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Kenned is buvo už-

Išrinktieji negrai 
smogė Nixonni

Washingtonas. — Negrai 
kongresmanai, valstijų le-'triai kritikuota prez. Nixo- 
gislatoriai, majorai ir kitii no programa civilinių teisių 

. Buvo nurodyta, 
kad Nixonas delsia desegre
gaciją mokyklose, kad dar
buose nebaigiama naikinti 
rasinė diskriminacija ir t.t.

Konferencijoje buvo aš-

Bažnyčia turinti mirti 
Ypatingas protestas karui 
Be reikalo džiūgauja 
Raketierią ir ten nestoka 
Katalikų diskriminavimas

— J. Gasiūnas —
Dr. Martin Luther 

tikrai išpranašavo sau 
Kai prez.
miJiAas, tuomet King pasakė: 
7 “

’ “Tas pats ir su manimi atsi
tiks. Aš nuolat jums prime
nu, kad tai yra serganti drau
gija.”

Ta išpranašivimą dabar pa
skelbė užmuštojo civilinių tei
siu vadovo našlė žurnale 
“Life.” Po to buvo užmuš
tas senatorius R. Kennedis. 
Taipgi žuvo iš priešu rankos 
daugelis civilinių teisių kovo
toju. Mūsų draugija — tikrai 
serganti.

piliečių išrinktieji pareigu-;klausimu, 
nai iš 40 valstijų čia laikė 
keturių dienų konferenciją.

Prez. Nixonas buvo dau
gelį jų pasikvietęs į Baltuo
sius Rūmus, šypsodamasis 
sveikino juos ir žadėjo su 
jais kooperuoti. Bet jam 
nepasisekė išri n k t u o s i u s 
žmonių atstovus užipnati- proc. 
zuoti.

Varšuva. — Lenkija pakė
lė alkoholiniams gėrimams 

; kainas 15 proc., o alui — 35 
v__ Nori sumažinti gir-

I tavimą.

Atsirado dar vienas pra
našas. Ame r i k o s Baptistu 
Konvenciios prezidentas ku
nigas Thomas Kilgore pareis-1 
kė:

“Kaip mes žinome, bažny
čia šiandien turi mirti,” nes 
baltu>u teologija—“ne krikš
čioniška.” Visu religijų baž- 
”M-?ios. kurias baltieji kon
troliuoja. vienokiu ar kitokiu 
būdu nalaiko rasizmą, sako 
dr.^ Kilgore.

Tai nirmac, negras- nrezi- 
dnntas Amerikos B antis t u 
Konvenciios. turinčios dau
ginu ka>n nnsant.ro miliinno 
nariu. Kilgoro taipgi sako, 
k^d mū«n raistinė draugija 
t’krai cerga. Ji reikalinga re- 
volineiins. kuri tikrai galėtu 
panaikinti rasizmą.

Civilinių Teisių Komitetas 
paskelbė įdomų raportą

Washingtonas. — Federa-Į Nixono administracija laips- 
linis Civilinių Teisių Komi
tetas, kaip prez. Nixono pa
tarėjai, paskelbė 100 pusla
pių raportą, kurį komite
tas sudarė iš patyrimo, kaip 
Nixono administracija pra
veda desegregaciją mokyk
lose.

Raporte nurodoma, kad

no
“Varpo” choro dirigentas, Lietuvos TSR nusipelnęs me- 
veikėjas Adolfas Krogertas, tik ką grįžęs iš Italijos, Vil

niaus geležinkelio stotyje dalinasi įspūdžiais su Ministrų Ta
rybos Pirmininko pavaduotoja L. Diržinskaitė, kultūros mi
nistru L. Šepečiu ir ministro pavaduotoju N. Jakelaičiu.

K. Liubšio nuotr.
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Knj Mrs. Bron d a Clenost 
Manchester. N., TI., priėmė iš

t«. ji ntsi««kė nr>imt; milita- 
r:ne pagarba pareikšdama:

“Mano Richardas neankentė 
armiios, mil’tarizmo ir karo. 
Aš darau, ka paini, nadėti 
prieškariniam judėjimui.”

14 mėnesiu vaiko tėvas, žu
vęs kare, buvo palaidotas ci
viliniuose aprėdaluose. Tuo 
io žmona pareiškė savo pro
testą prieš kara Vietname. 
Jos protestas — kartu pro
testai visu žmonų ir motinu, 
kuriu mylimieji žuvo šiame 
kare.

Bwansisfai gr^so 
mhi karu

■Vi

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos revanšistai vis daugiau 
ir plačiau kalba apie naują 
karą prieš Tarybų Sąjungą, 
Čekoslovakiją ir Lenkiją. 
Jie reikalauja grąžinti Vo
kietijai tas teritorijas, ku
rias prarado po Antrojo pa
saulinio karo.

Antrajame kare hitleriz- 
mas. buvo sunaikintas, bet 
jis labai daug gyvasčių nu
sinešė. žuvo daugiau kaip 
54 milijonai žmonių, sužeis-

ta 90 milijonų žmonių, iš 
kurių paliko ant visados in
validai 28 milijonai žmonių.

Jungtinių Valstijų milita- 
rinės jėgos Vakarų Vokie- v 
tijoje pilnai paruoštos ka
rui. Jos turi atominius, bi
ologinius ir chemikalinius 
ginklus.

Tarybinis sava i t r a š t i 3 
“Nauji laikai” rašo, kad pa
saulinio karo tragedija ne
turi pasikartoti, revanšis
tai turi būti sulaikyti.

4,000 demonstravo darbų 
reikalaudami

niškai vilkina desegragaci- 
ją, ypač Mississippi valsti
joje. Teismų reikalavimai 
desegreguoti mokyklas da
bar pasidaro kai kuriose 
vietose beverčiai, nes fede- 
raliniai pareigūnai neverčia 
valstijų ir mokyklų parei
gūnus desegreguoti mokyk
las.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS

Šiaurės Korėją ųž suvienijimą 
Korėjos taikingu būdu

Pyongyang.—Korėjos De-® 
mokratinės Liaudies res
publikos (Šiaurės Korėjos) 
premjeras Stingas raporta
vo Darbininkų Partijos kon
vencijai, kad Korėja būtų 
galima suvienyti taikingu 
susitarimu, o ne karu.

Sungas ragino ištraukti 
iš Pietų Korėjos Jungtinių 
Valstijų militarines jėgas, 
sumažinti savas armijas iki 
100,000 skaičiaus ir praves
ti generalinius balsavimus 
už vienybę.

Konvencijoje dalyvavo 
.daugelio šalių komunistų ir 
darbininkų partijų atstovai, Lietuvoje buvo puikiausia, 
tarp kurių buvo ir Jungt. Ji ten būdama susuko fil- 
Valstijų Kompartijos atsto- mą, kurį gales demonstruo- 
vai.

Seoul, Pietų Korėja.—Di
delės liūtys čia padarė daug 
nuostolių. Žuvo daugiau 
kaip 250 žmonių.

Advokatė Masytė grįžo 
iš Lietuvos

Pirmadienį advokatė S. 
Masytė paskambino iš' In
ternational Kennedy aero
uosto, kad jį grįžta iš Lie
tuvos į Detroitą.

Masytė sakė, kad kelionė 
geriausia pavyko, viešnagė

Vilnius. — Lietuvos: mi
nistrų pirmininkas, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas nuo Tauragės apy
gardos Maniušis šiomis die
nomis lankėsi savo rinkimi
nėje apygardoje ir susitiko1 
surinkėjais. '

Būdamas Tauragėje, Ma
niušis .. aplankė keramikos 
gamyklą, apžiūrėjo jos ce
chus. Lankydamasis Jurbar
ko rajone, Maniušis pabu
vojo Smalininkų žemės ūkio 
mechanizacijos technikume, 
taip pat lankėsi Šilalės ir Ši
lutės rajonuose.

Pokalbiuose su rajonų va
dovais ir ūkiniais darbuoto
jais buvo aptarti aktualūs 

, pramonės gamybos, kapita-
■ lines statybos bei žemės 
• ūkio darbų organizavimo
■ klausimai, rajonų ūkio vys

tymo perspektyvos, gyven-
i tojų kultūrinių ir buitinių 
i poreikių tenkinimo klausi- 
. mai.

gynė įvyko Lietuvoje vie
šinčių lenkų rašytojų Anos 
Ozogovskos, Jano Dobro- 
cinskio ir Jeronimo Michals- 
kio susitikimas su skaityto
jais.
1 ; Svečiai pąpasakojo vilnie
čiams apie savo kūrybą, 
davė autogęafųs.^ Sveikino 
juos Pozarskis, poetai Ber
notas ir Mackevičius.

Pittsburgh, Pa. — Pirma
dienį daugiau kaip 4,000 ne
grų ir baltųjų demonstravo 
miesto centrinėmis gatvė
mis. Jie reikalavo, kad ra
sinė diskriminacija būtų pa
naikinta namų statyboje ir 
kituose darbuose, kad dau
giau negrų būtų į darbus 
priimta.

Demonstracija buvo tvar-

kinga ir taikinga. Buvo daug 
policijos, bet neturėjo ji ką 
daryti. Demonstracijoje da
lyvavo apie 40 procentų bal
tųjų, kurie kovoja taipgi 
prieš rasinę diskriminaciją.

Demonstrantai smerkė na
mų statybos viršininkus, 
kurie nesistengia priimti į 
unijas daugiau negrų.

t

Į tarptautinį forumą
< I •

Vilnius. — Į Vengriją iš
vyko Lietuvos Mokslų Aka
demijos fizikos matemati
kos instituto direktorius, 
prof. Statulevičius. Jis da
lyvauja Budapešte tarptau
tiniame forume patikimumo 
teorijos klausimais.

Mokslininkų forume Sta
tulevičius padarys praneši
mą apie asimptotinius me
todus patikimumo teorijoje, 
taip pat perskaitys fizikos 
matematikos mokslų dakta
ro Grigelionio paruoštą pra
nešimą.

Ragina Tartis del branduoliniu 
’ ’n ‘ giiiklų kontroles 
-- ------- ;--------1------- - ----- h

Washingtonas. — Nacio
nalinis Vėžio Institutas nu
marino 380 beždžionių tik 
todėl, kad nebeturėjo fondų 
joms užlaikyti.

ti publikai.

Argpr'Hnns klerikalu laik- 
roštjg “Laikas” be reikalo 
dŽHip-mna. kad socialistiniu 
šalin įsikišimas i Čekoslovaki
ja prisidės “nrie smurtinės 
imnnriioq žlugimo.” kad vi- 
m npnaiilis išstos prieš Ta- 
rvbn Saiuncra.

N1’° V n nnnašniict neatsiti
ko. K o in tik inriešinczai. čo- 
ko<d ova Vi in«s an<*vnimn<! nuo 
nnrinnolicf iniii roformistn ir 
imnorial'atinin acontu «ntvir- 
t’no aonialiafino gtnvvkln.

Tuo atžvilnrii] socializmai 
laimėin kapitalizmai pralai- 
rnoio kartu nralaimėio ir ka
pitalizmo puoselėtojai.

Tautininku “ Argentinos l ie
tuviu Balsas” skundžiasi, kad 
b^/r^entinnie. kain ir Jnmr- 
tinėse Vaistuose, “plati mūsų
VMitnrnpne rsimeša medų,’ 

ji suvalgo.” 
(Tąsa 5-tame pusi.)

O

J. Matulis išvyko į 
Prancūziją

Vilnius. — Į Prancūziją 
išvyko Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos prezidentas 
profesorius J. Matulis. Jis 
dalyvaus Strasburge įvyk
siančiame dvidešimta jame 
tarptautinio elektrochemi
nės termodinamikos ir kine
tikos komiteto suvažiavime. 
J. Matulis yra šio komiteto 
narys.

Suvažiavime mūsų moks
lininkas padarys pranešimą 
apie aromatinių sulfojungi- 
nių skilimo kinetiką nikelio 
elektronusodinimo proceso 
metu, taip pat perskaitys 
chemijos mokslų daktaro 
profesoriaus R. Višomirskio 
paruoštą pranešimą apie 
elektrocheminius tyrimus.

Maskva. — Žydų naujųjų 
metų dieną apie 2,000 žydų 
susirinko į centralinę sina
gogą pamaldoms.

Protestantai kviečia 
padėti negrams

■ Indianapolis, Ind. — Na
cionalinė Bažnyčių Taryba 
atsišaukė į visas protestan
tų bažnyčias., su raginimu 
prisidėti prie $500,000 sukė
limo negrų reikalarhs.

Taryba atstovauja apie 
40 milijonų protestantų 
Amerikoje.

Geležinkeliy streikas

Paryžius. — Prancūzijos 
geležinkelių streikas dabar 
apima 95 proc. visų gele
žinkeliečių. Streikieriai už
ėmė kai kurias geležinkelių 
raštines ir dirbtuves.

Paryžiaus subvių ir auto
busų darbininkai nubalsavo 
streikuoti, jeigu nebus pa
tenkinti jų reikalavimai. 
Uostų darbininkai buvo pa
skelbę vienos dienos streiką.

Pažymejo įgimimo metines
Vilnius.—Revoliucijos mu

ziejuje susirinkę pogrindžio 
kovų už tarybų valdžią Lie
tuvoje veteranai, artimieji, 
sostinės jaunimas pažymėjo 
aktyvaus revoliucinių kovų 
ir partizaninio judėjimo 
Lietuvoje dalyvio Vilimo 60 
gimimo metinės.

Vilimo atminimui muzie
juje surengta paroda.

Kauno aktorių gastrolės
Šiauliai. — Rudens gast

roles čia pradėjo Kauno 
valstybinis dramos teatras. 
Pirmąją dieną žiūrovai pa
matė šiuolaikinę lenkų dra
maturgo Mareko Domans- 
kio pjesę “Atėjo naujas.”

Gastrolių metu kauniečiai 
taip pat parodys Sajos ko
mediją “Mamutų medžiok

“Vaiduokliai” ir pantomi
mos spektaklį. Svečiai iš 
Kauno suvaidins 24 spek
taklius.

širdies ligų klausimais
Kaunas.—Į pirmąją moks

linę konf e r e n c i j ą širdies 
elektrinio stimuliavimo ir 
defiriliacijos klausimais me
dicinos institute susirinko 
žymiausi TSRS medikai ir 
medicinos aparatūros kūrė
jai.

Kauno klinikinėje ligoni
nėje, vadovaujant prof. 
Brėdikiui, buvo sukurti pir
mieji elektrostimuliatoriai, 
atlikta pirmoji širdies ilga
laikio elektrinio stimuliavi
mo operacija. Dabar tokie 
elektroninio širdies stimu
liavimo centrai įsteigti 26 
Tarybų Sąjungos klinikose. 
Naujas metodas pripažintas 
pagrindiniu širdies ritmo 
sutrikimams gydyti. Jo dė
ka apie tūkstantį žmonių 
pagydė.

Konferencijoje perskaity
ta apie 70 pranešimų.

Jeruzalėje neturi būti 
jokių pakaitų

Jungtinių Tautų Saugumo’ 
Taryba 11 balsų prieš 4 su
silaikiusius priėmė rezoliu
ciją, kurioje ragina Izraelį 
nedaryti Jeruzalėje jokių 
pagrindinių pakaitų, kitaip 
sakant, neprijungti arabiš
kos miesto dalies prie Izra- 
elid.

Izraelis jau pakartotinai 
sakė, kad visas Jeruzalės 
miestas tik jam priklauso.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
pareiškė, kad ginklavimosi 
lenktynės sudaro pasiutusią 
padėti. “Branduolinio karo 
pavojus didėja kiekvieną 
dieną.”

