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KRISLĄ
Kurstymo propaganda 
V. Vokietijos rinkimai 
Vėjo malūnai 
Užbaigė kvailai 
įžeidė Lietuvą ir jos 

mokslininkus
Pagerbtas dailininkas 
Susitiksime sekmadienį

A. Bimba

Komercinėje spaudoje
sid.ėjo sistematiška kurstymo 
nMpaganda prieš Tarybų Są
jungą. Tam panaudojama Ki
nija. Antai “The London Eve
ning News’’ korespondentas 
Louis rašo esąs Įsitikinęs, kad 
Tarybų Sąjunga ruošiasi 
pulti Kiniją ir prieš ją 
dėti “priventyvį” karą,
“filosofiją” pakartoja ameri
kietis plačiai žinomas žurna
listas Harrison Salisbury.

Jų tikslas pabloginti jau ir 
taip blogus santykius tarp Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos. Gry
niausia nesąmonė sakyti, kad 
Tarybų Sąjunga planuoja už
puolimą ant Kinijos.

Vaka- 
parla- 
Smar-

Ateinantį sekrąadienį 
rti Vokietijoje įvyks 
mentariniai rinkimai, 
kiai pakėlė galvą naujieji na
ciai. Jų NDP partija išvystė 
plačią propagandą. Pereitais 
/Aukimais ji surinko tik 2 pro
centus balsu, bet šiais rinki
mais tikisi daug daugiau lai
mėti. Tai sudaro rimtą pavo- . S* "WF” •
PL *

Bet pagrindinės varžybos 
bus tarp Krikščionių Demo
kratu ir Socialdemokratu. Pa
starieji tikisi laimėti. Abejoti
na.

Komunistų nartiia Vakaru 
Vokietijoje visą laiką buvo 
nelegališka. Tiesa, neseniai 
buvo suorganizuota vieša par
tija, bet nieko nesigirdi anie 
jos pasirodymą šiuose rinki
muose.

Lietuvos mokslo dienos Maskvoje

A'. Dilio nuotraukoje: Lietuvos mokslininku delegacija prie V.
Mickevičiaus-Kapsuko kapo Novo Devices kapinėse Maskvoje.

San Francisco, Calif. — 
Šimtai jaunuolių piketavo 
Tarptautinę Pramonės kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 700 • įvairios 
pramonės turtingiausių gal
vų.

Demonstrantai pareiškė, 
kad į konferenciją susirinko 
“pasaulio turtingiausi ir ga- 
lin g i a u s i kriminalistai”, 
žmonijos išnaudotojai.

Piketininkai nešė raudo
nas vėliavas, įvairias iška-

bas ir mirusio Šiaurės Viet
namo prezidento Ho Chi | 
Minh paveikslus, kaip sim 
bolį kovos prieš imperializ-|' 
mą. Jaunuoliai demonstravo' 
San Francisco turtingiausiu 
rajonu.

Castel Gandolfo.—Popie
žius Paulius nusiskundžia, 
kad per daug Romos katali
kų kunigų priešinasi jo en
ciklikai gimdymo kontrolės, 
vedybų ir kitais klausimais.

Televizija padeda plėstis 
smurtui ir kriminalizmui

Washingtonas. — Nacio
nalinis komitetas tyrimui 
smurto savo raporte paskel
bė, kad televizija tikrai pa
deda smurtui ir kriminaliz- 
mui plėstis.

Komiteto pirmininkas Mil
ton S. Eisenhower nurodo, 
kad beturčių ir netvarkingų 
šeimų vaikai, prisižiūrėję 
televizijo s e demonstruoja
mą smurtą ir kriminalizmą, 
patys patampa smurtinin
kais ir kriminalistais.

Komiteto raportas reko
menduoja svarbias pakaitas 
televizijų programose, kad iš 
jų jaunimas galėtų pasisem
ti naudingų pamokų, o ne 
demoralizacijos.

Rasoria, Arge n t i n a. — 
Streikierių demonstracijas 
puldama, policija užmušė 14 
žmonių, daug sužeidė. Dar
bininkai paskelbė generali
nį streiką, kovoja prieš po
licijos terorą.

TSUS nota Vakarų 
sąj ungininka m s

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga pasiuntė notą Vakarų są
jungininkams, kaip atsaky
mą į sąjungininkų (Ameri
kos, Prancūzijos ir Angli
jos) užklausimą, ar Tarybų 
Sąjunga linkusi švelninti 
Berlyno ir Vakarų Vokieti
jos santykius.

Atsakyme TSRS nurodo, 
kad Berlyno klausimu įtem
pti santykiai niekam nepa
geidaujami. Bet juos sušvel
ninti galima Vakarų Vokie

tijai ir jos sąjungininkams 
susitarus su Vokietijos De
mokratine respublika (Ry
tų Vokietija), kurios terito
rijoje Berlynas yra. Vaka
rų sąjungininkai turi skai
tytis su Rytų Vokietijos 
teisėmis reguliuoti komuni
kaciją su Vakarų Berlynu.

Tarybų Sąjunga taipgi 
pritaria Rytų Vokietijos ’r 
Vakarų Vokietijos pasitari
mams įvairiais klausimais.

Lietuviu tautos atplaišos sa
vo suvažiavime Detroite nuta
rė isakvti Amerikos lietuviams 
“atsiriboti bet kurio bendra
darbiavimo su Lietuva”. Ar 
begalima įsivaizduoti dides- 
rJĮįs vėjo malūnus? Ims ir 
klausvs jų įsakymo Amerikos 
lietuviai!

Nejaugi tame suvažiavime 
nebuvo nė vieno žmogaus su 
galva, kuris būtu jiems pri
mines, kad su tokiu savo įpar
eigojimu* ar įsakymu jie save 
pastato didžiausiais juokda
riais?
* ------------

S. Petersonienė gerai ir tei
singai subarė J. Vaičiūną už 
protestą prieš rodymą iš Lie
tuvos filmu Cicero lituanisti
kos mokyklėlėje. Bet ji savo 
argumentus užbaigė keistai ir 
kvailai.

Ji irgi esanti priešinga ro
dymui tokių filmų, kurie vaiz-

Hippiai užėmė garsųjį Londono 
palocių, paskelbę Komuną

Londonas.—Daugiau kaip'apsigyveno. Teismas įsakė 
200 hippių, daugelis basom jiems išsikraustyti, bet jie 
kojom, užėmė tuščią keturių pareiškė, kad niekur nesi- 
aukštų Georgian palocių kraustys. Jie tame palo- 
Mayfair rajone ir ten jie ciuje paskelbė Londono Ko-

1 ... ^r:.-■ = muną, kurios programoje
nusakyta užiminėti visus 
tuščius namus ir bena
miams juos pervesti, kad ir 
jie turėtų pastogę gyventi, 
kai šalčiai ateis.

Jie sako: “Mieste yra šim
tai benamių ir šimtai tuščių 
namų. Mes skaitome, kad 
yra žmoniška teisė juose 
gyventi”.

krai gali didžiuotis ir didžiuo
jasi. Visose mokslo šakose 
iškilo dideli talentai. Lietuvių 
mokslininkų pasiekimai jau 
prasimušė į platųjį pasaulį. 
Jau ne vienas Lietuvos moks
lininkas puikiai pasirodė ir 
Amerikoje.

Bet štai Chicagos menševi
kų laikraštis (rugs. 12 d.) sa
ko, kad “joks mokslo darbas 
Lietuvoje neįmanomas, 
“iki šio meto 
lininkai nieko 
“jie nieko ir 
ryti” ir tt.

Pasakysiu, tokio pikto įžei
dimo Lietuvai ir lietuviams 
mokslininkams nesitikėjau nė 
iš menševikų laikraščio redak- 
toriij!

kad 
lietuviai moks- 
nepadare,” kad 
negalėjo pada-

Skaitau, kad Kaune tapo 
suruošta dailininko Adomo 
Galdiko kūrinių paroda. Esą. 
išstatyta 68 darbai. įspūdis 
esąs labai geras. Apie tai

duotu “laimingus Lietuvos vai
kus.” Vadinasi, tegu tie vai
kai būtų ir laimingiausi (o jie 
kaip tik tokiais šiandien Lie
tuvoje ir yra), juos tokiais ne
galima vaizduoti. Amerikos 
lietuvių vaikams jie turi bū
ti rodomi nelaimingais!

Kur jūsų, ponia, logika?
Argi jūs apšviesite savo vai
kus. meluodamos jiems apie 
Lietuvos vaikus? Tik pagal-

Kuo jau kuo, bet mokslo pa
sukimais ir laimėjimais Lie
tuva ir visa lietuviu tauta ti

ražo Vilniaus “Tiesoje” daili
ninkas Boleslovas Motuzą.

Dailininkas Galdikas gyve
na Amerikoje.

Prašome visų įsitėmyti, kad 
šį sekmadienį didelis laisvie- 
čių parengimas. Su juo 'pra
dėsime savo rudeninį vajų. 
Visi gerai pažįstate mūsų ge
rus draugus ir veikėjus—Pe
trą šolomską ir Valį Bunkų. 
Juos čia pagerbsime už jų il
gametį darbą Amerikos lietu
vių pažangiosiose gretose.

Tikėsimės svečių ir iš kitų 
kolonijų.

Rugsėjo pradžioje Mask
voje įvyko Lietuvos TSR 
mokslo dienos, skirtos V. 
Lenino gimimo 100-osioms 
metinėms.

Maskviečiai mokslininkai 
nuoširdžiai sutiko savo ko
legas iš Lietuvos, supažindi
no juos su savo darbais 
mokslinio tyrimo institutuo
se, aukštosiose mokyklose.

Įvyko iškilmingas Lietu
vos mokslo dienų atidary
mas, kuriame sveikinimo 
žodį tarė mūsų mokslininkų 
delegacijos vadovas, Lietu
vos . KP CentVOj. Komiteto 
sekretorius A. Barkauskas. 
Apie /Lietuvos mokslo ir 
kultūros laimėjimus susi
rinkusiems papasakojo Lie
tuvos mokslų i akademijos 
prezidentas, Sočia 1 i s t i n i o 
Darbo Didvyris, prof. J. Ma
tulis. Vilniaus universiteto 
rektorius, Socialistinio Dar
bo Didvyris, profesorius J.

Kubilius pasveikino susirin
kusius Lietuvos aukštųjų 
mokyklų dėstytojų ir stu
dentų vardu. Žodį iškilmin
game dienų atidaryme taip 
pat tarė biologijos mokslų 
daktarė J. Monstvilaitė.

Po to Lietuvos mokslinin
kai lankėsi fabrikuose, ga
myklose, mokslo įstaigose 
bei aukštosiose mokyklose, 
kur skaitė , paskaitas apie 
mūsų kraštą. Labai susido
mėję, . maskviečiai klausėsi 
universit e t.o profesoriaus, 
istorijos mokslų daktaro K. 
Navicko paskaitos apie lie
tuvių tautos . istoriją; kuria 
jis skaitė1 Bėhdrosios ’gene
tikos mokslinio tyrimo in
stitute. Maskvos pramonės 
projektavimo institute ruo
šiamas Alytaus neaustinių 
medžiagų fabriko projek
tas. Atsilankius čia univer
siteto profesoriui, ekonomi- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Jungtinių Tautų Asamblėjoje

JAV Kompartijos vadas Gus 
Hali tarėsi su Brežnevu

Maskva.—Jungtinių Vals- marksistinių - leninistinių 
tijų Komunistų Partijos ge- idėjų.
neralinis sekretorius Gus Hali nušvietė Jungtinių 
Hali turėjo pasimatymą su Valstijų politinę ir ekonomi-
TSRS Komunistų Partijos nę eigą, darbo žmonių ko-
generaliniu sekretorium Le- 
nidu Brežnevu. Kartu buvo 
ir TSRS Kompartijos centro 
komiteto sekretorius Boris

vas prieš Vietnamo karą, 
prieš rasinę diskriminaciją 
ir už civilinių teisių gynimą.

Ponmarjovas.
Jie kalbėjosi apie antiim- 

perialistinio fronto uždavi
nius, kovą su dešiniaisiais 
ir “kairiaisiais” oportunis
tais, apie populiarizavimą

Londonas. — Čia gautas 
laiškas, pasirašytas 1,200 
politinių kalinių, esančių 
Graikijos kalėj i m u o s e ir 
koncentracijos stovyklose. 
Jie prašo visokios paramos.

Egiptiečiai ragina didžiąsias 
valstybes sulaikyti Izraelį

Kairas. — Įtakingas laik-Į klausimu siūlo rezoliuciją, 
raštis “al-Ahram” rašo, kad Keturios didžiosios vals

Kinija norėtą įeiti į 
Jungtines Tautas

Jungtinės Tautos. — Ka
nados užsienio reikalų mi
nistras Sharp pareiškė, kad 
jis ir J. T. generalinis sekre
torius Thant mano, jog Ki
nijos Liaudies respublika 
norėtų būti Jungtinių Tau
tų nare.

Sharp pataria balsuoti už 
Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos prezidentu išrinkta 
afrikietė moteris Angie 
Brooks, Liberijos atstovė.

J. T. generalinis sekreto
rius U Thant pareiškė, kad 
Vietnamo karas reikia kuo 
greičiausia baigti.

JAV prezidentas Nixonas 
savo kalboje taipgi atžymė
jo karo baigimo reikalingu
mą, kartu prašė visų vals
tybių paveikti Šiaurės Viet
namą, kad jis sutiktų baigti 
karą Nixono siūlomomis są
lygomis.

TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko smarkiai 
atkirto Nixonui, priminda-

mas būtiną reikalą ištraukti 
iš Vietnamo visas Amerikos 
militarines jėgas.

Kitas svarbus klausimas— 
Izraelio ir arabų konflik
tas, kuris bus J. T. sesijoje 
aptartas..

Šios sesijos darbotvarkėn 
įtraukta net 104 svarstytini 
klausimai.

Bostonas. — Čia kalbėda
mas senatorius Kennedis 
smarkiai atakavo prez. Nix- 
ono karinę politiką, įsisa
vintą iš prez. Johnsono pro
gramos, kuri palaiko karą 
ir neleidžia taikai laimėti.

VĖLIAU SIOS ŽINIOS

egiptiečiai ragina Jungtines 
Valstijas, Angliją, Prancū
ziją ir Tarybų Sąjungą da
ryti žygius prieš Izraelį, 
kad jis susilaikytų nuolat 
kartojamus arabų teritorijų 
bombardavimus.

Izraelio agresija taipgi 
turėtų būt pasmerkta Jung
tinių Tautų Asamblėjoje ir 
pareikalauta, kad Izraelis 
pasitrauktų iš arabų žemių, 
kurias užkariavo 1967 m. 
Pakistano delegacija tuo

tybės šiomis dienomis turės 
Vidurio Rytų krizės klausi
mu pasitarimą.

Unijos remia ūkio 
darbininkų kovas

Detroitas. — Automobilių 
Darbininkų unija nusitarė 
visais galimais būdais rem
ti ūkio darbininkų kovas, 
vynuogių darbininkų strei
ką. . . ‘ !

