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KRISLAI
Nepaiso ir neisiskaito 
Turėtų būti geriau 
Ieškokite pas save 
Nebereikėtų
Nori, kad Lietuvos 

vardas neskambėtų
Nieko neišmoko. . .

— Rašo A. Bimba —
Prezidentas Johnsonas sa

ko, kad jis nesiskaitysiąs su 
jokiais protestais prieš Viet
namo karą. Jis eisiąs senuoju 
k^įliu. Jis laikysiąsis dabarti
nio kurso.

►Protestai, demonstrac i j o s 
jam nieko nereiškia. Bet anks
čiau ar vėliau ponas preziden
tas turės išgirsti vis galingė- 
jantį žmonių prieškarinį bal
są. Jei jis to nepadarys, tai 
1968 metais bus išmestas lau
kan iš Baltųjų Rūmų. Tokia 
yra išvada ir numonė visų 
protingai politinius įvykius 
stebinčių žmonių.

Mūsų laikraščio vajus dar 
nėra pilnai įsisiūbavęs, o jau 
bus visas rąėnuo, kaip jis ei
na. Į dešimties tūkstančių 
dolerių fondą aukos plaukia 

t lėtokai.
Yra kuo susirūpinti. Susi

rūpinusi vajaus reikalų tvar
kytoja mūsų Lillian Kava
liauskaitė. Draugui Bukniui 
spirgus, visa administracijos 
ir $nygvedystės našta jos vie- 

* nos rankose. Daug darbo, di
delė atsakomybėm.

Todėl visiems “Laisvės” 
i skatytojams tenka daugiau

“pasispausti,” kad vajus pa
gyvėtų. Kiekvienas gali kuo 
nors prisidėti. Ypač kiekvie
nas skaitytojas gali paremti 
aukomis fondo reikalus.

Kokie nors piktadariai, ko
kie nors chuliganai sužalojo 
lietuvišką kryžių, kuris nuo 
pasaulinės parodos išlikęs 
Flushing Meadows Corona 
parke. Brooklyno pranciškonų 
“Darbininko” redaktoriai sa
ko, kad kryžių galėję suža
loti ir išniekinti “ir komunis
tai, kuriems tas kryžius tie- 

ė į jų tamsius darbe-

I^gėdžiai iš “Darbininko” 
puikiai žino, kad komunistai 
tokiais darbeliais neužsiima. 

/ Kryžiaus sužalotojų verčiau 
pasiieškokite savo tarpe. Koks 
nors fanatikas galėjo su kry
žiumi susidoroti, kad paskui 
“Darbininkas” galėtų keikti 
komunistus ir bedievius. Kle- 

; rikiniai fanatikai provokaci
niuose darbeliuose yra dideli 
specialistai.

f

Viena po kitos Amerikos 
i lietuvių pastatytos ir išpuoš- 
1 tos bažnyčios pereina į kita

taučių bei vyskupų rankas. 
Apie tai jau viešai skundžia- 

į masi klerikalinėje spaudo- 
je<-

Bet štai skaitau Chicagos 
Marijonų “Drauge,” kad De- 

1 troite ruošiamasi statyti nau
ją lietuvių bažnyčią. A. Gi- 

, mantas džiaugiasi, kad vys
kupija karštai pritarianti to- 

r kios bažnyčios statymui. Ne 
tik pritarianti, bet sutinkanti 
lietuviams perleisti keletą 
sklypų, kurių, matyt, vysku
pas turi apsčiai.

Gal už dyką? Gal dovanai?
Nidko ipanašaus. Lietuviai 

galį sklypus nusipirkti iš vys- 
įo 4 “palankiomis sąlygo-

Vyskupui statyk bažnyčią 
iš vyskupo pirks sklypus!

liūs.”

Kol bus nelygybe, tol bus 
įtampa ir desperacija

Washingtonas. — Kon
gresinė komisija tyrinėja 
pereitą vasarą įvykusių 
riaušių priežastį. Dr. Mar
tin Luther King buvo pa
kviestas pareikšti savo nuo
monę tuo klausimu.

Civilinių teisių judėjimo 
įžymusis vadas sako, kad 
“šiandien mes turime di
džiausią prarają tarp neg
rų ir baltųjų” ir kad “kol 
ta baisi nelygybė bus, tol 
mes turėsime tarp rasių 
įtampą ir desperaciją.” Ir, 
žinoma, iš to ir ateityje 
išplauks visokie nesusipra
timai ir susikirtimai bei 
riaušės.

Kovoje už civilines teises 
ir prieš tą nelygybę Dr. 
King nepritaria prievartos 
naudojimui. Jis savo pa
sekėjams siūlo išvystyti ci

Išprotėjęs 4 vaikų 
tėvas užmušė 6

Lock Haven, Pa.—Spalio 
23 d. čionai įvyko baisus 
dalykas. Leo Held, 39 me
tų amžiaus, keturių mažų 
vaikų tėvas, atvyko į po
pieriaus fabriką ir pra
dėjo šaudyti į darbininkus. 
Šaudė iš dviejų revolverių. 
Penkis darbininkus vietoje 
nušovė ir keturis sužeidė. 
Paskui išėjęs iš fabriko dar 
vieną žmogų nušovė ir du 
sužeidė. Pagaliau buvo po
licijos pavojingai pašautas 
ir suimtas.

Visi Heldo kaimynai ir 
pažįstami sako, kad jis ra
mus, geras, pavyzdingas tė
vas.

“Veiksniai” kelia didžiau
sią triukšmą, kam Leokadija 
Diržinskaitė Jungtinėse Tau
tose žymima kaip “Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavoduotoja ir Lietuvos 
TSR užsienio reikalų minist
rė.” Vietoje džiaugtis ir di
džiuotis, kad tokioje pasauli
nėje organizacijoje Lietuvos 
vardas minimas ir populiari
namas, jie keikia ir pačią mi
nistrę, ir visą Tarybų Sąjun
gą.

Argi ne pakvaišimas ?

Socialistų Darbo Partija 
(Socialist Labor Party), iš 
kurios 1901 metais gimė Ame
rikos Socialistų Partija, o iš 
pastarosios 1919 metais gimė 
Amerikos Komunistų Partija, 
atvirai išstojo prieš antikari
nes demonstracijas. Ji sako, 
kad karai buvo ir bus, kol gy
vuos kapitalizmas. Todėl ir 
šis Vietnamo karas “savo vie
toje.”

Todėl prieš jį protestuoti ir 
kovoti neapsimoka ir nereikia. 
Reikia pirma nuversti kapita
lizmą. Nuverskime kapitaliz
mą ir automatiškai likviduo
sią Vietnamo karas!

Švelniausiai pasakius, tos 
nelaimingos partijos vadai su 
savo “revoliucingumu” gra
žiai talkina prezidentui John- 
sonui ir visiems karo šalinin
kams.

vilinį nepaklusnumą. Pav., 
kias įstaigas, ir taip pri- 
miestuose masė žmonių gali 
užblokuoti valdžios ir kito- 
versti skaitytis su negrų 
reikalavimais.

Toks ramus nepaklusnu
mas turi būti nukreiptas 
prieš neteisingus ir vienša- 
liškus įstatymus, kurie yra 
pamiršę varge skęstančių 
žmonių interesus. King pa
sakė, kad jis priešingas nai
kinimui nuosavybės, kas 
plačiai pasireiškė pereitą 
vasarą didmiesčiuose. Bet 
jis nepasakė, ką tie žmonės, 
kurie užblokuos įstaigas, 
turės daryti, kai policija ir 
milicija pradės jiems gal
vas daužyti arba į juos šau
dyti, kaip kad buvo daro
ma Newarke ir Detroite. 
Dr. King šį klausimą pali
ko neatsakytą.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Punktai

Demokratų partijos vadai 
išsigandę ir susirūpinę

Connecticut valstija .......................................... 1111
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. ............................ 984
M. Kazlzaiiskienū—A. Račkauskienė

Haverhill, Mass......................................  972
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................  776
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.........................  396
Vera Smalstienė, Livonia, Mich........................  232
So. Boston, Mass................................................... 200
Mary Smalstis, Ludington, Mich........................ 180
New Jersey valstija ....................  174
Geo.. Shimaitis, Brocktori, Mass.............................132

I. Klevinskas, Scranton, Pa....... 120 ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 72
LLD 20 kp., Moterų skyrius, j. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 72

Binghamton, N. Y................ 92 , Chicago, Ill......................................... 48
Rochester, N. Y.......... ................... 84 s. Puidokas, Rumford, Me............. 36
L. Tilvikas, Easton, P..................... 72
C. K. Urban, Hudson, Mass......... 72 K- Naravas, Shenandoah, Pa.......  32

Darbo unija kaltina 
N. Y. miesto valdžią
New Yorkas.—American 

Federation of State, 
Qounty and Municipal 
Employees unija sa
ko, kad miesto valdžia 
arba pareigūnai tyčia 
apleidžia miesto išlaikomas 
ligonines, kad jas gale tų! 
panaikinti. Miestas išlaiko 
21 ligoninę. Kaip žinia, jo
se padėtis labai prasta.

Unija sako, kad valdžia 
užleidžia arba atiduoda ki
tiems geresnius ligoninių 
pastatus, o seniausių netai
so, leidžia jiems pasidaryti, 
nevartojamais.

Miesto ligoninėse dirba 
38.000 darbininkų. Iš jų 
21,000 priklauso minėtai 
darbo unijai.

Izraelis ir Egiptas 
skundžiasi J. Tautoms
United Nations, N. Y. — 

Izraelio valdžia kaltina 
Egiptą, kad jis sulaužė pa
liaubas, paskandin damas 
Izraelio karo laivą. Egipto 
valdžia kaltina Izraelį, kad 
jis sulaužė paliaubas, savo 
karinį laivą “Elath” paleis
damas į Egipto vandenis. 
Egipto valdžia reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos tuo
jau šį incidentą ištirtų ir 
nustatytų tikrąjį kaltinin
ką.

Su laivu nuskendo 17 jū
rininkų.

4 kunigai įkalinti
Birmingham, Ala.—Ketu

ri negrų kunigai įkalinti už 
tai, kad 1963 metais daly
vavo demonstrac i j o s e už 
negrų teises. Visos apelia
cijos prieš nuteisimą buvo 
aukštesniųjų teismų atmes
tos. Įkalinti penkioms die
noms.

Managua.—Spalio 15 die
ną Nikaragvoje buvo jau
čiamas žemės drebėjimas.

Šį sykį yra didelis pasikeitimas vajaus lentelėje. Mū
sų geroji vajininkė M. Svinkūnienė, waterburiete, įstojo 
į vajų su trimis naujomis prenumeratomis ir atnaujini
mais. Taipgi Bridgeporto veikėjas J. J. Mockaitis pri
siuntė atnaujinimų. Didelis ačiū abiems šiems vajinin- 
kams. Gaila, kad mūsų veteranė vajininkė hartfordietė

„• (Tąsa 5-tame pusi.)

"vėliausios žinios
Saigonas.--Pirmą kartą dviem atvejais Amerikos 

lėktuvai bombardavo šiaurės Vietnamo lėktuvų “MIG- 
21” bazęvphucyene. Sakoma, kad bazė labai apdaužyta.

Hanojus.-— Š. Vietnamo valdžia skelbia, kad ji nu
kirto 9 Amerikos lėktuvus.

Washingtonas.—Darbo Statistikų Biuras paskelbė, 
kad šiandien Amerikoje keturių narių šeimos vidutiniam 
pragyvenimui reikia $9,000 per metus. Nuo 1959 metų 
pragyvenimas pabrango 50 procentų.

United Nations, N. Y.—Saugumo Taryba laiko spe
cialų susirinkimą ir svarsto naują konfliktą tarp Jung
tinės Arabų Respublikos ir Izraelio. Tarybų Sąjungos 
atstovas pasiūlė apkaltinti Izraelį ir pareikalauti, kad 
jis atlygintų arabų valstybei už nuostolius, padarytus 
bombarduuojant Suezo miestą.

Washingtonas.— Prezidentas Johnsonas patvarkė, 
kad tuoj būtų aprūpinti moderniškais ginklais Izraelis 
ir penkios arabų valstybės, kurios skaitomos draugiško
mis Jungtinėms Valstijoms.

Tel Aviv.—Izraelio valdžia sako, kad lėktuvai, bom
barduodami Suezo miestą, daug jam žalos padarė ir 
beveik sunaikino visą didžiulę gazolino bazę.

United Nations, N. Y.—Spalio 22 dieną Jungtinės 
Tautos minėjo 22-ąjį gimtadienį. Kalbėjo sekretorius 
Thant ir ragino visus kovoti už taiką.

Washingtonas.—Senatorius Albert Gore, demokra
tas iš Tennessee, reikalauja “garbingai” baigti Vietna
mo karą, ir iš ten pasitraukti. Jis sako, kad mes ten 
esame “įklimpę iki ausų” ir laikas rūpintis kaip atsi
palaiduoti.

New Haven, Conn.—Connecticut ir Massachusetts 
valstijų aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegi
jas) užpuolė FBI agentai, klausinėja ir terorizuoja tuos 
studentus, kurie dalyvauja prieškariniuose žygiuose. 
Aišku, jog tai yra vyriausybės įsakymas studentiją iš
gąsdinti.

Londonas.—Premjeras Wilsonas smarkiai bara de 
Gaulle už tai, kad jis priešinasi Anglijos įstojimui į 
benndrąją rinką.

Maskva.—Amerikietis šnipas John Smith prašo Ta
rybų Sąjungos prieglaudos. Jis pareiškė, kad jis nebe
gali pakęsti Amerikos valdžios užsieninės politikos.

Saigonas.— Antrą kartą Amerikos lėktuvai bombar
davo Š. Vietnamo lėktuvų “MIG” centrą Phucyene. Sa
ko, kad per abudu kartu sunaikino 22 “MIGU”. O ameri
kiečiai, sakoma, neteko 10 lėktuvų.

Washingtonas.— Senato Internal Security pokomite- 
tis (pagarsėjus ragangaudžių agentūra) tyrinėsianti 
“Naująją Kairę”, arba Naujosios Politikos judėjimą.

Cairo.— Egipto valdžia pripažįsta, kad sunaikinimas 
naftos apdirbimo; prietaisų labai skaudus smūgis šalies 
ekoųomijai. O juos sunaikino Izraelio lėktuvai, kai jie 
bombardavo Suezo miestą.

DETROITAS. — General Motors surado, kad 1,143,- 
000 Chevrolet automobilių (1965 metų laidos) turi de
fektų ir turi būti pataisyti. Juos pataisys nemokamai.

Rapid City, S. Dakota.— 
Praėjusį savaitgalį čia įvy
ko 14-os vidurinių valsti
jų Demokratų partijos 
vadų pasitarimas. Jis bu
vo sušauktas apkalbėti vy
riausybės politiką ir demo
kratų “bėdas.”

Susirinkimas praėjo labai 
didelio susirūpinimo nuo
taikoje. Iš dviejų šimtų da
lyvių neatsirado tokių, ku
rie būtų kalbėję entuzias
tiškai apie ateinančius pre
zidentinius rinkimus. Di
džiausia demokratų nelai
mė — Vietnamo karas. Be 
to, kainos kyla, visur jau
čiamas nepasitenki n i m a s 
vyriausybe.

Demokratų partijos va
dai išsigandę, kad jeigu 
dalykai nepasita i s y s , tai 
laimėti 1968 metų rinkimus 
tėra mažai vilties.

a--------—------------------------
Prezidentas prašo Senato 

pagalbos

P. Vietnamo rinkimai— 
didelė apgavystė

Saigonas. — Pietų Viet
name “rinkimai” į parla
mento žemutinį butą suvylė 
ir militąrinę valdžią. Ji sa
kė, kad balsavimuose daly
vaus apie 83 proc. užsire
gistravusių piliečių, bet da
lyvavo tiktai 74 procentai. 
Užsiregistravę buvo 5,853 
piliečiai. Aišku, laimėjo tie 
kandidatai, kurie, buvo val
džios užgirti.

