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KRISLAI
Prieškarinis suvažiavimas 
Džiūgauja laimėjimu 
Sveikiname dr. Viščiaką 
Nauji karo debesys 
Fašizmo apaštalai

— Rašo J. Gasiūnas —

Tenka kreipti rimtą dėme
sį į begaliniai svarbų Vietna
mo karo klausimu žygį, kuris 
mus visus taikos šalininkus pa
liečia.
* Kanados mieste Montrealy- 
je įvyks viso Amerikos kon
tinento taikos kovotojų suva
žiavimas lapkričio 29-30 ir 
gruodžio 1 dienomis. Suva
žiuos apie 2,000 atstovų.

Pažangiosios lietuvių orga
nizacijos taipgi turėtų savo 
atstovus pasiųsti ir kartu su 
visais karo priešais reikalau
ti, kad Vietnamo karas būtų 
tuoj baigtas.

Suvažiavimas karui
Vietname baigti

rašytojų, visuomeninkų, ko
votojų prieš karą Vietname. 
Jie kviečia visas orgąniza-

Lapkričio 29-30 ir gruo
džio 1 dienomis įvyks Ka
nados didmiestyje Montrea- 
lyje suvažiavimas karui cijas, kurios priešingo 
Vietname baigti. Apie 2,000 
atstovų suvažiuos iš viso 
Amerikos kontinento, nuo 
Atlanto iki Pacifiko, nuo 
Siaurės Poliaus iki Pietinio 
Poliaus.

Suvažiavimo šaukėjų tar
pe yra Kanados, Jungtinių 
Valstijų, Kolumbijos, Mek
sikos, Čilės ir daugelio kitų 
Amerikos šalių intelektualų,

s ka
rui Vietname, atsiusti ats
tovus.

Suvažiavimo šaukėjai nu
rodo, kaip dabar pavijinga 
susidaro padėtis Viet 
kuomet Jungtinių Valstijų 
agresija vis plečiama, 
kai derybos Paryžiuj 
vyksta. Kova už karo bai
gimą — šiandien svambiau
sias pasaulyje dalykas.

bame,

o tai-
e ne

Vakarų Vokietija norėtų tartis
su Tarybų Sąjunga

Jaunieji Kauno radijo gamyklos meistrai—(iš deši
nės) A. Uzdonas, V. Trukleckytė, R. Chmieliauskas.

M. Ogajaus nuotrauka

ADA ragina sulaikyt 
bombardavimą

Washingtonas. — Ameri
kiečių Demokratinės Akci
jos (ADA) organizacija pa
sisakė prieš karą Vietname 
ir ragina tuoj sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, kaip svarbų žings
nį taikos deryboms.

Tuo pačiu sykiu ADA už- 
gyrė vice prezidento Hump
hrey kandidatūrą preziden
to vietai, su sąlyga, kad jis 
pasisakytų už Šiaurės Viet
namo bombardavimo sulai-

kymą.
Šių metų pradžioje ADA 

užgyrė sen. McCarthy kan
didatūrą ir prisidėjo prie 
veiklos, kad jis būtų demo
kratų konvencijoje nomi
nuotas.

Roma. — Naujas Vakarų 
Vokie t i j o s ambasadorius 
Italijoje Lahr buvęs akty
vus hitlerininkas, karo me
tu Hitlerio pasiuntinys per
tvarkyti Italijos ekonomiką.

Rasistai ir antisemitai sena
te sukėlė bataliją prieš tei
sėją Fortas, prez. Johnsono 
nominuotą Aukšč i a u s i o j o 
Teismo teisėju. Ir jie laimė
jo. Fortas pasitraukė, Johnso- 
nas turės kitą nominuoti.

Nesuprantama, kaip galima 
daryti nuolaidų rasistams ir 
antisemitams, kovojantiems ne 
kaip prieš asmenį, bet kaip 
prieš rasinės diskriminacijos 

^priešą ir žydų kilmės žmogų.
Reakcijos palaikytojai da- 

b^v 'džiartfeiasiM^ii^ėJi’hūl/

Prisimename t penkis • Lfet»-> 
vos mokslininkus, dalyvavu
sius Laisvės salėje Zenkevi
čių išleistuvėse ir Juškių pri
imtuvėse. . -

Jurgis Viščiakas, mokslinin
kų grupės vadovas, mums ta
da gražią kalbą pasakė. Bu
vo smagu su juo ir kitais jau
nais Lietuvos mokslininkais 
susipažinti, jiems palinkėti ge
riausių sėkmių mokslo srityje.

Dabar gavome žinią, kad 
Baltarusijos universiteto moks
linė taryba “suteikė fizikos- 
matematikos mokslų daktaro 
laipsnį Vilniaus universiteto 
katedros vedėjui Jurgiui Viš- 
čiakui .”

Sveikiname jauną Lietuvos 
mokslininką, pasiekusį moks
lų daktaro laipsnį.

Gromyko ir Rusk kalbėjosi apie 
karą Vietname ir kitką

Anglijos Kompartija laimėsianti 
socializmą be ginkluotos kovos

Londonas.—Anglij os Ko-----------------------------------
munistų Partijos programi
nėje knygutėje, šiomis die
nomis išleistoje, pasakyta:

“Mes tikime, kad socializ
mas Anglijoje galima laimė
ti... taikingomis priemonė
mis, be ginkluotos kovos, ir 
tai toks mūsų siekis,”

Programoje nurody tą, kad 
.dabartinė socialinė sistema 
nepatenkina žmonių porei
kių ir ji turės būti pakeis
ta socialistine santvarka.

Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos sesijos me
tu Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras Gro
myko ir Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius Rusk 
turėjo ilgoką pasikalbėjimą.

Spaudos reporterių už
klausti, jie pasakė, kad pa
sikalbėjimai buvo naudin
gas, kad pasikeista nuomo
nėmis Vietnamo karo klau-

šimu, Izraelio ir arabų klau
simu, nusiginklavimo prob
lema.

Teiravomės, kokiais klau
simais galima padaryti pro
greso, sakė Rusk.

drau- 
arybų

mas bus galimas tik 
giškai susitarus su T 
Sąjunga.

Tuo pačiu kartu Kiesin
geris nieko neprisimin 
TSRS užsienio reikal 
nistro Gromyko siūlymą, 
kad Vakarų Vokietija 
žadėtų niekad nenaudoti jė- 

Kiesingeris nurodo, kad gos prieš Europos so 
Vokietijos padalinimo išriši- tines šalis.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Kiesingeris 
jasiūlė vėl pradėti pasitari- 
nus su Tarybų Sąjunga 
tikslu taiką palaikyti Euro
poje. Pirmiau vykę pasita
rimai buvo nutraukti dėl 
Varšuvos Sutarties šalių įsi
kišimo į Čekoslovakiją.

ė apie 
ų mi-

pasi-

cialis-

Washingtonas. — Apie 20, 
000 mainierių tebestreikuo- 
ja, nors unijos viršihinkai 
verčia juos darban grįžti. 
Jie nepatenkinti; darbo są
lygomis ir algomis. • i

Anksčiausiujame Teisme karui 
priėširigi rezervistai nelaimėjo
Washingtonas. — Aukš- 

i nausias. Teismas apsvarstė 
•ezervistų ' apeliaciją ir 8 
valsais prieš 1 nutarė, kad 
jie turi vykti į Vietnamą. 
Tik teisėjas Wm. 0. Doug
as balsavo už apeliaciją.

256 rezervistai, siunčiami 
į Vietnamo karo lauką, ape- 
iavo į Aukščiausiąjį Teis-

rinkti, bet susidaro pavojus, 
kuomet daugelis nusivylusių 
piliečių dėl neramumų Ame
rikoje ir karo Vietname gali 
atiduoti savo balsus už fašiz
mo apaštalus.

būtųmą, kad jų siuntimas 
sulaikytas, nes jie n 
liai siunčiami karo frontan.

2,000 žuvo tvanuose
New Delhi.—Indijoje nuo 

iškilusių tvanų žuvę apie 
2,000 žmonių. Tvanai
mė apie 50,000 ketvirtainių 
mylių.

Tvanų nuostoliai — mil
žiniški.

apsė-

Hamtramck, Mich. — Po
li c i j a panaudojo ašarines 
bombas išardymui Dodge 
kompanijos negrų automo
bilių darbininkų susirinki
mo.

Chicago.— Mokytojas Ro
bert Freeston nuteistas tris 
metus išbūti kalėjime už at
sisakymą eiti militarinėn 
tarnybon. • •'

Negana karo Vietname, jau 
audringi debesys dengia neto- 
linpą nuo Vietnamo padangę. 
Filipinai grąso karu Malaiži- 
jai.

Viskas sukasi apie gamti
niai turtingą ir gražią salą Sa
bah, kuri dabar inkorporuo
ta į Malaižijos valstybę, bet 
tuo pačiu metu ją savinasi Fi
lipinai. Dėlto Filipinai ir Ma
laizija nutraukė diplomatinius 
ryšius ir visą prekybą.

Kiek žinoma, Filipinus re
mia Jungtinės Valstijos, Ma
laiziją—-Anglija. Karo pavo
jus jaučiamas.

Jau nuo seniai žinoma kiek
vienam, kad alkoholiniai gė
rimai automašinų vairuoto
jams visur draudžiami, kaip 
pavojingi ir publikai.

Bet dabar Italijoje ištirta, 
kad persivalgę, savo skran
džius prisikimšę visokio mais
to, automašinų vairuotojai nė
ra taip saugūs kelionėse, kaip 
tie, kurie prieš vairavimą 
lengviau pasivalgo.»

Todėl Italijos daktarai pa
taria vairuotojams neapsisun
kinti su maistu, o alkoholinių 
gėrimų—nei pauostyti.

Rasistas kandidatas Wallace 
pasirinko kandidatu vice pre
zidento vietai labai pavojingą 
žmogų, kuris nesidrovėtų ka
re naudoti atomines bombas.

Gen. LeMay sutinka “ge
riau mirti” nuo atomo bom
bos, negu nuo “purvino pei
lio.” Jeigu Wallace ir LeMay 
laimėtų rinkimus, jie panau
dotų militarinę jėgą prieš ko
vojančius negrus, prieš reika
laujančius baigti Vietnamo 
karu.

Weatrodo, kad jie bus iš-

Argentinos “Vagą” ir Urug
vajaus “Darbą” gauname re
guliariai, nors labai pavėluo
tai. Smagu iš jų spaudos pa-1 
tirti, kad tenykštis pažangu
sis judėjimas varo savo va
gą, kiek aplinkybės leidžia.

Dėdė Jonas retkarčiais 
mums prisiunčia kitų srovių 
spaudos, ispanų kalba leidžia
mą vieną kitą žurnalą."

Norisi priminti, kad sekma
dienį laikraščio “Laisvės” nau
dai įvyksta šiemet paskutinis 
piknikas — pas Čiurlius.

Svarbu dalyvauti, kam tik 
aplinkybės leidžia.

Jurgis Viščiakas - 
mokslų daktaras

Vilnius. (ELTA). — Bal
tarusijos Valstybinio V. Le
nino universiteto mękslinė 
taryba suteikė fizikos 
matikos mokslų daktaro 
laipsnį Vilniaus unive 
katedros vedėjui J 
Viščiakui;

J. Viščiakas Vilniaus uni
versitete sukūrė vier 
ginaliausių pasaulyje puslai
dininkių fizikos mc 
Čia atlikti fotoelektrinių 
reiškinių tyrimai didelės 
varžos puslaidininkiuose su
domino daugelio pasaulio 
šalių mokslininkus, o elek- 
trografijos teorija, 
pagrindė J. Viščiakas, jau 
įtraukiama į chrest o ™ n *■: 
jas. Pranešimus apie 
rografinius procesus 
čiakas rugsėjo pradžioje 
skaitė pasauliniame kongre
se Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Jurgis Viščiakas — 
sis respublikoje fiziki 
perimentatorius, kuri; 
teiktas mokslų daktaro laip
snis. Tiek jo, tiek ir pirmo
jo daktaro — Juro Požėlos

Jungtinių Valstijų 
nuostoliai: 178,235

Saigonas.—Jungtinių Val
stijų bomberiai paleido 2 
milijonus svarų bombų prie 
Thuong Due tvirtovės, ku
rią partizanai turi apsupę. 
Bombos taipgi buvo mėto
mos ant Kambodijos terito
rijos.

Oficialiu karo raštinės 
pranešimu, 28,458 amerikie
čiai buvo Vietname užmuš
ti, 178,235 sužeisti.

Siunčią karo frontan 
protestuojančius

Pleiku, Pietų Vietnamas. 
—18,000 kareivių divizijos 
generolas Stone skubiai 
siunčia karo frontan tuos, 
kurie vengia saliutuoti vir
šininkus.

Apie pusę divizijos ka
reivių skaitosi prasižengu
siais ir pasiusti karo fron
tan. Jie nesaliutuoja virši
ninkų reikšdami nepasiten
kinimą.

1 * , • , . , t ' J t

Čekoslovakija reikalauja, kad 
V. V. pasmerktų Municho sutartį

Sąjunga neužgyrė Municho 
sutarties. /

Vakarų Vokietijos valdžia 
turėtų pripažinti, kad Mu
nicho sutartis buvo -nelega
li ir kad reVahšistų pastan-. 
gos atplėšti iš Čekoslovaki
jos Sudeteho provinciją tu
ri būt sulaikytos.

Praga. — Čekoslovakijos 
parlamentas priėmė pareiš
kimą, reikalaujantį Vakarų 
Vokietijos atsižadėti Murii- 
cho sutarties, kuri 1938 me
tais suteikė galimybę [Hit
leriui užgrobti Čekoslovaki
ją

Parlam e n t o pareiškime 
nurodoma, kad tik Tarybų

-mate-

rsiteto 
urgiui

ą ori-

kyklų.

turtą

mati- 
elekt- 

J. Viš-

antra 
as-eks 
am su

Gina drafto kortų 
degintojus

Milwaukee, Wis. — Kalė
jime tebėra uždaryti 14 
žmonių, kurie sudegino 20, 
000 drafto kortų. Tarp jų 
yra 7 kunigai. . . ..

Susidarė komitetas juos 
ginti ir sukelti kaucijos 
$415,000, ką reikalauja pa
vieto teisėjas Louis Ceci, u

Nesulaukė stebuklo
St. Bruno, Que., Kanada. 

— Daugiau kaip 10,000 pil- 
grimų susirinko iš plačios 
apylinkės. Jie laukė šlapio
je žemėje ir dideliame šal
tyje, nuolat lyjant visą nak
tį pasirodant “Nekaltosios” 
Marijos.

Bet jų laukimas nuėjo 
veltui, nes jokio stebuklo 
neįvyko. Visi šlapi ir perša
lę grįžo namo baisiai nusi
vylę.

Graikijos kalėjimuose 
2,000 kairiųjų

Atėnai.—Militarinė Grai
kijos valdžia paskelbė, kad 
ji paleidžia iš kalėjimų 42 
politinius kalinius, daugiau
sia rimtai segančius.

Tuo tarpu .Mr^ikijos Ae
gean salose ’randasi daugiau 
kaip 2,000 komunistų ir ki
tų kairiųjų uždarytų kon
centracijos stovyklose. Cre
te saloje yra uždarytų 
moterų.

Pusantro milijono 
streikuoja

Roma. — Daugiau kaip 
pusantro milijono darbinin
kų paskelbė nacionalinį 
streiką. Jie reikalauja dar
bų garantijos, geresnės so
cialinės apsaugos ir plates
nių darbo unijoms teisių.

Streikieriai suruošė kele
tą demonstracijų ir masinių 
susirinkimų miestų centruo
se.

230

Mainieriai laimėjo 
algų pakėlimą

Washingtoias. — Minkš
tosios anglies kompanijos ir 
mainierių unija susitarė dėl 
kontrakto atnaujinimo. Mai
nieriai gaus $2.50 į dieną 
daugiau algomis, taipgi ki
tus benefitus. Kontraktas 
paliečia apie 80,000 mainie
rių.

TSRS pajamos pakilo
Maskva.— Tarybų Sąjun- 

gos nacionalinės pajamos 
per porą metų pakilo 7.1%, 
palyginus su pirmesnių pen
keto metų periodu, kuriame 
pajamos pakilo 5.7%.

Pramonės gamyba pakilo 
20%, agrikultūra — 10.3%, 
darbininkų pajamos—12.5%

Tarptautines teises 
laužo Amerika

Paryžius. — Spaudos kon
ferencijoje Prince tono uni
versiteto tarptautinių teisių 
profesorius Richard Falk 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos su savo agresija 
Vietname laužo tarptauti
nius įstatymus.

Jungtinių Valstijų reika
lavimas Paryžiaus derybose 
iš abiejų puštų nuolaidų nė
ra pateisinamas ir kenkia 
derybų sektningUmui, sakė. 
Falk. Be jokių sąlygų Ame
rika turi sustoti Šiaurės 
Vietnamą bombarduoti.

— vardai plačiai skamba 
šalies ir užsienio fizikų la
boratorijose.

Corinth, Graikija^—Trau
kinių susimušime žuvo 34 
žmonės, apie 100 sužeistų.