Thantas ragina penkias 
šalis, kurios jau turi bran
duolinius ginklus, tartis to
kių ginklų kontrolės klausi
mu. Į pasitarimus jis pa
taria būtinai įtraukti ir Ki
nijos Liaudies respubliką.

Jis taipgi ragina Jungti
nes Valstijas užmegzti ry
šius su Kinijos Liaudies 
respublika.

.. Buenos Aires.— Argen
tinos geležinkeliai užstrei- 
kuoti. Daugiau kaip 10,000 
geležinkeliečių streikuoja.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
W ashingtonas.—Preziden

tas Nixonas siūlo pakelti 
Social Security pensinin
kams mokėjimą 10 proc. Kai 
kurie senatoriai ir kongres- 
manai sako, kad siūlymas 
per mažas.

kalauja, kad visos amerikie
čių militarinės jėgos būtų iš 
Vietnamo ištrauktos.

Brooklyn, N. Y. — Namo 
gaisre sudegė visa 6 narių 
šeima.

Svečiai lenkų rašytojai
Vilnius.—Draugystės kny-

Suteiktas garbes vardas
Vilnius. —Lietuvos Aukš

čiausiosios Tarybos prezidi
umas, už nuopelnus vystant

Paryžius. — Prez. Nixono 
nuosprendį ištraukti iš Viet
namo dar 40,500 karių Šiau
rės Vietnamo ir Pietų revo
liucinės valdžios delegacijos 
skaito niekam nevertu. Rei-

lietuvių tarybinę muzikinę 
kultūrą bei- aktyvią visuo
meninę veiklą, suteikė Kul
tūros Ministerijos meno rei
kalų valdybos viršininko pa
vaduotojui Valerijonui In- 
drikoniui nusipelniusio me
no veikėjo garbės vardą.

Antanas Vaivutskas

Menton, Prancūzija.—Dra
maturgas Arthur Miller, 
buvęs Tarptautinio Plunks
nos klubo prezidentas kri
tikuoja klubą, kad neįrašė 
Tarybų Sąjungos rašytojų.

Šveicarijoje mirė rašyto
jas Wm. H. Chamberlin, di
džiulis Tarybų Sąjungos ir 
socializmo priešas.

Cairo, III. — Majoras ir 
policijos viršininkas pasi
traukė iš vietų, nes jie ne
pajėgė tvarką atsteigti ra
sinės krizės paliestame mie
ste. •
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Naujas karo tęsimo teisinimas
YRA žmonių, kurie mano, kad mūsų šalies komer

cinė spauda visas žinias paduoda ir traktuoja bešališkai. 
Bet tai gryniausia netiesa.

Antai, atsimenate, kaip ta spauda garsiai šaukė apie 
tai, kad Čekoslovakijoje nusižudė vienas jaunuolis, pro
testuodamas prieš socialistinių kraštų armijos įžengimą į 
tą šalį. To jaunuolio pasiaukojimas buvo vaizduojamas, 
kaip viso Čekoslovakijos jaunimo nusistatymas ypač 
prieš Tarybų Sąjungą.

Bet štai rugsėjo 2 dieną Washingtone ant Kapito- 
liaus laiptų nusižudo (nusišauna) 15 metų jaunuolis 
Greg Rogers iš Virginijos, protestuodamas prieš Vietna
mo karą. Komercinei spaudai užteko tik mažute žinute 
apie tą jaunuolio protestą paminėti. Nebuvo jokių gi
lesnių išvadų, jokių platesnių komentarų.

Toks žinių traktavimas negali būti bešališkas. Ko
mercinė spauda nėra bešališka. Ji išnaudoja visas progas 
palaikymui dabartinės kapitalistinės santvarkos ir gyni
mui Amerikos imperialistinių interesų. Jaunuolio Rogers 
nusižudymo populiarinimas neįeina į tuos interesus.

O vis tiek didelis laimėjimas
KAIP atrodo, tai Amerikos Komunistų Partija turės 

savo kandidatus į New Yorko miesto viršininkus. Į ma
joro postą kandidatuoja Rasheed Storey, o į miesto kon
trolierius — Jesus Colon. Abudu smarkūs veikėjai ir 
labai populiarūs pažangiojoje visuomenėje.

Kad jie būtų įtraukti į kandidatų sąrašą lapkričio 
rinkimuose, reikėjo surinkti 7,500 piliečių parašų. Tai 
nelengvas darbas. Betgi surinkta net 18,000 parašų. 
Reikia manyti, kad rinkimų taryba neišdrįs tiek parašų 
paskelbti netinkamais, idant galėtų pateisinti neleidimą 
j komunistų kandidatų sąrašą.

Vadinasi, lapkričio rinkimuose New Yorko piliečiai 
turės progą balsuoti ne tik už kapitalistinių partijų kan
didatus. Gerai, kad klasiniai susipratę žmonės turės savo 
klasės kandidatus.

MATOTE, KĄ JIE 
PADARYTŲ SU MOKSLU 
LIETUVOJE

Chicagos kunigų laikraš
tis (rugs. 10 d.) davė ilgą 
vedamąjį apie diskutuoja
mas mokslo reformas Lie
tuvoje. Jis sako, kad ir jis 
nori prisidėti su savo pa
siūlymais. Iš tikrųjų gi 
“Draugas” turi tiktai vieną 
“didelį pasiūlymą.” Tik ne
sijuokite. Jis siūlo, kad 
Lietuvoje būtų sugrąžinta 
smetoniniais laikais “prak
tikuota 13-os metų mokslo 
sistema.”

Jau nekalbant apie tai, 
kokia ta sisteiha buvo, per 
pastarąjį daugiau kaip ket
virtadalį šimtmečio gyveni
mas toli nužengė pirmyn, 
bet mūsų klerikalai* reika
lauja gyvenimo ratą sukti 
atgal, grįžti į tamsą ir at
silikimą. Tas tik parodo, 
kokią šiandien Lietuvą no
rėtų matyti lietuviškieji re
akcininkai. Žinoma, kvai
los jų viltys. Lietuvoje 
mokslo sistema bus gerina
ma, tobulinama, jis vis 
žengs pirmyn, o niekados 
neatgal.

Kapitalistine spauda
TENKA pastebėti, kad laikas nuo laiko iš sostinės 

paleidžiamas į pasaulį pranešimas, jog mūsų žvalgybai 
pavyko susekti, kad iš Š. Vietnamo per Kambodiją į Pietų, 
Vietnamą infiltravo tiek ir tiek reguliarios armijos bata- 
lijonų. Kaip tik toks pranešimas pasirodė šiomis dieno
mis. Girdi, po Ho Chi Minho mirties, naujoji Hanojaus 
vadovybė pradėjo siųsti į mūšių lauką naujus savo ar
mijos batalijomis.

Prie to pranešimo dar priduriama, kad “pirmą kar
tą Hanojus prisipažino turįs Pietų Vietname savo re
guliariosios armijos vienetų.” Visa ši propaganda, aiš
ku, turi vieną tikslą: pateisinti šio karo tęsimą.

Negalima sakyti, jog tai kvaila propaganda. Ji vei
kia svyruojančius piliečius. Ne vienas, pasiskaitęs tokius 
pranešimus iš sostinės, sustos ir pagalvos: “Jei šitaip, 
jei Š. Vietnamas jau tokį prisipažinimą padarė, tai mūsų 
ten buvimas reikalingas ir karo tęsimas pateisinamas!

Mūsų vyriausybė naudoja visas priemones pateisi
nimui savo politikos. Bet jai sekasi tik laikinai. Pana
šiai juk net keletą metų sekėsi ir prez. Johnsonui. Bet 
atėjo laikas, kai juo niekas nebepasitikėjo ir jis turėjo 
negarbingai pasitraukti. Anksčiau ar vėliau, jei nebus 
griežtų pakeitimų visu tuo Vietnamo klausimu, pana
šaus likimo susilauks ir prezidentas Nixonas. Laikas 
kalba prieš jį...

SUNKU PREZIDENTU 
NIXONU PASITIKĖTI

“The N. Y. Times” savo 
vedamajame rugs. 12 dieną 
kalba apie pasitikėjimą 
prezidentu Nixonu.. Laik
raštis nurodo,, kad “perei
tos savaitės įvykiai ryšiūm 
su Ho Chi Minh mirtimi 
ypatingai pažeidė pasitikė
jimą Nixono ‘taikos strate
gija’.” Viena, prezidentas 
nesiskubino priimti, komu
nistų pasiūlymą trijų die
nų .mūšių paliaubų, antra
is Washingto.no pradėjo ei
ti, vienas kitam prieštarau
jantys pareiškimai apie pa1- 
baubas, trečia — Sai g o n o 
valdžia nesilaikė paliaubų, 
nors žadėjo laikytis, ketvir
ta — prezidentas nepasiūlė 
Hanojui paliaubas pratęsti 
ir t. t. ,

Kitam tos pačios dienos 
vedamajame “Times”reiškia 
nusistebėjimą, kad Tarybų 
premjeras Kosyginas ir Ki
nijos premjeras Chou En- 
iai turėjo pasitarimą. To 
buvę nelaukta ir nesitikėta.

Dienraštis mano, kad ko
munistinė Rumunija tuo$ 
du premjerus suvedė į paj 
sitarimą. Laikraštis beveik 
siūlo, kad gal ta pati Ru
munija galėtų patarpinin
kauti tarp Hanojaus ir Wa
shington šiam karui 
baigti.

dai, agitacijai ir apšvietai. 
Jie (kadrai-vadai) turi būti 
geros širdies, blaivaus pro
to ir nuoširdūs. Jie turi 
vienas kitam padėti kaip 
draugai, darbuotis išvien 
su masėmis, be kurių jie 
negali turėti pasisekimo jo
kiame darbe. Kiekvienas 
jų mostas (gestas), kiekvie
nas jų atsinešimas turi lai
mėti žmonių širdis. Revo
liucija, pirmoje vietoje, rei
kalauja dalyvavimo politi
niai susipratusių žmonių. 
Žmogus stoja į revoliuciją 
tiktai tada, kada jis su
pranta, kad priespauda yra 
jo kančių priežastis. Todėl 
mes negalime žmonėms me
luoti. Jeigu mes taip dary
tumėm, tai sunkiais laikais 
keršto baimė galėtų vesti į 
išdavystę, o tai būtų pražū
tis. Santykiuose su žmonė
mis revoliucinis vadas netu
ri būti kuklus...”

Pranešama, kad įamžini
mui Ho Chi Minho atmini
mo Tarybų Sąjungos val
džia nutarė vieną aikštę 
Maskvoje pavadinti jo var
du, taip pat Irkutsko pe
dagoginį užsienio kalbų in
stitutą ir vieną statomą 
laivą.

uz-

Vladas Gailiūnas
Š. m. rugsėjo 4 d., eida

mas 81-sius metus, Žagarė
je mirė medicinos felčeris 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas Vladas Gailiūnas.

V. Gailiūnas gimė 1888 m. 
gruodžio 8 d., Joniškio ra
jone, Bivainių kaime maža
žemio valstiečio šeimoje. 
Anksti mirus tėvui, motina 
liko su 7 vaikais. Vladui te
ko padėti šeimai — pieme
nauti, dirbti pusberniu ir 
bernu, žiemomis pasimoki
nęs Joniškio mokykloje to
liau lavinosi savarankiškai, 
daug skaitydamas. Kilus 
1905-07 metų revoliucijai, 
V. Gailiūnas vadovauja an
ticarinėms d e m o n s tr a ci- 
joms, platina atsišaukimus. 
Caro žandarai suima V. 

' * Gailiūną, kalina, o vėliau iš-

tremia i Tūlos guberniją. 
Čia V. Čaįliūnas asmeniš
kai susipažįsta su L. Tol
stojumi. Pažintis su rusų 
literatūros milžinu turėjo 
didelės reikšmės tolimes
niam jo gyvenimui.’

1914 m. pašaukiamas į ka
riuomenę, čia išmoksta fel
čerio amato ir šį darbą dir-? 
ba visą gyvenimą. Gydę 
žmones Pašvitinyje, Žaga
rėje, Kaune, Dimitravoje, q 
paskutiniuosius 30 metų 
pragyvena Skaistgiryje.

V. Gailiūnas daug pasi
darbavo, organizuodamas 
medipinipį gyventojų ,ap- 
tąrnavimą sunkiais pokario 
mętaįs.

V. Gailiūnas atidžiai sekė 
lietuvių išeįvių gyvenimą, 
palaikė ryšuis su Ameriko-

IŠMINTINGO VADO 
IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Šiaurės Vietnamo liaudies 
vadas Ho Chi Minh yra pa
sakęs: “Vienas žmogus re
voliucijos negali padaryti. 
Reikia didelės jėgos, reikia, 
kad visi žmonės joje daly
vautų. Štai kodėl taip svar
bu turėti kadrus propagan-

A. PETRIKĄ

Admirolo Kolčako avantiūrą

DEJUOJA, KAD JIE 
BUVĘ IGNORUOJAMI

Vargšas Saulius Šimoliū- 
nas skaudžiai skundžiasi, 
kad jam nepavykę įsi
skverbti į Detroito “didžio
sios spaudos” skiltis “va
duotojų” jomarko reikalais. 
Jinai jų sūvažiavimą visiš
kai sąmoningai ignoravusi.

Saulius piktai bara “De
troit' Kews” įr “ D e t r o i t 
Free Press.” Buvę net taip j 
kad straipsnis apie jų suva
žiavimą jau buvęs parašy
tas, surinktas ir turėjęs pa
sirodyti “Detroit News,” 
bet nepasirodęs.

Dar daugiau: Saulius už
pykęs ir parašęs smarkų 
pabarimo laišiką pačiam 
“Detroit. News” redakto
riui už ignoravimą tokio 
“baisiai svarbaus sąskry
džio,” ale tas iclius ir jo 
laišką ignoravęs.

Jo supratimu, “kas nors 
įtakingas abejuose laikraš
čiuose norėjo sulaikyti ži
nias apie kongresą.” Kas 
nors, girdi, pabūgo! O da
lykas tame, kad “šiandien 
Amerikoje populiari koeg
zistencijos politika sušvel
ninti šaltą ir karštą kovą 
tarp Rytų ir Vakarų.” Na, 
jų kongresas buvęs politi
nis. Ot, sako Šimoliūnas, 
būtų buvę kitaip, “jei kon
gresas būtų buvęs vien 
kultūrinis reikalas,, tuomet 
Detroito didžioji spauda 
būtų buvus prieinama.”

ję gyvenančiais lietuviais, 
daug metų skaitė “Laisvę”. 
Visą gyvenimą velionis ko
vojo už taiką, prieš mirtį 
LTSR Taikos fondui pasky
rę 100 rublių. Visą savo 
gausią biblioteką, rankraš
tinę medžiagą V. Gailiūnas 
atidavė Skąįstgirio viduri
nės mokyklos kraštotyri
ninkams.

šviesus V. Gailiūno1 atmi
nimas ilgąi išliks jį pažino.- 
jusįų atmintyje.

P. Budraitis

SPAUDOS VAJUS IR 
TARYBŲ LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” rašo, kad 
ir pas juos prasidėjo spau
dos platinimo vajus. Kelia
mas labai svarbus šio va
jaus tikslas: “Dienraštis— 
kiekvienai šeimai.”

