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— J. Gasiūnas —

Jungt. Valstijų vice prezi
dentas ir kongresmanų vadas 
gavo algų pakėlimą nuo $43,- 
(><10 iki $62,500 j metus. Se- 
fiireoriamst ir kongresmanams 
taipgi pakelta nuo $42,500 iki 
$49.500.

Apie skurdą, žinoma, jiems 
netenka rūpintis. Jie gyvena 
didžiausiame pertekliuje. Jie 
gali pasikelti savo atlygini
mus. kada tik nori.

Prie reguliario atlyginimo 
jie dar gauna priedinį atlygi
nimą kelionėms, vaišėms, raš
tiniu išlaikymui ir t. t.

Na. o kaip dalykai stovi su 
Social Security pensininkais? 
Jų atlyginimas ir taip visai 
mažas, o apie atlvginitno pa
kėlimą kalba kelinti metai, 
ypač prieš rinkimus kandida
tai daug pažadų sudeda, bet 
nieko nedaro.

Prez. Nixonas prieš rinki
mus irgi žadėjo padėti pensi
ninkams. Jau daug laiko po 
^nkimu prabėgo, bet dar 
n'eko nedaryta. Dabar Nixo
nas siūlo nakelti :Social Se
curity pensijas 10 procentu. 
Ta4 tikro! ubagiškas aifilvmas. 
Ir tai siūlo naHlti tik su se
kamu metu balandžio 1 d.

Kova, prieš «kurda j'au -visai 
namiršta. Atrodo, kad Ame
rikoje skurdo r^bėra. Tai 
ka«. kad anie 40 miliionu 
amerikiečiu nedateklinie gv- 
vnno 1 Svarbu kad mūsų val- 
devnj ir ist.atvmdaviai neda- 
tekliaus nekenčia.

Hawaii valsti
nervų ^aasai

.Washingtonas.'— Iš Ha
waii valstijos kongresma- 
nas Mink ir Hilo miesto ma
joras Kimura protestuojan
čiai aiškino, kad Jungtinių 
Valstijų armija jau 1966 ir 
1967 metais išbandė Hawaii 
teritorijoje mirtingu o s i u s 
nervų gazus.

Jie nurodė, kad armija ir 
toliau palaiko nervų gazus 
Hawaii valstijoje, nepaisy
dama žmonių protestų, kad 
tie gazai sudaro gyventojų 
gyvybei pavojų. Jis reika
lauja iškraustyti nervų ir 
kitokius pavojingus gazus 
iš jų valstijos.

oje
Kongresmanas Mink pri

davė laikraštį “Honolulu 
Star Buletin,” kuriame ra
šo, kad trys nervų gazų 
bandymai buvo pravesti 
Walakaa Forest Reserve 
rajone už 15 mylių nuo Hi-| 
lo miesto. Dabar tie gazai t 
randasi" “armijos chemikali- 
nių ir biologinių ginklų ar
senale.”

Montclair, N. J. — Dr. J. 
T. Stevens nušovė vėžiu ser
gančią savo žmoną, sūnų ir 
pats nusišovė. Jis buvo 79 
metų amžiaus, žmona 78 m., 
sūnūs 49 m.

Senate tiria mibtarinius
JAV veiksmus Laose

Washingtonas. — Senati
ms Užsienio Reikalų subko- 
mitetas spalio 4 d. pradeda 
tyrinėjimus - apklausinėji
mus Jungtinių Valstijų ka
ro vieksmų Laoso valstybė-

Stalino duktė ykliliuievn 
inn nradėio garbinti Riieiincs

Pivonijos šile prie Ukmergės įvyko geriausiųjų Lietuvos 
turistų sąskrydi!. Jame dalyvavo ir Akmenės rajono Vielai- 
čių kolūkio jaunieji žemdirbiai. (Z. Serapino nuotrauka)

Jungtinių Tautų Asamblėjoje

Prieškarinei dienai
ruošiasi

New Yorkas. — Keletas 
taikos organizacijų susitarė 
ruoštis prieškarinei dienai, 
kuri bus atžymėta masine 
demonstracija Washingtone 
lapkričio 15 d.

Organizacijų atstovų pa
sitarime kalbėjo dr. Benja
min Spock. Jis aiškino, kad 
karas gali tęstis dar 5 ar 
10 metų, jeigu nebus sėk
mingai kovojama' prieš ka
rą.

Prie lapkričio 15 d. bus 
pasiruošta labai gerai. Įvyks 
demonstracijų ir kitokių iš
stojimų 60-tyje miestų. Lap
kričio 14 d. Studentų Mobi

lizacijos Komitetas šauks 
studentus streikam .

Lapkričio 14 ir 15 dieno- 
m i s Arlingtono kapinėse 
bus paminėti Vietname žu
vusieji amerikiečiai. Vėliau 
įvyks demonstracija sosti
nėje.

Washingtonas.— Keturios 
geležinkelių darbininkų uni
jos nusitarė skelbti streiką 
spalio 4 d.

Varšuva.—Varšuvos pak
to socialistinių šalių armijos 
pradėjo menevrus Lenkijo
je. .J

šiai, kaip mes įlindome į 
Vietnamą. Cooper reikalau
ja tyrinėti JAV karinius 
veiksmus ir Tailande.

Sąjungos Darbo Akcijai 
direktorius Leach, pritarda-
mas tyrinėjimui, pasakė, 
kad “tėra vienatinis būdas 
pasitraukti iš Vietnamo —

je, pareiškė to subkomiteto
vadas sen. Symington.

Senatorius J. Cooper sto
rai pabrėžė, kad Jungtinės'lėktuvais ir laivais. Mes ne- 
Valstijos yra įsitraukusios,į turime jokio reikalo ten bū- 
į Laoso valstybę labai pana- ti”.

Saigono valdžia nenori taikos
Jungtinių Tautų Asam

blėjos sesijoje kalbėdamas, 
TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko pasiūlė re
zoliuciją, kurioje reikalau
ja ištraukti visas militari- 
nes jėgas iš okupuotų teri
torijų ; visus ginčius rišti tai-

nius reikalus.
Vidurio Rytų krizės klau

simu Gromyko sakė, kad Iz
raelis didina skerspaines 
taikai tarp Izraelio ir ara
bų. Izraelio kariai privalo 
pasitraukti iš okupuotų te
ritorijų ir tik tada kalbėti

Saigonas.—Užsienio spau
dos korespondentai skelbia, 
kad jie tikrai esą patyrę 
prez. Thieu nusistatymą ka
ro ir taikos klausimu. Jie 
sako, kad Thieu valdžia da
bar yra priešinga taikai. Ji 
tvirtina militarines jėgas 
“pilnai pergalei”.

Militaristai Thieu, Ky ir

vauja valdžiai, nusitarę tęs
ti karą nors ir dar 10 ar 20 
metų, bet jokios taikos ir 
koalicijos su komunistais 
jie nenori turėti.

Anglijos parlamento dele

Khiem, kurie dabar vado- bas trukdyti.

gacija, apsilankiusi Saigone, 
taipgi patyrė, kad dabartinė 
valdžia viską daro, kaip ge
riau Paryžiuje taikos dery-

Piety Vietname siaučia 
ekonominė krizė

Valstiečiai kovoja 
Nigerijoje

• f'.

Ibadan. — Nigerijoje val
stiečiai kovoja prieš blogas 
sąlygas. Daugelis jų įsijun
gę į kovingas organizacijas, 
kurios ruošia demonstraci
jas ir piketus.

Su policija ištinka dažnų 
susikirtimų. Kovose apie 50 
žmonių yra užmuštų, dau
giau kaip 400 areštuotų da
bar randasi kalėjimuose.