Mirė G. Žilinskas
Vilnius. — Rugsėjo 30 d. 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Vilniaus universiteto do
centas, fizikos-matematikos 
mokslų kandidatas 
das Žilinskas.

Jis gimęs 1910 
gydytojo šeimoje.

Gerar-

metais

Kolumbijos studentai 
degina JAV vėliavas

Cali, Kolumbijos respubli
ka. — Daugiau kaip 3,000 
Del Valle universiteto stu
dentų suruošė demonstraci
ją, kurioje sudegino Jung
tinių Valstijų vėliavą.

Jie reikalauja, kad JAV 
valdžios atsiusti “taikos 
korpuso nariai būtų iš Ko
lumbijos išvyti, kaip JAV 
agentai. Šiuo metu tokių 
agentų yra 300 Kolumbijos 
miestų ir miestelių.

į
į
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Gerai, kad susieina ir tariasi
PO labai aštrių kąlbų, kurios buvo Jungtinių Tautų 

Asamblėjoje pasakytos, daug 
mūsų valstybės sekretorius E 
jungos užsienio reikalų ministras Andrei Gromyko su
sieiti ir “žmoniškai” pasikalbę 
jų įvyko spalio 6 dieną. Sako

kas stebisi, kaip galėjo 
ean Rusk ir Tarybų Są-

ti. O toks pokalbis tarp 
jv. vz v_ __ ^v/na, jiedu palietė visą eilę
labai svarbių klausimų, kaip tai: Vietnamo karo, Viduri
nių Rytų, nusiginklavimo, Europos saugomo ir kt. Tie
sa, nieko apčiuopiamo, konkretaus jiedu nenutarė. Tik, 
sako, mintimis pasidaljo, viens s kitam savo (tąi yra sa
vo valstybės) pažiūras išdėstė

Vis tiek geriau, negu niek 
giau iš šio dviejų diplomatų sifisitikimo ir nesitikėjo, ne
laukė. Reikia skaitytis su tuo. 
rikos ir Tarybų Sąjungos šių
Visais viršuje minėtais klausimais ir visa eile kitų klau
simų bendros nuomonės reik
Bet tai nereiškia, kad nereikėtų stengtis rimtai ieškoti 
bendros nuomonės, bendros ka 
kai kuriais klausimais. Todėl 
myko susitikimas yra sveikini 
monę, tokią kalbą surasti.

Visada reikia turėti galv 
saulinės taikos išlaikymas pr 
tybėms, priklauso nuo jų sugyvenimo, susikalbėjimo, su
sitarimo. Lai tas susikalbėjimas pareina ne iš meilės ir 
pagarbos, bet iš žiaurios bū 
miamos reikšmės visų tautų du įvairiausiomis socialinė
mis santvarkomis taikiam sug:rvenimui. Netenka abejoti, 
kad visos kitos Jungtinėse "autose atstovybės susiti
kimus ir pasitarimus tarp Gromyko ir Rusko vertina 
teigiamai, pritariamai ir vilt

o. Iš tikrųjų, niekas dau-

kad santykiai tarp Ame- 
) laiku yra labai įtempti.

ėtų su žiburiu paieškoti.

Ibos, jei ne visais, tai nors 
ir minėtas Rusko ir Gro- 
inas bandymas tokią nuo-

yje, kad pagrirndiniai pa
klauso toms dviems vals-

enybės, tačiau jis yra Ie

škai.

Visas pasaulis domisi
ais rinktinais visas pasau- 
ausiai atsispindi Jungtinė: 
?pią say# susidomėjimo, iy 
kad iki po: rinkimų Ameri- 
lės būti ir nebus pakitimų. 
’ kitoje formoje pakitimas

a Johnsono kandįdatas, bet

: MŪSŲ šalies prezidentini 
lis domisi. Tai, sakoma, ryški 
se Tautose. Dęlegącijofc^ęsl 
susirūpinimo. Jos sprendžia, 
kos užsieninėje politikoje nega 
O po rinkimų turės vienoje ai 
įvykti.

Nors, tiesa, Humphrey yr
ir jis, laimėjęs rinkimus, senuoju keliu nebegalės eiti, net 
Vietnamo karo klausimu turęs ką nors daryti, nes am
žinai karas negalės tęstis.
Nixonui laimėjus, turės įvyk 
vienon ar kiton pusėn tuo į>ačiu karo klausimu, nors, 
kaip žinia, dabar Nixonas pa

Reikia žinoti, kad diplom 
Amerikos prezidentiniais rin 
būtų laikoma jų kišimusi į n 
Čiau asmeniškuose pokalbiuose su amerikiečiais jie ne
slepia savo sentimentų.

Už kurį didžiųjų kapital 
Humphrey ar Nixon — daug 
to?

Tikrai nustatyti sunkm Tačiau dauguma mano, kad 
Nixon turi puikią progą lain 
tą pabuvę pamato ir įsitikir 
Johnsonu nepasitikėjimas k, 
phrey laikomas “Johnsono žmogumi.

Taip pat, jų nuomone, ir 
;i jei ne lūžis, tai posūkis

aiko Johnsono politiką, 
atai viešai savo nuomonės 
rimais reikšti negali. Tai 
ūsų vidinius reikalus. Ta-

štinių partijų kandidatą— 
au oiplomatuose sentimen-

ėti. Jie čia tik savaitę ki- 
a, kad Amerikos žmonėse 
bai didelis. Na, o

O
Kum

Mūsų didžioji rugiapiūtė
laisviečių didelė, garbinga

Kanadiečių klerikalų '‘Tė
viškės Žiburiuose” (rugs. 26 
d.) kunigas Gutauskas de
juoja:

Nei laisvose Europos valsty
bėse, nei Amerikoj, nei k 
se kraštuose valdžios vien 
jų neuždaro, jų veiklos ne
trukdo. Čia -vienuolynai patys 
užsidaro, jų vedamos įst 
nustoja veikti, nes stinga 
auglio. Sakoma, kad V o 
joj beveik kasdien čia vi< 
čia kitur užsidaro seselitį ve
damas vaikų darželis, nu 
veikti ambulatorija, ligoninė 
mokykla, senelių priegl 
arba pats vienuolynas. Nege
resnė, yra padėtis ir kinuose 
kraštuose — visur jaučiamas 
pašaukimų sumažėjimas, 
mažiau atsiranda jaunų piote- 
rų ir vyrų, kurie panorėt 
ti vienuoliais, pasirinktų 
sinį pašaukimą.

Kame priežastis? 
Gutauskas suranda jų

ituo- 
uoli-

aigos 
prie- 
kieti- 
enur,

stoja

auda

vis

ų bū- 
dva-

Kun. 
kele-

Prieš keletą desėtkų 
mergaitėms mažai p 
buvo pasirinkti kokią

Pregresas

metų 
irogų 
nors

mos į vienuolynus. Dabar 
tokių progų yra daug.

Bet, pasak kun. Gutaus
ko, “seniau katalikų šeimai 
buvo garbė, jei jos sūnus ar 
duktė įstodavo į vienuoly
ną. Dabar net katalikų vi
suomenė žiūri į tai abejin
gai”. Taip pat, “turi įtakos 
jauniems žmonėms šių die
nų ‘gero laiko’ filosofija, 
panseksualizmas, iškelsiąs 
seksą” ir tt. Dabar jauni 
žmonės geriau išprusę, ap
sišvietę, susipratę, nebetiki 
burtais, prietarais, katalikų 
bažnyčios mokymu, kad 
gamtos poreikių atsisaky
mas tėra beveik vienas ke
lias į dangaus karalystę po 
mirties!

Vienuolijos eina iš mados, 
kaip eina iš mados ir baž
nyčios su savo bizniu. Klau
simas tiktai laiko. Dar vie
na kita karta, ir “dievo na
mai” ir čia Amerikoje bus 
paversti salėmis, muziejais, 
galerijomis.

Neseniai Lietuvos sos
tinėje Vilniuje pasirodė 
“Minties” leidyklos išleis
ta mūsų veikėjo ir “Lais
vės” redaktoriaus Jono 
Gasiūno atsiminimų kny
ga “Mano Dešimtmečiai 
Amerikoje.” Mes knygos 
dar negavome, bet Lietu
voje leidžiamame laikraš
tyje “Gimtasis Kraštais” 
jau pasirodė graži knygos 
apžvalga, čia mes ją ir 
pateikiame mūsų skaity
tojams. Dar galima pri
durti, kad knyga yra už
sakyta Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariams. 
Tikimasi ją dar šiemet 
gauti “L” Redakcija.

Šiemet šimtametę sukak
tį mini Amerikos lietuvių 
visuomenė — nemaža mū
sų tautos dalis, vargo, prie
spaudos ir kitokių negan
du kadaise išplukdyta uz

mus? Bet jie gali būti įdo
mūs tik giminaičiams arba 
art i m i e m s pažįstamiems.. 
Tuo tarpu žiupsnelis įspū
džių apie Jungtines Ameri
kos Valstijas — tą didelę ir 
įvairią šalį, kurioje gyvenu 
jau šeštąjį dešimtmetį, tie 
pastebėjimai, kurie susikau
pė, gyvenant sudėtingoje ir 
prieštari n g o j e visuomenė
je,—visai kas kita.”

Šitaip rašoma knygos pra
tarmėje. Ir kaip tik todėl, 
kad šitaip rašo Jonas Ga
šlūnas, ilgametis Amerikos 
lietuvių visuomenės veikė
jas, — iš pat pradžių no
rėčiau su juo pasiginčyti. 
Toks gyvenimas, kokį nugy
venote Jūs, įdomus ne tik 
Jūsų gm.kraičiams arba la
bai artimiems pažįstamiems. 
Tokie pergyvenimai, kokių 
teko patirti Jums ir kokie, 
be abejonės, būdingi dau
gumai
MS

panašaus likimo

Šen ir ien pasidairius
džių-Mūsų šalies abiejų di 

jų partijų — demokratų ir 
republikonų — prezidenti
niai kandidatai rimta 
sirūpinę savo laimėji 
Baugina aukštai galv; 
liantis fašizmas su bu 
Alabamos gubernator

su- 
ais.

i ke
pusiu 
i u m

(įeorge’ Wallace priešakyje, 
jis- nutrauks daug balsų

idato

į Ku 
kan- 
jisai 

a di-

novai 
jau 

kad gajlimas 
rinki- 
dida- 
dau-

“Laisvės” vajus yra visų laisviečių didelė, garbinga 
rugiapiūtė. Kiekvienas galvojame, arba kiekvienas tu
rėtumėm galvoti, kaip ir ku 
rugiapiūtės pasisekimo. Vie 
jos tokia nepadarys. Tai y 
patirtis. Iki šiol mums pavykdavo į vajaus pastangas 
įtraukti daugumą laisviečių 
del ir rezultatais džiaugdav 

Kaip bus šiemet? PasitĮi 
visi dar pajėgūs laisviečiai.

Būdai yra net keli. Ga 
Gal turime kaimyną ar 

dar neskaito? Paragink jį.
Gal turi giminių Lietuv< 

vę.” Užtikriname, kad jie jums bus labai dėkingi.
Juk rengiesi žieminių švenčių proga savo giminėms 

ba artimiesiems pirkti kokią nors dovanėlę. Gal kuris jų 
dar neskaito “Laisvės”? Užprenumeruok jam laikraštį. 
Tai bus daug naudingesnė dovana, negu koks menka
vertis “blizgutis/’ ,

žinote, kad per šį vajų turime sukelti “Lasves” išlai
kymui penkioliką tūkstančių dolerių. Paaukok pagal iš
galę.

Jūsų kolonijoje ruošiau as spaudos paramąi paren
gimas. Paremk jį. Dalyvauk jame. Pakviesk ir para
gink kitus dalyvauti.

Viskas svarbu, viskas daug reiškia.

> galima prisidėti prie šios 
pi keli darbštieji vajininkai 
ra įrodžius daugelio metų

kiekvienoje kolonijoje. To
nnes ir didžiuodavomės. 
ikime, kad ir į šį vajų stos

nuoi demokratų- kand 
H. *• Humphrey.,:, Bet mano- 
Aia, 1 kad skaudžiai palips ir 
republikonų R. Nixons 

Nors niekas netiki.
Klūks Klano išstatyto 
didato laimėjimą, bet 
sukėlė didelę panik 
džiosioms partijoms.

Žymesni politikos ži 
ir rinkimų stebėtojai 
pranašauja,
daiktas, jog šiuose : 
muose nei vienas kar 
tas negaus elektorių 
gumos ir nebus išrinktas. 
Taip įvyko 18-tame šimtme
tyje: Atstovų Rūmai iš
rinko prezidentą The 
Jeffersoną, kuomet e 
rių balsai pasidalino 
Jeffersono ir Aarono 
ro. O 1824 metais At|: 
Rūmai išrinko prezi 
John Quincy Adams, 
oponentas buvo Andrew 
Jackson.

Todėl nenuostabu, kad ir 
šiuose rinkimuose tokia pat 
istorija pasikartotų...

Aš esu įsitikinęs, kad 
šiuose rinkimuose nei vie
nas kiek daugiau apsišvie
tęs politikoje pilietis hebal- 
suos nei už H. Humphrey, 
nei už R. Nixoną.

Pažangioji liaudis ir prieš

ima suminėti juos: 
pažįstamą, kuris “Laisves” 
kad užprenumeruotų.

>je?i Užrašyk jiems “Lais-

•masą 
ekto- 
tarp 
Bar

sto vų 
dentu 
kurio

duoti savo balsą už socia
listų darbininkų parti
ją. Daugelyj valstijų bus 
ant baloto Laisves ir 
Taikos Partija. Gaunama 
žinių, kad daugelyje vals
tijų bus galima atiduoti 
balsą už Komunistų Parti
jos kandidatus. Taip bal
suodami mes pareikšime ne
mažą protestą prieš didžią
sias kapitalistines partijas, 
kurios per daugelį 
vairuoja šalies politik

metų

Mūsų šalies liaudis buvo 
skaudžiai apgauta L. B. 
Johnsono saldžiais 
dais. O nūnai Johnsono

paza-

antroji ranka yra H. Hum
phrey. Savo priešrinkimi
nėje kampanijoje jis jokių 
žymesnių pakaitų liaudžiai 
neprižada, jeigu jis bus iš
rinktas šalies prezidentu. 
Rugsėjo 9 d. Demokratų 
Partija turėjo savo kermo
šių Philadelph i j oje,1 John 
F. Kennedy aikštėje, netoli 
miesto rotušės. Ten susibū
rė visi miesto ir valstijos 
demokratų šūlai.' Po trum
pų prakalbėlių buvo prista
tytas kalbėti vicepreziden
tas'H. H. Hiimphrey. Nors 
buvo bandyta ętikelti kiek 
didesnio ėhttfziazmo, bet 
nepavyko. Publikos buvo tik 
15,000, policįjos — apie 2,- 
000.

H. Humphrey nepasakė 
nieko naujo ir nieko gero. 
Daugiausia ragino klauso- 
vus prie vienybės ir bruko į 
galvas seną, nusidėvėjusį 
amerikonizmą (būti gerais 
šalies patriotais) ir t. t. 
Apie tuzinas moterų, Viet
name žuvusių sūnų motinos, 
stovėdamos priešais Hum
phrey akis, uždegė žvakes 
ir demonstratyviai kilnojo 
ore. Visos motinos buvo ap
sigaubusios gedulo drabu
žiais. Kalbėtojas, pamatęs 
žvakes, suko savo paraudusį 
veidą nuo motinų, nuduoda
mas, kad jis nemato moti
nų širdies skausmo ir aša
rų.

Pagaliau universitetų 
studentai užklausia Hum
phrey apie baigimą karo 
Vietname. O jisai atsako:

—Aš esu pasiruošęs pa
aukoti savo gyvybę už tai
ką—už garbingą taiką!

Tai reiškia už taiką su 
pergale. • '

Staiga iškyla aukštai ke
li šimtai prieškarinių iška
bų, o Humphrey šalininkai 
savais patriotiniais trans
parantais bando numušti 
žemyn prieškarines iškabas. 
Prasideda susistumdymas, 
įsikiša policija. Publikoje 
kyla nerimas,' bruzdesys.

Areštų nebuvo..

“Jaunavedžiai, aplankyki
te' Arktiką! Naktis ten 
trunka 180 parų,”—skelbia 
vienas Amerikos aviakom
panijos reklaminis plakatas.

žmonių, daugumaimarių. Suradusi ar

f ■■ f. Vs-'

jūrų 
nesuradusi pažadėtąją že
mę. bet pasilikusi tenai vi
sam laikui, pamažu įleidusi 
šaknis, Amerikos žemyną 
pavadinusi naująja savo tė
vyne. Nors ne vieną kartą 
pasipildžiusi nauja išeivių 
banga, per daugelį dešimt
mečių ji smarkiai nutolo 
nuo savojo kamieno, dauge
liu atžvilgių bepalaikydama 
simbolinį ryšį.

Ir vis dėlto... Tikroji tė
vynė — vienintelė. Kur be- 
nuklystum, kokiam likimo 
verpete bepasinertum, o at
eina laikas sugrįžti.

Pastaraisiais metais Ame
rikos lietuvių akys vis daž
niau žvelgia į Lietuvą, vis 
daugiau tautiečių atskuba 
paviešėti, patyrinėti šian
dieninį savo tautos gyveni
mą. Argi tai ne sugrįži
mas? Tegu ir laikinas, tegu 
ir simbolinis!

