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KRISLAI
Vietnamiečių vado mirtis 
Dar keli parengimai 
“Nuskriaustieji” 
Nori visus pralenkti 
Pasiruošimas
Pavojingas piratizmas

A. Bimba 1
Su Vietnamo prezidento 

vada IIo Chi Minh mirtimi ne- 
vieno iš seniausių, drą

siausių ir patvariausių kovo
tojų už liaudies ir tautų lais
vę ir draugystę. Visų lūpose 
klausimas: Kaip jo mirtis pa- 
vc’ks Vietnamo karo eigą?

Kiekvienas turi savo atsaky
mą. Vieni mano, kad be IIo 
Chi Minho tvirtos rankos

ir

Šiaurės Vietnamas “suminkš

Vietnamas sveikina
JAV liaudies paramą&

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija gavo iš Šiau
rės Vietnamo sostinės Ha
nojaus kablegramą, kurioje 
Šiaurės Vietnamo Darbinin
kų Partija sveikina JAV 
Komunistų Partija jos 50 
metų sukakties proga ir dė
koja komunistams ir vi
siems prieš karų kovoto
jams už didžiulę paramą 
“sumušti agresyvius siekius 
JAV imperialistų.”

Nuolatinė komunistų ir 
kitų kovotojų prieš karą mo

bilizacija Amerikos liaudies 
už reikalavimą baigti karą 
dabar suteikia daugiau 
energijos ir jėgų Vietnamo 
kovotojams prieš agresorius 
ir jų pakalikus.

Kablegramoje atžymėta, 
kad vietnamiečiai tikisi 
JAV komunistų ir visų pa
žangiųjų žmonių tokios pat 
paramos, reikalaujant tuoj 
ištraukti Amerikos milita- 
rines jėgas iš Pietų Vietna
mo ir baigti karą.

tės” ir perspektyvos pasiekti 
ta'ką Pietų Vietname pasitai
sys. Bet kiti taip pat “užtik
rintai” teigia, kad llo Chi 
M:nh kaip tik ir buvo vienas 
iš tu. kurie siekė susitaikymo, 
o dabar vairas pateks j ran
kas norinčių militariniai susi
doroti su amerikiečiais, ir to
dėl taikos reikalas nukentės.

Bet veikiausia nė viena iš 
šių nuomonių visumoje gyve
nime nepasitvirtina. Vietnamo 
liaudis ir jos vadovybė ir be

Chi Minho tęs didvyriška 
kcvą, kol ji bus laimėta. Ji 
nepalūžo iki šiol, atsilaikys ir 
ateityje. Su tokia pat energi
ja ir ryžtu ji sieks'pilnos lai
svės ir tautos vienybės.

Ateinantis savaitgalis bus 
labai svarbus visiems laisvie- 
č;ams. Jvyks net du snaudos

Katalikų mokyklos gyvena 
sunkią finansinę krizę

Rumunijos dainų ir šokių liaudies ansamblis

T. Lietuvos chorui 
pirmoji premija

Roma. — Italijos mieste I diplomas paskirti Tarybų 
Arecoje įvyko 17-asis tarp-1 Lietuvos chorui “Varpas.” 
tautinis polifoninės muzikos Vertinimo komisijos nariai
konkursas, kuriame dalyva
vo 13 vyrų chorų iš dešim
ties pasaulio šalių. Iš Lietu-
vos dalyvavo vyrų choras 
“Varpas” iš Vilniaus.

Baigus chorams dainuoti 
buvo paskelbta, kad 17-ojo 
tarptautinio polifoninės mu
zikos konkurso pirmoji pre-

nuoširdžiai pasveikino cho
rą.

Antrąją vietą laimėjo Ita
lijos vyrų choras, trečiąją— 
Jungtinių Valstijų vyrų cho
ras.

Lietuvos choras iškovojo 
pirmąją premiją Italijoje, 
kuri garsi savo puikia mu

mija ir pirmojo laipsnio zikine kultūra.

Bernadette Devlin grįžo
patenkinta JAV parama
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Belfast, Šiaurės Airija.— negu buvo iš anksto planuo- 
Jauniausia Anglijos parla- ta, nes ji matė reikalą būti

New Yorko valstijoje aš- 
tuonių Romos katalikų dio- 
cezijų valdomos mokyklos 
pergyvena sunkią finansinę 
krizę. Kai kurių mokyklų 
raportai rodo, kad jos yra 
desperatiškoje padėtyje.

Romos katalikų vyskupai 
pareiškė, kad jie stengsis 
mokyklas išlaikyti. Bet nu
matoma, kad kai kurios mo
kyklos bus priverstos užsi

daryti. Šioje valstijoje ka
talikų mokyklas lanko apie 
740,000 mokinių.

New Yorko miesto katali
kų mokyklos iki 1972 metų 
gali turėti apie 30 milijonų 
dolerių nedatekliaus.

Vilnius.— čia lankėsi Ka
nados Kompartijos vadovai 
Bridgewoodas su žmona ir 
Skofildas.

Rasistas Wallace ragina 
nepaisyti įstatymų

Psichologą Sąjunga 
parėmė negry veiklą

mento narė Bernadette savo šalies reikalų gynybo- 
Devlin grįžo namo paten- je. O finansinė parama dau-

Mire Betty Gram Swing, motery 
leisiu kovotojy vadove

Norwalk, Conn. — Mirė 
Mrs. Betty Gram Swing, 
76 metų amžiaus, moterų 
teisių kovotojų vadovė per 
daugelį metų.

Ji vadovavo Nacionalinei 
Moterų Partijai. 1917 me
tais ji su kitomis moterimis 
buvo areštuota piketuojant 
Baltuosius Rūmus. Jos tuo
met reikalavo moterims bal
savimo teisių. Išėjusi iš ka
lėjimo ji vėl buvo areštuo-

kultūriš- ta Bostone piketuojant. Ka-

naudai parengimai-piknikai. 
Worcester. Mass., Olympia 
parke ruošiamas dar vienas 
didžiulis .spaudos piknikas. Jis 
porai garsinamas “Laisvėje”. 
Tikimasi gražios publikos iš 
visos Naujosios Anglijos.

Tą pačią diena pas mus Fo
rest parke ruošiami laisviečiu 
pietūs. Taip pat tikimasi 
skaitlingos publikos.

Nuoširdžiausiai raginami 
laikraščio skaitytojai ir rė- 
mAiai šiuose parengimuose 
<1 alyva uti. Gražiai,
kai laiką praleisite ir parem- 
site savo spaudą.

Atrodo, kad ALTo “kongre
se” Detroite viešpatavo kuni
gai arba jų statiniai. Chicagos 
menševikų laikraštis įsu gi
liausiu karteliu vaitoja:
^“Prezidiume veik visą lai

ką sėdėjo vienos politinės ten
dencijos žmonės. Anksčiau to 
nebūdavo. . . Politinių kovu 
veteranams tai nieko nereiš
kia, bet ka jie pasakys, kai 
vietose paklaus, kodėl viena 
tendencija buvo privilegijuo
ta ?”

Reiškia labai daug, nes jei
gu nereikštu, tai nereikėtų nė 
dejuoti. ALTas. matyt, jau ta
no išimtinai klerikalų raketų. 
Menševikams baisus pavydas.

Šiuo laiku reakcinių propa
gandistu tarpe labai aukštai 
iškilo koks ten P. Venclova. 
Tr ko jis nebesugalvoia prieš 
Tarybų Lietuvą ir jos žmones!

• Joks melas jam nėra per rie
bus jai paaukoti.

Galimas daiktas, kad šis 
. Žįįfeuis bus kuo nors lietuviu 

tautai labai sunkiai nusidė- ZJ e s, kad taip įtūžusiai ją jis 
niMina.

Mūsų administratore Lillian

Kavaliauskaitė sako, kad ji 
jau pradėjo susirašinėti su ko
lonijų veikėjais ir jiems siun
tinėti ateinančio vajaus me
džiagą. Tai labai gerai. Ge
ras pasiruošimas visada duo
da gerus rezultatus.

Kaip žinia, “Laisvės” vajus 
prasidės su spalio 1 d. New 
Yorke vajų atidarysime dide
liu parengimu rugsėjo 28 die
ną. Ta proga pagerbsime mū
sų nenuilstantį vajininką Va
lį Bunkų ir vieną iš seniausių 
mūsų veikėjų spaustuvės tech
niką Petrą Šolomską.

Abudu draugai yra nusipel
nę aukščiausios pagarbos, ko
kią tik mes galime suteikti.

Kaip nekalbėsime, bet lėk
tuvus užgrobti ir priversti juos 
skristi ne į jų destinaciją, yra 
labai pavojingas piratizmas. 
Ko kalti keleiviai, kurių gy
vybė pastatoma į pavojų.!

Tiasa, šis piratizmas daž
niausiai paremtas politiniais 
sumetimais. Bet tikslo sieki
mui turėtu būti surastas žmo
niškesnis būdas.

Kaip šiam piratizmui užsto
ti kelią? Tikrai praktiškų pa
siūlomų nesimato.

Įėjime ji buvo paskelbus 
8 dienų bado streiką.

1920 metais nuvykusi į 
Prancūziją taipgi piketuo
jant už lygias moterims tei
ses buvo areštuota. Angli
joje gyvendama irgi buvo 
įsitraukusi į kovas.

Japonija įsitvirtina 
Piety Korėjoje

Tokijas. — Japonijos in- 
dustrialistai ir bankininkai 
tariasi su Pietų Korėjos at
stovais, kaip daugiau “pa
dėti Pietų Korėjai ekono
miniai”. Tikrenybėje, jų pa
galba turi dar didesnio įsi
galėjimo mierius P. Korė
jos ekonomikoje.

Kitas labai svarbus Japo
nijos imperialistų tikslas — 
valdžioje išlaikyti preziden. 
Parką, kad jis ir toliau iš
tikimai tarnautų Japonijai 
ir Amerikai.

Montgomery, Ala. — Bu
vęs prezidentinis kandida
tas George C. Wallace ra
gina mokinius, ir jų tėvus 
nepaisyti federįlinių įstaty
mų ir- teismų^ ^reikalaujan
čių mokyklose baigti rasinę 
diskriminaciją. .

Buvęs Alabamos guber
natorius pataria tėvams ir 
motinoms kovoti prieš fe
deralinės valdžios reikala
vimą desegreguoti mokyk
las.

Washingtonas. — Ameri
kos Psichologų Sąjunga nu
sitarė paremti negrų psi
chologų grupės reikalavi
mus ir paskyrė jiems fon
dus.

Kai kurie baltieji psicho
logai smarkiai priešinosi 
negrų veiklos paramai, bet 
jie nelaimėjo.

___________

Roma.—Italijos komunisti
nės spaudos fondan įplaukė 
1,342 milijonų lirų.

kinta savo misija Jungtinė
se Valstijose. Jos misija bu
vo — sukelti milijoną dole
rių nukentėjUsiems Šiaurės 
Airijos katalikams.

Miss Devlin pareiškė, kad 
jį grįžo namo kiek anksčiau,

giau negu patenkinanti.
Užklausta civilinių teisių 

gynėja Devlin paaiškino, 
kad katalikų barikadai gat
vėse pasiliks, iki bus paša
linta protestantų palaikoma 
Ulsterio valdžia.

Episkopatu dvasiškiai pasisakė 
prieš Vietnamo karę

South Bend. Ind. — Dau-15*

Kinija ištraukė iš 
Šiaur. Vietnamo talką

Žemdirbiai kovoja už 
savo teises

Montevideo, Urugvajus.— 
Valdžia draftavo apie 10, 
000 privatinių bankų tar
nautojų, kurie streikuoja 
jau du mėnesius. Valdžia 
bando streiką sulaužyti.

Chicago. — Nac. Saugu
mo Taryba informuoja, kad 
Darbo Dienos savaitgalyje 
trafiko nelaimėse žuvo 612 
žmonių.

Madison, Wis. — Kai bu
vęs valstybės sekretorius 
Rusk kalbėjo bankininkų 
konvencijai, lauke demons
trantai reikalavo baigti ka
rą Vietname.

Washingtonas.—Čia gau
ta žinių, kad Kinija ištrau
kė iš Šiaurės Vietnamo apie 
50,000 militarinių inžinierių 
ir kitų darbininkų, kurie 
dirbo prie Š. Vietnamo 
transportacijos.

Washingtone manoma, 
kad nepasitenkinusi Šiaurės 
Vietnamo politika, tai ma
žina jai pagalbą.

Karakas, Venezuela.—Rio 
Negro provincijoje žemdir
biai sukilo prieš žemval
džius. Kareiviai atėjo žem
valdžiams talkon ir išvarė 
daugelį žemdirbių iš namų.

Tuomet žemdirbiai užė
mė Nacionalinį Agrarijos 
Institutą, pareikšdami, kad 
jie iš jo nesikraustys, “iki 
žemė bus mums gražinta”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Hanojus. — Šiaurės Viet

namo prezidentas Ho Chi 
Minh laidojamas rusgėjo 10 
d. Jo pagarbai trim dienom 
mūšiai Pietų Vietname per
traukti. Atvyko į laidotu
ves daugelio valstybių va
dovai.

Washingtonas. — Mirė se
natorius Dirksen, republi- 
konų vadovas Senate, 73 me
tų amžiaus.

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Jungt. Valstijų ambasado
rius Elbrick buvo revoliuci
onierių suimtas prieš kele
tą dienų ir sekmadienį pa
leistas, kai valdžia sutiko iš 
kalėjimo paleisti 15 politi
nių kalinių ir atvežti juos į 
Meksiką.

Beirut, Lebanonas. —Li
bijos revoliucinė valdžia pa
leido visus politinius kali

nius, tarp kurių buvo 6 ara
bų nacionalistų judėjimo va
dovai, įkalinti 1967 m.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Atvyko TSRS užsienio rei
kalų ministras Gromyko pa
sitarti tarptautiniais reika
lais.

Washingtonas. — Atsida
rant mokykloms keliolika 
tūkstančių mokytojų pas
kelbė streiką, kuris paliečia 
net 11 valstijų.

Chicago. — Mokytojai bu
vo nusitarę skelbti streiką, 
bet majorui Daley pasiū
lius algų priedą, atnaujino 
pasitarimus.

San Francisco. — 1968 m. 
automobiliais užmušta dau
giau kaip 55,000 žmonių. 
40 proc. nelaimių ištinka 
savaitgaliuose.

giau kaip 1,000 episkopalų 
vyskupų ir kunigų dalyvavo 
konvencijoje. Dauguma de
legatų pasisakė prieš karą 
Vietname.