Jugoslavų ir Rumunų 
prezidentai tarėsi

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito turėjo 
ilgą pasitarimą su Rumuni
jos prezidentu Ceausescu. 
Pasitarime pasižadėjo dau
giau kooperacijos.

Jie pareiškė, kad abi ša
lys ir toliau kovos už socia- 

jlizmo ir komunizmo laimė
jimus; užtikrino neišstoti 
prieš Tarybų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo žmonės pergyvena di
džiulę ekonominę krizę, ko
kios pirmiau, nėra turėję. 
Pastaraisiais laikais prekės 
iškilo net 20 proc. ir aukš
čiau. Infliaęija siautėja, pi
nigų vertė nuolat puola.

Daugelis kaltino premje
ro Hppngo valdžią, kad ji 
nieko nedaro prieš infliaci

ją. Dabar Khiemo valdžia 
daug žada, bet nieko nedaro 
prieš infliaciją. Viską ver
čia ant karo padėties.

Sunku pasakyti, kaip il
gai žmonės kentės ekono
minę krizę. Gali dar visko 
būti. Jeigu karas kaltas, tai 
dabar vis daugiau ir dau
giau žmonių reikalauja ka
rą bąigti.

Lietuviu dekada Tadžikistane

enrizma. Girdi. nrioš 1917 
motu rnvoluiriin Rnsiinio bu- 
™ rlancr ir kūrvbns.
Tni buvoą nuik’nuqinq trvvoni- 
mnq. Vnriq revoliuciios buvo 
sunaikintas.
j|.Ti rašo ir rašo visokia* ro- 

snmnnr>« n komercine snauda
rinhiai i «i snnrnka. D 

iniom ii rašvtn teiavbe anie 
Tovtrb’i S>s» iiino'ne orvvpnima ir 
na v an cm. tuomet ii negautu 
tokiu riebaus atlvcrinimo.

Nesiinrantama. kain <rali 
žmnerus nž doleriu sauią tain 
siiniokšpfi. savo šimtine, savo 
lytimuosius ir nirmiau nuose- 
letas socialistines idėjas po 
kojomis paminti.

Cbaap Manhattan Bankas 
išdavė sekretą, kodėl Ameri
kos militarineq iė^os būtinai 
reikalingos tolimosios Azijos 
UŽk^mnvip Tailande.

“Amerikiečiams Tailandas 
pažada Geriausiu investment" 
ir 'nreWhos sriti. ieigu suki
lėliu iškilimas bus sulaiky
tas.“ sako šio banko ekono
miniai tvrinėtoiai.

Dabar keletas d e s ė t k u 
^tūkstančiu amerikiečiu kariu 

saup’o bankininku ir kitu tur
čių invest m e n t u s Tailande, 
kuomet Tailando liaudis ko
voja už laisvę ir šviesesnį gy
venimą.

4J Nacionalinė Saugumo Tary
ba pranašauja, kad 1970 me
tais dar gerokai prieš Padėkų 
šventę bus pasiekta du mili-

kingu būdu laikantis taikin
gos koegzistencijos; sustip
rinti saugumą.

Gromyko pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga visais gali
mais būdais padeda Vietna
mo liaudžiai jos didvyriš
kose kovose. Taikos derybos 
tik tada bus sėkmingos, kai 
Jungt. Valstijos ištrauks iš 
Vietnamo militarines jėgas 
ir nesikiš į Vietnamo vidi-

jonai automobilių nelaimėse 
žuvusių amerikiečių.

Pirmasis amerikietis, auto
mobilio nelaimėje žuvęs 1899 
m. rugsėjo 13 d., buvo> Hen
ry H. Bliss, 68 metų amžiaus. 
Sunkvežimio vairuotojas 
Smith, užmušęs Blissją, pakliu
vo kalėj iman.

Nuo tos pirmosios automo
bilio nelaimės jau prabėgo 70 
metų. Už keleto mėnesių jau 
turėsime du milijonus automo
bilių nelaimėse žuvusių žmo
nių.

Ši sekmadienį New Yorko 
laisviečiai iškilmingai pradės 
savo laikraščio “Laisvės“ va
jų didžiuliame bankete “Lais
vės“ salėje.

Šiame bankete taipgi bus 
pagerbti ilgametis vajininkas 
Valys Bunkus ir ilgametis li
notipininkas Petras Šoloms- 
kas.

Iki pasimatymo sekmadienį 
“Laisvės” salėje.

apie taiką.

8 Žaliųjų Berečių 
kariai areštuoti

/

Saigonas. — Areštuoti 8 
Žaliųjų Berečių (kepurių) 
kariai. Kaltinami nužudy
mu vietnamiečio agento, ku
ris tarnavęs abiem pusėm.

Žaliųjų Berečių kariai 
yra pa ruošti žiauriems 
veiksmams. Tai žiauriausi 
kariai Jungtinių Valstijų 
armijoje.

Kolumbijos delegacija 
grįžo iš TSRS

Bogota. — Grįžo iš Tary
bų Sąjungos Kolumb i j o s 
kongresinė delegacija, ku
riai vadovavo buvęs užsie
nio reikalų ministras Ar- 
rubla.

Tarybų Sąjunga delega
cijai padarė didelį įspūdį. 
Jie pamatė, kad TSRS se
niai panaikino beraštingu- 
mą ir daro didžiulį progre
są įvairiose srityse. Jie ste
bėjosi, kad Leningradas ski
ria 40 procentų budžeto na
mų statybai.

Mexico City. — Mirė bu
vęs Meksikos prezidentas 
Mateos 59 metų amžiaus.

Streikai Ispanijoje
Madridas. — Kai darbi

ninkai sustreikavo^ ir užėmė 
geležinkelio įmones Villa- 
verde, policija buvo pasius
ta juos išmesti iš įmonių. 
Darbininkai reikalauja grą
žinti darban paleistus 9 dar
bininkus.

Ispanijos diktatorius 
Franco uždraudė visus strei
kus ir streikierius sunkiai 
baudžia. *

Solidarumo diena
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos Taikos Komitetas ragi
no Pasaulio Taikos Tarybą 
skelbti rugsėjo 21 d., kaip 
Solidarumo dieną su Izrae
lio okupuotų arabų žemių 
žmonėmis.

Komitetas pasmerkė Izra
elio agresijos ir vandalizmo 
aktus. Reikalauja, kad Izra
elis pasitrauktų iš okupuotų 
arabų žemių.

Nuo rugsėjo 20 iki 30 die
nos Tadžikijos TSR mies
tuose ir kaimuose vyksta 
lietuvių literatūros ir meno 
dekada, kuri iškilmingai 
buvo atidaryta respublikos 
sostinėje — Dušanbėje. Ta
džikijos dailininkų sąjungos 
parodų salėje veikia lietu
vių dailės meistrų kūrinių 
paroda. Parkuose, klubuose 
ir bibliotekose, mokyklose 
organizuotos knygų ir nuo
traukų parodos, atspindin
čios Tarybų Lietuvos ekono
minį ir kultūrinį gyvenimą.

Į Tadžikistaną išvyko bū
rys lietuvių kultūros dar
buotojų, kurie yra laukia
mi svečiai šios Vidurinės 
Azijos respublikos miestuo
se ir kaimuose. Gimtąja kal
ba Tadžikai skaito Lenino 
premijos laureato Eduardo 
Mieželaičio, Justo Marcin

kevičiaus, Vacio Reimerio, 
Albino Žukausko eilėraš
čius; prozininkų A. Baltrū
no, I. Mero ir daugelio kitų 
kūrinius. Tadžikijos meno 
mylėtojai yra susipažinę su 
daugeliu Lietuvos kūrybi
nių kolektyvų ir atskirais 
atlikėjais.