Sugrįžimu — ir ne tik 
simboliniu — norėčiau pa
vadinti ir tai, kad greta 
Lietuvoje parašytų, greta 
tautos kamieno 10-mečius 
vienaip ar kitaip vaizduo
jančių veikalų pastaraisiais 
metais vis gausiau rikiuo
jasi pažangiųjų Amerikos 
lietuvių memuarinės kny
gos. Tos knygos — tai mū
sų išeivių keliai ir likimai, 
tai savitas, įdomus ir būti
nai reikalingas visos mūsų 
istorijos skyrius.

Pats naujausias tokio po
būdžio leidinys — ką tik 
pasirodžiusi Jono Gasiūno 
knyga “Mano dešimtmečiai 
Amerikoje.”

“Ilgai svarsčiau: apie ką 
gi aš turėčiau papasakoti 
savo tėvynainiams? Apie 
savo asmeniškus pergyveni-

nui padėjo tvirta valia, 
šviesos, mokslo troškimas 
ir nuo pat vaikystės šir
dyje pasėta ryžto, kovoĄ 
dėl geresnio gyvenimo sekl
ia. Lavindamasis, bręsda- 
mas ir vis labiau įsitrauk
damas į pažangiųjų išeivių 
visuomeninę veiklą, į Ame
rikos darbininkų kovą, Jo
nas Gasiūnas kaip tik čia 
susirado savo gyvenimo pa
šaukimą ir bendram visų 
darbo žmonių reikalui pa
šventė daugelį savo gyveni
mo dešimtmečių. Taip, dau
giau kaip pusę šimtmečio. 
Ir todėl didelė jo memuari
nės knygos dalis — tai sa
votiška visų Amerikos lie
tuvių pažangiosios veiklos 
istorija.

Čia pat reikia pridurti: 
ne tik lietuvių. Pažangieji 
lietuviai rūpinosi ir rūpina
si ne vien išeivijos reika
lais. Jie visada jungėsi ir 4 
jungiasi į visų Amerikos 
darbo žmoių kovą. Ir šituo^- 
jie (tai ne kartą autorius 
pabrėžia) skiriasi nuo kitų, 
daugiausia po antrojo karo 
į Ameriką atsikrausčiusių 
tautiečių, kurių nemaža da
lis visur ir visada stoja prieš 
gyvenimo pažangą, nors la
bai mėgsta naudotis jos vai
siais. j

“Tokie ‘veikėjai’ nežino nė 
kaip begarbinti savo nau
juosius globėjus, Amerikos 
santvarką: ir už tai, kad ge
rai gyvena, ir... už tai, kad 
bedarbiai gauna apdraudą, 
kad senatvėje skiriamos 
pensijos... Tik jie nė žino
ti nenori, — pastebi Jonas 
Gasiūnas, — kad visi tie da
lykai — geresnės darbo są
lygos, aukštesnės algos, be
darbių apdrauda, pensijos— 
yra darbo žmonių itin, sun
kia kova iškovoti, kad visa t 
tai neatėjo savaime —■. dėl

pažan
giųjų išeivių, kovotojų, — 
ne vienu atžvilgiu įdomesni 
ir daugiau pasakantys, ne
gu tos žinios, kurias skai
tytojas galėtų susirasti 
laikraščiuose, enciklopedijo- 
se ar kitų autorių leidiniuo
se. Beje, šitą nuomonę tvir
tai paremia ir “Mano dešimt- 
mečiai Amerikoje”: dau
giausia naujų, šviežiai per
teiktų dalykų skaitytojas 
randa pirmame ir paskuti
niame šios knygos skyriuo
se, kur kaip tik gausiau as
meniškų autoriaus prisimi
nimų, pergyvenimų, įspū
džių bei pastebėjimų.

Į Jungtines Amerikos 
Valstijas Jonas Gasiūnas 
atplaukė kartu su didžiąja 
išeivių banga po 1905-1907 
metų revoliucijos. Tėviškė
je “įsiviešpatavo dar tam
sesnė ir niūresnė naktis. 
Taip norėjosi kur nors iš 
jos ištrūkti, įkvėpti laisves
nio oro...”

Tačiau ir čia..
“Į Ameriką atvykdavo 

stipriau šieji, energingiau- 
sieji, ryžtingi ir drąsūs žmo
nės, daugumas pačiame jė
gų žydėjime, — prisimena 
autorius. — Atvykdavo—ir 
iškart patekdavo tarytum į 
akmenines, šiurpiai gau
džiančias malūnų girnas. 
Kiek jų, tų žydinčių, sveikų 
kaimiečių sumalė šios gir
nos, kas dabar besuskai- 
čiuosL.”

Išsilaikydavo tik stipriau
si iš stipriausių: “silpnes
niam bepigu ir palūžti, su
smukti, žemyn, į patį dug
ną, nusiristi.” Kuo toliau 
skaitai pirmąjį knygos sky
rių, tuo darosi aiškiau: at
sistoti ant kojų Jonui Gasiū-

tai neatėjo savaimę.. —, dėl 
to, joį%utų suminkštėjusias 
kapitalistų širdys daroo 
žmonių vargams.”

Išryškinęs, kokį indėlį pa
žangieji lietuviai įnešė į 
Amerikos darbo žmonių ko
vą ir laimėjimus, antrame 
knygos skyriuje Jonas Ga
siūnas apsistoja ties Ameri
kos darbininkų organizaci
jomis. Pateikia vieną kitą 
jų veiklos epizodą, brūkšteli 
vieną kitą savo pažinotų 
narsiųjų kovotojų gyvenimo 
štrichą, iškelia juos kaip ne
gęstančius šviesulius sun
kaus, sudėtingo ir priešta
ringo kapitalistinio gyveni
mo fone.

Trečiame knygos skyriuje 
autorius trumpai aprašė sa
vo keliones. Po Jungtines 
Amerikos Valstijas, Argen# 
tiną, Kanadą ir, žinoma, po 
Tarybų Lietuvą, kurią 
aplankė 1959, 1965 ir 1966 
metais. Tai, ką jis patyrė 
keliaudamas, pateikė pa
prastai ir nuoširdžiai. Ly
gindamas vieną kraštą su 
kitu, senąjį gyvenimą su 
nauju. Stebėdamasis, jei kas 
jį nustebino, gėrėdamasis— 
jei kas pradžiugino.

Knygos pabaigoje Jonas 
Gasiūnas rašo: “...ilgus 
gyvenimo dešimtmečius ati
daviau kovai už tai, kad 
mano naujoje tėvynėje pa
prastiems žmonėms tektų 
daugiau duonos, šviesos, 
laisvės, kad stiprėtų darbo 
Amerikos vienybė. Su dar
bo Amerika suaugau šakni
mis. Čia mano menkos jė
gos reikalingos.”

Ir vėl neiškenčiu nepasi
ginčijęs, ir, manau, ne vie
nas skaitytojas kartu su, 
manim pasakys: duokiUi 
kiekvienam tokios valios ir 
tokių jėgų... \

Vladas Vaičiui

I
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JAUSMO PILNATIS
Į mūsų poeziją Janina Degutytė atėjo 

 

^•ieš dešimtį metų. Atėjo, i Į? iš karto 
užkariavo skaitytojų susido 

^meilę. Pirmasis jos rinkinys 
lašai” prabilo į skaitytoją nepaprastai 
šviežiai ir jautriai, įvedė jį į subtilų ir 
savitą jausmų pasaulį.

Ir šviesu, ir pasakišką
Nežinau kaip kiti, bet kai 

Degutytės poeziją, man atrc 
žiūrėčiau į ažūrinius, ant la 
šalčio išrašytus vaizdus. Visk 
ir realu, ir viskas nežmonišk 
pasakiška. Skaitai, ir tiesiog s 
kiu giliu poetės gamtos jutimu, sugebė
jimu paprasčiausiais peizažais vaizdais 
perteikti jautriausius žmogaus sielos 
virpesius.

Intymų, jautrų, kaskart vis gilėjantį 
pokalbį su skaitytoju poetė tęsė ir visais 
keliais savo rinkiniais — “Dienos Dova
nos”, “Ant Žemės Delno”, “Šiaurės Va- 
saros .

Ir štai prieš mus nauja jcs lyrikos 
taayga — “Pilnatis”, už kuria autorei ne
seniai buvo suteikta respublik nė premi-

ėjimą ir
“Ugnies

iš skaitau 
do, tarsi 
igo stiklo 
as čia lyg 
ai šviesu, 
tebiesi to-

kažkaip organiškai jungiasi viena su ki
ta. .:

Apie Degutytės kūrybą labai sunku 
rašyti. Ją tiesiog reikia skaityti, jausti.

Labai įdomus šiame rinkinyje ciklas 
“Rolės”. Panaudodama senus, klasiki
nius literatūros motyvus (beje, ir eilė
raščius pavadindama žinomais literatū
riniais vardais — “Antigonė”, “Judas”, 
“Don Kichotas” “Odisėjas”, “Hamletas” 
ir kiti), poetė juos labai savitai interp 
tuoja, duoda jiems naują skambėjir 
prasmę, turinį. Tai dar kartą įrodo, 
kad ir seniausia tema, pažvelgus į 
naujai, perleidus ją per savo vidinę poe
tinę prizmę, gali tapti nauju, nepakarto
jamu kūriniu.

J. Degutytės “Pilnatis” — labai ver
tinga knyga. Joje didelis pasaulis, si.

Istorikas Arnold Toynbee 
apie Ameriką ir jos žmones

žurnalas “Life” atspausdino interview su įžymiuoju 
buržuaziniu istoriku Arnold Toynbee. Nors Mr. Toynbee 
yra anglas, bet jis daugybę kartų yra lankęsis Ameriko
je ir gerai susipažinęs su jos nūdieniu gyvenimu ir žmo
nėmis. Interviu įdomus.

čia seka sutrumpintoje formoje istoriko Tonbee pa
sisakymai:

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

hą,

j$

si-
pynes iš tūkstančių nuotaikos spalvų, 
minties gijų, sudaro tikrą jausmų pilna
tį. Vienas šis rinkinys — gilus ir nuo
širdus pokalbis su skaitytoju apie gy 
nima, pasaulį, žmogiškosios būties ba- 
skirtį, apie tai, kas svarbiausia.

Br. Mackevičius 
poetas

10-
ve-

Nepaprastai lietuviška, liaudiška
Knyga prasideda skyriumi, beje, vienu 

geriausių rinkinyje “Kanfienai 
etė kalba anie žmonių santyki 
viską perleisdama per subtilų jausmų 
pasauli. Eilėraščiai nepaprastai lietu
viški, liaudiški. Kartais net 
bėtis. kaip poetė, nepamėgdžio 
dies intonacijų, sugeba taip ja 
teikti lietuvio valstiečio pasai lėjautą, iš 
paviršiaus beveik nepastebim 
sios susiliejimą su gamta, jo požiūrį j gy
venimą. einanti per gamtą, per gamtos 
reiškinių sudvasinimą:

”. Čia po- 
su gamta,

tenka ste
nama liau- 
utriai per-

a jo dva-

SENIEJI KAIMIEČIAI
Šie žmonės gavo savo pradžią 
iš žemės, saulės ir dainą.
Išaugo jie tvirti kaip medžiai 
iš savo protėvių šaknų.
Ir su žeme tvirtai suaugę, 
jie tapo patys jos dalim, 
ir nors senatvės jau sulaukė, 
nors jau plaukai seniai žili, 
jų širdys paprastos ir tyros 
kaip mūsų žemė paprasta.
. . .Ir vaikšto jie rimti ir tylūs 
senąja mūsų planeta...

Dūzgė klevo ratelis, ir bėgo, 
bėgo siūlas,

Žiemos naktis pro langa
žiūrėjo sidabro di 

Ir bėgo lino siūlas, suėm 
sunkų

emedžiu.

kamuolį 
Ir mano riksmą, ir tylą, j— ir 

tylą, ir mano riksmą... 
Vidurnakčio nušhih atski bėjo 

dvylika laumiu verpėjų

tylą, ir mano

Ir su savo rateliais aulini); 
mani

Ir bėgo lino siūlas — ba 
kuodelio

u susėdo,
. svas 
rūkas —

Ir sesių nuotaku nuometams, ir 
įkapėms.

triliai iš- 
sichologiia, 
. ir platus

mano brolių
čia dviejuose ketureiliuose 

reikšta ir lietuvės moters p 
ir jos santykis su gvvenimi 
ios. nors ir nrikaustvtns nrie ratelio, 
jausmu nasaulis. O išreikšti visa taip 
glaustai ir nuotaikingai įmanoma tik ne
eiliniam talentui.

Būsiu tylus kaip žemė, 
ramus kaip medis stovėsiu, 
kažkokio keisto laukimo 
mano širdis bus pilna...

O naktys, rugsėjo naktys, 
pribers man žvaigždžių į plaukus, 
ir. tyliai skambės po žemėm 
gelmių šaltiniai tyri...

Sugrįšiu iš vasaros džiaugsmo 
į gerą rudenio rimtį, 
sugrįšiu atgal, sugrįšiu 
į širdį kaip į namus.

Ir būseiu tylus kaip žemė, 
ir būsiu ramus kaip medis, 
ir lis žvaigždėmis į plaukus 
rudens naktis ipamažu...

A. Gailiu.}

Apie liaudiečių kančias
Visas šis skvrius. beie kai "> ir didžio

ji Dponitvtės kūrvbos dalis, erindžiamas 
savotišku nuotaikos pulsavimu, daugnla- 
nine. daiigsluoksnine nuotaika, kurioje, 
greta šviesos jaučiami šešėliai, greta 
džiaugsmo — gilus susimastvmas. netgi 
rūstus tragizmas. Pasakodama anie mn-
suJūaudies kančias praeityje, 
bar

poetė kai

Prie sDvprliuotoc vielos ruolaužų 
Prie kulkom išarkoto ąž iolo 
Baltu debesiu prigulei

RUDENĖJANT
Mokytojos posmai

Tu pabūk. Dar pabūk su manim, 
Juk ir gervės išskristi vėlinąs, 
Kai beržai saulėj dega ugnim, 
Kai dangus šitaip skaisčiai mėlynas.

Paklausyk, kaip dainuoja keista l— 
Tyras džiaugsmas su ilgesiu pinasi. 
Ir kaip stygos į vėją lengvai 
Tiesias rankos kvapaus pušyno 

Dar pabūk su manim. Neskubėk). 
Visada prisimink miško dainą. 
Ja tikėk. Šia diena patikėk... 
Gervės skrenda... Ir metai prae

S. Tamoševičiūtė
na.

Visagydanti mūsų krauj ižole...
Tokie šio skyriaus eilėraščiai, kain 

“Avižos”. “Lietuvė Motina”. “Rūpintojė
liai”. be jau anksčiau cituotu 
nai vieni pačiu gražiausiu kr 
Lietuva ne tik Degutvtės kū 
ir visoje musu poezijoje.

Apie visą pasaulį

neabejoti- 
riniu anie 
ryboje, bet

Poetė labai įvairi tematiniĮu požiūriu. 
Jos akiraty — visas pasaulis 
obelys, ir miestu romantika, 
šinimas artėjančio karo grėsmei, ir ban
dymas suvokti žmogaus gyvenimo 
slaptį, jo paskirtį.

Poetė apdainuoia ir meilę 
džiaugsma. ir amžinąjį kury 
egzistencijos pilnaties troški 
kia pasakyti, kad visa tai poetė išreiškia 
labai savitai.
^Kokį jos eilėraštį bepaimtum, jį labai 
sun.
brė»i, apie ką poetė kalba, 
čiuose įvairios temos labai

atpasakoti, sunku net

Ir kaimo 
ir pasiprie-

pa-

ir darbo 
3os, laimės, 
Ii. Ir rei-

tiksliai api- 
Jos eilėraš- 

glaudžiai,

Šilutė
f

Taip prasideda kelias į 
mokslo aukštumas...

M. Baranausko (ELTOS) nuotrauko
je: pamoką veda Vilniaus II vidų 
mokyklos mokytoja Valerija Kacevičie
nė, dešimtus metus dirbanti su mūsų 
mažaisiais* , ................

fines

Klausimas: Profesoriau 
Toynbee, kokios permainos 
Amerikos gyvenime jums 
padarė didžiausią įspūdį?.

Atsakymas: Man atrodo, 
kad per pastaruosius metus 
buvo daugiau permainų, ne
gu per ankstesnius 40 me
tų. Žmonės pasirodė man 
sunerimę i r nelaimingi. 
Jaunimas sąmoningai ir at
virai maištauja prieš vyres
niuosius.

Klausimas: 0 kokių nors 
džiuginančių permainų pa
stebėjote?

Atsakymas; Padaugėjo 
savikritikos, o tai visada 
sveika. Pasikeitė ir augan
čioj! karta. Kalbu dabar ne 
apie “hipius” — tą kartos 
dali, kuri sukėlė sensaciją- 
“Hipius” aš pavadinčiau 
viena dešimtąja ledkalnio 
dalimi, kuri matoma virš 
vandens- Kalbu apie tuos 
jaunosios kartos atstovus, 
kurie nors ir ne taip de
monstratyviai reiškia savo 
pažiūras, bet vis dėlto žiūri 
į gyvenimą visai kitaip, ne
gu vyresnieji.