Tūli delegatai nešiojo pla
katus su kryžiais ir šūkiais 
“No More War”. Rezoliuci
joje, kurią konvencija už- 
gyrė, pasisakoma už gyni
mą jaunuolių, kurie atsisa
ko eiti militarinėn tarnybon 
ir vykti Vietnaman.

Kinija ruošiasi karui 
su Tarybą Sąjunga
Maskva. — Tary b i n ė j e 

spaudoje tilpo iš Pekino at
siustas studento laiškas, ku
riame jis nurodo, kad Kini
jos jaunuoliai mobilizuoja
mi statyti tvirtoves prie Ta
rybų Sąjungos rubežiaus.

Laiške nurodoma, kad stu
dentai iš mokyklų rekrutuo
jami ir siunčiami tvirtoves 
statyti ir pasiruošti karui 
prieš Tarybų Sąjungą. Visa 
propaganda atsukta prieš 
Tarybų Sąjungą.

El Paso, Texas. — Nacio
nalinė studentų Sąjunga sa
vo konvencijoje nutarė su
teikti $50,000 Nacionalinei 
Juodųjų studentų Sąjungai. 
Konvencija nutarė paremti 
boikotu vyno streikierius.

Cape Kennedy, Fla.—Pa
leista raketa su satelitu 
greit sudužo. Ji kainavo 
7 milijonus dolerių, kurie 
dabar niekais nuėjo.

Washingtonas.— Aukštas 
valdžios pareigūnas Wm. H. 
Chartener pasakė, kad in
fliacija per visus šiuos me
tus didės.

Tokijas. — Japonijos už
sienio reikalų ministras Ai- 
chi išvyko į Tarybų Sąjun
gą, iš ten jis vyks į Vaka
rų Europą ir Jungtines Val
stijas.

Nixono administracija 
mažins statybą

Colorado Springs, Colo.— 
Vice prezidentas Agnew čia 
kalbė d am a s gubernatorių 
konferencijoje pareiškė, kad 
Nixono administracija nu
sitarė sumažinti federalinės 
statybos veiklą 75 proc. Tuo 
norima prisidėti prie inflia
cijos sulaikymo.

Gubernatorių konferenci
ja nutarė reikalauti, kad 
federalinė valdžia perimtų 
visą skurdžių šalpą (welfa
re) savo kontrolėn.

Nixonas yra nusiteikęs 
suteikti valstijoms daugiau 
teisių.

Santiago. — Čilės Kom
partija nusitarė sekamuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se turėti savo kandidatą.

Atėnai, Graikija. — Mili- 
tarinis teismas nuteisė 4 
metams kalėjimu buvusio 
premjero dukrą Maghakis 
už protestą, kam jos vyrą 
kankina kalėjime.

Praga. — Čekoslovakijos 
premjeras Černikas spaudo
je aštriai kritikavo A. Dub- 
čeką, kaip liberalinių refor
mų puoselėtoją.

New Delhi.—Indijos Dar
bo Unijų Kongresas užgyrė 
valdžios nutarimą naciona
lizuoti privačius bankus.
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KĄ ŽINOME APIE 
ciLErf valstiečius?
Viena iš politiniai pažan

giausių Lotynų zumeri-. 
kos respublikų laikoma 
Čilė. Ten, pasirodo, daug 
įtakos turi komunistai.

Bet, žinoma, Čilė yra vals
tiečių šalis. Jos pramonė 
tebėra silpna.

Tai ką mes žinome apie 
jos valstiečius? Į mūsų ran
kas neseniai pateko aplink
raštis, pavadintas “Giles 
valstiečių kovos.” Jame 
skaitome:

La Serene ■— taip vadinasi 
miestelis, esąs maždaug uz 
300 kilometrų į s įaurę nuo 
Čilės sostinės. Ispanų kalba 
sis pavadinimas reiškia “ty
kus, ramus.” Tačiau nėra tai
kos La Serenoje. Neseniai 
šio rajono valstiečiai užėmė 
Kelias dvarininkų valdas, rei
kalaudami pagerinti gyveni
mo sąlygas. Prieš juos buvo 
nusiųsta kariuomenė. Valstie
čiai pastatė barikadas ir, ap
siginklavę lazdomis bei ak
menimis, kol kas sėkmingai 
atremia visas baudėjų atakas.

Čilės darbo žmones, pir
miausia valstiečius, žiauriai 
išnaudoja nacionalinė oligar
chija ir užsienio monopolijos. 
Šalyje — ketvirtadalis mili
jono bedarbių, pusė milijo
no žmonių gyvena lūšnose, mi
lijonas mokyklinio amžiaus 
vaikų nelanko mokyklos. Či
liečių pragyvenimas kas mė
nesį pabrangsta vidutiniškai 
5 procentais. Be to, pasta
raisiais metais šalį užgriuvo 
stichinės nelaimės: po didžiu
lės sausros, dėl kurios pasė
lių plotas sumažėjo puse mili
jono hektarų ir žuvo 400,000 
gyvulių, kilo potvynis, nuo 
kurio nukentėjo daugiau kaip 
15,000 šeimų. Bet didžiausia 
nelaimė yra ta, kad derlin
giausios žemės tebėra dvari
ninkų rankose.

Cilėš valstiečiai vis ryžtin
giau stoja į kovą. Tūkstan
čiai valstiečių šeimų, nesu
laukdamos, kol bus įvykdyti 
valdžios pažadai, Užiminėja 
nedirbamas žemes. Būdingas 
šių veiksmų bruožas yra vis 
didesnis jų organizuotumas 
ir sutelktumas. Valstiečiams 
pavyko sukurti savo naciona
linę konfederaciją ir šių me
tų birželio mėnesį surengti 
jos pirmąjį kongresą. Kon
greso delegatai pareikalavo 
Įgyvendinti žemės reformos 
įstatymą (jie ipaskaičiąvo, 
kad, jeigu vyriaūsybės pa
skelbtas įstatymas bus įgyven
dinamas tokiais tempais, kaip 
ddbar, tai valstiečiai gaus že
mės tik po 100 metų). 30,000 
valstiečių neseniai surengė 
streiką, reikalaudami spar
čiau vykdyti žemės reformą.

Valstiečių sąjūdį Čilėje re
mia visos pažangiosios šalies 
jėgos, visų pirma Čilės komu
nistai.

Libija nauju keliu?
GARSIAI nuskambėjo žinia, kad rugsėjo 1 dieną 

Libijoje įvyko militarinis perversmas, kad karalius Idris 
nuverstas ir kad Libija paskelbta socialistine respublika! 
Dar pridėta, kad nuo dabar Libija tarptautiniuose san
tykiuose būsianti -neutrališka. Kaip žinia, iki šiol Libija 
buvo laikoma pusiau Jungtinių Valstijų kolonija. Su ja 
buvo padaryta kokia ten “apsigynimo” sutartis, pagal 
kurią Jungtinės Valstijos prie jos sostinės Tripolio turi ■ 
milžinišką oro jėgų bazę ir laiko joje daugiau kaip 5,000 
ginkluotų vyrų.

Daug kas dar neaišku ryšium su šiuo perversmu. < 
Tiesa, sakoma, kad perversmą įvykdė “kairieji milita- 
ristai,” bet kažin kaip neskamba natūrališkai. Iki šiol 
juk beveik visi, gal išskyrus tik Sudaną, panašūs mili- ; 
tariniai perversmai buvo pravesti reakcinių militarinių 
jėgų. Na, o dabar, Libijoje, atsirado kairiosios milita- 
rinės jėgos ir susidorojo su monarchija, ir žada siekti 
“socializmo”! Juk sunku tuo tikėti.

Bet viskas galima. Atrodo, kad neseniai įvykęs 
taip pat Afrikoje Sudane militarinis perversmas bus pa
žangaus pobūdžio, irgi, rodos, yra nukreiptas prieš ka
pitalistinį imperializmą. Kalbama, kad Sudano pervers
me tam tikrą vaidmenį vaidino ir kairiosios revoliucinės 
jėgos su komunistais priešakyje. Tačiau ir ten dar ne 
viskas yra išryškėję...

Beje, Libija nuo dabar vadinsis Libijos Arabų Res
publika.

Libija Afrikos kontinente skaitoma strategiška ša
limi. Ji guli prie Viduržemio jūros ir labai turtinga 
žibalo šaltiniais. Šalyje yra 38 žibalo firmos ir beveik 
visos jos priklauso Jungtinių Valstijų kapitalistams. 
Tiesa, naujoji vyriausybė pareiškė, kad ji laikysis visų 
senosios nuverstos monarchistinės valdžios padarytų su 
užsieniais sutarčių, bet daugelis tuo nenori tikėti. Ma
noma, kad kaip greitai savo naminius reikalus sutvar
kys, naujoji šalies vadovybė imsis peržiūrėti visas se
nąsias sutartis.

Jungtinių Valstijų’Valdžia ir imperialistiniai intere
sai neslepia savo susirūpinimo šiuo staigiu ir, matyt, ne
sitikėtu Libijoje perversmu. O kas bus, jeigu naujoji 
valdžia pareikalaus uždaryti militarinę bazę ir savo mili- 
tarines jėgas iš Libijos iškraustyti? Kas bus, jeigu naujoji 
valdžia pradės socializuoti žibalo pramonę? Jeigu ji kal
ba apie socializmą, tai kaip tik nuo čia ir turėtų prasi
dėti jo vykdymas gyvenimam

Taip pat manoma, kad šis Libijos perversmas turėjo 
ką nors bendro su arabų santykiais su Izraeliu. Mošnįar- 
chistinė karaliaus Idrio valdžia nerodė didelio entuziaz
mo arabų apsivienijimui, ypač jos santykiai su Egiptu 
nebuvo šilti. Galimas daiktas, kad naujoji jos vadovybė 
pakeis Libijos nusistatymą ir šiuo reikalu.

Bet, kaip sakyta, dar daug kas neaišku, dėr daug 
ko tenka palaukti...

už liepos 
A m in o n

Negalima jais pasitikėt
LAIKRAŠTYJE “The Catholic Worker” 

ir rugpiūčio mėnesius labai aštriai pasisako 
Hennacy. Jis šaukte šaukia:

“Kodėl žmonės kaip avys turi mirti Vietname?
Kodėl tai pačiai armijai, kuri melavo,, kai žudė avis 

Dungway, turėtų būti leista ihelUoti apie laimėjimą karo 
Vietname, arba tikėti, kai jos kdmandieirius, Nixonas, 
sako, kad bus iš Vietnamo ištraukta 25,000 kareivių, kuo
met šį mėnesį yra šaukiama 29,500 jaūnų vyrų į armiją 
karo tęsimui?” (

Tai klausimai, kuriais yra susirūpinę milijonai ame
rikiečių. Čia mūsų prezidentas žada vieną, o daro kitą. 
Kalba apie taiką, o tęsia karą. Kalba apie sumažinimą 
ginkluotų jėgų Vietname, o dHftuoja į armiją naujus 
tūkstančius vyrų. j

Mr. Ammon Hennacy nėra vienas, kuris nusivylęs 
prezidentu. Milijonai kitų amerikiečių yra tos pačios 
nuomonės.

Tap tūrėtų būti, bet nebus;;.
BUVO sakoma: kaip diena aišku, kad kai pasibaigs 

Vietnamo karas, tie bilijdhai dolerių, kuriuos jis šian
dien suėda, eis Amerikos liaudies kasdieniniams gyveni
mo poreikiams. Atrodo, kad taip turėtą būti, bet iš pa* 
ties prezidento Nixond lūpų girdime, kad taip nebUš. 
Jis pasakė, kad jis tuH planus ir projektus, kur tos mil- 
žlHiškos leŠOs būs nukreiptoj kai karas pasibaigs. Jūs 
neis kaVui sU skurdd. / Jos neis mieštų getams panai
kinti. Jos neis kultūHhiamš reikalams. Jos neis, kitais 
žodžiais, liaudies būklei pagerinti.

Bet, žinoma, priklaūsyš daug kas nuo Amerikos 
Žmdnių nusistatymo. Jeigu jie miegos ir leis vyriausy*Žmdnių nusistatymo. Jeigu jie miegos ir leis vyriausy
bei vėl kokioms nors muitarinėms avantiūroms mūsų 
bilijonus švaistyti, tai ir bus švaistomi. Bet jeigu žmo-

bėgom toli už plataus oke
ano, ieškodami gerte s n id 
duonos kąsnio. 1929 metais 
pasiekėm Argentiną. Pa
keitę lietuvišką poną, ra
dom dar žiaūrešhĮ ameri
koną. Nežiūrint td, kad mes 
buvom jauni, piiHi energi-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
jos, bet darbą gauti buvo 
labai sunku. Tokių žmonių 
Kaip mes radome tūkstan
čius. Jie badavo, gyveno 

!po atviru dangumi. Visa 
laimė, kad ten nėra žiemos. 
Šiaip taip kelis skurdo me
tus iškentėjom. Kai Ispa
nijoj kilo revoliucija, atsi
rado daugiau darbų. Sve
timšalius siuntė į mažiau 
apmokamus, sunkiausius ir 
pavojingiausius darbus, bet 
mes nepametėm vilties. 
Stengėmės suartėti su pa
žangiosiomis organizacijo
mis.

Slinko metai, menesiai, 
bet gimtojo krašto neužmir
šome. Mūsų svajonė išsipil
dė — 1968 metais pasiekė
me savo mylimą Tėvynę. 
Mūsų gimtasis kraštas pa
sikeitęs. Labai džiugu, kad 
mūsų jaunimui nereikės 
taip, kaip mums, važiuoti į 
kitas šalis, krauti kapita
listams turtus. Mes kapi
talistų šalyje palikom patį 
brangiausią savo turtą — 
jaunystę ir sveikatą.

Išvažiavom jauni, o grį
žom pasenę, suvargę ir pra
žilę, bet Tėvynė mus priė
mė kaip motina savo tikrus 
vaikus. Nors mes užsieny 
dirbome kapitalistams, čia 
mus aprūpino pensijomis. 
Už tai, kad mus senatvėje 
neapleido, Tarybų Lietu
vos vyriausybei tariame 
nuoširdų ačiū.