Dekados dienomis Lietu
vos pasiuntiniai susitinka 
ne tik su žiūrovais, bet ir 
su savo kolegomis tadži
kais: meno meistrais, kom
pozitoriais, dailininkais, ra
šytoja i s, kinematografinin
kais.

Literatūros ir meno de
kados, rengiamos atskirose 
tarybinėse respublikose, pa
deda Tarybų Sąjungos tau
toms geriau pažinti viena 
kitą, dar "daugiau suartėti 
ir susidraugauti.

V. Petkevičienė
New York.— JAV valsty

bės sekretorius Rogers tu
rėjo pustrečios valandos pa
sitarimą su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko 
“keletu klausimų”

Pittsburgh, Pa. —Jungt. 
Valstijų ir Čilės' vario ga
mybos darbininkų unijos 
užmezgė ryšius bendrai vei
klai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas.—Egipto už jos prieš arabus. Tuo pačiu

Uždaro svetimšalių 
militarines bazes

Tripolis. — Libijos Ara
bų Respublika paskelbė, kad 
ji neatnaujins sutarčių su 
tomis šalimis, kurios turi 
Libijos teritorijoje militari
nes bazes. Pasibaigus sutar
čiai militarines bazės bus 
uždarytos.

Premjeras Ąl-Maghribiš 
pranešė Amerikai ir Ang
lijai, kad jos sulaikytų mo
kymosi skrajojimus ties mi 
lįtarinėmis bazėmis.

r

Čilės unijos priėmė 
naują programą

Santiago. — Čilės Darbo 
Unijų Federacija turėjo tri
jų dienų nacionalinę konfe
renciją, kurioje priėmė nau
ją programą darbininkų ko
voms. ;

Federacijos prezid. Fi
gueroa pareiškė, kad naujo
ji programa reikalinga per
sitvarkymui ir kovos padi
dinimui prieš reakcines jė
gas, veikiančias valdžioje 
iš lauko ir vidaus.

sienio reikalų ministras 
Riad, pasitarime su JAV 
valstybės sekretorium Ro
gers, pasakė, kad Egiptas 
yra linkęs tiesioginiai tar
tis su Izraeliu taikos reika
lu, jeigu bus sudarytos tam 
sąlygos.1

Washingtonas.— Republi- 
konai senatoriai išrinko sa
vo vadu sen. Hugh Scott. 
Jis užima mirusio Dirkseno 
vietą. Scott linkęs prie libe
ralizmo.

New Yorkas.—- Į Jungti
nių Tautų Asamblėją atvy
ko Izraelio premjerė Goldą 
Meir ginti Izraelio agresi-

metu Izraelio lėktuvai dau
žo arabų įsitvirtinimus.

Cincinnati, Ohio.— Trys 
plėšikai nusivarė keturias 
banko tarnautojas prie sau
giosios šėpos, jas sušaudę ir 
pasigrobę $275 paspruko.

Hanojus. — šiaurės Viet
namo prezidentu išrinktas 
89 metų amžiaus Ton Due 
Thang, Tarybų Sąjungos 
šalininkas, buvęs vice prezi
dentas.

Chicago. — R. R. Donnel
ly and Sons spaustuvėje įvy
kęs sprogimas užmušė 4, su
žeidė 46 darbininkus.
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Mūsų laikraščio vajus
ČIA tik dar kartą norime atkreipti dėmesį visų mū

sų skaitytojų ir rėmėjų, kad su spalio 1 diena prasidės 
“Laisvės” rudeninis vajus. Vajaus tikslus ir taisykles 
randate kitame puslapyje. Visus prašome su jais susi-

Per vajų reikia sušilusiai darbuotis visiems. Tiesa, 
mes turime grupelę puikių vajininkų, tačiau jų vienų 
pastangų neužteks. Reikia jiems padėti, su jais visaip 
kaip kooperuoti. Ta prasme kiekvienas skaitytojas gali 
vajuje aktyviškai dalyvauti. Reikia be didelių raginimų 
arba prašymų atsinaujinti savo prenumeratąą. Reikia 
kiekvienam pagalvoti apie gavimą naujų skaitytojų. Jei 
pasirodo, kad pačiam prie numatyto kandidato į skaity
tojus neparanku prieiti, pavesk jį savo apylinkės vaji- 
ninkui. Supažindink jį su juo. Vajininkas tame darbe 
geriau įgudęs, gal jam ir pasiseks laikraštį užrašyti.

Na, o ką jau bekalbėti apie tikslą ir šiemet sukelti 
aukomis ir nuo parengimų pelnu “Laisvės” išlaikymui 
fondą iš penkiolikos tūkstančių dolerių. Čia kiekvienam 
proga pasidarbuoti. Mes žinome, jog tai nemaža suma. 
Bet ji būtinai reikalinga.

Pernai pradedant vajų buvo kilę vienas kitas pe
simistinis balsas. Girdi, jokiu, būdu fondo nesukelsime. 
Betgi sukėlėme dar su gražiu kaupu. Mes manome, kad 
nemažiau laimėsime ir šiemet, jeigu visi į darbą stosime 
su nepalaužiamu lietuvišku darbininkišku ryžtu.

Tik imkimės darbo be delsimo ir svyravimo. Pati 
pradžia labai svarbi.

New Yorke ir apylinkėje vajų oficialiai pradėsime 
jau šį sekmadienį su didžiuliu parengimu. Tikimės, kad 
niujorkiečiai duosime pavyzdį visoms kolonijoms, kaip 
vajų reikia pradėti.

—i------------------------

Aiškus ir griežtas pasisakymas
GEROKĄ laiką patylėjęs po tos savo baisios nelai

mės, senatorius Edward Kennedy vėl prabilo Vietnamo 
karo klausimu. Ir reikia pasakyti, kad dabar (jis jau 
prabilo griežtai ir aiškiai. Nebelieka jqkios, abejonės, kur 
jis stovi. O jis, atrodo,4! aiškiai stoja už šio barbariško 
karo baigimą, jo nutraukimą ir išsikraustymą iš Viet
namo.

Savo kalboje rugsėjo 18 dieną jis pareiškė:
“Šiandieninė mūsų Vietnamo politika yra vakarykš

tė diskredituota politika, tai yra, kad mes tęsime karą su 
viltimi, su ta nesibaigiančia viltimi, jog- kaip nors kas 
nors atsitiks ir jį užbaigs. Tokia politika nėra taikos 
politika. Ji nepabaigs šio karo. Ji nesulaikys žudynės.”

Toliau:
“Šiandien, dešimts mėnesių po to, kai sulaikėme be

prasmį bombardavimą Šiaurės Vietnamo, šešiolika mė
nesių po to, kai prasidėjo derybos, mes vis dar tebelaiko
me Vietname suklampinę pusę milijono vyrų, nesuskai
tomus bilijonus dolerių ir daugelį mūsų geresnės Ame
rikos vilčių.

Per tris šių metų ketvirtadalius Amerikos žmonės 
nekantriai laukė šiam iškaštingam karui baigti naujos 
politikos. Atsakymas į tą laukimą dabar jau darosi 
skausmingai aiškus. Karas tęsis, baisioji žudynė ir ken
tėjimas didės. Namie skurdas nesibaigs. Kainos kils ir 
ekonomika silpnės iš priežasties karo, kurį didelė Ameri
kos žmonių dauguma yra pasmerkusi.”

Senatorius tęsia:
“Mes galime tikėtis dar daugiau pasidalijimo ir su

sikirtimų tarp mūsų žmonių namie kaip pasekmė šio 
pragaištingo karo... Faktas yra, kad nežiūrint 1968 
metų rinkimų, nežiūrint naujo prezidento pažadų, ne
žiūrint gražios retorikos, Vietname karas tebėra nepa
sikeitęs.”