Daugelis Kanados unijų 
taipgi nusitarė tas kovas 
paremti. Nemažai Amerikos 
unijų ateina streikuojan
tiems darbininkams pagal
bon. . • ■

Meksikos Miestas.— Mek
sikos lėktuvas susidaužė. 
Apie 50 turistų žuvo, 
tarp kurių yra ir amerikie
čių.

Paris Island, S. C.— šeš
tas marinas .sumuštas mirė. 
Areštuotas saržentas Mc
Keon, kaltinamas brutalu
mu.

New Delhi, Indija.— In- 
dų-moslemų riaušėse žuvo 
84 žmonės.

Londonas.—Policija išva
rė hipius iš Georgian palo- 
ciaus.

Maskva— Eina gandai, 
kad Kinijos vadas Mao 
sunkiai serga. Kinijos am
basada gandus užginčija.

Seoul, Pietų Korėja — 
Cholera čia pradėjo siausti. 
Apie 1,000 susirgimų, 66 
mirė.

Maskva. — Prane ū z ų ir 
Tarybų Sąjungos mokslinės 
įstaigos nusitarė padidinti 

•kooperavimą 20 proc.

30 grupių dalyvaus 
eisenoj prieš karų

Detroitas. — Čia susidarė 
daugiau kaip 30 grupių, ku
rios dalyvaus eisenoje į Wa- 
shingtoną lapkričio 15 d. 
Kovai prieš karą čia suda
ryta koalicija, kuri vado
vaus eisenai.

Eisena aplankys Arling- 
tono Kapines ir atžygiuos 
prie Washingtono pamink
lo. Žygiuotojai neš Vietna
mo kare žuvusiųjų vardus.

Komunistas išrinktas 
į unijos vadovybę

Londonas. — Komparti
jos narys Gordon Norris ir 
vėl išrinktas į Nacionalinės 
Jūrininkų Unijos pildomąją 
tarybą dvejų metų termi
nui.

Rinkimuose kito kandida
to nebuvo, tai jis vienbalsiai 
buvo išrinktas.

20 šalių pasisakė už 
Europos konferenciją 
Budapeštas, Vengrija.—20 

Europos šalių užgyrė Var
šuvos pakto socialistinių ša- 
1 i ų atsišaukimą sušaukti 
Europos apsaugos konfe
renciją.

Tiktai Vakarų Vokietija 
pasisakė prieš tokios kon
ferencijos šaukimą. Kanc
leris Kiesingeris nenori to
kios konferencijos, kuri už- 
girtų dabartinius rubežius. 
Jis nori gauti teritoriją iš 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
Tarybų Sąjungos.

Vengrijoje įvyksta 
350 suvažiavimų

Budapeštas. — Šiais me
tais Vengrijoje įvyks apie 
350 kongresų ir kitokių 
tarptautinių suvažia v i m ų. 
Pereitais metais buvo apie 
trys šimtai suvažiavimų. 
Vien tik rugsėjo mėn. Ven
grijoje lankysis daugiau 
kaip 2,000 svetimšalių kon
gresų dalyvių.

Macro - Moleculer simpo
ziume dalyvaus 1,200 profe
sionalų iš 40 šalių. Tarptau
tiniame Dailės Istorijos 
kongrese dalyvaus atstovai 
iš Jungtinių Valstijų, Kana
dos, Japonijos ir daugelio 
kitų šalių.

t
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Labai pasigendame
šiandien, rugsėjo 23 dieną, sukanka dveji metai, 

kai iš mūsų tarpo mirtis išbraukė mūsų ilgametį redak
torių, veikėją ir rašytoją Rojų Mizarą. Jo netekimas bu
vo labai skaudus smūgis visam mūsų pažangiajam ju
dėjimui. žaizda tebėra neužgijus. Visi mes jo skaudžiai 
ir šiandien pasigendame. Pasigenda laikraštis, pasigen
da organizacijos. Pasigenda draugai ir draugės, kurie 
tiek daug metų su juo kartu vienose gretose veikė ir 
kovojo už naują visai žmonijai rytojų!

■ ■■ < —*

Smerkiamas už pasitraukimą
ŠIOMIS dienomis paskelbtas labai svarbus Jungti

nių Valstijų Civilinių Teisių Komisijos raportas. Jame 
aštriai kritikuojamas prezidentas Nixonas už jo pasi
traukimą prieš reakciją mokyklų integracijos klausimu. 
Įdomu tai, kad ta komisija yra pusiau valdiška, įkurta 
teikimui valdžiai ir Kongresui patarimų. Jos pirminin
kas Dr. T. M. Hesburg yra prezidento paskirtas. Bet 
ir tokia komisija rado reikalingu viešai kritikuoti pre
zidento nusistatymą.

Kaip žinia, buvo įsakyta, kad visos pietinių valsti
jų mokyklos būtų pilnutinai integruotos dar šiemet mo
kyklas atidarant. Bet prezidentas Nixonas sauvališkai 
patvarkė, kad pietinių valstijų rasistai gali integraciją 
atidėti. Tai labai papiktino visus integracijos šalininkus. 
Tai parodo aiškų prezidento nusileidimą rasistams. O 
tai jis darė todėl, kad “turėjo” jiems atsimokėti už jų 
paramą rinkimuose.

Štai kodėl dabar minėtos Civilinių Teisių Komisijos 
toks raportas su tokia aštria kritika. Dar galima pri
durti, kad be komisijos oficialaus raporto, jos pirminin
kas Dr. Hesburg išleido ir atskirą pareiškimą, smer
kiantį prezidentą už pataikavimą rasistams.

Savo pareiškime Dr. Hesburg kreipia dėmesį į neto
leruojamą situaciją mokyklų integracijos klausiniu. Jis sa
ko: Žiūrėkite, Aukščiausiasis Teismas 1954 metais pa
tvarkė, kad visos mokyklos turi būti nedelsiant integruo
tos. Nuo to laiko prabėgo 15 metų, o dar ir šiandien dau
giau kaip 80% pietinių valstijų mokyklų tebėra segre- 
guotos, Kaip jaučiasi juodieji žmonės!! Vaikas, kuris 
gimė 1954 metais, dabar jau 15 metų amžiaus ir turi lan
kyti segreguotą mokyklą. Ir dar mūsų prezidentas pa
tvarkė, kad su integracija galima vilkinti, galima inte
graciją atidėti!

Šis komisijos raportas yra prezidentui skaudus smū
gis. Visi integracijos šalininkai ir visa pažangioji visuo
menė komisiją nuoširdžiausiai sveikina.

...... - • i----------------

Beprotiškos varžybos
JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinis sekretorius Thant 

savo pranešime Generalinės Asamblėjos sesijai kreipia 
pasaulio dėmesį į didžiausią žmonijai ginklavimosi varžy
bų pavojų. Jis jas vadina beprotiškomis ir šaukia joms 
padaryti galą.

Sekretorius Thant teisingai pasveria pasaulinę si
tuaciją, kai jis nurodo, kad į kovą prieš tas lenktynes 
būtinai turi būti įtraukta skaitlingoji Kinija. Nėra rim
tai galvojančio vado arba diplomato, kuris įsivaizduotų, 
kad bus galima ginklavimuisi užstoti kelią, paliekant Ki
niją už derybų ir pasitarimų ribų. Juk nebėra jokia pa
slaptis, kad jau ir Kinija moka pasigaminti atominį 
ginklą.

Dar galima pridurti, kad į dabartines ginklavimosi 
mažinimo derybas nėra įtraukta ir Prancūzija. Tai irgi 
nenormali padėtis. Prancūzija taip pat jau yra atominiai 
ginkluota.

Gerai, kad Jungtinių Tautų vadas tuo yra labai
susirūpinęs ir ragina tautas ir valstybes imtis priemonių 
padėčiai pakeisti. Šiandien nėra svarbesnio ir greitesnio 
reikalo, kaip užstojimas kelio beprotiškoms ginklavimosi 
lenktynėms.

—- i ♦ »- ............

Prezidento klaida
BUVĘS viceprezidentas Hubert Humphrey atiden

gia dar vieną “paslaptį.” Jis nurodo, kad senosios vy
riausybės su prez. Johnsonu priešakyje buvę viskas pa
ruošta aukščiausių Amerikos ir Tarybų Sąjungos vadų 
pasitarimui ginklavimosi ir kitais reikalais. Buvę tikrai 
manyta, kad prezidentas Nixonas laikysis to susitari
mo. Deja, girdi, naujasis prezidentas pareiškė, kad to
kiam susitikimui ir tarimuisi jis priešingas. Ir todėl iki 
sol tokio pasitarimo nebuvo.

Mr. Humphrey tai laiko didele klaida. Jis mano, kad 
buvo “pražiępsota” puiki proga. Toks tarybinių ir ame
rikinių vadų pasitarimas būtų tik gero davęs visai pa
saulinei situacijai.

Kuo remdamasis prezidentas Nixonas tą pasiūlymą 
atmetė? Įdomus klausimas ypač todėl, kad senoji vy
riausybė, ruošdama pasitarimą su tarybine vadovybe, 
sako Humphrey, apie tai pilnai informavo Nixoną ir ga
vo nuo jo pritarimą. Bet, štai, laimėjęs rinkimus, jis pa
keitė nusistatymą.

Ar galima tokio žmogaus žodžiu pasitikėti?

APIE M. K. ČIURLIONIO) 
KŪRYBINĮ PALIKIMĄ

Aną dieną Chicagos kuni- 1 
gų “Drauge” pasirodė pik
tas straipsnis apie dailinin
ko Čiurlionio kūrinių liki
mą Tarybų Lietuvoje.

Dabar mūsų bendradarbis • 
duoda tiems šmeižikams sti- , 
prų atsakymą. Jis rašo:

Visiems gerai pažįstama 
Vilkiška “Eita” — tai lyg • 
tas Krylovo pasakėčios šu
niukas, kuris, negalėdamas 
įkąsti, pasiryžo loti prieš 
dramblį, kad pasirodytų 
drąsiu. Dabar savo lojimo 
objektu “Eltos” šuniukas 
nesusigėdino neužkabinęs 
didžiojo Lietuvos dailininko 
ir kompozitoriaus Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
šviesios atminties. Savo ko
respondencijoje, pavadinto
je “Čiurlionio paveikslai pa
smerkti sunykimui”, jis kal
tina tarybinę vyriausybę 
nesirūpinimu Č i u r 1 i onio 
meniniu palikimu, kuri, pa
gal “Eltą”... “norėtų, kad 
lietuvių kultūros paminklų 
ir gyvų jos pavyzdžių že
mės paviršiuje ir žmonijos 
kultūros istorijoje visai ne
liktų”.

Tai, kad “Elta” kaip visa
da, taip ir šiuo atžvilgiu, 
akiplėšiškai meluoja, rodo 
šie istoriniai faktai: Kaip 
žinoma, kilus Pirmajam Pa
sauliniam karui, Čiurlionio 
kūriniai buvo išvežti į Mas
kvą, kur jie buvo rūpestin
gai saugojami. Įsikūrus 
Lietuvoje Tarybų: valdžiai 
1919 m. buvot nutarta Čiur
lionio kūrinius nacionali
zuoti; ir patalpinti Lietuvos 
Tarybų vyriausybės nutari
mu įsteigtame Vilniuje Dai-. 
lės muziejuje.,

Tačiau Vilniaus i kraštas 
buvo okupuotas- •. baltalen- 
kių, ir Tarybų valdžia per
davė Čiurlionio paveikslus 
Lietuvos buržuazinei vy
riausybei. Visiems yra ge
rai žinoma, kaip rūpinosi 
kultūrinio palikimo išlaiky
mu Lietuvos buržuazinė vy
riausybė. 1923 m. dailinin
kams teko net paskelbti 
streiką, kad priversti tą vy
riausybę pastatyti dailės 
galeriją. Tačiau ir pasta
čius muziejų, jame nebuvo 
sudarytos atitinkamos kli
matinės sąlygos ekspona
tams saugoti.

Kaip žinoma, Čiurlionis, 
neturėdamas lėšų, piešė sa
vo nuostabius kūrinius ant 
blogos kokybės popieriaus, 
kuris, be to, buvo užklijuotas 
ant taip pat labai blogos koky
bės kartono. Visiškai aišku, 
kad Ši medžiaga laikui bė
gant turėjo palaipsniui ges- 
i. Specialistų nuomone, 
tuoj atgabenus į Kauną pa
veikslus, juos dar galima 
buvo nuimti nuo jau pradė
jusio gesti kartono ir per
kelti ant patvaresnės me
džiagos, tokiu būdu išsau
gojant Čiurlionio kūrinius 
nuo žuvimo, tačiau tuo me
tu tai nebuvo padaryta.

Kritikuodamas Lietuvos 
buržuazinę vyriausybę ne
sirūpinant Čiurlionio pali
kimo išsaugojimu, norėčiau 
pabrėžti, kad jeigu kas nors 
ir buvo padaryta šioje sri
tyje, tai tik dėka tokių pa
sišventusių žmonių, kaip 
dailės istoriko ir muzieji
ninko Pauliaus Galaunės, o 
taip pat Čiurlionio sesers 
Valerijos Čiurlionytės-Ka- 
ružienės, kurios priežiūro
je, kaip Kauno Čiurlionio

Dailės Muziejaus meno sky
riaus vedėjos, yra ir dabar 
Čiurlionio meninis paliki
mas.

Mažai buržuaziniais lai
kais buvoi padaryta taip pat 
ir išpropaguojant Čiurlio
nio kūrybą jo tėvynėj, o 
ypač už jos ribų. Išskyrus 
kelių P. Galaunės straips
nių ir to paties autoriaus 
paruošto Čiurlionio kūrinių 
katalogo, o taip pat rusų 
kilmės dailės istoriko, M. 
Vorobjovo vokiečių kalba 
išleistos nedidelės studijos, 
nieko esminio toj srity ta
da nebuvo nuveikta. Turint 
visa tai galvoje, galima at
sakyti “Eltai”: “Kieno kar
vutė bebaubtų, o kieno tylė
tų”.

Ką tarybine vyriausybe 
daro tam, kad išsaugoti ir 
išpropaguoti šio did ž i o j o 
dailininko kultūrinį paliki
mą, visiems gerai žinoma. 
Čiurlionio m e m o r i alinio 
muziejaus įkūrimas jo tė
viškėje Druskininkuose, ke
lių albumų ir studijų apie 
Čiurlionį išleidimas, ypač 
paminėtini V. Landsbergio, J. 
Gaudrimo', A. Savicko ir ki
tų darbai, o paskutiniu me
tu didingo ir erdvaus prie
stato prie Dailės Muziejaus 
Kaune pastatymas. Šiame 
priestate specialūs oro kon
dicionavimo, temperatūros 
reguliavimo ir priešgaisri
nės apsaugos priemonės tu
ri tikslą išsaugoti Čiurlio
nio kūrinius ilgiems lai
kams. Tokiu būdu Čiurlio
nio paveikslai pasmerkti 
sunykimui tik “Eltos” ra
šeivų vaizduotėje.. Susirū
pinta. ir tais paveikslais, 
kurie dėl blogos . kokybės 
medžiagos pradėjo, blukti, 
ir daroma, atitinkami žygiai 
šiai problemai išspręsti.