Antanina ir Vaclovas 
: RudėleVičiai”

nėj u eiti į darbą ir 1.1. Baig
damas raportą, raktininkas i 
prašė mane nubausti Karce
riu. Tačiau, nustatęs mano 
sveikatos būklę, gydytojas šį ; 
kartą mane nuo karcerio iš- . 
gelbėjo. Kuriam laikui bu
vau paliktas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. Sėdėjau ket
virtame jo skyriuje, kiek at
menu, 148 kameroje, kurioje 
buvo apie 30 žmonių.

sveikata taisėsi. Vieną 
gražų vasaros vakarą, po 
narsios saiuecos dienos, paval
gę vakarienę, visi Kameroje 
uuvome gerai nusiteikę, sne- 
kticiavomes, juokavome. V ic- 
iirjj is draugų paprašė mano 

| padainuoti. Jis .pasiūlė žino
mą ir mėgstamą dainą apie 
Budiono kavalerijos šimtinę, 
išjojusią į stepes žvalgybon. 
Fradzioje spyriausi, tačiau, 
draugų prašomas, užtraukiau:

Ten už upės toli
skaidriai degė laužai...

Kai užbaigiau paskutinį 
dainos posmą, koridoriuje bu- 
dėjęo raktininkas Mažeika, 
tas nelemtas žmogelis, smar
kiai trinktelėjo durų “vilke
lį” ir sušuko:

—Aš tau padainuosiu!
Pasekmių ilgai laukti nete

ko. Rytojaus dieną atėjęs 
vyresnysis raktininkas per- 
sikaitė kalėjimo viršininko re
zoliuciją, užrašytą ant rakti
ninko Mažeikos raporto. Jo
je buvo sakoma, kad už dai
navimą aš nubaudžiamas sep
tyniomis paromis karcerio.

Kai kurie kalėjimo raktinin
kai ir valdininkai buvo pagar
sėję ypatingu žiaurumu ir sa
dizmu. Ypač ciniškai piktnau
džiavo savo teisėmis Kauno 
kalėjimo viršinihko pavaduo
tojas Korsak e vičius. Jo ty
čioj imuisi nebuvo ribų. Jis 
tiesiog mėgdavo pasirinkti 
savo aukas, kurias nuolat per
sekiojo, terorizavo ir baudė.

—Supūsi karcery, — nuolat 
girdėdavau šaukiant šį krau
gerį.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Kaip žinia, senas veikė
jas, taurus lietuvių tautos 
sūnus ir dabartinis Tarybų 
Lietuvos prezidentas Motie
jus Šumauskas buvo sme
toninėje i Lietuvoje ilgus 
metus kalinamas. Jis buvo 
suimtas ir įkalintas 1931 m. 
balandžio mėn. viduryje. 
Vilniaus “Tiesa” atspaus
dino jo iš tų laikų dalį at
siminimų. Tai lengvai pa
rašyti labai įdomūs atsimi
nimai.

Ir ko tie mūsų senieji 
draugai fašistinio siautėji
mo laikais nebeišgyveno, 
nebeiškentė j o!

Štai tik keli, sakiniai iš 
šių Šumausko atsiminimų, 
tilpusių “Tiesos” nr. 192, 
rugp. 20 d. Jis rašo:

1936 metų vasaros pradžio
je iš IX forto mane išgabe
no darbams į Pravien i š k i ų 
durpyną. Čia, bekasdamas 
durpes, susirgau ir pranešiau 
raktininkui, kad del ligos ne
galiu eiti į darbą. Sekančią 
dieną, kai gulėjau ant gultų, 
atėjęs raktininkais paliepė iš
kratyti iš čiužinio šiaudus. 
Supratau, kad ruošiamasi ma
ne išvežti kitur. Tos pačios 
dienos pavakary su grupe ka
linių mane išgabeno į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Kitos dienos rytą iškvietė

BUV. ARGENTINIEČIŲ
RUDELEVIčIŲ ŽODIS

Vilniaus spaudoj pasirodė
toks pareiškimas:

“Būdami jauni, mes apleL
dome vargingą savo Tėvy- pas gydytoją. šis, mane iš- 
hę. Nuo Smetonos režimo k!?u?«s’ .klok Palvojo, r icharra Irnnn iv

“TAIP PRAEINA 
“PASAULIO GARBE”

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kolumnoje 
“Kasdien” daro tokią pasta
bą apie buvusį prezidentą 
Johnsoną:

Buvęs prezidentas L. John- 
sonas vaikšto visai nepastebi
mas, sako AP žinia.

. Sąlygos daro didelį poveikį 
į žmogų, bet kai kurie žmo
nes, ir sąlygų iškelti aukštai, 
ilgai ten nesilaiko.

Ponas Johnsonas perdaug 
savimi pasitikėjo, manė galės 
tę.?ti karą (prieš žmonių norą, 
tai nuslydo žemyn'.

Vos metams praėjus, jis 
jau užmirštas žmogus.

Kaip lotynai sakydavo: 
“Sic transit glorią mundi” .— 
Taip praeina pasaulio garbė.

Taip praeina ir žmogaus 
garbė.

O kas nesimoko iš istorijos, 
istorija tą nustumia į šalį.

> ap
žiūrėjo išbertą kūną ir liepė 
eiti atgal j kamerą. Gydyto
jui apžiūrint, ant jo stalo pa
mačiau ilgiausią raportą ka
lėjimo viršininkui, kuriame 
raktininkas buvo prirašęs ne
botų dalykų. Jis skundė, kad 
esu simuliantas, nepaklusnus, 
kad jam priešinuosi, atsisaki-

nes pareikalaus, kad karui išleidžiamos sumos eitų liau
dies gerovei pakeiti, su jomis taip ir tdi’ėš būti pasi
elgta.,

Ponas prezidentas pamiršo, kaš atsitiko su jo pinti
takūnu, kai jis nesiskaitė su liaudies norais ir troškimaisJ Burma. Bandulos aikštė Rangūna centre. Iš kairės
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Laiškai redakcijai
Gerbiamoji Redakcija

Jau kelinti metai nebe- 
gaunu laiškų nuo dėdės ir 
nežinau kas su juo atsitiko. 
Labai prašau, padėkite man 

sužinoti, kas atsitiko dėdei, 
kur gyvena, kaip sekasi, jei 
dar jis yra gyvas.

Jei miręs, praneškite man, 
kada miręs.

Už pagalbą, suteiktą man, 
ieškant dėdės, iš anksto 
nuoširdžiai dėkoju.

Kol gaudavau nuo jo laiš
kus, jis gyvendavo pagal šį 
adresą:

USA
6901 Whitney Ave.
Cleveland 3, Ohio.
Juozas Waicius

Mano "J rėš as:
Lithuania, USSR
Birštonas
Melnikaitės 10
A. Pabiržis

man atrodo, kad vyras mi
rė 1936 metais. Jis dirbo 
anglių kasyklose maineriu.

Dar kartą, brangi redak
cija, maloniai prašau Jus- 
padėkite man.

Tuo ir baigiu. Linkiu ; 
Jums visiems daug sėkmės 
Jūsų darbe.

Tariu sudiev.
Lithuania, USSR
Šiauliai 7
Dainų km.
Teklė Acavičienė,

Motiejaus
Laukiu iš Jūsų žinių.

Nuo Redakcijoj: Mes, 
žinoma, tokiais apdraudų 
ieškojimo reikalais neužsi- 
imame ir laiško autorei ne
galime padėti. Bet jeigu kas 
iš jos giminių arba velionio 
pažįstamų ką nors apie tai

laišką atsilieptų.

Gerb. “Laisves”
Redakcija,

Kreipiuosi į jus su 
liu prašymu. Gal turite Ma
rijos Monck, Montrealio mi- 
nyškos, aprašymą? Aš jau 
perieškojau visų kitų pa
žangesnių laikraščių redak
cijas, bet niekur negaliu jos 
rasti. Nesvarbu, ar ji būtų 
lietuvių ar anglų kalboje. 
Aš pasižadu sumokėti du- 
beltavą kainą. Prašau duoti 
žinoti.

Su pagarba,
■ Stasys Taurinskis,

dide-

Dr. J. Brėdikis apie 
Amerikos lietuvius 

gydytojus
Kauno Klinikinės ligoni

nės įžymusis chirurgas, šir- 

So. Woddslee,; Ont., 
Canada

Nuo Redakcijos: Mes to
kio leidinio’ neturime, ir ne
žinome, kur jį būtų galima 
gauti. Bet jeigu kas iš mū
sų skaitytojų tą leidinį tu
rite arba žinote, kur gali
ma gauti, padėkite šio laiš
ko autoriuj.

d-ras Jurgis Brėdikis, para
šė išsamų straipsnį apie 
JAV Lietuvių gydytojų 
mokslinę veiklą Lietuvos 
gydytojų žurnale “Sveika
tos apsauga” š. m. nr. 5. 
D r. J. Brėdikis prieš porą 
metų ilgai svečiavosi JAV, 
lankė ligonines, studijavo 
amerikiečių gydymo bei chi
rurgijos metodus, susipaži
no su įžymesniais Amerinds 
lietuviais gydytojais, daž
niausiai įvairiais specialis
tais; su jais kalbėjosi, dis
kutavo, bendravo.

Visą tą sukauptą infor
maciją d-ras J. Brėdikis da
bar pateikia Lietuvos gydy
tojams, “Sveikatos apsau
gos” skaitytojams.

Labai gražu, kad d-ras J. 
Brėdikis informuoja Lietu

vos gydytojus apie profe
sinę veiklą, specialybę bei 
pažangą jų kolegų, gyve
nančių užsienyje. Mokslinis 
kontaktas visuomet naudin
gas gydytojų profesijai ir 
abiejų šalių profesionalams.

Dr. A. Petriką

Maloni ir gerbiama 
redakcija!

Siunčiu Jums kuo nuošir
džiausius sveikinimus iš 
Lietuvos.

Aš esu Teklė Acavičienė, 
Motiejaus, gimusi 1888 m. 
Turiu į Jus didelį prašymą, 
ir būčiau be galo Jums dė
kinga, kad padėtumėt man 
surasti, kokioje kompanijo
je buvo apdraustas mano 
vyras.

Mano vyrąs Acavičius Fe
liksas, Jono, išvyko į JAV 
1914 m ir visą laiką aš su 
juo susirašinėjau. Jis man 
rašė, kad yra apsidraudęs 
ir po jo mirties aš galėsiu 
atgauti šiuos pinigus. Vy
ras man buvo atsiuntęs 
draudiminį dokumentą, bet 
1941 m. kare man sudegė 
visi dokumentai ir as tiks
liau neatmenu net jo adre- 
sL Rodos gyveno Wilkes- 
Barre, Pa.

Tiksiai neatmenu, bet

KULTŪROS NAMA5?
Mažeikių rajone pastarai

siais metais pastatyti septy- 
neri kultūros namai. Šįkart 
jais pasipuošė Juozo Gare
lio kolūkio centras — Ple
venai.

D„ Rimkus

Roma. — Vakarų Vokie
tijos užsienio ministras 
Brandt čia atvyko pasitarti 
su Italijos užsienio reikalų 
ministru Moro Europos 
saugumo klausimu.

Nepriklausomybės monumentas.
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ifeANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS

i Iš praeities pergyvenimų
(Tąsa) 

Mūsų belaisviai
Dusetiškiuose buvo du geri socialistai, 

kuriuos policija gaudė net nuo 1905 m. 
Tai buvo Vilius Puteikis, Berniūnų kai
mo, ir Daminika.s Kulikauskas, Matiukų 
kaimo. Puteikis, buvęs socialistų išrink
tas valsčiaus raštininku, o Kulikauskas 
siuvėjas, geras propagandistas ir Duse
tose sakęs keletą kalbų prieš carą.

Kulikauskui buvo sunku slapstytis, 
jis buvo senesnis ir šlubas, jį lengva at
pažinti. Matiukų kaimelis tik trys ūki
ninkai, visi Matiukų pavardėmis. Jų 
jaunimas buvo daugumoje kuopiečiai, 
kiti geri rėmėjai. Tai bežemio kriaučiaus 
D. Kulikausko pasidarbavimu. Jie, drau
gų palaikomi, slaptai gyveno net trejus 
metus, kol sukelta lėšos kelionės į Ame
riką.

Dusetų miestelyje taipgi buvo socia- 
nors inteligentai, kaip: J. Kaške- 

vičius, Purenąs. Milanka buvo pasiša
linę. Laikrodininkas Aleksandra Ba
cius buvo daugiau prasilavinęs ir pamo
kytas. Bet anie jo likimą žinių trūks
ta. Jis dingo 1919 ir 1920 sukilimo laiku.

Pažintis su Aleksa-Angariečiu
Matiukų kaimelyje Vincas Matiukas 

buvo turtingiausias. Du broliai ir dvi se
serys apdirbdavo laukus. (

Vincas mėgo vadinamas pirmeiviu, ar
ba pažangiu ūkininku. Jo klojime dar 
pradžioje sukilimo buvo surengtas taip 
vadinamas “Lietuviškas vakaras, su ma
žo veikalėlio pastatymu, dainų, deklama- 
ciiu ir, svarbiausia, Jurgio Smalsčio pra
kalba prieš caro valdžią. Tuosyk praėjo 
valdžios nepastebėta. O žmonėse kalbos 
plito apie Lietuvišką vakarą pas Vincą. 
Kuomet policija ieškodavo Puteikio, ar 
Kulikausko, keletą sykių apieškojo ir 

lįpas juos. Bet veltui.
Sužinojome, kad iš centro atvyks pa

siuntinys, o tai žiemos laikas, prašėme 
Vtncą pavelijimo jo bute sueiti,. Vincas 
sutiko, bile tik svečias iš toli.

Susirinko virš tuzinas svečių, keli Vin
cui dar nematyti. Buvo jau naktis, su
manėm langus uždengti marškomis. 
Vincas apsigando, bet buvo įtikintas, 
kad dėl jo gerovės. Antanas Šutas (va
dinosi Šuteliu) atvyko su svečiu; Sve
čias su studentišku žiponu ir ilga ser
mėga apsisiautęs, ir su maža barzdele. 
Jis nrisistatė esąs Aleksandras Angarie- 
tis, S. D. Centro atstovas.

Supratome, kad jis daug žino apie so
cializmą. Jis pasakojo kad dabar tarp 
socialdemokratų randasi dešiniųjų ir 
kairiųjų. Ir kuo skiriasi vieni nuo kitų. 
Kalbėjo gal apie porą valandų apie Par
tijos pogrindinį veikimą ir dešiniųjų so- 
9^alistų nukrypimą nuo Markso-Engel- 
so mokymo: Iš drg. Angariečio kalbos 
sužinojome, kad tarp socialdemokratų 
esama menševikų ir bolševikų. Kiek vė
liau sužinojome, kad Angariečio čia bū
ta tuojau po tarptautinio socialdemo
kratų suvažiavimo, kuriame drg. Leni
nas pasitraukė nuo Plekanaucų ir Dei- 
čistų, kurių grupė buvusi mažumoje. Po 
Angariečio atsilankymo dar aiškiau ryš- 
*ėjo, kad tūli ūkininkai jaučiasi pra
kilnesniais už bežemius, mažažemius so
cialistus.

