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KRISLAI
Žemina Amerikos vardą 
Knygutė apie Čekoslovakij 
V. Noreika Kanadoje 
Mūsų bilijonai—turčiams 
Ar lauksime 20 metų?

— Rašo J. Gasiūnas —
Negras majoras L. Merritt, 

ištarnavęs 20 metų Jungtir 
Valstijų militarinėje tarr.y- 
boję, dabar išleido 8 puslapių 
pareiškimą, kuriame jis sa 

.^nebegalįs pakęsti 
i 
nėse jėgose.

Jis dabar moko kareivius 
Pietų Vietname, kur Jung 
nių Valstijų armijos 
nė organizacija” draudžia 
gybę ir teisybę juodiesiems 
kariams.

Kitas negras, Frederic Dav
ison, dabar gavęs brigadie 
generolo laipsnį, pripažįs 
kad Amerikos militarinėse 
gose nėra negrams lygybes 
baltaisiais.
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Prieš kiek laiko spaudos 
reporteriai padavė iš Pietų 
Vietnamo žinių, kurios roio, 
kad negrų didesnis procentas 
atvežamas į Pietų Vietnaną 
ir didesnis procentas siunčia
mas į žiauriausius mūšius.

Taipgi buvo rašyta, 1
daugelis baltųjų karių nesi
skaito su vietnamiečiais k

# sau lygiais, juos visaip dis 
minuoja. ■
jToks baltųjų amerikiečių 

sTnešimas , link kitų ra 
aišku, daugiau žemina‘Am 
kos vardą, kaip karas V i et 
name. * ' ■ -J
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Apie dabartinę čekosk 
kijos padėtį komercinė si 
da labai daug plepa ir faktus 
iškraipo savo naudai.

Dabar daug teisingų duo 
nų paduoda angliškai s 
tantiems dienraštis “Daily 

Be to, tik iš,s]>au- 
:?en.

“Cze- 
Cioss-
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<ai-

World.” 
dos išėjo Kompartijos 
sekr, Gus Hali knygelė 
choslovakia at the 
roads.”

Knygutė parsiduoda tik 
25c. Ji išleista masiniam 
davinėjimui.

po 
par

ame 
a d 

žymusis Lietuvos 
No-

J. Lesevičius kanadiški 
“Liaudies Balse” rašo, 1 
‘‘išgarsėjęs 
operos solistas Virgilijus 
reik a, . I 
sj|/yšyje

Rinkime taikos 
kandidatus “LAISVES” VAJUS

New Yorke kalbėdamas,,name užmušta ir 150,000 su- 
dr. Benjamin Spock, garsu
sis kovotojas prieš Vietna
mo karą, pareiškė reikalin
gumą šiuose lapkričio 5 d. 
rinkimuose balsuoti už tai
kos kandidatus.

Spock ir negrų vadovas 
L. Lynch pasisakė teikti pa
ramą prezidentiniam kandi
datui Dick Gregory ir sena- 
tiniam kandidatui Mark La
ne.

“27,000 amerikiečių Viet-

žeista be gero tikslo”, pasa
kė dr. Spock. Tik taikos 
kandidatai, laimėję rinki
mus, galės tuoj karą sulai
kyti.

Jis nurodė, kad demokra
tų ir republikonų partijos 
“nepajėgė išrišti rasinės 
problemos,” kad “įstatymai 
ir tvarka turi būt paremti 
teisingumu”, o ne rasine 
diskriminacija.

TSRS žydai iškilmingai 
minėjo didžiąją šventę

Maskva. — Apie 12,000 
žydų dalyvavo prie centrali- 
nės sinagogos iškilmėse di
džioje žydų šventėje. Jie 
dainavo izraeliečių dainas, 
šoko pagarbai Simhath To
rah.

Spaudos reporteriui jie 
priminė, kad Amerikos laik
raščiai rašo netiesą. Jie ra
šo, kad žydai neturi teisės 
iškilmingai savo- šventes mi
nėti. “Dabar prašome pa-

tiems pažiūrėti”, kad žydai 
turi lygias teises su visais 
Tarybų Sąjungos piliečiais.

Kituose Tarybų Sąjungoj 
miestuose taipgi buvo šioji 
šventė iškilmingai minėta.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 

ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai
844 
577 
396 
372 
240 
166

Didelis maiitierių 
laimėjimas

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. 
Connecticut valstijos vajininkai . 
Vera Smalstiene, Livonia, Mich. 
M. Valilidnienė, Miami, Fla..........
So. Boston, Mass, vajininkai ... 
Chicago, Ill. ... • •..................• •...
V. Sutkienč—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif..................
Rochester, N. Y..................... • •..
New Jersey valstijos vajininkai 
Scranton, Pa. ...............................

Račkauskienė - M. Kazlauskienė, 
Haverhill, Mass................ .......  96

K. Urban, Hudson, Mass. 84
L. Tilwick, Easton, Pa................. 72

A.

C.

156
150
144
132

56
38

Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
Kanadiečiai ...................................
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. .. 36

(Nukelta į 6-tą psl.)

Devynioliktoji Olimpijada
Meksikos miestas. — De

vynioliktoji tarptautinė 
olimpijada, prasidėjusį spa-. 
lio 12 d., eina pirmyn visu 
smarkumu. Šiuo' metu pir-

Philadelphia, Pa. — Boe
ing Co. penkių įmonių heli
kopterių 7,000 darbininkų 
laimėjo streiką. Algos pa
keltos nuo 31 iki 61 centoĮmą vietą užima Jungtinių 
į valandą.

Kongresas išsiskirstė, mažai 
t atlikęs visuomenei naudos

Washingtonas. — 90-asis 
Kongresas išsiskirstė spalio 
14 d. Kongresmanai ir sena
toriai skubinosi namo, kad 
greičiau įsijungti į rinkimų

metų teikta Jungtinių Valstijų 
parama bilijonais dolerių dar 
labiau praturtino turtingiau
sių 20 šeimų, o skurdžiai 
miestiečiai ir žemės ūkio 
darbininkai tik trupinėlius 
tegavo.

B------- ■.----- ---------------- -----
Arabų studenčių protestas

< Jeruzalė. — Šimtai arabų 
studenčių dalyvavo protesto 
demonstracijoje’prieš Izra
elio okupaciją arabų žemių. 
Pareiškė pritarimą prezid. 
Nasšėriui.

Washingtonas. — Jungti
nė Mainierių Unija pasira
šė naują kontraktą su 25% 
algų pakėlimu per trejetą 
metų. Taipgi mainieriai 
gauna ir kitus svarbius be- 
nefitus.

130,000 minkštosios ang
lies kasėjų buvo išėję strei
kam Dabar streikas pilnai 
laimėtas. Jie dabar gauna 
$3 algų daugiau į dieną ir 
po $2 į dieną gaus pakėlimą 
1969 ir 1970 m.

Unijos prezidentas W. A. 
Boyle džiaugiasi, kad pada
ryta sutartis “geriausia uni
jų istorijoje.”.

1969 metais jie gaus ka
lėdinius bonusus po $120 ir 
taip jiems bus kasmet išmo
kama.

Pekinas. — Kinijos spau
da ragina atstatyti Komu
nistų Partiją, savitarpinių 
kivirčių metu smarkiai ap
griautą.

Mirė teisėjas Musitiaiino,
sveturgimių gynėjas

Pittsburgh, Pa. — Mirė 
Pennsylvani j o s Aukščiau
siojo Teismo teisėjas M. A. 
Musmano 71 metų amžiaus.

Teisėjas Musmano pir
miau buvo įžymus kovoto
jas prieš reakciją, prieš fa
šizmą. Jis buvo, vienas Sacco 
ir Vanzetti gynėjas. Po an
trojo pas. karo jis buvo pas
kirtas teisti hitlerinius karo 
kriminalistus.

Pittsb u r g h o apylinkėje

kuris pereitais metais 
i su Ekspo-67 d l u g 

koncertavo čia Kanadoje, 
įskaitant išimtinai tik 1 
viams, šiuo metu jis vėl 
nadoje. Šį sykį grynai 
meniškai, čia atvykęs a 
goms pas gimines Toronte 
savo žmona ženeta.” 

Tačiau jis mielu noru 
tiko koncertuoti lietuv 
net keliuose Kanados miestuo
se. Montrealyje dainavo 
lio 12 d., Toronte dainuos 
lio 20 d.

Kokia didžiulė būtų liimė 
Jungtinių Valstijų lietuv 
išgirsti Noreiką dainuo; 
Tos laimės laukiame.
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Pakistano Planavimo K 
sijos vyriausias ekonomas 
M. Haq rašo, kad Pakis ;aną 
kontroliuoja 20 turtingi^ 
šeimų, kurios iš liaudies < 
bo ir vargo dar labiau turtėja.

Šios šeimos kontroliuoja 80 
procentų visų bankų depo 

jJtfO proc. visų apdraudos ' 
dų, 66 proc. visos pram 
gawbos.

l^r. Haq sako, kad pe* 20

usių 
d ar

zitų, 
fon- 
onės

60 Los Angeles medikalinės 
mokyklos profesorių išleido 
bendrą pareiškimą, kuriame 
jie nurodo didžiausį sveika
tai pavojų iš užteršto oro.

Kasdien Los Angeles mies
te automobiliai paleidžia dau
giau kaip 10,000 tonų “car
bon mpnoxide” (žalingų - du
jų) ir 2,000 tonų nesudegusio 
gazolino,.,, v ;i >

Kas pasakyta Upie Los An
geles, tas pats tinka ir ki
tiems didmiesčiams.

kampaniją, nes daugelis 
kongresmanų ir senatorių 
yra kandidatais 91 - ajam 
Kongresui, kuris susirinks 
tuoj po sausio 1 d.

Spaudos kolumnistai da
bar bando Kongreso darbus 
aukštai vertinti. Bet kažku
rie kolumnistai, kaip Pear
son ir Anderson, atvirai pa
sako, kad 
nevykusių 
Jungtinių 
.1 e.

Po Martino Liuterio Kin
go nuž u d y m o Kongresas 
priėmė neblogą civilinių tei
sių bilių. Kiti visi svarbūs 
biliai buvo numarinti komi
sijose, ar atmesti, arba pa
siliko ateičiai.

tai buvo vienas 
kongresų visoje 
Valstijų istorijo-

Apie 20 metų ėmė įrodyti 
cigarečių žalingumą sveikatai: 
Minėtieji profesoriai mano, 
kad dar gali imti 20 metų, iki 
bus pilnai įrodyta užteršto oro 
sveikatai žalingumas.

Tai būtų nieko nepateisi
namas apsileidimas tų, kurie 
atsakingi rūpintis, kaip sulai
kyti ar nors sumažinti oro 
teršimą. Juk tai paliečia vi
sus miestų gyventojus, kurių 
sveikata laipsniškai nuodija
ma.

Konstantas ir Maryte* Sta
šinskai, New Kensington, Pa., 
dovanojo “Laisvei” keturis 
Lietuvių Namo Bendroves Še
rus.

Už gausią dovaną širdingai 
jiems dėkui.

sa-

Taikos derybos 
nevyksta

Paryžius. — Kartą į 
vaitę susirenka Šiaurės
Vietnamo ir Jungtinių Val
stijų delegacijos. Pasiginči- 
na ir vėl nusitaria, kada su
sirinkti. Taip ir eina be jo
kio galo, be jokių pasekmių.

Š. Vietnamo delegacijos 
vadovas Le Due Tho su ki
tais šešiais nariais išvyko 
į Hanojų pasitarti.

Derybos pakriko
Gibraltaras. —- Angį i j o s 

premjero Wilsono ir Rode- 
z i j o s rasistinio premjero 
Smith derybos pakriko. Ro- 
dezi j os prem j erą remia 
stambūs Angliljos biznie
riai, kurie turi savo invest- 
mentų Rodezijoje.

Valstijų sportininkai, ant
rą—Tarybų Sąjungos spor
tininkai.

Tarybų Sąjungos^ sporti
ninkai susideda iš 15 tauti
nių respublikųj. Tarybų Lie
tuvą atstovauja sekami 
sportininkai: A. Bagdonavi
čius, V. Briedis, J. Čepulis, 
A. Grigas, J. Jagelavičius, 
Z j Jukna, J. Motiejūnas, M. 
Paulauskas, D. Pozniakas, 8 mėnesius kriminalizmas 
S. Saparnis ir kiti.

persekiojatiii ir deportavi
mu grąsihanii sveturgimiai 
kreipdavosi paš jį ir gauda
vo pagalbos. Keletą lietuvių 
jis yra teisftiuoše gynęs.

Sudeteno Vokiečiai šūkauja
Vakarų Berlynas. — Su

deteno vokiečių militarinė 
organizacija reikalauja da
bar veikti, kad atplėšti iš 
Čekoslovakijos Su d ė ten o 
provinciją. u i •;
‘i1 I , ..I .

Toronto. - Kanados Ko
munistų partija pareiškė, 
kad įsikišimas į Čekoslova
kiją buvo reikalingas taikai 
ir saugumui išlaikyti, taip
gi socializmo naudai.

New Yorke per šių metų

nakilo 26%.

Panamą valdo militarist^ junta; 
nuverstas Arias kviečių sukilti

Amerikos biznieriai 
Prancūzijoje

Paryžius. — Prancūzi j o s 
spauda skelbia, kad Ameri
kos didysis biznis sudaro 
pavojų Prancūzijos ekono
mikai. Per 10 metų jau dau
giau kaip 500 stambiųjų biz
nierių įsigalėjo Prancūzi
joje.

Šiomis dienomis Dupond 
korporacija atsidarė savo 
biznio raštinę. Amerikos in- 
vestmentai dabar pralenkia 
visų kitų šalių investmen- 
tus Prancūzijoje.

Demonstracijų metai
Savaitraštis “United Sta

tes News and World Re
port” apskaičiuoja, kad šiais 
metais buvo suruošta Jung
tinėse Valstijose 313 de
monstracijų, o 1967 m. — 
164.

Negrų išsilaisvinimo ko
vos ir taikos demonstracijos 
smarkiai padidėjo. Neramu
mai siautėja visuose did
miesčiuose.

Uganda minėjo sukaktį
Kampala. — Spalio 8 d. 

Ugandos respublika minėjo 
6-ąją metinę sukaktį.

Kinija mažai padeda 
Vietnamui

Saigonas. — Jaučiama čia, 
kad Pietų Vietnamo Išsilais
vinimo Frontas mažai te
gauna pagalbos iš Kinijos.

Kinijoje savitarpiniai ki- 
virčiai sudaro šalyje netvar
ką. Geležinkeliai nenorma- 
lėje padėtyje. Tas viskas 
kenkia paramos pristatymą 
partizanams ir Šiaurės 
Veitnamui.

TSRS ir Čekoslovakija 
susitarė

Maskva. — Čekoslovakijos 
premjeras Cernikas ir Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Kosyginas susitarė dėl Var
šuvos pakto karinių jėgų iš
traukimo iš Čekoslovakijos.

Washingtonas. — dau
guma stambiųjų biznierių 
pasisako remsią republiko- 
nų kandidatą Nixoną.

Bona. — Vakarų Vokieti
ja prarado 89-tą militarinį 
lėktuvą F-104 oro nelaimėje.

x Jeruzalė.—Sprogusi bom
ba sužeidė 48 žydų maldi
ninkus prie patrijarkų kop
lyčios Hebrone.

Panama. — Spalio 11 d. 
Panamos respublikos prezi
dento Arias valdžia buvo 
militaristų juntos nuversta. 
Nacionalinės Gvardijos va
dovai sudarė naują kabine
tą.

Perversmas buvo praves
tas ramiu būdu. Tik kiek 
vėliau du kariai buvo už
mušti ir vienas civilinis bu
vo sužeistas. Kapitonas Pi
nilla buvo paskelbtas nau
juoju prezidentu.

Militarinė junta skelbia, 
kad prezidentas Arias norė
jęs pasiskelbti diktatorium, 
todėl jis ir buvo pašalintas. 
Dabar jis Jungtinių Valsti
jų zonoje šaukia Panamos

Ragina sulaikyti 
persekiojimus

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos, Afrikos ir Azijos So
lidarumo Komitetas aplankė 
Indonezijos ambasadą ir 
pridavė pareiškimą, kuria
me reikalauja sulaikyti ko
mu n is tų ir kitų patriotų 
persekojimą. Kartu prime
na, kad mirties bausmė nu
teistiems būtų sulaikyta ir 
jie paleisti iš kalėjimų.