Senatorius Kennedy sako, kad tas keleto tūkstančių 
kareivių ištraukimas iš Vietnamo yra niekas kitas 
kaip politinis žaidimas. Jis smerkia rėmimą ir palaiky
mą supuvusios militarinės klikos, kuri valdo Pietų Viet
namą. “Laikas”, jis sako, “pasakyti tai Saigono valdžiai: 

.Jeigu jūs nesutinkate eiti į kompromisus, nors tai reikštų, 
kad jums teks pasitraukti iš vietų, tai jūs žinokitės, 
tai jūsų vienų karas ir jūs jį vieni veskite”.

Reikia tikėtis, kad šis sen. Kennedžio pasisakymas 
turės didelį poveikį į kitus senatorius ir į visus Amerikos 
žmones.

JAU IŠSIGANDO IR 
PRAKEIKĖ

Chicagos kunigų organas 
muša trivogą. Esąs iškilęs 
naujas baisus pavojus. Jis 
sužinojęs, “kad vienas ki
tas mūsų menininkas, esą, 
gavęs kvietimą koncertuoti 
Lietuvoje.”

Ir užsidėję už galvos ran
kas “Draugo” redaktoriai 
šaukia, kad tai esąs komu
nistų dar vienas būdas mus 
“pajungti savo tikslams,” 
tai naujas “žavingas masa
las” mus įvilioti į savo bu
čių.

Sena istorija: eisi—gausi 
mušti, neisi—-gausi mušti. 
Plūdo ir keikė jie Lietuvos 
veikėjus, kai jie nekvietė 
tuos menininkus koncrtuo- 
ti Lietuvoje, dabar ant jų 
kalnus verčia, kam jie kvie
čia! i

01, TIE MŪSŲ BROLIAI 
KAUNIEČIAI!

Cleveland© smetonininkų 
laikraštyje (rugs. 17 d.) 
Stasys Žymantas rašo skai
tęs kokio ten lenkų žurnalo 
korespondento pasakojimus 
apie Lietuvą ir jais pilnuti
nai patikėjęs. O juose mi
nėtas “Žagiell rašo, kad 
viena turistė iš Lenkijos, 
kuri tris dienas išbuvo 
Kaune, per tą laiką nesu
tiko nė vieno besišypsančio 
žmogaus.”

Taip akurat ir parašyta. 
Per tris dienas nė vieno be
sišypsančio žmogaus visa
me Kaune!

Jei Žymantas tuo tiki, tai 
jis, švelniausiai pasakius, 
yra kvailesnis ir už poną 
Žagiell. Mergiščė kokią ne- 
sąnhOnę-'pasakė, ir vienas 
rašo, o. kitas i tikim V: -

>■ Be to, kam reikėjo ieškoti 
kokios ten lenkaitės. Juk 
dėsėtkai ir desėtkai- Ame
rikos lietuvių lankėsi Kau
ne ir galėjo ponui Žyman
tui apie kauniečius papasa
koti. Pav., šių žodžių ra
šytojas net keliais atvejais1 
lankėsi Kaune ir savo aki
mis matė aibes pasišypsan- 
čių kauniečių — vyrų, mo
terų, ypač studentų, moks
leiviu.

daug gerų 
su girtuok- 
ir prekybai 

gėrimais su-

alistiniuose kraštuose. Nuo 
jo nelaisva ir Tarybų Lie
tuva. Visur prieš tai ko
vojama, deja, dideliais lai
mėjimais beveik niekur dar 
negalima pasidžiaugti.

Apie kovą su. girtavimu 
Tarybų Lietuvoje skaitome 
Vilniaus “Tiesoje” (rugs. 
11 d.) straipsnį “Abejingu
mo čia neturi būti.” Rašo 
Komunistų Partijos CK in
struktorius G. Demenokas. 
Iš jo sužinome, kas tuo rei
kalu yra daroma:

Pastaruoju metu respubliko
je įgyvendinta 
priemonių kovai 
liavimu stiprinti 
svaiginamaisiais
tvarkyti. Alkoholiniai • gėri
mai nereklamuojami, uždraus
ta juos pardavinėti nepilna
mečiams, nustatytos prekiavi
mo degtinės gaminiais valan
dos. Įstatymas numato trauk
ti atsakomybėn asmenis, kurs
tančius nepilnamečius gir
tuokliauti, įvestas priversti
nis alk;ohoiikų gydymas.

Daugelyje rajonų šalia ge
rai organizuoto administraci
nių orgaųų darbo plačiai nau-v 
dojama paskaitinė propagan
da, spauda, radijas, kinas, 
satyros langai, meno saviveik
los rengimai, ekskursijos ir ki
ta. Ypatingą reikšmę, kovo
jant su girtuokliavimu, įgy
ja darbo žmonių poilsio orga
nizavimas. Ypač tai svarbu, 
kai pereita prie darbo savai
tės su dviem laisvadieniais.

Toliau kalbama apie , at
skirus rajonus, kas juose 
yra daroma. Reikia tik pa
linkėti sėkmės tose garbin
gose pastangose.

IR VĖL ŠMEIŽIMAS 
LIETUVIŲ

Chicagos kunigų laikraš
tis sako: “Rusų įsakymu 
naftos Lietuvoje pradėta 
ieškoti jau 1958 metais.”

Kodėl rusų įsakymu? Va
dinasi, patys lietuviai ne
turi nei proto, nei gabumų 
susiprasti paieškoti naftos. 
Kas nors kitas, daug gud
resnis ir protingesnis turė
jo jiems pirštu parodyti ar
ba įsakyti. Na, ir jie dabar

Ar technikos laimėjimai 
smukdo žmogų?

Almus Šalčius “Laisvėje”, 
liepos 29 d. numeryje, ry
šium su išgarsintu spaudoje 
astronautų žygiu į Mėnulį, 
cituoja įvairių mokslininkų 
pasisakymus ta proga.

“Prometėjas panūdo siek
ti žvaigždes su tuščia veido 
mina: žmogus pasiekė neiš
pasakytą galią, bet su lygiai 
neišpasakyta dvasine tuš
tybe”, — skamba vieno ra
šytojo žodžiai.

Anglų istorikas Arnold 
Toynbee pareiškia: “Spraga 
tarp žmonijos technikos ir 
moralės plečias”.
Patogumai ir “išglebimas”
Jungtinėse Valstijose, ir

KIEK BUSIMŲJŲ 
KUNIGŲ NORĖTŲ 
TUOKTIS?t , t
■ Du profesoriai, vienas ku
rių yra lietuvis (Antanas 
Sužiedėlis) neseniai prave
dė apklausinėjimą tarp klie
rikų. Jie' norėjo patirti bu
simųjų kunigų nuomonę 
apie celibatą ir tuokimąsi. 
Rezultatai esą tokie:

Net 93 procentai klierikų 
tėvų ir 96 proc. motinų kas 
savaitė klauso šv. Mišias ir 
53 proc. tėvų bei 70 proc. mo
tinų priima Komuniją kartą ar 
daugiau savaitėje. Net 90% 
klierikų pasisakė noriai pri
ima celibato įsipareigojimą, 
tik 10 proc. laiko tą reika
lavimą atšauktinu, bet iš ki-

Iš laiškų
Didžiai gerbiamas “Lais

vės” Redaktoriau!
Prašome suteikti vietos 

jūsų redaguojamame laikra
štyje pasveikinimui didžiai 
gerbiamos “Laisvės” ir kitų 
leidinių platintojos Marga- 
retos Valilionienė^ jos gar
bingos 75 metų 
sukakties proga.