Matiukų kaimelis buvo kaipo veikimo 
centras. Elena Matiukaitė, vėliau tapu
si Merkiene, tvarkė slaptą knygynėlį ir 
sėkmingai platino partijos proklamaci
jas. Jos brolis Zidaras Matiukas buvo 
talentingas aktorius* daug rūpinosi vei
kalėlių pastatymu. Žmonės mylėjo lie
tuviškus pastatymus, juose lankydavosi. 
Matiukų vaidintojų grupelė gražiai pa
garsėjo. Daug kas jautė, kad tai socia
listų veikimas, bet kadangi niekas dau
giau neužsiėmė tuo, tai ir Dusetų ku
nigai ne nemėgino skelbti, kad bedievių 
ar kokių atskalūnų veikimas...

Kunigas pagrasino

daug metų rūpinosi įsteigti Duokišky
je parapiją. Kiek jie prirašė prašymų, 
ir kiek pasiuntinių siuntė pas vyskupus, 
bet vis Kamajų klebonas laimėdavo. 
Pavasariais ar blogo oro laiku negalė
davo nei prie mirštančio atvežti kunigą 
su sakramentais. Jie tiksliai žinojo' var
dus mirusių be sakramentų ir patepimų. 
Kiek mažyčių mirė be krikšto. O tai 
vis dangaus dievui nuostoliai. Juk jie 
visi galėjo šėtonui patekti.

Bet po 1905 metų revoliucijos labai 
padidėjo ir prieš kunigus agitacija. Vys
kupai tą gerai suprato, kad tikinčiųjų 
reikalavimą reikia patenkinti, taip ir 
leido tverti parapiją Duokiškyje. At
siuntė labai plėšikišką kunigą, kuris 
jiems įsteigė tikrą vergiją. Duokiškyje 
nebuvo kunigui namų, nei tinkamų svir
nų. O per trejetą metų iškilo kaip dva
relis klebono pastatai. Kiekvieną ne- 
dėldieni per pamokslą užsakydavo kiek 
vyrų, kiek moterų turi atvykti ar su 
vežimais, ar, su kitokiais įrankiais. Kas 
prie statybos, kas prie ūkio. Kunigas 
buvo dar pusamžis, kuomet pastatė kle
boniją, atvyko ir kunigo gaspadinė, ku
ri buvo jaunesnė už kleboną.

Gasnadinė prižiūrėdavo davatkėles, 
dirbančias prie pieno, sviesto gamybos.

Klebonas, po mišių pasiėmęs mažytį 
suoliuką eidavo j lauką prižiūrėti dir
bančių vergų-talkininkų. Jo žemė, kaip 
vienkiemio, visa buvo aplink namus. 
Apie devinta valandą ryte skambina mi
šių laiką, tai meistrai turėjo sustoti dir
bę kad nepakenktų maldininkams.

Mišių klausymas meistrams ir talki
ninkams, ypač dirbantiems kunigo lau
kuose, atrodė, nebuvo verstinas. Kar
tais vežąs akmenis ar smėlį suvėluoja, 
murnikiokas nurodo vietą, kur ką iš
krauti. Sykiu jis turėjo ir kitą tikslą, 
tai pasikalbėti su talkininkais. Vasaros 
laiku taip daug darbo turi ūkininkai sa
vo laukuose, o čia pas kunigą dirba lau
ko darbus. Tą sunkią naštą jautė gal 
visi, įbet, bijodami nuodėmės, vergavo 
kunigui. /;

Kunigas jau buvo praturtėjęs. Apart 
puikios klebonijos, didelių svirnų, įsi
taisė ir puikią ledaune: Tai buvo visai 
naujanybė' toje apylinkėje. Žiemą para- 
pijonai priveža ledų, klebonas vasarą lai
ko pieną, sviesta kol sutaupo vežimą, 
kurį nuveža net Rokiškiu.

Klebonas vienas pats tvarkė pinigų 
pribuvimus ir išmokėjimus. Rudens lai
ku išsiųsdavo kelis vežimus patikimų 
pinigų žebrokų į tolimas parapijas, vis 
dėl bažnytėlę® statybos. Pagaliau dau
gelis užsakytų padienių pradėjo išsisu
kinėti. nors ir ranką kunigui bučiuoda
mi aiškina savas bėdas, kad negali at
vykti talkon. Nežinau, kaip kunigas su
uodė, kad parapijonų atsiprašinėjimas 
turi bendro su mūrnikioku. O kunigo 
būta tikro dėl to.

(Bus daugiau)

Nauji Karlo Markso universiteto rūmai 
netrukus papuoš mugių miestą—Leipcigą. 
20-ųjų Vokietijos Demokratines Respubli
kos metinių dienomis, kai statybininkai (pa
sieks projektinį 142 metrų aukštį, bus pra
dėti apdailos darbai. šiuo metu pastatąs 
jau pakilo daugiau kaip 90 metrų.

A. PETRIKĄ

Iš netolimos praeities
Pernai Vilniaus leidykla 

“Vaga” išleido šeštąjį, ir 
paskutinį, tomą Gabrieles 
PetkeVičaitės-Bites raštų. 
Ši 550 pusi. 6,000 egz. tira
žu išėjusi knyga, tai “LAIŠ
KAI”, parašyti tarp 1890 
m. bal. mėn. 13 d. ir 1942 
m. bal. mėn. 21 d.. Sudėtieji 
381 laiškai, aišku, ne visi, 
kuriuos jų autorė parašė; 
tai tik išlikusieji ir suras
tieji. G. Petkevičaitės me
tas buvo nepalankus kores
pondencijos taupymui. Ca
ro žandarai gaudė nužiūri
mų veikėjų laiškus, iš jų 
sudarydavo politines bylas, 
nusikaltusius siųsdavo į ka
lėjimą ar Sibirą. Dėlto, at
sargumo dėlei, dažnai.. ad
resatai, tik perskaitę, laiš
kus naikindavo.

G. Petkevičaitė buvo 19-jo 
amž. gale ir 20 amž. pra
džioje ižymi visuomeninin
ke, turėjo labai daug pažin
čių ir vedė plačią korespon
dencija. tad ir jos laiškai 
gana įdomūs. • Jie atspindi 
ne tik autorės gyvenimą 
bei veiklą, bet ir daugelio 
kitų to periodo žvmių vi
suomenininku, 
politikų darbą.

Pirmoji G. 
knvga, išleista 
“Krislai”,

rašytojų bei

P-tės raštų 
1966 m., — 

apysakos, apsa
kymai ir atsiminimai; II— 
“Karo meto dienoraštis” 
(pirmojo pas. karo); III — 
romanas “Ad Astra” (“Į žvai- 
gždęs”) IV — “Pasikalbėji
mai” publicistika: V—“Li
teratūros istorija”, pasauli
nės literatūros istorijos va
dovėlis. Kritikos straips
niai: VT. kaip jau minėta, 
— “Laiškai”.

Daugiausia G. P-tės laiš
kų išlaikė varpininkė-laik-

raštininkė, “Lietuvos žini- 
nių” bei “Lietuvos ūkinin
ko” leidėja, ir jos artima 
draugė, — Felicija Bortke- 
vičienė, mokytoja Jadvyga 
Juškytė, rašytojas J. Tu
mas-Vaižgantas, Povilas Vi
šinskis, M. Višinskienė, dr.
J. Basanavičius, J. Lindė- 
Dobilas, advokatas P. Leo
nas, J. Žymantienė - Žemai
tė ir kiti.

G. P-tės visuomeninis 
darbas

G. Petkevičaitė, nežiūrint 
jos ideologinio ribotumo, 
buvo gana pažangi visuo
menininke, nuoširdi huma
nistė ir tauri altruistė. 1894 
m. ji įsteigė neturtingiems 
moksleiviams šelpti “Žibu
rėlio” draugiją, kuri su
rinktomis aukomis padėjo 
mokslus eiti neišgalintiems 
studentams. Pradžioje “Ži
burėlis” buvo nelegali, ne
partinė šalpos organizacija. 
Ji legalizavosi tik 1907 me
tų pradžioje. Ji šelpė vi
sokios pasaulėžiūros moks
leivius. Šelpė ir V. Micke- 
vičių-Kapsuką, kai jis stu
dijavo Šveicarijoje, skulp
torių J. Zikarą, J. Biliūną,
K. Petrauską, kalbininką 
K. Būgą, Kl. Jurgelioni, P. 
Rimšą ir daugeli kitų. 1902 
m. G. P-tė. su kitais, įkūrė 
Kalinių Globos Draugiją, 
kuri rūpinosi “laisvos” Lie
tuvos kalėjimuose sukištu 
žmonių bei jų šeimų šelpi
mu 
cionistu Draugija, kuri ko
vojo prieš pernelyg išsiplė
tojusį alkoholizmą ir mer
gaičių viliojimą į prostitu
cijos namus. Šioje Drau
gijoje G. P-tė daug dirbo. 
Tolygiam tikslui G. P-tė, su

1920 m. ikūrė Aboliu

Nuo Kamajų į Ušpalius prastas kelias. 
:>nt už dešimties varstų kaimas, vadi- 

namas Duokiškiu. Ten sena medinė baž- 
iĮwtėlė, ir jos žemės du valakai. Ka- 
mjų klebonas žemę išrenduodavo, o mi
šių laikyti atsiųsdavo kunigioką porą sy
kių per metus. Apylinkės žmonės per

NAUJI LAIKAI
Dabar nauji laikai — sūnus sušunka, — 
Ir mus nėra ko verst gyventi sunkiai! 
Jaunimas dabartį geriau išmano,
Gyvens laisviau, negu tėvai gyveno, — 

Laikai kiti!
Erdvė plati!

Netenka mums kovot ant barikadų! .
Tai kam tėvai akis mums žygiais bado;?!
Skirtingai mes priklausome epochai:
Kitokia meilė nūn, kitokie šokiai, — 

Jiems — praeitis! 
Mums — ateitis!

Tėvams likimas skyrė badą, karą. •.
Dėkojame jiems už iškovotą gerą,
Bet mes juk nekalti, radom viską
Ir teisę turim atsikvėpt nors biskį, — 

Vergai — seni, 
O mes — jauni!..
• • •

Tikrai, ak, tikrai, mano mielas sūnau, 
Laikai jau kiti, jie nauji pagaliau!
Kaip gera, džiugu, kad žvalius jus matau, 
Į ateitį didžią įžengiant žinau.
Nežūsta jau šiandien jaunuolių šimtai, 
Nutilo siaubingi žudynių ginklai;
Jau žagrių nebėr, praplatėjo langai, 
Atėjo į kaimus kultūros namai.
Žmogaus sunkų triūsą stipri mašina
Atlieka didžiom dovanom nešina,
Ją tenka valdyt viėn mintim sumania, 
Jos gausmą galingą lydėt su daina.
Bet, nors daug kas keičias, laikai jau kiti.
Palieka žmogaus struktūra ta pati;
Tas pats ilgesys skamba jo prigimty, 
Jam liepta vis siekt ir gyventi vilty.
Vien keičiasi formos aistringos kovos!
Jums bėgant takeliais arenos kitos
Teks nešt estafetę naujosios liepsnos,
Teist ainiams nors kiek savo laimės skolos,

Žiebt daugiau jiems šviesos!
Jums lenktis teks dėsniui kietam pažangos!
Tas dėsnis, pulsuoti širdy jums nestos!
Jis stums jus į priekį, kamuos nuolatos, 
Kasdien reikalaus jūsų valios klusnios, 

Dėsniui tam pajungtos!
V. Ičius

kitomis moterimis, įkūrė 
dar vieną organizaciją, pa
vadintą “Doros Brigada,” 
bet ši neilgai gyvavo. Ji 
dalyvavo ir suruošime 1899 
m. Palangoje pirmojo lietu
vių spektaklio Lietuvoje — i 
“Amerika pirtyje.” Dėl šio ' 
įvykio caro valdžios žanda- . 
rai daug veikėjų buvo areš- 
;avę ir iškėlę jiems bylą už 
“priešcarinę veiklą.” Dėl to • 
nemažas būrys lietuvių pa
teko kalėjiman ar trėmi
mam

G. P-tė iš profesijos bu
vo cenzuota mokytoja. Be 
to, ji lankė bitininkystės ir 
daržininkystės kursus. Ji 
ir Bitės slapyvardį pasirin
ko. G. P-tė gimė 1861 m. 
kovo 18 d. tėvo, Jono L. 
Petkevičiaus, Puzi n i š k i o 
dvarelyje. Rozalimo valse. 
Mirė — 1943 m. birželio 14 
d. Panevėžyje. Mirus tė
vui, iš 105 dvarelio dešim
tinių, jai atiteko^ 14-ji dalis 
(anie 7 dešimtinės), kuri, 
dėl šeimyninių kivirčų, tirp
te sutirpo. Amžiaus pabai
goje jai teko' gyventi iš mo
kytojos pensijos ir gauna
mo už raštus honoraro. Ra
šyti G. P-tė pradėjo “Var
pe,” c . J-™-. -------
dą, “‘Vilniaus žiniose,” “Lie
tuvos žiniose,” “Lietuvos 
ūkininke” ir kituose leidi
niuose.

D-ro J. L.. Petkevičiaus 
dvarelis buvo vieta, kur il
gus metus periodiškai rink
davosi to meto liberalai - 
progresistai - socialistai ir 
kt. Tuose slaptuose mitin
guose - konferencijose da
lyvaudavo V. Mickevičius- 
Kapsukas, Z. Aleksa-Anga- 
rietis, L. Prūseika, K. Bie
linis, A. Janulaitis, VI. Po
žėla, P. Višinskis, J. Biliū
nas, ir kiti, kurie buvo nu
sistatę .prieš caro valdžią. 
Jie vadinosi “susipratusiais 
lietuviais.”

G. Petkevičaitė politiniu 
požiūriu stovėjo su liaudi- 
ninkais-liberalais. Tuo me
tu žodis “liaudis” ir “liau
dininkai” turėjo kitokią 
prasmę, nei dabar. Tarp 
“susipratusių lietuvių,” vei
kusių vienokiu ar kitokiu 
būdu prieš caro valdžią, bu
vo grafų, bajoru, dvarinin
ku, stambių ūkininku, val
dininkų. tarnautojų - biuro
kratų. įvairiu profesionalų 
ir dalis “liaudies.” Lietuvių 
kalbos žodvnas. VII tomas, 
nsl; 391, liaudininkus va
dina — “tam tikros buržu
azinės partijos nariais.” Gi 
dabartiniu supratimu žodį 
“liaudis” tasai nats žodynas 
taip aptaria: “Liaudis—Pa
prasti darbo žmonės, vals
tiečiai,” ... “liaudiški inte
ligentai,” etc. Taigi skirtu
mo yra.