Tarybų Sąjungos Moterų 
Komitetas taipgi padarė pa
našų pareiškimą, kuriame 
primena, kad jų protestas 
yra dalis viso pasaulio prog
resyvių protestų prieš tero
rą Indonezijoje.

Tokijas, Japonija. — 750 
policistų buvo sužeisti ąn- 
ti-karinėje studentų demon
stracijoje spalio 9 d.

piliečius sukilti .prieš mili-" 
taristų valdžią.

Atrodo, kad Arias arti- • 
mai kooperavo su Jungtinė
mis Valstijomis, tai dabar 
ir prieglaudą ten gavo.

______________ ___ t I
’ *

Rekordinis derlius 
Kinijoje

Pekinas. — Kinijos Liau^ 
dies Respublika skelbia, kad 
šiemet turės rekordinį javų 
derlių, kokio neturėjo pir
miau. Jis bus 17 proc. di
desnis, kaip 1967 metais.

Kantono prekybos paro
doje j aū tai parodoma, kad 
šiais metais Kinija bus ge
rai aprūpinta duona. Ryžiai 
labai užderėjo, o jie yra 
svarbiausias Kinijos žmo
nėms maistas.

Bona.—V. Vokietijos pre
zidentas Luebke pareiškė už 
kelių mėnesių pasitrauk
siąs iš prėžidento vietos. 
Hitlerio laikais jis buvo hit
lerininkas.

Paryžius. — Prahcūzij o s 
valdžios budžetas 1969 me
tams turės deficito apie 
pustrečio bilijono, dolerių.

Studentai laimėjo
Columbus, Ohio. — Stu

dentai demonstratyviai pa
reikalavo, kad gen. Curtis 
LeMay paveikslas būtų pa
šalintas hūo mokyklos sie
nos, kaip rasižtno apaštalo.

Už kiek laiko tas paveiks
las buvo pakeistas kitu pa
veiksiu.
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Įsigyvens ar su byres po rinkimų?
ILGAI laukęs ir, matyt, gerai apgalvojęs George 

Wallace paskelbė savo rinkiminę programų. Tai progra
ma jo sukurtosios Ame 
Su ja jis kreipiasi į piliečius.

Savo programoje ar 
labai daug. Demagogijc 
pas Nixonu ir Humphrey. Pav., tapęs prezidentu jis 
tuoj pakeltų pensijas net 
ja būtų $100 per mėnesį 
siems 65 metų, užsidirbti tiek, kiek jie nori ir pajėgia. 
Tik išrinkite jį prezident

Jis visur įvestų pakl 
liuosuotų rankas susidoroti su kriminalizmu ir krimina
listais. Riaušės ir prote 
tucijų taip, kaip Aukščia 
valiauti.”

O kaip su Vietnamo
Nixon ir Humphrey, siektų “garbingos” taikos. Bet jei
gu dabartinės derybos P 
siektų militarinės perg

nkos Nepriklausomos Partijos. 

ia platformoje Wallace prižada 
s pas jį gal net daugiau, negu

60 procentų! Mažiausia pensi- 
Leistų pensininkams, sulauku-

ui.
įsnumų ir ramybę. Policijai at-

stai išnyktų. Pataisytų Konsti- 
usiasis Teismas negalėtų “savi-

karu? Jis, kaip jo oponentai

aryžiuje neduotų taikos, tai jis 
dės, tam panaudodamas visas 

priemones, kurias jam pasiūlytų generalinis štabas.
Ir daug, daug dar k: 

soma Partija prižada m
Nebereikia aiškinti,

Partija yra pačių reakdioniškiausių kapitalistinių jėgų 
padaras. Šiandien niekas nemano, kad jos kandidatas 
George Wallace laimės r 
tu. Bet jis gali laimėti ap;
jos ateitis? Ar tai tik laikinas Amerikos politikoje reiš
kinys, su kuriuo rimtai u

Labai daug priklaus 
sirodys jos kandidatas. ž 
koms, pažangioms jėgon 
partijų, kuri pakirstų d\ 
Buvo laikų, kai ir darbo 
judėjimų. Ęet ir iš to n 
kimu po rinkimų viskas 
kių partijų “įpilietinti”

tų dalykų Amerikos Nepriklau- 
ims visiems.
;ad ši Amerikos Nepriklausoma

nkimus ir taps mūsų preziden- 
•sčiai balsų. Klausimas: Kokia

ėra reikalo skaitytis?
.(ys nuo to, kaip rinkimuose pa- 
ki šiol keliais atvejais liberalįš- 
s sukurti trečių plačių, masinę 
iejų partijų sistemų, nepavyko, 
unijos buvo įsitraukusios į tokį 
tekąs neišėjo. Kiekvienu atsiti- 
iškrikdavo, visos pastangos to- 
sūbyfėdąvo. ’ • • /.' ! ■

Bet’ šis bandymdš yi ia ikirtirigo pobūdžid.- ,Kaip sai
e ne kairiosios, bete dešiniosios 
as pasirodymas rinkimuose ga- 
avo politinį aparatų palaikyti, 
riose Wallace laimės daugumų

kyta, šių partijų pagimcĮ 
reakcinės jėgos. Jos ger 
Ii padrųsinti tas jėgas s. 
Ypač tose valstijose, ku 
balsuotojų, susidarys sųlygos už naujosios partijos palai
kymų ir po rinkimų. Tose valstijose ji paims valdžių į 
savo rankas, susidarys sųlygos jos pastovumui. Apie tai, 
matyt, galvoja ir Wallace. Šių savo kandidatūrų jis lai
ko tik pradžia savo kelionės į Baltųjį Namų. Jis tikisi 
jų užbaigti po ketverių metų.

Juodieji žmonės 
“neturi kandie ato”

PRIEŠ kurį laikų negrų veikėjai sudųrė nacionalinį 
komitetų ir įpareigojo j j 
tinį kandidatų juodiesiems žmonėms reikėtų paremti. Į 
komitetų įėjo detroitietis kongresmanas John Conyers, 
Harry Belafonte, Mrs. Martin Luther King, Rev. Ralph 
David Abernathy, Gary 
kongresmanas Julius Bo 
Labai didelės, beveik de 
damos komiteto užgyrinų laimėti Humphrey kandida
tūrai.

duoti patarimų, kurį preziden-

majoras Richard G. Hatcher, 
nd, Floyd B. McKissick ir kiti, 
speratiškos pastangos buvo dė

Dabar komitetas paskelbė savo pasiūlymus. Jis at- 
monėms pasirinkimo tarp Nix- 
rųjų nėra. Todėl neužgiria nė 

patiems piliečiams apsispręsti, 
komitetas labai smarkiai ragina

rado, kad juodiesiems ž 
ono ir Humphrey iš tik 
vieno. Komitetas palieka

Bet, iš kitos pusės, 
visus juoduosius žmones rinkimuose dalyvauti. Savo 
balsus ir įtakų reikia p
ir vietinius valdžios organus tokių žmonių, kurie po rin
kimų negrų interesų ne

Šitoks nusistatymas
Partijos ir jos kandidate Humphrey pralaimėjimu. Mat, 
komitetas susideda iš labai įtakingų negrų veikėjų. Jo 
laimėjimas būtų dauge
nusveriamų balsų skąičiĮų ir gal rinkimų laimėjimų.

Beje, sakoma, kad labai smarkiai paveikė tas, jog 
Humphrey buvo kviečiamas ateiti į komitetų ir pasitarti 
įvairiais juoduosius žmones liečiųnčiąis klausimais, bet 
jis atsakė neturįs }ąįk< 
nesiskaitymu ir įžeidi™

naudoti išrinkimui į Kongresų

pamiršiu.
laikomas dideliu Demokratų

yje valstijų davęs Humphrey

o. Tai negrų veikėjai paskaitė 
u. .

Prakaito kaina
Iki šiol prakaitas nef 

ravo jokiame prekių ksini- 
nįnke. Amerikiečių moksli
ninkai, naudoju žmonių 
prakaitų įvairiems tj 
mams (pvz., organizmo

gū

rp 
pa-

kitimams, žmęgui esant ko
sminėje erdvėje), ilgai ne
žinojo, kiek ųž jį mokėti. 
Atsižvelgus į tai, kad pra
kaitų galima surinkti tik 
lašeliais, jam buvo nustaty
ta gana aukštų kaina: 1,600 
dolerių už litrų!

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
URUGVAJAUS 
PAŽANGIŲ LIETUVIŲ 
PASIDIDŽIAVIM

Urugvajiečių lie 
raštis “Darbas” 
pažangiečių veiki 
limoje šalyje. Su pasididžia
vimu laikraštis dėsto:

Daugiau kaip prieš 40 metų 
gimė pirmoji pažangioji orga
nizacija. Jau anais 
siems rūpėjo, kad 
mas (lietuvybė) 
nežiūrint, kad gyvenimo sąly
gos buvo be galo s 
organizacijos gyvav 
metus yra nuveikta 
žaus darbo, daug 
knygų, daug padainuota dai
nų, pastatyta nemažai teatro 
veikalų, sušauktas 
tais Pietų Ameriko, 
sas, įvyko 196į-ais 
Pietų Amerikos Ja 
skrydis, nuo 1935-ų 
na laikraštis “Dar 
1946-ųjų metų kas 
nis radijo pusvalan 
Be to, dar 1946-aisiais metais 
įsigytos įpirmos nu 
talpos ant Agrac 
(Centre) ir 1952-Aisiais me
tais įsigytas antras nuosavas 
namas ant Ecuador 
roję).

1956-aisiais metais pirmoji 
delegacija aplanko 
Lietuvą. 1957-aisia 
jaunuolis A. Sausy 
ja Pasauliniame Ja 
važiavime Maskvoje ir vėliau 
aplanko Lietuvą. 1961-aisiais 
grupė lietuvių irgi a p 1 a n k o 
Lietuvą. Nežiūrint, kad čia 
mažas skaičius lietuvių, bet 
darbai dideli.

Paskutiniuoju laiku vyres
niųjų eilės smarkiai suretėjo 
ir dar retėja, bet 
darbas prieš 40 ųi 
siamas. 
tarpįų,; sunkesniu 
nių,. dabar j ąyvedame; $ana 
sųųkiose sąlygose ;if kultūrinių 
veikimas susifpęš vyresniųjų 
tarpe, bet užtai yra sustip
rėjęs jaunimo tarpe. . .. JauL 
huoliai 'yra pasiryžę tęsti to
liau' užbrėžtą mūsų darbą. "

Kitaip ir būti negali, kol 
dar. gyvensime, turime tęstį 
šią taip brangią v 
si kaip viepąs pety;
ja kojon drauge su t jaunimu 
į ateitį!

AS
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rašo apie 
a toje to-

laikais vi- 
lietuvišku- 
nesunyktų,

jnkios, bet 
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LABAI LIŪDNI 
APDŪMOJIMAI.

Chicago j e gre 
pasirodysianti septynių au
torių knyga “Lie
ratūra svetur 1945-1967.” 
Tarp kitų autorių 
tyt, labai žymių v 
Juozas Girnius, 
priede “Mokslas, 
literatūra” perspausdintas 
Girniaus pasisakymas “Eg
zodo literatūros 
tėvynėn.”

Tai gan įdomu 
jimai! Juozas 
trumpai per sav< 
nę šerengų perva: 
nio meto literat 
voje, turi pripažinti, kad 
“vis dėlto aplamai dabarti
nė tėvynės liten 
didelio gyvas tin. 
kasmet pasirodo 
tingų pajėgų.”

Ir po to jis pęreina prie 
“egzodinės” lite 
jos perspektyvų.

Priešingai, lais 
šaulyje nebetenka 
jo siūbtelėjimo, k 
tų pokariniam žemininkų kai
tos iškilimui. Natū 
augio beveik nėrą, 
jo nė laukti iš m 
skąįčiąus. Dėlto ir 
daugiau vyresnio 
“pavėlavę taleptai, 
nos jėgos. Noromi 
stovime prieš saulėlydį — eg
zodinės literatūros išblėsimą, 
žodinėj literatūros išblėsimą. 
Sunku numatyti, kiek dar jis

, joje, ma- 
ietų užima 
“Draugo” 
menas ir

grįžimas

s apdūmo- 
Gir-nius, 

o klerikali-
’ęs pokari- 
ūrų Lietu-

,tųrą rodo 
gurno, ir 
naujų vil

matūros ir 
Prašome:

vajame pa
laukti nau- 
uris prilyg-

ralaus prie
it’ perą ko 

ažo mūsų 
debiutuoją 

amžiaus 
’ o ne jau-

s nenorįptis

Penktadienis, Spalio (October) 18, 1968

IŠ LAIŠKU
toli, bet neabejojamai jis ar
tėja.

Nors, gal būt, skaudu tai 
konstatuoti, bet reikia nuolan
kiai pripažinti, kad tik na
muose, tėvų žemėje, gali lai
kytis ir tautinė, ir kūrybinė 
gyvybė. Todėl nėra kitos pa
žadėtosios žemės, kaip ta, ku
rią palikome ir kurios ilgimės.

Nėra kitos pažadėtosios že
mės: palikome tėvynę ne iš
sižadėdami jos ir nutarę ne
grįžti, o su gailesčiu ir skaus
mu, kitos išeities neturėdami. 
M. Katiliškio žodžiais, bet 
priešinga prasme, išėjome ne 
negrįžti, o grįžti. Tačiau per 
laiką jau daugeliui tėvų že
mės palikimas iš tikro virto 
išėjimu negrįžti. Lai ir dar 
tebegyvųjų laukia tas pats li
kimas.”

Žinoma, netiesa, kad kitos 
išeities nebuvo. Kita išeitis 
buvo, ir Girnius ir kiti tu
rėjo. Tai įrodė tie, kurie ne
bėgo, kurie pasiliko Lietu
voje gyventi ir kurti. Mes 
manome, kad tai giliai šir
dyje žino ir Girnius,, ir kiti 
pabėgėliai. Deja, neturi “vy
riškos” drąsos tai viešai 
pripažinti. O kaip tik tas 
nenorėjimas arba nepajėgi- 
mas tų baisių klaida pripa
žinti arba suprasti neleidžia 
pabėgėliams ra š y t o j a m s 
nors ir pavėluotai, nors ir 
saulėlydyje, dar gerokai pa
sidarbuoti ir kų nors ver
tingo įnešti į lietuvių tautos 
literatūrų.

Lietuviški suvenyrai
Nė vienas, svečias iš užsie

nio ar broliškų respublikų ne- 
isyyksta, neįsigijęs lietuviškų 
suvenyrų, Jų .gausu parduotu
vėse. , Čia galima rasti besi
šypsančius velnius, auksu bliz
gančias gintarines apyrankes, 
karolius, . įvairius ’ metalo bei 
tekstilės gaminius, grafikos 
darbus. Visa tai pagaminta 
darbščiomis dailininkų ir liau
dies meistrų rankomis. Dabar 
Lietuvoje yra/apie 7 tūkstan
čius liaudies' meistrų. Jų kū
ryba seniai peržengė šalies ri
bas. Lietuvos liaudies meistrų 
kūriniais gėrėjosi Vengrijos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Kanados ir daugelio 
kitų šalių gyventojai.

Daug gražių suvenyrų išlei
džia Vilniaus dailės kombina
tas, kuris jungia didelį profe
sionalų dailininkų ir liaudies 
meistrų būrį, čia gaminami 
keramikos, medžio, metalo bei 
tekstilės dirbiniai keliauja į 
savas parduotuves, į visas są
jungines respublikas ir užsie
nį.

Baranausko (Eltos) nuo
traukoje matome Vilniaus dai
lės kombinato išleidž i a m u s 
naujus moteriškus krepšelius.

Urugvajaus futbolo ko
mandos vartininkas Mazur- 
kevičius turėjo gultis ligo
ninėn apendikso operacijai. 
Chirurgas, baigęs operuoti, 
pasigedo pašalinto apen
dikso. Pasirodo, jį pavogė 
atminimui po operaciniu 
jštalu pasislėpęs futbolo sir
galius.

Įžymus Lietuvos rašyto
jas, Antanas Venclova, ra
šo d-rui A. Petrikai:

Mielas Daktare,
Širdingai dėkoju už Jūsų 

malonų laiškų. Jį išsiuntė te 
seniai, bet aš užtrukau į jį 
atsakyti, už kų prašau man 
atleisti. Reikalas tas, kad 
visas mano dėmesys buvo 
nukrypęs į rankraštį (“Vi
durdienio vėtrų”),kuris po 
savaitės ar dviejų jau eina 
į spaudų, kad apie kovo 
mėn. ateinančiais metais jau 
galėtų būti pas Jus ir ki
tus draugus ant stalo. Ma
nau, sužinojęs priežastį, at
leisite man už šįkartinį ma
no nepunktualumų.