Liaudies Fronto partijos 
rinkimus boikotavo. Šiau
rės Vietnamo spauda šiuos 
rinkimus vadina “Amerikos 
imperialistų sugalvota ap
gavyste.”

—— i-.—
Bona. — Vakarų Vokieti

jos valdžia suareštavo pen
kis vokiečius, kaltina juos 
šnipinėjimu Tarybų Sąjun
gai. •

Čekoslovakijos vadai 
lankosi Paryžiuje

Paryžius.-r-Į Paryžių at
vyko Čekoslovakijos prem
jeras Josef Lenart ir užsie
nio reikalų ministras Vac
lav David. Čia jie išbus ir 
tarsis keturias dienas.

Washingtonas. — Pre z i- 
dentas prašo, kad Senatas 
išgelbėtų jo biudžetą, kurį
nori Atstovų butas suma
žinti. Visas vyriausybės
aparatas paleistas darban, 
kad Senatas atmestų Ats
tovų buto reikalavimą biu
džetą sumažinti 5 ar 8 bili
jonais dolerių.

Stockholmas. — Nobelio 
premija
kirta Guatemalos rašytojui 
Miguel 
sižymė;

už literatūrą paš

Angel Asturias, pa- 
usiam kov o t o j u i 

prieš Jungtinių Valstijų im- 
perializ: 
Nobelic 
pasielgimas labai nepatin
ka.

iną. Kai kam toks 
prefmijų komisijos

Dar 4,100 kareivių 
pribuvo į P. Vietnamą

Saigcnas. — Pagal pre
zidento Johnsono pasižadė
jimą toliau karą plėsti, į 
pietų Vietnamą pribuvo 
dar 4,100 kareivių, čiela 
brigada. Pribuvę naujokai 
tuoj pasiųsti į frontą.

Istorikas turi savo
nuomonę

York. — Vykdamas 
miestą, č ia buvo 
Anglijos istorikas 

J. Toynbee. Laik- 
•eporteriams jis kal
te Prancūzijos pre- 
de Gaullę ir Kiniją. 

_ ‘lezidentas. tiek Kini
ja esą oavirtę “laukiniais.” 
Kas U2 tai kaltas? Ogi

New 
į Tokie 
sustojęs 
Arnold 
raščių i 
bėjo aj 
zidentą 
Tiek pr

anglo-saksų valstybės. Per 
ilgus la 
ir skris;
Kiniją, 
darė ne 
to “lau

kus jos taip spaudė 
udė Prancūziją ir 
jog jų vadai pasi- 
besukalbami, pavir
šiniais” !

Washingtonas. — Prezi
dentui 
raštas s 
riame 
mo kari 
politika.

Johnson įteiktas 
u 15,000 parašų, ku- 
užgiriamas Vietna- 
as ir jo užsieninė

Švedijos socialdemokratai
prieš bombardavimą Š. Viet.

Stockholmas. — Švedi- kad Švedijos socialdemo-Stockholmas. — Š v e d i-
jos Socialdemokratų Dar
bo Partija, kuri šiuo tarpu 
yra. viešpataujanti partija 
šalyje, laikė specialų kon
gresą. Kongrese buvo il
gų karštų Vietnamo karo 
klausimu diskusijų. Po to 
kongresas priėmė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama, 
kad Jungtinės Ame r i k o s 
Valstijos tuojau besąlygi
niai sustotų bombardavu
sios Šiaurės i Vietnaimą. Tai 
laikoma labai dideliu ir 
svarbiu įvykiu tarptautinė
je diplomatijoje. Tikimasi,

?ali pasekti kitų ša- 
ialdemokratai. Kai 
šalyse jų įtaka te

kratus 
lių soc 
kuriose 
bai didelė.

Švedijos socialdemokratų 
pasisakymas 
skaudži 
matijos

Toje 
j e taip 
kad tuojau būtų pradėtos 
derybos 
pusės 
atsteigt 
Azijoje.

laikomas 
u Amerikos diplo- 
pralaimėjimu.
pačioje rezoliucijo- 
pat reikalaujama,

karui užbaigti. Abi 
aginaimos stengtis 
taiką Pietrytinėje

I
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žiaurumą prieš

protestas prieš 
Bet dabar, kaip 
eina diskusijos,

Ar apsimokėjo protestuoti?
VISA šio mėnesio savaitė tarp 16-os ir 22-os dienų 

buvo istorinių įvykių kupina. Prasidėjo su mokyklinio 
jaunimo demonstracijomis prieš militarinę prievolę 
(draftą). Nuo Maine valstijos iki Kalifornijos 
studentai laikė masinius susirinkimus, daugelyje vietų 
viešai degino į armiją šaukimo korteles ir visaip protes
tavo. Kai kur jie buvo policijos užpulti ir sumušti.

Bet, žinoma, vyriausia ir svarbiausia protesto de
monstracija įvvyko šalies sostinėje Washingtone. Visi 
pripažįsta, kad tai buvo milžiniškas Amerikos žmonių 
išstojimas ir pasisakymas prieš vyriausybės užsieninę 
politiką ir Vietnamo karą. Čia irgi neapsieita be repre
sijų ir areštų. Daug žmonių nukentėjo. Šimtai atsidūrė 
už grotų. Dar kartą policija ir milicija “iškilmingai” 
visam pasauliui pademonstravo savo 
beginklius žmones.

Bendrai paėimus, šis visašališkas 
Vietnamo karą buvo labai sėkmingas, 
ir po kiekvieno didelio pasijudinimo,
kas pasiekta, kas laimėta, ar apsimokėjo?

Protesto organizatoriai ir ruošėjai rezultatais pasi
tenkinę. Jre nė nesitikėjo, kad šiuo vienu savo žygiu 
ims ir privers vyriausybę nutraukti karą arba pakeisti 
savo užsieninę politiką. Buvo tikėtasi tik to, kad čia 
bus dar vienas ryškus įrodymas Amerikos žmonių ne
pasitikėjimo nei karu, nei ta politika. Lai visas pasau
lis mato, kaip į tai žiūri Amerikos liaudis.

Bet komercinė spauda pasiskubino su savo išvado
mis. Jai šios protesto demonstracijos tik dar sustiprinu
sios vyriausybės nusistatymą ir tik pakėlusios prez. 
Johnsono prestižą. Girdi, Johnsono populiarumas buvo 
pradėjęs katastrofiškai smukti, bet po šių demonstra
cijų jis vėl pradėsiąs kilti aukštyn. Taip pat karas 
būsiąs dar labiau plečiamas, kad Amerika Įrodytų 
pasauliui, jog jokie protestai ir reikalavimai mūsų vy
riausybės neprivers baigti su jos avantiūra Azijoje.

Kitais žodžiais, dėmonstraciojs neapsimokėjusios. 
Geriau, girdi, būtų buvę patylomis prezidentą ir vyriau
sybę įtikinti, kad jų pasirinktas kelias yra klaidingas.

Šie argumentai labai seni. Demonstracijos ir pro
testai, girdi, tik padidina užsispyrimą tų, prieš kuriuos 
jie taikomi. Bet taip nėra. Valdžios ir vyriausybės turi 
skaitytis su žmonėmis. Nereikia įsivaizduoti, kad mūsų 
prezidentas visada galės nesiskaityti su žmonių troški
mais ir reikalavimais.

Kol eis šis neteisingas karas, tol eis protestai ir de
monstracijos prieš jį.

Kas ką rašo ir sako
TAI ŠTAI KUR JuSŲ 
LIETUVIAI KATALIKAI, 
BAŽNYČIOS IR TURTAI!

Ne kur kitur, bet Rymo 
Katalikų Susivienijimo or
gane “Garse” (už spalio 
mėnesį) pasirodė labai įdo
mi korespondencija iš Mt. 
Carmel, Pa. Joje kalbama 
apie Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapiją ir 75 metų senumo 
didelę lietuvių katalikų pa
stangomis ir lėšomis pasta
tytą bažnyčią bei mokyklą. 
Komentarai nereikal ingi. 
Tarp kitko, skaitome:

Deja, lietuviška graži para
pija Harrisburg o vyskupo 
Leech jau paversta į anglišką, 
nes šiemeit ipo naujų metų į 
Šv. Kryžiaus parapiją paskir
tas Amerikoje gimęs slovakų 
kilmės kunigas Pusak, kuris 
nei žodžio nemoka lietuviškai. 
Lietuvių kalbos visai nesigir
di — nei giesmių, nei maldų. 
Parapijiečiai — lietuviai pat
riotai dėl tokio patvarkymo 
nepatenkinti, murma ir pyks
ta, nes apies 90 proc. para
pijiečių dar užtektinai gerai 
moka lietuvių kalbą. Net čia 
gimusieji ir labiau apsišvietę, 
įžeisti šitokiu potvarkiu, pasi
traukia iš parapijos.

Puiki mokykla, kuri kaina
vo 300 tūkstančių dolerių, pa
versta neva į parapijos lietu
višką mokyklą, bet aptarnau
ja visus Mt. Carmel vaiku
čius be skirtumo tautybės nuo 
6 iki 10 metų amžiaus. Da
bar šioj mokykloj irgi nebe
sigirdi nei lietuviškų dainų, 
nei vaikučių lietuvių kalba 
giesmių. Tai skaudus lietuvių 
nusivylimas ir patriotinių įsi
tikinimų įžeidimas dėl susida
riusio likimo jų šventovės ir 
mokslo įstaigų. Keikia tikėtis, 
kad vyskupas padėtį supras ir 
laikui bėgant paskirs į Mt. 
Carmel vėl tikrą lietuvį, kle
boną.

Plačiau apie šią parapiją 
yra aprašyta knygoj “Ameri- 
kdą Lietuvių Katalikų Dar
bai’’ (psl. 30 ir 45).

Patriotas

ras yra ne jų gerovei, kad 
karas sunkina jiems mokes
čių naštą, didina brangumą 
labiausiai reikalingų gyveni
mui daiktų. Nuolat kylančios 
kainos ant visokių produktų 
daro reikalingu algų pakėli
mą. O kai tam priešinasi sam
dytojai, streikai neišvengtini.

Pirmą šių metų pusmetį bu
vo 2,435 streikai šaly apėmę 
1,190,000 darbininkų.

Dabar streikuoja 160,000 
Fordo kompanijų darbininkų, 
taipgi ruošiasi streikan 375,- 
000 General Motors darbinin
kų.

Pažymėtina, jog streikus ke
lia ir mokytojai, gaisragesiai, 
kai kur net policininkai.

Visi jie patyrę, kad gauti 
ką geresnio, reikia kovoti.

Gydytojai tiria Mississippi valstijos 
vaikų mirtingumą, žudymą

Vienas vadovaujančiųjų 
pietų gydytojų apkaltino 
Mississippi valstijos admi
nistraciją, pravedant negrų 
žudymo (genocido) politi-

kai maitinami kolektyviai, | visų gyventojų, negrų vai
tai yra kaimynai duoda kų mirtingumas dviguoai

Svarbus pasukimas
NElGRŲ Pažangos Organizacijos centrinė vadovy

bė yra nusistačiusi nesikišti į Vietnamo karo reikalus. 
Kadangi organizacijoje esą žmonių prieš karą ir už ka
rą, tai daug sveikiau vadovybei stovėti nuošaliai.

Bet įvyksta organizacijos New Y o rk o valstijos 
skyriaus suvažiavimas. Jame karo ir “neutralumo” 
klausimas ilgai ir karštai dikusuojamas. Po to eina 
balsavimas. Rezultatas: didelė delegatų dauguma pa
sisako prieš karą ir prieš savo nacionalinės vadovybės 
užimtą “neutrališką” poziciją.

Reikia žinoti, 'kad New Yorko valstijos organizaci
jos įtaka nacionalinėje organizacijoje Jabai didelė. Jos 
nusistatymas gali pajudinti ir nacionalinę vadovybę. 
Taip pat šio suvažiavimo pasisakymas paveiks 
negrų organizacijas. (

kitas

Tarybą Sąjungos lėktuvnešis
JUGTINIŲ VALSTIJŲ kūro laivyno viceadmirolos 

William E. Elis teigia, kad Tarybų Sąjunga statanti di
delį lėktuvnešį.

Iki šiol Tarybų Sąjunga lėktuvnešių neturėjusi, nes 
jos karo laivyno paskirtis buvusi tik gintis nuo priešo, 
o ne užpulti jį.

Admirolas Elis mano, kad tokia karo laivynui pa
skirtis nesuderinama su modernaus karo poreikiais, ir 
todėl Tarybų šalis nusprendus savo laivyną aprūpinti 
lėktuvnešiais.

Toliau adm. Elis nurodo, kad Tarybų Sąjunga turin
ti aiitrąjį po Amerikos didžiausią ir geriausią karo lai
vyną. Po II karo ji pastačiusi 200 naujų naikintuvų, 25 
kruizerius ir 400 povandeninių laivų (submarinų).

TAS KONCERTAS JAM 
LABAI PATIKO

Buvęs menševikų “Kelei
vio” leidėjas Stasys Michel- 
sonas buvęs nuvykęs į 
Montrealį pasiklausyti Lie
tuvos menininkų koncer
to. “Maikio” lūpomis jis 
apie jį sako:

Didingas buvo koncertas, 
tėve.- Jis buvo sudarytas, su
derintas iš įvairių meno daly
kų ir atrodė labai graži, spal
vinga kombinacija. Įdomūs 
buvo įvairūs lietuvių liaudies 
muzikos instrumentai. Artis
tai buvo apsirengę tautiniais 
kostiumais, kurių spalvos ir 
stilius meistriškai, sude r i n t i 
gražiai scenoj atrodė. Tauti
niai šokiai taip pat darė la
bai malonų įspūdį. Daug šo
kių buvo visai naujų, Ameri
koje dar nematytų. Liaudies 
dainos buvo atliktos gerai su
derintais balsais ir labai gyvu 
ūpu. Malonu buvo klausytis. 
Koncer tas užbaigtas patrio
tiška lietuvių giesme “Lietu
va brangi/’ kuri ištraukė ne 
vieną ašarą. Koncerte buvo 
apie 1,200 žmonių. Montre- 
alyje dar niekad tokios pub
likos nėra koncrtuose buvę.

metai skaitomi dau- 
ir didelių streikų tu- 
metais, nors dar ne-

Apie žvėris, žmones 
ir Vietnamo karą

L. B. Johnsonas kalbėjo 
mokytojų k o n f erencijoje. 
Atrodo, kad jis būtų di
džiausias karo priešas, — 
griežčiausiai pasmerkė ka? 
rą, dejavo, kad “‘XX-ojb 
šimtmečio kultūra, neda
vė naujo žmogaus, kad 
jis buvo ir pasiliko tokiu.” 
Ištaręs tuos žodžius, jis 
atsiprašė žvėris, saky
damas, “bet ir žvėrys taip 
nedaro”. Ir, tiesa, žvėrys iš 
JAV žemyno nebėga 10,000 
mylių į Vietnamą ir neuž
puola ten kitų žvėrelių...

Tai paprasta LBJ filoso
fija ir visi ją jau žino.-Jis 
daug jau kartų kalbėjo už 
taiką, bet vis siuntė dau
giau kariuomenės į Vietna
mą. Jis siuntė savo atsto
vus į daugelį šalių su taikos 
misijomis, bet tie jo atsto
vai visur kalbėjo už dides
nį karą pietry tipe j e Azijo
je. ’ ; J

Kas ir kur šiuo laiku ka
riauja? Amerika;

Kas šalį įstūmė į karą? 
Prezidentas Johnsonas.

Dabar kylą klausimas, ką 
jis vadina žvėrimis? Ar 
tuos jaunus Amerikos GI, 
kuriuos jis ten nugabeno?