Stanforde mačiau daug 
studentų; kasdie n i n i a m e 
gyvenime jie elgiasi norma
liai. normaliai rengiasi ir t. 
t. Tačiau jų nepatenkina 
savo pačių gyvenimas, jie 
nepatenkinti savo tėvų gy
venimo tikslais.

Pastebėjau, kad Ameri
kos jaunimas šlykštėdama- 
sis kalba apie savo tėvų ide
alus. “šlykštėdamasis”—ko 
gero, nepakankamai stiprus 
žodis. Geriau pasakyti: vi
siškai atmesdamas.

Klausimas: Jūs kalbėjote 
apie maištus Amerikoje. Ar 
teisinga juos laikyti tik ra
siniais? O gal negrai suky
la dėl kitų priežasčių, pa
vyzdžiui, dėl ekonominių 
priežasčių?

Atsakymas: Jūs, ameri 
kiečiai, labai nenorėtumėte 
laikyti juos rasiniais. Ta
čiau tai rasiniai sukilimai, 
nors reikalas tuo ir neapsi
riboja. Jungtinėse Valsti
jose, jeigu jūs negras, jūsų 
ekonominė padėtis daug 
blogesnė, negu tuo atveju, 
jeigu jūs baltasis.

Jungtinėse Valstijose ra
sinė problema šiuo metu la
bai opi... Visuomenėje su
sidaro antivisuomenė. Tai 
gali sukelti permanentinį 
pilietinį karą svarbiausiuo
se JAV miestuose, kur neg
rų antivisuomenės turės sa
vo atskirą civilizaciją, savo 
atskirą gyvenimo būdą. Pa
našu, kad Amerika eina 
kaip tik tokia linkme.

Klausimas: Tada kodėl gi 
Amerika nepagerina savo 
vargingosios mažumos gy
venimo ? Kas kliudo išspręs
ti šia problemą?

Atsakymas: Kitais žo
džiais, kodėl kongresas taip 
nenoromis finansuoja “di
džiosios visuomenės” pro
gramą ir mielai duoda pi
nigų karui Vietname? AŠ 
pats save to klausiu—ir ne
žinau, kaip beatsakyti. Tur
tingieji bet kurioje šalyje 
yisada mieliau leisdavo pi-
nigus ginklams, negu kelti 
valstybės gerovei. Jie ne
gaili pinigų karui, užtat) 
taupo socialinių reikmenų! 
sąskaita. Jie verčiau fi- lyse.

nansuoja gamybą bombų, 
kuriomis bombard u o j a m i 
kitų šalių gyventojai, užuot 
finansavę gyvenamųjų na
mų statybą ir darbo užmo
kesčio priedą savo tautie
čiams- Tai tinka ir Angli
jai.

Amerika pakankamai tur
tinga, kad be vargo pakeltų 
neturtingiausios gyventojų 
dalies lygį iki vidutinio vi
sos tautos gyvenimo lygio. 
Panaudodama pinigus, ku
riuos ji enkvoja ginklavi
muisi, ji galėtų pakelti ir 
žymios pasaulio dalies gy
venimo lygį. Kodėl taip ne
įvyko? Aš manau, prezi
dento Johnsono tragedija 
kaip tik yra ta, kad jis tu
rėjo pasidaryti prezidentu, 
sukūrusiu “didžiąją visuo
menę,” o vietoj to pasidarė) 
karo prezidentu.

Klausimas: Kaip Ameri
ka galėtų išstoti iš karo, 
jeigu panorėtų taip padary
ti? Kaip mes galime pasi
traukti su mažiausiais nuo
stoliais?

Atsakymas: Tai, žinoma, 
labai svarbu. Aš manau, 
kad reikia besąlygiškai nu
traukti bombardavimus. Tai 
kaulas Johnsono vyriausy
bės gerklėje. Ji mano, kad, 
nutraukusi bombardavimus, 
kažko neteksianti, o mai
nais nieko negausianti. Ta
čiau iš tikrųjų ji gaus mai
nais daug: galimybę išsika
panoti iš karo... O, žino
ma, daugeliui Pietų Viet
namo karininkų teks nešdin
tis — generolui Ky ir ki
tiems. Jums teks išgabenti 
generolus į Hollywoodą ir 
suteikti jiems prieglobstį.

Klausimas: Kokią, jūsų 
manymu, įtaką Vietnamo 
karas daro Jungtinėms Vals
tijoms?

Atsakymas: Prieš dvejus 
metus aš galvojau, kad jo
kios. Tada, atrodė, kad ame
rikiečiai jaučia malonumą, 
jog gali kariauti taip, kad 
karas neturi įtakos jų kas
dieniniam gyvenimui. “Mes 
tiek klestime, kad galime sau 
tai leisti” — atrodė rašyte 
parašyta jų veiduose. Šian
dien amerikiečių šeimos pa
galiau sužinojo, kiek atsiei
na šis karas, bent kaip jis 
atsiliepia kišenei.

Klausimas: Ar jūs ne
manote, kad tas įtempimas, 
kuris atsirado Amerikoje 
dėl Vietnamo karo, gali su
kelti naują makartizmo pa
kilimą?

Atsakymas: Aš manau, 
karas artėja prie to taško, 
kai reikės arba dar labiau 
įtempti karines pastangas 
ir—toks jų bus padarinys— 
įvesti daug griežtesnį dik
tatūros režimą Jungtinėse 
Valstijose, arba griežtai pa
keisti politiką, tai yra pri
pažinti klaidas ir pasitrauk
ti.

Jeigu Amerika eis pir
muoju keliu ir karas bus 
toliau eskaluojamas, tada, 
žinoma, kažkas panašaus į 
makartizmo laikotarpį gali 
pasikartoti. Net ramiais lai
kais, norint išreikšti mažu
mos pažiūras, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose būdavo 
reikalinga daugiau drąsos, 
negu Vakarų Europos ša-

Radijo ir televizijos rūmai
Vilniuje prasidėjo naujų 

Radijo ir televizijos rūmų 
statyba.

Naujieji rūmai sudarys 
ištisą kompleksą. Techninių 
tarnybų patalpose - studijo
se, aparatinėse, peržiūrų 
salėse bus sumontuota mo
derni technika- Pastačius 
šiuos rūmus, susidarys ga
limybė žymiai išplėsti ir pa
tobulinti radijo ir televizi
jos programas.

Jaunystės miestelis
Kaune, Žaliakalnyje, sta

tomas profesinių technikos 
mokyklų ir technikumų 
miestelis, kuris užims 80 
hektarų. Vaikinai ir mergi
nos, kurie pasirinko garbin
gą darbininko profesiją, čia 
galės ne tik mokytis, bet ir 
gyventi patogiai įrengtuose 
bendrabučiuose.
Du milijonai megztinių — 

per metus
Šiaulių “Verpsto” triko

tažo fabrikas gavo iš Ang
lijos 15 labai našių mezgi
mo mašinų. Vienos tokios 
mašinos ilgis — beveik 20 
metru. Tačiau ją aptarnaus 
tik viena darbininkė, nes 
įrenginio valdymas ir dar
bo operacijos automatizuo
tos.

Pradėjo dirbti naujosioms 
mašinoms pilnu pajėgumu, 
fabrikas per metus paga
mins du milijonus vaikiškų, 
moteriškų ir vyriškų megz- 
tinių.

Medaliai audėjams
“Kaupo audinių” fabrikas 

pirmasis Tarybų Sąjungoje 
nradėio austi audinius iš 
triacetatiniu putlių siūlų. 
Visasaiun ginės’ liaudies 
ūkio laimė jimu parodos Ma
skvoje komitetas paskvrė 
už tai fabrikui pirmojo lai
psnio dinloma.

Nauiuiu audiniu kurčiai 
apdovanoti vienu aukso, 
dviem sidabro ir šešiais 
bronzos medaliais.

Svarbūs užsakymai
Alvta.us šaldvtuvu gamy

kla baigia vvkdvti užsaky
mą Maskvos “Arbato” res
toranui Didelis užsakvmas 
taip pat gautas iš Toljačio 
mipato — pagaminti 1,500 
šaldytuvų.

Į 15 šalių
Lietuviškas ponierius. ce

liuliozė ir medžio pluošto 
nlokštos eksportuojamos į 
nonkiolika pasaulio šalių. 
Stambūs Lietuvos užsako
vai yra Anglija. Vokietijos 
Demokratine Respublika, 
Čekoslovakija. Vengrija, 
Lenkija, Olandija.

Uostamiesčio svečiai
Vidutiniškai kiekviena 

mėnesi į Klainėdos uosta 
atplaukia no 200 laivu. Ne
seniai čia lankėsi tūkstan- 
h>sis laivas, atplaukęs iš 
Vokietiios Feders twines 
Respublikos (V. Vokieti- 
ios>.

Iš viso nuo metu pradžios, 
/’skaitant ir tanklaivius. Lie- 
hivns uostamiestyje jau pa
buvote daugiau kain pusan
tro tūkstančio laivų iš 16 
pasaulio šalių.

Milijonas centnerių 
žuvies

Klainėdos traleriu laivyno 
bazės žvejai nuo metų pra
džios jau sužvejojo daugiau 
kaip milijoną centnerių žu
vies-

Ypač sėkmingai žūklauja

didžiųjų tralerių-šaldytuvų 
“M. K. Čiurlionis”, “J. Smu- 
škevičius” įgulos, kurios 
jau raportavo apie metinių 
planų įvykdymą.
Pažintis su lenkų literatūra

Vilniuje “Draugystės” už
sienio literatūros knygyne 
10 dienų veikė lenkų kny
gos paroda. Daugiau kaip 
330 pavadinimų naujų leidi
nių buvo atsiuntusi j Lietu
vą Lenkijos užsienio preky
bos organizacija “Ars Po- 
lona”.

Lenkų knygos dekados 
dienomis Vilniuje ir Kaune 
įvyko literatūros vakarai, 
kuriuose dalyvavo svečiai, 
atvykę iš Liaudies Lenki- • IJOS. '

Vilniečiai ir kauniečiai 
turėjo puikios progos įsigy
ti lenku mokslinės, groži
nės, vaikų literatūros, me
ninių albumų.
Scenos uždangai pakilus
Valstybės akademinis ope

ros ir baleto teatras pradė
jo savo 48-ąjį sezoną V. 
Paltanavičiaus opera 
“Kryžkelėje”, kuri, kain ir 
V. Laurušo onera “Paklydę 
paukščiai”. Visasąjunginėje 
apžiūroje-konkurse pažy
mėta diplomu ir premija.

Ši sezoną žiūrovai Operos 
ir baleto teatre dar pama
tys Pučini onerą “Vakarų 
mergelė”, o kiek vėliau nau
jais pastatymais bus pra
džiuginti ir vaikai. Tai J. 
Gaižausko opera nagai E. 
Matučio libretą “Burtinin
kas” ir A. Rekašiaus bale
tas “Marytė-Zvimbuolytė”- 
Tačiau žymiausias šio sezo
no i vykis šiame teatre bus 
R. Vagnerio operos “Lohen
grin as” pastatymas.

Akademiniame lietuvių 
dramos teatre rugsėjo vi
durine savo nastatymus ro
dė Šiaulių dramos teatro 
kolektyvas. Sostinės vwen- 
tojams vnač patiko V. Krė
vės-Mickevičiaus “Žentas”. 

t

Pabaltijo etnografiniam 
atlasui

Šia vasara Lietuvos Mok
slu akademijos Istorijos in
stituto darbuotojų grupė 
važinėjo no Rytu Lietuvos 
kaimus. Buvo piešiami na
mu apyvokos daiktai, bal
dai. meniniai medžio ir ge
ležies sidabriniai, dominasi 
tradiciniais derliais nuėmi
mo. kūlimo ir malimo įran
kiais. *

Surinktoji medžiaga bus 
panaudota Pabaltijo etno
grafiniam atlasui, kuri Lie
tuvos mokslininkai ruošia 
kartu su Latvijos ir Estijos 
etnografais.

V. Petkevičienė

Planetinė ory 
stebėjimo sistema

Visą Žemę netrukus nu
klos orų stebėjimo stočių 
tinklas. Žemynuose tarp 
stočių didžiausias atstumas 
bus 1.000 km, vandenynuo
se—1,500 km. Sistemai pri- 
klausvs ir meteorologiniai 
palydovai. Visi duomenys 
anie orus bus siunčiami į 
tris pasaulio centrus — 
Maskvą, Vašingtoną, Mel
burną ir keletą regioninių 
centrų.

Sudarius pasauline orų 
stebėjimo sistemą, žymiai 
pagerės ilgalaikės progno
zės. lengviau bus ieškoti di
delio masto dirbtiniu prie
monių orams ir klimatui 
paveikti* , i ... j
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BINGHAMTON, N. Y.
Palaidojus Marijoną žvir

blienę - Kazlauskienę. Mirtis 
išskyrė iš mūsų tarpo my
limą ir brangią asmenybę.

Netikėtai, staiga nuo šir
dies smūgio mirė ilgametė 
mūsų miesto gyventoja ir 
“Laisvės” ir visos pažan
giosios spaudos vajininkė 
Marijona Žvirblienė - Kaz
lauskienė, po tėvais Šimo- 
liuniūtę, 77 metų amžiaus. 
Rugsėjo 18 dienos vakare 
Marijona dalyvavo LLD kp. 
Moterų Skyriaus susirinki
me, kuriame kalbėtasi spau
dos vajaus klausimu. Mari
jona gražiai kalbėjo ir kvie
tė drauges bendrai darbuo
tis pagal išgalę. Tačiau iš
ėjusi iš susirinkimo beei
nant ant šaligatvio sukrito 
ir nuvežta į ligoninę mirė.

Velionė Mariutė gimė 18- 
91 metų rugsėjo 11 dieną, 
Gailiūnų kaime, dabar Pa
nevėžio rajone. Jos tėveliai 
Pranas ir Elžbieta Šimoliū- 
nai buvo ūkininkai, augino 
didelę šeimą: du sūnus ir 
šešias dukteris. Mokyklos 
lankyti nei vienas neturėjo
me progos.

Dar jaunystėje, kaip ir 
daugelis tuometinių jaunuo
lių, velionė Marytė, paliko 
gražųjį gimtąjį kraštą, mie
ląjį tėvelį, pamotę,brolį Sta
sį, penkias sesutes Oną,Elž
bietą, Ksaverą, Katryną ir 
Agotą, ir gražųjį Gailiūnų 
kaimą, ir 1909 metais išvy
ko į tolimą užjūrį, į Ameri
ką, išsvajotos laimės ieškoti. 
Atvyko jinai į Binghamtoną, 
pas jau čia gyvenantį brolį 
Praną Šimoliūną, ir čia gy
veno iki užmigo amžinai. 
Čia ir pradėjo sunkų nepa
vydėtiną jaunos imigrantės 
gyvenimą.

Tuojau velionė Mariutė 
suprato, kad Amerikoje už 
duoną ir druską reikia sun
kiai dirbti. Ir jinai gavo 
darbą cigarų pramonėje, 
kurioje darbininkės neorga
nizuotos, didelėje daugumo
je taipgi jaunos imigrantės, 
suvykusios čionai iš įvairių 
Europos šalių. Žymėtina, vi
sos buvo bemokslės. Darb
daviai turėjo auksinę progą 
išnaudoti šias darbininkes 
iki aukščiausio laipsnio, pri
versdami jas dirbti po 10- 
12 į dieną ir tiktai už labai 
žemą atlyginimą. O šios 
vargšės, neturėdamos kam 
pasiskųsti, kentėjo ir dirbo. 
Netrukus velionė Mariutė 
susipažino su patinkamu 
vaikinu Ignu Žvirbliu. Ir ne
ilgai trukus, 1911 metų lap
kričio 11 dieną sukūrė šei
mos židinį. Jie abu sunkiai 
dirbo ir taupė. Pagaliau įsi
gijo namelį, laikė kelis įna
mius, kuriems velionė gami
no maista, skalbė drabužius, 
valė kambarius ir tuo pa
čiu kartu dirbo cigarų pra
monėje. * ’ " '

Mariutė susilaukė sūnelio 
Staselio. Tačiau džiaugsmas 
su mažyčiu Staseliu nebuvo 
ilgas — jis kūdikystės die
nose 1913 metais mirė. Ve
lionė, pergyvenusi' motiniš
ką širdies skausmą dėk sū
nelio mirties, vėl grįžo prie 
pirmesnių darbo į cigarų 
pramonę ir ten dirbo per 
ilgą laiką. ‘

Kad susiraminti po Sta
selio mirties, Mariutei gimė 
mintis, juk reikia plačiau 
susipažinti apie draugijinį- 
visaomeninį gyvenimą, ir 
nuo to laiko visą savo lais
valaikį paaukojo savišvietai. 
Ji mokėsi, lavinosi, skaitė 
“Laisvę”, “Kovą”, “Naujie
nas”,“Keleivį” ir dar* kitus, 

kuriuos prenumeravo įna
miai. Tai buvo Mariutės 
aukštoji mokykla, iš kurios 
ji sėmė darbininkišką žino
jimą bei supratimą ir giliai 
savo širdyje įdiegė tas pra
kilnias idėjas, kad norint 
siekti lengvesnio rytojaus, 
reikia kovoti kapitalą. Jinai 
stipriai laikėsi šių idėjų, ir 
aktyviai darbavosi pagal iš-

s
v

Anais senais laikais čia 
gyvavo ir veikė Lietuvių so
cialistų sąjungos 33 kuopa. 
Velionė lankydavo jų susi- 
inkimus, prakalbas bei pa- 
ilinksminimo vakarus, tai 
is praturtinimui žinojimo. 