Gaudamas pažangiųjų 
spaudų iš JAV, negaliu at
sistebėti pirmiausia Jūsų 
darbštumu. Jūs tiesiog už
pilate daugelį spaudos skil
čių ir, kas labai malonu, 
Jūsų medžiaga visada įdo
mi, nauja, parašyta kultū
ringai bet ne perdaug gud
riai, kaip kai kurie mūsų 
autoriai mėgsta rašyti. Di
delę vaga Jūs varote mūsų 
pažangiojoje išeivijos kul
tūroje.

J., Šimkaus Raštų I tomų, 
pavadintų “Mes iš Švento
sios” (pagal vieno apsaky
mo antraštę) jau mačiau iš
spausdinta, nors knygynuo
se jis dar nesuskubo pasi
rodyti. Bet “Vilniaus mies
to istorijos” (jos buvo iš
leista 10 tūkst^egz.) jau ne
begalima gauti — išpirkta. 
Vienas šios knygos auto
rių — Jūsų geras pažįs
tamas J. Jurginis neseniai 
grįžo iš Japonijos. Girdė
jau, kad kelionė buvo su 
nuotykiais — svarbiausia, 
laivas buvo patekęs į taifū
nų; Galima . įsivaizduoti, 
kas ten darėsi. Japonijoje 
buvę labai drėgna ir karš
ta. Plačiau su juo . dar ne
teko išsikalbėti. Manau, 
apie savo pergyvenimus jis 
parašys ir spaudoje. Mūsų 
“Enciklopedijos” II tomas 
jau baigtas spausdinti, bai
gia tik spalvotas įklijas. 
Atrodo, ateinantį mėnesį 
jau bus galima jį turėti. Kų 
tik skambinau K. Korsa
kui. Jis pranešė linksmų 
žinių, kad jo redaguojamos 
“Lietuvių literatūros isto
rijos” paskutinis tomas (ta
rybinis laikotarpis) jau vi
sas surinktas ir baigiamas 
laužyti. Išeis, matyt, me
tų gale ar kokį sausio mė
nesį, nes tomas labai dide
lis (apie 900 psl.). Taigi, 
kaip matote, Jūsų pažįsta
mi ir draugai visi juda, 
kruta, dirba. •

Jums ir Jūsų artimie
siems geriausi linkėjimai. 
Rašykite.

Dėkui už įdomų ‘‘Šviesos”

po vienų valakų kas sau. 
Tėvui senstant, jis manė, 
kad sūnus įsipareigos su tė
vu našesniu ūkininku palik
ti, bet kur tau—sūnus turė
jo visai kitų gyvenimui pa
linkimų, svajones. Ir taip, po 
visų tėvams padarytų nepa
klusnumų, brolis pasirinko 
savo gyvenimui muzikų — 
tapti vargonininku.

Tėvai su jo pasirinkimu 
sutiko ir atidavė sūnų lavin
tis vargonų muzikos Žaslių 
parapijos bažnytkiemin, pas 
vargonininkų Paulauskų. Po 
vienerių metų lavinimosi 
brolis persikelia į Vilnių, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčion, 
pas garsųjį vargonininkų

Kulpavičių. Būdamas V i 1- 
niuje, brolis apsipažino su 
“vilenska šlakta” ir socia
listiniu darbininkų judėji
mu, kurį visam amžiui pa^ 
mylėjo. Pribuvęs 1899 m. ’ 
(ne 1900 m.) Amerikon, jau 
1901 m. brolis savo laiške 
tėvams rašė, kurį posmų ir 
šiandien atmenu: “Przydų 
czasy že Polska, Litva, i in- 
ne narodowosci w carskiej 
imperiji pwstanu, bo i poco 
takie jaržmo cierpiec tego 
ciemnego moskala”. 1905 m. 
revoliucija brolio pranaša
vimų papildė.

Dar sykį tariu dėkui J. 
žebriui ir “Laisvės” Red.

Z. Jankauskas
Philadelphia, Pa.

Kaip rašomos merginų pavardės 
ir metų skaitvardžiai

Jūsų
A. Venclova

GERBIAMA REDAKCIJĄ
Kad ir neesmu “Laisvės” 

skaitytojas* vienok prašau 
man duoti joje vietos pa
reikšti mano gilių padėkų
J. Žebriui, kuris “Laisvės” 
74'N-r. laidoje žmoniškai pa
minėjo ųpįe mano brolio 
Augusto gyvenimų ir jo 
mirtį Clevelande. To nepa
darė vietinis laikraštis 
“Dirva”, kuriai brolis kelis 
metus dirbo.

Brolis-Augustas buvo ne
paklusnus sūnus tėvams. 
Ūkininkauti nenorėjo, nors 
tėvas su kitais ūkininkais 
susidėję nupirko 20 valakų 
nuo prasigėrusio dvarponio 
Žilinsko, Pąlųmenių dvarų,

Kaip linotipininkui, man 
gal daugiau negu kitam 
skaitytojui šie dalykai akis 
bado, todėl neiškenčiu dėl 
to nepasisakęs.

Kadaise mūsų spaudoje, 
neatsižvelgiant į merginų 
tėvų pavardžių galūnes, visų 
merginų pavardės būdavo 
rašomos su priesaga iūte. 
Gal dauguma senųjų atei
vių nėra nuo to laisvi nė da
bar.

Tai kokios gi tam taisyk
lės?

Labai paprastos, lengvos.
Jei tėvo pavardės galūnė 

yra as arba a, tai dukters 
pavardė rašoma su priesaga 
aite — Sukackaitė, Mizarai- 
tė, Kavaliauskaitė, Veličkai- 
tė, Kuncaitė.

Jei tėvo pavardės galūnė 
is arba ys, tai dukters pa
vardė rašoma su priesaga 
y te — Večkytė; Mineikytė, 
Vaznytė:

O jei tėvo pavardė yra 
jus — Šalaviejus, Ausiejus, 
tai dukters pavardė rašoma 
su priesaga jute (bet ne 
iūte) — šalaviejūtė, Ausie- 
jūtė.

Bet jei tėvo pavardės ga
lūnė įus — Balvočius, Ūso
rius, Atkočius ir t. p., tai 
tik tokių tėvų dukterų pa
vardės rašomos su priesa
ga iūte — Balvo.čiūtė, Ūso- 
riūtė AtkaČiūtė.

Kurio tėvo pavardės galū
nė yra us — Vaitkus, Bart
kus, Mitkus, tai dukters pa
vardės galūnė turį būti 
ute — Vaitkutė, Bartkutė, 
Mitkutė.

Šlubuojama ir su moterų 
pavardžių priesagomis. Jei 
vyro pavardės galūnė yra 
us, Sutkus, Butkus, tai žmo
nos pavardę dauguma mūsiš
kių rašo su priesaga iene, o 
turėtų rašyti su priesaga 
uviėne — Sutkuvienė, But
kuvienė, bet ne Sutkienė, 
Butkienė. Čia, matote, var
tojamas priebalsis v paleng
vina tokių pavardę ištarti.

Ryšium su šiuo mote
riškų pavardžių priesago
se priebalsiu v tenka pri
minti angliškame alėjos Ja
maica Avenue pavadinime 
tariamų (nors niekad nera
šomų) priebalsį r. Jūs gal 
niekad negirdėsite niujor
kiečio tariant Jamaica Ave
nue be priebalsio r žodžio 
Jamaica pabaigoje,—jie vi
suomet taria Jamaica? Ave
nue, Jis taipgi paleųgvina 
šį pavadinimų ištarti.

mūsiškėje spaudoje — tikr^ 
maišatienė. Nėra nuo jo« 
laisva nei Lietuvos spauda, 
iš kurios mes bandome pa
simokyti. Tame pačiame 
straipsnyje užtiksi ir vie
nerius metus, ir vienus me
tus; ir ketveri metai, ir ke
turi metai.

Kas taisykles žino arba 
su jomis skaitosi, visuomet 
sako ir rašo: vieneri metai, 
dveji (tik ne dvieji) metai, 
treji metai, ketveri metai.

Kai kurie asmenys, pa
stebėję, kad šitaip rašomi 
metų skaitvardžiai, tai ir 
mėnesių skaitvardžius taip 
rašo: ketverius mėnesius, 
ketveri mėnesiai.

Mėnesiai turi vienaskai- 
tų, todėl jų skaitvardžius, 
kaip ir daugumos kitų daik
tų skaitvardžius, • rašome: 
vienas, du, trys, keturi mė- 
nęsiąį;^ dviejuose (bet ne 
dvejuose, kaip metuos^ 
trijuose, keturiuose mėne
siuose. •• I

S. Večkys

PAVASARIŠKAS ETIUDAS
Bėgsiu pavasario lieptais, 
Saule ir vėju apsvaigęs. .. 
šviesūs balandžio lietūs 
žemę nuprausti baigia. 
Greit sužaliuos beržynai, 
Saulėn šakas iškėlę. .. 
Kopsiu į dangų gryną, 
Kopsiu į šviesų mėlį....

Lapų sūpuoklėse supasi 
smulkūs rasos lašai. 
Džiaugsmas nebetelpa 

lūpose— 
džiaugsmo pilni beržai.

Rytas! Toks giedras rytas! 
Vėl bus šviesi diena!
Saulė per dangų ritas, 
vasaros džiaugsmo piln^

A. GaihvX

Lietuvių kalboje turime 
daiktavardžių, kurie neturi 
vienaskaitos, pavyz d ž i u i: 
durys, žirklės, marškiniai, 
metai.

Su metų skaitvardžiais

RUPENELIS NESUSPĖJO
Vasarėlė mums patinka
O ruduo nuobodus, 
Bet jis derliaus prisirinko 
Sau pilnus aruodus.

Vasarėlė tai gražuolė 
Lig mergelės veidas, 
Bet išbėgo ir prapuolė 
Kaip dainelės aidas.

Rudenėlis gal norėjo 
Vesti vasarėlę, 
Bet atvykti nesuspėjo 
Nųsiskint kaip gėlę.

Buvo ji pasidabinus
Margąja suknele, 
Jam paliko išauginus 
Putino uogelę.

Vasarėlė iškeliavo, 
Laikas buvo eiti.
Mums paliko turtą savo
Visą brangų kraitį.

Sunku vasarą pavyti j 
Gražią ir laimingą, 
Ir tyliai jai pasakyti 
Meilę paslaptingą... )

V. TatarM
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f Kalbėdamas Generalines 
Asamblėjos XXIII sesijos 
bendrojoje diskusijoje, T 
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras A. Gromy
ko pažymėjo, kad dabartinė 
sesija pradeda darbą, esą it 
sudėtingai padėčiai.

Generalinėje Asamblėjoje

a-

ir

Į kokį bepažvelgtume pa
saulio rajoną arba stambų 
įvykį, kalbėjo jis, pamaty
sime, kad visur taikos, n|a- 
cionalinio išsivadavimo
pažangos jėgos kovoja prieš 
reakcijos ir karo jėgas. M 
šio laukuose Vietname 
Sinajaus dykumose, dedant 
pastangas likviduoti kolo
nializmo liekanas, sėdant

ū- 
ir

prie derybų stalo Ženevoje ir 
čia, Jungtinių Tautų vy- 

^riausioje būstinėje, ši kova 
Nyksta be paliovos, nors ir 
nevienodai aštriai ir įtemp-
tai. ' *

Jeigu aktualiausios tau 
problemos tebėra neišspręs
tos, tai priežastis yra poli
tika, kurią vykdo tie Vakarų 
valstybių sluoksniai, kurie 
savo ištikimybę kariniams 
blokams ir ginklavimosi 
varžyboms kelia aukščiau 
už tautų interesus.

Mūsų siekimas
Tie, kam tikrai brang 

taikos interesai, kas aiški
įsivaizduoia ribą tarp idėjų 
bei pasaulėžiūrų kovos 
mėginimu išspręsti šios ko
vos baigti ginklu, tie negali 
neįvertinti teisingos Tarybų 
Sąjungos ir socialistin 
sandraugos valstybių užs 
nio politikos.

Mūsų metu, kai suku: 
nepaprastos griaunamos]

tų

LIS 
ai

ir

ės 
ie-

*ti 
os 

jįįgos ginklai, tik obškūran- 
t5i arba tiesiog avantiur ~ 
tai tegali nesuprasti, 
reikštų dviejų visuomenir 
sistemų karinis susirėmi
mas.

Nuo pat Tarybų valsty
bės gyvavimo pradžios n 
ieškojome sąlyčio taško 
tarptautinėje srityje su ša
limis, kur viešpatauja ki 
kia socialistinė sistema 
kitokia pasaulėžiūra, nejgu 
mūsų šalyje. Tarybų Saj 
ga ir šiandien ryžtingai 
stengiasi ieškoti galimy 
bendradarbiauti arba įet 
vykdyti bendras akcijas 
buržuazinių šalių vyriausy
bėmis bendrais tikslais, h 
būtų užkirstas kelias n 
jam pasauliniam karui.

* Mūsų kovos sąjungininkus
JMūsų natūralus sąjungi

ninkas kovoje už tai, kad 
būtų užkirstas kelias karui 
ir sukaustytos agresijos jė
gos yra didelė grupė vals
tybių, kurios nepriklai 
socialistinei sandraugai, 1>et 
kurios sutraukė kolonializ
mo grandines, stojo i nepri
klausomo vystymosi kelia 
kurioms artimi taikos st 
rinimo interesai. Tai — be
sivystančios valstybės, kur 
gyvena apie pusantro bilijo
no žmonių. Mes gerai žino
me, kad ir jie laiko mū|sų 
šąli savo bičiule ir sąjun 
ninke bendroje kovoje 
taiką ir tautų laisvę.

Tarybų Sąjunga kartu 
kitomis socializmo šalinkis 
nuosekliai ir tvirtai vykdo 
taikos ir tautų draugystės 
politiką, gina taikaus sam
būvio principus tarp vals^y- 

nepriklausomai nuo
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»jų 
visuomen i n ė s santvark >s. 
Art tai reiškia, kad vadira- 
mcfsios lokalinės karirės

avantiūros, kėsin imąsis į 
tautų laisvę, tarptautinių 
krizių provokavimai gali 
likti mūsų neatremti? Ne, 
nereiškia. Taikingumas ir 
kova prieš bet kaip, tiesio
giai ar netiesiogiai, pasirei
škiančią agresiją yra orga
niškai susiję su Tarybų Są
jungos politika.
Varšuvos Sutarties sąjunga

Socialistinių valstybių san
drauga susidarė po antrojo 
pasaulinio karo ir tai — is
torinis visos pažangiosios 
žmonijos iškovojimas, toliau 
pabrėžė A. Gromyko. Šiai 
sandraugai uždavinius: 
kurti visuomenę, kurioje nė
ra žmogaus išnaudojimo, 
kuri atveria didžiulę dirvą 
naudoti visus žmogaus su
gebėjimus, mokslo, techni
kos, kultūros laimėjimus 
tautų labui, o ne naikinimo 
tikslams. Šie didžiai huma
niški idealai įkvepia bend
rus socialistinių šalių veiks
mus tarptautinėje arenoje.

Socialistinės sandra u g o s 
šalys turi savo gyvybinius 
interesus, savo įsipareigoji
mus, jų tarpe, ir savitarpio 
santykių principus, kurių 
pagrindą sudaro broliška 
pagalba, solidarumas, inter
nacionalizmas. Ši sandrauga 
— neatskiriama visuma, su
tvirtina tokiais neišardo
mais ryšiais, kokių anksčiau 
nežinojo istorija.

Socializmo interesai, so
cialistinių šalių užsienio po
litika turi pasaulinę reikš
mę, ir tai dabar supranta 
labai daug kas, jų tarpe ir 
tie, kas nepriklauso mūsų 
sociali s t i n i a m pasauliui. 
Kaip tik socializmas — pa
tikimiausias ramstis prieš 
visokias agresyvias užma
čias, kurioms dirvą teikia 
visuomeninė santvarka, su
kėlusi abu pasaulinius ka
rus. Socializmas įgalino 
gauti nacionalinę laisve ir 
nepriklausomybę daugelį ša
lių, atstovaujamų šioje or
ganizacijoje.
Dėl įvykio Čekoslovakijoje

Čia mėginama daryti 
mums priekaištus dėl įvy
kių Čekoslovakijoje. Mėgi
nama kalbėti apie kažkokį 
“netikėtumą” ir sąjunginių 
socialistinių valstybių veiks
mu “nesuprantamumą”. Bet 
koks tai gali būti netikėtu
mas? Jūs puikiai žinote, 
kad nėra nieko netikėta so
cializmo šalių savigynos nuo 
imperializmo pinklių prie
monėse. Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės valstybės 
ne kartą įspėjo tuos, kas 
gundosi susiaurinti socialis
tinę sandraugą, išplėšti iš 
jos nors vieną grandį, kad 
mes to nepakęsime ir nelei
sime.