Liaudininkai — nereiškia, 
kad jie vra liaudies atsto
vai, kaip kad tautininkai 
nėra tautos atstovai. Tai 
tik tam tikros politinės 
partijos nariai ar jos sim- 
patikai.

Šį G. Petkevičaitės raštų 
tomą, paruošė ir Pratarmę 
parašė A. Žirgulys. Jis ir- su
redagavo. Jam talkino re
dakcinė komisija: P. Čes
nulevičiūtė, K .Doveika 
((pirm.) ir J. Jurginis. G. 
Ptės gyvenimo ir kūrvbos 
išsamia kronika paruošė J. 
Jasaitis. Dailininkė — R. 
Gabrėnaitė;

Knvga verta skaitymo. 
Tai fragmentas lietuvių 
tautinio atbudimo istorijos.

Statoma pedagoginė 
mokykla

Panevėžys. — Zigmo An
gariečio gatvėje trečiosios 
statybos valdybos darbinin
kai paklojo pamatus nau
jam pastatui. Čia iškils ke
turaukštė pedagoginė mo
kykla. Ji turės erdvias kla
ses, mokymo kabinetus, 
sporto salę.

Naujoji pedagoginė mo
kykla bus penktoji speciali 
vidurinė mokykla Panevė
žyje. Ji ruoš pradinių kla
sių mokytojus ir ikimokyk
linio auklėjimo specialistus. 
Mokyklą numatoma užbaig
ti 1971 m.

Pittsburgh, Pa.
Demonstracijos, mūšiai, 

areštai
Gerokas laikas, kaip ne

grų organizacijos susivieni
jo į “Black Construction 
Coalition” organizaciją ir 
protestuoja prieš Pittsbur- 
gho statybos unijas, kad 
mažai negrų yra įsileidžia
ma į statybos darbus. Sta
tybos darbai yra atliekami 

(Įstoti 
į statybos, uniją yra sunku 
baltiems ir negrams.)

Negrų BCC organizacija, 
nesulaukdama, kad daugiau 
negrų būtų priimta į staty
bos darbus, rugpiūčio 25 d. 
susirinko prie statomo Sta- 
diumo (“Three River Sta
dium”) virš 5,000 negrų ir 
baltų ir pradėjo demon
straciją. Demonstracija per
ėjo Allegheny upės tiltą, 
tiesiai j miesto centrą, kur 
vra baigiamas statyti U S 
Steel pastatas, 64 aukštų. 
Tą dieną užsibaigus de
monstracijai jos vadai pa
sakė. kad demonstracijos 
bus daromos kasdien, kol 
BCC reikalavimai bus pri
imti.

Rugpjūčio 26 d., 7 vai., 
vėl minia žmonių susirinko 
prie Stadiumo. Pradėjus de
monstrantams eiti per tiltą, 
policija davė įsakymą, kad 
eitų tik šaligatviais, nes 
gatvėmis eidama demon
stracija sulaikanti visą ju
dėjimą mieste. Demonstran
tams atsisakius policijos 
klausyti, policija pavartojo 
prievartą. Iš to kilo mūšiai 
tarp policijos ir demon
strantų. Sužeistų buvo virš 
20. Kai kurie buvo nuvež
ti j ligoninę. Areštuota apie 
150 vyrų ir moterų.

Rugpiūčio 27 d. vėl pasi
kartojo demonstracija nuo 
tos pačios vietos ir į tas pa
čias vietas. Nors demons
trantų buvo mažiau, bet ir 
be areštų nebuvo apsieita. 
Tą dieną miesto gaspado- 
rius - majoras Barr davė 
isakyma sulaikyti visus sta
tybos darbus iki rugsėjo 2 
d., kad uniiu ir negrų va
dai per tą laiką laikytų su
sirinkimus dėl suradimo tai
kos.

Rugpiūčio 28-29 dd. staty
bos darbininkai, virš 1,700, 
nradėio demonstracijas, rei
kalaudami užmokesčio už 
tas dienas, kol bus sulaiky
ti statybos darbai.

Kain tas viskas užsibaigs, 
sunku pasakyti, bet dabar 
miestas turi tokia bėda, kad 
nėr visa šalį buvo matoma 
ir girdima...

o vėliau, atgavus spau- unijos darbininkų.

Varšuva. — Lenkija mi
nėjo 30 metų sukaktį nuo 
Hitlerio užpuolimo ant Len
kijos 1939 m. rugsėjo 1 d.

Rio de Janeiro. — Rimtai 
susirgus Brazilijos prezi
dentui - diktatoriui Silvai, 
militaristai susikraustė į 
prezidentinį palocių ir jie 
dabar valdo šalį.
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BINGHAMTON, N. Y
Gražiai paminėta vedybinė 
sukaktis—paremta spauda
Mūsų mieste yra retenybė 

paminėti auksinę vedybinę 
sukaktį. Tačiau rugpjūčio 
16 d. Amerikos Legijono sa
lėje bankete Juozas ir Onu
tė (po tėvais Marčioliūnai- 
tė) Kireiliai gražiai paminė- 
ji savo 50-metinę vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Didelis 
kreditas priklauso jų viena
tiniam sūnui D r. ir jo žmo
nai Kari Kireiliams ir ketu
riems anūkams už širdingą 
malonų savo tėvelių prisi
minimą, surengiant jiems 
šią puotą. Dr. Kari Kirei- 
lis ir jo žmona šiuo metu 
gyvena Houston, Texas 
valstijoje. Jis mokytojauja 
Texas Universitete. Be gra
žaus būrelio jaunesnių da
lyvių, daugumoje dalyvavo 
senesnio amžiaus žmonės, 
su kuriais draugai Kireiliai 
per virš 50 metų glaudžiai 
bendravo ir kartu veikė ir 
dabar dar tebeveikia orga
nizacijose.

Tarp vietos lietuvių, ypač 
pažangiųjų tarpe vargu bū
tų galima rasti tokį, 
kuris nežinotų jų veiklos. 
Jiems nebuvo ir nėra darbo, 
kuris būtų per didelis ai‘bajKump a n,

už dalyvavimą ir nuo visų 
dalyvių gautas gražias ver
tingas dovanas.

Po skaniai gero maisto 
paruoštos vakarienės ir ma
lonių ceremonijų, atsirado 
ir muzika. Kas norėjo šok
ti, galėjo maloniai pasišok
ti. Tas ir buvo padaryta. 
Atsirado keletas ir iš se
nesnių žmonių norinčių pa
rodyti savo jaunystės dienų 
linksmybę, tai jie gerai ir 
pasišoko. Nešokantieji tę
sė pasikalbėjimus bei pasi- 
vaišinimus.

Šiame pobūvyje dalyvavo 
ir Juozo Kireilio sesutė B. 
Ostupienė ir jos dukra A. 
Lupsevičienė iš Newark,

per sunkus, kad jį atlikus. 
Jiems darbo žmonių reikalų 
gynimas ir organ i z u o t a s 
veikimas stovėjo pirmoje 
vietoje.

Dar anais senais laikais 
(1915-1916 metais ir kiek 
vėliau), kada-.čia kūrėsi 
Lietuvių Svetainė, organi
zavosi Aušros Choras, teat
rališkas ratelis, ALDLD 20 
ir LMPSA 23 kuopos, jie 
taip pat darbavosi greta 
kitų. Buvo ir dabar tebėra 
jų nariais. Onutė per kai ku
rį laiką sėkmingai atlikinėjo 
ir LMPSA 23 kuopos finan
sų sekretorės pareigas. 1930 
m. organizuojantis LDS 6 
kuopa, mes juos matome ir 
čia gražiai darbuojantis.

O kur visi kiti darbai dar
beliai? Kaip tai: suruoši
mas įvairiausių pramogų, 
pasilinksminimui vakarų, 
sukėlimui piniginės para
mos ne tiktai vietos orga
nizacijų palaikymui, bet ir 
visiems kitiems visuomenei 
svarbiems tikslams, praves
toms kampanijoms per mū
sų centrinių organizacijų 
komitetus. Tai vis jų gra
žus atsižymėjimas pažan
giosios veiklos bare per 
šiuos virš 50 metus.

Vakaro pirmininkė buvo 
drg. K. Vaicekauskienė, ku
ri trumpai kalbėjo apie pa
rengimo tikslą ir jubiliatų 
nuoširdų veikimą, rėmimą 
spaudos ir kultūros. Publi
ka sustojus išgėrė tostą, 
griausmingais aplodismen
tais sveikino ir linkėjo ge
riausios sveikatos ir dar il
go ir laimingo gyvenimo. S. 
Vaineikis ir O. Lupsevičie
nė ir kiti jiems sudainavo 
“Ilgiausių metų.” Po to 
pirmininkė iškvietė šeimos 
narius ir kelis jų draugus 
iš jaunesnės kartos žmonių, 
kurie anglų kalboje siuntė 
Kireiliams malonius sveiki
nimus ir linkėjimus. Taip 
pat buvo iškviesti ir iš se
nesnio amžiaus lietuviai: H. 
Pagiėgalienė, A. Žolynas, A. 
Pagiegala, šių žodžių rašė- 
ja ir kiti. Jie visi nepasi
gailėjo širdingų sveikinimų 
ir linkėjimų, su maloniu pri
minimu matyti drg. Kirei- 
lius ir ateityje taip pat gra
žiai besidarbuojančius pa
žangos rate, kaip ir iki šiol. 
Pabaigoje tapo iškviesti ir 
patys jubiliatai, kurie pa
reiškė visiems šiltą padėką

O kad šis drg. Kireilių 
gyvenime įvykis būtų dar 
svarbesniu, tai Helenutė Pa- 
giegalienė ir Ona Wellus 
priiminėjo dovanas nuo ge
rųjų “Laisvės” rėmėjų. Se
ka vardai: Juozas ir Onutė 
Kireiliai $10, B. Ostupienė 
$2; po $1: E. Strole, A. Žo
lynas, P. Mačiukas, A. Pa
giegala, U. Šimoliūnienė, L. 
Mainionienė, A. Dish, P. Ja- 
silionienė, S. Vaineikis, E. 
Slesser, A. Burt, A. Uogen- 
tas, J. Vaicekauskas, A.

N. Strole, J. 
Strole, O. Wellus, M. Sa
dauskas, A. Lupsevičienė ir 
A. Baka. Viso kartu $32. 
Visiems širdingas ačiū už 
dovanas.

Vedybinės sukakties pa
minėjimas baigėsi maloniai 
draugiškoje nuotaikoje. 
Laikas gražiai praleistas 
dėl geros naudos. Kartu su 
šia korespondencija pasiųs
tos ir aukos “Laisvės” ad
ministracijai.

Ona Wellus

Lapaz.— Bolivijos valdžia 
uždarė JAV Informacijų 
Tarnybą, kaip priešingos 
propagandos centrą.

Nepaisant vasarinės šilu
mos, rugpiūčio 27 dieną įvy
kęs LLD 75 kuopos susirin
kimas buvo sėkmingas. Bai
gus pietus, “biznio” reika
lais susirinkimą greitai pra
vedė A. Valilionis.

Svarbiausia, aptarta atei
nantis spaudos naudai ban
ketas ir koncertas. J. Kan- 
ceris pranešė, kad banketo 
bilietai jau platinami ge
rai. Koncerto programą 
atliks geriausios vietinės : 
meno jėgos. Geri pažangios 
spaudos rėmėjai dar gali 
prisidėti su dolerine ar do
vanėle, kaip mes sakome, 
“dėl išlaimėjmų”. Tuo rei
kalu darbuojasi mūsų spau
dos vajininkai — M. Vali- 
lionienė, J. Kanceris ir kiti. 
Matykite juos.

Mūsų kuopa neužmiršta 
ir tuos draugus, kurie toli 
nuo mūs darbuojasi lietuvy
bės išlaikymui. Susirinki
mas nutarė Urugvajaus 
draugų “Darbą” pasveikin
ti su pusšimčiu dolerių. 
Baigus susirinkimą, sekė 
kultūrinė programa— skai
tyta trumpa paskaitėlė apie 
mirusį Lietuvoje poetą Te
ofilį Tilvytį. Muzikališkąją 
programos dalį atliko- H. 
Mikitienė, F. Mankauskas, 
J. Daugirdas, J. W. Thom- 
sonas ir J. Birštonas.

Beje, kurie domitės kul
tūra ir lietuvybe— LSK pa
stogėje galite rasti įvairaus 
žanro literatūros. Tuo- rei
kalu rūpinasi Jonas Sma- 
lenskas. Dienraščių prista
to . ir Ignas Urbonas.

Sekmadienį, rugsėjo 14 
diena — banketas ir kon
certas — jau netoli. Pada
rykime spaudos parengimą 
sėkmingu. Iš arti ir iš toli 
(rugsėjo 14) traukime į 
Lietuvių Socialio Klubo sa
lę. 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla.

V. Bovinas

Seattle, Wash. — Boeing 
kompanija paleido iš savo 
firmų apie 10,000 darbinin
kų.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Keletas dirbtuvių užstrei- 
kuotos. Unijų vadovai turi 
viltį streikus laimėti.

Gauta nemaloni žinia iš 
Hartfordo, kad mirė mūsų 
malonus draugas Žemaitis. 
Gaila gero draugo, su ku
riuo tiek daug laiko veiki
me praleista. Bus sunku pa
miršti jį visiems draugams 
ir jo žmonai Lucei.

Tokijas. — Rumuni j a ir 
Japonija pasirašė prekybos
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vadovavo Jonas Velička
dabar vadovauja Birute Ramoškaitė, sekmadieni, 

rugsėjo 14, dainuos koncerte spaudos naudai.

BANKETAS-KONCERTAS
SPAUDOS PARAMAI

Rengia Vietinės Organizacijos 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14 DIENĄ 
Banketas 12:30 vai. Koncertas 2:30 vai.

Programą pildys Aido Choras su jų mokytoja ir įžymia 
dainininke Biruta Ramoškaite-Mann.

Solistės: M. Gabrėnienė ir H. Mankauskienė.

Vieta: Lietuvių Soči alio Klubo Salėje

2610 N. W. 119 St., Miami, Fla.

Hartfordo muzikos kole-

gijoje Tarybų Sąjungos pi
lietės Natalia Chameva lai
mėjo pirmą premiją $3,500 
ir Irina Blokha—$2,000.