Padaugėjus jaunų žmonių 
skaičiui, aplinkybės diktavo 
pasirinkti ateičiai kelią į 
lengvesnį gyvenimą. Velionė 
jau tada žinojo, kad už gy
venimo gerovę reikia sun
kiai dirbti, reikia veikti or
ganizacijose, kurios kovoja 
už visų žmonių reikalus.

Greta LSS 33 kuopos, 19- 
15-1916 metais kūrėsi Auš
ros Choras, teatrališkas ra
telis, kiek vėliau, 1916 me
tais, suorganizuota Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 20 kuo
pa. Mariutė dalyvavo jų or
ganizavime, buvo jų narė ir 
aktyviai veikė jų išauklėji
mui ir palaikymui. Per ke- 
lioliką metų jinai dainavo 
Aušros chore ir vaidino ro
les daugelyje ir svarbių pa
st a t y m ų; atlikinėdavo ir 
įvairių komisijų darbus.

Tais pačiais metais, rug
sėjo 26 dieną įvyko pirmas 
pažangesnių vietos lietuvių 
moterų susirinkimas, kuria
me ir buvo sukurta Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimo 23 kuopa. Velionė 
Mariutė buvo viena kūrėjų 
ir neilgai trukus prisiėmė 
būti literatūros platintoja. 
Ėjo ir kitas kuopos komite
te pareigas. Atlikinėjo ir 
kitus organizacijos darbus.

Mariutė buvo viena iš 
daugelio kitų, kurioms Lie
tuvoje neteko laimės lanky
ti mokyklą, tačiau ji tūrė- 
. o palinkimą skaityti-moky- 
tis, mokėjo pasirinkti lite
ratūrą, rodančią kelią į švie
sesnę ateitį. Jinai brangino 
r LLD išleistas knygas. Ji 

brangino pažangiąją spaudą 
— laikraščius, kovojančius 
jž darbo žmonių reikalus. 
Mariutė ir 1968 metų rug
sėjo 18 d. moterų susirinki- 
ne dar gražiai kalbėjo apie 
spaudos vajų. Tiktai prieš 
dviejų valandų laiko tarpe 
gyvybės ir mirties.

Pažangusis JAV lietuvių 
judėjimas pergyveno viso
kių sunkumų ir net sukrė- 
timų.Tačiau per tą visą lai
ką velionė Mariutė sugebė
jo išsilaikyti judėjime, ne
nukrypstant kur nors į ša
lį. O tai didelis dalykas 
kiekvienam klasiniai susi
pratusiam darbo žmogui. Ji
nai nepraleido nė vieno

svarbesnio įvykio, susiju
sio su pažangiąja veik
la, kad ji nebūtų prisidėju
si prie jo pasėkmingumo. 
Jeigu ji negalėjo aktyviai 
dalyvauti, tai prisidėjo pi
nigine parama. Į progresą 
velionė žiūrėjo plačiai at
vertomis akimis, tas reiš
kia, kad apšvietos reikalai 
jai daugiausiai rūpėjo. Jos 
supratimas buvo, jog tik 
per apšvietą darbo žmonija 
pasieks lengvesnį rytojų.

1925 metų kovo 12 dieną 
Mariutė susilaukė dukrytės 
Florutės. Tas truputį, laiki
nai, sulaikė ją nuo aktyvios 
veiklos organizaciniame 
darbe. Tačiau jinai savo 
prakilnių idėjų nepamiršo 
nė vienai minutei. Neaki
vaizdžiai skleidė jas ir prie 
kiekvienos progos, ji buvo 
stipri jų rėmėja.

1930 metais, kada kūrėsi 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 6 kuopa, velionė 
Mariutė stojo į pirmutinių 
kūrėjų būrį, energingai dar
bavosi gavimui kuo dau
giausia naujų narių. Nesi
gailėjo jėgų išauginimui 
stiprios LDS 6 kuopos na
rių skaičium. Ji keliais at
vejais ėjo LDS 6 kumpos 
pirmininkės pareigas. Taip 
pat atlikinėjo ir kitokius 
darbus, surištus su LDS ge
rove. Tačiau pradžioje 19- 
65 metų po sunkaus susirgi
mo turėjo atsisakyti nuo 
pirmininkės pareigų.

Velionės Mariutės gyveni
mas nebuvo rožėmis dabin
tas. Ji turėjo pergyventi ir 
skaudžius momentus. 1934 
metų rugpjūčio 8 d. mirė 
jos mylimas gyvenimo 
draugas ir Florutės tėvelis 
Ignas Žvirblis. Jinai pasiliko 
su maža, vos 9 m. amžiaus 
dukryte Florute. Velionė 
sunkiai dirbo, išaugino ir iš- 
mokslino ją. 1947 metais 
Florute pabaigė aukštesnės 
slaugės mokslą su pasižymė
jimu. Ir netrukus pradėjo 
dirbti Binghamtono ligoni
nėje. 1943 metų rugsėjo 16 
d. Mariutė sukūrė šeimos 
židinį su Jonu Kazlausku, 
ir visą laiką kartu gyveno 
iki gamta pasiėmė ją pas 
save.

Velionė Mariutė 59 me
tus išgyveno šioje šalyje, 
per 52 metus, aktyviai dar
bavosi visuomeniniame bare 
ir visokiariopai rėmė pažan
gųjį judėjimą. 1968 metų 
rugsėjo 11d., ji atšventė sa
vo 77-tąjį gimtadienį, o rug
sėjo mėnesio 18 d. visiems 
laikams išsiskyrė iš mūsų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, dukterį Floren- 
cę, keturius anūkus: Lynn, 
Jan, Lisa ir Ted Ewanowos, 
visi Kirkwood, N. Y.: posūnį 
Viktorą Koss, Hayward, 
Calif.; podukrą Vincenlią 
Hewlett, Johnson City, N. 
Y.; tris sesutes Ona Wellus, 
Binghamton, Elizabeth Vi- 
ckersham, Hollywood, Fla., 
Ksaverą Mikulskienę, 8a- 
rybų Lietuvoje, ir jų šeimas, 
taip pat daugelį kitų arti
mųjų, giminių bei pažįsta
mų.

Buvo pašarvota Chopyak 
šermeninėje, kur po pietų 
ir vakare jos artimieji, 
draugai ir kaimynai gau
siai lankėsi.
' šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
paskutinį kartą atsisveikin
ta su mirusia motina, vyro 
žmona, artima giminaite ir 
drauge Mariute Kazlauskie
ne. Mariutė savo gražiu el
gesiu, darbštumu ir riuošir-' 
durnu įsigijo daug draugų. 
Tą liudijo tas, kad koply
čia buvo perpildyta žmonė
mis, taip pat ir gėlių vai-

nikais nuo draugų, kurie ją 
mylėjo ir gerbė.

Dar kiek prieš 2 valandą, 
o koplyčia jau buvo pilna 
palydovų ir visi tyliai lau
kė paskutinio žygio. Dar po 
keliolikos minučių pakyla 
Lilija Kavaliauskaitė, “Lais
vės” administratorė, iš New 
Yorko, taria atsisveikinimo 
žodį, primindama velionės 
nudirbtus darbus žmonijos 
geravei. Ji veik tą patį pa
kartojo ir anglų kalba.

Laidotuvių direktoriui pa
prašius susirinkusių atsis
veikinti, pro karstą pirmie
ji slinko šeimos nariai, tar
dami paskutinį kartą su
die, su suspaustomis širdi
mis ir ašarodami. Paskui se
kė visi kiti dalyviai.

Pagaliau su Mariutės Ka
zlauskienės palaikais ilga 
eilė automašinų su palydo
vais pravažiavo pro jos mie
lus, gražius namelius ir pa
sileido link Vestal Hills Par
ko, į amžino poilsio vietą.

Kapinėse, paskutinį atsis
veikinimo žodį vėl tarė Lili
ja Kavaliauskaitė; jinai kal
bėjo anglų ir lietuvių kalbo
mis apie velionės gyvenimą 
ir mirtį.

Palikome Mariutę ramiai 
ilsėtis gražiame kalnelyje 
Vestal Hills Parke. Visi pa
lydovai buvo pakviesti į 
Amerikos Legijono salę, 
kur buvo tinkamai pavai
šinti.

Didelis kreditas priklauso 
velionės Mariutės vyrui Jo
nui. dukrai Florutei ir žen
tui Walteriui, kad jie išpil
dė žmonos ir mamytės pa- 
p’eidavįmą ir palaidojo ja 
laisvai. Ilsėkis, brangioji; 
palikusius mus verkiančius

Seselė Ona

Mūsų nuoširdi padėka
Giliai iš širdies dėkojame 

visiems draugams ir drau
gėms, kurie 'dalyvavo mūsų 
mylimos motinos, žmonos ir 
seselės laidotuvėse, lankėsi 
koplyčioje ir palydėjo į ka- 
nines. Dėkojame laikraščio 
“Laisvės” kolektyvui už iš
spausdintą pranešimą apie 
Mariutės mirti, ir draugei 
Lilijai Kavaliauskaitei už 
atvažia v i m ą ir pasakytą 
tinkama atsisveikinimo kal
bą. Dėkojame grabo nešė- 
iams Leonardui Girniui, Pa
ul Boraiy, Michael Rosins
ky, Edwardui Chamui, Juo
zui Kireiliui, Antanui Žoly
nui, Antanui Pagiegalai, 
Jonui Uogentui. Dėkoja
me už gausybę gyvų gė
lių vainikų, užuojautas per 
laikraštį, laiškais ir atviru
tėmis. — Juozui ir Marytei 
Lynn už parvežimą Lilijos 
Kavaliauskaitės iš orlaivių 
stoties ir už vėl nuvežimą 
i a atgal į stotį, ir visiems 
kitiems, kurie bent kuo pa
gelbėjo mums pergyventi šį 
skauda u s sukrėtimo mo
mentą.

Jūsų, brangieji, suteiktos 
paslaugos pasiliks mūsų šir
dyse neužmirštos.

Nuliūdę liekame—
Vyras Jonas, duktė Floren

ce, žentas Walter ir anūkai 
Lynn, Jan, Lisa ir Ted; po
sūnis Victorias, podukra 
Vincėlla, ir sesutės Ona, Eli- 
zabieta ir Ksaverija..

Žmonos, Mamytės ir se
sutes atminčiai aukojame 
“Laisvei” po $10.00< Jonas 
Kazlauskas, Walter ir Flo
rence Ewanowa ir Ona 
Wellus.

Svečiai
Malonu buvo sutikti mū

sų mieste draugus Walterį 
ir Josephiną Dorinus (čika- 
giečius). Jie čia atvyko ap
lankyti savo sūnų Long 
Beach apylinkėje, kuris yra 
pasižymėjęs gydytojas mili- 
tariškoje ligon i n ė j e. Jis 
taipgi turi ryšius su Lagū
na Beach ligonine, ten jis 
vyksta sykį į savaitę ligo
nius gydyti.

Iš laikraščių pranešimų 
žinome, kad draugai Dori
nai yra veiklūs asmenys 
Chicago j e, tad įdomių da
lykų galima sužinoti iš pa
sikalbėjimo su jais. Draugė 
J. Dorinienė dalyvavo yu- 
caipiečių parengime ir malo
niai padainavo keletą dai
nelių. Tik gaila, kad netu
rėjo akompanimento.

Antrą malonią viešnią tu
rėjome iš San Francisco, 
Calif. Tai buvo Josephine 
Anskaitienė, Tildos Kingie- 
nės sesutė. Ji svečiavosi 
pas draugus Russ Laguna 
Beach Calif., ir sykiu su 
jais aplankė Yucaipą.

Mes labai džiaugiamės, 
kad svečiai nepamiršta ap
lankyti mūsų kolonijos lie
tuvius. Ačiū jiems.

Džiugu pažymėti, kad pas 
mus randasi energingų mo
terų ir vyrų, kurie mėgsta 
sueigas ir netingi pasidar
buoti parengimuose. , v-

Rugsėjo 15 d. ■ susitarė 
grupelė moterų ir vyrų ir 
surengė didelius pietus. Į 
narengimą atvyko dalyvių 
iš toli ir arti. Sočiai pa
pietavę, vieni būriais šne
kučiavosi, kiti linksmai, šo
ko prie Damušio muzikos, 
dar kiti pinakliavo. Kiek 
man žinoma, sunkiai dirbo

Roma.— 30 šalių atstovai 
susirinko tartis, kaip sėk
mingiau sulaikyti aliejumi 
Užteršimą jūrų vandenų.

Yucaipa, California

ap-

prie valgių paruošimo Juo
zas Ginius, Marytė Radienė, 
Petronė Richardienė ir Ro
žytė Janušauskienė, o Ka
zys Stasys rūpinosi su pie
tų tikėtais. Kiek sužino
jau, tai komisijos tikslas bu
vo suruošti tą parengimą 
dėl draugiškumo, be pelno, 
kad tik lėšas dalyviai 
mokėtų.

Džiuginanti šeimos 
naujiena

Kazimiero ir Adelės Zik- 
sų anūkė Stephanie De Ste- 
pano iš pat jaunystės buvo 
sugabi mergaitė į mokslą, 
todėl jai nesunku buvo pa
siekti aukštą kolegiją. Per 
dvejus metus lankė Arizo
nos pagarsėjusią kolegiją ir 
dvejus metus mokėsi Mex
ico City kolegijoje ir gavo 
aukštą garbės diplomą. Apie 
liepos mėnesį garbingai už
baigė savo pasibrėžtą tikslą. 
Pabaigus mokyklą, tuojau 
gavo įžymią vietą už perkal- 
bėtoją Meksikoje ispanų ir 
anglų kalbomis, nes abi kal
bas labai gerai vartoja.

Dabar ji jau rengiasi prie 
susi ž i e d a v i m o. Iškilmės 
įvyks lapkričio mėnesį. Su
sižieduos su C. Walker.

Manau, kad kožnam tėvui 
ir motinai yra džiugu, kuo
met šeimos nariai pasižymi 
kuo nors. Todėl dabar mū
sų gerų draugų Kazimiero 
ir Adelės Ziksų širdis pilna 
džiaugsmo, kad jų anūkei 
pavyko baigti kolegiją ir 
dabar rengiasi prie šeimy
niško gyvenimo. '

C. Walker yra baigęs 
mokslą Anglijoje, Londono 
universitete, ir turi gerą 
darbą Amerikoje.

Alvinas

LYTINIS KLAUSIMAS
Jau buvau išaugęs iš vai- mas. 44 procentai netekė- 

kystės amžiaus, kai prade- jusiu motinų yra žemiau 20 
jau skaityti “šventas” knw metų. Daugelis nelegališkų 
gas. Vienoje knygoje (paA| gimimų įvyksta šeimose, 
miršiau jos pavadinimą)/ 
radau štai ką pasakyta: l

“Maižiešiaus laikais, kai 
pagaudavo jaunuolius lytiš
kai griešijant, juos rišdavo 
prie arti stovinčių medžių 
viršūnių, medžius kirsdavo, 
ir jie virsdami plėšė grieš- 
ninkus pusiau.”

Tai mažai kam girdėtas 
toks tironiškas jaunuolių 
žudymas. Tokio įvykio ne
užtikau kitų raštuose bei 
knygose.

Nepaisant tokių baiseny
bių, jos neatskyrė vaikinų 
nuo merginų, o merginų —- 
nuo vaikinų.

Kaip visiems yra gerai ži
noma, motina gamta mer
gaites prirengia daug anks
čiau negu berniukus, pri
brandina prie motinystės; 
jos ir mieguose ir sapnuose 
“romansuoja.” O čia nėra 
jokių velnių, pasivertusų 
žalčiais, gundyti jas, liepti 
joms skinti uždraustus 
obuolius ir duoti berniu
kams valgyti juos... 
, Palikime senus sapninius 
romansus ir pažiūrėkime, 
kas dabar dedasi mūsų die
nose. \

Nelegališkumas- 1965-tais 
metais beveik 300,000 nele
gališkų vaikų gimė Šiaurės 
Amerikoje.— 1 iš 15-kos gi
mimų. Ir jeigu dabartinis 
nukrypimas tęsis toliau, 1 iš 
kiekvienų 10 gims iš neve
dusių porų 1970 metais!

Moralinis rezultatas Šalia- 
nelegališkumo^ turi psicholo- 
fgines ir ekonomines proble-

jau skaityti “šventas” kn metų. Daugelis nelegališkų

esančiose šalpoje, ir gal būt 
50 procentų motinų jau turi 
vieną ar daugiau nelegališ
kų vaikų.

Jeigu netekėjusi motina 
nėra šalpoje, jos vaikas rei
kalaus publikos pagalbos, 
kaip mokyklos pamestinis.