“Tiesos” redakcija storai 
pabrėžia, kad “spaudos 
prenumeravimas — grynai 
savanoriškas dalykas. Ir 
niekam nevalia versti užsi
sakyti vieną ar kitą leidinį. 
Bet spaudos prenumeravi
mo laisvanoriškumas neat
ima teisės propaguoti atski
rus leidinius. Ir “Sąjungi
nės spaudos” darbuotojai, 
visuomeniniai spaudos pla-

Kai 1917 m. sukilę Rusi
jos žmonės nuvertė nuo 
sosto carą Nikalojų II, jo 
buvę generolai, kunigaikš
čiai, dvarininkai, popai ir 
kiti monarchijos garbinto
jai su tarybine santvarka 
nesutiko. Jie stengėsi at
gaivinti monarchiją, paso
dinti į sostą naują carą, Ni
kalojų Nikolaj e vičių, ar 
bent įvesti grynai buržuazi
nę diktatūrą. Buvęs Juodų
jų jūrų laivyno admirolas 
Aleksandras. Kolčakas buvo 
numatomas diktatorium. Jo 
aspiracijas palaikė buvę 
Carinės Rusijos sąjunginin
kai (“Allies”): Anglija, 
Prancūzija, Amerika, Itali
ja ir Japonija.

1917 m. lapkričio mėn.
Kolčakas pasisiūlė tarnauti 
Anglijos laivyne. Tuo rei
kalu tartis jis išvyko į Ame
riką, o iš ten į Japoniją, bet 
Anglijos nepasiekė. Ang
lija Kolčako tarnybos ne
norėjo, ji jam numatė “ge
resnį darbą” — pastatyti jį 
visos Rusijos diktatorium 
ir išsiuntė į Harbiną (Man- 
džiūriją). Ten grupavosi 
buvusiųjų Rusijos • karo me
to sąjungininkų ginkluoto
sios jėgos, ir buvo daromi 
intervencijos planai. Prie 
sąjungininkų prisidėjo ir ka
zokų hetmano Semionovo 
organizuota! gauja, kurioje 
buvo baltagvardiečiai rusai, 
mongolai ir kinai.d Jo ’bu
veinė buvo ‘Sibiro geležin
kelio stotis* Mančiulis, Man- 
džiūrijoje. ' - ■

Sunki valanda 1 .
Tarybų valdžia, > apvąb, 

džiusi Peterburgą, ,tMa$kvą 
ir kitas .centrinės Rusijoj 
sritis,, buvo iš visų pusių 
apsupta sukilusių savų ge
nerolų bei svetimų' inter-' 
ventų - įsiveržėlių. \ Pabal
tijyje buvo vokiečiai; Ukrai
noje, iki pat Saratovo, Orio
lo-, Kazanės, Penzos ir kitose 
srityse siautėju* gėn.- Deni- 
kino - Vrangelio kazokai; 
Krasnojarske, Novonikola- 
jevske, Omske, Čeliabinske, 
Ufoje, Tobolske ir kituose 
Sibiro centruose — sukilę 
čekoslovakai, vadovaujami 
Gaidos, Syrovo ir kitų jų 
generolų; Murmanske ’ ir 
Archangelske buvo išlaipin
ti anglai ir amerikiečiai, ku
rie geležinkeliais lengvai 
galėjo pasiekti Petrogradą, 
Maskvą, Viatką ir kitas 
centrinės Rusijos vietas. 
Pavojus grėsė iš visų kietu- 
rių pusių.

Caras buvo perkeltas iš 
Carskoje Selo į Ekaterin- 
burgą (Sibirą). Monarchis- 
tai ruošėsi jį iš ten pasiim
ti ir pasodinti į sostą, dėlto 
tarybiniai partizanai jį tu
rėjo paskubom (1918 m. lie
pos mėn.) likviduoti. •

1918 m. pavasarį Sibire bu
vo keli šimtai tūkstančių 
karo belaisvių: vok iečių, 
austrų, rumunų,’ vengrų, 
čekoslovakų ir hitų. Inker
ven tai juos apginklavo ir 
siuntė prieš bolševikus, gra
sino Maskvai. Raudonosios 
Armijas 5-oji divizija ir Si
biro partizanų būriai prieš 
juos kovojo. Čeliabinske, 
Uraluose, tie belaisvių eše
lonai susikryžiavo: lenkai

tintojąi, partinės. organiza
cijos turi pasiekti, kad šie
met, platinant spaudą, dar 
labiau išaugtų dienraščių 
gretos. Tam yra didelės ga
limybės, nemaži rezervai.’’

ir čekoslovakai važiavo į 1 
rytus, nes iš Vladivostoko • 
sąjungininkai žadėjo juos 
laivais nuvežti į Prancūziją, 
kovoti prieš vokiečius. Gi : 
vokiečiai, austrai, vengrai 
ir rumunai veržėsi į vaka
rus, tikėdami, jog per Ru
siją jie pasieks savo tėvy
nes. Gegužės mėn. Čelia
binske jie susipešė ųž pir
menybę ir nuo to laiko tarp 
jų virė smarkūs nesutiki
mai. Tarybinės jėgos buvo 
menkos, dėlto palaikyti 
tvarką buvoi labai sunku. 
Ginkluoti čekoslovakai, dėl 
Trockio netakto, prieš Ta
rybas sukilo ir užvaldė ne 
tik Čclir.binską,- bet Niko
laj e vską, Penzą, Petropav
lovską, Tomską, Omską ir 
kitus miestus. Sąjunginin
kai norėjo čekoslovakus ir 
lenkus, esančius į vakarus 
nuo Omsko, siųsti tiesiai į 
Archangelską bei Murmans
ką, sustiprinti Amerikos ir 
Anglijos ekspedicijas ir tuo
met iš šiaurės pulti Petro
gradą ir Maskvą. Bet če
koslovakai nenorėjo skaldy
tis, jie veržėsi į rytus.
. Kolčakas—visos Rusijos 

diktatorius
1918 m. balandžio 26 d. 

Kolčakas iš Japonijos atvy
ko į Kiniją, pasiruošti savo 
karinei avantiūrai. Anglija, 
Prancūzija ir Italija norė
jo, kad jis nedelsdamas im
tųsi organizuoti savo jėgas. 
Tačiau pradžioje Amerikos 
prez. Wilsonas intervenci
jai vr)ępritarę,. jis nenorėjo, 
kad; teų. įsigalėtų jąponai. 
GL Japonija stiprios,' cen- 
trali^uętęs ppsųL valdžios 
.Sibire irgi nenorėjo, ji no-’ 
rėo, pati, .viena,’ ar hetmano 
Semioųovo vardu,. Sibirą 
išnaudoti. O he japonų Stip
rios " jėgos sudaryti buvo 
neįmanoma.' pagaliau Ame
rika nusileido ir interven
cijai kėlias buvo laisvas. 
Amerika turėj o "Vladivosto
ke 7,000 kareivių, Anglija 
bei Prancūzija' irgi apie pq 
tiek.’ Italų buvo mažiau, 
bet dėl to japonai turėjo 
ten 72,000 savo karių. Jie 
kontroliavo visą rytinį Sibir 
ro geležinkelį ‘ iki pat Ir
kutsko. Kolčakas grįžo į 
Japoniją ir ten laukė.

Kai jau sąjungininkai su
sitaikė, jie pakvietė iš Ja
ponijos ir adm. Kolčaką. šis 
atvyko į Vladivostoką, o iš 
ten 1918 m. spalio 13 d. į 
Omską, savo operacijos cen
trą. Ten jis rado visai pa
krikusią padėtį, kurią ban
dė patąisyti. Ten veikė t. v. 
Direktorija, remiama Sa
maros eserų ir Sibire besit 
niaujančių baltagvardiečių. 
Kolčakas, sąjungininkų pa
statytas diktatorium, turė
jo Sudaryti Sibirui, ir visai 
Rusijai, valdyti priešbolše- 
yikiųę valdžią. Tačiau jam 
nesisekė. Raudonoji Armi
ja paėmė Saratovą, Kaza
nę ir kitus miestus, čekp- 
slovakų legionas atsisakė 
kariauti ir veržėsi į rytus, 
nors anglai stengėsi juos 
sulaikyti. Nesutikimai di
dėjo tarp čekoslovakų ir 
rusų baltagvardiečių ofi- 
cierių, kurie jiems vadova
vo. Raudonosios Armijos 
jėgos smarkiai didėjo. 
Prancūzų generolai bei di
plomatai nebep a s i t i k ė j o 
amęrikięčiąis, etc.

Ginčąiląrp dešiniųjų ese
rų vadovaujamos Direkto
rijos ir diktatoriaus Kolča

ko didėjo. Lapkričio 17-18 
naktį atamanas Krasilniko
vas dalį Direktorijos narių 
suėmė ir ji pakriko. Nebe
tikimai tarp Kolčako ir vy
riausio ginkluotųjų jėgų 
vado Sibire, gen. Boldyre- 
vo, aštrėjo. Omske buvo vi
sų galų suirimas, virė, kun
kuliavo intrygų katilas, 
Ufą ir Orienburgą paėmė 
bolševikai ir artėjo prie 
Permės. Krasnojarske Kol
čako atstovas, gen. Rozano
vas, žiauriai terorizavo ir 
žudė miesto gyventojus ir 
t. t. Kolčako rėmėjų ratas 
mažėjo.

Interventams nesisekė
1919 m. kovo mėn. jau 

buvo aišku, kad Rusijos in
tervencija sužlugo: Deni
kinas ir sąjungininkai bu
vo išvaryti iš Ukrainos; 
balandžio mėn. jie turėjo 
bėgti iš Kaukazo; išvaryti 
iš Archangelsko bei Mur
mansko, Ekaterinoslav$*į|r 
kitų strateginių vietų, etc.

; Sukurstyti gen. Judeničiaus 
, pulkai Pabaltijyje ir vokie- 
, čių remiamo gen. Manner- 
, heimo sumobilizuoti suo

miai (finai) puolė Petro
gradą (dabar Leningradą), 
bet buvo sumušti. Sibiro in
tervencija silpnėjo.

Raud. Armijos 27-oji di
vizija artėjo prie Omsko, 
kurį Kolčakas ryžosi ginti 
“iki paskutinio kareivio.” 
Tačiau 1919 m. lapkričio 27 
d. bolševikai jį užvaldė. 
Omske Raud. Armija paė
mė 10,000 belaisvių, 40 lo
komotyvų (garvežių), su- 
virš tūkstančio turto pri
krautų vagonų, daug arti
lerijos pabūklų, tankų ir 
kitokių ginklų. Kolčakas 
šešiais traukiniai^ prikrau
tais grobio, pabėgo į rytus. 
Septintasis traukinys išv
irių Vagonų buvo prikrautas 
Rusijos valstybės auksb, si
dabro, platinos ir kitų bran
genybių. Sakomą, jog iždo 
vertė buvusi apie 50 milijo
nų svarų sterlingų, kurių 
vertė tuomet buvo gana 
aukšta. Dalį valstybės auk
so pasigrobė Kazanėje deši
nieji eserai ir nugabeno į 
Honkongą, britų koloniją 
Kinijoje. Pasinaud o d a m a 
tuo auksu, kaip užstatu, 
Anglija davė Omsko “val
džiai” 10 milijonų svarų 
sterlingų “paskolą.” Trau
kinys su auksu Irkutske 
atiteko Raud. Armijai, he t 
ten tuo metu buvo (te&g 
lenkų ir čekoslovakų, tad 
tolimesnis to turto likimas 
neaiškus.

Pradžia pabaigos
Kolčako ešeloną čekoslo

vakai sulaikė, dar jam ne
pasiekus Irkutsko, Nįžni 
Udinske. Jie paėmė visus 
jo traukinius, taigi ir auk
są, o Kolčakui leido vykti 
į rytus tk viename vagone. 
Bet pirm to, čekoslovakai 
Kolčaką privertė 1920 m. 
sąusio 6 d. atsisakyti iš 
“vyriausiojo Rusijos val
dytojo” urėdo. Kolčakas 
savo “sostą” pavedė gen. 
Denikinui, kuris' kariavo 
prieš. boJŠevikųs pietuose. 
Tąčiaų šį dokumentą jis ža
dėjo patyirtinti. kai pa
sieks Verchni Ųdinską, 
esantį į pytus nuq Irkutską. 
Ton jis tikėjęsi, jog ame
rikiečiai ir ■ japonai jį pa
rems.

* Po dviejų savaičių, išgy
ventų dvokiančiame vago
ne, sausio 8 d., KolčtfĮūi 
buvo leista traukti į rytus. 
Tilo tarpu jo griūvanti val
džia Irkutske pavedSfcŠe-

(Tąsa 4-tam pusi.) /
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MANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS

Iš praeities pergyvenimų
(Pabaiga) 

žinute iš saviškių
Gal už trejeto mėnesių man parašė:
—Naktį atvažiavo du vežimai straž- 

ninkų su Kunigiškių urėdninku į Mar- 
čiūnų kaimą. Beiešką R. Merkio. Ne
žinoję, kuris namelis Merkių, tai parei
kalavo iš pirmo gyventojo, kad juos 
nuvestų į Merkių namą. Žmonės, nesu
prasdami kalbos, apstulbo; nesiskubino 
juos vesti. Urėdninkas bizūnu pradėjo 
juos mušti. Keli jaunesni išbėgo per 
daržus pranešti Merkiams apie tai. Kuo
met atvyko į galą kaimo, stražninkai su 
šautuvais apstojo stubele, o urėdnikas 
su pora stražninkų pradėjo plakti tėvu
ką. ir pamotę, kad nasakvtu, kur randasi 
Rapolas Merkis. Ju reikalavimas nepa
tenkintas, o jiems blogo kelio tolis — 
virš 10 varstų.

Dar apie P. Kuzmą
P. Kuzma būdamas Durnoje atstovu 

jautėsi dideliu vyru. Žinojo, kiek jam 
gelbėjau, kad ten patektu, tai gal lyg 
atsigindamas ar aprodydamas, koks 
jis dabar didelis, užsiprašė ateiti pas jį 
kitą nedėldienį. tai jis parodysiąs Tau- 
ridos palociu. kuriame atstovai “dūmo
davo” (svajodavo). Pasiskolinau ge
resne apranga ir nuvykau. Kuzma nu
davė labai išdidų Jo mažame kamba- 
rėlvie mačiau jaunas studentas

ninkas keleto didelių namų. Tauragės 
gimnazija, zemskio načalniko namas ir 
teismų namai priklausė Filipui.

Žemaičiai man buvo naujenybė, jų kal
ba, papročiai ir kultūra skyrėsi nuo 
aukštaičių. Žemaičiai sutikę žmogų net 
nežinomą sveikina su Kristaus pagarbi
nimu, nusiima kepurę ir nusilenkia. Pui
kumo, pasipūtimo pas juos daug mažiau. 
Bet pas juos meistrų darbai mažesnės 
vertės kaip pas aukštaičius. Man nepa
tiko murnikų pečiai: nei gražūs, nei 
praktiški. Tauragėje ir Filipo namuose 
buvo net visai sugedusių. Pasisiūliau 
juos sutaisyti.

Zemskio načalniko teisminiame name 
užtrukau keletą savaičių. Darbu buvo 
patenkinti, o aš patenkintas, kad daug 
ko sužinojau apie žemaičių bylų nuo
sprendžius. Zemskis načalnikas buvo 
vokiečių kilmės, bet kaip tai surusėjęs 
biurokratas. Gal pusamžis vyras su juo
da barzdele, gyveno su žmona, vaikų ne
augino, samdė dvi tarnaites, per kurias 
sužinojau, kaip dievo ir ciesoriaus vardu 
'teisia žemaitėlius.

Apie načalniko teismines ceremonijas 
ir jo pasipuošimą netiek svarbu. Bet 
kad žemaičių nusikaltimus išsprendžia 
kalakutai, žąsys, avys, net penėti par
šai. keletu dienų pirmiau negu kunigas 
prisaikdina kalbėti tik tiesą, tai 

Nakti atvyksta

Durnos atstovo brolis, ir kad jų apylin
kėje niekas kepurių nekilnoja sveikin
dami. ..