Tiesa, šis karas Vietname 
yra nešvarus ir žvėriškas, 
bet pagal JAV konstituci
ją šalies prezidentas yra 
vyriausias komandie r i u s. 
Jo komandoje tas karas ten 
vedamas.

Kiek kartų jis kalba prieš 
karą, tai vis būna už karą 
ir karas vis toliau vedamas.

Tiesa, jau mažai kas ir 
kreipia dėmesio į jo kalbas, 
tik numoja ranka. Pragy
venimo kainos kyla, inflia
cija pradeda šalį smaugti, 
aukštesni taksai kraunami 
ant gyventojų, kad padeng
tų karo išlaidas, kurios sie
kia virš 2 bilijonų dolerių į 
mėnesį, ir sieks dar aukš
čiau.

Kokio iš to visko išeitis? 
Kitos išeities nėra, kaip 
baigti karą ir pargabenti 
visus kareivius na'mo, nes 
kuo ilgiau bus kariaujama, 
tuo daugiau lėšuos, tuo 
daugiau bus užmuštų ir su
žeistų mūsų GI, tuo dides
nės bus šalies skolos, ir t. t.

■ Dar pavojingiau. Jei lai
ku nebus sustabdytas šis 
karas, jis gali išsivystyti į 
didžiulį pasaulinį karą, ku
ris niekam neduotų laimėji
mo, tik milijoninius naujus 
kapus.

KODĖL DARBININKAI 
STREIKUOJA?

Chicagos dienraštis “Vil
nis” savo vedamajame sa
ko:

1967 
giausia 
rinčiais
pasibaigė.

Prezidento Johnsono atkar- 
totini prašymai vieningai veik
ti karo laimėjimui yra balsas 
tyruose.

Dėl ko?
•Darbininkai jaučia, kad ka-

Dzūkelis 
---- 4--------

Dingusius blondinės Bon
ne knygutėje rado 100 vy
riškų adresų. Jie pašaukti 
apklausinėjimui*

Dr. Raymond W. Wheeler 
iš Charlotte, N. CL, iškėlė šį 
kaltinimą po to, kai jis su 
grupe gydytojų šešiuose šios 
valstijos rajonuose ištyrė . 
negrų vaikų sveikatą ir jų 
gyvenimo sąlygas.

“Visoje Mississipi upės 
deltoje,” pasakoja dr. 
Wheeler, “mes girdėjome 
kaltinimus dėl nerašytos, 
bet visuotinai pravedamos 
valdžios organų politikos, 
siekiančinos pašalinti neg
rus iš Mississippio, arba 
išvarant juos iš valstijos, 
arba numarinant juos badu. 
Anksčiau šitie kaltinimai 
man atrodė netikėtini, bet 
dabar, suvedus viską, ką 
mes matėme ir girdėjome, 
vis labiau pasirodo, kad tai 
yra tiesa.”

Dr. Wheeler ir jo grupės 
pranešimas, pa vadintas 
“Alkani vaikai,” neseniai 
buvo paskelbtas Southern 
Regional Council, tarprasi- 
nės organizacijos Alantoje. 
Dr. Wheeler yra tos orga
nizacijos prezidentas.

Nustebinti
Gydytojai pareiškė, kad 

jie pamatė tokias vaikų 
mitybos ir medicininio ap- 
tarnaviino sąlygas, kurios 
net jiems, kasdien matan
tiems ligas ir kančias, atro
do baisiomis.

Visi vaikai kenčia nuo 
vitaminų ir miner alinių 
medžiagų trūkumo, nuo 
rimtų negydytų odos infek
cijų ir žaizdų, akių ir au
sų ligų, taip pat nuo negy
dytų kaulų sužalojimų, at
siradusių dėl blogo ir ne
pakankamo maisto. Vaikai 
turi anemiją, jie yra nete
kę energijos ir nesugeba 
gyventi normaliai, aktyviai. 
Juos kankina širdies ir 
plaučių ligos, reikalingos 
operacijų, tačiau nebuvo 
nustatyta diagnozė ir tos 
ligos nebuvo gydomos. Epi
lepsija ir kitos nervų ligos, 
sunkūs inkstų susirgimai, 
tokie atvejai, kai kiti vai
kai būtų paguldyti į ligo
ninę, ir, pagaliau, kiekvie
name rajone berniukai ir 
mergaitės yra aiškiai ne
pakankamai maitinami. Su
žaloti jų kūno audiniai, 
raumenys, kaulai ir oda, 
pasireiškia taip pat psicho
loginis nuovargis, abejin
gumas, išsekimas.

Be jokių patogumų
Gydytojai pasakoja, kad 

vaikai serga chroniška di
arėja, chroniškomis opomis, 
turi chroniškus (niekad 
negydytus) kojų ir rankų 
sužalojimus ir deformaci
jas. Jie matė namus be 
vandentiekio, be elektros, 
kur vaikai geria nešvarų, 
apkrėstą vandenį ir gyvena 
apsupti uodų ir. musių, ne
šančių ligų mikrobus.

i Jie matė vaikus, kurie 
jaučiasi laimingi, gavę pa
valgyti vieną kartą į dieną, 
bet ir tas valgis nepakanka- 

; mas vitaminais, mineralais, 
ir proteinais.

Jie matė vaikus, niekad 
negaunančius pieno, vaisių, 
šviežių daržovių ,varba mė- 

■ sos. Tie vaikai minta krak- 
. molu, duona, vandeniu, kaip 

jie patys- sako. Dažnai vai-

tai yra kaimynai duoda J 
maisto trupinius tokiems < 
vaikams, kurių tėvai jiems 
nieko negali duoti. Šitokie : 
vaikai ne tik negauna iš 
valdžios jokio maisto, bet 
taip pat ir jokios medicinos 
pagalbos. <
, “Mes matėme ne tik blo- ' 
gai mai t i n a m u s vaikus. 1 
Berniukai ir mergaitės, ku- 1 
riuos mes matėme, buvo ai- 
kani, Silpni, ligoti, jų gy- 
venimas trumpinamas, jie 
netenka sveikatos, energi
jos, jie kenčia nuo alkio ir 
ligų, jie miršta nuo jų ir , 
tiesioginiai ir netiesiogi
niai, o tai yra mirtis nuo 
bado.”

Užkrečiamas ligos
Beveik kiekvienas vaikas, 

kurį gydytojai apžiū r ė j o 
per savo apsilankymą Mis- 
sissippio valstijoje tarp ge
gužės 27-30 d., kenčia nuo 
kurios nors užkrečiamos li
gos: trichinozės, enterobia- 
zės, ascariazos ir kt. Visi 
vaikai turi odų ligas: sau
są ir sutrūkusią nuo nepa
kankamo maitinimo odą, 
suopėjimą, žaizdas, niežus, 
abscesus, furunkulus, žiur
kių įkandimus. Kiekvienas 
vaikas turėjo neigiamą azo
to balansą, tai reiškia, kad 
dėl nepakankamo maisto 
organizmas suvartoja savo 
proteiną.

Kliniškai tai yra ryškus ba
davimo vaizdas: raumenų 
nykitnas, padidėjusios šir
dys, išpūsti pilvai, burnos 
arba nosies kraujavimas, 
vidinio kraujavimo žymės, 
kaulų susilpėjimas ir to pa
sėkoje — 'kaulai lūžta pa
tys, be išorinių priežasčių, 
nuovargis, išsekimas, silp
numas.

Vaikams rei k a 1 i n g a s 
kraujo perpylimas, darant 
bet kokią operaciją. Dau
gumas vaikų reikalingi 
operacijų: kylos, blogai su
gijusių lūžių, reumatinių 
arba įgimtų širdies ligų. 
Kvėpavimo sunkumai, 
skausmai krūtinėje, vidi
niai kraujavimai, sunkios 
ausų infekcijos, įgimtos ar
ba vėliau įgytos akių ligos 
reikalauja rimto gydymo.

Kas liečia dantis, tai 
praktiškai visi vaikai rei
kalauja nuodugnaus dantų 
gydymo. Dantys supuvę, 
blogai išaugę, burnos ne
švarios, su blogu kvapu. 
Daug vaikų serga sąnarių 
ligomis, kadangi jie nebu
vo savo laiku gydomi. 
Septynerių arba aštuonerių 
metų vaikų sąnariai atrodo 
kaip septyniasde š i m t i e s 
metų senio, kenčiančio nuo 
artrito. \

Nenormalumas
Gydytojai patikrino pe

riferinius neuritus ir rado, 
kad vaikų pojūčiai nėra 

. normalūs. Jie nereaguoja į 

. spaudimą, temper a t„ū r o s 

. pakeitimą, kaip normalūs 
■ žmonės. Jie jaučia, tiktai 

tuos skausmus, kurie susi
ję su jų ligomis arba “gi- 
' lų vidinį skausmą,” kaip 
‘ paaiškino vienas vaikas. 
’ Vaikai serga peršalimais, 

drugiu. Gegužės pabaigo-
* je, Mississippi© klimate — 

užkimusios gerklės. Liau
kos padidintos., kai kurie 
vaikai ' turi geltligę, kas 
liudija apie kepenų susirgi
mus. Dėl viso to netenka 
stebėtis, kad “Mississippy- 
je, kur negrai sudaro 42%

kų 
didesnis, negu baltųjų. Be 
to, 
mad didėja, tuo tarpu kai 
baltųjų mažėja.

negrų vaikų mirtingu-

žymūs gydytojai
Medikų grupės nariai: 

Joseph Brenner, MD, Medi
cal 
sett 
gy; 
var 
Hed 
man, M. D. Department of 
Ped

Department, Massachu- 
s Institute of Technolo- 
Robert Cjoles, MD, Har

’d University Medical 
Ith Services; Alan Mer-

iatrics, Yale University 
Medical School; Milton J. 
E. Senn, MD, Sterling Pro- 

;or of Pediatrics, Yale 
versity; Cyril Walwyn, 
, Medical Adviser to 
ends of the Children 
Mississippi, private 

ctice, Yazoo City, Mis- 
ippi, and Dr. Wheeler, 

kuitis yra Southern Ęe-
lal Council preidenta^ 

iš “The Worker”
T. R. Bassett

ertė I. Vladimirovienė)

fess 
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Lietuvių grafika 
užsienyje

Kas antri metai rugsėjo 
mėnesį Paryžiuje savo kū
rinius eksponuoja jaunieji 
pasaulio dailininkai, 
me

Sie
tinėje parodoje paryžie

čiai pamatė lietuvio daili- 
ko Rimtauto Gibavi- 

čialus grafikos darbus “Lie- 
aitė,”* “Vilnius,” “Moti-

;š Lenkijos kvietimą su
ruošti savo kūrinių paro- 

gavo dailininkas Stasys 
asauskas. . y*

^rieš porą metų Vilniuje 
viežęjq -; Magdeburgo daili
ninkai. Tąsyk jie susipažino 
su mūsų dailininkais ir jų 
kūriniais, susidomėjo lietu
vių grafika. Dabar Magde
burgo dailės ratelio kvieti
mu viešnagėn su savo kūri
niais į Vokietijos Demokra-

ę Respubliką ruošiasi 
mūsų grafikai J. Kuzmins
ku, V. Kalinauskas, B. Ži- 
lytė, S. Krasauskas, E. Ju
rėnas, S. Valiuvienė.

nir

tuy 
na,

dą 
Kr

ti

Studentų grafikos 
paroda

frie Vilniaus Valstybinio 
Kapsuko universiteto 

lonų salės — išrai^kin- 
s plakatas, kviečiąs į Vo

kietijos Demokratinės Res
publikos Greifsvaldo Meno 
instituto studentų grafikos 

rinių parodą. Universi
teto atstovai,' atvykdami į 
studentų darbo ir poilsio 
stovyklą, atsigabeno į Vil- 

į ir savo parodėlę. Savo 
riniuose jaunieji meni-

Ko
ga

kū

nii
kū
ninkai vai z d u p j a krašto 
gražius kampelius, darbo ir 
atokvėpio minutes.

EUGPIŪČIO VAKARAS 
ulutė tyliai leidžias^ 

Aplink—ramu, ramu....i 
Šilti rugiai per lauką 
Atplaukia prie namų.
Boluoja' takeliukas 
Papieviais, pagiriais...

dalgiais sidabriniais 
o vėjai greit pareis.

Pabers juoda naktelė 
i raseles gailias.

Užmerks sapnai baltieji 
Tavąsias akeles.
Užmigs maža galvelė 

nieko negirdės. * 
;,nge rausva žvaigždele 
gi aušros budės.

Vyt. Skripka •
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Paminklas kunigui maištininkui
“Vagos” leidykla Vilniu- 
neseniai išleido knygą 

^Kunigas maištininkas”. Ši 
Knyga iš karto patraukė 
Tarybų Lietuvos skaitytojų 
dėmesį. Reikia tikėtis, kad 
ji bus įdomi ir pažangie
siems Amerikos lietuviams, 
nes, viena, ją parašė žino
mas rašytojas Karolis Vai- 
ras-Račkauskas, keliolika 
metų darbavęsis Ameriko
je, ir, antra, šioje knygoje 
aprašytas gyvenimas kun. 
V. Dembskio, taip pat ilgą 
laiką pragyvenusio Linkol- 
no žemėje. Tiek V. Demb- 
skis, tiek K. Vairas-Rač- 
kauskas praeityje į pažan- 
giųjįj Amerikos lietuvių ju
dėjimą yra jnešę nemenką 
indėlį. Tikriausiai, Ameri
koje dar yra lietuvių, ku
riems teko pažinoti tiek V. 
Dembskį, tiek K. Vairą- 
Račkauską ar bent girdėti 
apie juos. Na, o jeigu kas 
šiuos vyrus primiršo, pasi

stengsime šį tą trumpai 
priminti.

Apie autorių
Karolis Vairas-Račkaus- 

kas gimė 1882 m. lapkričio 
4 d. Šiaudinės vienkiemyje, 
Papilės apvlinkėše, kaimo 
vargonininko šeimoje (va
dinas, šiemet jam sukaks 
aštuoniasdešimt penkeri — 
gražus, garbingas amžius). 
Iš karto jis mokėsi priva
čiai, paskiau Šiaulių gim
nazijoje. Dorpate (Estijo
je), galingiausiai Kauno 
seminarijoje. įsitikinęs, kad 
kunigo gyvenimas ir dar
bas ne jam, iš seminarijos 
pasišalino ir 1905 m. nuvy
ko į Peterburgą. Čia jis 
stojo dirbti į “Lietuvių 

-laikraščio” redakciją.
w Šis laikraštis buvo pirmas 
lietuviškas periodinis lei
dinys, pradėjęs eiti legaliai 
Rusijoje po 40 metų truku
sio spaudos draudimo. 
Dirbdamas redakcijoje, K. 
Vairas-Račkauskas pradėjo 
ir savo literatūrini kelią — 
ėmė rašyti eilėraščius, ap
sakymus, versti iš kitų kal
bų. Taigi literatūrinę duo
ną jis valgo jau daugiau, 
kaip šešiasdešimt metų! 
Ne kiekvienam likimo skir
ta tokia graži dalia. Pirmo
ji K. Vairo-Račkausko kny
ga — sutrumpintas L. Wal
lace apysakos “Ben Kuras” 
vertimas (“Dievo žvaigž
dė”), išleistas 1907 m. Vil
niuje.

Tais pačiais metais K. 
Vairas-Račkauskas, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių, ieš
kojusių šviesesnio gyveni
mo, atsidūrė Amerikoje. 
Brukline, jis tuoj pat suar
tėjo su Amerikos lietuvių 
socialistų sąjungos 19-tos 
kuopos veikėjais, ypač su 
Juozu Šukiu, ir įsijungė į 
visuomeninį darbą: rašinė
jo spaudai, skaitė paskai
tas, platino knygas ir laik
raščius, parašė pirmąją ori
ginalią savo brošiūrą “Dar
bininkai ir ateitis” (1908), 
kurioje pranašavo socialis
tinė ateities valstybę.
4 J. šliupo pakviestas, 1909 
m. K. Vairas - Račkauskas 
nuvyko į Skrantona ir ėmė
si redaguoti žurnalą “Lais
voji mintis”. Vėliau rašy
tojas Niujorke (1911-1920) 
redagavo Amerikos lietuviu 
susivienijimo organą “Tė
vynė”, gyveno Londone. 
Prancūzijoj. Pietų Afriko
je, ir tik 1933 m. grįžo j 
Lietuvą.