Bet visa tai nerūpi “El
tai”. Sprendžiant iš “Eltos” 
šmeižikiškos*' koresponden
cijos tono, ji net džiaugiasi, 
kad genda Čiurlionio kūri
niai, ir kad tarybinei vy
riausybei iškilo naujų sun
kumų. Kuo daugiau tokių 
sunkumų, tuo lengviau ant 
dūšios “Eltai”.

Tačiau lietuvių išeivių 
' garbei reikia pasakyti, kad 

ne visi elgiasi taip, kaip 
“Eltos” neatsakingi rašei- 
viai ir jiems panašūs, šmei
ždami Tarybų Lietuvą. Vis 
daugiau atsiranda tokių, 
kurie norėtų prisidėti kon
struktyviais patarimais ar
ba net praktiška pagalba 
prie panašių sudėtingų pro
blemų išrišimo, tame tarpe 
ir prie Čiurlionio kūrybos 
išsaugojimo ateinančioms 
kartoms.

L. Daujotas

Didž. Gerbiamas 
draugas Redaktoriau!

Sveikinu Jus ir Jūsų “Lais
vės” kolektyvą ir iškarto . 
atsiprašydamas už sutruk
dymą Jums brangaus laiko. 
Aš buvimą Amerikoje pra- ' 
tęsiau ir grįžtu į Tarybų ; 
Sąjungos šiaurę pas šeimą 
spalio 4 d.

Tariu pas Jus vieną svar
bų prašymą. Kai grįšiu, 
mano draugai teir ausis, 
kaip gyvena Amerikos ang
liakasiai. Su daugeliu lie
tuvių susitikau, esu šiek 
tiek susipažinęs su statybo
mis ir kitais darbais, bet 
apie anglies pramonę — 
tamsi naktis. Jeigu galima 
per Jūsų malonę sužinoti, 
kokios pas juos mechani
zacijos ir automatizacijos 
darbų proceso (transportai, 
ventiliacija, šachtų katego
rijos pagal dujas — meta
ną, kuris sprogsta, daug 
pridarydamas žalos), kokios 
mašinos kerta anglį, svei
katos apsaugojimas, ang
liakasių darbo sąlygos, pen
sijos, uždarbiai, gyvenimo 
sąlygos, užmokestis už bu
tus, atostogas, profsąjungų 
teisės, bedarbio pašalpa, 
gydymas, pašalpa susižei
dus ir t. t., bendrai kaip 
gyvena Amerikos angliaka
siai ir anglies kasyklų ad
ministracinis ir technikinis per
sonalas. -Nes, draugas re
daktoriau, tai būtų man ne
jauku prieš draugus, o be to, 
man reikalinga bus ir vieti
nėje spaudoje pasireikšti. 
Jeigu galima, tai būkite 
toks malonus man pagėĮbė- 
ti šiame reikale. Aš, žino
ma, neliksiu Jums skolin
gas, pasistengsiu,: kaip ešp 
žadėjęs, paremti informaci
ja iš Komi Respublikos. 
Tegul nenutrūksta 'mūsų 

; pažintis ir draugystė. Lauk
siu Jūsų atsakymo. Gal dar 
susitiksime rugsėjo 28 d.

Su nuoširdžia 
pagarba Jums

Vytautas Grupkaitis 
1969 rugs. 16 d.

Nuo Redakcijos: Ačiū 
gerbiamam svečiui už laiš
ką ir linkėjimus. Deja, jū
sų pageidaujamos plačios 
info r m a c i j o s apie mūsų 
angliakasius ir angliaka- 
syklose darbus po ranka 
neturime. Nežinome nė to
kio vieno leidinio, kuriame 
tie visi jūsų iškelti klausi
mai būtų nušviesti. Bet gal 
kas iš mūsų angliakasių 
“Laisvės” skaitytojų galė
tų svečiui atsakyti bent į 
kai kuriuos jūsų klausi
mus?

VYTAUTAS MINIOTAS

Bendras Amerikos Lietuvių >
Šalpos Fondas (Balfas) y 

šio fondo vadai pakartotinai giriasi, kad jie surink
tais iš Amerikos lietuvių doleriais šelpia lietuvius ne tik 
Vakarų Vokietijoje, bet ir Tarybų Lietuvoje. Apie šį 
raketą Vilniaus “Tiesoje” pasirodė Vyt. Minioto straips
nis “Atsargiai, Balfas.” Tikime, kad jis bus įdomus 
“Laisvės” skaitytojams ir visiems Amerikos lietuviams, 
ypač tiems, kurie jam yra aukoję arba ruošiasi aukoti, 
čia jį perspausdiname.

Salėje visi netilpo. Sto- • 
vinė j o gatvėje. Nebodami 
šlapdribos, žvarbaus kovo 
vėjo, jie vis stovėjo, nesi- 
skirstė, laukė pertraukų. ; 
Jų metu apsupdavo tuos, 
kurie susirado sau vietą vi
duje, kurie klausėsi šiur
pios Skuodo tragedijos. Vie
ni atvadavo į Klaipėdą, kad* 
išgirstų tiešos žodį apie 
paskutiniąsias klaikias gy
venimo dienas savo artimų
jų, giminių, pažįstamų, bi
čiulių, kurie pirmaisiais ka
ro mėnesiais žiauriai ken
tėjo Skuode, kurie savo 
krauju nužymėjo kelią iki 
Dimitravo. Kiti buvo tų 
įvykių liudytojai ir vardan 
tiesos vėl turėjo skaudinti 
užgijusią žaizdą, vėl prisi
minti kankinimus, žvėriš
kumus, vėl žiūrėti į veidą 
tiems, kurie juos statė prie 
duobės, talžė šautuvų buo
žėmis, šaudė, užkasinėjo 
gyvus...

Teismo medžiaga, liudyto
jų parodymai rodė, kad 
pirmuoju smuiku žudikų 
tarpe grojo kunigas Lion
ginas Jankuskas. Jo kalti
namųjų suole nebuvo. Prie 
kėdės prikalta lentelė skel
bė, kad jisai įsitaisė Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
iš Jankaūsko virto Janku
mi ir yra Balfo reikalų ve
dėjas. • '
f. Tada pirmą kartą ir iš
girdau tą nesuprantamąjį 
žodį, kuris reiškia: Ben
dras Amerikos lietuvių šal
pos fondas.
fondas, kurio 

I budelis ?
Dolerio ir

Kas čia per 
vadovas yra

žvalgybos 
tarnyboje

Lietuvos padangėje jau 
griaudėjo patrankos, jau 
gaudė žemė. Artėjo frontas. 
Artėjo atpildo diena tiems, 
kurie talkininkavo fašis
tams, kurie išžudė šimtus 
tūkstančių žmonių Pane
riuose ir Devintajame 
forte, kurie visą Lietuvą 
žymėjo žmonių kapais, ku
rie sudegino Pirčiupį ir jo 
gyventojus. Žudikai į ry
šulius ir lagaminus krovėsi 
prisiplėštą turtą ir drauge 
su fašistais dauginosi į Va
karus.

Nedaug' tenutekėjo Ne-

Pilnas valkšnas žuvies traukia Lietuvos žuvininkystės ūkių 
žvejai iš ežerų ir upių. Netrukus prasidės žūklė tvenkiniuose, kur 
priauginta daug riebių karpių. Nuotraukoje: Zarasų rajono Va- 
šaknų žuvininkystės ūkio žvejai po žūklės Alaušo ežere.

—Redakcija
munu vandens, ir lietuvių 
tautos atplaišos surado nau
jus šeimininkus. Jais susi
rūpino JAV žvalgyba, pa
sitelkusi reakcinę lietuvių 
emigracijos viršūnę. Iškar
to JAV valdantieji sluoks
niai ir žvalgyba atvirai ne
galėjo remti fašistų talki
ninkų. Juk JAV buvo vie
noje barikados pusėje su 
Tarybų Sąjunga ir kovojo 
prieš bendrą priešą— fašiz
mą. Kai karo baigmė neĄ.^ 
lė abejonių, kai fašizmo 
žvėris merdėjo, tada ir atsi
rado B rukline Bendras 
Amerikos lietuvių šalpos 
fondas. Jam vadovauti sto
jo kunigai. Jie neslėpė, kad 
“Balfas — JAV valdžios 
kontroliuojama institucija,” 
kuri iš JAV karo fondo 
“veiklos pradžiai gavo arti 
milijono pinigais.”

Iki pat šių dienų JAV 
valdžios organai kontroliuo
ja ir nukreipia Balfo veik
lą, remia jį pinigais. Dalis 
iš tų 100 milijono dolerių, 
kuriuos JAV kongresas sky
rė ardoma j ai veiklai socia
listinėse šalyse, teko ir Bal
fo veikėjams. Pernai viena
me laikraštyje perskaičiau 
apie tai, kad Balfas “pri
klauso American Council 
of Voluntary Agencies 
for. Foreign Aid ir^ra 
CARE narys. CARE me
tinė apyskaita siekia keletą 
milijonų dolerių, iš kurių 
kai kas tenka ir Balfui.”

JAV buržuazinė spauda 
yra rašiusi, jog panašios 
organizacijos, kaip Balfas, 
kurios dangstosi labdarybės 
skraiste, faktiškai yra už
maskuoti Centrinės žvalgy
bos valdybos filialai.

Iš karto Balfo viršūnės 
tiesiog nesakė, kad šelps 
tuos, kurie talkininkavo 
fašistams. Balfas kreipėsi 
į Amerikos lietuvius, prašy* 
damas jų “aukoti dolerius 
Vakarų Vokietijoje vais
tantiems tautiečiams.”

Balfas iš karto viešai ne
skelbė, tuo labiau plačiai 
visuomenei nesiaiškino, kur 
dėjo pirmaisiais pokario me
tais Amerikos lietuvių dos
niai suaukotus šimtus tūks
tančių dolerių. Tai supran
tama. Juk atvirai nesaky
si, kad tais doleriais buvo 
sušelpti tie, kurie Lietuvoje 
šaudė žmones, kurie dabar 
dieną ir naktį šmeižia Ta
rybų Lietuvą,- stengiasi su
kelti neapykantą tėvų že
mei. Neskelbsi ir to, kad 
kunigas Mykolas. Krupavi
čius, buržuazinės Lietuvos 
veikėjas Vaclovas Sidzi
kauskas jau padėjo JAV 
žvalgybai užverbuoti nema
ža atplaišų ir kad buvę fa
šistų bendrininkai jau dva
sia ir kūnu tarnauja nau
jiems šeimininkams.

(Bus daugiau)

Paryžius. — Prez. Pompi
dou paskelbė, kad jis pats 
veiks “įstatymų ir tvarkos” 
palaikymui prieš organįaąo- 
tų darbininkų judėjimą; ’
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Kalba Rojus Mizara
Prisiminimui Rojaus Mizaros (rugsėjo 23 d.) sukan

ka dveji metai nuo jo mirties) duodame jo paties žo
džiais pasisakymą, kaip jis pradėjo rašytojauti. čia yra 
ištrauka iš jo knygos “žvilgsnis į praeitį” skyriaus 
“Rašytojavimas.”

Dar vaikystės dienomis 
pamėgau grožinę literatū
rą. Mėgau pasakų klausy
tis ir jas kitiems pasakoti. 
Paaugėjęs, sužinojęs, kad 
apysakas rašo ne kokie 
antžmogiai, o tie patys žmo
nės, panorau rašyti pana
šius kūrinius ir aš. Tas no
ras neišnyko' manyje ir 
šiandien. Bet tam savo “pa
šaukimui” niekad neturėjau 
užtenkamai laisvo laiko — 
tiek, kad galėčiau rašyti ne 
tik vakarais, ne tik savait
galiais, o ištisomis dieno
mis. savaitėmis ir net mė
nesiais. .. Visus savo apsa
kymus ir apysakas-romanu. 
o tain nat scenos veikalus 

u.H? u k ū r i a u atliekamu nuo 
T laikraštininko darbo laiku—' 

vakarais bei savaitgaliais. 
Bet nenustojau vilties, 
kad sulauksiu geresnių laikų

Trumpus apsakvmus pra
dėjau rašyti 1916 metais. 
Keipta* iu buvo išspausdin
ti V. Kapsuko redaguotoj 
“Naujojoj gadvnėi.” savait
raščiuose — “Kovoj,” “Ame
rikos lietuvv.” vienas ardu, 
rodos pasirodė “Ateityje,” 
ėinsioie Bostone, keletas ra
dę smi vietos “Laisvėje.”| 
uNfnn*o*ios a-a d v n ės” re
dakcijoje, valdžiai ją užda
rius. žuvo keletas ir mano 
ansakvmu. o vieno tik dalis 
tebuvo išspausdinta pasku
tiniame žurnalo numeryje. 
Po vienais savo apsakymu 

g' nusirašinėdavau R Murano 
slenvvardžiu. po kitais—ki
tokiais debar net nebeatsi- 

ųpnor»n kokiais. Vėliau.-ka
lendoriuose ir “Svičšbš” žur
nale. mano slapyvardis—M. 
Ra«oda.

Dauguma tuometiniu ma- 
nn nnsakvmu silnni. Ju te
matika dažniausiai iš.Lietu- 
vos gyvenimo. Keletas ge
resniu iu buvo pakartoti 
“Atžalose.” Amerikos lietu
vių pažangiųjų rašytoju al
manache. Nuo 1921 iki 1929 
metų, rodos, neparašiau nė 
vieno apsakymo. Pradėjau 
galvoti anie sukūrimą ko 
nors didesnio — apysakos 
arba romano.

Per minėtą laikotarpį 
j daug knygų—daugiausia iš
* grožinės literatūros — per

skaičiau, mokyklą lankiau, 
taip pat daug keliavau po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, Kanadą. Buvau nuvy
kęs net ir į Pietų Ameriką. 
Daug prakalbų tuomet teko 
pasakyti, nemaža žmonių 
susitikti, gerą skaičių mies-

W tų ir miestelių aplankyti.
Per tą laikotarpį greta laik
raštininko darbo ir keliavi
mo parašiau keletą publi
cistinio bei pedagoginio po
būdžio knvgų — “Jaunuo
lių švyturėlį”, “Kas tie su
šaudytieji keturi komunis
tai?,” “Argentina ir ten gy
venantieji lįetuviai”; be to, 
išverčiau i lietuvių kalbą V. 
Fosterio knygelę “Revoliu
cinis darbininkų judėjimas 
Vakarų Europoje.” Nuo 
1925 iki 1932 metų kas me
tai redagavau “Darbininkų 
kalendorių.”

Mane kažkas iš vidaus 
vis kurstė parašyti apysa
ką apie sliakerius, besislaps- 

~ tančius nuo karinės prievo-
* lės Jungtinėse Amerikos

Valstijose per pirmąjį pa- 
l^saulini karą. Grįžęs iš Ar

gentinos, baigęs prakalbų

jienose,” teisybė, pasirodė 
kažkieno straipsnis, bet jis 
daugiausia lietė kalbą, taip 
pat buvo pasakyta, jog ro
manas — “nuobodus”.