Ilgai stebėjausi, kaip žemaitėlių nuo
lankumas išaugino despotus...

Amerikoje
1912 metų sausio 2-ą dieną prastas vo

kiečių laivas Mine, plaukęs į Philadel- 
phiją, nuklydo į Baltimorę, Md., ir ten 
išlaipino visus keleivius. Važiavau be 
agentų priežiūros, tai turėjau sunkumą 
kol susiradau ieškomus žmones.

Pirmiausia apsigyvenau Newarke, N. 
J. Pirmieji draugai buvo LSS 11 kuo
pos nariai — Jonas Dobilis, Juozas Sta- 
nelis, A. Žolynas ir kiti.

Už poros mėnesių persikėiau į Phila- 
delphiją, Pa., pas koviečius. “Kovos” na
me gyveno mano kaimynai Antanas Ber
notas, Jonas Sidabras, tai ir man sutei
kė vietos. Persikėliau į LSS pirmąją 
kuopą, kurioje priklausė visi koviečiai. 
Kuonoje narių buvo nemažas skaičius ir 
prasilavinusių. net prakalbininkų netrū
ko. Bet man labai nenatiko. Kalbėtojai 
nevaržomi, laisvai kalbėdavo apie socia- 
alizmą, prašo prisirašyti prie socialistų 
kuopos bile išgalintį pasimokėti 25 cen
tus ...

Tai būta amerikoniškos mados: visokių 
pažiūrų, visokių įsitikinimų Sąjunga. O 
balsą visi turi lygų, ir dauguma nusta
to ar keičia Sąjungos įstatymus, net ir 
principus...

Nuo to laiko praslinko jau 55 metai. 
Bet apie LSS ir josios darbuotojus ir 
pergyvenimus bile žingeidaujantis gali 
rasti daug ir net smulkiausios medžia
gos. ..

Apie industriniuose darbuose pergy
venimus gal neverta rašyti, nes daug 
kam teko pergyventi. Priminsiu blo
giausia Amerikos būda, tai “Juodąjį la- 
pa” (Black list). Patekę i ta lapą daug 
nukenčia. Pirmojo pasaulinio karo me
tu vertė pirkti karo bonus (paskolas). 
Už nepirkimą atleido iš dviejų didesnių 
pramonių, kuriose buvo proga išmokti 
svarbaus amato. Vėliau man žinomame 
amate skundai už politinį veikimą vėl 
padėjo mane ant blogo lapo. Apie al
gos pakėlimą nė negalvok. Pasakė: 
“Džiaukis, kad čia leidžia dirbti. Tai 
amerikietiško' gyvenimo būdas.

Atleiskite už suvarginimą ir laiko su
gaišinimą kurie skaitėte šiuos prisimi
nimus.

Kur dėti šiukšles?
Gėlojo vandens problema 

vis labiau jaudina sociolo
gus. Tačiau kai kurie moks
lininkai mano, kad žymiai 
anksčiau, negu rimta grės
me taps troškulys, žmonija 
susidurs su nemažesne šiuk
šlių bei atmatų problema. 
Todėl jau dabar reikia ieš
koti pigių ir efektyvių jų 
utilizavimo kelių.

Vienas japonų išradėjas 
sukonstravo įrenginį, kuris 
gali supresuoti šiukšles ir 
atmatas,. 10 kartų sumažin
damas jų pirminį tūrį.Pro
jekto autorius siūlo gauna
mas “plytas” įvilkti į betono 
apvalkalą. Tokiomis plyto
mis gali būti užpilamos dau
bos, balos ir t. t. Presuojant 
atsiradusi aukšta tempera
tūra ir deguonies stoka už
muš kenksmingas bakteri
jas.

Artimiausiu laiku pana
šius įrenginius numatyta

DETROITIEČIAI LIETUVOJE

Nauja pažintis su tėvų žeme

skubėdamas rašo ant nonieriais apkrau
to stalo. Atstovas išeidamas ką tokio 
iam dar įsakinėjo. Einant gatve pasa
kojo, kad tai esąs jo sekretorius, bied- 
nas universiteto studentas, tai jis duo
das iam kiek užsidirbti... Ir kaip aš 
nustebau, rodosi. J 921 m., kuomet drg. 
TPrūseika tūla laika gvveno su manim. 
Kalbėjomės anie praeiti, prisiminiau 
apie nersivertėli P. Kuzmą. Prūseika 
pasakė: Žinau aš ta šturmininka. Aš 
pas ii dirbau raštininku, kuomet jis bu- 

. vo atstovu. Stebėjausi, kad tai būta bied- ‘ 
", no. prabaus studento mūsų draugo Leono 

Prūseikos...
? Taurydos palociu įę buvo keletas Vi- 
žitorių, kurie daifinėjosi. Kuzma paro
dė savo puikų krėslą, kamputyje prie 
darbiečiu ir kadetų (generolų). Teisino- 
,si, kodėl naliko socialdemokratus. Esą, 
be disciplinos galėsiąs daugiau “nuveik
ti.” Pasakojo, kad neseniai balsavę už 
algų pakėlimą atstovams nuo 10 rublių 
dienai iki 13 rublių 50 kapeikų. Labai 
maloniai pasakojo apie senius genero
lus ir jų išlaiduma. Sako: Kartais ku
riam pritrūksta cigarų, tai mane, kaip 
jaunesni, pasiunčia atnešt, duoda pen
kine ar dešimke ir grąžos neima. Tai be 
partinės disciplinos laisviau. Dar pasi
didžiavo darbu dėl “visuomenės.” kad 
jo pasidarbavimu Rokiškio pristavas 
kuris ji persekioja, netekęs tarnybos. O 
kuomet švenčiu proga atvykdavo i Ju

dintus. būdavo lydimas dviejų stražnin
kų. O žmonės jį keikė kaip pardaviką.

Peterburgo darbininkų solidarumas 
buvo pavyzdingas. Tuo laiku pradėjo iš
eidinėti kiek pažangus laikraštis “Ga- 
zeta kopeika,” kuri talpindavo atstovų 
Durnoje kalbas. Nekartą teko stovėti 
darbo laiku, kuomet kuris balsiai skaito 
kalbą, o kiti klausosi. Jei užveizda su- 

‘V rinka—ko stovi?—atsako: klausomės, ką 
mūsų atstovas Durnoje kalba. Navatna! 
Andrius Bulota, lietuvis, labai dažnai 
kalbėdavo kaipo darbietis atstovas. Ka
peika pranešdavo kada koks atstovas 
kalbės. Darbininkai sustoja klausytis, ir 
balsiai skaitydavo jau sakytas kalbas.

Išdirbęs pora metų “čiornamorskoje 
Občestvoje” prie statybos jaučiau rei
kalą keltis į Ameriką. 1911 m. vasaros 

* laiku grįžau į tėviškę, bet gyventi reikė
jo toliau nuo gimtinės.

Žemaitijoje
Akių gydytojas patarė pagydyti akis, 

kad nereikėtų sugrįžti. Draugai parū- 
- pino žinių kaip susirasti tūlą Filipą, gy

venantį Motviškėse. ne toliausia nuo Tau
ragės. Filipas turėjo daug žemės, ku
rią apdirbdavo samdiniai. Jis mėgo vi
sokį verslą. Pavasarį plukdydavo me- 

dMlžius upe Jūra į Vokietiją, o kitą laiką 
tarp Tauragės ir Tilžės vertėsi visokia 
“kontrabanda.” Parubežio valdininkai jį 

Ą gerai pažinojo ir gerbė, nes daugelis bu- 
? / vo jam skolingi. Tauragėje buvo savi-

ką tai nauja. Būna taip:
žemaičių vežimai jau su keletu ka
lakutų, avių, žąsų ar paršų. Tar
naitės juos priima, uždarinėja tvar
telius. Nusirašo žemaitėlio vardą- 
pavardę. . Ta paleidžia dar prieš aušrą. 
Atvvksta kitas vežimas su panašiomis 
prekėmis. Priima ir tą. Kiek saulutei 
nakilus rengia ponams užkandžius, ar
batėlę. Ponia pirmutinė atskuba vir
tuvėn. Tarnaitės jai pateikia gyvulių 
saraša ir žemaitėlio varda-pavardę. Po
nas teisėjas vėliau atvyksta i valgomąjį, 
kuriam ponia įteikia naktinių “dovanų” 
skaičių. Kai kurią naktį bent trys ke
turi vežimai būna atvvkę. Kitą naktį 
atvyksta verslininko vežimas, kurin vis
ką sukrauna ir išgabena Eitkūnų ir Til
žės link.’ Vokietija brangiau moka.

Tarnaitės labai nepatenkintos, per
vargsta be poilsio. Gyvulius reikia šer
ti ir prižiūrėti, kad triukšmo nekeltu. 
Načalnikas savų gyvulių neturėjo, tik 
jiems tvartus.

. Voš nepatekau bėdon
Tauragėje pragyvenau virš poros mė

nesiu. Pasporta turėjau atstovo Kuzmos 
jauniausio brolio Motiejaus. Tai čia 
mane vadino Motiejum Kuzma.

Paskutinį darbą turėjau, tai pataisy
ti šildomąjį pečių načalniko pakajuje. 
Porą dienų išdirbau ramiai. Per ta kam
barį ponai eidavo į valgomąjį. Trečią 
dieną dirbau pasilipęs aukštai visai prie 
lubų, nė nemačiau, kuomet ponia (bari- 
nia) praėjo pro šalį. Užgirdau načalni
ko šauksmą rusiškai:

—Kas per kiaulystė, kad ponios nepa
sveikinai !

Teisinaus, kad šiandien nemačiau, o 
kitas dienas sveikindavau.

—Bet kepurės nenusiimi.
Sakau, kad čia labai daug dulkių, suo

džių, o kepurėlė taip kietai užtempta.
Na, ir pradėjo zemskis trypti ir šauk

ti:
“Tu žinai kas aš? Tu žinai kas aš? 
Aš irgi pradėjau stipriau atsikalbėti. 

Sakau, kad aš čia atėjau ne kam klo- 
niotis, kepurę kilnoti, bet pečių patai
syti.

Zemskis vis šaukia, trypia: “Ty zna- 
ješ kto ją,” pridėdamas, kad jis ir tei
sėjas...

Aš irgi surikau:
“A ty znaješ kto ja?” Tu teisėjas vals

tiečių kalakutų, avių ir kiaulių! Mano 
brolis Kuzma Valstybės Durnoje, ne vie
ną tokį teisėją pasiuntė šunims šėko 
piauti!

Načalnikas išsigando dėl kalakutų, o 
gal pamanė, kad galėtų būti šnipas prieš 
jį. Skubiai išbėgo į miegamąjį. Jis bu
vo tik naktiniu chalatu užsivilkęs, gal 
ir tas paveikė mane nedrebėti prieš žu- 
liką.

Vėliau, kuomet atvažiavo Filipas, jis 
jam pasiskundė. Filipas patvirtino, kad

Lietuvoje jau antra savai
tė viešintis Mikas Masys- 
Detroitietis su dukra advo
kate Stefanija Masyte apsi
lankė “Tiesos” redakcijoje. 
Kalba sukosi apie gyveni
mą Amerikoje, apie svečių 
patirtus Lietuvoje įspū
džius. Juk Mikas Masys dar 
1912 m., vargo ir skurdo 
genamas, geresnės dalios 
ieškodamas, paliko gimtuo
sius Svilelius. Dabar jis pir
mą kartą vėl gimtinėje.

— Išvykau jaunas, tvir
tas, dvidešimtmetis vaiki
nas, o atvykau susenęs, 
aukštą metų kalną pasie
kęs, — kalba M. Masys. — 
Žvalgausi po Lietuvą, vis
kas įdomu, viskas stebina. 
Vilniuje — aš pirmąsyk. 
Maniau, kad jis nedidu
kas miestas, o pasirodo 
besąs didmiestis. Žirmū
nų, Lazdynų, rajonuose ■— 
išsistiebę modernūs, pato
gūs namai. Daug Vilniuje 
žalumos, yra kur pasėdėti, 
pailsėti. Mėgstu su dukra 
pasėdėti ant suolelio Lenino, 
Černiachovskio aikštėse, pa
sižiūrėti į pro šalį einančius 
žmones. Kur jie visi taip 
skuba, susirūpinę ir kartu 
smagūs? Vilnius stebina 
savo švara, malonus savo 
jaukumu. Vilniečiai, matosi, 
geri šeimininkai, savo mies
tą laiko švarų, kitų darbą 
gerbia. Kaime tos švaros 
mažiau. Dar apsileidimo te
bėra. Lietuvoje ypatingai 
daug jaunimo. Kai sensti, 
tai, atrodo, vis daugiau jau
nų žmonių besama. Smagu 
buvo pasižiūrėti į tokį didelį 
būrį jaunimo Vilniaus uni
versitete, mokslo metų ati
darymo iškilmėse.

— Nuostabiai daug jaunų 
žmonių mokosi, — įsiterpia 
į pokalbį Stefanija Masy- 
tė. — Man, taip nelengvai 
pasiekusiai aukštąjį mokslą 
Amerikoje, tai daro didžiau
sią įspūdį. Tėveliai patys ne 
ką mokslo teragavo, sunkiai 
dirbo, kad mane vienturtę į 
mokslus išleistų. Amerikoje 
aukštasis mokslas — didelis 
lobis. Detroito universite
tas, kurį baigiau, neturi to
kių gražių tradicijų, kaip 
jūsiškis, kaip naujokų įšven
tinimas, naujųjų mokslo me
tų sutiktuvės. Tai patiks 
lietuviams Amerikoje, kai 
parodysiu tenai universite
to mokslo metų atidarymo 
iškilmių vaizdus. Aš, kaip 
ir praeitą sykį kai lankiau
si Lietuvoje 1965 m., sukau

filmą. Amerikoje gyvenan
tys lietuviai ištroškę žinių 
apie Lietuvą, kiekvieną nau- 
ną naujieną godžiai gaudo. 
Praėjusios mano viešnagės 
Lietuvoje filmą pamatė ne 
tik Dėtroito lietuviai, bet jį 
demonstravau ir lietuvių 
kolonijose Čikagoje, Niujor
ke, Floridoje.

— Mane labai sujaudino, 
kaip jūsų gerbiamas mano 
gero bičiulio Leond Prūsei
kos atminimas ,— tęsia M; 
Masys. — Aplankėme Ky
bartuose jo muziejų, rūpes
tingai tvarkomą ir prižiūri
mą; Puikus žmogus buvo, 
veiklus, atsidavęs darbinin
kijai, sielojęsis dėl jos lem
ties, rūpinęsis jos klotimi. 
Užsukome ir į Pirčiupį. Su
krėtė šiurpi šio kaimo tra
gedija. Lietuvių tauta skau
džiai nukentėjo nuo fašiz
mo. Apie tai papasakojo 
mums ir Kauno IX fortas.

— Nepaprastą dieną turė
jome Druskininkuose, — pa- 
pastebi Stefanija Masyte.