Uoliai dirbdamas, K. Vai- 
^s-Račkauskas per ne- 
Irurfipą savo gyvenimą pa
raše ir išvertė iš kitų kal
bų netoli šimto kyngų, ku
rių dalis buvo išleista A-

merikoje. Pavyzdžiui, pats 
pirmasis ALDLD leidinys 
buvo jo lietuviškai paruoš
ta G. Kirkpatriko knyga 
“Karė—ko dėlei?” (1917). 
Daug rašytojas nusipelnė, 
versdamas į lietuvių kalbą 
Amerikos rašytojus. Jo 
plunksnai priklauso H. W. 
Longfellow “Hiavatos gies
mės”, J. Steinbeck “Rūsty
bės kekių”, T. Dreiser “A- 
merikoniškosios tragedi
jos”, “Genijaus” ir kt. ver
timai.

Ir gilios senatvės sulau
kęs K. Vairas-Račkauskas 
tebedirba, teberašo. Pasku- 
tiniausioji jo knyga —“Ku
nigas maištininkas”, skirta 
kun. Vladislavo Dembskio 
gyvenimui ir veiklai aptar
ti. Tai nėra mokslinė mo
nografija, o populiari bio
grafinė apybraiža, parašy
ta lengvu, beletristiniu sti
liumi. Ją rašydamas, K. Vai
ras-Račkauskas rinkosi me
džiagą iš įvairių šaltinių, 
rėmėsi savo paties prisimi
nimais, taip pat knyga apie 
V. Dembskį, kuri buvo iš
leista 1916 m. Amerikoje.

Apie kunigą Dembskį
Skaitant “Kunigą maišti

ninką”, plačiai atsiskleidžia 
nepakartojamas V. Demb
skio gyvenimas, baudžiavi
nės Lietuvos/Vaizdas. Gi
męs 1831 m. neturtingų, 
dievobaimingu Žemaitijos 
bajorų šeimoje, V. Dembs- 
kis neturėjo galimybių mo
kytis. Ir jeigu jis išėjo į 
kunigus, tai tik dėdės kuni
go, doro, demokratiško ir 
liaudiško žmogaus, pastan
gomis ir pinigais.

Aiškaus pašaukimo būti 
kunigu V. Dembsikis netu
rėjo: juodą rūbą jis užsi
vilko. . tenorėdamas įkūny
ti didžiąją motinos svajonę 
pamatyti sūnų prie alto
riaus. Ir n o r s V. Dembs- 
kis tano kunigu, tačiau visą 
gyvenimą nesugebėjo pri
tapti prie dvasiškių luomo, 
liko liaudiškas, humaniš
kas, spartietiškas buityje, 
nekentė priespaudos ir ne
tiesos, ypač tais atvejais, 
kai ją palaikydavo bažny
čia.

Lietuviu kultūros istori
joje ir iki V. Dembskio yra 
irašvta ne viena maištau
jančio kunigo pavardė. Tai 
Kiprijonas Nezabitauskis- 
Zabitis, Antanas Strazdas, 
Liudvikas Jucevičius. Bet 
V. Dembskis juos visus 
pranoko savo tiesia, nesu
taikoma, humaniška dva
sia. Dėl to klebonai ir vys
kupas M. Valančius jo ne
mėgo ir kaip sviedinį mėtė 
iš parapijos į parapiją. Per 
trumpa laiką jam teko pa
vikarauti Varniuose. Plun
gėje, Rakiuose. Kražiuose. 
Čia V. Dembskį užklupo 
1863 m. sukilimas.

Neapkęsdamas baudžia
vos, trokšdamas liaudžiai 
laisvių, jis nedvejodamas 
stojo į sukilėlių eiles, daly
vavo mūšiuose su caro ka
riuomene, buvo sunkiai su
žeistas. Sukilimui pralai
mėjus, V. Dembskis, gelbė- 
d am as i s nuo Muravjovo- 
Koriko kilpos, pasitraukė į 
užsienį ir apsistojo Prancū
zijoje. Čia jis arčiau susi
pažino su Paryžiaus komu
nos idėjomis, socialiniais ir 
ateistiniais klausimais, pa
tyręs daug nuoskaudų iš jė
zuitų, dar giliau įsitikino 
reakcine bažnyčios esme. 
V. Dembskis gyveno ir 
Šveicarijoje, kur suartėjo 
su kunigais, siekusiais baž
nyčios reformų.

Amerikoje
Ieškodamas laisvesnės 

bažnyčios, V. Dembskis 
1880 m. iš Europos nuvyko 
į Ameriką. Trejetą metų 
pakunigavęs keliose vietose, 
nusikėlė į Kanadą ir at
kampioje lenkų nausėdijoje 
klebonavo devynerius me
tus. Čia jis ne tiek mokė 
savo tamsuolius tikinčiuo
sius religinių dalykų, kiek 
ūkininkavimo, apšvietos, 
žmoniško gyvenimo, pats 
visur kur rodydamas 
darbštumo ir dorumo pa
vyzdį.

Bet nė atkampi vietovė 
neapsaugojo V. Dembskio 
nuo jėzuitų intrigų, ir jis 
vėl grįžo į Ameriką, šen 
ten pasisukaliojęs, susipaži
no su J. Šliupu ir 1892 m. 
apsistojo jo šeimoje. Da
bar jis galutinai suvokė ne
begalįs ilgiau būti kunigu, 
ima ieškoti tikrojo gyveni
mo kelio, persiima ateisti
nėmis ir socialistinėmis idė
jomis, atsiduoda pažangiai 
visuomeninei veiklai, stoja 
prieš klerikalizmą, skatina 
emigrantus telktis į unijas, 
kovoti dėl savo teisių.

Į gyvenimo pabaigą V. 
Dembskis ėmėsi plunksnos 
ir parašė aštuonias knygas, 
iš kuriu svarbesnės yra 
šios: “Iš ko kyla melai ir 
visokios skriaudos žmoni
joje” (1899), “Imtynės ba- 
gočiu su varguoliais” 
(1900), “Kank i n t o j a i ir 
kankin t i n i a i už mokslą” 
(1905). “Inkvizicija, arba 
atpirkimas žmonių nuo šė
tono” (1909).

“Vlad i s 1 o v o Dembskio 
knygos, —< rašo K. Vairas- 
Račkauskas,— yra ne tiek 
mokslinio, kiek publicistinio 
pobūdžio. Jų visų temati
ka, atsižvelgiant į ano me
to sąlygas, ne atsitiktinė, 
labai aktuali, susijusi su 
politika, su kova dėl darbi
ninkų gerovės, dėl bendro 
jų išprusimo, dėl išsivadavi
mo iš religinių prietarų. 
Tai pirmiausia Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietu
viams emigrantams šviesti,

padėti jiems sunkioje kovo
je dėl būvio knygos, nu
kreiptos prieš bet kokią 
priespaudą, despotizmą.”

V. Dembskis mirė 1913 m. 
lapkričio 14 d. Skrantone, 
J. Šliupo šeimoje, kur pra
gyveno 21 metus. 1925 m. 
jo palaikai su urna iš Bruk
lino buvo parvežti į Lietu
vą ir palaidoti Šiaulių lais
vamanių etinės kultūros 
draugijos kapinėse. Didysis 
humanistas ir laisvamanis 
visiems laikams grįžo į 
gimtąjį kraštą, iš kurio bu
vo išklydęs prieš 60 metų.

Štai kas buvo tasai kun. 
V. Dembskis. Keliais blan
kiais sakiniais toli gražu 
neįmanoma atpasakoti viso 
to, kas išdėstyta K. Vairo- 
Račkausko knygoje — ją 
būtinai reikia pačiam per
skaityti. Amerikos pažan
gioji lietuvių išeivija gali 
didžiuotis, kad j jos istoriją 
pateko toks šviesus, toks 
patrauk lūs, toks didelis 
žmogus — Vladislovas 
Dembskis. K. Vairas-Rač
kauskas savo knyga jam 
pastatė gražiausią pamink
lą, kurio įrašo “Kunigas 
maištininkas” neįstengs iš
dildyti laikas.

J. Petronis

Marių žiedai pavojingi
Meksikos užlajoje prie 

Floridos krantų, per 85 my
lias, o ypatingai Venice ir 
Sarasotos intakoje, pasi
reiškė taip vadinama “red 
tide.” dar kitaip—“Gymno 
dinium Bloom” (žodyne to
kių pavadinimų ir jų reikš
mės nėra). Gal tai bus ko
kia žydinti povandeninė žo
lė. Sako, jos žiedai sudaro 
tokias bakterijas, kurios 
kyla į vandens paviršių ir 
ten sudaro mišinį iki 3,000,- 
000 vienučių į litrą vandens.

Sako, žuvis gali pakęsti 
toki mišinį, kol nėra virš 
200,000 vienučių i litrą van
dens. O kai tik susidaro 
daugiau, tai žuvis pakliu
vus į ta vandenį, negali 
kvėpuoti ir miršta. Vilnys 
išmeta negyvas žuvis ant 
smėlio, kai kurios jau dvo
kia, ir reikia jas greit nu
valyti ...

Ne vien tik Florida tokia 
nelaiminga. Praeitą vasarą 
turėjau ilgas atostogas^, lan
kiausi gražiajame Michiga- 
ne, kur yra labai daug eže
rų ir upių. Žuvelę ten sun
ku pagauti.

Apsistojom porai savaičių 
puikiajame Ludingtone, prie 
Michigan ežero. Čia suva
žiuoja daug turistu praleis
ti vasaros laiką. Šiemet ir 
šis mėlynasis milžinas — 
Lake Michigan — pradėjo 
mesti negvvas žuvis iš savo 
gelmių. Vasarotojai, nepa- 
kęsdami jų kvapo, bėgo į 
ten, iš kur atvyko.

Dzūkelis

Drg. R. Mizarą prisimenant
Mano paskutinis su juo pasimatymas

Sunku tikėti, kad Rojaus 
Mizaros jau nėra gy 
tarpe. Koks skaudus, 
delis nuostolis visam pa
žangiam judėjimui ir tūks
tančiams jo draugų - bičiu
lių! Koks brangus jis ouvo 
žmogus, tiek daug pas jį 
buvo širdingumo ir 
jautos visiems!

Tik va taip neseniai buvo 
proga susitikti jį Kanadoje 
ir kartu su abiem mi 
Mizarais vykti į Brocl^tono 
pikniką. Tai buvo 1 
mėnesio pradžioje.

vųjų
di-

zuo-

elais

epos 
Rojus 

buvo pdnas energijos ir at-
Kaip 
žmo- 
mks- 
zges-

rodė pilnai sveikas, 
greitai, kaip staigiai 
gaus gyvenimo siūlas t] 
ta ir amžinai gyvybė u 
ta! - \

Skausmas širdį spai 
vienam jo draugui, kie 
nam laikraščiui ir vis 
kurie M'izarą pažinojo 
bai pasigesime jo p1 
raštų, jo širdingų asnt 
kų patarimų ir pamo 
mų.

Rojus Mizara buvę 
siems artimas draugas, vi
sada pasiruošęs tarti gerą 
žodį, paguosti visus. Jis 
buvo jautrios širdies, malo
naus charakterio. Jis 
tingai daug sielojosi d 
siskyrusiu iš gyvųjų :arpo 
draugų-bičiulių. Apie kiek
vieną mirusį draugą bei pa
žįstamą parašydavo, apgai
lėjo, žymiai įvertindarr 
nueitą gyvenimo kelią bei 
veiklą.

Mizara buvo nepapr 
atminties žmogus ir jis 
mokėjo ją naudoti.

Tikriausiai buvimas jaut

s ne 
kvie- 
ems,

eniš- 
ikini-

vi

ypa- 
ėl iš-

as jo

astos

rios širdies galėjo pagrei
tinti, per anksti užgesti jo 
gyvybei. Pav., prisimenu, 
kaip prieš keletą metų Bos
tone mirė drg. Zigmas Ba
rysas, Mizaros jaunų dienų 
asmeniškas draugas. Miza
ra buvo nuvykęs į jo šerme
nis kalbėti. Po to jis man 
rašė (Barysas buvo mano 
gimin a i t i s ) , kad Zigmo 
mirtis jį tiesiog sukrėtė ir 
jam bus labai sunku kalbė
ti laidotuvėse. Tai rodo, 
kad jis sielojosi mirusiais.

1913 metais R. Mizara, 
Z. Barysas ir R. židžiūnas 
kartu atvyko į Ameriką iš 
Lietuvos, ir visi trys pa
ėjo nuo Merkinės miestelio 
ir, rodos, visi trys lankė 
Merkinėje pradinę mokyk
lą. |

Prie to, be abejo, Miza
ros sveikatą pažeidė įtemp
tas’ darbas. Apart savo 
kasdieni nio darbo prie 
“Laisvės” bei kitų darbų 
parašė daugelį knygų. Ogi 
tie tūkstančiai sakvtų kal
bų... Neklvsiu sakydama, 
kad pasaulis mažai turi 
Mizaros energijos, ryžto, 
gabumo ir didelio pasišven
timo žmonių.

Daugiau velionio Rojaus 
MSzaros nejaudins, nevar
gins draugų mirtys, jų kas
dieninės gyvenimo proble
mos ir kartu bendros žmo
nių pasaulinės problemos.

Reiškiu gilią gilią užuo
jautą mielai Ievutei. “Lais
vės” personalui, tūkstan
čiams Mizaros draugų ir vi
siems “Laisvės” skaityto
jams.

Keturi garbingi broliai
trau-Monotoniškai stuksi 

kinio ratai. Prekiniame va
gone prieblanda, žmonės 
sėdi ant grindų tylėdami.

Henrikas Svetlikauskas 
niekaip negali atplėšti akių 
nuo spygliuota viela lango. 
Ten saulėlydžio nurausvin
tas dangus, ten laisvę, 
juos veža į koncentracijos 
stovyklą...

Gyvenimas nelepino bro
lių Svetlikausku. Jie anks
ti liko našlaičiais, duoną 
pelnėsi piemenaudami ir 
bernaudami. Bet visuomet 
jie buvo ištikimi paskuti
niam tėvo priesakui.

“Vaikai, gyvenkite dorai, 
— pasakė jis mirdamas. 
Tai, beje, ir buvo visa, ką 
tėvas paliko keturiems su

an go . 
.svin-

O

nums...
Bet ką reiškė “gyvenkite 

dorai” tada, kai Įsi

nieko nepasakė... IrJis 
kelioms dienoms jį paliko < 
ramybėje. Po to tardyto
jas pprodė sąrašą: 
šokti 
į tą pusę, kur nėra bėgių...

O jiems pasirinkimo nėra. 
Vienas po kito jie krenta į 
tamsą. Kas suklumpa ant 
bėgit, kas nurieda į pašlai
tę. Bet pasikelia visi... 
Dvidešimt aštuoni... Ne- 
jauscami skausmo, jie puo
la bučiuoti Henriką Svet- 
likau 
grup<

iš traukinio, tai šoks

įską. Po to išsiskirsto 
elėmis po du-tris.