Abidvi Maskvos Muzikos 
Konservatorijos narės. Ki
tos gavo medalius.

Mano kaimynas parodė 
iškarpą iš vietos laikraščio, 
kur rašoma, kad Vengrijos 
pajamos pakilo 20 proc. Tuo 
pačiu metu mūsų šalis dėl 
Vietnamo karo eina blogyn.

Vietnamo karas turėtų 
būt baigtas greitu laiku.

J. Kunca

Lokomotyvai ramiai 
sau rūdija

Garinių lokomotyvų “mu
ziejus” South Wales, jau 
virto metalų laužo kiemu. 
Po tarnavimo šaliai ilgai ir 
gerai, garinius inžinus pa
keitė modernūs dyseliniai 
bei elektriniai traukiniai.

Sakoma, kad daug nusi
minusių žmonių atvažiuoja 
iš taip toli, kaip Škotija, 
pasižiūrėti. Jie žino, kad 
tuojau lokomotyvai bus su
daužyti į laužą ir nueis nuo 
scenos ant visados.

Pirmutinį padarytą trau
kinį žmonės vadino “geležL 
ne gyvate” ir pamatę jį M:- 
go nuo jo, šalinosi. Jo grei
tis buvo 10 mylių per valan
dą, malkiniu kuru varomas, 
o kai kada nuo žalios ar šla
pios nedegančios malkos —• 
visai sustodavo.

Tų laikų žmonės sakė, 
kad jis yra priešingas “die
vo valiai”. Jei dievas būtų 
norėjęs greitesnio ėjimo, tai 
sutverdamas žmogų, būtų 
davęs ar įdėjęs jam ilgesnes 
kojas.

RUDENINIS SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia LLD 11-ta Kuopa su talka LLD 7-tos Apskrities '

įvyks Sekmadienį^ Rugsėjo (Sept.) 14 <L
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Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovybėj WILMA HOLLIS

OLYMPIA PARKE
Shrewsbury, Mass

DAINŲ PROGRAMĄ IŠPILDYS HARTFORDO LAI
SVĖS CHORAS, VADOVYBĖJ WILMA HOLLIS 

IR WORCESTERIO MENININKAI, VADOVYBĖJ 
JONO DIR VELIO

“Laisvės” Redakcijai ir visam kolektyvui šiame 
piknike atstovaus mūsų veikėja neseniai sugrįžusi 

iš Tarybų Lietuvos 
IEVA MIZARIENĖ

Jonas DirvelisA. Daukšys

- * «

Helen Janulytč-Smith Ona DirvelieneJonas Sabaliauskas
t . i- IIrene Janulienė

Žinant, kad diena jau. bus trumpesnėj tai širdingai prašome publiką atvykti į pikniką kiek galint’ anksti. O 
mes būsime pilnai prisiruošę visus svetingai sutikti ir pavaišinti. RENGĖJAI’
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Norwood, Mass.
midorų, A. Babilienė — ko
pūstų, M. Uždavinis—agur
kų.

Visoms draugėms ir drau
gams už gražias jūsų dova
nas vardu draugijos tenka 
didelis ačiū!

Šiam piknikui valgius pa
ruošė šios draugės: S. Bu
drevičienė, M. Trakimavičie- 
nė, B. Sarapienė, B. Žukaus
kienė. Iš vyrų darbavosi A. 
Zaruba ir M. Uždavinis. 
Prie stalų daug patarnavo 
Olga Zarubienė, Veronika 
Trakimavičienė ir L. Tra
kimavičius.

Visoms draugėms ir drau
gams, kurie prisidėjote bet 
kokiu darbu bei patarnavi
mu šiame parengime, tariu 
didelį ačiū!

Šis piknikas visais atžvil
giais buvo sėkmingas.

M. Uždavinis

HELP WANTED--MALE-FEMALE HELP WAMTED-MALE-FEMALE HELP WANTED -MALE-FEMALE HELP WAHTED-MALE-FEKALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Rugpiūčio 24 d. Norwoodo 

vietinė mūsų LLD 9 kuopa 
buvo surengus gražų pikni
ką M. Uždavinio sodyboje, 
16 Folan Ave. Oras tą die
ną buvo labai gražus, net 
per šiltas, nes temp, siekė 
ligi 90 laipsnių.

Apart vietinės Norwoodo 
publikos, turėjom daug sve
čių iš kitų miestų. Suvažia
vo mūsų mieli draugai 4š 
Dorchester, Haverhillio, 
Worcesterio, Brocktono ir 
kitų miestelių.

Jų vardų neminėsiu, nes 
laikraštyje užimtų daug 
vietos.

Skanūs pietūs buvo pa
ruošti iš vištienos ir kum
pio, taipgi įvairių priesko
nių, kuriuos mielos mūsų 
šeimininkės pateikė pirmą 

j ^andą. Tik labai gaila, 
^kad ne visi svečiai antsy k 

galėjo susėsti prie stalų 
valgyti — trūko vietų, tai 
kaikuriems prisiėjo biskį 
palaukti. Dėl to gerbiamus 
svečius atsiprašome.

Šis piknikas buvo žymėti
nai įavirus tuo atžvilgiu, kad 
jame turėjom net tris tu
ristus, kurie tik prieš ke
lias dienas buvo sugrįžę iš!1 
turistinės kelionės, aplankę 
mūsų mielą gimtąjį kraštą 
Tarybų Lietuvą. Jais buvo 
Juozas Demikis, jo žmona 
Johana iš Worcesterio ir K. 
Barčienė iš Cantono. Juo
zas ir Johana trumpai kal
bėjo, aiškino apie savo at
liktą turistinę viešnagę Lie
tuvoj, taipgi apie Lietuvos 
žmonių dabartinį gyvenimą. 

^Patarė visiems, kas turi iš
galės, nuvažiuoti ir aplan
kyti savo giihtąjį kraštą. 
<įrdi, mes jau buvome ke
letą kartų, gal ateinančiais 
metais ir vėl važiuosim.

K. Barčienė atsiprašė 
publiką, kad negali kalbėti, 
nes jos balsas buvo užkimęs, 
jai sunku buvo kalbėti.

Abi turistės — Johana ir 
Karolina — šiame parengi
me gražiai pasidarbavo 
spaudos reikalams. Jos abi 
savo lėšomis gavo kvortą 
snapso ir padarė pelno $45. 
Sulyg jų pageidavimu, šie 
pinigai bus paskirti “Lais- 
vei.,> •

• Šiam piknikui buvo gauta 
nemažai gerų dovanų — py
ragų, keikų ir kitokių maiš

alo patiekalų. M. Sukackie
nė atvežė didelį pyragą, A. 
Mikaliūtė — kugelį, Ada 
White — keiką ir butelį 
vodkos, S. Budrevičienė—2 
keikus, EI. Kurulienė—kei 
ką, Eg. Jakštis— 2 pyra- 

* gus, J. Gudas—butelį snap
so, S. Drtižaš — butelį šnap- 
sO, M. TrakimaviČiene—pa-

Miami, Florida
Pergyveno sunkią operaciją

Džiugu pranešti, kad 
Anastazija Paukštienė per
gyveno sėkmingai labai 
[sunkią operaciją ant nugar- 
I kaulio ir jaučiasi geriau. Ži
noma, ji dar silpna, vieną 
dieną jaučiasi geriau, kitą— 
silpniau, bet sveikata eina 
geroj on pusėn.

Išbuvusi 8 savaites ligoni
nėje. dabar ilsisi savo na
muose po priežiūra savo 
dukros Eugenijos Kuzin, 

; kuri gyvena E. Paterson, N. 
, J., ir dabar, motinai susir
gus, ji nuvažiavo Floridon

■ ją prižiūrėti.
Anastazija Paukštienė dė

koja visiems draugams ir 
“Laisvės” štabui už prisiųs
tus atvirukus su šiltais lin
kėjimais greičiau pasveikti. 
Ji džiaugiasi, kad draugai 
ją prisiminė, kad suteikė li
goje paguodos žodį.

Tikiu, kad po dukros Eu
genijos priežiūra Anastazi
ja greit sustiprės ir vėl ga
lės susitikti su miamiečiais 
L. S. Klube.

En tuziast ai

DRAFTSMAN
Established firm needs experienced man for steady in
teresting1 work in laying out progressive dies.
Liberal benefits; modern air conditioned plant in pleasant 
rural area; excellent opportunity.

Call 226-5600
or apply:

ELTEE INC.
19 Fairfield Pl.

West Caldwell, N. J.

co6k—housekeeper
Live in or out 

Excellent workihg conditions.
Good salary

Vineland, N. J.
Call for appt. 609-691-0420

(60-66)

ELECTRICIAN

. (63-66)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downingtown area. 269-8380.
(56-67)

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt, call Harry 
Tube Co., Frazer, 

NI 4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Ėckman Bishop 
Pa. 19355, 

(62-68)

CUSTODIANS
Full time, part time. Senior citizens 
eligible.
BERNARDS TOWNSHIP BOARD 
OF ED.

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

GENERAL ALLOYS CO.
Looking for the best men available to fill some rugged 
positions. We dre a growing company offering except
ional job opportunities to the right people. AinOng our 
fringe benefits are: 1. Paid insurance iplan, 2. retirement 
plan, 3. tuition refund, 4. paid holidays and vacations.

METAL POURERS 
$2.62-$282 ail hour 

GRINDERS 
$2.52-$2.72 ah hour

CORE FINISHER 
$2.52-$2.72 ah hour 

LABORERS 
$2.52 an hour

WELDERS (on Stainless Steel)
$2.62-$3.31 an hour

Call the Personnel Department, 268-1710 
405 West First St., South Boston 

(64-66)

LIFETIME JOB 
OPPORTUNITIES

JOIN THE YOUTH MOVEMENT
AT BOSTON ENVELOPE

MACHINE OPERATORS
STOCK HANDLERS
JANITORS

* Day or Evening Shifts * Master Medical Plan
Paid Life Insurance * 9 Paid Holidays * Paid 

Vacations * Excellent Working Conditions.
For an interview, Call:

JIM DOHERTY — FA 5-6700

*

BOSTON ENVELOPE CO.

KEYPUNCH
Skilled Alpha Numeric operators 

for 1st and 2nd shifts. Full/part 
time. Attractive rates. Center City. 
Join our pleasant prestige staff now.

Call Mrs. Seymour. KI 6-8181.
(60-66)

GENERAL
FACTORY HELP

Rates after 30 days ranging from 
$2.515 to $3.41 per hour. Compa
ny paid hospitalization for employees 
and families, life insurance, pension 
plan, plus shift differential. Apply 
to

MECHANIC. Full time nights, 
diesel experience preferred. Union 
scale. Call Mr. Hanson at 201- 
869-6600. A-P-A TRUCK LEASING 
CORP., 1207 Tonnelie Ave., North 
Bergen, N. J. An equal opportunity 
employer. (65-71)

Personnel department.
NEW LONDON 

MILLS INC.
Morse St., Norwood, Mass.

617-668-6000.
(61-67)

HIGH AND MAVERICK STS., DEDHAM, MASS. 02026
An Equal Opportunity Employer

(65-68)

WANT A MAN’S JOB? Interna
tional firm hiring girls over 18 for 
outside order department. Must be 
neat and able to converse intelli
gently. Starting salary $129/wk. For 
personal interview, call Mr. Howard, 
9:30 AM to 1:30 PM., Monday thru’ 
Friday. 609-662-3020.

MAINTENANCE MACH. Large 
factory desperately needs mainten
ance man, electrical bkgrd helpful. 
Apply 5200 Unruh St. DE 2-9400. 

(60-66)

(61-67)

NURSES, RN & PRACTICAL
Full or part time 

STETSON HOSPITAL
1745 N. 4th St. PO 9-1260

Mrs. Carelli
(60-66)

MAINTENANCE ASST.
for general maintenance, electrical, 
plumbing, etc. Will consider trainee 
with general knowledge & a desire 
to learn & advance. Simkar Light
ing fixture, D & Tioga. GA 5-7200.

(63-67)

NURSE — R. N. 11 to 7 Shift. 
Apply Personnel office Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500, 
extention 34.

(62-70)

- for 
Must

KEYPUNCH OPERATOR 
expanding IBM department, 
have experience on IBM 029 and 
059. For appointment call Mrs. 
Sarsfield at OR 6-2400.

(64-70)

NURSES AIDES

Mature women to work with seve
rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation.
Call 788-5215

(58-67)

NO DIPLOMA?
Freezer Warehouse man. Will 

train hard working man for future 
opportunity. Good pay for right 
man. Call now! 845-8950.

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

DRIVER—5 mornings a week with 
Station Wagon & School bus endor
sement for nursery school.

Call VI 4-1512. (64-68)

MAINTENANCE—Electrician. Stea
dy work. Liberal fringe benefits. 5 
day work week. Bond Baking Co. 
300 E. Godfrey Ave.

PI 5-3440. Ext. , 69.
(64-70)

MALE HELP WANTED 
PORTERS 

GARAGE MEN 
DOOR MEN 

Good pay 
pleasant working conditions. 

CA 4-1330
(65-71)

MULTILITH 
OPERATOR

1250 MODEL
Experienced. Must be able to 

set up own work, day shift, good 
pay, benefits. Steady. KEYSTONE 
INDUSTRIES, 2051 Hartel Street, 
Levittown, Pa. 215-943-7300.

(65-67)

CUSTODIAL SUPERVISOR— Del. 
Co. School District has opening for 
experienced supervisor to oversee 
housekeeping operations in 7 build
ings with 40 employees. This is a 
permanent secure position with an 
excellent salary. Kl 4-5800, Ext. 80.

(64-66)

MAIN LINE College has open
ings for food service employees in 
September. Cooks, service 
nel, receiving clerks and 
Full and part time. Call 
4427.

person
utility.
LA 5-
(65-71)

LEATHER WORKERS

Experienced or inexperienced.
General all around work.
Julius Brand Leather Co. 

609-964-3040.
(60-66)

TRUCK MECHANIC

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

(58-67)

Experienced oil b/irner service and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)

Pranešimai
WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis su- 

sirihkiihas įvyks rugsėjo 11 
toj pačioj svetainėj 2:30 V. 
po pietų. Kviečiame narius 
dalyvauti, turime daug reL 
kalų apkalbėti. Ypač svarbu 
“Laisves” piknikas, kurisu

įvyks rugs. 14 d. Turime 
pne jo gerai prisirengti.