Mes, žemiau pasirašę 
“Laisvės” ir kitų leidinių 
skaitytojai, kurių gauname 
jūsų prenumeruojamų per 
V. Mažylį, nuoširdžiai svei
kiname jus, gerbiama jubi
liate, ir linkime daug, daug 
laimės, o ypatingai bran
giausio žmogaus turto svei
katos ir ilgų metų tokios 
pat veiklos, kaip iki šiolei, 
nemažėjančio ryžto darbuo- 
t i s pažangiosios spaudos 
platinimo baruose.

Vincas Mažylis, 
laikraštininkas

Brone Krikščiūnienė,.
Laisvo draudimo inspektorė

Ona Baniulienė, Karolio
■ Laisvo draudimo inspektorė 

V. Baltrus
D. čiaponkienė, 
komiteto vyr. meistras 
Nagulevičius,

Joniškėlio ryš. sk. viršinin- 
, kas.

yvenimo
/

aplamai Vakaruose, pasiro- , 
do daug knygų, kuriose rei
škiama mintis, kad techni
kos vystymasis smukdo 
žmogų, kad technikos su
kurti patogumai degeneruo- 
ja dvasines žmogaus ypaty- , 
bes, kad nuo to nukenčia jo 
moralė.

Bet ar iš tikrųjų lėktu
vas, kuris lyg magiškasis 
pasakų kilimas nuneša žmo
gų iš vieno pasaulio į kitą, 
gali . smukdyti jo moralę? 
Ar iš tikrųjų dėl to gali bū
ti kaltas stebuklingasis pa
sakų veidrodis — televizo
riaus ekranas, kuriame ma
tyti, 1’°* dedasi už tūkstan
čių mylių? Juk panašiomis 
pasakomis visų tautų liau
dis išreiškė karštas žmo
gaus svajones apvaldyti 
gamtą, tapti žemės viešpa
čiu!

Jeigu manoma, kad čia 
kaltas išglebimas dėl pato
gumų, tai žmogus juk yra 
sąmoninga būtybė ir gali 
savo valia to vengti. Negi 
technika turi kokią mistiš
ką galią, kuriai žmogus be
jėgis atsispirti?

Mano pasikalbėjimas su 
vilniečiu

f Šį klausimą aš neseniai 
pateikiau vienam savo pa
žįstamam, kuris studijuoja

• klasikines kalbas Vilniaus 
: universitete ir skaito daug
• senųjų autorių.

—Platonas vadino žmogų 
“animal sociale”, tai yra vi
suomenine būtybe, — ėmė 
jis aiškinti savo požiūrį. — 
Kaip visuomeniniai vabz
džiai — bitės ir skruzdės — 
turi priedermes savo kolek
tyvui,' taip ii” visuomeninis 

žmogus — yra su-

tos Opuses 43.6% diecezines se
minarijas lankančių klierikų 
pasisakė jie gal būt vestų, jei
gu Bažnyčia duotų leidimą, 
gi 33.2 proc. pareiškė, kad' 
jie net ir leidimą suteikus, 
atsisakytų vedybų.

TASAI UŽBURTAS 
RATAS

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kolumnoje 
“Kasdien” pastebi:

National Advisory Council 
sako, kad šioje šalyje “pats 
savaime sukasi užburtas ra
tas : biedna šeima, blogas 
mokslas, blogas mokslinimas— 
prastas darbas, prasti darbai—

šeimos vargai.”
Prie kitų bėdų, socialiniai 

darbuotojai prideda dar ir ne
vedusių motinų, betėvių vai
kų problemą. Daug merginų, 
nebaigusių vidurinę mokyklą, 
tampa motinom. .

Dar ne taip seniai daug 
amerikiečių bijojo, kad socia
lizmas sugriaus šeimas. O so
cialistinėse šalyse šeima yra 
ant stipresnių pamatų.

Vadinasi, rusai apdovano
jami aukštu protu, o lietu
viams protas atimamas.

Ir taip visur ir visada. 
Ir dar tie Chicagos kleri
kalai drįsta save vadinti 
Lietuvos patriotais. Jie ne 
patriotai, o Lietuvos ir lie
tuvių tautos niekintojai. 
Tikri begėdžiai. Atrodo, 
kad jie kam nors yra par
sidavę lietuvius šmeižti ir 
niekinti.

KOVA SŲ GIRTAVIMU
Alkoholizmas, girtavimas 

yra didelė ir sunki proble
ma visose šalyse. To blogio 
kupina ne tik pas mus Ame
rikoje, ne tik visose kapita
listinėse šalyse, bet irz soci- Tiesiama nauja elektroj linija Panevežys-Pliavinė (Latvija).

gyvis ?
saistytas priedermėmis savo 
visuomenei. Būti visuomeni
niu padaru jam įdiegta pa
čios gamtos. Dėka visuome
ninio instinkto, slypinčio 
žmoguje, žmonija ir gali iš
silaikyti. Ir ne tik išsilaiky
ti. bet ir vystytis, progre
suoti, sukurti civilizaciją.

—Bet ką tai bendro turi 
su technika? — pertrau
kiau jį.

— 0 štai ką bendro. Žmo
gus, apsvaigęs nuo techni
kos laimėjimų, nebepaiso 
savo prigimties — būti vi
suomeniškam. Jis tampa in
dividualistas, ir viršutiniai 
visuomenės sluoksniai ima 
gyventi parazitiškai. Para
zitinis gyvenimo būdas šian
dien kapitalistinėse šalyse 
išreklamuojamas kaip ide
alas.

—Vadinasi, moralės smu
kimas yra prigimties baus
mė už jos reikalavimų nė- 
paisymą, — tariau aš,

Dvasinės higienos 
reikalavimų sulaužymas
—Visai teisingai. Kaip 

žmogus suserga, pažeidęs 
kūno higienos taisykles, taip 
j o psikika per pasąmonę ima 
negaluoti pažeidus dvasinės 
higienos reikalavimus. Dva
sinės žmogaus ypatybės de-, 
graduoja ir jį užklumpa vi
sokie dabar madingi psicho- 
analitiniai neurozės komp
leksai dėl to, kad jis nusi
kalsta visuomeninei žmo* 
gaus prigimčiai, reikalau
jančiai vykdyti priedermes 
visuomenei. Ir, kaip laiky
damasis higienos reikmių, 
žmogus intensyviausiai pa
tiria visus kūno teikiamus 
malonumus, taip, paklusęs 
psichikos dėsniams, jis pa
tiria didžiausius dvasinius 

’džiaugsmus, pasiekia aukš-

čiausią įmanomą vidinio sa
vo gyvenimo harmonija..

—Bet žmogaus psichika 
keleriopai labiau sutrinka,— , 
tęsė mano pašnekovas, — 
jis ne tik kad nevykdo pri
gimties iš jo reikalaujamų 
prievolių savo padermei 
progresuoti, bet dar kenkia 
jai, užsitraukia jos prakeik
smą, lieja nekaltą jos krau
ją. Argi gali valstybė, kuri 
savo televizoriuose ir spau
doje su pasigėrėjimu kas
dien suveda nužudytųjų 
vietnamiečių statistiką, ne
traumuoti masiškai savo 
gyventojų psichikos? Ir ar 
nesusijęs su tuo toks platus 
toje šalyje narkotikų varto
jimas ir sadistinių malonu
mų ieškojimas?