— Taip. Dar būnant Ame
rikoje, mus pasiekė žinia,— 
sako Mikas Masys, — jog 
Druskininkuose Juozas Bla- 
žinskas stato mano pjesę 
“Gyvenimo bangos.” Knie
tėjo pamatyti, sujaudino, 
kad Lietuvoje susidomėjo 
mano veikaliuku. Pats il
gus metus dirbęs darbinin
ku, pjesėje papasakojau 
apie darbininkijos dalią 
Amerikoje, apie gyvenimo 
bangas, blaškančias žmogų. 
Reikia tvirtų jėgų ir stip
rios valios, kad nebūtum nu
blokštas ant kranto. Rašiau 
be padidinimų, kaip širdis 
liepė. Prieš keliolika metų 
“Gyvenimo bangas” buvome 
Amerikoje pastatę. Kaip 
patiko druskininkiečių pa
statymas? Ogi labai. Ame
rikoje tokių gražių dekora
cijų, kaip A. Nedzelskio, ne
buvo. Visi artistai labai nuo
širdžiai vaidino. “Dzūkijos” 
sanatorijos salė buvo pilnu
tėlė, žmonių daugybė susi
rinko. Mane taip gražiai 
pagerbė, ąžuolo vainiką už
dėjo, gėlėmis apipylė. Abu 
su dukra net apsiverkėme.

Kai kuriems Lietuvoje gy
venantiems, vieną kitą dai
lesnį aprėdą iš Amerikos 
gavus, kartais atrodo, jog 
Amerikoje doleriai medyje 
auga., Bet iš tikrųjų dole
ris daug prakaito ir net 
kraujo reikalauja.

Svečiai pasakojo apie įspū

dį, kurį paliko Vilniuje gas
troliuojančio Klaipėdos dra
mos teatro spektaklis — J. 
Mareinkevičiaus drama 
“Mindaugas.” Susižavėję jie 
filmu-baletu “Eglė žalčių 
karalienė.” Nusisku n d ž i a 
tik aptarnavimu mūsų vie
šojo maitinimo įstaigose: 
“Vilniaus” restorane tenka 
padavėjos ilgiau laukti, gi
ria “Neringos” kavinės dar-

pastatyti trijuose Japonijos 
miestuose. Kiekvieno jų na
šumas — 300 t. atliekų per 
parą.

buotojus; domisi redakcijos 
darbu.

Svečiai iš Detroito atsi
sveikina, žadėdami dar kar
tą Lietuvon atvykti.

Irena Litvinaitė

Liūdnas Prisiminimas
MARIJONA ŽVIRBLIENĖ-KAZLAUSKIENĖ

Mirė rugsėjo 18 d., 1968 m.
h' Jau vieneri metai kai 
ji mirė, tačiau ilgesys ir 
širdies skausmas nei kiek 
nesumažėjo, pasilieka gi
liai širdyje. Marijona gy
vendama daug veikė pa
žangiame lietuvių judėji
me ir galėjo dar daug 
'pasidarbuoti, bet negai
lestingoji mirtis nutraukė 
jos gyvybę. Velionės mir
tis uždavė skaudų smūgį 
jois šeimai ir organizaci
jų nariams. Liūdi jos se
sutės Elizabeth Vicker- 
sham, Hollywood, Fla., 
Ona Wellus, Binghamton, 
N. Y., Ksavera Mikulskie
nė, Tarybų Lietuvoje ir 

jų šeimos. Ramybė jai visais laikais ilsėtis . Liūdi jos 
šeima:

■i

Jonas Kazlauskas, vyras
Florence ir Walter Ewanowai 

duktė ir žentas
Lynn, Jan, Lisa ir Ted, 

anūkai

NORWICH, N. Y.

Stephanie Evans (Vėžytė)
Mirė rugpjūčio 15 d., š. m.

Mes,. Binghamtoniečiai, reiškiame gilią užuo
jautą jos vyrui Jurgiui, dukrai Helen ir jos vyrui 
Emmet Sutton ir jų sūneliui, gyvenantiems Nor
wich, N. Y. Tėveliams Izidoriui ir Elenai Vėžiams, 
gyvenantiems Bingham tone. Broliui Petrui ir jo 
šeimai, anūkams ir trim proanūkams, gyvenan
tiems Syracuse, N. Y. Taipgi ir kitiems giminėms 
ir draugams.

A. Kumpan
V. Kumnan
U. šimoliūnienė
J. Strolis
N. Stnolienė
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 
E. Van Berger
M. Ukolaitytė 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė
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BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyko rugsėjo 3 
d. Sokol salėje. Narių atsi
lankė nedaug.

Kuopos valdybos buvo 
trumpi raportai. Finansų 
sekretorė Adelė Kumpan 
raportavo, kad dar tebeser
ga S. Vaineikis ir V. Sado- 
nienė. Abudu jie gydosi na
mie. Linkime sergantiems 
nariams greitai pasveikti. 
Sekretorė pranešė, kad na
riai gerai mokasi mokes
čius.

Apie įvykstantį mūsų me
tinį banketą-vakarienę spa
lio 11 dieną Amerikos Le-

Admirolo Kolčako 
avantiūra

(Tęsinys iš 2-ro psl.) 

mionovo žudikams nugala
binti suimtus politinius ka
linius, 31 vyrą ir vieną mo
terį. Sąjungininkų atstovai 
jų išgelbėjimui nė piršto 
nepajudino! Sausio 15 d. 
Kolčako traukinys pasiekė 
Irkutsko stotį Glaskovo, 
kurioje buvo apie 100 rau
donarmiečių, būrelis japo
nų ir keletas austrų, čeko- 
slovakų buvo daugiausia ir 
jie buvo situacijos valdovai. 
Ten buvo ir jų viršininkas, 
prancūzų gen. M. Janinas. 
Pagaliau čekoslovakai atsi
sakė Kolčaką bei jo palydo
vą globoti ir, gen. Janinui 
sutinkant, jd likimą pavedė 
raudoniesięms partizanams. 
Šie jį nusivedė į mieste 
esantį Politinį Centrą. Par
tizanai nugabeno Kolčaką, 
“premjerą” Pepeliajevą ir 
jo meilužę. /Timirevą ,į šiau
riniame Irkutsko pakrašty
je esantį kalėjimą. Sausio 
21 d. (1920 m.) Politinio 
Centro paskirtoji komisija, 
Revkomo aprobuota, pradė
jo interogaciją (apklausinė
jimą). Komisijos pirminin
kas buvo Čudnovskis.

Leninas norėjo, kad Rev- 
komas atsiųstų Kolčaką į 
Maksvą, kur buvo numaty
ta jam suruošti viešą teis
mą. Bet kelias buvo toli
mas ir nesaugus, nes būriai 
ginkluotų Kolčako pasekėjų 
dar vis bastėsi Sibire; jie 
galėjo savo vadą išlais
vinti.

Kolčaką betardant, iš va
karų prie Irkutsko artinosi 
lenkų ir rusų kontrrevoliu
cionierių būriai, vadovauja
mi lenko generolo Voicie- 
chovskio. Jie reikalavo Kol
čaką paleisti. Taigi gaišti 
nebuvo galima, todėl vasa
rio 7-8 naktį Kolčakas ir jo 
premjeras Pepeliajevas bu
vo sušaudyti, o jų lavonai 
sukišti po ledu į upę Uša- 
kovką, kuri įteka į Anga
rą.

Taip užbaigė savo dienas 
vienas interventų statyti
nių, reakcijos vadų, kuris 
labai daug prisidėjo prie 
tų, kurie nužudė tūkstan
čius žmonių, kovojusių už 
geresnį gyvenimą, už švie
sesnį rytojų.

gi jono salėje Mariutė Lynn 
su malonia šypsena ant vei
do gražiai paraportavo, kad 
jai pavyko susiorganizuoti 
drauges, kurios sutiko dar
buotis kaip komisija: Hele
na Pagiegalienė, Ona Dish 
ir joms pagelbės L. Mainio- 
nienė, jaunoji Anna Mainio- 
n^enė ir Ona Kireilienė. Ma
riutė atsinešė ir jau at
spausdintus įžangos bilie
tus, už kurių atspausdinimą 
užmokėjo Bednarsky Fune
ral Home Dire. Priminė ir 
tą, kad Juozas Misevičius 
mielai sutiko mums ir vėl 
parodyti gražias spalvotas 
nuotraukas (skaidres). Ji
nai čia pat tuojau išdavi
nėjo nariams įžangos bilie
tus platinimui. Jos gražus 
raportas buvo priimtas su 
pagyrimu. Ir susirinkimas 
vienbalsiai nutarė užgirti 
jos paminėtas drauges, kaip 
šio banketo rengimo komi
siją.

Kalbant iš patyrimo, jog 
mūsų kuopa yra surengusi 
ilgą eilę banketų, tai nėra 
nė mažiausios abejonės, kad 
ir šį banketą rengimo komi
sija, taip ryžtingai besi
darbuodama, padarys sėk
mingu. Drąsiai iš anksto 
galima sakyti, kad atsilan
kiusieji į banketą būsite ma
loniai priimti ir smagiai 
praleisite vakarą. Dalyvau
kite patys ir kvieskite savo 
draugus iš arti ir toli, kad 
ir jie smagiai praleistų va
karą, pabendraudami kartu 
su mumis. Naudokimės pro
ga, kuriems tik sąlygos lei
džia dalyvauti. -Prasidės 6< 
vai. vakare. Įžanga priei
nama — $2.50 asmeniui.

Kilo klausimas pakalbėti 
apie naujų narių įrašymą į 
mūsų kuopą. Tai klausimas, 
dėl kurio negalima surasti 
teisingos bei rimtos priežas
ties, dėlko 6 kuopos nariai 
negali arba nenori rimtai 
apdiskusuoti šį svarbų klau
simą.

Sekantis LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
spalio 6 d., Sokol salėje. 226 
Clinton St. Pradžia 7. vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų 
atlikti.

Mokslo draugijos name. Su
sirinkimas buvo skaitlin
gas. Buvo išrinktas komi
tetas dėl gavimo leidimo- 
čarterio įsteigti kapines, 
kad komitetas nupirktų že
mę dėl kapinių, Nurodė, 
kaip kamitetas atliko dar
bą: gavo leidimą nupirki
mui žemės 10 akrų rugsėjo 
10 d., 1921 m. Kalbėtojas 
sakė: Kaip yra svarbu 
Pittsburgho ir šios apylin
kės lietuviams turėti tokią 
gražią poilsio vietą dėl tų, 
kuriems: gyvenimo kelias 
pasibaigia...

Kalbėtojas pagyrė Kapi
nių buvusius ir dabartinius 
komiteto narius už gražiai 
ir tvarkingai užlaikymą 
kapinių. Pagyrė Kapinių 
Moterų draugiją už gražius 
ir naudingus darbus dėl la
bo kapinių.

Kapinių draugijos mote
rys ir šiame susirinkime tu
rėjo užtektinai skanaus 
maisto dėl visų susirinku
siu, v

Stoughton, Mass., ir San Francisco, Calif

Ona Wellus,
LDS 6 kp. narė

REIĘALINGA RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

Reikalinga LDS Centro 
raštinei darbininkė. Pagei
dautina, kad mokėtų lietu
vių ir anglų kalbas ir kad 
būtų susipažinus su rašti
nes darbu. Kreipkitės šiuo 
adresu:.— Association .of 
Lithuanian Workers, 104-07 
J 02nd St, Ozone Park, N.Y. 
11417* Tel.: 212-MI 1-6699.

Pittsburgh, Pa.
LTK 50 metų sukaktis
Rugsėjo 7 dieną Lietuvių 

Tautiškos Kapinės paminė
jo 50 metų sukaktį, kai bu
vo gautas čarteris dėl kapi
nių įsteigimo 1919 m. birže
lio 27 d. Paminėjimas įvy
ko ant kapinių, nes ant ka
pinių yra geras namas dėl 
kapinių prižiūrėtojo ir su
sirinkimų. Gražus skaičius 
žmonių suvažiavo.

Pirmininkas J., Maceikis 
pradėjo tos dienos progra
mą su padėkos žodžiu ka
pinių komitetui už gerus 
darbus, atliktus dėl kapinių 
naudos, kapinių m o te r ų 
draugijai, katros dirba dėl 
kapinių visų parengimų, at
nešdamos gerą finansinę 
paramą dėl kapinių. Taipgi 
tarė padėkos žodį visiems 
susirinkusiems ir kas tik 
prisideda prie užlaikymo 
lietuvių kapinių. Maceikis, 
padėkojęs visiems ir paaiš
kinęs susirinkimo tikslą, 
perstatė J. K. Mažukną pa
kalbėti.

Kalbėtojas pradėjo kalbą 
nuo pirmo Pittsburgho lie
tuvių susirinkimo, katras 
įvyko 1917 metais Lietuvių

a šeima
Girdėjau, katŲAlekas 

 

Valentina Nevins\apsigy- 

 

vens Ft. Lauderdale'^Fla. 
Gavau suprasti, kad jiedu 
yra pažangūs veikėjai ir 
dainininkai. Oi, draugai, 
kaip mes laukiame tokių 
žmonių!

. Mūsų Socialiam Klube be
veik visi jau gerokai pri
nokę. Kai kurie čia gyve
na jau apie 2Q ar suvirs me
tų. Nė vienas negyvensime 
Matuzelio amžiaus. Taigi, 
mums verkiančiai reikia 
jaunesnių žmonių ir ener
gingų, progresyvių veikėjų. 
Ypač, mūsų Aido Chorui la
bai trūksta dainininkų. Ale- 
ko ir Valentinos laukiame 
su nekantrumu, ir priimsi
me jus su nuoširdžiu drau
giškumu.

Nesigilinant į smulkme
nas, Miamio klimatas ge
riausias ne tik Floridoje, 
bet ir visoje Amerikoje. Gy
venimo aplinkybės irgi ge
ros. Progresyvi veikla gy
va ir nenuilstanti. Kartais 
skverbiasi mintis, ar nebū
tų gerai “Laisvę” ir jos visą 
štabą parsigabenus čia. Bet, 
žinoma, gal šis dalykas prak
tiškai dar neįvykdomas. Ta
čiau tie, kurie norite su
laukti ramaus savo gyveni
mo saulėlydžio, ir kuriems 
įtemptas darbas jau nebūti
nas, tai važiuokite į Miamį. 
Nesigail ėsite. Lengvesnių 
darbelių ir čia galima gauti.

P. Gabrėnas

Labai lauki
ir

Valrico, Fla.
širdinga padėka

Liūdesys spaudžia širdį, 
kad taip staiga mirė mano 
gyvenimo draugas PET
RAS KLIMAS. Ilgai, gra
žiai gyvenome, šeimą išauk- 
lėjome, o dabar jis mane 
vienišą paliko, gyvenimą 
apsunkino.

žinau, taip jau gamtos 
surėdyta, dalyko nepakeisi. 
Karštai išreiškiu padėką 
dukterims — Birutei ir jos 
vyrui Allison Coppe, Vir
ginijai ir jos vyrui Hor
ace Perry — ir kitiems 
žmonėms, kurie padėjo 
man sutv a r k y t i laidoji
mą, už gėles, lankymąsi šer
menyse, Steve Reinardui už 
gražią kalbą, laidotuvių di
rektoriui Yakavoniui už 
malonų p a t a r n a v i m ą, ir 
karsto nešėjams.

Visiems, kurie kuo nors 
patarnavo, per spaudą už
uojautomis, dar kartą tariu 
ačiū.

Liūdi—
Ona Klimienė 

žmona
Biruta, Virginia 

dukterys
Juozas ir Edmundas 

sūnūs

Hartford, Conn.
Rugsėjo 15 d. mirė Char

les Arrison, Hartford ligo
ninėj. Kūnas buvo sukre- 
muotas rugsėjo 17 dieną, 
Springfield, Mass. Velionis 
paliko nuliūdime; žmoną 
Marcella, sūnų John, gyve
nantį Redwood City, Calif., 
seserį Anna Valūnas, gyve
nančią Wilkes-Barre, Pa., 
keturias seseris Lietuvoje, 
du anukus, vieną proanūkę.

Šią žinią telefonu prane
šė jo našlė Marcella.