Kai imperialistinės sto
vyklos atstovai nurodinėjo 
V. Lenino pasisakymus na
cionaliniu klausimu, kiek
vienas supranta, kad čia iš
ryškėja nenaprastai stebi
nantis vaizdas. Jiems, ma
tyt, nelengva suprasti, kad 
nacionalini klausimą tikrai 
teisingai išsprendžia socia
lizmas. Nelengva todėl, kad 
jie išreiškia pažiūrą tos vi
suomenės santvarkos, kuri 
ilgus amžius engė ir nioko
jo kolonijines šalis, kurių 
teritorijoje, tur būt, nega
lima rasti nė vieno kvad
ratinio metro, nenusėto žu
vusių nuo kolonijinės pries
paudos žmonių kaulais.

Tarybų Sąjunga 
kalinga ir iš šios 
pareikšti, kad soči: 
valstybės negali leisti ir ne
leis įsigalėti tokiai ; 
kad būtų pažeidžia 
biniai socializmo 
kad būtų kėsinimas: 
listinės sarldraugo 
neliečiamumą, o tu 
tarptautinės taikos pagrin
dus.

Tegul niekas 
prieštaravimų tar 
pasiryžimo ginti socializmo 
interesus, socialistinės san
draugos saugumo interesus 
ir mūsų pasiryžimo ginti 
taiką ir tarptautinį saugu
mą. Tokio prieš 
nėra.

Už nusiginklavimą
Viena iš didžiausių pasau

lio problemų yra 
mosi varžybų nutraukimas, 
nusiginklavimas, t 
brėžė A. Gromyko. Pasau
lis’ seniai priėjo tokią ribą, 
kai tolesnės gini 
varžybos pasidarė 
be. Kiekviena nar 
plyta į ginklavimosi pirami
dę dar labiau ją 
grąsindama užversti tautas 
jau sukauptomis b 
raketomis, visomis masinio 
naikinimo priemon

Nusiginklav imas — vie
nas iš reikalavimu 
Tarybų Sąjungos 
politikos vėliavoje 
rybų Valstybės ik 
Leninas. Tar. Sąj 
vadovaujasi, ruošdama ati
tinkamas priemon 
šium su Jungt. Tai 
viniais.

Tarybų S-ga pateikė Ge
neralinės Asamblė. 
sesijos darbotvark 
ir skubu klausim 
vyriausybė memor 
dėl kai kurių neat 
priemonių gin 
varžyboms nutraul 
siginkluoti.” Šis do 
buvo išsiuntinėtas 
šaulio šalių vyri?
ir mes vadovaujamės tuo, 
kad iki šiol jis pakankamai 
išnagrinėtas, ir jo svarsty
mas Generalinėje Asamblė
joje gali būti konkretus.

Tarybų S-gos atstovas 
Gromyko pažymėjo, kad, 
sėkmingai paruošus Sutartį 
dėl branduolinio ginklo ne
platinimo, kurią iki šiol pa
sirašė apie 80 pasaulio vals
tybių, atsivėrė perspektyva 
sudaryti naujus tarptauti
nius susitarimus tokioje gy
vybiškai svarbioje 
kaip branduolinis 
lavimas.

Už uždraudi
Tarybų S-ga siūlo uždraus

ti branduolinio ginklo nau
dojimą. Deia, kitų 
liniu valstvbiu vy 
iki šiol aiškiai nep; 
ro pasielgti su branduoliniu 
ginklu taip, kaip pasirengu
si elgtis Tarybų Sąjunga, 
tai yra, paskelbti jį už įs
tatymo ribų. Mes raginame 
branduolini ginklą turinčias 
valstybes siaurame rate ar
ba dalyvaujant kitoms vals
tybėms sėsti prie, derybų 
stalo ir rimtai apsvarstyti 
klausima dėl tarptautinės 
konvencij o s, draudžiančios 
naudoti branduolinį ginklą

Tarybų S-ga siūlo visoms 
branduolin ė m s valstybėms 
tuojau pat pradėti derybas 
dėl branduolinio ginklo ga
mybos nutraukimo, dėl jo 
atsargų sumažinimo ir dėl
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to, kad vėliau branduolinis 
ginklas būtų visiškai už
draustas ir likviduotas ati
tinkamos tarptautinės kon
trolės sąlygomis.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė rekomenduoja susitar
ti dėl konkrečių priemonių 
kad būtų apribotos ir vė
liau sumažintos strateginės 
branduolinio ginklo gabeni
mo priemonės. Mes ragina
me tuojau pat nutraukti 
visus branduolinio ginklo 
bandymus. įprastiniai 
argumentai, kad reikia kon
troliuoti požeminius bandy
mus, yra išsigalvoti ir ne
pamatuoti.
Prieš užsienio karines bazes

Mes vėl raginame likvi
duoti užsienio karines bazes 
svetimose teritorijose. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
ir toliau yra už regionalinio 
nusiginklavimo priemones, 
be kita ko, ji remia nebran
duolinių zonų steigimą įvai
riuose pasaulio rajonuose.

Dėl Europos saugumo
Kai kalbama apie ginklavi

mosi varžybas, apie tarp
tautinio įtempimo židinius 
ir ypač apie valstybių inte
resų ir kontrinteresų susi- 
ovnimą, noromis nenoromis 
mintis krypsta į Europą.

Ne visiems patinka įvy
kusios permainos. Bonoje 
yra veikėjų, kurie norėtų 
Europoje vėl perkarpyti že
mėlapį. Galima įvairiai žiū
rėti į Vakarų Vokietijoje 
vykstančius procesus. Ta
čiau niekas nesiims ginčyti 
to fakto, kad šioje valsty
bėje atvirai v ei kia jėgos, 
liaupsinanč i o S revanšizmą 
kone kaip nacionalinę kiek
vieno vokiečio pareigą.

Tarybų Sąjunga ne prieš 
gerus santykius su VFR 
(Vokiečių Federatyv. Res
publika) . Mes pasiryžę ben
dradarbiauti su ja įvairiose 
srityse. Mes galime toliau 
keistis nuomonėmis su VFR 
dėl jėgos nevartojimo, jei
gu VFR vyriausybė kons
truktyviai pažiūrės į šią 
problemą. Mes taip pat už 
tai, kad VFR vaidintų jos 
galimybes, be kita ko—eko
nomines, atitinkantį vaid
menį tarptautiniuose reika
luose, kartu savo politiką 
grįsdama realiais faktais, 
kurie susiklostė dėl karo ir 
pokarinės raidos, savo in
dėliu prisidėdami prie tai
kos stiprinimo. Tarybų Są
jungos vyriausybės nuomo
ne, seniai atėjo laikas, kad 
abi Vokietijos valstybės — 
Vokietijos Demokratinė Re
spublika ir Vokietijos Fede
ratyvinė Respublika — tap
tų pilniausiais Jungt. Tau
tų nariais, ir mes būtume 
pasiryžę remti šių. valsty
bių priėmimą į J. T.

Vietnamo karas
Tarptautinė padėtis ir da

bar dar daugeliu atžvilgiu 
yra lemiama Vietnamo ka
ro. Tarybų Sąjungos pozi
cija Vietnamo klausimu yra 
gerai žinoma. Ar galima 
nutraukti Vietnamo karą, 
politiškai sureguliuoti Viet
namo problemą? Taip, ga
lima. Tai padaryti įgalina 
žinomi Vietnamo Demokra
tinės Respublikos (Šiaurės 
Vietnamo) vyriausybės ir 
P. Vietnamo Nacionalinio 
Išsivadavimo fronto pa
siūlymai. Reikia tik, kad 
Jungt. Amer. Valst. imtųsi 
realistiškai žiūrėti ir išmes
tų už borto t^ balastą, ku
ris vis dar kliudo parengti 
tokią pažiūrą. Jungtinės 
Valstijos privalo visiškai ir

besąlygiškai nutraukti bom
bardavimą ir kitus karo ak
tus prieš Vietnamo Demo
kratinę Respubliką.

Dėl Izraelio ir arabų
Atsakomybė už tai, kad 

pavojingai vilkinamas sure- 
guliavim a s Artimuosiuose 
Rytuose, tenka tam, kas at- 
s i s a k o vykdyti Saugumo 
Tarybos 1967 metų lapkričio 
22 d. rezoliuciją, kas, nepai
sydamas J. T. raginimų,pro
vokuoja ginkluotus susirė
mimus ir vykdo grobikišką 
politiką okupuotose terito
rijose — atsakomybė tenka 
Izraeliui.

Jungtinės Arabų Respub
likos vyriausybė, kaip žino
ma, sutiko, kad būtų pa
rengtas planas - tvarkaraš
tis, pagal kurį šalys imtųsi 
sukoordin uotų priemonių 
Artimųjų Rytų problemai 
išspręsti. Mes remiame šį 
realistinį pasiūlymą ir keti
name padėti įvykdyti tokį 
planą, pagal kurį taika bū
tų sukurta rajone, betarpiš
kai susisiekiančiame su mū
sų pietinėmis sienomis, nes 
padėtis šiame rajone tiesio
giai liečia Tarybų Sąjungos 
saugumą.

Dabar galima pasukti į 
taiką Artimuosiuose. Rytuo
se, nutraukti karo stovį tarp 
Izraelio ir arabų valstybių, 
užtikrinti kiekvienos šio ra
jono valstybės suverenumą, 
teritorijos vientisumą ir po
litinę nepriklausomybę, jų 
teisę į saugų gyvenimą. Iz
raelio vyriausybė privalo at
sisakyti nuo mėginimų pa
silikti okupuotas arabų te
ritorijas, nes priešingu at
veju jai teks atsakomybė 
už daug ką.

Tarybų Sąjunga smerkia 
rasistinį režimą Rodezijoje 
ir savo ruožtu rems ir atei
tyje tas Afrikos jėgas, ku
rios kovoja už Nacionalisti
nį išsivadavimą šio ir kitų 
rajonų, kurie dar tebevelka 
koloni j i n į režimą. Mes 
smerkiame neapykantos ku
piną aparteidą ir rasizmą, 
kurį Pietų Afrikos Respub
likos valdžia paskelbė savo 
valstybine politika.

Tarybų S-gos vyriausybė 
mano, kad daugelio valsty- 
b i ų vyriausybės teisingai 
yra pareiškusios jog būtina 
žymiai padidinti besivystan
čioms šalims dalį iš tų paja
mų, kurios gaunamos, eks
ploatuojant užsienio kapita
lui jų gamtinius išteklius. 
Ji remia pasiūlymą tarptau
tiniais susitarimais padidin
ti pasaulinėje rinkoje dirbti
nai sumažintas kuro, žalia
vos, žemės ūkio produktų 
kainas ir sumažinti dirbti
nai pakeltas kainas pramo
nės prekėms, importuoja
moms į besivystančias ša
lis.

Už Jungtinių Tautų 
tvirtinimą

Tarybų S-ga yra už tai, 
kad Jungtinės Tautos pasi
darytų iš tiesų universali 
organizacija. Tai neįmano
ma, kol iš J. T. nebus išvyti 
čankaišistai ir nebus atkur
tos įstatyminės Kinijos 
Liaudies Respublikos teisės.

Tarybų Sąjunga už dides
nį Saugumo Tarybos vaid
menį ir efektyvumą. Nese
niai Taryba priėmė svarbų 
nutarimą dėl garantijų ne- 
branduolinėm s valstybėms 
ryšium su Neplatinimo su
tarties sudarymu. Ta nauja 
jos veiklos pakopa, kuri pa
kels Tarybos ir visų Jung
tinių Tautų autoritetą.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė norėtų tikėtis, kad se- 
sijos rezultatai nenuvils

3 pusi.

NAUJOS KNYGOS

Įdomi pažintis su tarybiniais 
Lietuvos rašytojais

A. Petriką
1967 m. Vilniaus leidykla 

“Vaga” išleido stambų 600 
puslapių veikalą, “Tarybų 
Lietuvos rašytojai”, kurį 
sudarė A. Sinjoras, o sure
dagavo speciali komisija: 
A. Venclova (pirm.), Just. 
Marcinkevičius ir J. Lanku
tis. Tai jau antra tuo pa
tim pavadinimu knyga. Pir
moji išėjo 1957 m., kurioje 
tilpo biografijos 63-jų T. 
Lietuvos rašytojų, o antro
joje dalyvauja dvigubai tiek 
—126, lietuviai ir nelietu
viai, rašytojai. Antrojoje 
knygoje sudėta kone visi 
pirmosios knygos autoriai, 
tik savo literatūrinę veiklą 
dešimties metų laikotarpiu 
žymiai praplėtę.

Biografinių duomenų sfe
roje, aišku, neišvengta pa
našumo bei pasikartojimų. 
Tačiau tai knygos vertės 
nemažina: daug kas pirmo
sios knygos nematė ir da
bar neturi. Visai teisingai 
kalbamojo kūrinio redakci
ja “pratarmėje” sako, jog 
“per tą laiką (dešimtį me
tų—A. P.) išaugo ir savo 
kūryba pasidarė skaitytojui 
žinomi daug naujų vardų, 
kurie sudaro beveik trečda
lį Lietuvos Tarybiniu rašy
tojų sąjungos narių,” todėl 
“pribrendo reikalas pareng
ti ir išleisti naują panašaus 
pobūdžio leidinį apie T. Lie
tuvos rašytojus.”

Knygą rašė ne vienas au
torius, bet 126, nes redak
cija priėjo nuomonės, “kad 
daug įdomiau apie save gale- 
tų parašyti patys rašytojai, 
pažymėdami ne tik atskiras 
datas, biografijos faktus, 
bet ir savo pažiūras į lite
ratūrą, rašytojo darbą, li
teratūrinio darbo pradžią 
ir panašiai.”

Visai teisingas sprendi
mas. Kiekvieno autoriaus 
skirtingas stilius, skirtin
gas prie reikalo priėjimas 
ir skirtingas jo dėstymas. 
Tas knygą įvairina, daro ją 
įdomesne, patrauklesne.

Kai kurie autoriai smulk
meniškai išdėstė savo gyve
nimą nuo pat užgimimo, pa
žymėjo ne tik savaitės die
ną, bet ir valandą, kada ir 
kur gimė. Kiti pateikė bio
grafijas ne tik savo tėvų, 
seneliu, brolių, seserų, drau
gų, kaimynų bei pažįstamų, 
bet ir šeimos gaidžių, vištų, 
karvių, arklių, šunų ir kitų 
gyvulių, kurie juos kaip 
nors įtaigojo. Teisingai sa
koma, jog savi marškiniai 
visuomet arti kūno, bet sve
timo jie nešildo... Kai kas 
didžiausiu stropumu išskai
čiavo ne tik viską, ką pa
rašė, bet ir ka rašo ar dar 
tik ruošiasi rašvti. Kone vi
si autoriai bėdavoja, kad 
anie save rašyti yra sun
kiausia ir kad geriausias jų 
veikalas dar neparašytas, 
kad tos laimingos dienos jie 
dar laukia. Kai kurie au
toriai labai kuklūs, apie sa
ve veik nieko nepasakė. Jie 
kalba apie literatūrą abel- 
nai, apie kūrybos bei ver
timo meną, literatūros pa
skirti. jos uždavinius, rašy
mo būdus ir t. t. Tai gera 
lektūra.

Knygos sandara
Dalis knygos autorių jau 

mirę, jų biografijas patei
kė kiti. Knygoje jie įdėti 
į pirmąją vietą pat pra
džioje: pradedant Vyt. 
Montvila, Sal. Nėrim, L. Gi
ra, P. Cvirka, B. Sruoga, 
Jonu Marcinkevičium, A. 
Vienuoliu - Žukausku ir bai
giant V. Žilioniu, VI. Mo
zūriūnu, K. Boruta, Jonu 
Šimkum, Jovaru, V. Myko- 
laičiu-Putinu ir kitais. “Ant
roje knygos dalyje — skai
tome “Pratarmėje” — chro
nologine gimimo tvarka 
skelbiamos naujos, peržiūrė
tos arba papildytos šiandie
ninių lietuvių tarybinių ra
šytojų biografijos.” Prade
dama pačiu seniausiu, Mar
celinu šikšniu - šiaulėniškiu, 
gimusiu 1874 m., K. Vairu- 
Račkausku , gim. 1882 m., ir 
baigiant visų jauniausia po
ete, Violeta Palšinsk a i t e, 
gimusia 1948 m. Prie auto
biografijų pridėti ir rašyto
jų atvaizdai. Tai padeda 
skaitytojui geriau su auto
riais susipažinti.