Grįžęs į Ukmergės apy- 
s, Henrikas Svetli- 
tas kartu su savo bro- 
keršijo okupantams, 

r jis gyvena Vilniuje.

linkę 
kausi 
liais 
Daba

Stasys Kamaitis

Gen. Eisenhoweris ir
vėl sirginėja

ashingtonas. — Buvęs 
dentas Dwight Eisen- 
ris ir vėl nesveikuoja.

prezu 
howe 
Gydytojai pripažino, kad 
jam 
tatin 
ma, 
kės.
žiau^ žmogui gali susida
ryti 
komplikacijų.

yra sunegalavus pros- 
ė liauka. Bet spėja- 
kad operacijos nerei- 
Žinoma, 77 metų am-

visokių nenum a t y t ų

Bendras Lietuvos ir
Bulgarijos filmas

nius.—Neseniai iš Bul- 
os Liaudies Respubli-

Vi
gari;
kos grįžo Lietuvos kino stu
dijos 
raiti 
Žala'

direktorius J. Lozo- 
3 ir kino režisierius V. 
tevičius. Bulgari joje 

sudarytas prelimina-' 
susitarimas — 1968

Vilniuje, dailės salone atidaryta tradicinė 
lenkų knygos dekada. Vilniečiai čia gali 
susipažinti su naujausia lenkų literatūra, 
įsigyti pageidaujamų knygų.

i M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

NEIGIMAS
Nepikti ir kuklūs mano norai— 
Man ne visko reikia, tik dalies. 
Krinta obuoliai ir meteorai

Ant seniai pažįstamos žolės.
Tegul būna viskas kaip lyg šiolei— 
Girių upės, pienas paryčiais.
Tegu būna seniai ir keistuoliai, 
Ir sodybos su slauniais gaidžiais.

Tegu būna skolos nemokėtos— 
Mums kažkas taip pat neužmokės. 
Tegu lieka griežtas etiketas— 
Tartum kuoras griūvančios pilies.

Tegu lieka, tegu viskas būna.
Mano dalgis žolėje atvės, 
žvaigždės per nakties pailgą kūną 
Tartum prakaito lašai varvės.

Ir be skausmo strėlėmis į tolius , 
Įsirėš smailėjantys keliai.
Aš tikiu, kad dar ilgai į žolę 
Meteorai kris ir obuoliai,

Juozas Marcinkevičius

veržė 
hitlerininkai, kai Pivonijos 
šile kasdien poškėjo šūviai 
ir klupo nekalti žmor ės...

Tai nebuvo šiaip sau žudy
nės. Fašistai norėjo žūt 
būt sustabdyti istoriją 
tą, užmušti žmonėse 
sesnio, geresnio gyv 
viltis.

Vaclovas Svetlikaiįskas, 
pats vyriausias, treč: 
ketvirta karo diena si 
do šautuvą ir natratikė į 
mišką. Paskui Vacio 
Feliksas ir Boleslovas.

Tik jis, Henrikas, kol kas 
liko Ukmergėje: reikėjo 
mieste patikimo žmogąus.

Įkliuvo jis per neapdai
rumą. Odų fabrikėlyje, kur 
dirbo, okupąntus koneVeik- 
davo visi. Štai jis ir nu
sprendė pradžiuginti darbi
ninkus: atnešė paskaityti 
lapelį apie Tarybinės Ar
mijos puolimą prie Stalin-

s ra- 
švie- 

enimo

ą ar 
rsira-

vą —

grado. Meistras, sakytum,
— Štai čia jūsų.. Svetli- 

kauskų, pavardė. Visi ketu
ri esate pasmerkti mirti. 
Tegul kiti trys ir miške... 
Surasime,

Ankstu rytą jį išvarė į 
kiemą. Krapnojo lietus, 
burzgė užvestas sunkveži
mis, kuriame sėdėjo mirti 
pasfmerkti žmonės. Čia pat 
stovėjo Ukmergės policijos 
viršininkas Paškevičius.

—O! Ponas Svetlikaus- 
kas, —> kilstelėjo pirštinėtą 
ranką jiš. — Prisimenu— 
meistras. Neblogą gitarą 
man padarei.

Po to jis atsigrįžo į poli
cininkus:!

„9

—Šitą veskite atgal...
Ir štai dabar dunda trau

kinys. Paskutinė stotis — 
koncen t r a c i j o s stovykla. 
Dar netekę jam matyti 
žmogaus, kuris iš ten grį
žęs. Lauke temsta, prade
da kristi šlapdriba. Tylo
mis sėdi nevilčiai pasmerk
ti žmonės.

Jis pakyla. Na, taip. Pro 
ašokusią vagono durų lenti
kę galima iškišti ranką...

Jis iki kraujo apsidras
ko rankas, kol atnarplioja 
viena užrištą duru skląstį.

Vyrai, — pašaukia ty
lomis. ..

Po valandėlės pravėrę 
duris, jie žvelgia į tamsoje 
švytruojančius bėgius. Sar
gybiniai isitaisę priešingo
je traukinio pusėie. Jie įsi
tikinę: iei kam ir pavyks 
to ir telaukė, iškart į po
liciją.

Ten jį be gailesčio mušė. 
Klausimai kartodavosi tie 
patys. “Iš kur gavai pro
klamacijų? Kur broliai? 
Kur slapstosi partizanai?”

rinis
metais sukurti bendros ga
myba (Sofijos meninių fil
mų studija ir Lietuvos ki
no studija) spalvotą plačia
ekranį filmą — “Avakumas 
Zacl ovas prieš 07.”

teratūrinį scenarijų to
paties pavadinimo bulgarų 
rašytojo Andrejaus Guliaš- 
kos knygos motyvais rašys 
ir filmą statys režisierius 
Vytautas Žalakevičius. Fil
mą ęuks bulgarų kino ope
ra to 
kurį 
pažįsta iš filmo “Riteris be 
šarvų.

ius Atanas Tasevas, 
taryiniai kino žiūrovai

M

Sako, sekretoriaus 
pasiūlymai apgavingi
Šiaurės Vietnamo vyriau- 

s oficialus laikraštis 
an Dan” sako, kad

sybė
“Nh
Jungtinių Valstijų sekreto
riau 
kos”
ti sena apgavystė. Kaip ži
nia,
Ame
šilai ko
prezidento Johnsono išdės
tytų 
lėtų 
kad
Vietnamą bombarduoti, jei
gu Vietnamas iš anksto 
ūžti 
bos

Lpikraščio
buvo paskelbtas per Hano
jaus

s Rusko vėliausi “tai- 
’ pasiūlymai yra ta pa-

sekretorius sakė, kad 
rikos vyriausybė tebe- 

rugsėjo 19 dieną

sąlygų, kaip karas ga- 
užsibaigti. Jis sakė, 

Amerika nustotų Š.

trintų, kad taikos dery-• 
bus sėkmingos.

pareiškimas

radiją.
Laikraštyje vėl pabrėžia- 

kad karas baigsis ir 
a bus atsteigta tik ta
mada Amerika besąlygi- 
nustos bombardavus Š. 
naimą, nutrauks visus

ma, 
taik 
da, 
niai
Vie t:
karp veiksmus ir išsikraus
tys iš Vietnamo.



4 psL L AI S V £
■ , I | IĮ. ■

Penktadienis, S; alio (October) 27, 1967

MIRUS ROJUI MIZARAI
(1967 m. rugsėjo 23 d.) 

šiandieną mirė gabusis mūsų vadas 
Ir tikras draugas vargingųjų žmonių, 
Kuris buvo ryžtas, drąsus ir kovingas, 
Kuris kovą vedė dėl labo vargšų.
Ir nors liūdime netekę mūsų vado, 
Bet neapleiskime kovingų eilių, 
Nes tai yra siekis jojo idealo— 
Laisvę, lygybę laimėti labui visų.
O Jums, drauge Ieva, netekusiai draugo, 
Užuojauta mūsų širdinga ir gili,
Ir Jūsų širdžiai, suspaustai didžio skausmo, 
Mes noriai padėsim kentėti visi.

Jonas Juška

Mirus

ROJUI MIZARAI
Mirus brangiam draugui Rojui, reiškiame 

giliausią užuojautą jo žmonai Ievai ir visiems 
kitiems artimiesiems.

—S. ir V. Kuzmickai
Cleveland, Ohio

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmonai 

Ievai, visiems giminėms ir idėjos draugams.
J.^ Družas T. P. Neukas
Eva Likas Lina Smith

K. C. Kalošai
—So. Boston, Mass.

Brockton, Mass.
“Vilnies” vajus prasidėjo 

rugsėjo, o “Laisvės” — spa
lio mėn. “Laisvei” jau pa
siunčiau suvirš desėtką at
naujintų prenumeratų, bet 
“Vilniai” dar nei vieno.

Minėtų laikraščių mielus 
skaitytojus prašau talkos, 
man pagelbėti: jeigu suži
note kokį naują skaitytoją, 
tuoj man praneškite; jeigu 
kuriuos pakalbinsiu atsi
naujinti, būkite taip geri, 
atsinaujinkite pirmiau negu 
ateis žiemos sniegas. Už tai 
būsiu jums labai dėkingas.

Buvo sunkiai susirgęs 
piešėjas J. Stočkus. Keletą 
dienų gulėjo ligoninėj, da
bar gydosi namie, pasidavė 
po LDS 67 kp. pašalpa. Gy- 
vena 67 Blendal St. Jį pri
žiūri žmona Vera. Linkime 
jam greitai susveikti.

Atitaisymas klaidų
Laisvės” nr. 79, spalio 17, 

mirusio Rojaus Mizaros ar
timiesiems užuojautoj nuo 
brocktoniečių netikėtai pra
leista pavardė drg. J. M. 
Masteikų. Ten pat tilpo ne
teisingai pavardė J. Valai
tis, turi būti J. Vaitaitis. 
Už tai gerbiamųjų d.d. at
siprašome.

George Shimaitis

Bridgewater, Mass.
Širdinga padėka visiems, 

kurie mus atjautė liūdnoje 
valandoje, kuomet spalio 4 
netikėtai mirė mano myli
mas vyras, vaikų tėvas, 
Stanley J. Kirslis.

Širdingai dėk o j ame už 
simpatijos pareiškimus, gė
lių vainikus, lankymąsi šer
meninėje ir už gražų paly
dėjimą į Pine Hill kapines; 
G. Shimaičiui už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą. Vi
siems šermenų ir laidotuvių 
dalyviams didelis širdingas 
ačiū.

Anna Kirslienė, žmona 
Dr. S. Kirslis,

sūnus ir jo šeima 
Genevieve Keenan, 

duktė ir jos šeima

Sl
i

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuo

jautą velionies žmonai Ievai ir visiems gimi
nėms bei idėjos draugams, taipgi laikraščio 
“Laisvės” kolektyvui, netekus atsakomingo re
daktoriaus, ir visai pažangiai visuomenei, nete
kusiai įžymaus rašytojo ir visuomenininko. 
Liūdime visi kartu.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
—St. Petersburg, Fla.

ii

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 

Ievai, artimiems giminėms, idėjos draugams ir 
pažįstamiems.

LLD 2-os kuopos nariai ir I
G. ir V. Kvetkas

; Elz. Fraimontienė
So. Boston, Mass.

Mirus

ROJUI MIZARAI
LLD 74 kuopos nariai reiškiame gilią' už- 

užuojautą velionio žmonai Ievai, giminėms, idė
jos draugams ir pažįstamiems. Liūdime kartu...

K. M. Stashinskai S. Beavech
A. P. Česnikai K. Stonienė
K. Thomas P. Povilaitis

— New Kensington, Pa. —

Mirus

ROJUI MIZARAI
Iš širdies jausmų gailime netekę lietuvių 

liaudies rašytojo, mokytojo, redaktoriaus ir 
brangaus draugo.

Mudviejų užuojauta Ievai Mizarienei ir vi
siems giminėms. Liūdime kartu su jumis...

Alma ir Robertas Bruwer
St. Petersburg, Fla.

Haverhill, Mass.
Spalio 17 atsibuvo nomi

nacijos kandidatų į miesto 
valdybą. Rinkimai įvyks 
lapkr. 7 d. Renkami majo
ras ir 9 patarėjai (coun
selors). Pirmiau miestas 
buvo valdomas manadže- 
rioir 5 aldermanų. O da
bar bus valdomas stip
raus majoro ir 9 alderma- 
nų.

Čia turiu priminti balsuo
tojams, kad mes turime 
kandidatą į aldermanus la
bai gerą vyrą John S. Cook. 
Ne tuo, kad jis yra lietu
vis ir mūsų klubo narys, ir 
ne dėl to, kad jis yra Ge
dimino klubo manadžeris. 
Bfet dėl to, kad jis yra mu
sų prietelius. Jis yra ir 
žmonių, ypatingai senių, 
apsaugos skersgatv i u o s e 
šalininkas. Jis yra Council 
of Safety prezidentas.

Balsuokite už, John S. 
Cook! Aš balsuosiu.

• ’ . . .

Oi, kaip liūdna netekus 
brangaus, mielo priete- 
liaus-draugo Rojaus Miza
ros. Prašome priimti mūsų 
visų haverhilliečių draugų 
ir draugių didelę užuojautą 
mielai Ievai Mizarienei, Ro
jaus mylimai žmonai.

O štai vėl pranešė, kad 
Norwoode, irgi nuo širdies 
smūgio, mirė draugė Ivo- 
nė Niaurienė, Roberto žmo
na.

Mūsų užuojauta R. Niau- 
rai jo giliame liūdesyje.

Turime pasigirti, kad 
mums “Laisvės” vajus ge
rai sekasi. < Vieną' laimėtą 
prenumeratą nespėjom su
tvarkyti ir pasiųsti, štai 
daugiau atsiranda.

Prie to, mes pasiryžome 
su rengt puikų, skoningą 
balių lapkričio (Nov.) 5 d. 
Pietus duosime 1-ą valandą, 
pietų metu, gražioje lietu
vių Gedimino salėje, 324 
River St., Haverhillyje.

Prašome vietinius ir iš 
kitų miestų atvažiuoti pas 
mus lapkričio 5 d. Mes ne
norime girtis, bet pietūs 
bus kuo geriausi ir apšvies 
tos naudai. Komisija ir va- 
jininkai kviečia visus lai
mingai atsilankyti.

W. R.

Oakland, Calif.
Pas mus Oaklande kilo di

džiausia protestų banga 
prieš šaukimą jaunuolių į 
karą Vietname. Prasidėjo 
spalio 16 d. Yra daug areš
tuotų ir sužeistų moterų ir 
vyrų.

Iš anksto, nuo 6 vai. ryto, 
tūkstančiai jau stovi prie 
“induction Center”. Taip 
pat Berkeley, Calif., kam
puose šimtai aukštųjų mo
kyklų studentų protestuoja 
prieš šaukimą jaunuolių į 
karą Vietname.

San Francisco irgi jau
nuoliai apsupę Federal Bu
ilding kelia didžiausią pro
testą prieš šaukimą, ir šau
kimo kortas grąžina mies
to pareigūnams, kiti jas de
gina ir atsisako eiti į Viet
namą, atsisako ten žudyti 
nekaltus vietnamiečius, net 
ir moteris, ir mažus vaiku
čius.

Taip pat Port Chicago, 
Calif., kur išdirba pragari
nes Napalm bombas, spalio 
19 paskelbta protesto ban
ga prieš ėmimą į karą Viet
name.

F. K.

MIAMI, FLA.
J au prabėgo pusantrų 

metų kai mirė brooklynietė 
Adelė Ruseckienė, kuri bu
vo nuolatinė Lietuvių So- 
cialio Klubo lankytoja. Spa
lio 21 jos pirmojo vyro sū
nus Donald J. Carentz, at
laikęs savo mamytės apgai- 
lą, apsivedė su panele Ruth 
J. Willeenford.

Vestuvinės apeigos ir 
puota, su orkestru ir ska
niais valgiais, atsibuvo Lie
tuvių Socialiame Klube. 
Publikos dalyvavo virš šim
tas, kuri gausiai palinkėjo 
jaunavedžiams 1 a i mingo 
gyvenimo.