Kovai su kylančia nele- 
gališkumo banga visuome
ninės ir privatinės agentū
ros kreipia savo dėmesį į 
išmokslinimą. Tarp kitų 
priemonių yra siekiama ly
ties apmokymo kursų liau
dies mokyklose, teikti nete
kėjusioms moterims visokią 
žinomą gimimų kontrolės 
pagalbą ir t. t.

Kaip atrodo, tai nors yra 
bandoma sukontroliuoti ly
tinį aktą, bet jis vis pasi
lieka nesuvaldomas.

Cleveland, Ohio
Mūsų metinė šventė

Per eilę metų visos vie
tinės pažangiosios draugi
jos rengia bendrai vieną 
parengimą, kurio visą, pel
ną skiria spaudos naudai. 
Šių metų toks, parengimas 
įvyks lapkričio 10 d. EOVU 
svetainėje, 12618 Shaw Ave. 
Smulkiau apie tai, ir visą 
to pobūvio programą bus 
pranešta vėliau.

. Deja, prie šio parengimo 
pradėta rengtis gana anks
ti, kai kurios komisijos bu
vo išrinktos net pradžioje 
metų, buvo pasižadėję prie

mūsų programos atlikimo 
prisidėti ir Chicagos meni
ninkai. Tačiau jiems lais- . 
vose dienose mes negalėjome 
rasti svetainės, kur būtų pi-^ 
anas. 4 Nuostabu, kad kair> 
kurios ir net nemažos sve
tainės pianų visai neturi. 
Tokiu būdu ir šį kartą tu
rėsime tenkintis savomis 
meninėmis jėgomis (bet su 
viltimi vis tik kada nors ir 
chicagiečius išnaudoti).

Kadangi, kaip matote, 
mes parengimų mažai tu
rime, o šis bendras visų 
draugijų parengimas bus 
spaudos naudai, tai iš anks
to rengėjai primename, kad 
dėl gerų pasekmių bus rei
kalinga ir šiokių tokių do
vanėlių. Tai mūsų publika 
gerai supranta, todėl mes 
tikimės, kad rengėjų ir šį 
kartą neapvils.

J. žebrys

Montello, Mass, f
Massachusetts Moterų Ap

švietos klubų Sąryšio pik
nikas po stogu atsibuvo 
Lietuvių Tautiškame name 
rugsėjo 29 d. Sako, kad bu
vo menkesnis už pernai 
metų. Permažai buvo pub
likos iš So. Boston apylin
kės. Jį surengė vietinis Mo
terų Apšvietos Klubo Ko
mitetas. Tikisi, kad liks 
''elno. .

“Laisvėje” garsinti paren
gimus penktadieniais jau 
neapsimoka. Pereitos savai
mės j penktadienio, rugsėjo 
27-tds, “Laisvę” gavome pir
madienį. rugsėjo 30-ta. Gir
dėjau. kad pašto kaltė, gal 
"eštadienio paštas neveikia?

Spalio 1 prasidėjo “Lais
tės” vajus gavimui naujų} 
skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų. Aš esu 
^antis, iš namų dar niekur 
neišeinu. Bet, kurie “Lais
vės” skaitytojai ateis pas 
mane, tiems patarnausiu.

“Vilnies” vajus jau pra
sidėjo rugsėjo pirma. Čia 
vra apie dešimts skaitytojų, 
;r jiems galėsiu patarnauti.

Rugsėjo 29 laikraštyje 
Boston Globe skaičiau žinu
tę, kad Kubos saugumo or
ganai suareštavo 18 JAV 
intelligence agentų (šnipų), 
tarp jų 5' moterys. Ta gru
pė siuntinėjo informacijas 
apie Kubos armiją, aliejaus 
išteklius, cukraus gamybą, 
laivininkystę ir kt. Jie da
rė planus ardyti industriją.

Pas areštuotųjų vadovus 
rasta $4,000 pinigų ir ryši^ 
daugiau pinigų gauti sam
dymui padaužų Kubos ^ji- 
dustrijai gadinti. ’

George Shimaitis

Baldai mokykloms
Panevėžys. —• Baldų fab

riko kolektyvas gavo atsa
kingą užduotį! su Tarybų 
Sąjungos pagalba statomi 
Malio Respublikoje viduri
nei mokyklai pagaminti mo
kyklinius baldus.

Baldų fabriko pagrindi
nė produkcija —- mokykit? 
niai baldai — turi didelę pa
klausą visoje šalyje. Jie 
puošia Vilniaus, Kauno, 
Elektrėnų ir kitų respubli
kos miestų naująsias mo
kyklas, didelės jų siuntos 
kasmet iškeliauja į Ukrai
ną, Moldaviją, Estiją ir ki
tas broliškas respublikas.

Šiais metais bus Žymiai 
padidinta fabriko produkci
jos gamybos apimtis, (Išsi
plės jog asortimentas.
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LLD reikalai
Nominacijos baigėsi su rigsėjo 25 d. SutiL_ V.__ 

^datuoti į Centro Komiteto narius sekami:
» Ieva Mizarienė, K. Petriki mė, A. Bimba, J. Grybas, 
J. Gasiūnas P. Venta, P. Bukr ys, V. Bunkus, L. Kava
liauskaitė.

Į Centro Komiteto altermtus sutiko kandidatuoti 
sekami:

S. Vetchkis, Petras Šolon 
Yakstis, J. Kunca, M. Stako\; 
keliūnienė.

Nominacijų blankas perži 
Gužas, K. Rušinskienė ir J. W 
riai.

Balsavimo blankos bus
retoriams prieš lapkričio 1 d.
balsavimas tęsis nuo lapkričio

Ieva Mi

Sutiko kan-

iskas, J. Lazauskas, Ann 
as, P. Beeis, Klem Yen-

irėjo ir balsus skaitė: J. 
areson, 1-mos kuopos na-

išsiuntinėtos kuopų sek- 
Kaip jau buvo pranešta, 

1 d. iki gruodžio 15 d. 
zariene, Centro Sekretorė

er — Candidate

5 pusi.

Mr. Paul O’Dwy 
for the U. S. Senate

“The Astonishing 
k Mr. O’Dwyer”

/Those are the words the 
Mew York Times used in 
commenting on Paul O’ 
Dwyer’s tremendous victory 
in winning the nomination 
for U. S. Senate.

Astonishing is the word. 
Concerned and current al
so describe Paul O’Dwyer. 
For he brings to this elec
tion campaign a solid re
cord of effort and action on 
problems that are para
mount in 1968.

Consider the following 
summary of Paul O’Dwyer’s 
accomplishments and we 
think you’ll agree that this 
is the man who has long 
been working — not just 
talking — on the issues that 
worry so many of us to
day ! *

An End to Killing
J ’n Vietnam
Vpaul O’Dwyer’s stand 

against the Vietnam war 
was early and straightfor
ward. He denounced it as 
immoral and dangerous to 
the peace of the world. He 
based his primary election 
campaign on an unequivocal 
demand for an end to death 
and destruction.

vc 
fe 
de

gal challenges to discrimin
ation in housing when he 
represented the tenants of 
Stuyvesant Town against the 
Metropolitan Life Insur
ance Company.

In 1964, he served as 
lunteer counsel and de-
nded arrested civil rights 
monstrators before the 

Federal Court in Jackson, 
Mississippi.

In the summer „of 1964, 
he campaigned through 

ver Mississippi for the 
Freedom Democratic Party 
ticket. And as a New York 
State delegate to the Demo
cratic National Convention, 
he helped lead the fight to 
seat the Freedom Demo
cratic Party’s delegates.

In 1966, in Brooklyn, he 
ccessfully represented a 
ung Negro unjustly ac- 
sed of murdering another

10

sir
y< 
Cl
N 3gro youth.

Human Rights:
First Priority

Back in 1947, Paul 
Dwyer fought the first

O’- 
le-

Just last year, he cam- 
igned for Negro candi- 
,tes in Sunflower and Bo
ar Counties, Mississippi; 

Bolivar County went on to 
elect Mississippi’s first Ne- 

o officials since Recon- 
niction.

As the New York Post
“Both as 

lawyer and citizen, O’ 
vyer has long been a lead- 
in the fight for human 

ghts... He is a man who 
res.”

da 
liv

st

sa(id editorially: 
a
D 
erf 
ri 
cal

Rep.

SO. BOSTON, MASS

l SKANŪS'PIETŪS 5

Rengia LLD 2 ra Kuopa §

Spalio-October 20 -1 valandą |
318 W. Broadway I

Mūsų šeimininkės pagamins skanius pietus.
I Kviečiame visus dalyvauti
I nes pelnas nuo parengimo e 
t čių fondą.

ir paremti “LAISVĘ”, 
s į penkiolikos tūkstan-

— Rengimo Komisija

HARTFORD, CONN

PIETŪS IR KONCERTAS
Rengia L. M. Klubas

Sekmad., Spalio-October 20
SALĖJE— 157 HUNGERFORD ST. 

Pietūs 1 valandą dieną
Programoj dalyvaus: LAISVĖS CHORAS, vadovy

bėj Wilma Hollis, ir solist i Elena Brazauskienė
.Y • •
kAtvykusius gerai pavaišinsime.

. Kviečiame vietinius ir iš
Bus ir kitų pamarginimų. . 
apylinkės dalyvauti.

—Rengėjai

So. Boston, Mass
Spalio 5 dieną LLD 2 

pa laikė savo mėnesinį 
sirinkimą L. P. Klubo k 
bariuose. Nors nedaug 
silankė, bet veikimas, a 
do, eina gerai.

Parengimų komisija 
nešė, kad parengimas,

HELP WANTED MALE MALE or FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

kuo- 
su- 

am- 
at- 

tro-

COMPANION to elderly unen- 
combered lady. Refs. Sleep in, light 
hskp’g duties only. Prefer someone 
on Social Security. Call CE 6-6850.

(77-79)

GĘNERAL FACTORY WORK

pra- 
, tai 

yra pietūs, dėlei parėmimo 
įvyks 

i sve-
laikraščio “Laisvės” 
spalio 20 dieną Klubo 
tainėje, 318 W. Broadway, 
So. Bostone. Pietūs b 
valandą. *

Komisija prašo kitų kolo
nijų tą dieną nieko nerengti 
ir atvažiuoti pas mus 
niai pasivalgyti ir par 
“Laisvę.”

Vajininkai pranešė, 
vajus jau prasidėjo ir 
jie darbuojasi. Prašo 
sus laisviečius jiems pa

H. Tamašauskienė pi; 
še, kad turi nemažai 
zempliorių knygos “Vai 
tojai iš arti.” Tai labai Ii 
va skaityti ir tktai 25 
tai. Jos autorius yra 
binas Morkus. Norin 
knygą įsigyti, užeiki 
Klubą. •

MATURE WOMEN. NURSING
AIDS. Exp. unnecessary. 

We will train you.
Call Mrs. Tunney RN at

UPTOWN HOME FOR THE AGED 
RA 2-2300

Full Time 
Good Working Conditions 

Fringe Benefits 
Uniforms Furnished 

Opportunity for Advancement

Apply

DRAFTING. Structural and mis
cellaneous steel detailer wanted for 
an established structural field firm. 
Frincp benefits
BRANDENBERGER IRON CO., INC. 
1749 ■ Bernard Ave., Atlantic City, 
N. J. 1-609-345-0123. 1-609-266-7154.

(73-79)

AUTOMOTIVE MACHINIST

Experienced only. Good working 
conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

(77-80) THE BARCOLENE CO.

IS 1

ska- 
emti

kad
kad

vi- 
dėti.
ane- 
eg- 

duo- 
eng- 
cen-
Al-

te

Baltimore, Md
Keletas žinučių iš mi sų 

miesto bei veikimo
Ligos, mirtis retina 

sų eiles, bet likusieji 
kia, kiek aplinkybės leidžia.

Įvykęs mūsų (LLD 25-tos 
ir LDS 48) kuopų sus 
kimas buvo perm 
Transporta c i j o s stre 
kuris Jau tęsėsi penktą 
ną, irgi mitingui pake 
Bet, visgi, išrinkti delegatai 
į yj apskrities .konferenci
ją, kuri atsibus spalio 
Chester, Pa.

-'- o - -
Rugsėjo 22 d. pas dd. P. 

K. Kuprius turėjome drau
giško pobūdžio išvažiavimą. 
Tai padėka šeimininkams, 
sūrios taip sunkiai d 
pavykusiame “Laisvės” 
nike. Tik gaila pasai 
xad ir Vėl tos pačios drau
gės /turėjo panešti darbo 
naštą. Bet buvo linksma su
sieiti ir matyti, kad po sun
kios ligos d. P. Kupris, 
nors ir lazdele pasiremda
mas pavaikščioti ir priimti 
svečius gali. Linkime jam 
oūti tvirtu ir žiemos metu.

mū- 
vei-

irin- 
ažas 
įkas, 
die- 
nkė.

20,

irbo 
pik-

Kp. Korespondentė

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

Kapitono Sūnui, Chicago.-
Jūsų eilėraščius gavome, 
bet jais nepasinaudosime. 
Ne visur prisilaikote eilėda
ros taisyklių. Be to, kūri
nėliai ir šiaip silpnoki. At
siprašome.

TELEVIZORIUS 
PASUKAMU EKRANU
Viena Vakarų Vokietijos 

firma pradėjo gaminti tele
vizorius su pasukamu ekra
nu. Jų kineskopas įmontuo
tas į judamą korpuso dalį, 
pnanašiai kaip durys gali 
pasisukti tam tikru kampu. 
Ekraną lengva nustatyti, 
kad televizijos žiūrovams 
būtų visada patogu.

MAŽĖJA CEILONAS
Jūrų platybėse retkarčiais 

pasirodo naujos, daugiausia 
vulkaninės kilmės salos. Ta
čiau ne rečiau žemės plotus 
išplauna vanduo. Taip yra 
ir su Ceilonu. Neseniai at
likti topografiniai .tyrimai 
parodė, kad salos paviršius 
per pastaruosius 30 metų 
sumažėjo 72 kvadratiniais 
kilometrais. Tiek Ceilono 
sausumos prari j o audrų 
bangos ir* srovėk. ’

Norwood, Mass.
Spalio 1 d. man teko at

lankyti seną “Laisvės” skai
tytoją A. Malkūnienę, kuri 
gyvena su savo dukra Eva 
217 Washington St.

Užėjau į jos namus ir ra
dau tik vieną dukrą Evą, 
kuri man pasakė, kad jos 
motina rugpiūčio 30 d. bu
vo sunkiai susirgus ir tapo 
greit išvežta į Norwoodo li
goninę. Ten išbuvus porą 
savaičių jos sveikata page
rėjo. Tuomet ją perkėlė iš 
ligoninės į Maple Grove se
nelių poilsio namus, ant 
Washington St.

Nuvažiavau į Maple Grove. 
Radau ją sėdint lovoje. At
rodė neblogam ūpe. Džiau
gias, kad sveikata laipsniš- 
kaį eina geryn, ir tikisi, >kad 
už savaitės ar tam panašiai 
jau galės grįžti į savo na
mus.

Linkiu jai laimingai pil
nai pasveikti.

M. Uždavinis

Pranešimai
WORCESTER, MASS.
Pažangios spaudos vajaus 

Pietūs. Rengia LLD 11 kp., 
spalio 20 d. Olympia Parke. 
Kviečiame “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojus daly
vauti, taipgi pakvieskite ir 
savo pažįstamus. Linksmai 
praleisite laiką ir kartu ga
lėsite savo prenumeratą at
sinaujinti, taipgi galėsite 
užprenumeruoti giminėms 
Lietuvoje. Šis parengimas 
bus šio sezono paskutinis. 
Dalyvaudami šiame paren
gime palinkėsime vieni ki
tiems “gero vėjo”, sulaukti 
ateinančio pavasarėlio. Pra
džia 1 vai. Auka $1.50.

(77-78)

620 South St., Holbrook, Mass. 
617-961-2800.

(73-79)

MEN WANTED. Custom Milling 
Plant has openings for material 
handlers and Mill Operators. Men 
with some exp. preferred. Should 
have good work record. Paid vac. 
and benefits. Phone 201-332-7175 for 
appt. Jersey City area. (73-79)

< EXPERIENCED
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

PLYMOUTH COUNTRY CLUB

Offers opportunities for experienced 
full and part time waitresses and 
excellent positions for pantry help 
and pot washers. Year round work, 
top wages, apply in person Sandy 
Hill Rd., and Belvoir, Norristown.

(69-75)

ELECTRICIAN HELPER. PAINT
ERS HELPER. MAINTENANCE 
MECHANIC HELPER. DOZER 
OPERATOR. TRUCK DRIVERS. 
Good pay, excellent benefits, call 
201-766-4000, ask for Julio Ferrante.