Knygos pabaigoje įdėta 
50-ties pusi, pravartus sky
rius — “Biografinės ir bib
liografinės žinios.” Čia su
dėtos trumpos autorių bio
grafų ėlės ir sužymėti jų iš
leisti literatūr i n i a i dar
bai. Gaila tik, kad rašytojų 
pasisakymai sudėti ne abė
cėline tvarka, bet sulyg jų 
amžiaus, kad būtų galima 
matyti literatūros vystymo
si procesas. Gal taip ir ge
rai. Tačiau skaitytojui to
kią sistema sudaro daug ne
smagumo: kai jis nori ieš
komą autorių susirasti, jis 
turi pereiti visa 126-ių var
dų sąraša. Galima buvo 
pridėti abėcėlinio turinio 
vardų rodyklę, kuri paleng
vintų skaitytojui. Tačiau tai 
jau nėra taip svarbu. Svar
bu knygos turinys, o jis la
bai įdomus.

Ši knyga parodo, kaip la
bai išsiplėtė T. Lietuvos ra
šytoju šeima ir kaip pra
turtėjo jų kūrybos kraitis. 
Šiais pasiekimais tikrai ga
lima pasidžiaugti ir mie
liems rašytojams palinkėti 
kodaugiausia kūrybinės 
energijos, ryžto ir geros 
sveikatos. Kai 1977 m. išeis 
trečia šios rūšies knyga, ne 
visi dabartiniai skaitytojai 
ją matysime. Nebus mūsų 
tarpe ir daugelio senesniųjų 
rašytojų: juos primins tik 
jų palikti darbai. Tačiau ten 
bus didelis būrys naujų var
dų ir veidų, kurie pasi
traukusius rašytojus pava
duos. Tai stiprina viltį ir 
tikėjimą ateitimi!

tautų ir kad čia bus nuveik
tas darbas, kreipiantis pa
saulio įvykius ta linkme, 
kuri stiprina taiką, pareiš
kė baigdamas A. Gromyko.

Penkiaaukščiai garažai
Vilniaus architektūros ir 

statybos taryba susipažino 
su Kauno “Pramprojekto” 
instituto paruošta penkių 
aukštu garažo projektine 
užduotimi (architektas—V. 
Batisa).

Kooperatinis garažas skir
tas asmeninėms lengvo
sioms mašinoms. Jo pen
kiuose aukštuose numatyta 
įrengti 300 boksų.

Taryba teigiamai Įverti
no projektą. Pirmą 300 vie
tų kooperatini garažą užsi
brėžta statyti Vilniuje. O 
iš . viso įvairiose sostinės 
vietose iškils penki tokio ti
po garažai. . ;
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Detroit Mich
Mirė Jonas Rudzevičius
Rugsėjo 27 d. Detroite 

staiga mirė visiems gera 
žinomas progresyvis Jonas 
Rudzevičius, 77 metų am
žiaus. Pavalgęs vakarienę 
su žmona, sėdėjo ir staiga 
numirė, kuomet jo širdelė 
sustojo plakus.

Jonas Rudzevičius gimė 
Lietuvoje 1891 m. birželio 
23 d. Vilkaviškio apyylinkė
ję. Būdamas 20 metų am
žiaus paliko savo mielus tė 
velius Antaną ir Agotą Ru • 
dzevičius, tris brolius ir se
sutę ir atvažiavo į Jungti
nes Valstijas—į Pennsylva- 
niją. Vėliau atvažiavo į Det
roitą ir čia gyveno visą lai
kotarpį. 1917 metais rugsė
jo 9 d. apsivedė su Matilda 
Delnikas. Užaugino tik vie
ną sūnų Joną. Dirbo Sol
vay ir Fordo fabrikuose, o 
pastaruosius 25 metus Ge
neral Motors, iš jos išėjo į 
pensiją. Priklausė prie LLD 
52 kuopos, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo Hamt- 
ramcke, ir skaitė pažangius 
laikraščius. Kuomet Detroi
to Aido Choras gyvavo, jis 
buvo su savo sūneliu geri 
dainininkai ir dalyvavo per
statyme visokių veikalų. Ve
lionis mylėjo dailę ir meną.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje savo žmoną Ma
tildą, sūnų Joną ir jo šeimą 
—žmoną Teresę ir tris vai
kučius: John, Denise ir Ja
nice. Taipgi brolį Pijušą, 
gyv. Tar. Lietuvoje, ir Pet 
rą, gyv. Wiridsore, Kanado; 
švogerį ir švogerką Joną ir 
Petrę Stakvilus, gyv. Det
roite, ir daug kitų gimini 
ir draugų.

Laidotuvės įvyko spalio 
d. Koplyčion susirinko dau 
velionio draugų. Koplyčiojle 
ir kapinėse kalbėjo adv. S ;. 
Masytė. Ji pasakė liūdną, 
bet įspūdingą prakalbą, sil- 
graudindama dalyvius. Ji 
savo kalboje priminė, kad 
velionis ir ji vaidino viena
me veikale “Gyvenimo ban
gos”, kuriame velionis bu
vo jos tėvelis; kad nuo to 
laiko iki mirties, velionis vi
suomet ją vadindavo “duk
rele”, o ji velionį “tėveliu 
Todėl ji kalbėjo labai susi
jaudinus.

Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti pietau 
į Detroito Lietuvių Klub 
kuriame buvo prirengti ska
nūs pietūs dėl visų.

Velionis Jonas. Rudze\ 
čius rėmė pažangią spaudą 
ir darbininkiškas organiza
cijas.

Dar viena spraga pasida
rė Detroite, netekus ge: 
žmogaus — Jono Rudze\ 
čiaus.

Netinkamas laidojimas
Pirmiau ir mes detroitie

čiai mirusius savo gimines- 
draugus veždavome į kapi
nes tiesiog, prie duobės, ten 
kalbėtojas, ar koks kitoks 
“sveščenikas” pasak y d ax 
kalbą apie mirusį, ir pub 
kai dar tebesant ant kapi
nių prie duobės, grabori 
pradėdavo leisti mirusį $u 
karstu į jam paskirtą vie 
— duobę, taip, kaip da 
Chicagos tautiškose kapin 
se. Grabą įleisdavo į tam 
reikalui pagamintą cementi
nę skrynią-“baksą” ir m 
tant palydovams, užkasd 
vo žemėmis.
baigta apeiga atsiskiria 
su mirusiuoju.

O kaip yra dabar
Dabar graboriai ir kali

nių bosai nenori jokių pa-
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lydovų į kapines. Ot, nuve- 
žėt mirusį į kapines, palikite 
jį ar ją kapinių koplyčioje 
ir “važiuokite iš kur atva
žiavę, o mes tą lavoną už
kasime į žemes, kai bus lai
ko ir prirengta vieta. Ka
da bus prirengta vieta ir 
laikas laidojimui — niekas 
nežino. Jei giminės norės 
surast savųjų kapus, tai 
kas čia tokio: “parodysime 
bile kapą, ir sakysime, kad 
čia guli jų giminaitis”.

Taip ir buvo: kai pradė
jo valdžios atstovai tyrinėt 
tūlas kapines, tai surado, 
kad tūlų žmonių giminai
čiai bei tūlų žmonos arba 
žmonų vyrai palaidoti ne 
ten, kur turėjo būti, ir kad 
jų mylimųjų duobėse yra 
palaidoti visai kitokie asme
nys. Bet tasai skandalas nu
tilo, žmonės užmiršo....

Esu liudininkas jau kele
to laidotuvių kaip įvyko lai
dotuvės. Štai numirė drg. 
Jonas Daukus. Kai nuvažia
vome į kapines, tai jo kūno 
neleido prie duobės, sakė, 
kad išmindžios jų visą žolę 
kapinėse, ir todėl draugo 
Daukaus lavoną turėjome 
palikt kapinių koplyčioje.

Dabar vėl mirė drg J. Ru
dzevičius; giminės pasiėmė 
kitatautį graborių; graži įs
taiga, gražiai buvo laidoja
mas, bet trūko gražių apei
gų—patvarkymų. Lietuviški 
graboriai Bauža ir Stepa
nauskas turi geresnį pat
varkymą. > :

Laidotuvių pietūs
Niekas nelaukia, kad koks 

geras draugas mirtų, bet 
mirtis yra neišvengiama. 
Kuomet įvyksta tokia ne
laimė, detroitiečiai tuojau 
kreipiasi prie Detroito Lie
tuvių Klubo, bet kai kada 
būna nepasitenkinimų.

Kalbėjausi su jauna Klu
bo valdyba ir man jie sakė, 
kad visi lietuviai gali var- 
tot Klubo įstaigą dėl laido
tuvių pietų, bet reikės viso
kius gėrimus pirkt iš Klubo. 
Taipgi, reikės užsimokėt 
penkius dolerius už išvaly
mą vietos, o dešimts dolerių 
jei velionis-velionė nebuvo 
Klubo nariai. O kaslink val
gių, tas priklauso nuo velio
nio šeimos-giminių. Jei tu
ri savo draugus-drauges-gi- 
mines, kurie prirengs pie
tus, nereikia prašyt Klubo 
patarnaut o j o s, Elizabeth, 
kad viską supirktų ir viską

iškeptų ir patarnautų. Jei 
jie prašo jos, tai jų priva- 
tiškas reikalas ir Klubas 
nieko nežino ir į tą reikalą 
nesikiša. Klubas tik gauna 
mokėt už vietą, valymą ir 
gėrimus.

Klubo metinis banketas
Ir vėl ateina Detroito Lie

tuvių Klubo metinis banke
tas, kuris įvyks šeštadieny j, 
spalio 19 d. Klubo įstaigoje, 
4114 W. Vernor Highway. 
Įžanga į parengimą veltui, 
bęt kurie norės valgyt va
karienę, kainuos $2 ypatai. 
Vakarienė bus 6:30 vai. vak.

Po vakarienės šokiai prie 
geros smagios orkestros. 
Girdėjau, kad jauna Klubo 
valdyba prirengs gražiai įs
taigą ir turės kokią nepa
prastą programą. Taigi, visi 
detroitiečiai ir apylinkės lie
tuviai rengkitės į Klubo me
tinį banketą ir pirkite tikie- 
tus vakarienei iš anksto.

Masių Mikas

Worcester, Mass.
Atiko toj ams-talkininkams
Į LMS antrosios apskrities 

pikniką dainos mylėtojai- 
auklėtojai atvyko su vertin
gomis dovanomis. Draugas 
Kuleckas iš Gardner, Mass., 
padovanojo Tarybų Lietu
vos išleistos Enciklopedijos 
1-mąjį tomą. Drg. N. Gry
bienė, Norwood, Mass. — 
puikų gintaro medali joną. 
Jos, buvo išleistos per ha- 
verhillietę M. Kazlauskienę 
ir dorchesterietę E. Repšie
nę. Knyga atiteko H. Bra
zauskienei, medali jonas — 
Repšienei.

Padėka E. Zaleckaitei už 
sudainavimą Šimkaus kom
pozicijos ; M. Gutauskienei 
už “Paukšteliai mieli”; bos- 
tonietei K. Kazlauskienei už 
puikią programą abelnai; 
M. Meškienei, A. B. Kulie
šiams už tvarkymą parodos.

Dėkui montellietėms už 
$5; V. V. VaitkūAams už 
pamidorus; už sunkų darbą 
šeimininkėms: J. Demįkie- 
nei, M. Šiupėnienei, M. Ju
cienei, S. Geniotienei, K. Sa
baliauskienei, A. Vasilienei, 
O. Lukienei, mielai Sofijai, 
F. Petkūnui ir V. V. Traki
mavičiams.

'Šir d i n g a i dėkoj ame vi
siems mieliems talkinin
kams.

Philadelphia, Pa.
Ruošiasi iš anksto pramogai

Gal nei viena lietuvių ko
lonija neruošia taip daug 
parengimų ir dažnai, kaip 
pažangiųjų chicagiečių kul
tūros centre Mildoje. Tą pa
rodo “Vilnies” skelbiamas 
kalendorius.

Philadelphiečiai nors ir 
retai suruošia kokias pra
mogas, bet visados tos pra
mogos būna sėkmingos, ne
paisant kokio pobūdžio jos 
tebebūtų surengtos. Ir pa
rengimų lankytojų dar ran
dasi nemažas būrys. Kartais 
vos parašai laikraštyje ži
nutę apie kokį parengimą, 
tuojau mūsų parengimų mė
gėjos telefonu ar asmeniš
kai klausinėja veikėjų: 
Koks bus parengimas.

Lapkričio 3 dieną LLD 
10 kuopos veikėjai jau rū
pestingai ruošia draugišką 
sueigą salėje 6024 Wayne 
Ave. Svečiai kviečiami pri
būti kiek anksčiau, tad ir 
į namus grįžti galima anks
čiau iš toli atvykusioms. 
Vaišės prasidės pirmą va
landą. Nesivėluokite.

Mūsų pažangioji spauda 
dažnai aimanuoja medžiagi
niais trukumais. Todėl su
kaupkime jėgas palaikymui 
savo spaudos, kad ji nemer- 
dėtų.

šio archyvo darbuojasi ir 
kaip ilgai dar ims jį užbaig
ti tvarkyti. Man jis nusišyp
sojęs atsako: “Čia Chicago- 
je dirbu jau apie penkerius 
metus, o kol viską užbaig
siu, dar ims nemažiau vie- 
nerių metų. Kitaip sakant, 
dirbsiu, kol akis užmerk
siu !”

Aš nuo savęs visiems pa
tariu pamatyti Muzikologi
jos Archyvą. Jūs nusistebė
site pamatę, kiek daug čia 
Amerikoje yra muzikinių 
jėgų.

Prof. J. Žilevičius yra la
bai malonus žmogus. Jis 
jums kiek gales, viską pa
rodys. Jis nedirba kuriai 
nors vienai grupei ar tik 
kitiems žmonėms. Jis dirba 
dėl lietuvių tautos garbin
gos ateities. Jis negęstanti 
liepsna Lietuvai.

Mudu su Benjaminu dė
kojame prof. J. Žilevičiui 
už mums parodytą nuošir
dumą ir paaiškinimą apie 
kai kuriuos lietuvių muzi
kinius kūrinius.

O aš dar nuo savęs dėko
ju profesoriui už man laiš
ke suteiktą tokį gražų kom
plimentą apie mano dainų 
išleistą knygelę. Kaip žinia, 
knygelė išleista Vagos Lei
dyklos Lietuvoje.

Ona B. Kubilienė

Philadelphijoj Romos ka
talikų dvasiškiai pradėjo 
aršią priešrinkiminę agita
ciją, kad katalikai nebalsuo
tų už tuos kandidatus, ku
rie priešingi, teikimui finam 
sinės pagalbos parapijinėms 
mokykloms.

Negrai pasiryžo sukurti 
išsilaisvinimo armiją, tam 
tikslui buvo susibūrę keli 
šimtai vietinių kovingų or
ganizacijų atstovų ir dau
gelis atstovų atvyko! iš kitų 
miestų. Vyriausybė viso
kiais būdais kliudo ir perse
kioja negrus, i kad jų tokia 
armija nesusikurtų. Minėta
me mitinge dalyvavo ir 3 
negrai policininkai. Už tai 
jie tapo nubausti — suspen
duoti po 10 dienų tarnybos 
pareigų.

Bet niekas nei žodelio ne
sako, kuomet organizuojasi 
ir ginkluojasi minutmenai, 
ku-klux klanai ir kitokiais 
vardais pasivadinę naciai, 
aukso ryklių bičiuliai.

Leonora

Haverhill, Mass.
Perskaičiau LLD žurnalo 

“Šviesos” numerį trečią. Ja
me yra daug ir gero skaity
mo. Tiktai mane nustebinė* 
kad labai storas popierius.

Mes čia gauname ir skai
tome Tarybų Lietuvoje lei
džiamą laikraštį “Gimtasis 
Kraštas”. Klausinėjau skai
tytojų, kaip kam laikraštis 
patinka, daugiausia buvo 
atsakymų: Jeigu būtų di
desnės raidės, tai būtų dau
giau skaitymo. O kadangi 
raidės mažos tai pažiūriu ir 
padedu. Gal anūkai kada 
paskaitys, jeigu mokės lie
tuviškai skaityti.