Išėjus iš spaudos “Povilui 
Jurkai,” “Laisvės” adminis
tratorius P. Buknys sakė:

—1936 metais mūsų laik
raščiui sukaks dvidešimt 
penkeri metai. Tai reikėtų 
apvainikuoti kuo nors gra
žesniu. Ar negalėtumėte 
parašyti romano, kurį mes 
galėtume duoti kaip dova
ną ilgamečiams mūsų skai
tytojams ir darbuotojams? 
Pagalvokite.

Sumanymas man patiko.
Po keleto dienų aš jam 

pranešiau, kad sutinku pa
rašyti naują romaną, nes 
kaip tik jau ir turėjau gal
voje metmenis “Mortos Vil
kienės divorsui,” reikėjo tik 
sėstis ir atausti. Man atro
dė, kad “Laisvė” Amerikos 
lietuviams darb i n i n k a m s 
nusipelnė daugiau, negu ku
ris kitas laikraštis. Kai tik

maršrutą, ir pradėjau ją 
rašyti, — dėstyti popieriu
je tai, ką ilgokai nešiojau 
galvoje. Didžiausia buvo 
nelaimė, kad neturėjau su 
kuo pasitarti, nebuvo kas 
man duoda vienokių ar ki
tokių nurodymų. Vyresnieji 
broliai apskritai į romanų 
rašyma žiūrėjo skeptiškai, 
iai.s visiškai nesid o m ė j o. 
Kai sužinojo apie mano 
darba. ne vienas kreivai pa
žvelgė kad tokiais “vaikiš
kais” dalykais užsiimu.

“Sliakeris” pirmiau buvo 
perleistas per “Laisvę,” o 
tik po to išleistas atskira 
knyga nedideliu, rodos, 
dviejų ar trijų tūkstan
čių tiražu. Romanas skaity
tojams patiko, nes per du 
mėnesius knyga buvo iš
pirkta. Tai mane labai ge
rai nuteikė, o leidėjams pa
rodė, jog apsimoka apysa
kas leisti.

“Sliakerio” pasirodymą 
draugiškai pasveikino per, 
spauda Senas Vincas, Pra
nas Balsys ir keli kiti. O Jo-' 
nas Naujokas, kuris anks
čiau savo lėšomis buvo išlei
dęs lietuvių kalba Uptono 
Sinklerio “Raistą,”net ir per 
daug mano kūrinį išgarbi
no: sulygino “Sliakerį” su 
“Raistu”... Netikėjau J. 
Naujoko pagyromis, nors 
jos buvo nuoširdžiai pa
reikštos.

Deja, kritikos šūviai pasi
rodė iš ten, iš kur nebuvau 
tikėjęsis. Gaunu 1930 metų 
Lietuvos “Komunisto” an
trą numerį, kuriame I. B. 
(Z. Angarietis) aštriai apy
saką puola, vadindamas ją 
“žalinga” ir kaltindamas 
“Laisvę”, kam ji “Sliakerį” 
išleido.

Z. Angarietis ne vieną 
mano knygą pasitiko, saky
čiau, ne visai taktiškai. A. 
Bimbos “Amerikos darbi
ninkų klasės istorija” anks
čiau susilaukė iš jo to pa
ties. Ir tai niekam nebuvo 
sveika. Tai ne padėjo jau
niems žmonėms žengti prie
kin. n trukdė. AŠ nats ku
rį laiką po tos kritikos pa- 
sirodvmo nieko didesnio ne
galėjau rašyti. Tik 1934 me
tais ėmiausi kurti “Povilą 
Jurką”, nors tais metais tu
rėjau daug ir kitu darbu: 
be “Laisvės”, redagavau 
“Šviesos” žurnalą tuomet 
ėjusi šešiasdešimt keturiu 
puslapiu: sukūriau keletą 
apsakymu, išspausdintų 
“Šviesoie.”

“Povilą Jurką” parašiau 
nalvginti greit. Gal dėl to. 
kad tuomet buvau pačiame 
amžium, gal geriau veikė 
smegenys, gal lankstesni 
buvo nirštai — rašomoji la
biau klausė! Padaviau Ame
rikos lietuviu darbininku li
teratūros draugijos sekreto
riui D. Šolomskui paskaity
ti. galvodamas, jog romanas 
vėliau teks perrašyt. Bet 
jis perskaitęs sakė:

-—Mūsų organizacijai la
bai tinka rankraštis. Duo
kite savo “Povilą Jurką.” ir 
mes, Amerikos lietuvių dar
bininku literatūros draugi
ja, 1935 metams išleisime 
knygą, duosime nariams. 
Jokio taisymo čia nereikia.

Sutikau.
Į “Povilą Jurką” skaity

tojai pažiūrėjo šiltai, bet iš
samesnės kritikos Ameriko
je niekas neparašė. “Nau-

bio nuotykiai” yra išleisti ir 
rusų kalba.

Esu gavęs nemaža klausi
mų, kaip aš rašau. Neleng
va į tai atsakyti. Viena aiš
ku, kad dirbant laikrašti
ninko darbą, kai tavo galva 
kasdien užimta tuo, ką ra
šyti laikraščiui, kaip atsa
kyti į tą ar kitą iškilusį 
stambesnį visuomeninį klau
simą, nelengva būti dar ir 
rašytoju.

Romano arba ir scenos 
veikalo rašymas man sėk
mingiausiai vyksta, kai iš 
anksto turiu visą medžiagą, 
sukauptą galvoje. Itin svar
bu sukurti, išgalvoti pagrin
dinius metmenis. Tokie da
lykai išgalvoti sunkiai man 
sekasi sėdint; daug leng
viau tai galiu padaryti 
vaikščiodamas.

Kadaise, kai daugiau kū
riau, daug vaikščiodavau 
didmiesčių gatvėmis. “Lais
vei” dar Brukline einant, 
labai dažnai pėsčias iš Vil- 
jamsburgo rajono nužings
niuodavau net iki centrinės 
Niujorko bibliotekos, o ne- 

I retai—net į Central Parką. 
Į Iš ten pėsčias sugrįždavau 
ir namo. Eidamas žmogus 
pamiršti save, paskęsti min
tyse. Tada tik reikia pa
kreipti mintys į ruošiamą 
rašyti, sakysime, apysaką 
ar romaną.

Kai galvoje susideda geri 
metmenys, kai jie ten susi
guli, tuomet sėdu prie rašo
mosios mašinėlės. Rašau 
gan greit. Pirmą kart atpi
lu visą tekstą netgi ir per 
greit. Tada imu plunksną, 
kai ką papildau, kai ką iš
braukiu, — taisau. Tuomet 
vėl viską iš naujo perrašau.

ji ėmė eiti, joje buvo pra
dėtas spausdinti “Motinos 
su Rožyte” pasikalbėjimas, 
kuriame buvo žadinamas 
lietuvės darbininkės susi
pratimas, meilė mokslui. 
Vėliau “Laisvėje” ilgus me
tus ėjo spcialus “Moterų 
skyrius”. “Laisvė” visuo
met kreipė daug dėmesio į 
lietuvę darbininkę, ragino 
ją organizuotis, kovoti del 
savo teisių, dėl visų darbo 
žmonių reikalų. Ir aš nu
tariau parašyti romaną, ku
riame būtų vaizduojamas 
sunkus lietuvės darbininkės 
kelias į susipratimą, į švie- 
timąsi, į kovingąsias, garbin
gas darbininkų klasės gre
tas.

“Mortos Vilkienės divor- 
so” pasirodymas sukėlė mū
sų spaudoje daugiau disku
sijų. Dauguma skaitytojų 
knygą mielai vertino.

Poetas Alekas Jasutis, vė
liau žuvęs Ispanijoje, buvo 
pradėjęs rašyti šio romano 
gan palankią recenziją, bet 
jos dėl susidėjusių nelemtų 
aplinkybių neužbaigė. Re
cenzijos dalį išspausdino 
“Laisvė’ jau po ’A. Jasučio 
mirties.
f Turiu prisipažinti, kad 

save vertinu kritiškai, todėl 
per didelis mano knygų gy
rimas ar peikimas manęs 
neišmuša iš kelio. Jaučiau 
ir jaučiu, kur slypi mano 
silpnumai bei geresnės pu
sės. Kai mano knyga išeina 
iš spaudos, aš jos ilgokai 
netgi neperskaitau: ji man 
taip žinoma! Tiek į ją įdė
ta! •

Iš viso parašiau septy
nias apysakas, arba roma
nus: “Sliakerį,” “Povilą 
Jurką,” “Mortos Vilkienės 
divorsą,” “Ūkanas,” “Ber
nardo Gavelio klaidą,” “Ke
lią į laimę” ir “Algio 
Lumbio nuotykius.” Džiau
giuosi, kad visos šios kny
gos buvo išleistos ir Tarybų 
Lietuvoje. “Mortos Vilkie
nės divorsas? ir “Algio Lum-

Kai kuriuos romanus ra
šiau po tris kartus. Aišku, 
jei atsargiau būčiau rašęs 
pirmąsyk, būtų veikiausiai 
užtekę dviejų kartų. Bet 
man trūksta kantrybės lėtai 
rašyti. Įpratęs rašyti laik
raščiui paskubomis, žmogus 
negali susilaikyti ir kūrybi
niame darbe.

Reikėjo atsižvelgti ir į kitą 
dalyką: kad kūrinys nebūtų 
per ilgas. Mūsų skaitytojai 
nemėgsta ilgų apysakų. Lei
dyklos taip pat nenori, kad 
knyga būtų per didelė. Di
delės knygos išleidimas dau
giau kainuoja, na, o mūsų 
laikraščių ir Amerikos lie
tuvių darbininkų literatū
ros draugijos kišenė niekad 

, nebuvo per stora.
Pirmąjį mano romaną ir 

paskui dar du išleido “Lais
vė,” o kitus, taip pat tris,— 
Amerikos lietuviu darbinin
kų literatūros draugija. Vė
liau visi šeši buvo išspaus
dinti ir Tarybų Lietuvoje, 
itin originaliai “Algio Lum
bio nuotykiai.” Visus pen
kis draminius mano kūri
nius išleido Lietuvių meno 
sąjunga.

Ne visus savo draminių 
aktorius begaliu prisiminti, 
ne visus ir pažinau. Pasi
tenkinsiu išvardindamas tik 
kai kuriuos niujorkiškius 
scenos mėgėjus, vaidinusius 
mano komedijose ir dramo
se, su kuriais ir man pačiam 
tiesiogiai dažniau tekdavo 
susidurti. O štai jų eilė: re
žisierius J. Valentis, akto
riai: A. Rainienė, P. Rai
nys, V. Paukštys, J. Lazaus
kas, L. Kavaliauskaitė, I. 
Mizarienė, N. Buknienė, E. 
Brazauskienė, K. Rušinskie- 
nė, J. Rušinskas, A. Alek
nienė, P. Alekna, V. Bun- 
kienė, J. Juška, S. Večkys, 
J. Byronas, N. Ventienė, P. 
Grabauskas ir kiti. Gal ir 
ne didžiausia jų eilė, bet ji 
man asmeniškai labai arti
ma ir miela. Buvo smagu

Po dvejų metų...
Šiandien mes prisimena

me prieš dvejetą metų neti
kėtai mirusį savo ilgų metų 
bičiulį, aistringą pažangio
sios srovės agitatorių bei 
organizatorių, redaktorių, 
beletristą bei žurnalistą ir, 
virš visa ko, gerą draugą — 
Rojų Mizarą. Jo talentinga 
pluksna ir šviesi asmenybė 
palenkė prie savęs ne vieną 
lietuvį. Jį pažinti, reiškė — 
jį pamilti!

Prieš 56 metus Amerikos 
žemę pasiekė Dzūkijos šile
lių kuklus savamokslis ber
nelis. Kone iš pirmųjų die
nų jis savo likimą bei ateitį 
susi jo su šios šalies lietuvių 
spauda bei laikraštija: pra
dėjo spaustuvės techniku ir 
baigė laikraščio redakto
rium. 1920 m. Rojus stojo į 
“Laisvės” kolektyvą, o 1932 
m. — paėmė vyriausiojo re
daktoriaus vairą, kurį išlai
kė iki paskutinio atodūsio.

Rojus dideliu atsidavimu 
dirbo ne tik “Laisvės” re
dakcijoje, rūpinosi ne tik 
jos medžiaginiu gyvenimu: 
jos vajais, agitacija, ruošia
momis pramogomis ir kitais 
reikalais. Jis buvo vienas
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo steigėjų bei vadų; 
rūpinosi Lietuvių Literatū
ros Draugija, rašė jos lei
džiamam žurnalui “Šviesai” 
ir dalyvavo jos redakcijoje; 
dirbo Lietuvių Meno Sąjun
gos naudai, sielojosi jos pa
sisekimu; rūpinosi pažan
giųjų lietuvių chorais ir ki- 

Dveji metai be R. Mizaros
Jo mirtis buvo skaudus 

nuostolis pažangiajam Ame
rikos lietuvių judėjimui.

Netekome asmeniško drau
go, kuris mokėjo žmogų at
jausti nusiminime, mokėjo 
paguosti ir sustiprinti sie
lą pergyvenimui liūdnų prie
puolių.

Rojaus Mizaros asmeny
je netekome talentingo žur
nalisto, daugelio' knygų au
toriaus ir gero kalbėtojo.

Rojus mokėjo įvertinti as
menis, pasidarbavusius po
litinėje, kultūrinėje ir me
ninėje veikloje. Jis iš pasi
žymėjusių jau mirusių vei
kėjų biografijų pasirašy
davo paskaitas ir žiemos se
zonais skaitydavo jas tam

Augalai ir muzika
Dar neseniai mokslininkai 

skeptiškai žiūrėjo į indų bo
tanikų teigimą, esą, muzika 
skatina augalų augimą. 
Otavos universiteto prof. dr. 
Vainbergo bandy m a i pa
tvirtino šiuos spėjimus.

5 tūkst. hercų dažnumo 
garso bangos padidina ne 
tik augalų daigumą ir gy
vybingumą. Pasirodo, kad 
“įgarsinti” javai užauga 
daug aukštesni už kontro
linius augalus. Be to, iš 
kiekvieno grūdo išdygsta
daugiau stiebų, sugebančių 
duoti varpas. Įdomu tai, 
kad, esant kitam dažnumui, 
efektas yra kur kas men
kesnis.

Kanados mokslininkai ma
no, jog bangų rezonansas 
paspartina ląstelėse fotosin
tezės procesą ir medžiagų 
apykaitą.' 

su jais kartu dirbti, nes 
kiekvienas jų įdėjo visą sa
vo sielą, kad pastatymai pa
vyktų, kad jie atvaizduotų 
tai, ko pjesių autorius no
rėjo. .

tais jų sambūriais. Rojus 
buvo kovingas, pažangus vi
suomenininkas, vadas ir pa
tarėjas.