- - o - -
Spalio 22 Liet. Socialiame 

Klube, skanius valgius pa
gamino H. Žekonienė su sa
vo pagelbininkėmis. Ta. pro
ga atšvęsta kelių moterų 
gimtadieniai, kurių tarpe 
buvo ir Nelė Tamošiūnienė.

Dalyvavo ir svečių iš ki
tur atvažiavusių: Helen 
Kairienė, Mr. ir Mrs. Podis, 
S. Bartulis, Mr. ir Mrs. Ab
romaitis. Visoms jubilia
tėms pagerbti publika at
sistojo ir sugiedojo “Happy 
Birthday”, palinkėjo daug 
sveikatos ir dar ilgo am
žiaus.

V. J. Stankus

Chester, Pa.
Literatūros Draugijos 6- 

sios apskrities konferencija 
įvyko su skaitlingais dele
gatais ir svečiais. Buvo ga
na plačiai aptarta draugi
jos reikalai ir mūsų spauda. 
Kvietė visus Literatūros 
Draugijos narius stoti į 
darbą gauti daugiau drau
gi jiai narių, atpildyti vietą 
tų, kuriuos mirtis pasiėmė. 
Taipgi visi stokime į darbą 
gauti savo laikraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai” nau
jų skaitytojų ir atnaujinti 
baigiančiąsias prenumera
tas.

Taipgi suvažiavimas nu
tarė paremti, kiek išgali 
darbininkišką spaudą ten, 
kur daugiausia teikalinga. 
Paaukota Meno Sąjungai 
$10, Literatūros Draugijos 
Centrui $10, angliškam 
“Worker” $20, Urugvajaus 
“darbui” $20, “Liaudies 
Balsui” $20, ateivių gyni
mui $20, “Laisvei” $100, ir 
“Vilniai” $100.

Geras darbas buvo atlik
tas, nes svečiai skaitlingai 
atsilankė, nuoširdžiai parė
mė, o mūsų puikios šeimi
ninkės gerai svečius vaiši
no. Taipgi mūsų geri drau- 
gai-gės prisidėjo, dovanojo 
pyragų: d. J. Stanienė, V. 
Gustajtienė, Sofia Lipšienė. 
Apščiai apdovanojo gėlėmis 
H. Tureikienė ir Albert 
Grigas. Prie valgių paga
minimo ir prie stalų patar
nauti pasidarbavo H. Tu
reikienė, Lietuvaitė, Stanie
nė ir Gustaitienė.

Literatūros D-jos 6 aps
krities Komitetas taria di
delį ačiū visiems, kurie pri
sidėjo darbu ar dovanomis, 
taip pat visiems atsilankiu
siems svečiams, kad visi 
taip nuoširdžiai parėmėt 
savo draugiją ir spaudą.

Konferencija nutarė ir 
ateinančiais metais konfe
renciją laikyti Ghesteryje.

Svečiai konferenciją ir 
jos veiklą nuoširdžiai parė
mė:

A. Lietuvaitė $35.
A. Lipčius $35.
J. J. Staniai $^0.
Antanaičiai $15.
Po $10: Gabrila u s k a s , 

Gegžnienė, Merkiai, Švėgž
da, P. Šlajus, N. Dudoniai.

Po $5: O. Kučiauskaitė, 
J. Stasiukaitis, J. Deltuva, 
Fergiene, Bendradarbis, A. 
J. Pranaitis, P. Baranaus
kas, F. Deltuvienė, E. Be- 
kampienė, Navickai, Vaiš
vilienė, Vaišvila, P. Gižaus* 
kienė, Yakonis, S. Lipčie- 
nė, Urbienė, Gurklis, Va- 
lantai, Gužonienė. P. Pa- 
serskis $4.

Po $3: Bertašienė, Kas- 
p a r i ūnienė, Pivariūnienė, 
Odzienė, Na.valinskienė. 
Tomas, Puodis po $2. Smul
kiais $3.

Nežinau, ar teisingai pa
vardes įskaičiau. Jeigu kur 
būtų klaida, man pranešus, 
bus galima atitaisyti.

A1. Lipčius

“Mariner 5” pralėkė
*

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Liūdime netekę žymaus rašytojo, pažan- j 

giojo laikraščio “Laisvės” * 
riaus. Giliausia užuojau 
Ievai Mizarienei ir visiemš giminėms.

t Fustas, Petrė 
Stančikai

?. O. Kairiai

A. J. Puishis
Adelė Pakalniškienė
F. M. Lideikiai

Antanas Ruseckas 
Wm. V. Vilkauskai 
B. A. Putrimai
L. A. Tvaskai 
S. A. Wolf 
Al Al Jociai 
G. G. Gendrėnai

u Kaziūnė Pakšienė
J. P. Brass 
J. S. Bakšiai 
F. A. Šklėriai
M. Lapata 
D'aratėlė Čeplinskienė 
J. S. Vinikaičiai 
J. O. Rubai 
Motiejus Šteinys 
A. M. Račkauskai 
J. H. Sholunai 
Bronius Jankauskas 
Antanas Antanavičius 
D. Lesnick 
Frank Kalanta 
Anna Kalanta 
J. A. Valinčiai
J. S. Jukniai 
Pete Steponaitis
K. T. Sholunai 
M. A. Jacyno 
J. O. Greblikai

St. Petersburg,

vyriausio redakto- 
;a velionies žmonai

t. J. White
7. M. Repeckai 
Zuozas Užusienis 
Rožė Užusienis 
Agnes Pike 
Z. P. Blaškiai
V. K. Kelley 

Margaret Miller 
t'. P. Miller
Antanas Kavaliauskas 
Mik Sireika 
J. M. Judžentai 
Frank Mockapetris 
Leo Valančius 
Margaret Klishius 
Hlzbieta Ecenia 
Anna K. Straukas 
J. H. Žilinskai 
Ona Klimienė 
Petras Klimas 
J. O. Rawata 
Adelė Yutis 
riamas Norvel 
J. A. Stukai 
t F. A. Milkin tai 
Natley Lenigan 
Amilia Gaižutis 
Vera Pocienė 
Povilas Pučkorius

Florida

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuoja

Mizarienei ir artimie
utą brolienei Ievai 
ms giminėms.

W1LIMAS R. ir AGOTA MIZARAI 
Lawrence, Mass,

Clinton, Md.— Netoli nuo 
čia automobilių nelaimėje 
užmušti penki žmonės—tė
vas, duktė ir kitos trys 
mergaitės, kurias jis pa
ėmė pavažinėti.

Mirus
ROJUI MIZARAI

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Ievai, giminėms, draugams 
j e Visi liūdime netekę

F. Čižauskas
J. Pacauskas
F. Pikūnienė

— Shenandoah,

r broliams Lietuvo- 
3 j aus.

Wasell
Naravai
Matuzai

Pa. —

—.——

Skaudus netekimas žymaus rašytojo, y
šviesos skleidėoj( ) mirusio

ROJAUS MEŽAROS
Gili užuojauta jo ž 

ir “Laisvės” ko
monai Ievai 
lektyvui.

B. M
‘ A. R.

—Str•

. Minotai 
Antanavičiai

3ud, Ont., Canada

, pro Venerą
Pasadena, Calif. — 

signalai .parodo, kad 
19 d. Amerikos moksl 
paleista raketa “Mariner 5” 
sėkmingai, pagal 
praskrido pro planetą Ve
nerą. Iš jos gauti duome
nys, sakoma, kiek skirtin- 
giau apibūdina Veneros po
būdį, negu iš Tarybinės ra
ketos, kuri nutupė ar 
ne ros. Specialistai da 
ginimus.

Gauti 
spalio 
ninku

planą,

ro ly-

MIRUS

ROJUI MIZARAI ♦
Mes, Norwoodo ir apylinkės (Massachusetts) 

draugai, reiškiame užuojautą jo žmonai Ievai, 
broliams Lietuvoje, giminė]ns, artimiesiems ir 
visai pažangiajai visuomenei.

M. Uždavinis
A. Vaitkevičius
B. i Sarapienė
J. M. Sadauskai
C. Tarailienė
L. M. Trakimavičiai
A. O. Zarubos
J. S. Budrevičiai

B. Y. Niaurai
M. Krasauskienė
M. Davidonienė
S. Družas
N. Grybienė
V. M. Navickai
J. Družienė >
V. Žilaitis 1
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LAISVES' VAJUS
(Atkelta iš I-mo psl.)

aL. Žemaitiene negalės pilnai dalyvauti vajuje. Jos vyras 
jpesveikuoja. Linkime jam sustiprėti.

Brooklyno ilgametis va j įninkąs Valys Bunkus jau 
pradėjo savo darbą. Jis pereitą savaitę (po darbo valan
domis) apvažinėjo gerą skaičių skaitytojų. Pridavė ge
roką skaičių atnaujinimų. O kai kurie priduoda prenu
meratų ir man (L. K—tei), tai sako punktus priskaityk 
Bunkui. Priėmiau nuo: J. Juškos, Nelės Ventienės ir I. 
Mizarienės.

A. Račkauskienė, Ward Hill, Mass., prisiuntė tris 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Ji ir M. Kazlaus
kienė (haverhillietės) darbuosis vajuje bendrai. Daug 
sėkmės Jums!

M. Uždavinis, kitas ilgametis va j įninkąs, prisiuntė 
dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Pradžia jo 
gera. .• (

Vera Smalstienė, Livonia, Mich., taipgi prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Turėtų Detroitas 
bendrai darbuotis, bus didesnis skaičius punktų. Visvien 
dėkingi esame už gražius rezultatus.

Sekanti įstojo į vajų su atnaujinimais: S. Radusis, 
Bayonne, N. J., ir A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa.; S. 
Gendrick, Rochester, N. Y., ir J. K. Mažukna (LLD 87 
kp.), Pittsburgh, Pa.

Šiam raštui einant spaudon, gavome žinią iš Phi- 
ladelphijos, kad mūsų gero veikėjo-vajininko R. Merkio 
žmona mirė. Užuojauta jam. Prašome philadelphiečius 

^dvigubai padirbėti vajuje.
y- ----------- >

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Harrison, New Jersey, 
lietuviams

Sekantį sekmadienį, spa
lio 29, bus gera proga Har- 
risono ir apielinkės vietų 
lietuviams pamatyti gra
žius vaizdus iš mūsų senos 
tėvynės Lietuvos. Lietuvių 
klube (apatinėje salėje, 17 
Ann St., bus rodomi gražūs 
filmai (judami paveikslai). 
Matysite dabartinį jaunimą 
žaidžiant; išgirsite gražią 
Lietuvos liaudies muziką 
ir matysite lietuviškus šo
kius.

Tą dieną viršutinėj salėj 
įvyks LDS 3-čios Apskri
ties konf ere n c i j a. Pra
džia 11 vai. ryto, o filmų 
rodymas prasidės 4-tą vai.

Užtikriname, kad atėję 
būsite pilnai patenkinti. 
Filmus rodys Jonas Grybas 
iš Brooklyno. Prašome at
silankyti.

Komitetas.

LAISVĖ 5 pust

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y., pridavė $53. Aukojo:
William Baltrušaitis, Brooklyn, .Y.................. $20.00
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y............................. 6.00
E. Kasmočienė, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y..................  5.00
A. Mikalaus, Ozone Park, N. Y............................. 5.00
A. Balčiūnai, Richmond Hill, N. Y...................... 5.00
O. černevičienė, Maspeth, N. Y.........................  5.00
Po $1: Dr. A. Petriką ir D. Mažilis, Brooklyn, N. Y.

Nuo kitų gauta sekamai:
Iš Waterbury, Conn, (nuo LLD parengimo, 

‘ per M. Svinkūnienę) ....................  $150.00
Per B. Ramanauskienę, Sellersville, Pa.......... 50.00
Povilas ir Nellie Ventai, Forest Hills, N. Y. .. 25.00 
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. ............... 20.00
L. Gavrilovich, New York City, N. Y.............. 11.00

B J. Petrušaitis, Fairfield, Conn................... 11.00
John Shatkus, Peoria, Ill................................... 11.00

j LLD54 kp. (per K. Paciūną), Elizabeth, N. J. 10.00 
j * Nuo svečio iš Lietuvos (Prof. Jurginis)

vakaro (per I. Mizarienę) .. .  ................... 9.00
I S. Radusis, Bayonne, N. J...................  6.00

M. Survilienė, Waterbury, Conn........................ 6.00
B. Martinionis, Waterbury, Conn. ............. 6.00

* A. M. Kazlauskas, Haverhill, Mass.................. 5.00
Ann ir Motiejus Virbickai, Great Ne’ck, N. Y. 5.00 
Frank Witkus, Harrison, N. J..............................5.00
Caroline Remeitienė, Berlin, Conn.................... 4.00

Bethlehem, Pa.
Nuoširdus dėkui už at

jautimą ir atlankymą ma
nęs Saint Luke’s ligoninė
je. Pirmiausia atlankė 
prieteliai Kaz. Čiurlys iš 
Pattenburgo ir eastoniečiai 
Jonas Katinis ir Leonas 
Tilvikas. Jie pranešė ir 
liūdną žinią, kad mirė drg. 
Rojus Mizara. Man širdį 
sukrėtė, akys aptemo aša
romis, negalėjau nė žodžio 
ištarti. Juk mačiau jį 
“Laisvės” name po koncer-

Po $1: P. Augutis, N. FĘaledon, N. J.; C. (Ragauskas, 
Paterson, N. J.; U. Guzonienė, Gloucester, N. J.; Alex 
Kidula, V. Daunis, Union City, Conn.; F. Navardauskas, 
Philadelphia, Pa.; M. Bradauskas, M. Mikshis, Detroit, 
Mich.; D. Milkūnienė, J. Sadauskas, VI. Grinkevičius, V. 
Navickas, Norwood, Mass.; G. Bataitis, Dedham, Mass.; 
Anna Kiškiūnas, Hartford, Conn., ir Helen Kairys, 
Pittsburgh, Pa.

Į Fondą anksčiau gauta $2,583.50. Dabar įplaukė 
$3^9, Viso gauta $2,932.50. Dar reikią $7,067.50.

Dėkojame viršminėtiems aukotojams už jų paramą 
laikraščiui. Laiškai plaukia gražiai. Sekama proga pa
skelbsime ^rezultatus. Ačiū vajininkams už pasidarba
vimą.

“Laisves” Administracija

Budapeštas, Vengrija. — 
Kardinolas Mindszenty pa
silieka užsidaręs Amerikos 
ambasadoje. Jis ten sėdi 
jau daugiau kaip dešimt 
metų. Buvo manyta, kad 
gal jis išsikraustys į Vati
kaną.

Pagerbtas rašytojas
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas de Gaulle dar 
kartą viešai pasmerkė AmeJ 
rikos karą Vietname. Jis 
tai padarė susitikime su Pa
kistano prezidentu Moham
mad Ayub Khanu.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

VALERIJA ZULA
Mirė Spalio 27, 1963 m.

Jau ketveri metai kai mirė mano mylima 
dukrelė Valerija; Pasiilgstu jos. Ilsėkis ramiai, 
mylima dukrele—tu esi mano mintyse visuomet.

to, kuomet jis atrodė taip, 
kad galėtų gyventi iki šim
to metų. Labai, labai gai
la netekus vieno geriausių 
mūsų švietėjų.

Imtų daug vietos padėko
ti visiems, kurie mane lan
kė asmeniškai ir atvirutė
mis. O vis tik norisi pasi
džiaugti, jog atlankė mieli 
mano artimieji: Alfred Za- 
vis, A. J. Baran a u s k a s , 
William Smith, Edmont ir 
Frances Erdman, Antoni ir 
Mary Chaplin, A. ir O. Ab- 
romavičiai. Tilvikas dar 
atlankė ir namie. Dėkui, 
mielas drauge.

Nuo rugsėjo 20 iki spalio 
.20 išgulėjau ligoninėje su 
širdies negalėjimu.

Linkiu visiems būti svei
kiems.

Frank Ziavis

Philadelphia, Pa.
Padėka.