Philadelphia, Pa.
Mūsų laukiama diena 

jau čia pat
Sueigos, susitikimai labai 

svarbus pas mus. dalykas. 
Ne retas atsisveikindamas 
taria draugui: Tai kada ir 
kur dar susitiksime? Senie
siems vargu keliauti kur to
liau. Gražu, puiku ir čia pat.

Šį sekmadienį, rugsėjo 21, 
suvažiuosime į ramią vietą 
pas A. M., 6024 Wayne Ave. 
Philadelphia. Pasikalbėsime 
apie savus pergyvenimus. 
Pavalgysime skanių pietų. 
Mūsų drauges H. Tureikie- 
nė ir V. Paliepienė, daug 
patyrusios virėjos, žada mus 
pavaišinti.

Pasikalbėsime ir apie mū
sų spaudos reikalus. Spau
dos vajus jau čia pat. Pa
togu bus atsinaujinti ir pre
numeratas.

Labai pageidaujama, kad 
užprašytume! ir savus pa
žįstamus, kad atvyktų į šį 
pokylį. Taipgi kad nepa- 
klystumėt. Kurie važiuotu
mėt Broad Strytu, sustoki
te ant Erie Ave. ir paim
kite gatvekarį Nr. 53, ei
nantį į West. Jis privažiuos 
visai prie 6024 Wayne Ave. 
Išlipkite prie Walnus La. 
Bušai K ir J veža iki Chel- 
ton Avė. ir Wayne Ave. Iš 
ten paeiti porą skverų.

Labai pageidaujame sve
čių iš New Yorko, 1 New 
Jersey, Readingo, Eastono, 
Baltimorės ir Chesterio. Bus 
dainų ir muzikos.

R. M.

Šia proga aš noriu visiems 
padėkoti kurie padarė mano 
kelionę sėkmingą ir malonę. 
Visu keliu, pradedant čia 
pat vietoje, drg. Karosienei, 
“Laisvės” kolektyvui, N. Y. 
Moterų Klubui, dd. W. B. 
Keršuliąms, J. Grybui, dd. 
P. N. Ventams. Ventai ma
ne nuvežė pas dd. Rama
nauskus, Sellersville, Pa. 
Labai buvo malonu pasima
tyt su drg. Ramanauskiene, 
mudvi 1960 metais lankė
mės T. Lietuvoje. Dėkinga 
esu T. Lietuvos pareigū
nams, už davimą man pro
gos aplankyti gimines ir pa
žįstamus. Taip pat dėkinga 
ir mano vyro giminėms 
Maskvoje, kurie mane taip 
šiltai priėmė ir katrie gyve
na Kaune, aplankė mane bū
nant Vilniuje ir atvažiavo 
išlydėti. Nepamirštu ir ma
no gimines nuo Šiaulių pas 
katruos praleidau kelias 
dienas, net 7 atvažiavo į 
Vilnių mane išleisti.

Visi gyvena pasiturinčiai, 
apsirengę gerai ir pavalgę. 
Stalai apkrauti visokiomis 
vaišėmis, daug įvairių gėri
mų. Visur buvo šampano, 
konjako ir dovanų visokių 
davė.

Pareigūnai iš Komiteto 
su Užsienio Lietuviais, apro
dė įdomių vietų Lietuvoje. 
Kelione esu labai patenkin
ta ir niekuomet negalėsiu 
atsilyginti. Tai ir nuspren
džiau atžymėti savo gimta
dienį, (kuris buvo ;rųgpiū- 
čio 10 d.) sukvįesdaiha'drau
gui, kad juos galėčiau pa
vaišinti. Bet gerieji draugai 
sudėjo $80., spaudai — ačiū 
jiems. Štai aukotojų vardai:

Valė Sutkienė, $50.
F. J. Vesely, $10.
M. Baltulionytė, $6.
Po $5: A. V. Taraškai, 

F. D. Machuliai, A. N. Va
laičiai, V. U. Burbai, J. M. 
Genaičiai, P. M. Williams, 
Ig. M. Kamar, J. S. Karo
sai.

E. Sami t, $4.
Po $3: T. King, J. M. Mo- 

zuraičiai.
Po $2: A. Norkienė, K. 

Mugianienė, Z. Martinoff, 
J. Anscott, O. Lastockin, F. 
Balčiūnas.

Po $1: P. Prakshot ir B. 
Žukas. Viso $90. širdingai 
ačiū visiems.

Valė Sutkienė 
San Francisco, Calif.

Philadelphia, Pa.
Iš pažangiųjų judėjimo
Rugsėjo 13 d. LLD 10 kp. 

laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Po perskaitymo protokolo, 
skaitytas laiškas nuo “Vil
nies” administracijos, pra
šantis kuopiečių paramos 
gavimui daugiau “Vilniai” 
skaitytojų, laike ką tik pra
dėto vajaus. Nutarta parem
ti Vilniečius pagal išgalę.

Kita susirinkimo dalis, 
praleista pasiruošimui po
būviui, kuris įvyks sekamą 
sekmadienį, salėje 6024 
Wayne Ave. Pietūs prasidės 
12:30 vai. Tai bus draugiš
kas ir linksmas sambūris. 
Kviečiami kas tik išgali at
vykti.

- - O - -
Rugsėjo 6 d. mirė Valė 

Stasiukienė, sulaukusi gilios 
senatvės. Rugsėjo 15 d. tapo

Įdomios priešginybės
Meksikoje vadinamasis Sa

guaro kaktusas būna 12 to
nų svorio. Šis milžinas sa
vyje sukaupia apie toną 
vandens, išaugina apie 275,- 
000 sėklelių, tačiau tik iš 
vienos sėklelės išauga nau
jas kaktusas.,

Pranešimas
Pittsburgh, Pa.

LDS 160 kuopos susirin
kimas įvyks spalio 5 d., 2 
vai. popiet, nuosavam name, 
1317 'Reedsdale St.

Susirinkimas labai svar
bus: Pataisymas sugriauto 
namo 
kalaį. 
visi.

Išlydėjome į Lietuvą 
pastoviai apsigyventi

Antradienį po pietų di
džiuliu tarybiniu lėktuvu į 
Lietuvą išskrido senas New 
Yorko gyventojas ir laisvie- 
tis Philipas Kuncas. Jis 
išvyko ten pastoviam apsi
gyvenimui. Ten jis turi se
serį ir daug kitų giminių.

Jį išleisti ir su juo at
sisveikinti susirinkome ke
letas jo draugų ir draugių. 
Nelinksma buvo skirtis su 
taip gerai pažįstamu drau
gu. Bet džiugu, žinoma, kad 
jis išvyko ne kur kitur, bet 
į savo gimtąjį kraštą, kurį 
jis buvo aplankęs prieš ke
letą metų.

Palinkėjome geram drau- 
gui laimingos kelionės iriai* 
mes naujajame gyvenime.

ir kiti svarbūs, rei-
Todėl susirinkime

\

J. K. M., sekr.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitienu, kurie jos dar ne
skaito.

Ilgi bėgiai
Švedijoje pradedami ga

minti labai ilgi geležinkelio 
bėgiai. Jų ilgis sieks 360z m. 
Nutiesus tokiais bėgiais ge
ležinkelį, bus galimą žymiai 
padidinti traukinių greitį.

palaidota laisvai Oakland 
kapinėse palydint nedidi 
liam būreliui draugų - gių. 
Paliko liūdinčias du k r ą'y- 
anūkę ir proanūkę. Laidotu- 
ves tvarkė direktorius P. 
Norkas. Tai dar didesni 
nuostoliai prisidėjo pažan
giam judėjimui.

“L” Reporteris

Pailgino kelionių 
draudimą

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers pail
gino dar šešiems mėne- 
siems p a sportų išdavimo 
draudimą norintiems ke
liauti į Kiniją, Kubą, Šiau
rės Korėją ir Šiaurės Viet
namą.

Sakoma, kad toks draudi
mas mažai vertės beturi, 
nes kas nori į tas šalis nu
vykti, susiranda ir kelius.,^

T T i 11 TC GAVIMŲ! “LAISVEI” y įj 0 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

kuodaugiausia naujų skaitytojų
■ • I

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą į 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei** tinkamo biudžeto-^ 
1970 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už’naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau-^3 
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui; Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1970 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1969. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 pietams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty. Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

- <
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Rugsėjo 1 d. susitarėme 

fu Andrium ir Olga Žam
bais ir L. ir M. Trakimavi
čiais nuvažiuoti į Can toną 
pas Antaną ir Karoliną Bar- 
čius.

Oras tą dieną buvo labai 
gražus, net perdaug šiltas— 
vidurdienio laiku tempera
tūra siekė net 92°.

Zaruba gabiai vairuoja 
savo Ševeluką, tai nė nepa
jutome kaip privažiavę su
stojome prie draugų Barčių 
gražaus namelio, aplink ap
supto gana aukštais klevų, 
ąžuolų ir eglių medžiais.

Namelio pasieniais priso
dinta ir vešliai auga įvairių 
rūšių medeliai. Jie teikia 
namui gražų vaizdą.

Einame pro kairį namo 
šoną, pro mažus vartelius, 
į jų gražų daržą. Čia tai 
tikras rojus. Viskas taip 
Mažiai sutvarkyta, kad tik 
’žiūrėk ir gėrėkis.

Radome Antaną ir Karo
liną tame jų gražiame dar
že, bekvėpuojant tyru oru. 
Drauge su jais sutikome ir 
Stasį ir Julią Rainardus, 
kurie tik biskį pirm mūsų 
buvo atvažiavę iš Dorches- 
terio. Tai buvo malonus ir 
draugiškas susitikimas.

Kadangi draugė Barčienė 
šią vasarą lankėsi gimtojoje 
šalelėje Tarybų Lietuvoje, 
tai mums buvo svarbu iš
girsti, ką naujo ji mums pa
sakys apie mūsų mielą tė
vynę.

Na, ir draugė Barčienė 
papasakojo mums viską apie 
savo turistinę kelionę po 
Lietuvą ir apie dabartinį 
Lietuvos žmonių gyvenimą, 

^šakė, kad Lietuvos žmonės 
aaug kartų geriau gyvena, 
negu ponų laikais. Dabar 
==f-— • •• •••• .

visi gerai maitinasi, gražiai 
apsirengę, namai gražiai 
įrengti, turi elektrą, kiek
viename name radijas, daug 
kas turi televizorius. Moks
las, medikalinė pagalba vi
siems veltui. Jaunimas tik 
vienu dalyku nuobodžiauja, 
kad negali greit gauti jų 
pageidaujamų automašinų. 
Ten žmonės dar nesuspėja 
tiek daug jų pagaminti, kiek 
yra pareikalavimų. Todėl 
turi laukti kelis mėnesius 
arba ir metus laiko. Pinigų 
tam daugelis turi užtekti
nai.

Karolina pilnai patenkin
ta savo kelione po Lietuvą. 
Džiaugiasi, kad galėjo pa
matyti savo brangią tėviš
kę, kur gimė ir užaugo. Su
sitiko savo brangias arti
mas gimines. Aplankė savo 
brangių tėvelių kapus, ku
riuose jie palaidoti amžinai 
ilsėtis.

Draugė Barčienė paruošė 
mums puikią vakarienę, ku
ri susidėjo iš kelių patie
kalų.

Vakarienės laikas tęsėsi 
bent gerą valandą laiko. Va
karienė buvo labai skaniai 
pagaminta. Už tą gražų vai-l 
šingumą draugams Bar- 
čiams tariu nuoširdų ačiū.

Baigę vakarienę valgyti 
dar kalbėjomės bent gerą 
pusvalandį apie praeities ir 
ateities reikalus. Žiūrime, 
jau beveik aštunta valanda 
vakaro. Suskubom ruoštis 
grįžti į namus.

Atsisveikinę su mielais 
draugais Barčiais ir Rai- 
nardais ir palinkėję vieni ki
tiems geros laimės, skubiai 
vykome į namus.

M. Uždavinis

CAREER OPPORTUNITIES

Due to recenf expansion of our Division Sales Office In Madison — 
PHILLIPS PETROLEUM CO. (PHILLIPS 66) has openings for: 

TYPISTS-TRANSCRIBERS-MAIL CLERK
We offer excellent opportunities for advancement, secure employ

ment, pleasant surroundings, liberal benefits and salaries commen
surate with qualifications. Prior experience desirable but not neces
sary, if you have the desire and potential to learn. All applicants, 
including recent high school and business school garduates, will be 
considered. Office Building, attractive and relatively np’v, has adja
cent parking and is served by public transportation. Cali Mr. Fickel, 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

PHILLIPS PETROLEUM CO.
340 Main St., Madison, N. J. An Equal Opportunity Employer.

(66-69)

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

GOLF COURSE

Maintenance men. Springhaven Club. 
Permanent. Call Mr. Snyder. 

Between 2 :30 and 3 P. M. 
TR 2-4502.

(67-79)

CUSTODIANS

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

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

NURSE — R. N. 11 to 7 Shift.

Apply Personnel office Millville Hos

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

extention 34.

BUS BOYS 
OVER 18

(62-70)

Some experience. Available to work 
evenings. Apply in person 
Marco Restaurant 
27 City Line Ave., 215-TE 

Bala Cynwood, Pa.

to San

9-3341.

COUNTER WORK

Food preparation, utility workers, 
school cafeteria. Ft. Washington, 
Pa. 1 block from transportation. 8 
AM to 3 PM.— 8 AM to 4 PM. No 
Saturday or Sunday, good pay. 
Meals, uniforms, paid holidays. Call 
for appointment. 215-MI 6-5316.

(67-69)

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)

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

(64-70)

(67-69)

ELECTRICIAN

- for 
Must

NO DIPLOMA?

Freezer Warehouse man. Will 
train bard working man for future 
opportunity. Go6d pay for right 

Call now! 845-8950.
CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

man.

SEWING MACHINE OPERATORS

Single needle and Hooper Ma
chine operators. Finish Pressers. Re
port Joseph H. Cohen & Sons- Pers, 
office, Broad & 
AM. Philadelutf) 
8900. Ext. 53.

,ehigh Ave. 9—11 
Pa. 215—BA 3- 

(67-69)

CLERK-TYPIST

Accurate typing, invoices and 
general office duties. 
Permanent position.

Huntington Valley, Pa. area. 
Call 215-WI 7-2323.

(67-73)

Opening for an experienced elec- 
trican at our Bristol plant. Duties 
include both plant and office elec
trical work. Must be willing to work 
shift work. Starting rate $3.675 per 
hour plus shift premiums and libe
ral employee benefits. Apply

3M 
COMPANY

Green Lane, 
Bristol, Pa.

Monday through Friday

Equal Opportunity Employer
(67-70)

An

at

WAITRESSES OVER 21
Experienced in dining room, neat 
and attractive. Apply in person to 

San Marco Restaurant,
City Line Ave., Bala Cynwood, 

Pa. 215-TE 3341.
(67-69)

27

WATCHMAN. Immediate opening. 
Elevator Opr. for nite watchman 
work in downtown luxury hotel. Must 
be a dependable, mature 
with neat appearance. Full 
and pension benefits. Call 
5-2179. Phila., Pa.

person 
medical
215-PE
(67-74)

COMPOSING ROOM MACHNIST.

With this knowledge you can have 
reasonable living and seashore life 
year ‘round. Call collect, except Sat. 
& Sun. Herbert Krassenstein, Me
chanical Supervisor, Atlantic City 
Press, 1-609-345-1111.

AUTO BODY MAN. To work in 
clean! modern union shop. Excel, pay. 
Vacation. Blue Cross, Blue Shield, 
holidays, sick days and uniformsail 
paid for by the Co. Call 609-665- 
2310. Ask for Mac Suders.