Rojus Mizara buvo žino
mas bei gerbiamas ne tik 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Jo pėdsakų liko ir 
Pietų Amerikoje. Ten jis 
redagavo pažangų laikraštį 
ir švietė to kontinento lie
tuvius. Du kartu jis lankė
si Tarybų Lietuvoje. Kai 
ten viešėjo 1959-60 m., Lie
tuvos Rašytojų Sąjunga 
jam suteikė Liaudies Rašy
tojo vardą, tuomi įvertinda
ma bei atžymėdama jo, kaip 
rašytojo, atikštą kvalifika
ciją. Rojus parašė apie 20 
didesnių ar mažesnių knygų 
bei brošiūrų. Tai jau ne 
menkas darbas!

R. Mizara mirė, palyginti, 
dar jauno amžiaus. Jo stai
gi mirtis uždėjo sunkią pa
reigą likusiems. Kad išlai
kyti deramoje aukštumoje 
savo spaudą bei organizaci
jas, jiems teko žymiai pasi
tempti. Jie dirba uoliai ir sa
vo pareigų neatsisakys, kol 
tik jų jėgos tesės.

Velionies Rojaus palaikai
ilsisi jo gimtojoje Dzūkijo
je. Tačiau tai tik simbolis. 
Sauja pelenų — tai ne as
menybė. Jis yra ir bus vi
suomet čia su mumis. Mes 
jį prisimename ir prisimin
sime tokį, kokį žinojome gy
venime. Jis mums gyvas ir 
šiandien!

Dr. A. Petriką

tikslui sušauktuose susi
rinkimuose. Rojui mirus, 
jau dveji metai, kai tokių 
kultūrinių sueigų nebeturi
me. .

Jau dveji metai, kai ne- 
begauname Rojaus naujų 
raštų, nebegirdime jo pra
kalbų. Savo talentu ir darbš
tumu visuomeninėje veik
loje jis paliko mūsų minty
je ir širdyse amžiną jo at
siminimą. v

Už jo atliktus visuome
nei didelius nuopelnus tegu 
būna jam mūsų aukšta Pa
garba.

Reiškiu gilią užuojautą 
Rojaus našlei Ievai Miza- 
rienei.

P. B.

Šimtakojai ir širdis
Baltymų junginys, gautas 

iš nepatrauklaus gyvūno — 
Alpių šimtakojo — labai ge
rai išplečia kraujo indus. 
Šveicarų gydytojai, paga
minę iš jo vaistus nuo.šir
dies-kraujagyslių ligų, tvir
tina, kad pasaulinėje prak
tikoje nėra efektyvesnių 
vaistų.

Neturi minėtasis prepa
ratas sau lygių ir pagal kai
ną. Tai brangiausias vais
tas. Jo žaliava labai defici
tinė, nes juos sunku surasti.

SUGRĮŽAI
Skiriu Rojui Mizarai

Sugrįžai Tu į tėviškės žemę, 
Jos plačiuosius smėlėtus laukus. 
Juodžio kalnas tai tavo buveinė. 
Aplink kalvos, melsvi ežerai.

Oš pušynai nakties mėnesienoj, 
Ir skambės tau jaunimo daina, 
Virš pilkųjų tėvynės arimų
Vyturėlis per dien nenutils.

Kas pavasaris pilka gegutė 
Beržynėly, pakalnėj, kukuos, 
Karklynuose mažoji lakštutė 
Vakarais ir naktimis tau suoks.

LEGENDA

Vienuolis ir valstietis
Vienas vienuolis gelbėjo 

savo sielą nuo nuodėmių dy
kumoje. Be paliovos jis mel
sdavosi ir du kartu atsikel
davo naktį pasimelsti. Mais
to jam atnešdavo valstietis. 
Ir ėmė jis abejoti, ar geras 
toks jo gyvenimas? Ir nuė
jo jis pas senelį pasitarti. 
Atėjo jis pas senelį ir papa
sakojo jam apie savo gyve
nimą, apie tai, kaip jis mel
džiąsis, ir kokiais žodžiais 
meldžiąsis, ir kaip naktimis 
atsikeliąs melstis, kaip mai- 
tinąsis išmalda, ir paklau
sė: ar gerai jis darąs?

—Visa tai gerai,—tarė se
nelis, — bet nueik ir pažiū
rėk, kaip gyvena tas vals
tietis, kuris nešioja tau 
maistą. Gal būt išmoksi ko 
nors iš jo.

Vienuolis nuėjo pas vals
tietį ir praleido pas jį die
ną ir naktį. Valstietis anks
ti rytą atsikėlė ir tik pasa
kė: “Viešpatie”, ir ėjo į dar
bą ir arė visą dieną. Vakare 
jis sugrįžo ir, priešgulda- 
mas, antrą kartą pasakė: 
“Viešpatie”.

Pažiūrėjo taip vienuolis į
tokį valstiečio gyvenimą. 
“Nėra ko man čia mokytis”
— pagalvojo jis ir stebėjosi, 
kam senelis jį atsiuntė pas 
valstietį.

Sugrįžo vienuolis pas se
nelį ir pasisakė buvęs pas 
valstietį, bet nieko pa
mokomo neradęs. “Jis ne
galvoja apie Dievą, ir. tik 
du kartu per dieną tepamini 
jį”-

Tada senelis tarė: “Imk 
šią taurę, pilną aliejaus, ir 
apeik aplink kaimą ir apė
jęs sugrįžk, bet žiūrėk, kad 
nė lašelio nenulietum alie
jaus žemėn”.
• Vienuolis padarė taip, 
kaip jam buvo sakyta, ir 
kai sugrįžo, senelis jį pa
klausė :

“Sakyk, kiek kartų tu at
siminei Dievą, kol nešei tau
rę?”

Vienuolis prisipažino, kad 
nė karto neatsiminęs. “Aš,
— sako, —tik apie tai ir gal
vojau, kad nenuliečiau alie
jaus”. 1

Ir tarė senelis: “Ta viena 
taurė su aliejumi taip tave 
surūpino, kad tu nė karto 
neatsiminei Dievo. O vals
tietis ir save, ir šeimą, ir 
tave maitina savo darbais 
ir rūpesčiais, ir tai du kar
tu per dieną atsimena Die
vą. i • 1

Išvertė iš Levo Tolstojaus 
jubiliejinio veikalo (45-to 
tomo, 134 psl.)

Edvardas Levinskas 
Žagarė, 1965 m.

Belgradas.— Jugoslavijos 
ir Rumunijos prezidentai 
susitiko atidaryti Dunojaus 
upėje pastatytą elektros jė
gainę abiejų šalių ekspen- 
sais. ! •

K. žakavičiene

V '
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Iš Amerikiečių gyvenimo Albertas Laurinčiukas

Mulas ir keturiasdešimt akrų
Sunku pasakyti, koks yra 

ryšys tarp katalikų bažny
čios dogmų autorių, kurie ; 
pragarą ir velnius nudažė < 
juodai, ir baltųjų rasistų, 
kurie nenori negrų pripa
žinti lygiaverčiais žmonė
mis, tačiau ir vieniems, ir 
kitiems juoda spalva yra 
blogybių įsikūnijimas.

Amerika pasauliui pade
monstravo ne tik pirmąjį au
tomobilį. susprogdino dau
geliui žmonių gyvybių atė
musią pirmąją atominę 
bombą, bet surengė ir pir
mąjį gražuolių konkursą. 
Grožio karalienių rinkimo 
metu JAV visos spalvos 
pripažintos tinkamomis, iš
skyrus juodą. Dėl to ne
grės merginos iki šios die
nos negali lygiomis teisėmis 
varžytis grožio fronte kar
tu su baltosiomis.

Atbudęs juodų žmonių 
savimi pasitikėjimo jaus
mas suformavo naują 
estetinį spalvų supratimo 
kriterijų. “Juoda spalva 
yra nė kiek ne blogesnė už 
kitas spalvas,” — paskelbė 
kovotojai už negrų teises.— 
“Mūsų merginos nepalygi
namai gražesnės, kadangi 
jos yra juodos”, — palaikė 
kiti.

Tuo metu, kai aštuonioli- 
kametė Illinois universite
to studentė Judita Ford 
Atlantic City mieste tapo 
1969 metų grožio karalie
nė, netoli nuo tos vietos, 
kur varžėsi' baltosios gra
žuolės, prie' įėjimo į vieną 
namą kabėjo šūkis: “Gra
žu tai, kas juoda!” Šiame 
name pirmą kartą JAV is
torijoje buvo išrinkta juo
doji grožio karalienė. Ja 
tapo devyniolikametė Mary
land© koledžo studentė ne
grė Saundra Williams. “Aš 
su baime galvoju, ar neateis 
laikas, kai negrai nutars 
rinkti ir savo prezidentą, 
pasakė man, komentuoda
mas šį įvykį, vienas filoso
fijos profesorius Tennes
see valstijoje. Štai kas 
jaudina žmones, kurie, ne
nori pripažinti, kad visos 
spalvos turi teisę būti gra
žiomis ! Žinoma, kalbama 
toli gražu ne vien apie es
tetinius spalvų vertinimo 
kriterijus.

Prieš pat Martyno Liute
rio Kingo nužudymą Ed- 
gardas Hooveris Federali
nio tyrimų biuro (FBI) di
rektorius, kuris toje kėdėje 
nepakeičiamas sėdi jau 46 
metus, šį atsidavusį kovoto
ją už juodųjų amerikiečių 
teises pavadino “labiausiai 
pasižymėjusiu melagiu.”

. Demagogija ir hipokratiš- 
kumas buvo ir tebėra cha- 
rakteringas valdančios 
klasės buržuazinėje visuo
menėje bruožas. Ši savybė 
būdinga ir visų spalvų ra
sistams. Žmogų, kuris sa
ko teisybę, jie gali pavadin- 

, ti melagiu, kuris reikalauja 
laisvių — pavojingu visuo
menei elementu, tuos, kurie 
nesutinka su demagogija ir 
hipokratišku m u, — įstaty-

mų ir tvarkos priešininkais. ' 
Šie reiškiniai atsirado ne ; 
šiandien. Jie gimė kartu : 
su išnaudojimu, vergval
dyste ir kapitalizmo išsivys
tymu. Pirmas laivas, kuris 
nuplaukė prie Afrikos kran
tų gaudyti vergų Amerikai, 
vadinosi Jėzaus vardu. Tais 
pačiais metais, kai Wa
shingtone buvo atidengta 
bronzinė Laisvės deivės 
skulptūra, šalyje viešpatavo 
vergvaldystė ir buvo pakar
tas sukilusių negrų vadas 
John Brown.

JAV pilietiniame kare žu
vo apie pusė milijono ame
rikiečių. Vergija buvo ir 
įtvirtinta, ir likviduota žmo
nių kraujo kaina. Bet ver
gija turi daug formų. Pra
ėjus šimtui metų po eman
cipacijos įstatymo paskelbi
mo, juodieji žmonės dar pri
versti tęsti sunkią kovą už 
savo elementarias žmogiš
kas laisves. Ši kova neturi 
ryškaus fronto, bet ji vyks
ta, ir jai pamatyti nereikia 
jokių specialių optinių prie
taisų. Ypač ji ryški pieti
nėse valstijose ir didžiųjų 
miestų negrų apgyvendin
tuose rajonuose.

Prieš kelerius metus JAV 
viešpatavo visuomeninė 
nuomonė, kad patekti į ka
lėjimą yra didžiulė negar
bė. Tennessee-valstijoje kal- 
bėjausį su baltu jaunuolių, 
kuris didžiavosi, kad du 
kartus sėdėjo kalėjime už 
tai, jog kovojo už negrų tei
ses. Amerikos universite
tuose be paliovos vyksta 
riaušės. Daugelis studentų 
galvoja parlašiai, kaip ir 
tas jaunuolis iš Tennessee 
valstijos.

Šiandien JAV valdantieji 
sluoksniai, norėdami sustab
dyti didėjantį masių judėji
mą už savo socialines ir pi
lietines teises, paskelbė šū
kį: “Įstatymai ir tvarka”. 
Toks šūkis yra naudingas 
tiems, kurių rankose val
džios jėga.

Sugrįžus iš kelionės po 
pietines valstijas, teko bū
ti Harvardo universitete. 
Vienas profesorius pasakė: 
“Pas mus visada buvo ir 

’ bus tvarka, kadangi laiko
mės akademinių įstatymų”. 
Praėjus kelioms dienoms po 
mūsų pokalbio, studentai 
okupavo šio universiteto rū
mus, jėga išvarė iš audito
rijų dėstytojus.

— Mes nenorime tokios

vengiamai mes turėjome i 
pripažinti, kad pagrįndinė ■ 
rasinių neramumų priežas- , 
tis JAV yra baltasis rasiz- ; 
mas. Esu įsitikinęs, kad šis 
rasizmas turi gilias šaknis, 
kurio esmė — baltojo žmo
gaus įsitikinimas, kad jis 
yra pranašesnis už juodąjį 
žmogų. Rasizmas yra pla
taus diapazono. Paimkime, 
pavyzdžiui, berniuką, užau
gusį gete. Mes jį vadiname 
maištininku. Bet kas iš mū
sų žino, kad jaunuolis, kol 
sulaukia 20 metų, būna 
areštuotas be jokios prie
žasties 5-6 kartus? Žmonės 
getuose yra dažniau areš
tuojami vien tik įtarimo 
pagrindu”.

Taip rašo spaudoje minė
tos komisijos pirmininkas. 
O štai pastraipa iš pačios 
komisijos pranešimo:

“Ko baltasis amerikietis 
niekuomet nesuprato ir ko 
negras negali niekad už
miršti — tai, kad baltoji vi
suomenė yra atsakinga, už 
getų atsiradimą. Baltosios 
institucijos jas sukūrė ir 
baltosios institucijos palai
ko jų egzistavimą”.

Alabamos valstijoje kal
bėjausi su vienu negru. Jį 
išvarė iš darbo už tai, kad 
išdrįso pasakyti baltajam 
šeimininkui teisybę, jog 
Vietnamo kare žūna dau
giau juodųjų, negu baltųjų 
amerikiečių. Dabar jis be
darbis ir autobusų stotyje 
laukia, kas pakvies padėti 
nunešti lagaminą.

