos

Nuo SPALIO 1 iki GRUODŽIO 31, 1967

plokštelių, radijų frr 
) su šoniniais karais) 
aipo

etų dovanų pažymėtos

Dėl detalių kreipkitės prie mūsų skyrių:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

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

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

^Arba tiesiai iš

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10^03 3

Tel. 212—228-9547