Širdingai dėkojame vi
siems už visokią užuojautą, 
mums suteiktą mano vyrui 
mirus. Tie šešiasdešimt ke
turi gėlynai ir dabar neiš
eina iš akių. Taipgi dėkoju 
už simpatijos kortas, mišias 
ir už viską, kuomi kuris 
prisidėjote palengvinti mū
sų liūdesio valandą.

Dėkojame graboriui p. 
Kavaliauskui už gražų pa
tarnavimą.
Helen Tureikis, žmona 
Kastancija Liemar, duktė 
A’Ieksand. Tureikis, sūnus

MIRUS
Justui Misevičiui

(Chicago, Ill.)
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Richard, 

marčiai Jean ir jų šeimai; dukrai Connie John
son. Taipgi Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje gy
venantiems giminėms ir idėjos draugams.

V. M. Bovinai
M. Cvirkienė
A. M. Valilioniai
J. Smalenskas

J. N. Benekaičiai
J. M. Koch
J. Boney
J. M. Paukštaičiai

J. M. Krupp
— Miami ir Ft. Lauderdale, Fla. —

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams

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

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

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

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

Bet jaunuolis, turintis “endowment’’’ apdraudą, 
ir už 12 metų po įrašymo į LDS jau turėtų gerą 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, jūsų anūkas, įrašytas 
ant $2,000 sumos, už 12 metų jau turėtų virš $1,000 
pagal savo narystės paliudijimą. Jeigu susidarytų 
labai svarbus reikalas, jis galėtų gauti tuos pinigus.

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

Help Wanted Fęmale

ATTENTION! RADIOLOGY' 
nician for X-Ray dept. Startii 
$6,000 up, depending on qua 
tions. Teaching exp. desirable, 
tact Dr. H. Reinhart, Millville 
pital, Millville, N. J. 609-825-3!

a

Tech- 
ig sal. 
ifica- 
Con- 
Hos- 

>00. 
10-87)

ATTENTION. Dining room.
Some cooking. Pleasant wc 
conditions. Age no barrier 
live in or out. References req 
Call MR. SCHMIDT. 215-696 

0

Help, 
rking 

can 
aired. 
■1531. 
12-84)

Announcement

Attention!
HELP!

I am a fast growing BUSI 
and NEED 5 attractive WC 

in this area.
If you are interested in ee 

$150. and UP part time
CALL NOW!

AUTUMN ASSOC., Inc.
At RA 2-2785. Ask for Mr. i

'JESS
MEN

rning

lunn.

San Francisco, Calif.
CGrupė nepaprastų svęcių

Spalio 12 d. mus aplankė 
skaitlinga grupė svečių iš 
Tarybų Sąjungos, 4 mote
rys ir 11 vyrų, aukštų mok
slų žmonių. Grupės vadovė 
Zoja Vasilyevna Zaroubine, 
ilgametė mokslo vadovė, 
kuri labai gerai vartoja 
anglų kalbą, taipgi dar 4 
kiti kalbą angliškai. Jų tar
pe buvo '' visokių mokslų 
žmonių.

Spalio 14 d. įvyko jiems 
suruoštas priėmimas-ban- 
ketas daktaro Godblett pui
kioje vietoje. Dr. Godlett 
iššaukė d-rą Holland Ro
berts, Russian - American 
Instituto vadovą. Jis sakė, 
kad Amerikos liaudis nori 
turėti karštos draugystės 
(ryšius su Tarybų Sąjunga 
dėl išlaikymo taikos..

Dr. H. Roberts iškvietė 
Tarybų Sąjungos ' malonią, 
aukštai išsilavinusią Zoją 
Vasilyevna Zaroubine. Ji 
kalbėjo angliškai, perstatė 
visus iš Tar. Sąjungos sve
čius. Ji nurodė, kad T. Są
junga yra aukštai prasisie
kusi visame progrese ir 
moksle. Kad abiejų valsty
bių (USSR ir USA) liau
dies stipri draugystė gali 
išlaikyti taiką pasaulyje. Ji 
sakė, jog jie atvažiavo ne 
vien tik pamatyti Amerikos 
miestus ir muziejus, bet 
kad jie nori matyti Ameri
kos liaudį, kuri kovoja 
prieš pavojingą karą, prieš 
jo eskalavimą.

Ji sakė, jog Tarybų Są
jungos nusistatymas yra 
tuojau karą baigti, nes ka
ras niekam neneša naudos, 
o tik mirti ir turto sunai
kinimą. Kaip draugingumo 
simbolį,'... Z. V. Zaroubine 
įteikė mitingo vadovams 
gal šimto metų knygą. Taip 
pat jai buvo įteikta dovana 
nuo San Francisco taikos 
moterų grupės.

Dr. Godlett pasiūlė už 
draugystę pakelti tostą. 
Tam visa publika griausmin
gais aplodismentais pritarė. 
Svečiai buvo gražiai priim
ti ir skaniai pavaišinti. Mes 
jiems palinkėjome gero vė
jo. Jie sakė, kad spalio 15 
grįžta į New Y o r k ą ir į 
Tarybų Sąjungą.

F. K.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

• » . ■ z

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(Association of Lithuanian Workers)

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

II

Rochester, N. Y.
Atšaukimas

Antradienio laidoje tilpo 
pranešimas, kad spalio 29 d. 
įvyks pietūs Gedemino salėje. 
Šiuo pranešu,\ kad pietūs yra 
atšaukti, neįvyks tą dieną.

Robert Sherelis

Help Wanted Male Help Wanted Male

SOCIAL WORK. Immediate open
ing in child welfare agency serving 
Venango County, Pa. (Population 
65,000). Provides services in de
pendent and neglected children in
cluding foster home care, adoptions 
and protective and family services. 
MSW required. Salary from $6.500 
to $8,000. Cdll or write: Children’s 
Aid Society of Venango County, 35 
National Transit Bldg., Oil City, 
Pa. 16301. 814-646-1283. (80-83)

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)

Male & Female

ATTENTION. COOK & COOK'S 
Helper, dutieš 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

HAIRDRESSER 
Experienced or will train.

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

WOMAN, elderly. 9 to 5. Keep 

house, light cleaning, ironing. (2 wo

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

3rd & Fisher. (Olney). (80-82

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)

Excellent Opportunity.
PRINTING PRESSMAN

Exp. on Kluge or Heidelberg. 
Steady employment. Modern North 
Philadelphia plant. Benefits. Apply:

A. POMERANTZ & CO.
2852 Memphis St., Phila., Pa.

GA 5-3850 (82-89)

Excellent Opportunity
DRAFTSMAN, Structural & En
gineer, with bridge experience. Sa
lary commensurate with experience.

Call 1-287-7856 ar 1-287-7361
(82-84)

WOMEN WORKERS. Now taking 
applications for full time employers. 
New interesting occup., must be 
outdoor type. Highly automated 
car wash, women and girls will 
mostly work in drying cars and 
finishing windows. Apply in per
son only. MINUTE CAR WASH, 
280 S. Main St. Also: BETHEL 
CAR WASH, 2705 S. Park Road. 
Pittsburgh, Pa.

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

. 717-287-9703
After 4 PM, call HARVEYS LAKE, 

639-5884.
(82-88)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Lon
Cal

I lease. Steady work, 
from 8 AM to 5 PM. 
201-RA 2-1922 or 

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

Ex

BUSI

Rt. 1,

PRODUCTION '
WORKERS

ierience Not Necessary
Afternoon Shift

lood fringe benefits.
Apply in person

NESS SUPPLIES CORP.
OF AMERICA

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

CAF 
mod. u 
shers, c 
vice lir 
Office, 
restown

sTERlA HELP Wanted for 
j-to-date cafeteria. Dishwa- 
ooks, salad makers and ser- 
e workers. Apply Personnel 
F. W. WOOLWORTH’S Moo- 

Mall, Moorestown, N. J.
(80-82)

T. V. 
in serv 
white 3 
Exp. pi 
to trail 
technici 
dispatcl 
nished. 
most m 
anywhe 
hospita: 
and ac< 
vacatioi 
standar 
ver ha< 
confidei 
MINUI 
Ave., I

SERVICE MEN with ability 
ring color and black and 
’. V. in the customer’s home, 
ef., however, we are willing 
i a good black and white 
an for color repair. Radio 
i truck and all tools are fur- 
We now operate the finest 
odern shop that can be found 
re. Liberal Co. benefits incl. 
ization, group life ins., sick 
ident insur., pd. holidaysand 
is. We offer the highest pay. 
is available This Co. hasne- 
1 a seasonal lay off. For a 
itial interview call or write 
E MEN INC., 2622 Fifth 
IcKeesport, Phone 672-9745.

(80-82)

MEN 
mechan 
piping, 
compan 
chlorine 
Del. Pl 
pointmi

(2) Needed. Maintenance 
ic experienced on pumps, 
md motors. Exp. in welding, 
y paid benefits. Standard 
i of Delaware. Delaware City, 
lone 302-834-4536 for an ap- 
>nt. (80-82)

AUTO 
MEN, 
& PA' 
air cor 
wages 
sharing 
no cos 
vaca:
HOLU 
PLEAS

Call 
MA

BODY openings for METAL 
PAINTERS, ASSEMBLERS 
NTERS HELPERS in new 
d. bldg., fully equip. Highest 
in the area, plus profit 
plan & retiring fund. (At 

t to employee.) 2 WEEKS 
"ION WITH PAY, PAID 
AYS, PAID UNIFORMS. 
ANT WORKING COND.
Cavello Auto Body, Inc.
2-1111. (82-84)

Exce 
Must 
speciali 
open h 
and lo 
closed 
phone!

Box
CHA

lent Opportunity. COOK. 
<now cutting of beef and 
ze in broiling steaks, on 
?arth. Menu limited to steaks 
isters. We are open 6 days, 
Sunday. Salary open. Do not 
Send full information. P. O. 
215 CHADDS FORD INN.
DDS FORD, PA. (82-91)

We 1 
price f 
needed, 
per wk 
er pos 
expense 
have 1 
vancem

SALESMEN
ieed and will pay the right 
jr the right man. No exp.

will train. Make $200-$300 
Draw when qualified. Buy- 

tions open with draw, plus 
account, if qualified. We 

?ads, Factor Co. with ad- 
ent, opportunities.
Call MR. O'BRIEN

LO 4-3782
(82-84)

ACTIV 
can eai 
and al 
someth 
Sell C 
residen 
lent r 
willingl

S RETIRED PEOPLE. You 
n the extra money you need, 

the same time work at 
ng congenial. Explain and 
ible Television to Vineland 
:s. Cable TV has an excel- 
sputation and people will 
y listen. Phone 609-692-2100.

(82-88)

ATTENTION.
FURNITURE FINISHER, touch- 
up, burning & repairs on new fur
niture, inside and outside. Union 
shop, all benefits. Apply HURLEY 
LIEBMAN WAREHOUSE, 414 N. 
Lawrence St., Phila., or call Mr. 
Milton Liebman, WA 5-7331.

(82-86)

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 immediate
ly for an employment interview 
at Pacemaker Employment Office, 
Philadelphia Ave. & Duerer St., 
Egg Harbor, N. J.

PACEMAKER 
CORPORATION

Maker of Alglas, Pacemaker & Egg 
Harbor Pleasure Boats •

An Equal Opportunity Employer'
(82-84)
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Užuojauta Ievai Mizarienei
Sekamą raštą paruošė B. i susirinkimo, išgirdome tą 

Keršulienė, sekretorė Niu-! liūdną žinią, kad staiga mi- 
jorko Lietuvių Moterų klu-lrė nuo širdies smūgio Lais- 
bo ir jį skaitė praėjusiame 
klubo susirinkime, spalio 
18 dieną.

Gerbiamos klubietės, ati
darant šį susirinkimą, ne
galime nesuminėti pereito 
klubo susirinkimo, kurį ati
darė mūsų klubo pirminin
kė Ieva Mizarienė. Aš, ži
noma ir Jūs, aiškiai prisi
menam jos žodžius, jos nuo
širdų išreiškimą užuojautos 
mirusios klubietės Magda
lenos Juškienės šeimai, jos 
sesutei Ievai Graunienei, 
kuri taipgi yra klubo narė.

Mes prisimename Miza- 
rienės didelį apgailestavimą 
staigios mirties gabaus me
nininko — poeto Prano 
Yakščio.

Ji išreiškė širdingą užuo
jautą, ypatišką ir viso klu
bo vardu velionio žmonai, 
klubietei Onutei Yakštienei 
ir Jo motinai irgi klubietei 
Marcelei Yakštienei.

Ir, ot, gyvenimo ironija. 
Ir kas tai galėjo tikėti kad 
tik už 3 dienų ir pačią mū
sų pirmininkę, ta baisi tra
gedija palies?

. Tik už 3 dienų nuo mūsų

vės redaktorius Rojus Mi- 
zara.

Man dar vis akyse ma
tosi liūdnas vaizdas, krema- 
torijoj, laidojant velionį 
Praną Yakštį. Matau Rojų 
Mizarą išreiškiant paskuti
nį atsisveikinimą velioniui, 
matau jo didelę nervų įtam
pą ir ašaras riedint per jo 
skruostus, girdžiu jo užuo
jautos žodžius sakytus ve
lionio Yakščio šeimai.

Ir už 3 savaičių ir vėl tas 
liūdnas vaizdas, matome d. 
A. Bimbą didžiai susijaudi
nusi, girdime jo liūdnus žo
džius sakant paskutinį at
sisveikinimą savo ilgame- 
čiui draugui, kolegai, velio
niui Rojui Mizarai. Ir klau
som jo nuoširdžios užuojau
tos velionio žmonai Ievai.

Gerbiamos klubietės, var
de klubo, aš išreiškiu užuo
jautą klubo pirmininkei ir 
pagerbimui jos mirusio my
limo vyro Rojaus Mizaros, 
prašau atsistoti vienai se
kundai. Ačiū.

New Yorko Moterų Klu
bo Užrašų Raštininkė.

Brone KeršuUenė

Su Valerija Gasiūniene 
susitikimas bus 

vaišingas
Tai įvyks jau šio šešta

dienio vakaro 5 valandą, 
“Laisvės” salėje. Pirmos 
rūšies banketą Lazauckai 
ir Ventai ruošia ne pelnui, 
bet kad būtų proga viešnią 
susitikti, susipažinti ir 
draugiškumu ūžt ikrinti, 
kad jinai su mumis pasiliks 
kaip gyventoja.

Vakarienė, su visais pri- 
dėčkais, bus duodama 5 vai. 
Prašome nesivėluoti. Kvie
čiame visus. Įžanga tik $2.

Adresas: 102 Street ir Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. (Lefferts traukinio 
Oxford Ave. stotis).

Rengėjai .

iki

Tarybinių filmy 
festivalis

Šiomis dienomis ir 
lapkričio 15 d. Cinema Vil
lage teatre rodomi revoliu
cijos meto ir kiti įžymiausi 
filmai, gražūs meniškai ir 
turintieji istorinę vertę.

Cinema Village teatras 
yra prie 12th St., netoli 5th 
Ave., New Yorke.

Our Talented Diane
Beautiful young Diane 

N e v i n s! is well known 
among the New York pro
gressive American * Lithua
nian group.

It is very rare and won
derful indeed to have her 
among us. She is sixteen 
and, unlike most of the 
youngsters of her age who 
spend all of their time 
among ; their American 
friends, Diane finds time 
and interest enough in our 
“old people’s” activities.

It is a sheer pleasure to 
see her singing in Aido 
Chorus. She has also per
formed on our stage at the 
piano or by reciting.

Last Friday she sur
prised me with her first oil 
painting; She had not only 
put the paints down well 
but also chose a very 
timely subject — Vietnam.

I wish herr great success 
in her new interest and 
sincerely hope that she will 
stay with us for a long, 
long time yet.