— Aš negaliu sutikti su 
tuo, kad negrai vienodais pa
grindais yra vežami į Viet
namo frontus, — sakė jis.— 
Už užmuštą kareivį valdžia 
žmonai užmoka 10,000 do
lerių. Moka lygiai ir baltai 
žmonai, ir juodai. Jeigu aš 
žūčiau, mane gal palaidotų 
šalia balto kareivio, bet ma
no žmona už gautus pinigus 
negalėtų nusipirkti namuko 
šalia baltosios našlės. Tuo 
tarpu trečiojo reicho karei
vis, kuris antrajame pasau
liniame kare nušovė mano 
žmonos tėvą, turėdamas pi
nigų, gali įsikurti visur, kur

I tik nori.
Viena negrė mergina Mi- 

s issippi valstijoje papasa- 
. kojo:

— Birminghame už daly- 
. vavimą taikioje demonstra- 
• m j oje policija areštavo ma

ne kartu su kitais 2,500 
žmonių. Kalėjime mus visus

tvarkos, kurią nustato uni- suskirstė į grupes atski-

REIKALINGA RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

Reikalinga LDS Centro 
raštinei darbininkė. Pagei
dautina, kad mokėtų lietu
viu ir anglų kalbas ir kad 
būtų susipažinus su rašti
nės darbu. Kreipkitės šiuo 
adresu:.— Association .of 
Lithuanian Workers, 104-07 
102nd St, Ozone Park, N.Y. 
11417. Tel.: 212*MI 1-6699.

versiteto taryba, kurioje vi
si seni, visi balti, visi krikš
čionys, visi turtingi ir todėl 
teisūs, — pareiškė protes
tuojantys studentai.

JAV vyriausybė po aud
ringų, gaisrais ir dūmais 
pažymėtų vasarų sudarė 
specialią komisiją tirti šių 
įvykių priežastis. Komisija, 
kuriai pirmininkavo buvęs 
Illinois valstijos gubernato
rius Otto Kerners, surinko 
daug medžiagos ir paskelbė 
savo išvadas. Jeigu gyveni
mą galima būtų pagerinti 
vien komisijų steigimu, 
amerikiečių gyvenimas žy
miai skirtųsi nuo šiandieni
nio.

Komi sijos pirmininkas 
Oto Kerners po to, kai bu
vo užbaigtas pranešimas, 
pasidalijo spaudoje kai ku
riomis mintimis.

“Pripažinti egzistuojantį 
rasizmą mums yra labai 
sunku,’’-rašė jie.—“Neleng
va tai buvo padaryti ir ko
misijos, kurioje iš 11 žmo
nių 9 buvo balti, nariams. 
Tačiau palaipsniui ir neiš-

rai vyrus, moteris ir vaikus. 
Daugelis vaikų maži—turė
jo 4-8 metus. Bet ir juos 
taip pat suskirstė į grupes. 
Policija nepajėgė nuo mo
tinų atskirti tik dar negi
musių kūdikių.' Viena mo
teris kalėjime pagimdė. Ka
liniai mergaitei davė Liber
ty vardą.

Negras gydytojas Geor
gia valstijoje manęs paklau
sė:

— Ar jūs žinote, koks li
kimas ištiko negrą Charlie 
Drow, kuris daug nusipelnė, 
išrasdamas kraujo plazmą. 
Jo dėka dabar išgelbėjami 
tūkstančiai žmonių, o jis 
pats mirė Atlantic City li
goninės laukiamajame, ka
dangi po automobilio kata
strofos jo, kaip “nigerio”, 
nepriėmė į ligoninę.

— Mes gimstame su uni
forma, — su skausmu kal
bėjo viena negrė mokytoja. 
— Ši uniforma — mūsų oda, 
kuri nepatinka kai kuriems 
baltiesiems. Iš čia ir kyla vi
sos problemos.

JAV rasines problemas

išspręsti amerikinio gyveni
mo būdo strategams, sėdint 
jaukiame kambaryje prie 
kavos puoduko, nepavyks. 
Gerti juodą kavą ir išreikš- 
šti pasigailėjimą skriau
džiamiems juodos spalvos j 
žmonėms gali kiekvienas Ii- ‘ 
beralas. Tačiau likviduoti 
vergijos padarinius saldžių 
žodžių nepakanka.

Pastaruoju metu atsiran
da vis daugiau ir daugiau 
“gydytojų”' su naujais pa
siūlymais ir patarimais. 
JAV urbanistinei lygai pri
klausą studentai pradėjo 
leisti mėnesinį laikraštį 
“Mulas ir keturiasdešimt 
akrų”. Laikraščio pavadini
mas turi savo istoriją.

1863 metais, kai JAV bu
vo paskelbtas vergų eman
cipacijos dekretas, negrų 
šeimoms, dirbusioms pieti
nių valstijų plantacijose, fe
deralinė vyriausybė priža
dėjo duoti po vieną mulą ir 
po 40 akrų žemės. Šis paža
das pažadu ir liko, kadangi 
jam griežtai pasipriešino 
stambieji žemvaldžiai ir ka
pitalistai. žodžiu “Mulas ir 
40 akrų’’ išreiškia pasenusį 
ir neįgyvendintą šūkį, kurį 
dabar, praėjus šimtui metų, 
atsiminė urbanistinės lygos 
vadovai ir nutarė suteikti 
jam naują, šių .dienų skam
bėjimą.

Laikraščio administrato
rius S. James kreipiasi į 
skai t y t o j u s, prašydamas 
aukų, ir pažada, kad “...pel
nas, gautas iš 40 akrų, bus 
paskirtas negrų jaunimo 
švietimui”.

Kodėl ir kam prireikė J- 
A V atgaivinti jau seniai nu
mirusį šūkį, kuris prieš 
šimtą metų reiškė ne vien 
tik formaliai vergus, bet ir 
gilų jų tragizmą. Ką pasiek
tų negras šiandien — rake
tų ir kibernetikos amžiuje, 
— turėdamas 40 akrų žemės 
ir eidamas pankui mulą? 
Kokia ateitis būtų negrų 
vaikų, jeigu jįe būtų moko
mi mokyklose tik iš aukų, 
atsiųstų į laikraščio “Mulas 
ir 40 akrų” redakciją?

Virginijos valstijoje vie
noje plantacijoje mačiau 
juodas pilkais delnais ran
kas, skinančias tabako la
pus. Jos buvo- išdžiūvusios 
nuo karštos saulės ir sugru
busios nuo sunkaus darbo. 
Jackson mieste- (Mississip
pi valstija) mačiau ir kito
kių rankų. Negras polici
ninkas reguliavo gatvės ju
dėjimą, ir jo putnių juodų 
rankų mostų klausė visi, jų 
tarpe ir baltiejr automobi
lių vairuotojai. Visur, kur 
važiavome, matėm baltas, 
kaip pieno puta, baltųjų 
žemvaldžių vilas ir daugy
bę baigiančių į žemę sulįsti 
lūšnų, kuriose gyveno neg
rai. Neužmiršiu Vakarų 
Virginijoje matytų alkano 
negriuko akių ir tame pa
čiame mieste sutikto savimi 
patenkinto negro krautuvės 
savininko blizgančio veido.

Išvesti tiesią liniją tarp 
skriaudžiamo negro ir vieš
pataujančio baltojo, tarp įs- 
tatytniškos tiesos ir rafi
nuoto smurto nėra lengva 
ne todėl, kad sunku atskirti 
skurdą nuo pertekliaus, pa
siaukojimą nuo cinizmo, o 
todėl, kad ši linija eina ir 
per žmonių širdis. Per bal
tųjų rasistų iškastą platų ir 
gilų griovį toli ' gražu dar 
neperšoko nei mano maty
tas negras policininkas, nei 
saviiųi patenkintas negras 
prekybininkas. Formali ly
gybė visada yra apgaulin
ga. Tačiau, keliaudamas po 
pietines valstijas, įsitikinau, 
kad net ir formalios baltų-

Lietuvos mokslo 
dienos Maskvoje 
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 1 

kos mokslų daktarui M.Gre- < 
gorauskui, instituto dar
buotojai labai domėjosi Lie
tuvos tekstile, jos gamybos 
didinimo perspektyvomis.

Tarybų Sąjungoje labai 
gerai vertinami Lietuvos 
chemikų, fizikų, medikų 
darbai. Todėl ir neatsitikti
nai profesorių A. Jucio, J. 
Požėlos, J. Brėdikio paskai
tos susilaukė tokios gausios 
auditorijos ir tokio didelio 
susidomėjimo.

Paskutinę viešnagės Mas
kvoje dieną Lietuvos moks
lininkai svečiavosi kosmo
nautų miestelyje. Čia su jais 
susitiko ir apie kasdieninius 
darbus bei kosminius skri
dimus papasakojo aviacijos 
generolas majoras, Tarybų 

I Sąjungos Didvyris kosmo
nautas G. Beregovojus.

Mūsų mokslininkų delega
cija padėjo vainikus prie. V. 
Lenino mauzoliejaus ir Ne
žinomoj o kareivio kapo, 
taip pat ant V. Mickevi
čiaus-Kapsuko, Z. Angarie- 
čio ir F. Žemaičio kapų.

Lietuvos TSR mokslo die
nomis Maskvoje koncertavo 
Valstybinės Filharmonijos 
kamerinis orkestras, vado
vaujamas respublikos nusi
pelniusio artisto S. Sondec
kio, “Lietuvos”1 ansamblio 
šokėjų grupė, geriausieji 
Operos ir baleto teatro so
listai — G. Kaukaitė, V. 
Daunoras ?ir kiti. Keturi 
sostinės kino teatrai, jų 
tarpe ir “Lietuva”, demons- 

, travo lietuviškus meninius 
kino filmus. Gausiai buvo 

, lankoma paroda apie Lietu- 
, vos mokslą.

V. Petkevičienė

CLEVELAND, OHIO. I
Clev. Liet. Mot. Klubo su

sirinkimas įvyko rugsėjo 12 
d. Narių atsilankė viduti
niškai. Klubo pirmininkė 
A. Paltori vadovavo susi
rinkimui. Pakvietė nares 
atsistojimu pagerbti miru
sią narę Oną Bumbulienę.

Skaityta pora kortelių nuo 
velionių šeimų su padėka už 
gėles ir už paskutinį patar
navimą laidotuvėse.

Skaitytas “Vilnies” ad
ministracijos laiškas su pra
šymu visiems prisidėti prie 
laikraščio vajaus, bet nieko 
tuo klausimu nenutarta.

Serga narė J. Werner, 
randasi ligoninėje. N. Ru
dienė susižeidė koją, kaulas 
trūkęs. Linkime joms grei
tai pasveikti.

Nutarta turėti pažmonį. 
Išrinkta komisija pradeda

darbą. Svetainė jau paim
ta. Pažmonis įvyks spalio^ 
23 d., ketvirtadienį. Pietūs " 
bus 1 vai. už $1.75.

Išlaisvino moteris
Tripolis. — Libijos revo

liucinė valdžia paskelbė, 
kad dabar moterys gauna 
lygias su vyrais teises daly
vauti valdžioje, darbuose ir 
socialiniame gyvenime.

Pirmiau prie monarchijos 
moterys neturėjo jokių civi
linių teisių. Jos buvo vyrų 
pavergtos ir išnaudojamos.

Saigonas, Pietų V i e t n a- 
mas. — Jungtinių Valstijų 
helikopteris per klaidą šū
viais užmušė 7 ir sužeidė 17 
Saigono valdžios kareivių. 
- ...........................'^=4
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$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 Dėkjngi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

, kuodaugiausia naujų skaitytojų

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi- | 
baigusių prenumeratų. Taįpgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1970 metams. in'.i.i . • .< T

Los Angeles.—Streikuoja 
25,000 mokytojų. Didesnė 
mokyklų pusė uždaryta.

jų ir juodųjų žmonių lygy
bės, apie kurią vis labiau 
mėgsta kalbėti amerikinio 
gyvenimo būdo ideologai,! 
čia labai nedaug. j

Pietinėse valst i j o s e 90 
proc. vaikų tebesimoko seg- I 
reguotose mokyklose. Ge
tuose gyvenančių negrų gy
venimas labiau sunkus ir be 
perspektyvų. Juodųjų vaikų 
mirtingumas yra kelis kar
tu^ didesnis už baltųjų. Tuo 
tarpu, esant tokiai situaci-l 
jai, JAV spaudoje, Baltuo
siuose rūmuose ir KapitolL 
jujė vis garsiau linksniuo
jami žodžiai “juodasis kapi
talizmas”. Stimulą šioms 
kalboms davė prezidento 
rinkimų kampanijos metų 
Richardas Nixonas. “Juo
dojo kapitalizmo” lašeliais 
JAV vyriausybė pradėjo 
gydyti nuo “baltojo kapita
lizmo” susirgusią visuome
nę. ... < :

Nuo ko priklauso juodųjų 
JAV piliečių ateitis — nuo 
“Mulo ir keturiasdešimt ak
rų’’ ar nuo “juodojo kapita
lizmo”? Gal jų likimą nu
spręs kukluksklanininkų 
baltas kapišonas, o gal vis- 
ką nulems “juodosios paų- 
teros”?

Atsakymą į. šį klausimą 
duos patys amerikiečiai ir 
jų gyvenimas. Nėra abejo
nės, kad jie suras žymiai 
geresnius kelius. Kelionės’ 
metų po JAV pietus įsitiki-: 
nau, kad juodieji žmonės 
nebenori gyventi taip, kaip 
gyveno vakar. Jie kovingai 
ieško kelių, kaip rytojaus 
dieną padaryti geresne už 
šią dieną.

Iš “Tiesos”

Kviečiame į Talką
Kviečiame j 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.”

pinigines dovanos kontestantams
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čią $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
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba >. I1 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informącijų rašykite “Laisvės” administracijai.

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

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu- (P 

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- 
sią pan jų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visąs išsibaigusias prenumerątas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei mėty
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $16.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metapis, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metaips, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei njetų

Vięąis vajaus reikalais rašykite:

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

■
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MIAMI, FLA HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Rugsėjo 14 įvyko Lietuvių 

&jcialiame Klube spaudos 
paramai pietūs ir koncer
tas. Jį rengė bendrai Mia- 
mio Aido choras, LLD 75 
kuopa ir Klubas.

Didelis ačiū draugei Mild
red Kancerienei ir jos pa- 
gelbininkėms už pagamini
mą skanių pietų. Ačiū ko
misijai, kuri reprezentavo 
visas tas organizacijas, už 
planavimą ir sutvarkymą 
Šio parengimo. Nedėkosiu 
klubui už davimą svetainės 
veltui, todėl, kad klubo yra 
priedermė remti meną ir 
spaudą. Pagal klubo kon
stituciją, jis ir buvo tam 
tikslui suorganizuotas. Be 
to, finansiškai jis nenuken
čia, negaudamas rendos už 
svetainę, nes tokiuose pa
rengimuose pasidaro gero 
pelno iš baro. Primintina 
iiį tai, kad choristai ir Li
teratūros Draugijos nariai 
yra tie patys klubiečiai.

Sprendžiant iš ovacijos ir 
iš publikos komentarų, cho
ras gerai dainavo Biru
tės Ramoškaitės vadovybėj. 
Solistus irgi publika sutiko 
šiltai. Jie visi buvo tik mė
gėjai. Kiekvienas atliko 
savo rolę pagal savo gabu
mą ir muzikalinį išsilavini
mą. Tačiau visi parodė ryž
tą ir pasišventimą menui. 
Už tai jiems irgi didelis 
ačiū. S. Zavis skambino 
mandolina, Marikauskai dai
navo duetu ir Mae Gabrė- 
nienė sudainavo tris daine
les — “Kur bakūžė sama
nota,” “Jaunoji mergelė” ir 
“Beautiful Dreamer.” Ji 
turi skambų soprano balsą, 

Air publika sutiko ją šiltai.
Jau-antri metai kai ji mo
kosi pas Birutę Ramoškai
tę* piano ir dainavimo. Re
zultatai jau apčiuopiami.