(75-81)

MAINTENANCE Electrician. In
dustrial plant. Steady year round. 
Familiar with power wiring and con
trols. Company paid sick and accid
ent insurance. Blue Cross & Blue 
Shield. Start $2.77 an hr. GA 6-6050. 
Mr. Berg. (71-76)

Help Wanted Female

AUTO GET-READY MEN. (2) 
men. New and used cars. Excellent 
work conditions. Uniforms furnished, 
hosp. & pension plan. Drivers license 
necessary. Time and half over 40 
hrs. Exp. pref., but not nec. Up to 
$2.50 per hr. start. Apply YBH Volks
wagen, West Chester Pike, Edge
mont, Pa. or call Mr. Scarborough, 
EL 6-9000. (75-79)

FACTORY. General Workers. Good 
oppty in establ. Co. for general fac
tory workers. Excel, benefits, good 
working conds. Plant near Int'l Air
port. La France Precision Castings. 
SA 4-2503. (71-76)

COOK
English speaking. Rectory.

Good salary, private apartment.
No evenings.

40 minutes from N. Y. C.
References. 516-767-0287.

(73-79)

MEN day and night shift, general 
factory work, no skill nec. Good 
working conditions. New plant. Ex
cellent oppt. for advancement. Top 
rate pay. Some overtime. Orange 
Products, Inc., Passaic Ave., Chat
ham, N. J. 635-6666. See Mr. Wilson.

(75-81)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

Day and night shift. Machinery ex
perience helpful, not required. 18 
or over. Call 855-2151.

HI-VAC CONCENTRATES 
10th & Walnut Streets, Lansdale.

(73-80)

HOUSEKEEPER. Live in. Under
stand and speak English fluently. 
Must do good, plain Amer, cooking. 
Some hswork and Indry. Other day 
help. Must love and have interest in 
schl. children. Own quarters, 
no object for right person, 
ences definitely reqd. Reply 
fully qualified. MO 4-3146.

Salary 
Refer- 

only if 
73-77)

WOMAN for kitchen work, cook
ing and serving meals in small Nurs
ing Home in Allentown. Exp. or in
exp. Transport neces. Also WOMAN 
for cleaning 3 days a wk. Day shift. 
For inf. call 1-432-3371 bet. 7 AM 
to 3 PM. Mrs. Kuntz. (75-84)

Get That Big Pay Check 
Drive Tractor Trailer 

At The One School That’s 
V. A. APPROVED

Since September, 1966
National Professional Truck Driv

ers Training, Millville, N. J., where 
the pros hold their rodeos. Train 3 
weeks or 8 weekends no top makes 
of equipment. Drive on cement run
ways and highways (not in circles 
on some dirt field). Lifetime place
ment guidance with major trucking 
companies. Tuition tenhs. Call Mr. 
Schwartz at (215 ) 745-3004 or write 
N. P. T. D.L. PO Box 6158, Phi
ladelphia, Pa., 19115. (71-72)

WAREHOUSEMAN.
Hatboro area manufacturer. 

Good benefits.
KEYSTONE BRASS & RUBBER CO.
326 Jacksonville Rd., Hatboro, Pa.
Phone OS 5-6700, ext. 40. (73-78)

MEN for general factory work. 
No experience necessary. 55 hours 
per week $125 total, including over
time to start. Bernardsville, N. J.

201-766-0606.
(77~80)

OFFSET PRESSMEN

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached ,slp. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., t.v., bth & kichenette. Dr's 
home, help with 3 children, gen’l 
hswk. No cooking. 2 days off. Salary 
$40. to start. 1-609-428-9265. Had
donfield, N. J. (75-78)

GENERAL CLERICAL TYPISTS. 
STENOGRAPHERS. BOOKKEEP
ING MACHINE OPERATORS. Ap
ply now. Call Miss Pettigrew. LO 
1-2750. Qualified Temporaries. 1601 
Walnut.

WEAVING 
TIE-IN MACHINE OPR. >

With twister exp., for manufacturer 
of plush fabrics. Write or call collect 

MR. JERRY CASSIDY 
AMERICAN VELOUR MILLS 

' 120 LINCOLN BLVD. 
MIDDLESEX, N. J. 08846 

1-201-356-2400
(75-78)

We have several openings for 
fully qualified Pressmen in the ro
tary business forms field. Our new 
rate,;|^. as high as $4.05 per . hour, 
wifft such comprehensive benefits 
as Pension Plan, Blue Cross—Blue 
Shield, paid vacations, life insur
ance, health & accident insurance, a 
total package deal of $.60 per hour. 
For interview apply in person or call 
Mr. DeMone, GA 6-7700. AMER
ICAN BUSINESS SYSTEMS, 2929 
B St., Phila. (77-80)

INSTRUCTORS. Three gals, over 
20, wanted as instructors — full or 
part time in local health club. No 
exp. nec. Must have neat appearance 
and good personality. Call Miss 
Kathleen, GR 7-2072. Mon., Wed., 
Fri. 9—9. ‘ (77-82)

DRAFTSMEN. Civil. Exp’d. any 
phase civil or survey. Interested ad
vancing to technician or engineer 
level. Permanent. John G. Reuter 
Assoc., 729 Federal St., Camden, 
N. J. 1-609-966-1202. (77-79)

DRAFTING. Structural and mis
cellaneous steel detailers wanted for 
an established structual field firm. 
Fringe benefits.
BRANDŽNBERGER IRON CO., INC. 
1749 Bernard Ave., Atlantic City, 
N. J., 1-609-345-0123. 1-609-266-7154.

(73-78)

NURSES. Registered. Emergency 
room. Full time. 3 to 11:30 PM.'Part 
time 6 to 11 PM. Full time benefits 
include 50% tuition reduction s at 
Temple. 4 weeks vacation, every 
other weekend off, generous evening 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600.

(77-83)

HELICOPTER MECHANIC. Expd. 
A & P lie. preferred, not required. 
Approved Bell & Hughes Service 
Station. Full employee benefits pro
gram. RANSON HELICOPTERS, 
Mercer Co. Airport, Trenton, N. J. 
Call Mr. Hines for interview.

609-882-9286. (77-80)

WORCESTER, MASS.
Uždarymas Olympia Par

ko su Banketu ir šokiais. 
Rengia Parko Bendrovė, 
spalio 12 d. Vakarienės 
pradžia 5 v. v., po* vakarie
nės šokiai iki vėlumos nak
ties. Kviečiame parko lan- 
ajus dalyvauti šiame

iame parengime ir 
linksmai laiką praleisti, ir 
vieni kitiems palinkėti gero 
vėjo ir geros sveikatėlės, ir 
sulaukti kitą metą atidary
mo Olympia Parko—vėl su
sitikti.. (76-77)

NURSE, LPN. Full or part time. 
Day, evening or night shifts. Licens
ed by exam only. Benefits include 
every other weekend off and shift 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600. (77r83)

TOOLMAKER. Experienced on re
pair and maintenance of progress
ive and secondary operation dyes, 
and general tool room work. Will 
consider first class machinist. Num
erous fringe benefits. AMSCO IN
DUSTRIES, Hatboro, Pa. OS 5- 
6100. Miss Hahn or Mr. Sawicki.

(77-83)

PAPER BOX set-up man for 
straight fine gluer. Must be exp. 
Are you tired of working 2nd & 3rd 
shifts or unhappy with your present 
position? Here is an oppty to work 
steady day work with a growing 
Co. in Phila. Wil start right man 
at $140 per wk. plus overtime. 2 wk. 
paid vac. 1st year. All union bene
fits. Call VI 8-6100. (73-78)

TOOL & DIE MAKER needed to 
assist foreman in light metal fab
ricating shop. Work on varied and 
interesting projects from develop
ment to production. Excellent work
ing conditions including overtime 
and good wages. Call CUSTOM 
MFG. CORP., Huntington Valley, 
WI 7-2474. (73-76)

OPPORTUNITIES

Production-Maintenance.
Boat Development.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 12 d., 2 vai. die
ną. Toj pačioj salėj. Visi na
riai kviečiami dalyvauti į šį 
susirinkimą, nes mūsų rude
ninė veikla tik prasideda. 
Todėl visi ir ruoškimės prie 
veiklos. Valdyba

(76-77)

CHEMICAL 
PRODUCTION SUPERVISOR

Harleco, a division of AHSC, 
world leader in the health field 
is seeking aggressive recent grads 
to fill these key entry level man
egement positions. Leadership skills, 
a strong chem bkgd plus a desire 
to rapid advancement can spell 
success with this young div. We 
offer excellent salary plus full bene
fit program. Reply in writing or 
call SA 6-9600. L. Lehmkuhl. •

HARLECO DIV. AHSC.
60th & Woodland Ave., Phila., Pa.

(77-79)

We have job openings for reliable 
individuals looking for steady work 
with employer offering: good start
ing rates, hospitalization for self 
and dependents and other liberal 
benefits. Woodworking exp. helpful 
but not nec. .

Come in and check on the op
portunities we have to offer you. 
Apply in person to:

BUS DRIVERS
Full time and part time. Good pay 

and benefits. We will train you.
KEVAH iKONNER, INC.

Ridgedale Ave., Morristown. 201- 
539-5199. (75-81)

TRUCK DRIVER for Summit auto 
parts house. day week. Steady , 
employment. Must be dependable. 
201-273-0880. Ask for Ray or Tom. 

(75-80)

į

OWENS YACHT DIVISION

MAINTENANCE, Industrial main
tenance mechanic, day work. Man 
expd. in repair and maintenance of 
manufacturing equipment such as 
presses, spot welders, fork lifts, air 
compressors, etc. Numerous fringe 
benefits. Apply In person or call 
AMSCO INDUSTRIES, INC., Jack
sonville Rd., Hatboro, Pa. OS 5-6100. 
Miss Hahn or Mr. Sherwood.

(77-79)

An

Brunswick Corporation
8100 Stansbury Road 

Dundalk, Maryland 21222 
Equal Opportunity Employer.

x (77-78)

GRILLE MAN
General all around. Sandwiches, etc.
Experienced. Good pay. Evenihg 
hours. N. E. DE 2-6966.

' (71-72)

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

WANTED AT ONCE
POLISHER. Must be Experienced 

in kitchen equipment. Top pay. Stea
dy work. Write or call South Shore 
Co. Manasquan, N. J. (201-) 223- 
1289. (75-78)

i
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Sveikinimai Lilijai ir Stefanijai
Telegramos ir kortelės
Brangi Drauge Sasna! 

Džiaugiuos galėdama pa- 
pasveikinti Jus garbingo 
jubiliejaus proga. Visada 
atminty paliks rūpestingas 
ir susikaupęs jūsų veidas, 
jpratę dirbti ir dirbti ran
kos, karšta kovotojo už pro
gresą širdis. Viliuos sutik
ti Jus tokią pat žvalią, ener
gingą. Linkiu daug, daug 
laimės. Jūsų Leokadija Dir- 
žinskaitė, Vilnius.

Didžiai gerbiama drauge 
Stefanija! Širdingai svei
kiname su garbingu jūsų il
gametės pažangios v isuo- 
meninės veiklos jubiliejum. 
Levas ir Irena Vladimiro- 
vai, United Nations, N. Y.

Gerbiama drauge Stefani
ja Sasna: Sveikinu Jus 
Jums pagerbti pokylio pro
ga už Jūsų rūpestingą 
“Laisvės” redakcijoje ir 
spaustuvėje darbą.

Lai šis pokvlis būna Jums 
daug reikšmingesnis, negu 
būtų brangi medžiaginė do
vana. Linkiu Jums dar daug 
sveikų gvvenimo metu! S. 
Večkys, Woodhaven, N. Y.

Didžiai gerbiamoji drauge 
S. Sasna. Nuoširdžiai svei
kiname Jus garbingo jub
iliejaus proga. Linkime 
Jums stiprios sveikatos, iš
tvermės ir toliau eiti jūsų 
pasirinktuoju kovos už pro
gresą kebu. Meškauskienė. 
Staskevičiūtė. Narvydą i tė, 
Eidukaitytės Vilnius.

< Brangi mūsų drauge Ste
fanija Sasna: “Tiesos” re
dakcija sveikina .Jus gra
žaus jubilieiaus “Ląiąyęję” 
proga. Jūs daug pasidarba
vote ir darbuojatės “Lais
vei,” visam pažangiam Ame
rikos lietuviu judėjimui kul
tūroje ir švietime. Džiau
giamės, kad Jūs nepamirš
tate savo gimtojo krašto, 
savo tautiečiu. Linkime 
Jums, brangioji Stefanija, 
geros sveikatos ir nuotai
kos. ilgu metu dirbti snaus- 
dinto žodžio bare. G. Zima
nas. “Tiesos” vvriausiasis 
redaktorius. Vilnius.

Miela Stefanija! širdin
gai sveikiname jubilieiaus 
proga. T linkime sveikatos, 
geru ir ilgu gvvenimo me
tu. Respublikos Moterų var
du, Birutė Boreišienė. Vil
nius.

Gerbiamoji S. Sasna. Kul
tūriniu rv«iu su užsienio 
lietuviais Komiteto ir asme
niškai savo vardu sveikinu 
jus, pasišventusią pažangios 
spaudos darbuotoja, su gar
bingu jubiliejumi ir linkiu 
sėkmės darbe ir asmeninia
me gyvenime. Gen. V. Kar
velis, Vilnius.

Per Joną Lazanska, svei
kinamo Lilija ir Stefan i ia ir 
čia įteikiame $100. D. J. (b- 
sūnus Juozukas) Mankaus- 
kai, Crown Point, N. Y.

Sveikutė! Pas tebėjau 
“L.” kad yra rengiamai; 
banketas, pradėjimui “L” 
vajaus ir pagerbimui il
giausiai dirbusiu ne tik prie 
“Laisvės,” bet ir visame pa
žangiame judėjime, tai tu, 
Lilija, ir drg Stefanija, šir
dingai sveikinu judvi, ir 
štai randate čeki sumoje 
$100. Linkiu tvirtos sveika
tos ir ilgo pagyvenimo ir 
pasidarbavimo taip, kaip iki 

šiol. I. Vienužis-Klevinskas, 
Scranton, Pa.

Čia rasite čekį vertės $25, 
;ai bus sveikinimas Lilijos 
Kavaliauskaitės ir Stefani- 
os Sasnos. Linkime joms 
aimės visuomeniniame dar- 
De ir privatiškame gyveni
ne. LLD 75 kuopos valdy
ba ir nariai (per J. Kance- 
rį), Miami, Fla.

Mielos draugės Lilija ir 
Stefanija: Linkime Jums 
lar daug ilgų metų tokios 
svarbios ir reikšmingos 
darbuotės. Kad Jums šilta 
draugiškumo saulutė švies
tų. Valerija Sutkienė, Ma
rie Baltulionytė, Ksavera 
Karosienė (jos prisiuntė $15 
dėl dviejų korsažų — LK), 
San Francisco, Calif.

Mielos Lilija ir Stefanija. 
Didžiai gerbdamas abi dar
buotojas “Laisvės” įstaigo
je, linkiu sveikatos ir ener
gijos dar ilgai darbuotis. 
Bankete dalyvausiu per 
“proxy”—čia randate $10. 
V. Rudaitis, Chicago, Ill.

J. Liminskas sveikina Li
liją ir Stefaniją su $11. 
Linki daug laimės ir sveika
tos (per V. Smalstienę), 
Detroit, Mich.

Miela Lilija: Labai no
rėtume su Al būti su ju
mis, bet biskį per toli, tai 
prisidedam su $20. Linkime 
tau ir drg. Sapnai dar daug 
metų turėti spėkų ir ener
gijos dirbti prie mūsų my
limo laikraščio “Laijsvės.”
M. ir A. Valįliohiąi, Ft. 
Lauderdale^ Fla.

I .... • .-

, , 4 - 4 .

Dear Lillian f and Stephie: 
Best wishes to both of you. 
May you continue in your 
good work for years and 
vears. Love from all of us. 
Two of your former co
workers, Al and Mary Do- 
binis and family. Enclosed 
find $10. Cambria Heights,
N. Y.

Brangi Lilija ir Stefanija: 
Sveikinu jus abi su jūsų il
gų metų pasišventimu dėl 
laikraščio “Laisvės.” Lin
kiu Jums laimės, ilgiausių 
metu, geros sveikatos. Čia 
randate $20. Su širdinga 
pagarba, A. J., Pranaitis, 
Philadelphia, Pa.

Labai gaila, kad negalėsiu 
dalyvauti jūsų bankete, 
mielos draugės Lilija ir Ste
fanija. Linkiu Jums viso 
gero. Čia randate $15. Ma
rija ZeikuS, Rockville, Ma
ryland.

Susitikus su Liliją mūsų 
mieste, rugsėjo 21 d., perda
viau jai $20. Tai bus $10 
Lilijai ir $10 Stefanijai. 
Linkiu joms stiprios svei
katos ir daug sėkmės juo- 
dvieių darbuose. Paulina 
Jasilionienė, Bingham ton, 
N. Y.

Didžiai • gerb. draugės! 
Montrealo pažangiųjų lietu
vių (laisviečių ir aldiečių) 
kolektyvas siunčia Jums, 
Lilija ir Stefanija, šilčiau
sius sveikinimus ir linkėji
mus, proga šio Jums skirto 
vakaro. Mes, kaip ir jūsų 
draugai JAV-se, atiduoda
me didelę pagarbą už ilga
metį jūsų veikimą pažangia
jame judėjime. Kartu su 
sveikinimu siunčiame kolek
tyvią dovanėlę—$50 “Lais

vei,” kuriai jūs per dauge
lį metų darbuojatės! Mont
realo pažangiųjų lietuvių 
kolektyvas:

Po $5: J. S. Čičinskai, L. 
P. Kisieliai, J. A. Lesevi- 
čiai, Petras Šuplevičius.