Bet mano pašnekovas to
liau daro klaidingas išva
das.. Jis nukrypsta į kito
kios rūšies mistiką. Tai su
prantama, nes jis nėra įsi
savinęs daugelio marksisti
nės pasaulėžiūros teiginiu

Technika ir socializmas "t
Tačiau tereikia tik mažo 

žingsnelio padaryti išvadai, 
kad socialistinė santvarka, 
panaikinusi parazitavimą ir 
reikalaujanti iš kiekvieno 
žmogaus naudingos veiklos 
visuomenei, kaip tik ir atir 
tinka mano pašnekovo pa
brėžtą visuomenišką žmo
gaus prigimtį. Ir socialinėse 
šalyse technikos niekas ne
smerkia, ji yra priemonė iš
sivaduoti žmogui iš sun
kaus darbo vergijos, pasiek

ei jam aukštesnę pakopą, 
apvaldyti gamtą išsivysčiu
siomis dvasinėmis savo ga
liomis. » - j r

O tai, kad socialistines 
šalis pasiekia užmaskuotai 
parazitavimą šlovina n č i o s 
ideologijos atgarsiai, neg^ 
turėti didesnės reikšmes, ' *

Mano pašnekovas, žino
mą, nesupranta, kad kapįta- 
listiūė spauda sąmoningai 
mulkina savo skaitytojus, 
skelbdama nesusigaudančių 
ir taip pat apmulkintų savo 
mokslininkų veikalus. Bet 
jis pareiškia, kad trūsianti 
liaudis Vakaruose gyvena 
pagal visuomeniškos žmo
gaus prigimties dėsnius, 
kad jos psichiką nelengva 
visuotinai užkrėsti, nes ji 
nuolat apsivalo darbo pro
cese, joje kyla pasipiktini
mo balsas, ir jaunimas ma
siškai išeina į demonstraci
jas. Nors dažnai jis aiškiai 
nesuvokia, ko siekia, bet 
veiksminga yra tai, kad jis 
protestuoja.

Atsisveikinęs su juo, pa
galvojau, kaip iš lėto pro
gresuoja žmogaus pažiūros. 
Kokį ilgą mąstymo procesą 
žmogus turi išgyventi, iki 
suvokia tiesą, kuri galop 
jam pasirodo tokia elemen
tari, kaip du kart du — ke
turi! į

J. Šimoniu

Gruzinai skaito 
lietuviškas knygas

Savo gimtąja kalba gruzi
nai gali gėrėtis lietuvių liau
dies pasakomis. Leidykla 
“Nakaduii” (“šaltinis”) iš
leido “Lietuviškas pasakas.” 
Knygoje pateiktas D. Sau
kos įžanginis straipsnis.

Knygoje surinktos pasa
kos iš įvairių lietuvių liau
dies pasakų ripklnių, kad 
gruzinų skaitytojai susipa
žintu su lietuviškų. pasakų 
turtingumu. ir įvairumu.

Šio leidinio, kaip ir visos 
serijos “Pasaulio tautų pa
sakos” vyriausias- redŽįk- 
torius—įžymus gruzinų ra
šytojas K. Lordkipanidzė.

S. Mchargerdz&is
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Icietuviško "Varpo1 
* pergalė Italijoje

Rugsėjis Lietuvos meniniame gyvenime visada 
pinas džiaugsmingų įvykių. Naują sezoną pradeda teat
rai. koncertu salėse vėl suskamba muzika. Meno mylėto
jams po vasaros atostogų prasideda tikrai malonios die
nos. Tačiau, palikę šiuos Įvykius, mes norime su tautie
čiais užsienyje pasidalyti džiaugsmu, kurį sukėlė iki šiol 
nematytas Lietuvos dainininkų pasisekimas užsienyje.

Rugpiūčio pabaigoje į tarp
tautini choru konkursą 
Arezzo mieste Italijoje vil
niečiai išlydėjo nusipelniu
sio Lietuvos vyrų choro 
“Varpo” kamerinę grupę. 
Prieš metus tarptautiniame 
chorų susitikime Varšuvoje, 
kurį suorg a n i z a v o lenkų 
“Harfos” draugija, “Var
pas buvo laikomas rimtu 
konkurentu daugeliui užsie
ninių chorų. Tačiau žinoda
mi, jog Arezzo mieste be 
-penkiolikos stiprių italų cho- 

^Tų dalyvaus dar geriausi 
dainininkai iš dvidešimties 
kitų pasaulio šalių, “Varpo” 
vadovui, Lietuvos nusipel
niusiam meno veikėjui Adol
fui Krogertui telinkėjome 
gerai pasirodyti. Ne, o ge
riausiu atveju, nedrąsiai 
svajojome, kad gera būtų, 
jei mūsiškis užimtų bent 
trečiąją prizinę vietą.

Kaip ten bebūtų, o “Var
po” vyrai ryžosi pigiai ne
pasiduoti. Atsisakę malo
nių vasaros atostogų, vaka
rais rinkosi į repeticijas ir 
tikrai su lietuvišku užsispy
rimu tobulino savo dainavi
mą. Išmoko polifoninės mu
zikos konkursui privalomus 
itališkus kūrinius ir specia
liai kompozitorių Vyt. Mont- kiekvienos dainos plojo salė,
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ku-

Džiaugsmo dienos
Džiaugsmo ir susijaudini

mo dienas, laukdama su
grįžtant dainininkų, išgyve
no visa Lietuva. Juk lietu
viška daina viso pasaulio 
akivaizdoje buvo pripažinta 
gražiausia, o choras pas
kelbtas geriausiu. Į sutiktu
ves Vilniaus geležinkelio 
stotyje susirinko daugybė 
žmonių su gėlių puokštėmis, 
ąžuolų šakomis rankose, bu
vo atritenta ir gero alaus 
statinaitė pagal seną lietu
višką tradiciją pavaišinti 
dainininkams, “Trimito” or
kestro muzikantai trenkė 
šventiškus maršus, skambė
jo “valio!”.

Praėjus porai dienų po 
šių sutiktuvių, “Varpo” cho
ristai didelį koncertą suren
gė Vilniaus filharmonijos 
salėje, į kurią visi norintie
ji, deja, negalėjo sutilpti. 
Č i a pagelbėjo televizija. 
Choro programą, kurios 
metu buvo sudainuotas ir 
visas “itališkasis repertua
ras”, buvo transliuojama 
per radiją ir televiziją.

Labai jau daug užimtume 
vietos ir laiko, jei bandytu
me papasakoti, kaip po

> vilos lietuvių sutartinių 
* pagrindu parašytą “Sodau- 

to” bei Vytauto Laurušo 
dainą “Nakties balsai,” ku
zių gaidas italų -komisija 
patvirtino būsimam kon
kursui. O antrajam — liau
dies dainų konkursui vilnie
čiai surepetavo liaudies dai
nas—J. Naujalio harmoni
zuotą “Ant kalno karklai”, 
J. Talat-Kelpšos — “Čiūto”, 
A. Račiūno — “Oi, tu sakai” 
ir B. Vasiliausko — “O,da
lele, tu mano”.

Išvykus chorui, Lietuvoje 
nekantriai laukėme žinių iš 
Italijos. Ir štai pirmoji tele
grama ir pirmoji džiugi 
naujiena: mūsų vyrai iško
vojo pirmąją vietą polifoni
nės muzikos konkurse ir ta
po laureatais. Antrasis pra- 

Mnešimas, atėjęs po keleto 
dienų, vėl buvo džiuginan
tis: liaudies dainų konkurse 
taip pat užimta pirmoji vie
ta. Taigi “Varpas” Italijoje 
tapo dukartiniu tarptauti
niu laureatu.

kiek 
ti.

VYTAUTAS MINIOTAS

Bendras Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondas (Balfas)

sias lietuvių liaudies dainas. 
Pavyzdžiui, vienas italų 
laikraštis savo straipsnį pa
vadino : “Italai — gerai, lie
tuviai — labai gerai,” o ki
tas pasielgė dar išradin
giau, pakartodamas žinomą 
Cezario posakį, kuris ant
raštėje taip skambėjo: “Lie
tuva: atėjau, pamačiau, nu
galėjau.”