(67-71)

MALE HELP WANTED

PORTERS
GARAGE MEN

DOOR MEN
Good pay 

pleasant working conditions.
CA 4-1330

' (65-71)

(67-72)

WAITRESS to work in Cherry 
Hill’s newest and most unique res
taurant. Excellent starting salary 
and employee benefits program 
complimented with desirable work
ing conditions. Neat attractive ap
pearance. No experience required. 
Will train. Must be responsible and 
punctual. Full or part time position 
available. Apply:

THE PLACE
1609 N. Kings Highway 

Cherry Hill, N. J.
(67-74)

ASSEMBLY WORKERS:

Rapidly growing Skylight Manu
facturer has opening for assembly 
men. Experience not necessary but 
mechanical background helpful. 
Start— $2.50 to $3.00 per hr. accord
ing to ability. Steady year ‘round 
work. Car pool available. Company 
paid benefits. 1) Hospital Insurance. 
2) Life Insurance. 3) A/S Insurance. 
4) 9 Paid Holidays. 5) Sick Leave. 
6) Pension Plan. 7) Vacation. Apply:
BOHEM MANUFACTURING CO., 

INC. -
1222 Ridge Pike, Conshohocken, Pa.

Call 215-825-0130. (67-13)

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

person-

LA 5- 
(65-71)

Žemaitijos kalneliais
Telšių rajono literatai jau 

seniai buvo numatę susitik
ti su savo kaimynais — 
plungiškiais. Išsiruoš ėmė 
į kelionę.

Plungėje grožėjomės gra
fo Oginskio, žinomo Polo
nezo autoriaus užveistu di
džiuliu parku, apžiūrėjome 
rūmus, kuriuose įsikūrė 
statybos technikumas.

O į rašytojos Žemaitės 
gimtinę Bukantę vykome 
drauge su Plungės litera
tais. Memorialiniame mu
ziejuje rankraščiai, kūrinių 
pirmosios laidos, nuotrau
kos. Viskas taip gyva ir ar
tima. O čia dar rašytojos 
anūkas Stasys Jaras pasa
koja savo atsiminimų...

Toliau — nuostabus Pla
telių ežeras. Pakeliui užsu
kama į Gintališkę. Nuste- 

Jbom užtikę Telšių Krašto
tyros muziejaus direktorių 
V. Valatką. Pasirodo, jis su 
bendradarbiais kasinėja se
novės lietuvių kapinyną. 
Parodė savo radinius—ko
vos kirvukus, kardus, bal
no kilpas, žalvarinius pa
puošalus. Pamatėme ir 
XII-XIII amžiaus degini
nius kapus. V. Valatka ypač 
didžiuojasi retu radiniu, tre
čią kartą sutinkamu Lietu
voje. Tai medžio gabaliu-

kas — likimo simbolis, tu
rintis laimės galią, dedamas 
į kapą, jo savininkui nu
mirus. Archeologijoje jis 
vadinamas čiuringu.

Pasiekę Platelių ežerą, 
sėdom į katerį. Čionykštė 
gyventoja Kotryna Laukai
tienė, kuri žino visų ežero 
salų, salelių pavadinimus, 
ežero istoriją, daugybę pa
davimų ir legendų apie jį 
bei čia gyvenusius žmones, 
papasakojo daug įdomių da
lykų. Ji renka medžiagą 
Platelių istorijai.

Po to ežero pakrantėje 
abiejų rajonų literatai skai
tė savo eilėraščius bei pro
zą.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Lietuvai “vaduoti” aukas 
pa'sKirsto “cenzoriai.” “Ar
gentinoj Lietuvių Balsas” tetu
ri teisę tik aukoti ir kitus ra
ginti, bet prie aukų sunaudo
jimo neturi jokių teisių.

Kaip matyti, panašių rake- 
tierių nestoka ir Pietų Ame
rikoje. Tik gaila, kad dar vis 
atsiranda, naivių 
kurie palaiko tokį

tautiečių, 
raketą.

buvo pra

il’ dis-

E. Ladygiene

Kinija gamina plieną 
karui su TSRS

Šiaurės Airijoje 
vestas platus tyrinėjimas, kurį 
atliko oficialus komitetas. 
Tyrnėjime surasta, kad pro
testantai skriaudžia
kriminuoja katalikus, kaip 
Jungtinėse Valstijose negrai 
diskriminuojami.

Komisijos raporte nurodo
ma, kad protestantų domi
nuojama valdžia visur sutei
kia pirmenybę protestantams. 
Jie gauna visus geresnius 
darbus, tinkamesnius gyveni
mui namus. Tarp katalikų 
daug daugiau bedarbių 
abelnai skurdžių.

Todėl nenuostabu, kad 
tąlikams kantrybė išseko, 
pasiryžo kovoti visur, kur 
yra progų.

ir

ka-
Jie
tik

WAREHOUSE-health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va
cation, health and welfare, other 
fringe benefits. Phone Mr. Burns, 
215-265-2250.

HOUSEKEEPER, full charge for 
executive couple, 4 school aged chil
dren, must be expd with excellent 

references. Call Mrs. Carroll, WA 
(67-77)

STOCK CLERK. 18 years or over. 
High school graduate. Must drive. 
Benefits. Good working conditions. 
Call CU 8-9200. Philadelphia, Equal 
Opportunity Employer.

(68-72)

(67-77)

DORMITORY WATCHMEN for 
night shift, full and part time. $1.75 
hr. plus overtime. Start Sept. 1st. 
Call Brother Robert Zeigler, St. 
Gabriel’s Hall, 666-0556.

(67-74)

BUSINESS OPPORTUNITY

Looking for future. You can have 
one with fastest growing retail food 

chains in the country. Paid vaca
tions, hospital plans. Profit sharing 
and credit union. Experience. Hard 
work and honesty. Interviews, Wed., 
Thur., and Fri. nights 7 PM. at 
7-11 Office, 1811 Chapel Av., Cherry 

Hill, N. J. 609-662-2901.
(66-69)

MECHANIC-TRUCK. Local Co. 
desires man expd. in all phases of 
truck maintenance. Must be able to 
assume mechanical responsibility for 
medium size fleet. Good starting 
sal. and many fringe benefits. Call 
Mr. Stanley. 609-663-2000 for appt. 
SUPER TIRE ENGINEERING CO. 
Pensauken, N. J. (68-73)

SHELL-PHILA.

Shell has a 3-bay ranch style sta
tion available at:

GIRARD & SUSQUEHANNA

Phila., Pa.

This station is located at the Gi
rard Ave. on -off exit ramp of 1-95 
and will enjoy both transient and 
neighborhood business.

EXCELLENT INCOME 
OPPORTUNITY

4 WEEKS TRAINING 
FINANCING AVAILABLE 

TO HELP YOU 
GET STARTED

For information call
Mr. Ingram or Mr. Barnes 

215—TE 9-4360.
(66-71)

SHIPPING & RECEIVING. Please 
do not read this ad: Unless you wish 
to join Keene Corporation's Shipp
ing Department team. We’re special. 
Are you ? We invite you to talk about 
a job that has a little bit more, be
cause we believe our employees are 
“something special.” Great pay, over 
$100 to start, plus O.T. Great bene
fits, Company paid.
Company paid.

KEENE CORP.—STONCO 
LIGHTING

333 Monroe Ave., Kenilworth. 
276-9000.

An Equal Opportunity Employer
(67-70)

Pietūs pas J. ir K 
Čiurlius

CHAUFFEUR-HOUSEMAN

Phila. Center City apt., not sleep 
in. Excellent pay, benefits, etc. Must 
have exp. and good refs. For appt, 
please contact Mjss Minifri, Kardon 
Chevrolet, Rt. 38, Mt. Holly, N. J. 
Call Phila. number 632-5100. (Cam- 
(fen) 609-235-7525. (Mt. Holly) 609- 
267-7400. (67-70)

CUSTODIANS: Full time—2:30 pm. 
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 Barren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611. (64-70)

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)

MAINTENANCE-TOOLROOM 
WORKING FOREMAN

BUS BOYS’ Expd. for Jewish Ho- 
oliday. Apply St. Charles Hotel, At
lantic City, N. J., New’Jersey Ave. 
on the Boardwalk. 600-334-5241.

(68-70)

MAINTENANCE ENGINEER. Top 
salary complete knowledge of hotel 
maintenance reqired. Low pressure 
boilers. Paid vacation. Call Colony 
Motel, 609-344-6121. Atlantic City, 
N. J. (68-72)

STAFF DIETICION. Opening for 
an experienced dietician to work 
with special diets for patients. Sa
lary commensurate with experience 
Liberal personal benefits. Hrs. 7 AM 
to 3:30 PM & 9:30 AM to 6:30 PM, 
with alternate week-ends. Apply 
Wilmington Medical Center, Per
sonnel Office, 501 W. 14th St., Wil
mington, Del. 19899. An Equal Op
portunity Employer. (68-74)

SHEET METAL INSTALLER. Ex
perienced only.- For heating and air- 
conditioning. Permanent position 
with long established firm. Good 
wages and fringe benefits. Wood
bury Fuel & Supply Co. Ask for Mr. 
Dierolf. Call 609-456-1400 or 609- 
845-2900. i (68-71)

Hong Kongas. — Čia gau
ta žinių,, kad Kinijos valdžia 
ragina plieno darbininkus 
padidinti plieno produkciją 
karui prieš Tarybų Sąjun
gą

Kompartijos organas biau- 
riai burnoj a prieš Tarybų 
Sąjungą, kuri dabar skaito
ma didžiausiu Kinijos prie
šu.

Australijos karinio (štabo pir
mininko gen. Wiltono sūnus 
prie parlamento sudegino sa
vo kariuomenėn šaukimo kor
tą, kaip protestą prieš Viet
namo karą.

22 metų jaunuolis studentas 
Robert Wilton pasakė, kad 
Australija neturėjo įsitraukti 
į Vietnamo karą, kuris 
nepateisinamas.

Australija turi Pietų 
name keletą tūkstančių
karių, kurie padeda Jungtinių 
Valstijų agresoriams kariaut) 
prieš Vietnamo liaudį. Dau
gelis Australijos jaunuolių 
derąonstruoja prieš karą Viet
name.

visai

Viet- 
savo

HARTFORD, CONN

Mirus

Juozui Žemaičiui
Linkiu jo našlei L. Žemaitienei gilią užuojau

tą jos liūdesio valandoj, taipgi ir kitiems giminėms 
ir draugams

Mary Shar. Razlenko

Sekmadienį, spalio 12 d., 
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.

Sydney .-r Australijos Ko
munistų Partija paskelbė 
pareiškimą, kad ji ir jos 
nariai padės visokiais bū
dais tiems, kurie priešipgi 
eiti militarinėn tarnybon ir 
vykti Vietnaman kariauti.

Delano, Calif. —- Automo
bilių Darbininkų unijos pre
zidentas Reuther ragina fe- 
deralinę valdžią tarpinin
kauti vynuogių darbininkų 
streiko reikalu.

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

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

(65-71)

PANTRY MEN OR WOMEN
Experienced. Good wages, good 

working conditions.
Apply in person to San Marco 

Restaurant ,
27 City Line Ave., Bala Cynwood, 

Pa. 215-TE 9-3341.
‘ (67-69)

CENTURY OF BOSTON

Century Circle, Braintree, Mass.
Leading women’s sportswear ma

nufacturer, has openings for general 
workers.

Excellent working conditions, good 
starting salary, liberal benefits, anc 
employee discounts.

Apply to Mr. Robert Serisky 

or call 617-848-1700.

(67-70)

We have need for an experienced 
man who is knowledgeable in the 
maintenance and repair of large in- 
jęc^ioi}'. molds. Individual must pos
ses supervisory capabilities for 6-10 
men of varying ethnic backgrounds . 
and varying degrees of skill and 
must also possess a better than 
average ability for fiivising and 
building jigs and fixtures.

Knowledge of welding is also 
helpful.

Good starting wąges and benefit 
program.

Contact Mr. N. Porter
201-757-2500 or visit.

ROtyA PLASTICS, INC

1000 So. Second St., Plainfield, N. J.

An Equal Opportunity Employer 

(66-69)

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

(63-69)

UPHOLSTERER WANTED for 
large shop in business since 1926. 
Union shop. Top pay, vacation and 
benefits. Call 243-3394. ES 2-03p0. 
LI 9-4363. Newark, N. J.

(68-74)

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 Plan includes 
major medical. Apply Personnel of
fice 10 AM - 3 PM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle. .
An Equal Opportunity Employer 

(60-69)

PORTJSBS

Permanent. Nq experience neces
sary but helpful. Employees cafe
teria. 5 Day week, no weekend, holi
days or nights, flours 8:30 PM to 
4:30 PM. Own transportation ne
cessary. UnifQrms & meals furnished. 
8 AM to 10 AM,’ to 2 PM. Tq 
3:30 PM.

302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer 

(65-71)

FACTORY (2)

Light factory work. 5 days per 
week. No experience required, will 
train. Steady position, no sewing.
Holidays, tn center city.

Call WA 5-4360-
(H-73)

MEpJĮĄNlC. Front ąn<| alignment 
All tyąpryą Ąųfo
Toms R|ver, ty J. 201-349-J.02?. 

(67-71)
SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to ^:30 Pty. 
either or both. Training program 
provided. Excellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SCHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, between 8 AM and 4 PM.

(65-72)

MEN. To work in Stock and Shipp
ing befits, of leading manufacturer 
of children’s apparel. Steady work 
good benefits, overtime- Nannefte 

Mfg. Inc., 3800 Frankford Ave., 
Philadelphia, Pa.

An Equal Opportunity Employer 
(67-70)
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Pagerbsime du brangius

Svarbus yra tas žmogus, 
kuris apart savo darbų ir 
kasdieninių reikalų, suran
da laiko darbuotis organi
zacinėje ir kultūrinėje veik
loje. Reikšmingas yra to 
žmogaus gyvenimas, kuris 
pašvenčia savo paties buitį 
išlaikymui pažangios spau
dos. Tokių žmonių pažan
giųjų lietuvių tarpe yra la
bai daug. Atėjo laikas apie 
juos plačiau pakalbėti ir 
įvertinti jų nuveiktus ' dar
bus.

Tiesa, mūsų spaudoje jau 
apie daugelį darbingų drau
gų pasisakyta, bet dar daug 
vardų stovi prieš akis, ir la
bai pravartu apie juos pa
kalbėti ir papasakoti jų at
liktus visuomeninius dar
bus.

Šiuo tarpu prisiminkime 
mūsų mieluosius draugus 
Valį Bunkų ir Petrą šolom- 
ską, kurių garbei, šio mėne
sio 28 dieną, “Laisvės”’ salė
je įvyks banketas. Valys ir 
Petras dirba pažangiosios 
spaudos naudai nėr didesnę 
savo amžiaus dalį ir dabar, 
šiame bankete, mes juos pa
gerbsime, dar arčiau su jais 
susipažinkime. Tuo pačiu 
kartu pradėsime ir “Lais
vės” vajų.

Valys Bunkus
Valys Bunkus yra ener

gingas “Laisvės” vajinin- 
kas. Ryžtingai darbuojasi 
eilę metų “Laisvės” vajuose

e č i u s
ir šiemet laimėjo net pirmą 
premiją. O juk tai didelis 
pasišventimas! Parvažiavus 
vakare iš darbo, vieton pa
ilsėti, Valys, ką nors užkan
dęs, vėl važiuoja rinkti nau
jas ir atnaujinti senas “Lai
svės” prenumeratas. O kiek 
jis darbų atlikęs, per metų 
metus, įvairiuose parengi
mų komisijose, ypatingai 
LDS 1-mos kp. vakarienėse.