Sekretorius

LUS 57 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugs. 11 d. 
29 Endicott St. svetainėj. 
Kviečiame narius dalyvauti 
ir pasimokėti mėnesines 
juokies, kad būtume nesU-

Akmenė. — Dešimtus me
tus Kairiškių apylinkės kul
tūros namams vadovauja 
didelė saviveiklos entuziastė 
Kazimiera Cileniškienė. Tre
ti metai iš eilės kultūros na
mai iškovoja geriausiųjų ra
jone vardą.

Kairiškių saviveiklininkai 
garsūs visoje respublikoje, 
žinomi Latvijoje. K. Vilė- 
niškienę moka surasti liau
dies talentus, ugdyti savi
veiklininkus. Jų būrys Kai
riškėse — bene masiškiau
sias rajone.

Apie apylinkės kultūros 
namų saviveiklos aukštą 
meninį lygį kalba toks fak
tas. Šiemet K. Vileniskienei 
suteiktas LTSR meno savi
veiklos žyminės vardas. Be 
jos, apylinkėje gilią kultū
rinio darbo Vagą, varo res
publikos meno saviveiklos 
zyittiunai Petras, Juozas ir 
Zenbnas K a s p a r a v i c i ai, 
JuOžas NėiiiŠkis, Jelena Bru
žienė ir Zigttias Miltihis.

MECHANIC. Cannery experience. 
Good salary and benefits with ex
panding food company. Call Pro* 
gresšo Foods. 60^-691-1565. Vine
land, N. J. (60-66)

MANAGER. Dry Cleaning. Yeat 
round position for working manager 
in dry cleaning plant. Combination 
of family and industrial dry clean
ing. Growing plant. Prešėht mgr. 
leaving because of personal reasons. 
Starting salary $150 plus bonus. Ap
ply in person or call for an appoint
ment. Wildwood Linen Supply, 6112 
New Jersey Avė., Wildwood, N. J. 
609-522-1495. (60-6Š)

Permanent position.
Experience required. 40 hour week. 
Good salary & fringe benefits. Cal 
Dietary Dept. Bryn Mawr Hospital, 
215-527-0600. Ext. 262.

BRYN MAWR, PA.
(64-66)

EXTERMINATOR
MAN with or without experience 

for N. J. Pest Control Co. Salary 
& commission & other benefits.

Call after 9 ;30 AM 609-662-3355.
(64-70)

MACHINE TOOL 
OPERATORS

time positions for qualified

Sekantis susirinkimas 
Avyks gruodžio mėnesį, ka
liame bus tenkama kuopos 
valdyba dėl 1970 metų.

Sekr. Jaskevicius

Hagos kepyklų techniku
mo mokiniai iškepė rekordb 
hį py bagį. Jo ilgis 24 mėt- 
rąi, šVOHs 118 kildgramų. 
šiahi kepalėliui šiihaUdoU 
bUVO 75 kilbgbahiai hiilttį> 
.7 kilogramo drtiškbs ib djJie 
2 kilogramus mielių.

Full 
operators in the following areas: 

1st CLASS MACHINISTS 
AUTOMATIC CHUCKERS 

MILLING MACHINES 
TURRET LATHES 

TOOLMAKER
Good starting salary and working 
conditions. Benefits fully paid 
Company. Apply to:

ACTION MPG. CO. 
2402 bRIWpbx ST. 
PHILAbEEPHlA, PA. | 

An EqUal Opportunity Employer 
t/ (65-6^)

mi. i1,\ y;

t>y

( Dęarbhm, MlCh. Ford Mo
tor kompanija atšaukė 8B, 

šunkvOŽirhiiį (ttbkų), 
kurių štaBdžili rėikalihgi 
remonto, •

BARMAIDS
Experience unnecessary.

1 mi. from A. C. Race Track. 
Room & bd.

plus good tips and salary, 
609-625- 5801. Mays Landing.

(60-66)

PORTERS, WAXERS 
Night work, experienced.

REALTY SERVICES
1831 Chestnut St. /

PHILADELPHIA, PA.J
(64-66)

Men. Applications now 
taken for farm truck and 
equipment operators. Must 
valid N. J. driver's license.

SEABROOK FARMS CO., INC.
455-1000

( 60-66)

being 
farm 
have

BOOKKEEPER
Part time. Experienced. Payroll, 
taxes, full knowledge of bookkeep
ing. Apply Personnel,

C. A. ROWELL 
Germantown & Chelten

TOOLMAKER. North Newark 
Firm. Needs one first class man 
added to our tool room in addi
tion to a long list of benefits we 
have our own parking and offer 
overtime and a rate of $4.25 -to 
start. Apply in person or call 
Charles E. Green & Son, 625 Third 
St., Newark. 201-485-3630. (65-6Š)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union shop, over-thė-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce.

(63-69)

Ave.
(60-66) TRUCK DRIVERS 

PROFESSIONAL

CUSTODIANS: Full tinje—2:30pm. 
to 11:30 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry-will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District, 172 Ėarren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611. (64-70)

PANTRY WOMEN. Full andpabt 
time. All Company benefits. Eve
nings & weekends. Apply in persdn 
between 2 and 4 p.m. or call for 
appointment. CA 4-7949. Mrs. En
dicott. STOUFFERS, ' Benson East, 
Jenkintown, Pa. (64-66)

WOMEN
Cleaning offices nights.

Experienced.
REALTY SERVICES 

1831 Chestnut St.
PHILADELPHIA, PA.

(64-66)

The fastest growng class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United States 
now has openings for experienced 
Tractor and trailer drivers to ope
rate from Lawnside, Vineland and 
Deepwater New Jersey Terminals. 
For details contact:

NATIONAL FREIGHT, INC.
57 W. Park Ave.. Vineland, N. J. 
Ask fob R, Chandler, frrbiii Penn
sylvania dial WA 5-3356. , From 
New Jersey dial 691-7000. An 
Equal Opportunity Employer.

(60-66)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for. ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 10 paid holi
days, group insurance Piari includes 
major medical. Apply Personnel of
fice 10 AM - 3 RM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Wdrks, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity Employer 

(60-69)

PORTERS
Permanent Nd expdrVehce neces

sary but helpful. Employees cafe
teria. 5 Day week, nd weekend, holi
days or nights. Hours 8:30 PM to 
4:30 PM. Own transportation ne
cessary. Uniforms & meals furnished. 
8 AM to 10 AM, to 2 PM. To 
3:30 PM.

302-9ą9-ą554.
An Equal Opportunity Employer 

(Š5-71)
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TRAILER DRIVERS
Highest pay. Steady position.

See Mr. Simpson
GARDEN STATE 

CONTAINER CORP.
Kennedy Blvd., Bayonne, N. J.

339-9100

MEN. Aluminum sash & door mfr. 
NĖ phila. has immediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TO FRACTION. Ap
ply ; STEPHEN LAURIE MGR. CO.. 
920 E. Lycoming Ave.

(60-66)

(60-66)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus bribers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7, AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 Pty, 
either or both. Training program 
provided. Excellent: opportunity fdr 
men or ,women. .ROSE TREE 
Media school district lO 6- 
7072, between 8 AM and 4 PM.

(65-72)

MEN Part time and full time. 
Philadelphia and Rucks areas. Vaca
tions, work 2 to 8 days a xVeek, over
time pay as a security guard. Re
laxing work in security. Pensioners 
Welconie.

639-9393.
(62-68)

SIDING, Roofers Applicators. New 

constrdctioh. Tdp h»y- Steady. 215 

EL 6-2300. 8 a. m. to 4 R m.

(65-71)

ĖKPERtĖNCĖb — Lumber And 
millwork; man. Growing lumberyard 
looking for aggressive man exper
ienced in sales of Ibmber, millwork 
& building materials for inside coun
ter sales, 5 ¥2 days a wk., Blue Cross 
& paid,,yacjatipps, , Contact pelches- 
ter Home & Building Supplies, EL 
6-9600. (64-66)

MUtTlLITH Operator, expd. Mod., 
air-cond. shop, giood fringe benėfits 
& profit sharing program. Call 6Š7- 
0500; if no answer, MU 8-3992.

(62-68)

FACTORY (2)

Light factor^ work. 5 days per 
week. No experience required, will 
train. Steady Ipositioh, nd sewing. 
Holidays. In center city.

Call WA 5-4360.
(64-73)
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Žurnalisto Albert Laurinčiuko
atsakymai j “L.” red. klausimus
KLAUSIMAS. Kiek man

žinoma, Jūs ruošiatės va
žiuoti atostogoms. Ar ne
sutiktume! pasidalinti su 
“Laisvės” skaitytojais įspū
džiais, kuriuos Jūs patyrėte, 
gyvendami ir dirbdami New 
Yorke?

ATSAKYMAS. Taip, aš 
kartu su šeima ruošiuosi va
žiuoti atostogoms. Niujor
ką planuoju palikti rugsėjo 
pabaigoje. Dirbdamas žur
nalisto darbą, čia išgyve
nau pusantrų metų. Kadan^ 
gi Niujorkas yra stambus 
JAV kultūros, pramonės ir 
politinio gyvenimo centras, 
todėl man, žurnalistui, šis 
laikas netruko prabėgti.

Beje, Niujorke aš esu jau 
nebe pirmą kartą. Gerai 
prisimenu 1960-uosius me
tus. kada aš atvykau į 
šį miestą pirmą kartą. Trys 
ir pusę metų, kuriuos tada 
praleidau Jūsų šalyje, pra
plėtė mano akiratį ir žinias 
apie Ameriką.

Atvykus į šią didelę, gra
žią ir sudėtingą šalį antrą 
kartą, man buvo žymiai 
lengviau įsijungti į šio au
dringo miesto gyvenimą ir 
vaisingiau dirbti.

Kadangi esu akredituotas 
ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, bet ir prie Jung
tinių Tautų, todėl nemaža 
laiko praleidau šiuose 39- 
rių aukštų rūmuose, kuriuo
se įsikūręs pasaulio tautų 
forumas.

Man didelį įspūdį paliko 
Niujorko teatrai. Man teko 
matyti daugelį spektaklių. 
Teko bendrauti su ameri
kiečių ir užsienio žurnalis
tais, su kuriais ęlraugiškąi 
praleidau daugelį valandų. 
Labai džiaugiuosi, kad.aš ir 
mano šeima; buvo kviečia
ma į “Aido” choro pasiro
dymus, laisviečių parengi
mus, emigracijoje gyvenan
čių lietuvių piknikus. Ple
čiantis ryšiams tarp JAV ir 
Tarybų Sąjungos, į Niujor
ką vis daugiau atvažiuoja 
žmonių iš Lietuvos. Mano 
buvimo Niujorke metu bu
vo atvykę nemaža ir 
mano asmeniškų pažįstamų, 
kuriems padėdavau susipa
žinti su Niujorku. Nėra 
žmogaus, kuriam Niujorkas 
nepadarytų didelį įspūdį.

KLAUSIMAS. Kas Jums 
paliko didžiausią įspūdį 
Amerikoje?

ATSAKYMAS. Daugiau
sia ir giliausių įspūdžių pa
tyriau kelionės aplink Ame
riką metu. Šią kelionę kar
tu su žmona ir dukrele at
likome pereitą vasarą su 
automobiliu. Amerikos val
džios organai pasirūpino, 
kad kelionės metu galėčiau 
kuo daugiau pamatyti, susi
tikti su įvairių profesijų 
žmonėmis. Mus ypatingai 
sužavėjo Amerikos gamtos 
grožis, Yellowstono par
kas, Kalifornija, pietinių 
valstijų platybės, Arizonos 
dykuma, Grand Kanjonas. 
Šios vietos daro įspūdį kiek
vienam keliautojui.

Susitikau labai daug drau
gišku amerikiečių, giliau su
sipažinau su jų gyvenimo 
būdu, papročiais. Ne vis
kas, ką mačiau, man pati
ko, tačiau šios didelės ša
lies žmonės savo darbštu
mu ir atkaklumu yra sukū
rę daug dėmesio vertų da
lykų.

KLAUSIMAS. Jūs buvote 
ir Lotynų Amerikos ša
lyse. Ką galėtumėte papa
sakoti apie tai? '

ATSAKYMAS. Pereitų 
metų spalio mėnesį Meksi-
ko j e įvyko Pasaulinė Olim
piada. Į šią olimpiadą laik
raščio redakcija, kurioje aš 
dirbu, pasiuntė ir mane. 
Olimpiados dienomis turė
jau progos pamatyti ge
riausių pasaulio sportinin
kų pasirodymus. Susipaži
nau ir su pačia Meksika. 
Man labai buvo malonu, kad 
Pasaulinėje olimpiadoje da
lyvavo nemažas būrys Lie
tuvos sportininkų, kurie iš
kovojo ir parvežė į Vilnių 
ne vieną olimpini medalį.

Šiais metais visą mėnesį 
keliavau po kitas Lotynų 
Amerikos šalis — Braziliją, 
Urugvajų, Čili, Peru ir kt. 
Šios šalys,’ nežiūrint, kad 
randasi Amerikos kontinen
te, labai .skiriasi nuo JAV. 
Ten žymiai didesni kontras
tai, labai ryškios socialinės 
problemos. Dideli ir gražūs 
miestai, nuoširdūs ir drau
giški žmonės — tai tik vie
na šių šalių gyvenimo pu
sė. O kita — žymiai liūd
nesnė. Neraštingumas, di
deli skurdo rajonai, inflia
cija ir kitos problemos tu
rės būti išspręstos ateityje. 
Brazilijoje man teko maty
ti naują šalies sostinę. Ji 
pastatyta toli nuo tų vietų, 
kur tirštai gyvena žmonės. 
Brazilijos sostinė nuosta
biai graži. Reikia tikėtis, 
kad ateityje ir visas konti
nentas gyvens taip, kaip 
šiandien gyvena šis miestas.

Rio de Žaneire buvau su
sitikęs su buvusiu Brazili
jos nuolatiniu atstovu prie 
Jungtinių Tautų Sete Ka
mara.1 Šis ‘nuoširdus ir drau
giškas žmogus, kuris dabar 
yra didžiausio Bra z i 1 i j o s 
laikraščio direktorius, šiltai 
atsiliepė apie B razili j o j e gy
venančius lietuvius. Ir iš 
tiesų, susitikęs su jais San 
Paule ir kituose miestuose, 
aš patyriau jų draugišku
mą, bičiulišką ranką. Jie 
man padėjo daugiau pama
tyti, geriau pažinti jų šalį. 
Naudodamasis proga aš 
jiems per Jūsų laikraštį da
bar reiškiu nuoširdžią pa
dėką. Padėką taip pat reiš
kiu Urugvajuje gyvenan
tiems lietuviams, su kuriais 
taip pat praleidau ne vie
ną malonią valandą. I

Labai graži šalis yra Či
li, ir ypač jos sostinė San- 
tiagas. Būdamas Peru, ma
čiau senąsias inkų pirami
des, buvusių civilizacijų iš
likusius pėdsakus. Kiekvie
na šalis, kiekviena tauta tu
ri savo specifinius bruožus, 
savo gyvenimo būdą, papro
čius. Kuo daugiau susipa
žįsti su kitų šalių atstovais, 
tuo geriau imi suprasti pa
saulį jaudinančias proble
mas. Visur pastebėjau žmo
nių norą taikiai dirbti, kur
ti, ramiai .auginti vaikus, 
užtikrinti jų ateitį.