Po $3: J. E. Petrauskai ir 
F. A. Šuplevičiai.

Po $2: J. M. Čeponiai, P. 
Bendžaitienė, G. M. Šars- 
kiai, A. Ylienė, (Toronto), 
F. Špaicys, B. Šalčiūnas, J. 
E. Urbanavičiai, Alice Juš
kienė, P. Petrulis, Jonas.

Po $1: A. M. Jonušiai, J. 
J. Vilkeliai, V. V. Zavišiai, 
A. Braknienė,, K. Ąžuolai
tis, K. Žekonis, J. Sutkus, E. 
Vilkis, P. Valinčienė (per 
P. Kisielienę), Montreal, 
Canada.

(Bus daugiau)

Statys naują ligoninę 
Staten Islande

Dabartinė Sea View ligo
ninė ir namas, kur gyvena 
seni ir su kroniškomis ne
išgydomomis ligomis žmo
nės, bus nuversti1 ir jų vie
toje bus pastatyta nauja li
goninė. Ji turės 300 lovų ir 
atsieis 6 milijonus dolerių. 
Darbas prasidės šių metų 
pabaigoje arba ateinančių 
metų pradžioje.

Vėliau bus statoma kita 
300 lovų ligoninė, kuri irgi 
atsieis 6 milijonus dolerių.

J. N.

Paskutinis pakvietimas
Sekmadienį, spalio 13 die

ną, važiuokite i pikniką pas 
čiurlius. . Neveluokite. Pįe- 
tūs bus duodami apie 12 va
landą.

Kelrodis jau buvo paskelb
ta^, Valiuokite keliu 22 iki 
Pattenburgo. čiurlių sody
ba prie pat kelio, kuris ei
na skersai kelią 22 ir veda 
į miestelį,

Piknikas įvyks, jeigu ir ly
tų. Pas Čiurlius yra pa
kankamai geros vietos pasi
slėpimui nuo lietaus.

Kaip žinia, piknike daly
vaus daug mūsų Aido Cho
ro narių, tai galėsime prie 
skanaus valgio ir1 puikių 
vaišių dar ir padainuoti.

Atsiminkite, jog šis pikni
kas yra šios vasaros pas
kutinė išvyka New Yorko 
apylinkėje. Tai proga vasa
ros sezoną užbaigti gražiai 
ir naudingai. G. W.

Dalyvaukime motery 
bankete spalio 20 d.
Mūsų publikai jau gerai 

žinoma, kad Moterų Klubo 
ruošiami pobūviai visuomet 
būna pasekmingi. Spalio 
20-os banketas tikrai bus 
nepaprastas, kadangi jis 
įvyks pietų laiku, 1 valandą, 
“Laisvės” salėje. Mūsų mo
terims tai tikras malonu
mas, nes tą dieną nereikės 
gaminti pietų namuose. Mū
sų šeimininkės pasiruošę vi
sus skaniai pavaišinti.

Taipgi Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė daug ko 
mums papasakos iš savo ke
lionės po Tarybų Lietuvą.

Meninę programa atliks 
solistas Daukšys iš Worc.es- 
terio ir solistė Nelė Ven- 
tienė. Jiems akompanuos 
Mildred Stensler. Tikimės 
turėti ir staigmeną.

Kviečiame visus daly
vauti. Banketo pelnas eis 
į “Laisvės” vajaus fondą.

Bilietų kaina $3.50.
Nuoširdžiai laukiame vi

sų.
Klubo valdyba

Pavykęs siurprizas
Aidiečiai Bronė ir Wal- 

teris Keršuliai, norėdami 
surengti gimtadienio pami
nėjimą aidietei Nellei Ven- 
tienei, jai nežinant, sugalvo
jo gerą kamoflažą. Norint 
įvykdyti siurprizą, reikia 
sugalvoti gerą užmaskavi
mą, ir šis siurprizas jiems 
gerai pavyko.

Praėjusį šeštadienį, šio 
mėnesio 5 d., draugai Ker
šuliai pakvietė Nellę ir Po
vilą Ventus ir jų artimuo
sius draugus į savo sodą, 
kur tarp kitų vaismedžių 
stūksojo jau senas apdžiū
vęs vyšnios medis. Jį rei
kia išrauti,i o tam reikia 
talkos. Ir štai vienas kitas 
iš ten susirinkusių prisidė- 
io prie talkos, ir darbas at
liktas — senos vyšnios jau 
nebėr.

Po to, šeimininkai pa
kvietė visus svečius susėsti 
nrie sode esančių stalų. 
Bronė Keršulienė, priseg
dama Nellei raudonų rožių 
korsažą, pranešė, kad tą 
dieną yra Nelies gimtadie
nis ir kad visi svečiai su
kviesti pasisvečiuoti ir at
švęsti mūsų nuoširdžios 
Nelies gimimo dieną. Visi 
sudainavo “Happv Birth
day,” “Ilgiausių Metų” ir 
pakėlė tostą už laimingą at
eiti.

Buvo malonu matyti sve
čiu tarpe Tamarą Sirka- 
vičienę — viešnią iš Tary
bų Lietuvos, kuri tik prieš 
savaitę atvažiavo pas savo 
du brolius į Jeruzalem, Sęa 
Fort, L. I... Tamara yra la
bai, gera.dyąpgė-kolegė Va
lerijos Gasiūnįenės. Ir štai, 
Tamara buvp, .y. Gasiūnie- 
pes pakviesta su broliu ..A, 
Tinfo atsiląpkyti pas drau
gus Keršuliųs .į.< Nelies 
gimtadienio halių. Per de
šimtį metų jpą.^bi mokyto
javo Salomėją, Nėyįek vidu
rinėje mokykloje, Vilniuje. 
Na, o dabar jos susitiko pa
saulio metropoly — New 
Yorke. n

Tamara Sirkavičienė yra 
anglų kalbos mokytoja. Ji 
žada ilgiau pabūti Ameri
koje, lankyti anglų kalbos 
kursus, patobulinti savo ži
nojimą, pažinti amerikoniš
ka akcentą. Jinai meninin
kė. Skambina piana, lanko 
mokytoju chorą Vilniuje. 
Jos meniniai gabumai pasi
reiškia ir mokyklo je. Ji pui
kiai priruošia mokinius at
likti menines programas 
anglų kalba.

Po gausių vaišių, I.' Miza
rienė pakvietė keletą svečių 
pakalbėti. Kalbėjo Tamara 
Sirkavičienė ir jos brolis A. 
Tinfo, A. Gasiūnienė. N. 
Buknienė, A. Bimba, P. Ven
ta. Bronė ir Walteris Ker
šuliai. Vieni prisiminė so-; 
lenizantės praeitį, kiti ver
tino jos energingą darbštu
mą ir draugiškumą. Jos at- 
sidavima pažangiajai veik
lai, ypatingai Aido chore.

Nellė padėkojo visiems at
silankiusiems, o ypatingai 
draugams Keršuliams už 
taip malonų pobūvį, už pa
sisekusį siurprizą, ko jinai 
visiškai nesitikėjo.

Tą patį šeštadieni buvo 
tęsinys ir Walterio Keršu- 
lio 80-ties metų sukakties. 
Jis vikriai sukinėjosi aplink 
stalus vaišindamas kiekvie
ną svetį.

Pabaigoje, prie skanaus 
torto, užbaigėme aidiečių 
Nelės Ventienės ir Walterio 
Keršulio gimtadienius su 
daina. Dovanų paketėlių 
buvo prikrautas pilnas sta-

Skaudžiai sutrenktas
Brooklynietis Pijušas Va

laitis, rugsėjo 29 d. ėjo pa
sivaikščioti, ir jam bežen
giant nuo slenksčio, pereiti 
kiton pusėn gatvės, pritren
kė automašina. Kadangi tuo 
momentu nejautė labai di
delio skausmo, tai vairuoto
jas jį parvežė į namus. Bet 
štai, antrą dieną vos tik gali 
paeiti, užėjo skausmai per 
šlaunį. Pasidavė gydytojo 
priežiūrai.

Nepaisant skausmų, ne
smagumu, Pijušas Valaitis 
nepamiršta savo mylimo lai
kraščio “Laisvės”. Paprašęs 
savo giminaičio W. Baltru
šaičio suteikti jam paslau
ga. Per ii. Valaitis įteikė 

$50.
Didelis ačiū tau Piiušai. 

Varde viso “Laisvė*” kolek
tyvo, linkiu tau pergyventi 
skausmus, ir vėl su mumis 
dalyvauti. L. K—te.

Dick Gregory kalba 
sužavi studentija

Dauguma Adelphi univer
siteto studentuos ir gera 
dalis mokytoiu štabo tylutė
liai, protarpiais audringais 
aplodismentais, išklausė ko
miko Dick Gregory kalba 
anie Vietnamą, socialini tei
sėtumą, nauja moralybę ir 
revoliuciją visam tam at
siekti.

Gregory, kovingas juodų- 
iu vadovas, pabaigęs valan
dą ir nuse trukusią kalbą, 
pasirašinėjo studentams au
tografus ir dar 90 minučių 
prąl e i d o atsakinėdamas į 
klausimus.

Ką gi jis gąįvoja apie 
Vie(tnama. jaunimas norėjo 
išgirst}. Jis pareiškė:1

“Ga^bingiąusias dalykas, 
kol^i mes galime padarytį, 
vra išeiti iš Vietnamo' šį va
karą ir sekamus 20 metu 
praleisti atsinrašinėdami už 
savo ten būvimą”.

Publika pašoko ant kojų 
ir plojo, karštai, ilgai plojo.

R.

Tarp lietuvių
Trečiadienį į “Laisvės” 

raštinę buvo atvykusi brook-1 
lynietė Marė Riskevičienė, 
kartu su savo drauge Rai
niene. Ji kas metai atvyks
ta užsimokėti už savo pre
numeratą ir už prenumera
tas į Lietuvą. Šį sykį įteikė 
naują prenumeratą Lietu
von. Užmokėjo viso už tris 
prenumeratas Lietuvon.

Negalėdama dalyvauti Li
lijos ir Stefanijos pagerbi
mo bankete, tai užsimoka 
“pabaudą” $5.

Jos vyras jau arti dvejų 
metų kai negali atsikelti iš 
lovos. Jis yra paralyžiuo
tas ir lovoje “gyvena.” Ji 
Maikį labai rūpestingai pri
žiūri, nors ir pati nė labai 
stipri.

Dėkojame Marytei už jos 
parama.

L. K—tė.

las, kas reiškia, kad Nėllė 
turi daug širdingų draugų^ 
kad mes ją visi mylime ir 
gerbiame.

Svečiai dėkoja Bronei ir 
Walteriui Keršuliams už 
pakvietimą ir pranešimą 
apie šį malonų siurprizą. 
Atsisveikinant kiek vienas 
linkėjo šeimininkams ge
riausios sveikatos. Džiugu, 
kad, juodu suprato ir matė 
reikalą pagerbti mieląją 
Nėllę Ventienę. Ilgiausių 
metų! ft. F.

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko spalio 2 d., “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad kuopos reikalai yra 
tvarkoje. Šiuo metu nėra 
nė vieno ligonio. Visi na
riai laiku sumoka savo 
duokles.

Daug kalbėta apie kuo
pos parengimą, įvyksiantį 
gruodžio 15 d. Buvo įvai
rių sumanymų ir patarimų 
kuopos valdybai, kuri apsi
ėmė tą parengimą suruošti. 
Galima pasitikėti, kad pa
rengimas bus įvairus, vaišės 
bus geros. • ., •

Kalbėta ir nusitarta pa
siteirauti apie kokį geresnį 
vaidinimą New Yorko teat
ruose ir įsigyti bilietų, kad 
grupėje galima būtų vaidi
nime dalyvauti.

Skaitytas LDS 3-iosios 
Apskrities sekretoriaus P. 
Šolomsko laiškas, kviečian
tis išrinkti delegatus į me
tinę apskrities konferenciją, 
įvyksiančią spalio 27 dieną, 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Išrinkti keturi de
legatai — Elena Jeskevičiū- 
tė, Ona Yakstis, Ilsė Bim- 
bienė ir J. Gasiūnas.

Sekamas susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., “Lais
vės” salėje. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Valdyba kviečia vi
sus kuopos narius dalyvauti.

13 kp. narys

Vyks į Hartfordo 
parengimą

J&u visi mes žinome, kad 
spalio 20 dieną New Yorko 
Lietuvių' Moterų '-'Klubas 
ruošia pietus; kuriuose pra
nešimą padatys Ieva Miza
rienė iš savo kėlionėš Lie
tuvoje. Aišku; kad jos pra
nešimas, bus įdomus.

Bet tą pačią spalio 20 die
ną taip pat labai geram 
tikslui ivyks pietūs su kon
certu Hartford,, Conn. Jį 
taipgi ruošia Lietuviu Mo
terų Klubas (hartfordiškis). 
Pasirodo, kad “Laisvės” ko
lektyvas bus gerai atsto
vaujamas abiejuose paren
gimuose. Dauguma jo na
rių dalyvaus čia vietoje, bet 
A. Bimba yra pasišovęs vyk
ti į Hartfordą. Su juo, aiš
ku, vyks jo žmona Ilzė ir 
gal dar vienas kitas lais- 
vietis iš New Yorko.

Hartfordiėčių parengimai 
visada būna gausūs tiek vie
tine, tiek iš apylinkės pub
lika. Girdėtis, kad spalio 20 
d. jų parengiman atvyks 
svečių ir iš Massachusetts 
valstijos kolonijų. Juk,pav., 
Worcester is visiškai arti.

Rep.

KLUBIETeMS
Trečiadienį, spalio 16 d., 

6 vai. po pietų įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų klu
bo reguliaris susirinkimas 
“Laisvės” salėje.

Po susirinkimo bus pyra
gų ir kavos.

Narės jsitėmykite, kad 
susirinkimas įvyks 6 vai. 
Kadangi dauguma narių iš
sitarė, kad vėlai vakarais 
nepatogu vykti į mitingus, 
šaukiame mitingus 6 vai.

Šis mitingas svarbus, nes 
reiks prisirengti prie ban
keto, kuris įvyks sekmadie
nį, spalio 20 d., 1 vai. dieną, 
“Laisvės” salėje.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

(77-78)

Parengi m ų kalendorius
Spalio 20 d.

Niujorko Lietuvių Motl^ 
rų klubo banketas, 1 val.^ 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Spalio 27-os popietę, sek
madienį, 2 vai., “Laisvės” 
salėj įvyks prakalbos ir dis
kusijos apie rinkimus. Įėji
mas nemokamas.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Dar apie Delkaus 
sūnaus mirtį *

Praeitos savaitės “L” lat 
doje tilpo trumpas praneši
mas apie Aleksandro Dei
kaus sūnaus mirtį. Dabar 
papildome.

Alphonsas A. Deikus 50 
metų amžiaus mirė staiga, 
bedirbdamas savame darže. 
Nors ir buvo pašaukta grei
toji pagalba, bet neatgaivi
no.

Gyveno, 696 Scarsdale Rd., 
Chestwood, New York. Pali
ko nuliūdime žmoną Micky, 
sūnų 12 metų amžiaus Rab- 
by, taipgi žmonos motiną ir 
dvi seseris, tėvą Aleksandrą 
Deikų sergantį (turėjusi ne
seniai akiese operaciją). 
Alphonso motina mirusi 
jam dar esant mažam — 
prieš 36 metus.

• Velionis tarnavo Ameri
kos armijoje inžinerijos da
lyje net 5 metus ir baigda-* 
mas tarnybą turėjo kapito
no laipsnį. • y

Gili užuojauta tėvui Alek
sandrui ir kitiems artimie- 
sietms, netekusiems jauno 
brangaus, taip reikalingo 
šeimai žmogaus.

J. L.

Iš BANKETO .
Iš įvykusio banketo rug

sėjo 28 d., sekanti žmonės 
gavo dovanas: David Žie
delis, Nashua, N. H., radio; 
A. Marcenkus, Los Angeles, 
Calif., pinigais $25; Caren 
Makauskas, Waterbury, 
Conn., pieštą paveikslą (L. 
Raudu vės iš Scran tono); M. 
Kroll, Norwood, Mass., 
Concertina.

Reng. Komisija
-------- U'

LDS 3-čios APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Sekmadienį, spalio 27 d., 
įvyks LDS 3-čios Apskrities 
metinė konferencija “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 10:30 vai. Jei ku
rios kuopos neturėjo susi
rinkimo šį mėnesį, tai kuo
pos valdybos narys ar na
riai gali atstovauti kuopą 
konferencijoje.

Delegatai prašomi pribūti 
garsinamu laiku, nes nuo 
2-ros vai. popiet toje salėje 
turės prasidėt kitas susi
rinkimas. Taigi konferenci
ja turės baigtis ne vėliau 
2-ros valandos.

Delegatai gaus užkandį 
veltui. Būkite laiku.

Apskr. Sekr.

Grupė airių sudegino Bri
tanijos vėliavą prie AnglL 
jos ambasadoriaus Jungti 
nėms tautoms Lordo Cara- 
don namų E. 66th St/ATew 
Yorke. ; i