Apie Birutę būtų galima 
daug pasakyti. Ji pradžią 
muzikalinio pašaukimo ra
do progresyvių koncertuo-

se. Per savo ryžtą ir ga- ‘ 
bumą ji pasiekė aukštą ly
gį meno srityje. Kadangi 
ji vaidino net ir Broadway 
teatruose, tai apie ją ne tik 
lietuvių spauda, bet ir ang
lų spauda rašė. Todėl man 
jau neliko kas daugiau pri
dėti — jei bent nuoširdų 
ačiū už jos veiklą lietuvių 
meno srityje. Ir šiame kon
certe Birutė buvo žymiau
sia solistė. Ji linksmino 
publiką savo žaviu balsu, 
lietuvių liaudies dainelėmis. 
Be to, ji dirigavo chorą, 
akompanavo solistams ir 
meistriškai atliko piano ir 
fleitos (flute) duetą su savo 
15 metų dukra Lisa.

Jodvi labai jausmingai 
atliko Miko Petrausko kom
poziciją “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka.” Taip, rodos, 
ir girdi fleitos garsuose 
švelnaus vėjelio šiurenimą 
ir piano akorduose tykiame, 
žvaigždėtame vakare tylų 
šnabždesį Nemuno bangų, 
kurios viena kitą veja va
karų link į Baltiją. Taip 
žavingai skambėjo akordai 
“Tykiai, Tykiai Nemunėlis 
teka” tarp lieknaliemenių, 
ilgakasių palmių ir kilo į 
Floridos dangaus mėlynę.

Kaip jos motina Birutė 
pradėjo, taip ir Lisa prade
da muzikalinę karjerą su 
lietuviais. Būdinga paste
bėti, kad po motinos globa 
Lisa irgi pasieks aukštą ly
gį muzikoje. Tik mums la
bai pageidaujama, kad ji 
visuomet jaustųsi esanti 
lietuvių kilmės ir dalyvau
tų lietuvių meno veikloje 
kol mes čia, Amerikoje, tu
rėsime meninių parengimų.

Tiksliai nežinau kiek, bet 
aš manau, kad šis parengi
mas davė gerokai paramos 
spaudai.

Urugvajaus “Darbo” ir
gi nereikėtų pamiršti.

Bevardis

CAREER OPPORTUNITIES
Due to recent expansion of our Division Sales Office in Madison — 

PHILLIPS PETROLEUM CO. (PHILLIPS 66) has openings for: 
TYPISTS—TRANSCRIBERS—MAIL CLERK—STOCK-AUDIT 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 new, has adja
cent parking and is served by public transportation. Call Mr. Fickel, 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

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

(70-73)

SEWING MACHINE OPERATORS
Single needle and Hopper Ma

chine operators. Finish Pressers. Re
port Joseph H. Cohen & Sons. Pers, 
office, Broad & Lehigh Ave. 9—11 
AM. Philadelphia, Pa. 215—BA 3- 
8900. Ext. 53. (70-72)

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

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

PA. 215 TE 9-3341
(67-72)

27

CLERK-TYPIST
Accurate typing, invoices and 

general office duties. 
Permanent position.

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

(67-73)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Žekonis
Mirė rugsėjo 22 d., 1965 m.

Boston, Mass.

Liūdžiu prisimindama mano mylimo vyro mir
ties sukaktį. Ilsėkis ramiai, mielas Jonai!

Helen žekonienė, žmona

HARTFORD, CONN

Mirus

Juozui Žemaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Lucy ir ar

timiesiems, jųjų liūdesio valandoj.
H. J. Sharkey
H. Smith ir šeima

— Worcester, Mass.

PHILADELPHIA, PA.

Leo Motuzą
Mirė rugpiūčio 31 d., š. m.

Reiškiame užuojautą jo tėvams Emilijai ir Ka
zimierui Motuzams, jo broliui Albertui ir jo šei
mai, taipgi kitiems giminėms ir artimiesiems.

L. Stankevičienė
M, šlekiene
Mr. ir Mrs. Vasiliauskas 
J. Pacauskas

F. Čižauskas
F. Pikūnienė
M. Kurtz
M. ir Mrš. Ford
K. A. Naravai

— Shenandoah, Pa. —

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 
evenings. Apply in, person 
Marco Restaurant
27 City Line Ave., 215-TE 

Bala Cynwyd, Pa.

to work
to San

9-3341.

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 — for 
expanding IBM department. Must 
have experience on IBM 029 and 
059. For appointment call Mrs. 
Sarsfield at OR 6-2400.

(64-70)

60-72)

NO DIPLOMA?

Freezer Warehouse man. Will 
train hard working man for future 
opportunity. Good pay for right 

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

(65-74)

man.

ELECTRICIAN COMPOSING ROOM MACHNIST.

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

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)

at

An

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.

ASSEMBLY WORKERS:
(65-71)

(67-72)

Springfield, 111.
Šiuomi pranešu, kad mirė 

mano tėvelis “Laisvės” skai
tytojas Paul Chekaitis. Mi
rė rugpiūčio 31 dieną Ce
darburg, Wis. Mirė nuo šir
dies smūgio.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1886 m. birželio 30 d. 
Prieš atvykimą į Jungtines 
Valstijas gyveno Kanadoje.

Jis laikė farmą Clark Co
unty, Wis., per apie 22 me
tus. Nuliūdę liko jo žmona 
Mary, vienas sūnus ir trys 
dukterys ir jų šeimos.

Palaikai palaidoti Imma
nuel Cemetery, Cedarburg, 
Wis.

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

person 
Full medical 
Call 215-PE

(67-74)

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL-PHILA.

&

Ida Kopp

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 7 d. mirė Elena 

Stančikienė. Velionė gimus 
Lietuvoje, Varnionių kaime, 
Šiaulėnų apylinkėje. Atva
žiavo į šią šalį 1911 m. Pri
gulėjo prie LDS 11 kuopos, 
Ged imino draugystės ir 
LLD 110 kp. moterų sky
riaus.

Velionė kol buvo sveika, 
visur dalyvavo ir aukavo 
darbininkiškiems reikalams, 
buvo laisvų pažiūrų. Paliko 
liūdesyje savo mylimą vyrą 
Joną, sūnų, marčią, anūkus 
ir proanūkius, daug gimi
nių, brolius Antaną, Vincą 
ir Praną, sesutes Oną ir 
Katriną, kurių neteko suži
noti, kur gyvena.

Velionė išsirgo 5 metus 
vėžio liga, baisias kančias 
kentėjo. Jos vyras labai ge
rai per tą laiką ją prižiū
rėjo.

Ji buvo pašarvota G. Sa
vage šermeninėje. Jos kars
tą puošė daugybė gėlių. Bu
vo daug palydovų. Iš New 
Yorko atvykusi Katrina Pe- 
trikienė pasakė gražią atsi
sveikinimo kalbą šermeni
nėje ir kapinėse. Velionės 
Elenos palaikai buvo su- 
kremuoti.

Visi palydovai buvo už
prašyti į Gedimino svetainę 
ir maloniai pavaišinti.

Ilsėkis, brangi drauge 
Elenėle, amžinai užbaigusi 
savo kančias ir vargus. O 
tau, Joneli, ir visai šeimai 
didžiausios ištvermes šioje 
liūdesio valandoje.

Draugas Stančikas, pa
gerbdamas mirusią žmoną, 
gausiai aukojo “Laisvei” ir 
“Vilniai”.

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)

Pietūs pas J. ir K.
Čiurlius

L. Bekešiene

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)

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 
Full and part time. Call 
4427.

person
utility. 
LA 5- 
(65-71)

HOUSEKEEPER, full charge for 
executive couple, 4 school aged chil
dren, must be expd with excellent 
references. Call Mrs. Carroll, WA 
2-5405. (69-73)

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)

SECURITY GUARDS

Full or part time. No experience 
necessary. Openings in Trenton, 
Kingston, Lamberville and Penn
ington. Several select positions 
open for men with some experience. 
Paid vacations, free insurance, uni
forms furnished. Top salary. Pink
erton’s, Inc. 609-587-7532.
An Equal Opportunity Employer

(70-76)

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)

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)

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

(67-77)

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:00 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 (64-74)

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)

LUMBER. Some building experi
ence needed, 
only, 
man.
Box 592, Linden, N. J. Equal Op
portunity Emyloyer.

Retail sales. Days 
Salary open, call Mr. Hoff- 
486-2900. Or write P. O.

(70-74)

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)

MACHINIST. Call Don Butter
worth, 302 738-4880. 8 AM to 5
PM. W. L. Core & Associates. 
555 Papermill Rd., Newark, Dela
ware.

(70-76)

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. Automobiliu vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

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)

CHAUFFEUR-HOUSEMAN
Phila. Center City apt., not sleep 

in. Excellent pay, benefits, etc. Must 
have exp. and good refs. For appt, 
please contact Miss Minifri, Kardon 
Chevrolet, Rt. 38, Mt. Holly, N. J. 
Call Phila. number 632-5100. (Cam
den) 609-235-7525. (Mt. Holly) 609- 
267-7400. (67-70)

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

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

(65-71)

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)

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.

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. (68-71)

UPHOLSTERER WANTED for 
large shop in business since 1926. 
Union shop. Top pay, vacation and 
benefits. Call 243-3394. ES 2-0360. 
LI 9-4363. Newark, N. J.

(68-74)

KEENE CORP.—STONCO
LIGHTING

333 Monroe Ave., Kenilworth.
* 276-9000.

An Equal Opportunity Employer 
(67-70)

EXCELLENT POSITION. Main
tenance crew of: George Washing
ton Park, Butler Pike & Stenton 
Ave. Plymouth Meeting. Full time, 
40 hr. week, time and half for 
overtime, insurance and pension. 
Call TA 8-1417 for appointment, 
Mr. Steinmetz.

FACTORY (2)

(70-71)

Dabar Jungt. Valstijų Se
natas svarsto, kiek skirti 
pinigų karo laivyno sutvir
tinimui. Tuojau kapitalis
tinė j e 
straipsniai: “Sovietų galin
gesnis karo laivynas.” Ypa
tingai tai spaudai nepatin
ka, kad TSRS karo laivai 
plaukioja po visus didjū- 
rius.

Rugpiūčio 20 dieną Pen
tagonas paskelbė, kad būk 
tą dieną TSRS 125 karo lai
vai buvo Viduržemio jūro
je, Atlanto. Indijos ir Ra- 

fmiajame vandenyne.

spaudoje pasipylė 
ii: “Sovietu galin-

PANTRY MEN OR WOMEN
Experienced. Good wages, good 

working conditions.
Apply in person to San Marco 

Restaurant ,
27 City Line Ave., Bala Cynwyd, 

Pa. 215-TE 9-3341.
(70-72)

CENTURY OF BOSTON

PORTERS

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

x 302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer

(65-71)

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

Call WA 5-4360.
(64-73)

/

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

nufacturer, has openings for general 
workers.
Excellent working conditions, good 

starting salary, liberal benefits, and 
employee discounts.

Apply to Mr. Robert Serisky 
or call 617-848-1700.

(67-70)

MECHANIC. Front and alignment. 
All benefits. Minerva Auto Body, 
Toms River, N. J. 201-349-1027.

(67-71)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passangers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM. 
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 Shap
ing Depts, of leading manufacturer 
of chfldrdn’s apparel. Steady work, 
good benefits, overtime. Nannttte 

Mfg. Inc., 3800 Prankford Ava., 
Philadelphia, Pa.

An Equal Opportunity Employer 
(67-70).

/
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Palaidotas Jonas Senienas
Šių metų rugsėjo 17 d. 

Cypress Hills kapinėse bu
vo palaidotas Jonas Senie
nas, kuris mirė rugsėjo 12 
d., St. Petersburg mieste, 
Floridoj, ir ten buvo pašar
votas per porą dienų. Pas
kui gi atvežtas į New Yor- 
ką ir pašarvotas Shalins 
šermeninėje, Woodhavene.

Išlydint velionį iš šerme
ninės Jonas Juška pasakė 
sekančią kalbą:

“Mieli ir mielos palydo
vai, mes čia šiandien atsi
sveikinam ir išlydim mūsų 
mirusį draugą Joną Sėme
ną paskutinį sykį, kuris bu
vo pažangus žmogus, ku
ris uoliai dirbo darbinin
kiškame judėjime, arba ku
ris kovojo už darbininkų 
reikalus bei teises per 60 
metų čia Amerikoje gyven
damas.

Jonas prigulėjo prie Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos ir kitų pažangių orga
nizacijų, skaitė “Laisvę” ir 
buvo jos rėmėjas. Ir taipgi 
ddug dirbo prie mūsiškių 
vaidinimų, taisydamas jiems 
scenerijas. Taigi jis buvo 
ne tik mechanikas, bet ir 
menininkas.

Jis mirė sulukęs 83-jų 
metų amžiaus. Mes jo gai-

lim ir atiduodam jam gar
bę už jo atliktus darbus 
darbininkų labui.

Mirdamas Jonas paliko 
dideliame nuliūdime žmoną 
Petronę Semėnienę, jos sū
nų William Semen ir jo 
žmoną Eileen, jos dukrą 
Florence Semen, seselę Ie
vą Graunienę ir jos vyrą 
Vladą. Ir taipgi švogerį Jo
ną Jušką ir jo sūnų Henri
ką ir žmoną Lillian, ir Lie
tuvoj brolį ir seserį (vardų 
nežinau).

Tad ir reiškiame visiems 
giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą.

Ilsėkis, Jonai, ramiai šioj 
Amerikos žemelėj per am
žių amžius. Lai kasdien švie
čia skaisti saulė ant tavo 
kapo už tavo atliktus gerus 
darbus liaudies labui.”

Prie kapo keletą jautrių 
sakinių apie Joną kaip tei
singa ir progresyvų asmenį 
palakė S. Večkys.

Jonas gimė ir augo Pes
liu kaime. Lietuvoje. Ame
rikon atvažiavo 1905 m. Gy
veno Brooklyne, P askiau 
Bellmore miestelyje. Long 
Islande, o vėlausiai Flori
doje. Daugiausiai dirbo 
prie orlaivių gaminimo.

MIESTE PASIDAIRIUS
I

Miesto Apšvietos Taryba 
nutarė mokyklų valgyklose

Įspūdingas Ho Chi Minh Partizanai daužo

Gražiai pavykęs laisviečiij 
parengimas

Praeitą sekmadienį Fo
rest parke įvykusius laisvie- 
čių pietus reikia laikyti gra
žiai pavykusiais. Ir diena 
pasitaikė labai graži, šilta 
ir saulėta, ir žmonių susi
rinko apščiai. Stebėtinai 
mažai parke , šiaip žmonių 
tebuvo, tai laisviečiaį tųrę- 
jo sau beveik visą pikniKų 
vietą. O geresnę vietą, to; 
kiems piknikams, sunku, ir 
beįsivaizduoti. ,

Dalyvių tarpe matėsi sve
čiu ir iš Great Necko. Besi
kalbant su jais; susidarė įs
pūdis, kad gal dar jie pas 
save girioje (parke) suruoš 
panašią sueigą greitoje at
eityje. Būtų gerai, kad jie 
tai padarytų.