Atrodo, kad šio laikraš
čio leidėjai mano, kad laik
raštį skaito tiktai 18-20 me
tų amžiaus žmonės. O gal 
nei nepamislina, kad nori 
skaityti laikraštį lietuviai, 
kurie atvažiavo Amerikon 
prieš 50-60 metų.

WORCESTER, MASS
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M. Sukackienė

Vilnietis skulptorius Petras Vaivada sukūrė pamink
lo, skirto įžymiam tarybiniam karvedžiui Jeronimui 
UboreVičiui, modelį. ( /

Daugiau kaip penkių metrų aukščio paminklas bus 
iškaltas iš raudono granito ir pagal architektės Dainoros 
Juchnevičiūtės projektą ateinančiais metais bus pasta
tytas tarybinio karvedžio tėviškėje Utenoje.

Nuotraukoje: skulptorius Petras Vaivada 
minklo maketOo

prie pa-

M. Baranausko nuotrauka

Chicago, Ill
Lietuvių muzikologijos 

archyvas Chicagoje
Spalio 6 dieną man ne

tikėtai buvo didelis malonu
mas aplankyti prof. J. Žile
vičiaus tvarkomą Lietuvių 
Muzikologijos Archyvą Jau
nimo Centre. Reikia pasa
kyti,, kad aš niekuomet ne
sitikėjau čia Amerikoje pa
matyti tiek daug kūrybinio 
įnašo. Aš čia trupinio rė
muose .jokiu būdu negaliu 
nė dalelės to meno lobio 
tinkamai aprašyti.

Prof. J. Žilevičius man 
ir mano vyrui stengėsi per 
apie 3 valandas • maždaug 
parodyti svarbesnius praei
tų ir dabartinių laikų lie
tuvių muzikos bei meno kū
rinius. .

Lietuvių Muzikol o g i j o s 
Archyve yra. sukaupta kul
tūrinis lobis iš visų pasau
lio kraštų. Ir viską apra
šyti tinkamai reiktų daug 
laiko ir pasiruošimo.

Pamačiusi tą viską, aš 
paklausiau prof. Žilevičiaus, 
kaip ilgai jis jau čia prie

Spalio 6 d. buvo graži die
na, tai turėjome gerą ke
lionę į Olympia Park Wor- 
cesteryje. Ten buvo daug 
ir gražiai skambančių dai
nų. Toks parengimas ver
tas daug pinigų. Garbė vi
siems, kas bent kuomi prie 
to parengimo prisidėjo.

Iš Haverhillio buvo trys 
pilnos mašinos žmonių. Ka
zlauskienė sakė, kad jau tu
ri pilną mašiną žmonių va
žiuoti spalio 20 d. 318 W. 
Broadway, So. Boston. Ten 
bus skanūs pietūs.

Žinoma iš čia bus ir dau
giau, kurie važiuos ir kitus 
nuveš. 

* * *
“Laisvės” vajus jau pra

sidėjo. Šiais metais ir vėl 
dirba Kazlauskienė ir Rač
kauskienė. Sakė, kad pra
džia labai gera. Bet tą gar
bingą darbą nereikia palik
ti tiktai vajininkams. Prie 
šio darbo reikia prisidėti 
visiems “Laisvės” skaityto
jams. Jeigu visi skaitytojai 
pasidarbuos, pakalbindami 
savo kaimynus atsinaujinti 
arba užsirašyti “Laisvę”, 
tai pasekmės bus labai ge
ros.

. Ligi pasimatymo South 
Bostone!

Darbininkė '

šauni LMS antros apskri
ties dainų šventė.

Įvykusi Olympia Parke 
dainų šventė buvo abelnai 
puiki. Šaltokas oras kiek 
sulaikė publikos, bet suvy- 
kusiųjų tarpe daugiausiai 
matėsi meno-dainos auklėto
jai, veteranai. Dauguma jų 
buvę choristai, duetistai, so
listai.

Miela ir jautru buvo ma
tyti šiame parengime vete
ranus, dar tebeveikiančius 
ir šiandien,z kurie buvo da
lyviai didžiojo koncerto įvy
kusio Peoples Temple, Bos
tone, pradžioje 1919 metų. 
Tuomet LMS antra apskri
tis vadinosi Lietuvių Socia
listų Sąjungos vardu. Ma
tėme chorų mokytojus Joną 
Dirvelį; Bronislavą Simana
vičių, kuris tais laikais buvo 
ir solistas; Marijoną Jab- 
lonskaitę-Meškienę; Veroni
ką Putvinskaitę - Balkienę, 
kuri buvo 1919 metų kon
certe solistė.
Parodos eksponatų reikšmė

Parodos centre buvo išdė- 
tas Kipro Petrausko pa
veikslas. Šalia jo paveikslo 
buvo kiti paveikslai, kurie 
parodė vaidintojus, su kos- 
tiumomis, iš Petrausko ope
rų, kurias vaidino rytinių 
valstijų chorai. Taipgi bu
vo nuotrauka Miko Petraus- 
rausko, brolio Kipro. Buvo 
nuotrauka ir fnūths visiems 
mylinio Edvardo Šiugerio, 
buvusio Naujosios Anglijos 
chorų vadovo.

Sunku rasti tinkamų žo
džių, nesant rašytoju, išsi
reikšti apie Kiprą Petraus
ką, kuris paliko mumyse ne
užmirštamai skambų savo 
balsą plokštelėse. Tas auk
sinis jo balsas pasiliks ilgai, 
ilgai gyvas ir žadins mus 
dainuoti kaip ir iki Šiol dai
navome lietuvišką dainą, 
kad ir toli nuo gimtosios že
mės.

Kipro brolis Mikas Pet
rauskas suvaidino didelį 
vaidmenį mūsų tarpe išeivi
joje. Jis čia kūrė muziką, 
mokė dainuotų vadovavo 
chorus. Jis daugiausia laiko 
praleido šiame mažame ry
tiniame kampelyje Massa
chusetts valstijos, Bostone. 
Mes čia gyvendami ir už- 
vardinom šį kampelį Daina
vos Kampučiu.

Prieš 50 metų, šis kam
putis, kuris marguliavo 
įvairiomis industrijomis, su
laikė geroką skaičių iš Lie
tuvos atvykusio jaunimo. 
Čia greit išaugo chorai* so
li s t a i, teatro vaidintojai. 
Čia daug talkininkavo Ed
vardas Šiugeris, kuris buvo 
Latvių tautos sūnus, bet 
tarp lietuvių daug veikė 
mokydamas chorus, muzi
kus, ir t. t.

Nuotraukose taipgi ma
tėsi keliolika vaizdų Con
necticut valstijos chorų ir 
šiaip grupių, kurios mokė 
ir jiems vadovavo Vincas 
Visotskis.

Apart chorų paveikslų, 
dainininkų, buvo didelis li- 

• teratūros rinkinys. Buvo 
■ knygų, žurnalų, muzikos 

veikalų. Nemažai buvo par
duota jų šiame parengime, 
taipgi daug ir išduota pa
siskaitymui.

Programa
Neįvardinsime individua

liai kiekvieną dalyvį prog
ramoje, bet tiek galime pa
sakyti, kad tai buvo meist
riškai atliktas koncertas.

Kai kurie numeriai buvo 
dedikuoti pagarbai kompo
zitorių, poetų. Lavonai kar

žygių, Miko Petrausko N ai v 
joji Gadynė (Janonio žo* 
džiai), suharmonizuota Jo-S 
no Dirvelio keturiems bal
sams, skirta pagarbai Miko 
Petrausko, o išpildyta Aido 
Choro vadovybėje Jono Dir
velio. Darželio daina, Prano 
Balev i č i a u s kompozicija, 
skirta pagarbai jo veiklos. 
Miką Petrauską pagerbėm 
su “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka”, kurią išpildė Al
dona Wallen, prisimindama 
ir savo tėvelį, kuris negai
lėjo jokių jėgų išmokslini
mui savo dukrelės.

Prašome didžiai gerbia
mus Hartfordo Laisvės ir 
Worcesterio Aido chorus 
priimti nuoširdžiausią mūsų 
padėką. Taip pat dėkojame 
visiems dalyviams: solis- 
tams, duetistams, p i a n o 
akomponistams. Neužmirš
tame ir V. Žitkaus, už j(jh 
taip didelę talką šiame pa
rengime ir už jo nuolatinį 
menininkų rėmimą.

Šia parengimo proga, 
LMS antros apskrities ko- 
m i t e t a s paskyrė dovanų 
spaudai, kuri visuomet taip 
tampriai talkininkauja me
nininkams, sekamai: po 
$100 “Laisvei”, “Vilniai” ir 
“Liaudies Balsui”.

KOMITETAS:
K. Ustupas 

, M. Sukackienė
J. Lukštas
O. Visotskienė

G. Shimaitis

New Kensington, Pa.
Mudu su žmona dovano

jame laikraščiui “Laisvei” 
keturis Lietuvių Namo Ben
droves šėrus.

Apięnmūsų miestelį ir or
ganizacijų veiklą mažai te
galima pasakyti. LDS ±0 
kuopos mažai narių. Tie 
vyrai, kurie dar gyvi, jau 
pasiekę 80 metų amžiaus. 
Moterys dabar veda visus 
organizacijų reikalus ir pa
girtinai atlieka.

1967 metais mirė du LDS 
10 kp. nariai: Pranas Kati
lą vas, gimęs Gruzdžių para
pijoje, Smirklų kaime, ir 
Vincas Vadalauskas, pavie
nis, kilęs iš Pašvitinio para
pijos. '

1968 metais mirė Antosė
Sperskienė, dar jauna mo
teriškė. z

O mes, kurie dar esame 
gyvi, judėkime, nors metų 
našta graži. Man pačiam 
jau 85 metai amžiaus.

Linkiu visiems šio mies^T 
telio lietuviams ilgai gyven
ti ir sveikiems būti. V

C. Stashinsky

Brockton, Mass.
“Laisvėje” ir “Vilnyje” 

tilpo mano padėka visiems 
draugams ir draugėms, vie
tiniams ir iš kitų valstijų, 
už simpatijos kortas ir laiš
kus. Dabar noriu padėkoti 
visiems draugams ir drau
gėms už vertingas dovanas. 
Labai širdingai ačiū.

Mano sveikata po biskį 
eina geryn. Gavau dovaną 
nuo Bridgewaterio lietuvių 
apavų dirbtuvės valdybos 
ir direktorių. Labai didelis 
širdingas ačiū. Noriu pri
minti, kad valdyboje yra vi
si pirmos kartos lietuviai.

“Vilnyje” tebeeina K. V. 
Račkausko aprašymas apie 
dr. Jono Šliupo ir kunigo 
Burbos veikimą senaisiais^ 
laikais ir apie Amerikos lie
tuvių kivirčius su lenkais. 
Įdomu pasiskaityti. <1

G. Shimalus
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MIAMI, FLA
Spalio 11 d. mirė Miam^o 

Aido choro narė, Lietuv 
^.fiocialio klubo veikėja i 
■nuoširdi progresyvių darb 
žmonių eilėse dalyvė J on ir 
(Jean) Vigins — po pirn 
vyru buvusi Jatulienė.

Trumpam laikui Janir a 
buvo pašarvota šermeninė 
netoli klubo, šeštadien 
popietėje, po choro repel: 
ei jų, visi choristai ir kiti 
Miamio lietuviai susirinko 
į šermeninę tarti Joninai 
paskutinį atsisveikinimo ž > 
dį. Kadangi Jonina, grįž
dama į savo jaunystės lopši
nę Bostonų ir jo priemies
tį Stoughtonų, tik trumpai 
staptelėjo Miamyje, tai č 
nebuvo jokių laidotuvių cb- 
remonijų. Jonina kėliau; 
pas savo pirmųjį vyrų, kur 

^mirė prieš 20 metų ir palai
dotas Stoughton, Mass. Te 
jfos šeimos kapas.

Šermeninė buvo bevei 
pilna. Draugės Lakiem ;s 
iniciatyva ir prašant jos 
sūnui Broniui Jatuliui ir j c 
vyrui Juozui Viginui. buxo 
pakviestas vienas iš draugų 
tarti paskutinį atsisveikini
mo su Jonina žodį. Tai bu
vo Joninos draugų nuoši •- 
dus, gyvas liūdesio pareiš
kimas, atsisveikinant su 
drauge amžinai.

Jonina mirė sulaukus 73 
metų amžiaus. Ji buvo gi
musi Lietuvoje, prie Biržų- 
Vabalninko, atvyko į Bos
tonų 1912 metais ir vėliau 
į Stoughtonų. Ji ten ištekė
jo už pirmojo savo vyr 
Povilo Jatulio, kuris ten tu
rėjo vaistinę. Jonina, kaip 
krapšti lietuvaitė, kas lieti i- 

j^yiuose neretenybė, irgi ne
sėdėjo rankas susidėjus, ki 
turėjo drabužių kračuttlvėlę 
irysavo vyrui gelbėjo vais
tinėje. Povilui Jatuliui mi
rus 1948 metais, Jonina a t
vyko į Miamį. Čia jie tu
rėjo nuosavų namų ir pasi
turinčiai gyveno. Čia ji 
už Juozo Vigino ištekėjo 
gražiai sugyveno. Taip Ja
ninos gyvenimas Ameriko; 
per 55-erius metus ir pra
slinko.

Velionė paliko liūdinčius 
savo gyvenimo draugų Juo2;ų 
Viginų, sūnų, sugyventų s 
pirmuoju vyru Bronių Ju- 
tulį ir dar gyvų vienų se
sutę Julių. Kita sesuo ir č 
broliai jau mirę.

Janina, lai būna Tau rami 
ir jau berūpestinga kelior 
į tavo jaunystės lopšinę-- 
į tavo svajonių pasaulį, 
Kaujųjų Angliju, kur py
nei savo svajonėmis žyd
rais gyvenimo juostų. Te
gu? Tau būna lengva šios 
šalies žemelė.

Tu iš mūsų tarpo išsi
skyrė! visiems laikams. Iš 
už tos juodosios uždangas 
niekas negrįžta ir nieko n e
bepasako ir nebepasakys.

Mūsų gyvenime liko dide
lė spraga. Nebedainuosi Tu
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EAISVE 5 pusi.

su mumis chore, kur dar tik 
prieš porų savaičių daina
vai; nebegaminsi mums re
peticijų pertraukose užkan
džių; nebegalėsime mes pa
spausti Tau draugiškų ran
kų ir jausti Tavo širdies 
pulsavimų drau g i š k u m u, 
meile savo jau seniai palik
tai gimtinei — meilę lietu
viškai dainai, lietuviškam 
menui ir visiems darbo žmo
nėms.

savo na- 
Sinkevi-

nuo*pa-

ta John

Inž. Gabrėnas

Philadelphia, Pa.
“L” vajininkai pradės 

darbuotis
Spalio 12 d. LLD 10 kuo

pa laikė mėnesinį susirinki
mų. Narių dalyvavo nema
žas būrelis. Po perskaity
mo protokolo, parengimų 
komisija pateikė pranešimų, 
kad ji rūpestingai jau dar
buojasi, kad lapkričio 3 die
nų ruošiamas pobūvis būtų 
sėkmingas, įvairus, margas. 
Po plataus apkalbėjimo 
nutarta parengime turėti 
programų svečiams palinks
minti. Nutarta pietus duo
ti kiek anksčiau, po 12-tos 
vai. Tuo bus duota sve
čiams daugiau laiko pasi
kalbėti ir pasilinksminti.

Nepamirškite parengimo 
vietos: 6024 Wayne Ave. 
Gatvekaris No. 53 gauna
mas ant Erie Ave. ir Broad 
St.

Paskui ėjo pasitarimas 
apie laikraščio 
pradėtąjį
darbuotis seni 
kviesdami jiems į talkų vi
sus narius, kas tik kuo iš
gali.
t Baigiant susirinkimų, pla
čiai pasikalbėta ir apie ša
lies politinę būklę, ypatingai 
apie didžiųjų partijų prieš
rinkiminę kampanijų. Gau
ta išvada, kad republikonai 
ir demokratai yra preziden
to Johnsono politikos vyk
dytojai. Nixonas ir Hum
phrey yra vienodi — tokių 
pat politinę giesmę gieda.

vajų.
“Laisvės” 
Apsiėmė 

veteranai,

Waterbury, Conn.
Spalio 5 staiga mirė Ca

roline Sinkevičienė 
muose, Charles
čiaus žmona. Gyįeno 119 
Ledgeside Ave. Daktaras 
pripažino, kad mirė 
prastos priežasties.