KLAUSIMAS. Kur ir 
kaip Jūs žadate praleisti 
atostogas?

ATSAKYMAS. Atosto
gauti žadame Lietuvoje. 
Kadangi sugrįžę į Lietuvą, 
vasaros jau neberasim, o 
rudeniai paprastai Lietu
voje būna lietingi, todėl 
ypatingų planų neturime. 
Labai pasiilgome Vilniaus. 
Rudenį šiame mieste užver
da gyvas kultūrinis gyve
nimas. Iš laikraščių žinau, 
kad per paskutinius metus 
respublikos kultūros veikė
jai daug padirbėjo. Bus 
įdomu su visu tuo susipažin
ti. Žinoma, mūsų laukia gi

minės ir draugai, kurių mes 
pasiilgome.

KLAUSIMAS. Ką Jūs 
norėtumėte prieš išvykda
mas į atostogas “Laisvės” 
skaitytojams pasakyti?

ATSAKYMAS. Gyvenda
mas šioje šalyje įsigijau 
daug naujų bičiulių. Ame
rikiečiai, būdami draugiški, 
man padarė gerą įspūdį. 
Turiu didelį būrį bičiulių ir 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Mano žmonai, dukrelei ir 
man visada jie buvo drau
giški ir nuoširdūs. Todėl 
norėčiau per “Laisvės” laik
raštį tarti visiems lietuviš
ką ačiū.

Atsiprašymas
A. Bimbai
Gerb. Drauge:

Turėjome geras pasek
mes nuo Cranfordo pikni
ko.

Turėsime LDLD susirin
kimą, kur išduosime rapor
tą.

Mes matėm sąrašą auko
jusių “Laisvei” per pikniką. 
L. Sherolienė sako, kad ji 
aukojo $10. Jos vardas ne
buvo pagarsintas.

Peržiūrėkite savo listą ir 
pataisykite klaidą.

Draugiškai.
B. Maku fenas
L. Sheralienė-Novak

Draugės $10 auką “Lais
vei” saraše turiu. Bet au
kotoju vardus skelbiant 
laikraštvie jos vardas bu
vo apleistas. Labai, labai 
atsiprašau.

A. B.

Imperialistų “logika”
Reakcinė spauda nuolatos 

rašo prieš TSRS militarinių 
jėgų buvimą čekoslovaki- 
jej. Sakoma, kad TSRS jė
gų prie Vakarų Vokietijos 
sienos yra apie 80,000 vyrų.

Bet gi Jungtinės Valsti
jos kitose šalyse dabar laiko 
apie 2,000,000 armijos ir dr- 
laivyno vyrų.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

Atsisveikinome su 
Nevinskų šeima

Vėl pietausime 
žalioje girioje

Parengimų Kalendorius
Rugsėjo (Sep.) 14

Rugsėjo 3 d. įvyko LDS 
13 kuopos susirinkimas. Pa
sitaikė labai lietingas oras, 
tai mažai narių teatėjo į 
susirinkimą.

Finansų sekretorė Anne 
Yakštis raportavo, kad be
veik visi kuopos nariai lai
ku pasimoka duokles. Šiuo 
metu nėra užsiregistravu
sių ligonių. Ižde yra pora 
šimtu doleriu, v c,

Kp. pirmininkė E. Jeske- 
vičiutė, gavusi iš LDS cent
ro narių stovio sąrašą, per
skaitė susirinkime tuos, ku
rie buvo užvilkę duokles. 
Pasirodė, kad jau keli pasi-

Kalbėta apie naujų narių 
gavimą, bet prospektų kol 
kas nesurasta. Pasižadėta 
pasidarbuoti.

Nusitarta turėti metinį 
parengimą gruodžio 14-tą 
dieną “Laisvės” salėje. 
Buvo pageidauta pa
kviesti LDS iždo globėją 
Amelią Juškevičienę paro
dyti nuotraukas (slides) iš 
savo ilgos kelionės Lietuvo
je, Izraelyje ir kitose Vieto
se. Taipgi manoma turėti ir 
kitokių pamarginimų.

Sužinojome nesmagią ži
nią, kad mūsų kuopos iždo 
globėja ir protokolų sekre
torė Valentina Nevins iš
vyksta į Fort Lauderdale, 
Fla., apsigyventi. Tai dabar 
nebeturime protokolo sekre
toriaus. Sekamame susirin
kime turėsime išsirinkti 
naują prot. sekretorių.

' Sekamas kp. susirinkimas 
bus spalio 1 d. “Laisvės” sa
lėje. Kviečiami visi kuopos 
nariai dalyvauti.

Kp. narys

Pietvakarių Afrikoje au
ga įdomus augalas — afri- 
kietiška akacija. Jos šak
nys nepaprastai tvirtai įsi
skverbia į žemę 68 metrų 
gilumom

Stephanie Evans (Vėžytė)
Mirė rugpiūčio 15 d., š. m., Norwich, N. Y.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui George, 
dukrai Helen ir jos vyrui Emmet Sutton ir jų 
sūneliui, gyvenantiems Binghamton, N. Y., bro
liui Petrui ir jo šeimai, anūkams, giminėms ir 
artimiesiems.

A. Kumpan
V. Kumpan
U. Šimoliūnienė
J. Strolis
N. Strolienė
L. Mainionienė
V. Mainionienė
I. Luzinas
M. Luzinienė
H. Žukienė
I. čekanauskienė
E. Čekanauskas
A. Udak
M. Sadauskienė
I. Slesoraitienė
R. Vauvru

Z. Zdanevitienė
V. Kazėnas
N. Judikaitienė
A. Maldaikienė
T. Bagdonienė
J. O. Baka
P. Mikalajūnas
J. Kireilis
J. Nelesh
P. Juozapaitis
J. Vaicekauskas
K. Vaicekauskienė 

Van Berger 
Ukolaitytė 
Žemaitis 
Žemaitienė

M.

Mirus

Juozui Žemaičiui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Lucy, 

mano mylimai sesutei, taipgi giminėms ir arti
miesiems jų liūdesio valapdoj^ pargyventi tą 
skausmą.

L. Butkewich

Sužinojus, kad Nevinskų 
šeima staiga išvažiuoja Flo- 
ridon apsigyventi, jų dėdė 
Juozas Babarskas su žmona 
Anna surengė savo namuo
se jiems išleistuves, kur bu
vo sukviesta giminės ir ar
timieji draugai.

Išgyvenus ilgus metus 
New Yorke ir artimai ben
dravus asmeniniai ir orga
nizacijose su Valentina ir 
Aleku Nevinskais, buvo sun
ku ten susirinkusiems sve
čiams ištarti atsisveikinimo 
žodžius. Tačiau, kiekvienas 
tvarkosi ir planuoja ateitį 
savaip, o Nevinskų šeima 
nusitarė apsigyventi Flori
doje.

Valentina ir Alekas nuo
latos veikė pažangiųjų tar
pe.. Apie 23 metus Valen
tina dainavo Aido chore ir 
dalyvavo įvairiuose vaidini
muose. Išdirbo 9 metus LDS 
raštinėje ir buvo trijų or
ganizacijų finansų sekreto
rė. Alekas yra “Laisvės” 
bendrovės direktorių tary
bos narys, daug darbų at
liko įvairiuose parengimuo
se bei “Laisvės” namo pa
taisymuose. Jų dukra Dia
na puošė Aido choro eiles 
per 4 metus, o dukra Joyce 
dažnai paskambindavo pia
nu LDS 13 kp. parengimuo
se.

Netekome gerų draugų, 
bet Miamio pažangieji lie
tuviai susilauks gražios tal
kos savo kultūriniuose bei 
organizaciniuose darbuose.

Linkime Nevinskų šeimai 
šviesios ateities ir laimingo 
gyvenimo šiltoje Floridoje.

Aną dieną laisviečių ruoš
tus pietus Forest parke lie
tus suvarė į salę. Ten gerai 
pasivalgėme ir pasivaišino
me. Popietė buvo praleista 
kuo gražiausiai.

Mes ir vėl ruošiame pietus 
ir popietę su vaišėmis toje 
pačioje žalioje girioje. Ti
kimės, kad šį kartą orą mes 
turėsime “pagal užsakymą.” 
Pietūs ruošiami rugsėjo 14 
dieną. Pradėsime pietauti 
nuo 1 vai. Paskui visą po
pietę praleisime draugiško
je, vaišingoje nuotaikoje.

Visi ir visos esate kviečia
mi.
“susiędus.”

žinoma, nebus už dyką. 
Bet pietų ir povakario “hot 
dogs” prisidėjimo kaina la
bai, labai prieinama: viso 
labo tiktai $3 asmeniui.

Kur jūs matėte!
Rengėjai

si ir visos esate kviecia-
Atsiveskite ir savo

Woodhaven, N. Y.
Forest Parke pietūs susi

tikti su sugrįžusiais iš Lie
tuvos turistais. Jei lytų, 
pietūs būtų perkelti į “L”

Rugsėjo (Sep.) 28 d. —
Įvyks banketas “Laisvės” 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. P rašo 
newyorkiecius ruoštis nu-* 
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

Motery klubo mitingas 
bus įdomus

Po ilgokų atostogų Niu
jorko lietuvių moterų klubo 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d., 6 vai. 
vakare. Visos narės būtinai 
turėtume stengtis pribūti.

Įdomus bus šis susirinki
mas tuo, kad tikimės turėti 
viešnių iš Tarybų Lietuvos. 
Taipgi kelios mūsų klubietės 
šią vasarą buvo išvykusios 
j T. Lietuvą, bus žingeidu 
išgirsti jų nuotaiką.

Valdyba mano, kad susi
rinkimą galėtume užbaigti 
į valandą laiko, o nuo 7-os 

i valandos kviečiame ir vyrus 
ateiti susitikti su mūsų vieš
niomis. Turėsime u ž k a n- 
džių, kavutės...

Pirm.

Visiems Aidiečiams ir 
Norintiems dainuoti

Aido choro dainų pamo
kos prasidės rugsėjo 12 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje.

Kviečiame visus buvusius 
aidiečius-tes atsilankyti į 
pirmąsias pamokas.

Taipgi kviečiame ir nau
jus, mėgstančius dainavimą 
ateiti ir su pirma pamoka 
pradėti dainuoti.

Pirmas Aido choro išsto
jimas su daina bus lapkri
čio 9 d. “Laisvės’’ koncerte. 
Tad, buvę Aidiečiai ir nau
ji, pradėkime dainų pamo
kas su nauja energija ir vi
si kartu.

Aido pirm. J. G.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 9 d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Visi pasilsėję ir su
sirinkimų pasiilgę prašomi 
ateit į susirinkimą su dau
gelių gerų idėjų.

Valdyba p

d

PAGERBSIME DU 
GERUS DRAUGUS

Jau laikas pranešti, kad 
rugsėjo 28 d., įvyks “Lais
vės” banketas. Tai bus ofi
cialus newyorkieciu atida
rymas šių metų prenume
ratų vajaus, ir tuo pačiu 
sykiu pagerbsime du gerus 
draugus — Petrą šolomską 
ir Valį Bunkų. Apie juodu 
bus plačiau parašyta. Tad 
prašome įsitėmyti datą, ir 
dalyvaukite “Laisvės” salė
je rugsėjo 28 d.

Administracija

PJįjĮądelphia. Pa. >-
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks rugsėjo 13 d. 2 vai. 
no pietų, toj pačioj vietoj. 
Šiame susirinkime galuti
nai pasitarsime apie busi
mąjį kuopos parengimą, ku
ris įvyks visiems gerai ži
nomoj A. M. salėj. Visi na
riai privalo rimtai šusirū
pinti šiuo ankstyvu rudens 
narengimu, kad jis būtų 
sėkmingas, nes kitu paren
gimų šį rudenį neturėsime.

Valdyba

Rugsėjo (Sep.) 14 d.
Worcesterio Olympia PfrT- 

ke piknikas “Laisvės” nau
dai. Montelliečiai bando su
organizuoti busą.

re-

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valandą. Jie gy
vena Pattenburg, N. J.

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko pusės, 
tiek ir iš Eastono pusės. Iš 
New Yorko pusės Patten- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

Princeton, N. J.—Gallup 
Poll skelbia, kad 60 proc. 
rūkytojų nustojo rūkyti, o 
40 proc. sumažino rūkymą.

More about the 
“Dialogue at Sea”
Although numerous

views > have been written 
about the new book “Dia
logue at Sea” I cannot re
frain from adding my per
sonal endorsement.

Each story is most re
freshing, w!ith none of the 
usual endings we are accus
tomed to. The translations 
into English were so smooth 
it seemed as if the authors 
were Americans themselves. 
It did not have the stiff, 
dictionary-type phrases 
which we have seen in the 
past.

It is not often that we 
Lithuanian - Americans can 
enjoy the writings of the 
citizens from the Baltic' 
countries and so I am look
ing forward to more books 
of this type. A.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi j oje, daugeliui 
iau žinomoje vietoje — 60^ 
Wayne Ave. Pietūs bus pa
teikti pusė po 12-os vai.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomuojamas vienas di

delis kambarys su visais 
patogumais. Transportati
on patogi autobusais ir trau
kiniais.

Gali kreiptis vyras ar 
moteriškė.

Dėl daugiau informacijų, 
telefonu o kite : 827-9148, 
klauskite Mrs. Rogers. r

(65-66) ■

Mirus Šiaurės

Phnom Penh. — Kambo- 
dija ir Filipinai pasirašė 
draugiškumo sutartį.

Havana.
Vietnamo prezidentui Ho 
Chi Minh, Kubos valdžia 
paskelbė septynių dienų liū
desio laiką.

REIKALAVIMAI
Reikalingi trys kambariai, d\?Sh 

žmonėms. Pageidaujame Ozone 
Park ar Ridgewood apylinkėj. Pra
šome skambinti nuo 3 vai. iki 
vakaro. CYpress 4-1328. Kla 
Andrew.

(65-67)