Pietūs buvo gerai, rūpes
tingai paruošti. Visokių val
gių buvo iki soties visiems. 
O apie ketvirtą valandą dar 
buvome priedui pavaišinti 
“ham sandwichais” ir smar
kia kava. Vadinasi, už tą 
pačią kainą pasivalgėme net 
du kartus!

Kaip ten nebūtų, atrodo, 
kad publika buvo viskuo la
bai pasitenkinusi. Jokios 
nei kalbų, nei meninės pro
gramos nebuvo. Tiktai “Lai
svės” administratorė Lillian 
Kavaliauskaitė padarė pra
nešimą apie rugsėjo 28 die
ną įvyksiantį parengimą 
pagerbimui dviejų laisviečių 
ir atidarymui laikraščio ru
deninio vajaus. Reikia tikė
tis, kad visi šio parengimo 
dalyviai dalyvaus ir aname

parengime.
Taigi, susitiksime ir pasi

matysime rugs. 28 d. “Lais
vės” salėje.

Dalyvis

Pereitą ketvirtadienį, kai 
prez. Nixonas kalbėjo Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
sijoje, buvo suruoštas prieš
karinis piketas. Jį sudarė 
jaunimas.

Taip pat įvyko prieškari
nis piketas ir prie Waldorf 
Astoria viešbučio, kur pre
zidentas buvo apsistojęs.

Už demonstrantus kalbė
jo išgarsėjęs Vietnamo ka
ro priešas Dr. Spock. Jis 
pasakė, kad nuo dabar ka
ro priešai pradės platų 
ofensvva, kad priverstų val
džią šį karą nutraukti.

Paskutiniais keturiais mė
nesiais smarkiai pakilo 
skaičius žmonių, reikalau
jančių iš miesto pašalnos. 
Tai reiškia, kad skurdžių 
skaičius taipgi yra padidė
jęs.

kaina 10 centų. Tai didelis 
pakėlimas, ir daugeliui 
moksleivių bus sunku tin
kamai pasivalgyti už tuos 
pinigus, kuriuos jie nuo tė
vų gauna pietums.

Daugiau
moksleiviu kasdien naudo
jasi mokyklų valgyklomis.

400,000

Daugelis niujorkiečių 
skundžiasi, kad iie gauna 
iš New York Telephone 
kompanijos labai prastą pa
tarnavimą. Dabar kompa
nija pasigyrė, kad ji esanti 
pasimojus per ateinančius 
10 metų telefonų sistemos 
pagerinimui išleisti 10 bili
jonų dolerių!

o r k o mieste Hotel

memorialinis mitingas
Ketvirtadienį, rugsėjo 18, 

New
Diplomat įvyko Ho Chi
Min memorialinis susirinki
mas, kurį suruošė Amerikos 
Komunistų Partija. Svetai
nė talpina virš tūkstančio 
žmonių ir visos sėdynės bu
vo užpildytos.

Tik įėjus į svetainę, tuoj 
pamatai reikšmingus šūkius 
— iš dešinės “End U.S. Ag-

portugalus
Dar es Salaam, Tanzanija. 

— Mozambique Laisvinimo 
Frontas skelbia, kad liepos 
mėn. partizanai išsprogdino 
60 portugalų įsitvirtinimų, 
padarė 11 puolimų ant Por
tugalijos stovyklų.

Per mėnesį partizanai už
mušė 430 portugalų karei
vių, išsprogdino 4 tiltus, nu
šovė vieną žvalgybos lėktu
vą. Partizanai kovoja už

ression Against Vietnamesehy[0zambique nepriklauso-

Parengimų Kalendoms
Rugsėjo (Sep.) 28 d. — 

Įvyks banketas “Laisvėj 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Kodėl mieste tiek daug 
nešvarumo? Paaiškėjo vie
na priežastis. Pasirodė, kad 
sanitacijos darbininkai pa
silengvina savo darbą, taip, 
jog surinkę išmatas ir nu
vežę i išmetimo vieta, jų tik 
dali išmeta. Kitą dalį pa
lieka ir sugrįžta daugiau i 
išmatų paimti su netuščiais 
sunkvežimiais. Tuo būdu 
tik dali naujų išmatų tega
li sutalpinti į sunkvežimius. 
Mažiau jiems darbo, bet 
mažiau ir išmatų suima nuo 
gatvių!

Toks kaltinimas iškeltas 
prieš Sanitacijos depart- 
mento darbininkus — išma
tų rinkėjus. Kiek tame tie
sos, sunku pasakyti.

Londonas. — Anglijos or
ganizacija “Shelter”, kuri 
rūpinasi benamių reikalais, 
skelbia, kad šiuo metu Ang
lijoje yra daugiau kaip mi
lijonas benamių šeimų.

Namų trukumas Anglijo
je nemažas. Daugelis namų 
neremontuoti, kiti jau nebe
tinkami gyventi.

Išleidžia iki 20 
milijonų dolerių

Bostonas. — Dienraštis 
“Boston Record American” 
skelbia, kad Aristotle Onas- 
sis ir jo žmona Jacqueline, 
buvusi Kennedienė, per me
tus išleidžia tarp 15 ir 20 
milijonų dolerių tik šeimy- 
niniems reikalams.

Jie turi devynias vilas net 
keliose šalyse. Turi 202 tar
nus. Turi daugelį automo
bilių, lėktuvų.

Springfield, Ill. — Repub- 
likonas legislatūros vadpvas 
Ralph T. Smith paskirtas 
senatorium vieton mirusio 
E. M. Dirkseno. '

Prisiminimai
ROJUS MIZARA

MIRĖ 
1967 m. rugsėjo 23 d.

Rodosi, dar vakar kalbėjomės... bet taip 
pat rodosi, jau seniai, seniai nesimatėme...

Mintyse dažnai, dažnai nubėgu į tą Dzūki
jos kampelį, į tą neapsakomai gražų Juodžio 
kalnelį, Savilionyse, kur ilsisi Rojaus palaikai...

IEVA

sams pastatą.
ventojai protestuoja

. Miesto dalyje Harleme 
užsispirta pastatyti didelį 
už 20 milijonų dolerių ofi- 

Vietos gv-

sako, kad jiems reikia ne 
ofisams milžino, bet dauge
lio naujų gyvenamųjų na
mu Ten susikimšimas ne- 
sviestiškas.

American Servicemen’s 
Union vadai pasiuntė laišką 
Jungtinių Tautu sekreto
riui. Jie reikalauja, kad 
jiems būtų suteikta proga 
Asamb’ėios sesijoje atsaky
ti prezidentui Nixonui. Jie 
taip pat reikalauja, kad šis 
jų laiškas būtų paskelbtas 
tarp visų delegacijų.

Sekretorius U Thant dar 
neatsakė j Amerikos karei
vių reikalavimas.

Amerikos Komunistų par
tijos sekretorius Gus Hali 
pereitą savaitę sugrįžo iš 
Hanojaus, kur jis dalyvavo 
Ho Chi Minho laidotuvėse. 
Grįždamas buvo sustojęs 
Maskvoje ir kalbėjosi .su 
Tarybų Sąjungos Komunis
tu nartijos sekret o r i u m i 
Brežnevu.

Iš. savo tolimos kelionės 
raportą Gus Hali išdavė 
niujorkiečiams pereitą ket
virtadienį 
rinkime.

masiniame susi-

Prasidėjo platūs pageri
nimai Brooklyno Prospect 
parke. Kai kas iau padary
ta parko paerzinimui. Ši.s 
narkas iau 103 metų am
žiaus. Jis buvo pusėtinai 
apleistas.

New Yorko miesto bale
tas gal šiemet visai nepasi
rodys scenoje. Baleto bosai 
nesusitaria su muzikantais. 
Jei nebus nauio kontrakto, 
nebus teatro. Iki šiol dery
bos su muzikantais nedavė 
jokių rezultatų.

Majoro Lindsay paskirtos 
komisijos pirmininkas Mr. 
Kheel siūlo valdžiai skolin
ti iš bankų pinigus dėl pa
laikymo 20 centų važiuotės 
kainos. Jis priešingas kėli
mui kainos. Sako, tai būtų 
skriauda miesto biednuo- 
menei.

People’/’, iš kairės “With
draw All Troops from Viet
nam Now!.” Vidury scenos 
didelis portretas Ho Chi 
Minh, Šiaurės Vietnamo bu
vusio prezidento.

Pirmininkavo Helen Win
ter. Kalbėtojų buvo 8-ni — 
3 moterys ir 5 vyrai. Visi 
kalbėtojai buvo taip puikiai 
pasiruošę, kad tikrai buvo 
malonu klausytis jų kalbų. 
Komunistu partijos pirmi
ninkas Henry Winston ir 
sekr. Gus Hali publikos bu
vo sutikti ir palydėti atsi
stojimu.

Susirinkimas baigtas su 
Vietnamo himnu ir Interna- 
sionalu. Su 8 kalbėtojais 
programa pravesta į vieną 
valandą ir 45 minutes.

J. Grybas

mybę. Dabar šią koloniją 
valdo Portugalija.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas planuoja 1986 m. 
pasiųsti astronautus į Mar
są. Kelionė kainuosianti 
apie 24 bilijonus dolerių.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird sako, 
kad bus sumažintas drafta- 
vimas jaunuolių į militarinę 
tarnybą.

Bonna, Vakarų Vokietija. 
—Daugiau kaip 10,000 žmo
nių demonstravo protestuo
dami prieš neoriacių rinki
minį mitingą.

Wholesale ir De-
Store Workers

Retail, 
partment 
unijos dist riktas 65-tas nu
tarė reikalauti' didelio algų 
pakėlimo. Reikalaus, kad 
unijos nariu minimum (že
miausia) alga būtų $100 sa-4 
vaitėje! Unija ruošiasi 
streikui. Darbininkų šūkis: 
“Mažiau kaip $100 savaitėje 
reiškia badą!”

Sugrįžo entuziastiškos
Kaip žinia, pereitą sek

madienį Worcesteryje įvy
ko “Laisvės” piknikas. Te
ko trumpai kalbėtis su'dvie- 
mis pikniko dalyvėmis niu
jorkietėmis, būtent, Ieva 
Mizariene ir Ona Jakštie
ne. Abidvi labai entuzias
tiškos apie pikniką. Jis bu
vęs visapusiškai geras ir 
sėkmingas.

Labai džiugu. Aišku, kad 
apie visą pikniko eigą pa
rašys Worcester! o kores
pondentai. Lauksime.

Rep.

Lietuvaitės dailininkės 
tapybos paroda

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

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

Betono stiprumui 
matuoti

Naują prietaisą betono 
stiprumui matuoti sukūrė 
mokslo tyrimo instituto pra
moninės elektronikos labo-

Pranešama, kad yra ruo- rato rijos darbuotojai. Jis 3 
šiama plačiai žinomos lietu
vaitės dailininkės Natalijos 
lasiukynaitės tapybos paro
da. Parodos atidarymas 
įvyks spalio 19 dieną. Pa
roda tęsis iki spalio 31 die
nos.

Paroda i vyks The Pen and 
Brush Club, 16 East 10th 
Street, Manhattane. Galeri
jos atdaros kasdien nuo 1 
iki 5 vai. po pietų.

Sakoma, kad paroda bus 
labai įdomi. Netenka abejo
ti, kad ją gausiai lankys 
N e w Y 
lietuviai.

orko ir apylinkės

Rep.

Maskva. — TSRS medici
nos mokslininkai atsišaukia 
į viso pasaulio gydytojus 
protestuoti prieš imperia
listų ruošimąsi naudoti che- 
mikalinius ir biologinius 
nuodus kare žmonijai nai
kinti.

Roma, Italija. — Apie 
2,000 statybos, darbininkų 
paskelbė 48 vai. streiką.

Palaidojus Brooklyne, mirusį Gulfport, Fla.

, Jonę Semeną
. v. •! Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai

Petronei, sūnui Williamui, dukrai Florence! 
ir visiems jų artimiesiems giminėms.

A. Mikalaus
! M. Simon

J. Pužauskienė
M. Krunglienė
B. Skublickas
S. Večkys
Dr. A. ir M. Petrikai

Fr. Yakštys
J. Grybas
W. Graunas
J. Weiss
A. Yakstis
A. Višniauskienė

Ji

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

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” , metinis kon^ 

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

“LAISVĖS”
DIREKTORIŲ

susirinkimas turi įvykti 
šio pirmadienio vakarą, 
rugsėjo 29.

Turime svarbių uždavinių.
Malonėkite nepamiršti.

Sekretorius (70-71)

kartus lengvesnis ir mažes
nis už ligi šiol naudotus to
kio tipo aparatus, be to, la
bai tiksliai ir greitai nusta
to betono stiprumą.

“Betontranzistorių” taip 
pat galima sėkmingai naudo
ti, nustatant įvairios medie
nos, asbocemento ir kitų 
statybinių medžiagų stip
rumą.

Šis labai naudingas prie
taisas yra puslaidininkinis, 
o jo elektroninė schema su
kurta spausdinto montažo 
metodu.

Dar naujos cikados
Cikados egzistuoja jau 

275 milijonus metus. Atro
dytų, apie šiuos vabzdžius 
jau viskas žinoma. Tačiau 
paaiškėjo, kad zoologams 
žinomos 17 tūkstančių cika
dų rūšių — dar ne visi že
mės senbuviai. Neseniai es
tų entomologas Juchanas 
Vilbastis aptiko 60 naujų 
cikadų rūšių.

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

Spinduliai gydo 
trachomą

Vengrų akių specialistas 
D. Kolesaras sukonstravo 
įrenginį, kuri pavadino 
“Tracholiuksu U V. ” J/ąo 
ultravioletiniais spinduliai 
per 2-3 savaites išgydoma 
trachoma bei kiti virusiniai 
akių susegimai.

Iki šiol panašioms ligoms 
gydyti ultravioletinių spin
duliu nenaudodavo, nes jie 
sukeldavo apdegimus bei ki
tas nepageidautinas pasek
mes. Šiame įrenginyje spe
cialūs filtrai kenksmingą 
spektro dalį sulaiko ir pra
leidžia tik naudingų spindu
lių pluoštą. 

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojamas kambarys 

vyrui ar moteriai, antras 
aukštas, vidutinio dydžio 
kambarys. Dėl daugiau in
formacijų prašome skam
binti VI 7-1355.

PARDAVIMAI

Laivas pardavimui už labai priei
namą kainą. Chris Craft, 18 pėdų, 
Inboard motoras. 283 h. p., Chevy 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
skambanti vakarais po 5 vai.

967-8167. (68-70)

“LAISVES” BANKETAS
RUOŠIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienj, Rugsėjo 28, 1969
“LAISVĖS” SALĖJE

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

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

VALYS BUNKUS ir PETRAS 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.