Galima būtų perpasakoti 
grįžusiųjų įspūdžius apie jų 
pasisekimą atskirame lau
reatų koncerte, kaip karšto 
būdo italai po kiekvienos 
dienos šaukė: “Bravo, Lith
uania!” kaip prašė po kelis 
kartus kartoti “Lietuva 
brangi,” kitas mūsų liaudies 
dainas, kaip Adolfą Kroger- 
tą pakėlė ant rankų Petrar
kos teatre buvę žiūrovai. 
Tačiau ir iš to, kas pasa
kyta, skaitytojas susidarys 
vaizdą apie šį lietuviško me
no triumfą.
Visos dainingosios Lietuvos 

laimėjimas
Savo pasakojimą norėtu

me užbaigti “Varpo” meno 
vadovo ir dirigento Kroger- 
to žodžiais, kuriuos jis pa
sakė, dėkodamas už gražias 
sutiktuves Vilniuje. O, bū
tent, kad tai ne vien “Var-(
po” laimėjimas, o visos dai-, varoma ir JAV lietuvių tar
ingosios Lietuvos pripaži-j pe. Balfo reikalu vedėjas 
nimas. Juk mūsų krašte^au iš teismo Klaipėdoje 
daugelis dainuoja mokyklos 
suole, kaimo saviveikloje, 
studentiškame dainos mėgė
jų būryje. Todėl vėliau iš 
šimtų tūkstančių daininin
kų atsiranda garsūs chorai, 
kurie, visuomenės skatina
mi, valstybės remiami, pla
čiai po pasaulį garsina lie-

' tuvišką dainą ir savo Tėvy- 
' nę.

>(Tąsa)
Lietuvių pabėgėlių filtra

vimas Vakarų Vokietijoje 
baigėsi. Tie žmonės, iš ku
rių JAV žvalgyba neturė
jo naudos, nieko negalėjo 
išspausti, kurie atsisakė jai 
tarnauti ar nerodė noro 
koneveikti Tarybą Lietuvą, 
galvojo grįžti į gimtinę, — 
buvo palikti likimo valiai— 
kaip išmano, taip tegu ver
čiasi.

Šaltasis karas prieš Ta
rybų Sąjungą Balfui buvo 
dangiškoji mana, ir jis sa
vo piktą veidą atsuka į Lie
tuvą. Balfas ieško būdų ir 
kelių prasiskverbti į mūsų 
kraštą, stengiasi užmegzti 
ryšius su kai kuriais Lietu
vos gyventojais, kurie vie
naip ar kitaip nepatenkin
ti esančia tvarka ar jaučia
si nuskriausti. Su jų pa
galba siekiama kompromi
tuoti mūsų gyvenimą. Anti
tarybinė propaganda visais 
frontais (ypač spaudoje)

dainų reikėjo pakarto- J. Bagdanskis

Apdovanojimas, 
sveikinimai

Tuoj po koncerto Lietuvos 
Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pa
vaduotojas Jonas Vildžiū
nas chorui įteikė vyriausy
binį apdovanojimą, buvo 
perskaitytos sveikinimo te
legramos, kurias “Varpui” 
ir jo vadovui atsiuntė Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi
umo Pirmininkas Motiejus 
Šumauskas ir Ministrų Ta
rybos Pirmininkas Juozas 
Maniušis. Paskui scena, tar
si gėlynas, pražydo įvairia
spalviais žiedais. Juos čia 
atnešė daugelio kitų chorų 
delegatai, atėję pasveikinti 
laureatų.

Italų spaudoje
Šiomis dienomis teko pa

vartyti itališką spaudą. 
Daug gražiausių atsiliepimų 
parašyta apie Lietuvos cho
ro meninį lygį, apie gražią-

Trikotažo Fabrikas
Šiaulių trikotažo fabrikas 

“Verpstas” išaugo į stam
bią specializuotą įmonę, ku
ri per metus išleidžia 2 mi
lijonus 300 tūkstančių vir
šutinio trikotažo dirbinių. 
Šiauliečių megztukai gerai 
žinomi ir užsienyje. Jie pa
buvojo Leipcigo, Londono, 
Poznanės, Vengrijos ir Ju
goslavijos parodose.

Fabrike neseniai sumon
tuotos naujos, labai na
šios automatinės mašinos 
‘Monk,” kurios jau numezgė 
pirmuosius tūkstančius tri
kotažo gaminių. Jie pasižy
mi originalia apdaila, gra-| 
žia išvaizda, lengvumu. 
Šiuo metu veikia 11 naujų 
mašinų. Kiekviena jų pa
keičia 10 mezgimo pusau- 
tomačių.

Nauja technika leis verps- 
tiečiams per metus papildo
mai pagaminti apie pusę 
milijono megztukų.

A. Dilio nuotraukoje: Tarybų Sąjungos kosmonautas Georgijus Berego- 
vojus kalbasi su Lietuvos TSR nusipelniusiu artistu S. Sondeckiu, Mokslų aka
demijos prezidiumo sekretoriumi K. Meškausku ir akademijos prezidentu J. 
Matuliu.

girdėtas kunigas Lionginas 
Jankus, malda atidaro anti
komunistinę mokyklą. Bur
žuazinės Lietuvos iždo 
grobstyto j as Vaclovas 'Si
dzikauskas, grįžęs iš anti
komunistinio subėgimo Pie
tų Vietname, kur, anot jo, 
“visur buvo priimtas kara
liškai, gėrė arbatą su tau
tų vadais ir fotografavosi 
pas čan Kaiši,” ragina 
Amerikos lietuvius kuo dau
giau aukoti doleriu “dėl 
skurstančio ir tikrai badau
jančio ir nudriskusio lietu
vio.”

Bėga metai. Vis mažiau 
Amerikos lietuvių aukoja 
Balfui. vis labiau juo kra
tosi. Štai kaip viename emi
graciniame leidinyje gėdi
nami Bostono lietuviai: “Į 
Balfo parengimą, be pro
gramos dalyvių ir šeiminin
kų, atsilankė 93 asmenys. 
Bostono lietuviams yra gė
da su tokiu dalyvių skai
čiumi.”

Nepasitenkinimą B alfu 
rodo ir šie skaičiai, ku
riuos pernai paskelbė jo vei
kėjai. Buvo laikai, kai Bal- 
fas turėjo 144 skyrius. 1968 
metais jų beliko 56. Ne iš 
gero gyvenimo pernai Bal
fo nacionalinis sekretorius 
A. Dirvonas kreipėsi į Ka
nados lietuvius: “Kilo min
tis prašyti kitų kraštų lie
tuvius prisidėti prie bendro 
lietuvių šalpos darbo.”

Po kiekvieno kiek dides
nio Balfo parengimo, vadi
namo seimu, vyksta banke
tai. Vien savo administra
cijos išlaikymui per 22 
metus B alfas sunau d o j o 
107,035 doler. daugiau, ne
gu “gėrybių išsiuntimui ir 
emigracijai.” Pir m i n i n - 
kams, v i c e p i r mininkams, 
reikalų vedėjams linksma, 
gera, ir jie nenori matyti, 
kad čia pat, jį pašonėje, 
yra lietuvių kuriems para
ma kur kas labiau reika
linga, negu “ Lietuvoj e 
vargstantiems.” Net nuolat 
amerikoniškąjį gyvenimą 
giriantieji nacionalistiniai 
laikraščiai su kartėliu ,ra
šė: “ir čia, Čikagoje, ir vi
soje Amerikoje lietuviško 
vargo pasitaiko: ilgos ligos 
suėda visą žmogaus turtą, 
ir visuomenei tenka jį glo
boti.”