Valys Bunkus iš amato 
siuvėjas. Iš Lietuvos nuva
žiavo į Kanadą 1928 metais, 
kuomet siautė baisus nedar
bas ne tik Kanadoje, bet ir 
Jungtinėse Valstijose bei 
Pietų Amerikoje. Valys su
prato, kad darbininko ge
riausias ginklas kovoti už 
geresnę būklę,, tai dalyvavi
mas organizacijose ir unijo
se. Jis ten įstojo į pažangių
jų lietuvių organizacijas ir 
į siuvėjų uniją, kur buvo 
vieno lokalo valdybos pir
mininkas. Reikalui priėjus, 
jau tais laikais, Valys ėjo į 
gatvę ir piketavo už geres
nes darbo sąlygas. Jis ten 
rėmė pažangiąją spaudą ir 
iki šiolei rūpinasi Kanados 
“Liaudies Balso” vajaus rei
kalais.

1941 metais Valys Bun
kus su žmona Vera atvažia
vo į New Yorką. Čionai jis 
ir vėl įstojo į siuvėjų uniją 
ir į pašalpinę organizaciją 
LDS, kur dabar jis yra 
centro Komiteto nariu ir

LIŪDNA SUKAKTIS
■*.

Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

Vale Gurienė
Vienuolika metų kai mirė mano mylima žmona Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

pirmosios kuopos valdybos 
pirmininku. Jis taip pat pri
klauso Liet. Literatūros 
Draugijos centro Komitete 
ir yra tos draugijos pirmos 
kuopos pirmininkas. i

Antrojo Pasaulinio karo 
metu Valys priklausė prie 
Lietuvos Šelpimo Komiteto, j 
ėjo Centro komiteto pirmi- . 
ninko pareigas ir daug lai
ko aukojo darbuose nuo ka- ! 
ro nukentėjusiems lietu
viams šelpti.

Jau eilė metų praėjo, kai 
Valys su savo žmona Vera ■ 
dainuoja Aido chore. O tai 
irgi labai svarbus ir naudin
gas įsipareigojimas. (

Petras šolomskas
Petras Šolomskas ypatin

gas tuomi, kad jis yra vie
nas iš tų žmonių, kuris ati
davė savo gyvenimą pažan
giąja! spaudai, kad jis dir
bo ir dirba už nedidelį atly
ginimą pažangiosios spau
dos pačioje širdyje—spaus
tuvėje.
Petras pradėjo dirbti “Lai

svės” spaustuvėje nuo 1919 
metų, tai yra apie tą laiką, 
kada “Laisvė” pradėjo išeiti 
dienraščiu. Taigi, šiais me
tais kaip tik sukanka lygiai 
50 metų, kai jis tapo vienas 
iš “Laisvės” kolektyvo na
rių.

1946 metais, Chicago j e, 
“Vilnies” spaustuvėje trūko 
darbininkų, o tuomet “Lais
vėje” jų nestokavo — padė
tis nebuvo bloga. Vilniečių 
kviečiamas Petras ten nu
važiavo dirbti ir išbuvo 
“Vilnies” spaustuvėje virš 5 
metus. Pagerėjus ten spaus
tuvės reikalams su darbinin
kais, jis ir vėl sugrįžo atgal 
NewYorkan prie “Laisvės” 
kur ir šiandien tebedirba.

Dabar “Laisvės” spaustu
vėje darbo jėga labai ribo
ta, todėl Petrui tenka atlik
ti bent tris darbus. Jis dir
ba ant linotipo, prie tipo- 
grafijos ir dar kai kada ir 
spausdinamų mašinų.

Apart spaustuvės darbo, 
Petras veikliai dalyvaudavo 
organizacijų veikloje ypač 
daug yra veikęs LLD ir LDS 
kuopose ir apskrityse.

Kaip matote, kad Valys 
Bunkus ir Petras Šolomskas 
pilniausiai nusipelnę pagar
bos. Vienas dirba “Laisvės” 
spaustuvėje — kitas platina 
laikraštį. O mes visi sueiki
me į jiems rengiamą balių, 
juos pagerbsime ir tuo pa
čiu paremsime mųsų laik
raštį.

Išvyko namo komp.
P. Tamuliūnas

Praėjusį antradienį Leo
nardo Da Vinci laivu išplau
kė į namus kompozitorius 
Paulius Tamuliūnas. Jis 
grįš namo į Tarybų Lietu
vą pradžioje spalių mėnesio. 
Laivas plauks į Italiją, su
stodamas įvairiuose uosta
miesčiuose. Paskiau iš Itali
jos Paulius vyks į namus 
traukiniu.

Kompozitorius Tamuliū
nas paviešėjo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose du su 
puse mėnesio. Jis buvo Chi- 
cagoje, Binghamtone, New 
Yorke ir Washingtone. Pau
lius viešėjo pas savo bro
lius — Joną Chicagoje, Pet
ra Binghamtone; ir New 
Yorke pas pusbrolį Joną 
Kizni ir žmonos brolį Leo
ną Kavaliauską.

Atrodo, kad Paulius išvy
ko pasitenkinęs savo vizitu. 
Jis turėjo progos sueiti su 
daug pažįstamų iš jaunų 
studentijos klienų ir su 
draugais, kuriuos teko su
tikti Lietuvoje. Aido choras 
gražiai sutiko jį, suruošda- 
mas pobūvį, o pas Mildred 
Stenslėr, choro mokytoją, 
kompozitorius kelis kartus 
buvo nuvykęs, kur sutiko 
naujų draugų ir pažįstamų 
iš seniau.

Antradienį būrelis išlei
dome Paulių, palinkėdami 
jam gero vėjo nė tik nuo 
savęs, bet ir nuo visų jo 
draugų, kuriems aplinkybės 
neleido atvykti į gražųjį Le
onardo Da Vinci laivą.

Ieva Mizariene

H. Feiferienė

MIESTE PASIDAIRIUS
Pirmieji turėjo prasidėti 

Metropolitan House progra
mos. Bet dėlei to, kad kom
panija nenori išpildyti mu
zikantų reikalavimų, atida
rymas atidėtas neribotam 
laikui. Gal šiemet visiškai 
nebus operos statomos Lin
coln Center teatre.

Pirmadienį prie Lincoln 
Center susirinko orchestras 
ir daug kitų muzikantų į 
protesto demonstraciją.

tų įvesta nauja “sewers” 
sistema, nes dabartinę yra 
užkariavusios gyvos ir pa
stipusios žiurkės. Savo ar
gumentus jie parėmė fil
mais. Miesto valdžiai įteikta 
1,000 parašų su reikalavi
mu.

New York City Universi
teto profesoriai laimėjo di
delį algų pakėlimą. Naujas 
kontraktas tesis trejus me
tus. Paskutiniais šio kon
trakto metais profesoriaus, 
ištarnavusio 7 metus, vidu
tinė metinė alga bus $31,275. 
Dabartinė alga yra $26,000.

Majoras Lindsay džiau
giasi, kad liepos mėnesį mū
sų mieste kriminalystės su
mažėjo 2.7 procento. Jis ma
no, kad prie to daug prisi
dėjo įvedimas taip vadina
mos policijos “fourth pla
toon” sistemos, kas reiškia, 
kad vėlai vakarais daugiau 
policijos dežuruoja gatves 
ir įstaigas.

Parengimą Kalendorius
Rugsėjo (Sep.) 28 d. — 

Įvyks banketas “Laisvė^ 
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 

ių sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

Teismas įsakė Sanitacijos 
Departamentui sugrąžinti į 
darbą 15 darbininkų, kurie 
buvo paleisti 1968 m. Jie

Į Philadelphiios 
spaudos pikniką

Kain žinia, šj sekmadieni 
Philadelnhijoje įvyks dide
lis spaudos piknikas. Jame 
bus atstovaujamas ir “Lais
vės” kolektyvas. Pribus A. 
Bimba ir keletas kitų lais- 
viečių — pilna mašina. Gir
dėtis, kad ir daugiau 
vyks savo mašinomis.

kas

Republikonų partijos kan
didatas į miesto majorus 
John Marchi savo oponen
tus demokratų Procaccino 
ir Liberalų John Lindsay 
vadina šmeižikais. Tokį pa
reiškimą jis padarė City

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

buvo kaltinami ėmime ky- Club suruoštame pobūvyje, 
šių. Teismas rado juos ne- I pubūvį. pakviesti ir anie 
kaltais. Nors jie per beveik 
metus laiko nedirbo, bet al
gas gaus ir už tą laiką.

du kandidatai, bet jie atsi
sakė dalyvauti.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi joje, daugeliui 
jau žinomoje vietoje — 6024 < 
Wayne Ave. Pietūs bus pa-

Specialistų Darbo Partija teikti pusė po 12-os vai.
Brooklynietis Lamont Al

len nubaustas kalėjimu nuo 
1 metų iki 15 metų. Jis už
mušė savo 4 metu dukterį. 
Plakė ją iki mirties!

South Ozone rajono gy
ventojai reikalauja, kad bū-

ir Socialistų Darbininkų 
Partija protestuoja prieš 
pastangas jų kandidatus į 
miesto majorus nuimti nuo 
baloto. Ypač Lindsay čia 
darbuojasi. Jis sako, kad 
šių partijų įteikti piliečių 
parašai yra “falšyvi.”

Spalio 19 dieną
LDS 3-čios Apskr. konfe
rencija, “Laisvės” salėje, 
Ozone Park. Pradžia 10:30

Staigmena Worcesterio piknike

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako penkeri metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus* mylė

jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis 
prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš
gelbėti arba tas kan
čias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

Taip pat, kaip ir jūs
Steponas Batoras, senojo 

Vilniaus universiteto įkū
rėjas, buvo vengras ir ne
mokėjo lenkiškai. Vienąsyk 
jis, sutikęs Lvovo arkivys
kupą, stebėjosi:

— Kaip tu tapai dvasiš
kiu katalikų bažnyčioje, jei 
beveik nemoki lotynų kal
bos?

— Ogi taip pat, kaip ir 
jūsų didenybė tapote Lenki
jos karaliumi, nors nemoka
te nė vieno žodžio lenkiškai, 
— atsakė arkivyskupas.

Vargše skrybėlė
Lvovo universiteto mate

matikos profesorius H. Au
erbach as nusipirko naują 
skrybėlę, bet netrukus kaž
kas pakeitė ją kavinėje blo
gesne. Auerbachas ilgai dė
vėjo šią nežinomo žmogaus 
paliktą skrybėlę ir niekad 
jos nevalė. Paklaustas, ko
dėl jis taip daro, mokslinin
kas atsakė:

— Nevalysiu vagiui skry
bėlės.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojamas kambarys 

vyrui ar moteriai, antras 
aukštas, vidutinio dydžio 
kambarys. Dėl daugiau in
formacijų prašome skam
binti VI 7-1855.

Praėjusį sekmadieni turč
iau laimę dalyvauti pas 
w'orcesteriecius, jųjų spau
dos piknike Olympia parke.

Svečių suplaukė iš plačios 
Mas s ach u s etts valstijos. 
Hartfordo choras atvyko 
pilnu autobusu dalyvauti 
programoje, o su jais atva
žiavo ir šiaip pašalinių hart- 
fordiečiu. Iš Niujorko, apart 
manęs, dalyvavo žurnalistas 
Albertas Laurinčiukas su 
žmona ir dukrele, taipgi 
“Tiesos” angliško skyriaus 
redaktorė Anne Yakstis. Iš 
Stamfordn buvo Amelia ir 
Walteris Yuškevičiai.

Bet... tai ne viskas, Pra- 
ėiusią savaitę i Woods Hole, 
Mass, (tai miestelis Cape 
Cod dalyje) buvo atvykęs iš 
Tarybų Sąjungos okeano- 
grafinis laivas, kuriame 
randasi 165 žmonės — 90 
komandos ir 75 mokslinin
kai. Mokslininkai iš Kali
ningrado Okea n o 1 o g i j o s 
instituto (tai filialas 
instituto Maskvoje). Jie

tyrinėja jūros gelmes, 
taip sakant, geografiją-bio- 
logiją vandenyne. Jie jau iš
keliavę iš namų prieš 108 
dienas — buvo prie Afrikos, 
Islandiios (Iceland) ir da
bar atplaukė į mūsų šalį, pa
kviesti Okeanografijos in
stituto. Čia jie dalinasi 
moksliniais įspūdžiais su 
Amerikos mokslininkais.

Iš to laivo įgulos pas wor- 
cesteriečius atvvko trys 
jauni vyrai — Olegas Pus- 
telnikovas. Emelis Emelia- 
novas ir Vladimiras Litvin. 
Tie čia papuolė atsitiktinai. 
Sako vyrukai, jie išėio pa
vaikščioti no miesteli ir su
tiko Joną Belecki. Cambri
dge Lietuvių Klubo buvusi 
manadžerių. Besikalbant, J. 
Beleckis jiems pranešė, kad 
šiandien vyksta piknikas 
pažangiųjų lietuviu Olym
pia parke ir pasisiūlė juos 
atvežti, nes tokios puikios 
progos pasimatyti su malo
niais svečiais jis negalėjo 
praleisti nepasidalinęs su 
savais lietuviais.

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdžia uždarė 38 kolegijas 
iš 89. Kolegijų studentai de
monstravo prieš valdžios 
pasiūlymą prezidentą Par
ką rinkti trečiam terminui.

Pustelnikovas ir Emelj^ 
novas kalba lietuviškai pui
kiausiai. Jie abu gimę ir au
gę Lietuvoje, nors rusų tau
tybės. Visi trys papasako
jo apie savo mokslinį darbą, 
prisiminė jautriai, maloniai, 
su didžiausiu ilgėsiu savo 
gimtą j i kraštą — Lietuvą. 
Džiaugėsi sutikę lietuvius 
taip toli nuo tėvynės. Jų 
meilė Lietuvos, j u lietuviš
ka kalba mums dar kartą 
irodė, kad niekad lietuvybė 
taip neklestėjo mūsų tėvų 
krašte kaip prie dabartinės 
santvarkos.

Entuziazmas piknike bu
vo puikus. Žinau, kad liks 
gražaus pelno mūsų -spau
dai, neįskaitant mano par
vežtų aukomis, prenumera
tomis, $221. Garbė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 11 
kuopos ir apskrities dar
buotojams. kadangi jų pas
tangomis šis piknikas buvo 
suorganizuotas.

Ieva Mizariene

“LAISVES” BANKETAS
RUOŠIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

PARDAVIMAI
Laivas pardavimui už labai priei

namą kainą. Chris Craft, 18 pėdų, 
Inboard motoras, 283 h. p., Chevy 
Del daugiau informacijų, prašome 
skambinti vakarais po 5 vai.

967-8167. (68-70)

Sekmadienį, Rugsėjo 28, 1969
“LAISVES” SALĖJE

102-02 LIBERTY AVĖ. OZONE PARK, N. Y.
PRADŽIA 1-mą VAL. DIENĄ

PHILADELPHIA, PA. 
Mirus

Leo Motuzai
Reiškiame giliausią užuojautą jo tėvams Emi

lijai ir Kazimierui Motuzams, jo broliui Albertui 
ir jo šeimai, kitiems giminėms ir artimiesiems.

Jonas ir Konstancija Rušinskai
Brooklyn, N. Y.

šiame bankete bus oficialiai atidarytas “Laisvės” vajus ir pagerbti 
du plačiai žinomi draugai, tai yra:

VALYS BUNKUS ir PEJRAS ŠOLOMSKAS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti Skaniai pavalgysite, pasi- 

matysite su pažįstamais, ir šiaip sau smagiai praleisite laiką.

BILIETAS $5 ASMENIUI --------- KVIEČIA RENGĖJAI
Bilietai gaunami “Laisvės” raštinėj.