Buvo pašarvo
Stokes Funeral Home, kurie 
rūpinosi jos palaidojimu. Ji 
buvo palaidota spalio 8 die
nų Lietuvių Laisvose kapi
nėse.

Paliko liūdesy du sūnus: 
John Sinkevich, Oakville, 
Conn., ir Albert Sinkevich, 
Waterbury; vienų dukterį 
Mrs. William Alexander, 
Northfield, Conn; taipgi pa
liko 5 anūkus ir tris proanū
kius ir daug kitų giminių.

Buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje, po tėvais Gudo- 
naitė. Atvyko į šių šalį jau
na būdama prieš pirmųjį 
pasaulinį karų ir per dau
gelį paskutinių metų gyveno 
šiame mieste. Išaugino gra
žių šeimynų. Buvo klasi
niai susipratusi ir laisva
maniška moteris, kaip ir jos 
vyras Kazys Sinkevičius, 
kuris mirė prieš vienerius 
metus. Priklausė prie Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
28 kuopos ir skaitė “Lais
vę” per ilgų laikų.

Turėjo gera balsų ir dai
nuodavo Vilijos chore per 
daugelį metų, iki choras lik
vidavosi. Pirmiau, kada bu
vo jaunesnė ir sveikata leis
davo, pagelbėdavo dirbti su 
savo vyru mūsų parengi
muose.

Per paskutinius devyne
rius metus sirgdavo, kai 
kada labai blogai, kai kada 
lengviau, bet pilnai pasveik
ti negalėjo. Sakydavo, kad 
jų labai kankina nervai, bet 
būdavo savo namuose. Už
baigė gyvenimų labai ūmai.

Ilsėkis ramiai, Karolina, 
šios šalies žemelėje, o liku
siems jos sūnums, dukterei 
ir kitiems giminėms — gili 
užuojauta jų liūdesio valan
doje.

Chester, Pa.
Delaware paviete. sustrei

kavo Boeing Co. fabrikų 
7,000 darbininkų. Jiems va
dovauja United Auto Work
ers unijos lokalas 1069.

Kontraktas užsibaigė. Abi 
pusės tarėsi, bet be pasek
mių. Darbininkai reikalauja 
uždarbio^ pakėlimo ir darbe 
pagerinimų.

Unijistai nusitarė pasta
tyti piketus prie visų fab
rikų vartų. Kompanija 
kviečia per radijų neunijis- 
tus būti darbe. Bet stiprus 
unijistų piketas juos sustab
dė. Buvo ir apsistumdy
mų; Keletas nuvežti į li
goninę.

Unijistai vieningai laiko
si. Manoma, kad streikas 
bus greitai laimėtas.

Mirė mano švogeris Po
vilas Amilio, turėdamas 52 
metus amžiaus, spalio 12 d. 
anksti ryte nuo širdies smū
gio. Palaidotas spalio 16 
d. Belmar, N. J.

Buvo puikus žmogus, dar 
per jaunas mirė. Liūdi žmo
na ir kiti giminės.

Jūs jau žinote, kad LLD 
6-os apskrities konferenci
ja įvyksta spalio 20 d. Klubo 
svetainėje, 889 E. 4th Street, 
Chestery.

Konferencija prasidės 11 
vai. ryto. Šaunūs pietūs bus 
1 valandų. Kviečiame visus 
apylinkės tautiečius apsi
lankyti ant pietų.

Apskr. komiteto narys 
... ..... A. LipČius

M. Svinkūniene

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE

MOLDING PRESS OPERATOR. 
2nd Shift. Perm, job, free hosp. 6 
pd. holidays, good starting salary 
w/merit increases.

REBLING PLASTICS 
2781 Phijmont Ave., Bethayres.

WI 7-1820. (79-81)

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

(73-79)

HELP WANTED MALE)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (*^0-82)

Help Wanted Female

COOK
English speaking. Rectory. 

Good salary, private apartment.
No evenings.

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

(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 and1 
holidays, bonus, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

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)

NURSES. Registered. Emergency 
room. Full time. 3 to 11:30 PM. Part 
time 6 to 11 PM. Full time benefits 
include 50% tuition reduction 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)

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.
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600.

Contact Director of

(77-83)

OPERATORS (10) Plan single 
needle mach opers at least 6 mos 
exp. Start $1.60 hr & move up to 
$1.75. No layoffs. Union fringe be
nefits. Med. & pd holi. Apply all wk, 
B & S MFG. CO., N. E. Cor. Broad 
& Carpenter, 4th fir. (near subway) 
DE 6-1600. (79-85)

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)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

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

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

(73-80)

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)

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)

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)

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

several openings for 
qualified Pressmen in the ro- 
business forms field. Our new 
is as high as $4.05 per hour, 
such comprehensive benefits

We have 
fully 
tary 
rate 
with
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)

BUS DRIVERS
Full time and part time. Good pajy 

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

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

Miesto viešosiose mokyk
lose vyksta didžiausia su
irutė. Baltųjų mokinių muš
tynės su juodaisiais moki
niais — kasdieninis reiški
nys. Policija jau prašo ei
linių piliečių pagalbos, nes 
vieni nepajėgia su riauši
ninkais susidoroti, nes jie 
išsisklaidę po visas didmies
čio mokyklas.

Kas kaltas? Šovinistai 
nori segregacijų dar toliau 
palaikyti. 0 kiti stoja už 
visiškų panaikinimų segre
gacijos prieš negrus. O ne
grai irgi atkakliai kovoja 
už sųvo humaniškas teises.

Rasistai tiek košės privi
rė, kad nei sudoroti nebe-

Harrison, N. J.
Mūsų 136 kuopos 

draugai gėrį ir malonūs 
žmonės. Visa valdyba lai
kosi tvirtai ir gražiai. Kuo
pos pirmininkė niekados 
nieko nepamiršta.

Mūsų Bronė visada stovi 
darbe, ligonius aplanko ir 
ramina ir visur dalyvauja, 
parengimuose dirba ir au
koja svarbiems reikalams. 
Linkiu Bronei geros sveika
tos tęsti tokius darbus.

Dėkoju visiems už jūsų už
uojautų, kad man rašėte ir 
raminote.

Mokslo mylėtoja

visi

Haverhill, Mass.
Mes pranešame, kad lap

kričio 10 d. LDS kuopa ren
gia gerus pietus pasekmin
go “Laisvės” vajaus pra
džiai.

Pietus pagamins gerai 
patyrę valgyklų užlaikantie
ji, visų mylimi draugai Pet
ras ir Mary Yokumskai, 81 
River St.

Pietūs bus mandagiai pa
teikti 1-mų valandų gra
žioje L. Ū. Gedimino svetai
nėje, 324 iRiver St.

Tad kviečiame vietos ir 
apylinkės lietuvius dalyvau
ti.

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 temp. 4 mo. 1-609-428- 
9265. Haddonfield, N. J. (75-80)

BOOKKEEPING Machine operat
or—exp. on accts receivable. Large 
office, good working conds. Public 
transportation to door. Monday to 
Fri operation. Co. paid fringe bene
fits. Good salary. Apply immediately 
LOUIS BURK CO., 3rd & Girard Av. 

PO 3-7111. (79-81)

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)

TRUCK DRIVER for Summit auto 
parts house. 5% day week. Steady 
employment. Must be dependable. 
201-273-0880. Ask for Ray or Tom.

(75-80)

’ 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)

Rengimo Korn.

St. Petersburg, Fla.
Spalio 26 yra rengiami 

pietūs su šokiais Laiškane
šių salėje. Visi esate kvie
čiami atsilankyti. Manome, 
nesigailėsite linksmai laikų 
praleidę.

Kviečia rengėjai

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
agement 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.

(77-80)

MATURE WOMEN. NURSING 
AIDS. Exp. unnecessary. 

We will train you.
Call Mrs. Tunney RN at 

UPTOWN HOME FOR THE AGED
RA 2-2300

(77-80)

DRAFTSMEN. Civil. Exp’d. any 
phase civil or survey. Interested ad
vancing to technician or engineer 
level. Permanent. John G. Rxjutter 
Assoc., 729 Federal St., Camden, 
N. J. 1-609-966-1202. (77-80)

“L” Reporteris

Washingtonas. — Rugsė
jo mėn. truputį pakilo be
darbių skaičius.

Turime priminti tų su pa
sididžiavimu, kad pradėjo
me darbų už rašinėjime 
naujų ir atnaujinime senų 
“Laisvės” prenumeratų.

Darbas puikiai sekasi. 
Nors žmonės labai draugiš
ki, bet mes prašome talkos, 
kad padėtumėt mums, pra
nešant, kas nori užsirašyti 
naujų arba atsinaujinti senų 
“Laisvės” prenumeratų. 
Mes mielai patarnausime.

A. Račkauskienė
M. Kazlauskienė

Linkime gerų sėkmių vi
siems vajininkams ir “L” 
skaitytojams. W. R.

HARTFORD, CONN. SO. BOSTON, MASS

Literątūros vakarai 
Dzūkijoje

Vilniaus Akademinio dra
mos teatro aktorius T. Vai
sieta dalį atostogų paskyrė 
savo tėviškės — Dzūkijos— 
<aimo žmonėms. Nuošaliau
siuose kaimuose — Mustei- 
koje, Žiūruose, Subartony- 
se — aktorius suruošė de
šimt literatūros vakarų.

Po dienos darbų susirinkę 
kolūkiečiai, seni žmonės ir 
jaunimas klausydavosi ak
toriaus skaitomų K. Done
laičio, 'Žemaitės, Maironio, 
A. Baranausko, V. Krėvės, 
J. Baltušio kūrinių.

AUTO HELP! Auto Service Writ
er. Experienced for volume GM deal
er. Top pay plan plus many bene
fits. Front End Specialist. Exper
ienced, to work with John Beam 
front end machine. Top rate. Line 
Mechanic. All around experienced 
for finest N. J. shop. Top rate, be
nefits. Call or apply in person to 
Service Manager of N. J/s largest 
and finest Olds dealer. DAN ESPO
SITO OLDS, 352 Central Avenue, 
E. Orange, N. J. 675-5555. (79-82)

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. Will be mov
ing to new facilities shortly. Apply 
in person or call AMSCO INDUS
TRIES, Hatboro, Pa. OS 5-6100. 
Miss Hahn or Mr. Sawicki. (77-84)

MALE or FEMALE

GENERAL FACTORY WORK

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

609-882-9286. (77-82)

PIETOS IR KONCERTAS
Rengia L. M. Klubas

iJio-Oetober 20 
HUNGERFORD ST. 
valandų dienų

Sekmad., Sp
SALĖJE— 157

Pietys 1
Programoj dalyvaus: LAISVES CHORAS, vadovy

bėj Wilma Hollis, ir solistė Elena Brazauskienė
Jį Atvykusius gerai pavaišin

Kviečiame vietinius
diyie. Bus ir kitų pamarginimU. 
ir iš apylinkės dąlyyąųti.

—Rengėjai

SK A XTfS PIETŪS
Rengia LLD 2-ra Kuopa

Spalio* October 20--1 valandą
318 W, Broadway

Mūsų šeimir.inkės pagandins skanius pietus. ■ 
Kviečiame visus dalyvauti ir paremti “LAISVĘ” t 

nes pelnas nuo parengimo eis į pepkiolikos tūkstan-
— Rengimo Komisija įčių fondų.

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

LLD 7-tos Apskr. metinis 
suvažiavimas įvyks spalio 
27 d., 318 Broadway, 11 vai. 
ryto. Kviečiame visas kuo
pas ir vietos veikėjus daly
vauti. Turime daug bėgan
čių reikalų apkalbėti.

J, Jaskevičius, sekr.
(79-80)

Full Time
Good Working Conditions 

Fringe Benefits 
Uniforms Furnished 

Opportunity for Advancement

Apply

THE BARCOLENE CO.
620 South St., Holbrook, Mass. 

617-961-2800.

(73-79)

HUSBAND & WIFE, no children. 
Light custodial work, small office 
and hall. Small monthly salary, plus 
3 rm. &bath apt. Stove, refrigetotor. 
Auto, washer and utilities. Ref. req. 
Must speak English. Write: CLEV
ELAND FOOD DEALERS, 2404 De
troit Ave., Cleveland, Ohio.

216-961-4836.10 to 2 PM. for appt.
(79-80)

TABULATING MIDNITE SHIFT. 
Major CC firm is seeking an exper
ienced tabulating operator for a 
midnite to 8 AM shift. Should know 
the 407,519, 088, 083 or similar equip 
& be able to work by themseives 
w/a minimum of orientation. Excel
lent growth potential into camput- 
ers. For an interview or further in
formation call 585-5433. An equal 
opportunity employer. (79-82)

SHEET METAL Fabricators, re
quire weldtrs, polishers, grinders, 
machine operators. Some exp. nec. 
Exc. working cond. in new and mod
ern plant. Many benefits. Apply in 
person CADDY CORP of AMERICA, 
711 Caddy Dr., Pitman, N. J. pet. 
9 and 4. (79-82)

FACTORY- Several men needed 
for general factory work- Excellent 
Company benefits. Day shift. Steady 
work. Apply Mr. Mulligan VJ 8-2400. 
SPRAGUE GRIFFITHS DIV., 346 E. 
Walnut Lane. An equal opportunity 
employer, (79-81)
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LAISVES' VAJUSr t

L-mojo puslapio)
jo į vajų su nauja prenumerata,

Penktadienis, Spalio (October) 18, 1968

(Tąsa iš
Jonas Lazauskas įstcj 

punktai skiriami Brooklynui.
Vajininkė Vera Sm 

pradėjo vajų, prisiųsdarr 
jinimų.

New Jersey valstijos vajininkai J. Bimba (Haw
thorne) ir K. Paciūnas (Elizabeth) prisiuntė atnaujini
mų.

Atnaujinimų gauta
Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass., 
hamton, N. Y.

alstienė, Livonia, Mich., gražiai 
a naują prenumeratą ir atnau-

nuo: Ig. Klevinsko, Scranton, 
ir Ona Wellus, Bing-

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Nuo brooklyniečių banketo rugsėjo 28 d. .. $1,077.88
Lilijai ir Stefanijai sveikinimai.................... 626.00
LLD 72 kp., Great Neck, N. Y............................ 160.00
Jonas Kazlauskas ir šeima, Binghamton, N. Y. 81.00
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. 
VI. Valangevičia Jensen Beach, Fla
Kazys Ražaitis, Stcckton, N. J.........
J. Jordan, Three Bridges, N. J..........
Pranė Belskienė, Brooklyn, N. Y........
Albina Vaznienė. Richmond Hill, N. Y

Brooklyn, N. Y

Šį sekmadienį, spalio 20 d., būkite ‘‘Laisves” saleje. Įvyks pietūs 
ir Ievos Mizarienes pranešimas iš jos keliones po Lietuvą.

r J e i tBus ir menine programa. Prasidės 1-mą valandą.

Jungt. Tautą Moterą Draugijos 
tarptautine lėlių paroda

Dr. Levas 
a Jungti
kos direk- 
o jo žmo- 
darbuoja-

Sugrįžo pasitenkinusi susitikimu 
Chicagoje ir Detroite

25.00
11.00
10.00
10.00

6.00 
. 5.00

Parengimy kalendorius
Spalio 27 d.

10 valandą priešpiet LEU? 
III Apskrities konferencija^. 
Visi kuopų delegatai ragi-^>
narni susirinkti laiku.

2 valandą popiet prakal
bos ir diskusijos prezidenti
niais rinkimais.

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.

Pirmas “The Daily 
World” parengimas
Pažangusis anglų kalba 

laikraštis “The Daily World” 
skelbia, kad jo pirmas vi
suomeniško pobūdžio su vai
šėmis parengimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 3 die
ną. Vaišės prasidės 1 vai. o 
kalbų ir meninių išstojimų 
programa 2 vai. po pietų. 
Dalyvaus Komunistų Parti
jos kandidatai: Mrs. Char
lene Mitchell ir Mike Za- 
gareil.

Vieta: Statler Hilton Ho
tel, tarp 33rd St. ir 7th Ave., 
Manhattane.

Įėjimas: $4.50 asmeniui. 
Bet jeigu susidarys 10 žmo
nių grupė ir užims visą sta
lą, tai visiems kartu bus tik 
$35, arba $3.50 asmeniui.

Lietuviai kviečiami daly*"**- 
vauĮĮ.

Reporterė
Harleme užsimušė du jau

ni vyrai, bėgdami nuo nar
kotikų gaudytojų.

Brooklyne arkly dės gais
re žuvo 55 arkliai iš šimto 
ten buvusių.