Use

Palydėjome Onutę

Ankstų praėjusio antra
dienio rytą, Onutė Tučaitė, 
Klaipėdos Politechnikos In
stituto chemijos dėstytoja, 
pakilo Air Canada orlaiviu 
link Montrealio, kur jinai 
apsistojo 1-ai dienai pama
tyti Expo-67. Iš ten į Mask
vą, į Vilnių, į Klaipėdą.

Onutė viešėjo pas savo 
tetą Oną Janušienę, gyve
nančią Woodhaven. Išbuvu
si porą mėnesių, ji turėjo 
gerų progų plačiai susipa
žinti su įvairių pažiūrų 
žmonėmis ir su mūsų pa
žangiečiais.

Onutė labai draugiška 
lietuvaitė — ji paliko ne 
vienam šiltus prisiminimus.

I Kennedv aerodromą ją 
palydėjo teta Ona Janušie
nė, H. Feiferienė ir Helen 
Siaurienė nuvežė su savo 
automobiliu.

Laimingos kelionės, ge
riausių sėkmių, gero vėjo.

Iš laiškų Parengimy kalendorius
Gerb. Redakcija:

Kreipiuosi į Jus gal 
neįprastu klausimu.

Domiuosi užsienio šalių 
gyvenimu. O ypač, žinoma, 
Jūsų šalimi. Norėčiau su
sirašinėti su jūsų šalyje gy
venančiu tautiečiu, ypač jei 
jis domisi sportu ar net dir
ba šioje srityje. Esu sporto 
specialistas—plaukimo tre
neris.

Iš anksto dėkingas.
Stasys Vosylius
Draugystės 17-154
Kapsukas
Lithuania, USSR

su
Spalio 28

V. Gasiūnienei pasitiktįį- 
priimti banketas “Laisvėj” 
salėje, pradžia 5 vai.

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

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, New 

ional Hali, 2 61 DriggsNat
Ave., Brooklyn, N. Y. Pra- 
dži , 2 vai. popiet. Įžanga 

0 asmeniui.

Iš viešnios išleistuvių
Spalio 18-os vakare “Lais- portą iš Ateiviams ginti 

vės” salėje lietuvės mote- komiteto posėdžio. Komi 
rys skaitlingai susirinko į 
savo Klubo posėdį. Atvyko 
nemažas skaičius ir vyrų, 
kadangi tą vakarą supuolė 
du dalykai: Moterų klubo 
posėdis ir viešnios iš Lie
tuvos Onutės Tučaitės iš
leistuvės. i

Atidarydama Moterų klu
bo posėdį, sekretorė B r. 
Keršulienė, pareiškė Užuo
jautą pastaruoju laiku 
mirusių dviejų žymių asme
nų — Rojaus Mizaros ir 
Prano Jakščio — šeimoms 
užuojautą ir pakvietė susi
rinkimą pagerbti juos at
sistojimu.

Pirmininkaujanti I. Mi
zarienė, giliai sujaudinta, 
padėkojo visiems už pa
reikštą užuojautą. Ji sakė: 
“Sunku man kalbėti. Aš 
niekaip negaliu susitaikinti 
su tikrove,, kad Rojaus jau 
nėra gyvųjų tarpe. Kiek
vienas žingsnis man prime
na jį. Asmeniškame gyve
nime ir visuomeninėje veik
loje mudu ėjome kartu. O 
dabar visas rūpestis liko 
man vienai.”

Aptarti Klubo reikalai. 
Mūsų kvota naujiems na
riams į LLD įrašyti dar 
neatlikta. Klubietės prašo
mos tuo pasirūpinti.

LLD Antrosios Apskrities 
konferencijoje spalio 22 d. 
Harrisone. N. J., Moterų 
klubui atstovauti sutiko 
Adelė Rainienė.

A. Rainienė pateikė ra-

■Komi
tetas rengia bendrą visų 
tautų koncertą lapkričio 19 
d. Barbizon Plaza Hotel te
atre, 58 St., Manhattane, ir 
kviečia visus jame dalyvau
ti.

Klubietė H. Feiferienė 
pasimokėjo pilną mokestį ir 
tapo LLD nare.

Aukoos Klubui
O. Walmusiene — $5, K. 

K. — $1; J. Danilevičienė— 
dėžutę saldainių. Į Klubą 
įsirašė kalifornietė Telda 
King—pasimokėjo $5. Ačiū 
joms.

Spalio 21 d. tūkstančiai 
Amerikos žmonių vyko į 
Washin g t o n ą protestuoti 
prieš karą Vietname, iškai
tant ir penkias mūsų klu- 
bietes: A. Rainienė, H. Fei
ferienė, N. Bunkiene, I. 
Bimbienė, K. Rušinskienė. 
Šiam žygiui aukojo H. Vait
kienė — $5, O. Walmusie
ne—$2, Onutės teta — $2.

Taipgi gavome $10 auką 
nuo Jono Shatkaus iš Peo
ria, Ill. Jis šią auką pri
siuntė per “Laisvę” prašy
damas, kad panaudotume 
žygiui į Washirigtohą. Ačiū 
jam.

Antrą dalį vakaro pralei
dome prie vaišių stalo, pa
sikalbę i ome su viešnia Onu
te T u č a i t e , kuri jau iš
vyksta namo. Onutė Ame
rikoje viešėjo du mėnesius, 
savo tetos O. Janušienės 
globoje. Ji aplankė žymią
sias New* Yorko vietas, įsi-

gijo daug įspūdžių ir daug 
draugų. Grįžusi Lietuvon 
turės ko papasakoti. Mums, 
Amerikos lietuviams, malo
nu buvo su ja susipažinti 
ir dažnai kartu laiką pra
leisti. Vaišėms pirminin
kaujanti B r. Keršulienė iš
kvietė keletą asmenų tarti 
keletą žodžių. Kalbėjo S. 
Sasna, J. Juška, H. Siau
rienė. S. Večkys, 
ba. O. Janušienė, 
rienė. Kalbėtojai 
Onutei laimingos 
sėkmės gvvenime 
perduoti linkėjimus pažįs
tamiems. Klubo pirmininkė 
L Mizarienė sakė: “Mes 
džiaugiamės, kad Onutė ap
silankė pas mus. Mes pa
geidaujame, kad daugiau ir 
dažniau mus aplankytu Lie
tuvos žmonės.” Baigdama 
priminė, kad Onutė pas 
mus viešėdama tapo mūsų 
Klubo narė. Ta proga jai 
įteikė nuo Klubo kuklią do
vanėle.

Paskutinė kalusio Onutė 
Tučaitė. Sake, ji labai pa
tenkinta viešnage pas mus. 
įsigijo daug drąųgų, daug 
įspūdžių. Dėkojo Moterų 
klubui už gražai paruoštas 
iai išleistuves. “Niekuomet 
jūs nepamiršiu,” sakė ji.

Išleistuvėms skaniu py
ragu iškerė D. Galinaus- 
kienė. F. Mažilienė, J. La
zauskienė, A. Petraitienė 
ir Eleonora Kasmočienė. 
Stalus naruošė A. Rainienė, 
K. Čeikauskienė, U. Bag
donienė.

Klubo vardu — ačiū vi
soms!

A. Bim- 
I. Miza- 

linkėjo 
kelionės, 
ir prašė

V. Bunkiene

Pranešimai
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, lap
kričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje. Prašome 
visus narius dalyvauti. Tu
rėsime svarbių dalykų ap
tarti.

Turėsime karštos kavos 
ir skaniu pyragaičių.

Prot. Sekretorius (82-83)

OZONE PARK, N. Y. 
“Laisvės” Direktoriams 
Esate prašomi nepamirš

ti, kad posėdis turi įvykti šį 
pirmadienį, spalio 30.

Sekretorius

Mirus

Agnieškai Zableckienei
Tryškių miestelyje, Telšių rajone, T. Lietuvoje

Reiškiame giliausią užuojautą broliui Pra
nui Bukniui ir jo žmonai Nastei, sesutei Ievai 
Kavolienei Brockton, Mass., švogeriui ir jo duk-_. 
rai Charles ir Helen Rakowsky Floridoje, ir 
sūnui Jonui, gyvenančiam Tarybų Lietuvoje, ir 
visiems kitiems artimiesiems.

Walter ir Bronė Keršuliai 
Brooklyn, N. Y.

Povilas ir Nelė Ventai
' Forest Hills, N. Y.

Maspeth, N. Y.
Maspethas, dabar vienas 

iš daugelio Didžiojo New 
Yorko rajonų, spalio 22 mi
nėjo savo 325-ąją sukaktį 
iškilmingai pasipuošęs, su 
trejetą valandų paradu, su 
ano meto karietomis, su or
kestrais ir šokiais gatvėse. 
O vienas įsismaginęs užei- 

| ginės savininkas paskelbė 
po 5 centus bokalą alaus 
ir turėjo didęjį biznį.

Praeivių^ klausiami, koks 
šių iškylų siekis, jie atsako, 
jog visiems bendrai pasi
linksminti savaime yra ge
ras siekis; 0 jie tikrai šau
niai linksminosi.

Maspethas šiuo tarpu tu
ri. 40,000 gyventojų. Daugu
ma gyvena mažuose priva
tiniuose nąinuose.

LIŪDNAI BAIGĖSI
Sunkvežimio vairuotojas 

Betolino lenktyniavo su 
traukiniu, kurio bėgius jis 
turėjo skersuoti ties Holts
ville, L. L Jie susidūrė. 
Betolino išliko sveikas, bet 
traukinio inžinierius Pat
rick Molese tano užmuštas. 
Pora kitų geležinkeliečių ir 
7 vaikai sužeisti.

Srities gyventojai sako, 
iog jau nenkeri metai jie 
kovoja už signalo lempas, 
bet ir šiandien jų dar nėra.

Reikią Medicaid 
pagerinti

Senatorius R. F. Kenne- 
dis pasiūlė gubernatoriui 
Rockefelleriui tirti Medic
aid. Jis sako, kad per tą 
įstaigą tūli gyglytojai stai
ga pralobo.

Tyrėjų grupė, sakė jis, 
turėtų būti sudaryta iš tie
siog suinteresuotų grupių: 
medikų, finansų ekspertų, 
valdžios atstovų, medicaid 
gavėjų, rajonų visuomeni
nių įstaigų vadovų.

Jis kritikuoja nesvietiš
kai didelį medicaid išlaiky
mo iškaštį. *

Trys broliai Vegas užėjo 
į buvusįjį lietuvių klubų 
prie Lituanica aikštės iš
gerti ir pabuvoti ispanų 
grupės šokiuose. Kažkoks 
užeivis juos apšaudė. Įtar
tasis suimtas.

Lapkričio 19 d.
Visų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šom i būti veikliais dalyviais.

MIRĖ
Klemensas Siman, mi^ė 
'io 24 d., namuose, 842 
umore Avė., Brooklyne. 
dotuvės įvyko spalio 26 
9:30 v. ryto, iš Šalins- 

kų koplyčios į Cypress Hills 
kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Katriną (Katie), se- 

Mrs. Biržietienę, wood
tris seserėčias, 

iris posūnius, ir dau-

spa 
Glei 
Lai 
d.

šeri
hav|enietę, 
ket
giaili giminių.

Velionis ir žmona, apart 
gyvenimo Brooklyne, pra- 
leisĮiavo laiko ir Floridoje, 

ten turėjo savo namą.

Areštavo žiaurų 
patėvį

NUTEIS DVASIŠKĮ
A. Kindall Smith, Harle

mo Citizens for Community 
Action viršininkas, teisėjo 
Shea pripažintas nusižen
gusiu Parkų departamento 
nuostatams. Sako, jis su
degino konfederacijos re
akcininkų vėliavą demonst
racijoje prie City Hali 1967 
metų gegužės 16 d. Baus
mė dar nepaskirta.

Liberališkas laikr a š t i s 
“The National Guardian” 
mini savo 19 metų sukaktį.

New Yorko Flushing ra
jone rastas . vonioje prigė
ręs dvejų metų berniukas. 
Ji apžiūrėję' tyr i n ė t o j a i 
dar nepilname raporte sa
ko, kad mirties priežastim 
yra prigėrimas. Tačiau 
vaikučio įlaužtas šonkaulis, 
kepenų žaizdos ir apsibroz- 
dinimai kelia reikalą giles
nio tyrimo.

Pašaukti vaiko motina ir 
patėvis William Nelson, 24 
m. Policija ji įtaria
sumušėju ir kad jis tyčia 
vaika paliko vonioj priger
ti. Vaiko motina tuo me
tu buvusi išėjusi pas kai
mynus.

LID 1 kuopos nariams
’ A

Susirinkimas įvyks spalio 
30-os vakare <7:30, ‘Laisvės’ 
salėje. Ateikite parsinešti 
nariams duodamą Baltušio 
parašytą knygą.

Valdyba

nes
Daugelis miamiečių velionį 
pažinojo.

Užuojauta jo žmonai Ka
tie.

vaiko

Aido choro žinios
Šiomis dienomis į Aido 

choro garbės narių sąrašą 
įsirašė brooklyniečiai D. ir 
F. Mažiliai, sumokėdami 10 
dolerių.

Širdingai ačiū jiems už 
paramą.

A. Mitchell, sekr.

PUIKIAUSIA DOVANA 
BILE KAM

‘Geriausios, autentiškos, ilgai 
grojančios lietuviškos plokštelės. 
Gr ižiai supakuotos. Gaunamos 
McnauraI ar Stereo garsais ant

REQUEST RECORDS
Nepriimkite kitokių, tiktai ori- 

girališkas Request Records plokš
tei js. Gaunamos jūsų kaimy- 
nyiitėje krautuvėse.

Arba rašykite dėl katalogo, 
gaunamas veltui.

REQUEST RECORDS
66 Mechanic Street 

New Rochelle, N. Y. 10801

50-ta Sukaktis

Spalio 29-os rytą baigiasi 
dienos šviesos taupymo lai
kas Raikės laikrodžius pa
sukti vieną valandą atgal.

“LAISVĖS” KONCERTAS
Rengia Laisves Bendrove

Sekmad, Lapkričio 12-1
(November 12th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Salė bus atdara 12:30 P. M. Įėjimas $1 50
Anksčiau pradedame programą iš toliau atvyks
tančių patogumui. Programai pasibaigus, dar bus 
šviesu, lengviau bus nors iš New Yorko miesto 

išsigrūsti per trafiką, grįžtant namo*

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

Labai lauksime svečių iš tolimesnių miestų.

bas

Įį

įsbz

Sovietų Filmų
Tik per 3 savaites! — Sp;

Festivalis v !
alio 26—Lapkr. 15

žymūs klasikiniai filmai, sujungti kartu su naujais 
Amerikiniais premjerais, vaizduojant didžiuosius So
vietų režisierius, rašytojus, kompozitorius ir teatro 

artistus, taipgi muz iką ir baletą.

Ketv. ir Penkt.
Spalio 26-27

Šešt. ir Sekm.
Spalio 28-29

Pirm, ir Antrad. 
Spalio 30-31

Trečdi ir Ketvr.
Lapkr. 1-2

Penkt. ir šeštad.
Lapkr. 3-4

1-ma Savaite
“ALEXANDER NEVSKY 
“POTEMKIN’.

Tiesiog iš Fi 
Donskojaus ‘ 
“aštrūs atsiml

ir

mų Festivalio.
SONS AND MOTHERS’’ 
nimai tų laikų”— / 
mes. Priedas—dovaną 
ukas “SKY DIVERS”.laimėjęs film

“CHILDHOOD OF MAXIM GORKY 
ir “PUDOVKIN”

(Napoleono pralaimėji- 
okhov’o “A COSSACK’S

“KUTUSOV” 
mas) ir Shol 
LAMENT”

Nikolai Čher 
QUIXOTE” i
GRAD MALYĮ BALETAS.

<assov’as—“DON 
spalvota) ir LENIN-

CINEMA VI
12th St., just East of 5t 

WA 4-336(3

LLAGE
i Ave., New York^

§