“ALŪS”
Iš kur atsirado pavadi

nimas “Alus”?
Sakoma, kad labai seniai 

gyveno du kaimynai. Jie 
buvo mėgėjai pavasarį leis
ti iš beržų sulą. Jie sulą 
gerdami mėgdavo pasikal
bėti. Tai ir sulą laikyda
vo pas vieną.

Vieną kartą tie kaimynai 
prisileidę sulos indus pastą- 
tė pirkioje ant suolo ir aftf 
indų užrašė “Sula.” Ivjie 
sumanė eiti medžioti, jfcet 
medžioti išsiruošė eiti toli, 
ant kelių savaičių. Prieš iš
eidami medžioti, jie į vieną 
sulos indą įmetė duonos 
plutelių

Medžioklėje išbuvo ilgai. 
Sugrįžę suėjo į pirkią. Su
sėdo. Kalbėdamiesi apie 
įvykius medžioklėje, gurk- 
niavo tą sulą. Bet jiems 
labiau patiko ta sula, į kurią 
buvo įmetę duonos plutelių.

O kadangi su plutelėmis 
ta sula per ilgą laiką įrūgo 
ir pasidarė svaiginanti su 
alkoholiu, dėl to tie kaimy
nai ir įsigėrę. Ir linksmu
čiai skaitė užrašus. Skaitė 
visaip, ir nuo to galo, ir nuo 
antrojo. Bet jiem skaitant 
nuo antro galo gavos žodis 
“Alus.” Dėl to jie ir pra
dėjo vadinti raugintą sulą 
“alus.” Taip ir atsirado pa
vadinimas “alus.” &

Liuce Kairytė
Bauskos rajon., Barbele >

Latvijos TSR (1

Detroite. Ten irgi publikos 
dalyvavę vidutiniai. Susiti
kimas skaitomas vienu iš 
geriausių.

Be to, abiejuose miestuo
se buvę šiaip įvairių su vei
kėjais susitikimų ir pasi
kalbėjimų. Chicagos vilnie
čiai, kaip ir mes laisviečiai, 
turi visokių problemų ir 
sunkumų.

Dabar svarbu, kad čia 
oas mus šį sekmadienį (spa
lio 20 d.) ruošiamas Mote
rų Klubo parengimas (pie
tūs ir prakalbos) gerai pa
vyktų. čia drauge Mizarie- 
nė padarys platų pranešimą. 
Tikimasi skaitlingos publi
kos. Visi ir visos kviečiami.

Reporteris

Pasikalbėkime apie 
artėjančius rinkimus
Jokiais mūsų atmenamais 

prezidentiniais ri n k i m a i s 
padėtis nebuvo tokia paini, 
kokia yra šiemet. Todėl 
jaučiasi reikalas susieiti ir 
tais reikalais pasikalbėti, 
vieni kitų mintis išgirsti, 
vėliausias to laiko informa
cijas persvarstyti.

Toks pasitarimas ivyks 
sekmadieni, spalio 27-os po
piete, 2 vai., “Laisvės” salė
je. Įėjimas nemokamas. At
eikite, atsjveskite draugą ir 
kaimyną. Tegu tąs Jūsų 
pageidaujamo kandidato 
prezidentu ir; neišrinktų, vis 
vien jausimas drąsiau ir ra
miau, negu kad būtume to
kią svarbią ir lengvą parei
gą pro pirštus praleidę.

Rengėjai

Pirmadienį iš Detroito 
lėktuvu sugrįžo LLD sekre
torė ir “Laisvės” redakcijos 
narė Ieva Mizarienė. Trum-, 
nai su ja pasikalbėjus, susi
dariau įspūdį, kad kelione į 
Vidurvakarius ji labai pa
tenkinta. Buvo pakviesta į 
Chicagą ir Detroitą padary
ti pranešima iš kelionės Lie
tuvoje, kurioje ji lankėsi 
prieš keletą mėnesių, ir taip- 
o-į na si tarti organizacijų ir 
spaudos reikalais.

Chicagoje susiėjimas i vy
ko Mildos salėje pereitą 
penktadienį. Ten buvo va
karienė ir prakalbos. Žmo
nių susirinkę vidutiniai. Su
sitikimas buvęs draugiškas, 
malonus. Kalbėjusi ne tik 
anie Lietuva, bet ir ameri
kiniais reikalais. Chicagos 
lietuviai, kaip visur kitur, la
bai susirūpinę šios šalies 
padėtimi, ypač prezidenti
niais rinkimais. Buvę aps
čiai įdomių klausimų.

Tą pati vakarą buvo nu
vykus j Roselandą, kur ėjo 
Aido Choro praktikos ir 
draugo A. Petronio 75-osios 
metinės. Ten irgi susitiki
mas buvęs labai malonus.

O sekmadieni buvo su
ruošti pietūs ir prakalbos

įvairių tautų. Jau 12 metų 
kai ji darbuojasi Jungtinė
se Tautose ir dažnai važinė
dama po pasaulį, surinko 
gana didelę tarptautinę lė
lių šeimą. Tai malonaus ir 
šilto būdo moteris — labai 
įtakinga negrų intelektualų 
sluoksniuose. Ji įdomiai ir 
vaizdžiai papasakojo apie 
savo keliones po pasaulį ir 
kokiu būdu įsigijo lėles.
Mums lietuvaitėms, žino

ma, buvo įdomiausia pama
tyti keturias tautines lėles. 
Jas prisiuntė L Vladimiro- 
vienei iš Kauno įžymi liau
dies menininkė Marija Pa
lionienė. Mrs. Margaret 
Cartwright pakvietė Ireną 
apie jas papasakoti. Kalbos 
pabaigoje, Irena padovano
jo jai vieną lietuviška lėlę, 
patardama pavadinti Biru
tės vardu. Dabar Mrs. M. 
Cartwright lėlių šeima bus 
didesnė — turės ir vieną lie
tuvaitę—Birutę...

Irena Vladimirovienė įdė
jo labai daug triūso, su
rengdama su Mrs. Marga
ret Cartwright tokią puikią 
parodėle. O kiek darbo rei
kėjo atlikti po parodos, kad 
viską vėl sutvarkius. Džiu
gu turėti gabią lietuvaitę 
tokiose pareigose, malonu, 
kad ji nen^p^ršo .pakviesti 
savo tautiečių.

Jungtinių Tautu žurnalis
tė Salomėja Narkeliūnaitė, 
kuri ten jau 18 metų dar
buojasi, nufotografavo įdo^ 
mesniųs momentus bei ten 
susirinkusiai lietuvaites.

H. Eeifėriene

Jau 5 metai kai 
Vladimirovas ein; 
nių Tautų bibliote 
toriaus pareigas, 
na Irena aktyviai 
si Jungtinių Tautų Moterų 
Draugijoje, kuri 
susirinkimus Ur 
tions Church Cer 
hattan. Irena yra Manhat
tan skyriaus pirmininkė ir 
per ją kai kurios 
ko lietuvaitės turėjo progos 
susipažinti arčiau 
tos draugijos tiksi 
pelnais.

Pavasarį teko 
jų surengtoje Lietuvos Gin
taro parodoje, o

laiko savo 
ited Na
tter, Man-

Ne w Y o te

su minė- 
ais ir nuo-

dalyvauti5.00 
5.00 
5.00 
5.00
2.50

M. ir M. Riskevičiai
Albina Mikalaus, Ozone Park, N. Y
George Schlaves, Brooklyn, N. Y.
Jonas Ručinskas, Brooklyn, N. Y.
M. ir V. Yuden, Chicago, Ill.........
Po $1: lg. Stančaitis, Brooklyn, N. Y.; Vera Smals- 

tis, Livonia, Mich.; Mrs. Indrulis, Scranton, Pa.

dabar ru

icago, III.

šie Miestai Au
Brooklyn, N. Y. 
Philadelphia, Pa. ... 
Waterbury, Conn. . 
Great Neck, N. Y. 
Worcester, Mass. . 
Miami, Fla..............
Rochester, N.Y. ... 
Stamford, Conn......
Scranton, Pa..........
St. Petersburg, Fla. 
Newark, N. J. .... 
San Francisco, Cali 
Binghamton, N. Y. 
Baltimore, Md.........
Cliffside, N. J. .... 
Chicago, Ill.............
Detroit, Mich.
Yucaipa, Calif.........
Oakland, Calif. .... 
Grand Rapids, Mich. 
Patterson, N. J. ..

Indrulis, Scranton, Pa.

komis Stovi Sekamai:
$966.88

.................. 345.00
................. 222.00

........................ 195.00
..................  172.00

.................... 151.00
.................... 127.00
.......................120.00

................. 101.00
y ................. 100.00

............... 73.00
>...........” ’ ........... 65.00

.................... 56.00
...............45.00

................. 15.00
. . .............  12.50

............. 12.00
.................   10.00
...............   5.00
..................   5.00
..................   2.00

įplaukė $1,054. Dabar gauta 
3,041.38.’ Dar reikia $11,958.62. 
d galėtume sukelti pilną sumą 
[ereikia aiškinti kaip sunku yra 
fangu! Manau, kad galima pa- 

Spaudos B-vės 
per tris savaites. Už tai mes

Anksčiau į fondą 
$1,987.38. Viso gauta $

Kaip gerai būtų, kč 
$15,000 šiame vajuje, h 
išlaikyti. Viskas taip b t 
sakyti mūsų skaitytojams, kad Koop. 
darbininkai negavo algi 
norime sukelti visą sumą į fondą, kad galėtume po biskį 
atsiteisti.

Didelis ačiū viršmin 
paramą. Turime daugiau laiškų, bus paskelbti neužilgo.

ėtiems, kurie suteikia finansinę

“Laisves” Administracija

PIEMENŲ MOKYKLĄ
Čekoslovakijoje, netoli 

renčino, (Vakarų Slovaki
ja, Zablatėje, žiemą mokosi 
grupė avių ganytojų. Pie-

Te
menu mokyklą jau baigė 
daugiau kaip 250 žmonių.

Keliolika policininkų buvo 
iššaukti suimti asmenį, įtar
tą ruoš i a n t i s apiplėšimui 
prie W. 14 St., New Yorke.

deni, šio mėnesio 8-tą die
ną, Irena ir vėl pakvietė ke
letą lietuvaičių atsilankyti 
i jų surengtą tarptautinių 
lėlių parodėlę.

Jau nuo senovė 
lė yra žmogaus, 
seno, 
Lėles senovėje dr 
iš medžio bei dramblio kau
lo, lipdydavo iš molio, siū
davo iš odos bei 
tų medžiagų. K 
tautoje — tautelė, 
vra lėlių meistrų.

Prieš antrąjį pasaulinį ką
rą lėliu industrija 
čiai išsivysčiusi 
ie, o dabartiniais 
Jungtinėse Valsti. 
cūzijoje, Anglijoj 
ir Japonijoje.

Jungtiniu Tautų Moterų 
draugijos Manhattan sky
riaus surengta tarptautinė 
lėlių parodėlė buvo labai 
įspūdinga. Salėje vienu, pa
sieniu ant stalų .buvo su
statyta apie 180 lėlių. Vie
nos papuoštos autentiškais 
tautiškais kostiumais, kitų 
drabužiai charakteri z u o j a 
senovę — karalių dinastijas. 
Ju tarpe matėsi ir lenkų ka
ralaitė Jadvyga, kuri pavi
liojo Lietuvos kunigaikštį 
Jogailą, kas paskui nukrei
pė Lietuvos istoriją visiškai 
j kitą krypti. Ten pamatė
me įvairiausią lėlių kolekci
ją iš kiekiveno pasaulio že
myno, nuo 50 skirtingų tau
tu-tautelių.

Tas gražias lėles surinko 
Jungtinių Tautų korespon
dentė Mrs. Margaret Cart
wright. Pasiekusi pedago
gikos daktaro laipsni, ji sėk
mingai tarpininkauja tarp
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Vėžliai — duona kasdieninė
Auštant, kada pakrantės 

smėlis dar šlapias, iš tūks
tančių lizdu, kuriuose deda 
kiaušinius jūriniai vėžliai, 
išropoja mažučiai, tik ką 
išriedėję vėžliukai. Instikto 
vedami, jie traukia jūron. 
Bet sauso smėlio volas jiem 
pastoja kelią. Vėžliukai 
skuba šen ir ten, bet smėlis 
nepraleidžia jų į vandeny
ną. Žmonės renka juos i di
džiules pintines. Sent-Vin- 
cento salos (Mažųjų Anti- 
lu salos) gyventojams vėž
liai — ne. skanėstas, o duo
na kasdieninė.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

Jungtinių Tautų Moterų Draugijos tarptautinėje lėlių parodoje lietuvės moterys. Iš kairės 
į dešinę: Margareta Petrikienė, Izolda Laurinčiukienė, Irena Vladimirovienė, Nastė 

Buknienė, Helena Feiferienė, Ilzė Bimbienė ir Nijolė Šalčiuvienė.
Nuotrauka Salomėjos Narkeliūnaitės. 

Vladas Valangevičiiis
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Artinasi lapkričio 10-oji. 
Tai. “Laisvės”; metimą , kon
certo diena.

Per keletą pastarųjų me
tu ,/“L7 • koncertas man bū
davo reikšmingas, be kitko, 
ir tub?7 kad'iamb -tekdavo 
susitikti su labai geru dzū
ku naram’jonu iš Trasnyko 
Vladu Valangevičium. Ir 
ta proga jis kiekvieną kar
tą man prikišmdavo kiše
nes Dėdės Šamo bumažko- 
mis: ir “Laisvei” dova
na. ir Savo prenumeratai at
naujinti ir keletui giminai
čiu Lietuvoje prenumera
toms atnaujinti. O priedui, 
i is nusi tempdavo1 mane Prie 
baro “pačios geriausios” 
už lūpos, užpilti — gersi- 
negersi. turi eiti nors 
dėl “atmosferos.” O jam 
naciam tu nė lašelio neisiū- 
Ivsi — daugelio metu blai
vininkas. Todėl ir “atlieka
mu” pas ii niekuomet ne
trūksta O dabar, jam gy
venant Floridoje, dar dau
giau atlieka, nes nei šiltų 
drabužiu reikia, nei vailo- 
kiniu batų — basas po pa
plūdimius su flamingomis 
vaikštinėja, sveikatą tvirti
na. anie Matuzelio amžių 
galvoja, kurio jam širdin
gai linkiu.

Maniau, kad mus šiaurie
čius Vladas jau namirš. Ta
čiau jo draugiškumas lais- 
viečiams Floridos saulėje 
nesu tirpo.

Praėjusia savaitę gaunu 
nuo jo šiltą laišką su $61 
čekiu. Trvs “L” prenume
ratų Lietuvoje atnaujini
mai—$35. jo' naties prenu
merata—$9. “L” fondui — 
$11. ir man $5, kad nueičiau 
nrie to paties baro ir pa
keičiau tostą už jo ir visos 
jo giminės sveikatą.

Bet aš, Vladuk, ta penki- 
nuke tavo vardu įdedu į 
“L” koncerto programą.
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Padėkos laiškas
Spalio 2 dieną vakare ma

ne ištiko nelaimė. Trys vai
kėzai užpuolė ir sumušė. Li
kau be žado. Nežinau, kiek 
laiko man teko gulėti. Žmo
nės pamatė, pašaukė polici
ja. $20 pinigų neberado. 
Mano kairė ranka buvo iš
nerta iš peties. Nuvežė ma
ne į miesto ligoninę. Sutai
sė mano ranką ir nuvežė 
mane pas Bronę ir Antaną 
Ostapukus. Tris naktis ten 
išbuvau. Draugai Ostapu- 
kai buvo man kaip tėvas ir 
motina. Jie mane maitino 
ir gydė.

Mano nuoširdi padėka 
Bronei ir Antanui. Nieka
dos nepamiršiu.

Ona Arlauskienė-Arlau

Narsa kartais neapsimoka
Brooklynietis I. Sommers 

parlydėjo namo savo drau
gę. Parėjus ji apsižiūrėjo, 
kad neturi rakto. Somers 
ryžosi dasigauti į jos butą 
pro langą. Kai lipo gaisri
nėmis kopėčiomis, viskas 
ėjosi gerai, bet nuo kopė
čių į langą žinsgnio būta 
per didelio, jis nukrito iš 
trečio aukšto ir nemažai ap
sidaužė.

Rosedale rajone namie 
rasta mirtinai subadyta 8 
metų mergaitė. Menama, 
kad ją nužudė penkiolika
metis brolis ir pabėgo iš 
namų.