...Vieną dieną JAV gy
venantis Juozas Svinkūnas 
rašė Juozui Kaževai į Aly
taus rajono Šiugždu kaimą:

“Kada aš nueidavau pas 
Gurecką, kuris turi užsidė
jęs agentūrą dovanoms 
į Sovietų Respublikas siųs
ti, ir sutikdavau žmonių, 
kurie ateidavo siųsti dova
nas į Lietuvą, tai man bū
davo graudu žiūrėti į neku- 
riuos žmones. Susenę, su
vargę, drapanos ių pačių 
nudėvėtos, o siunčia dova
nas giminėm j Lietuvą. Tie, 
kurie serga kapitalizmo li
ga, labai moka gražiai laiš
kus rašyti ir maldauti al- 
mužnos iš Amerikos lietu
vių. Aš esu daug tokiu laiš
kų mates, taip išsilavinę, 
kad ir kiečiausia širdį su
graudina ir tokiu būdu gau
na iš giminių dovanas, ar 
jiems reikia, ar ne. Jie yra 
profesionalai ubagai.”

Apie sunkų gyvenimą 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pasakoja ir kitas lie
tuvis Petras Šlekys iš Ohio 
valstijos. Jo laiške, kurį 
savo kaimynams parodė 
Povilas Šlekys iš Kupiškio 
rajono Varduvų kaimo, yra 
ir tokios eilutės:

“Labai norėtume nusiųsti 
Jums ką nors, bet labai ap
gailestaujame, kad negali
me. Kai dabar abu nedir
bame, negalime sudaryti 
siuntinėliams pinigų. Gan 
daug teko išleisti pinigų gy
dytojams ir vaistams, tad 
dabar patys tik šiaip taip 
verčiamės iš pensijos.

Amerikoje labai brangus 
gydymas. Pavyzdžiui, mūsų 
mažam miestely ligoninėje 
tik už kambarj ir maista į 
dieną reik mokėti po 27 do
lerius. Į šitą sumą neįei
na nei vaistai, nei gydyto
jas, nei gydymas, nei ope
racija. Už tuos dalykus rei
kia mokėti atskirai ir gana 
brangiai.

Dideliuose miestuose, kaip 
Čikagoje, Niujorke, už li
gonine prisieina mokėti iki 
50 dolerių į dieną.”

Julija ir Petras Šlekiai 
sunkiai gyvena turtingoje 
kapitalizmo šalyje. Šie seni 
žmonės mano, — tai jiems 

: diena iš dienos teigia laik- 
1 raščiai, radijas, televizija,—

kad kituose kraštuose lapo- LEGENDA 
ja vargas ir skurdas. O ką 
jau kalbėti apie Lietuvą! 
Kaip teigia reakcinga emi
grantų spauda, Lietuvoje 
žmonės be pašalpos neišsi
verstų. Todėl ir ragina au
koti Balfui dolerių, o jis jau 
sugebės juos išleisti. Tik 
tegu, sakysim, Petras Šle
kys pasiunčia broliui į Lie
tuvą standartą, kaip reikia 
surašyti prašymą Balfui, ir 
tegu brolis paprašo siunti
nio.

Petras Šlekys savo ranka 
perrašo prašymą-laišką, ku
rį brolis iš Lietuvos turi pa
siųsti Balfui (nurodomas 
tikslus jo adresas) į Jung
tines Amerikos Valstijas:

“Gerbiamieji!
Esu.... metų amžiaus. 

Esu netekęs kairiosios ran
kos, o prieš porą metų apa
kau ant kairiosios akies, o 
ir dešinioji akis yra silp
na, dabar visą laiką yra 
gydoma.

Dėl savo senyvo amžiaus 
ir dėl netekimo rankos ir 
akies esu visai nebepajė
gus dirbti. Mano žmonos 
amžius ir sveikatos stovis 
irgi sudaro sunkumų.

Būkite malonus sušelpti 
mus.

Aš norėčiau gauti darbi
nius batus, guminius šiltus 
batus, su kuriais galėčiau 
vaikščioti apie namus, po 
purvą ir sniegą, paltui me
džiagos arba paltą, kostiu
mui medžiagos arba kostiu
mą, šiltas viršutines kel
nes.

Mano žmona norėtų gau
ti išeiginius batukus, gumi
nius šiltus darbinius batus, 
moteriškam kostiumui me
džiagos arba kostiumėlį, 
suknelei medžiagos arba 
suknelę.

Iš anksto nuoširdus ačiū 
; Jums.
■ Su pagarba

Povilas Šlekys.
(Bus daugiau)

TELŠIŲ SŪRIAI
Telšių sviesto gamyklos 

Luokės ceche įsisavinta nau
jos produkcijos sūrių “Olan
dų liliputai” gamykla. Pir
mosios jų tonos jau išsiųs
tos į prekybos tinklų. Tryš
kių ceche pradėti gaminti 
džiovinti sūreliai su kmy
nais.

Atėjo kartą pas tokį se
nelį dvi moterys ir prašė, 
kad šis jas pamokytų, pa
tartų Viena laikė save di
dele nusidėjėle. Jaunystėje 
ji buvo sulaužusi ištikimy
bę savo vyrui, ir todėl be 
paliovos graužėsi. O antroji, 
išgyvenusi savo gyvenimo 
dienas padoriai, pagal įsta
tymus, nė jokios taip jau 
ypatingos nuodėmės savyje 
nejautė, todėl nesikrimto ir 
buvo rami.

Senelis išklausinėjo jas 
apie jų gyvenimą. Viena su 
ašaromis prisipažino pada
rius savo didelę nuodėmę. 
Ji savo nuodėmę laikė tokią 
didelę esant, jog nebelaukė 
jos atleidimo. Antroji pasi
sakė nejaučianti padarius 
kokių ypatingų, sunkių nuo
dėmių. Senelis tarė pirma
jai:

—Tu, Dievo tarnaite, nu
eik už tvoros, surask didelį 
akmenį, tokį, kokį galėsi pa
kelti, ir atnešk man... O 
tu,—tarė jis tai, kuri nesi
jautė didele nusidėjėle, — 
atnešk man taip pat akme
nų, kiek tik valiosi, tik vis 
smulkių.

Moterys išėjo senelio įsa
kymo vykdyti. Neilgai tru
kus jiedvi sugrįžo: pirmoji 
atnešė didelį akmenį, o an
troji—pilną maišą smulkių 
akmenėlių.

Senelis apžiūrėjo akmenis 
ir tarė:

—Dabar štai ką padary
kit: nuneškit tuos akmenis 
atgal ir padėkit į tas pačias 
vietas, iš kurių paėmėt, ir 
kai padėsite — sugrįžkit 
pas mane.

Ir išėjo moterys senelio 
įsakymo vykdyti. Pirmoji 
lengvai atrado tą vietą, iš 
kurios akmenį buvo paėmu
si, ir padėjo kaip buvo; bet 
antroji niekaip negalėjo be- 
atsiminti, iš kurios vietelės 
kurį akmenėlį buvo paėmu
si, ir taip, neįvykdžius sene
lio įsakymo, su Tuo pačiu 
akmenų maišu sugrįžo at-

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

DRAMBLIO KAULO BOKŠTE
Į dramblio kaulo bokštą pasikėlęs
Iš šaukiančios minios, iš mulkių tarpo,
Norėtumei gyvent, kur kvepia gėlės,
Kur jautrią klausą glosto arfa.

Švelniai skambančioji arfa
Norėtum būti kuo toliau nuo tvaiko
Ir nuo tarpusavio peštynių, karo,
Iš aukšto sekt pasaulio šėlsmą paiką,
Ragauti iš taurės palaimintą nektarą,

Ragauti dangišką nektarą...
Lai apačioj idėjų kovos verda
Ir žmonija įveikti stengias blogį,
Pasiaukojančių ' būrių trimitai skardi
Ir ateitį šviesesnę skina žmogui,

O tu sau sėdi tingiai k rasėj, 
Palikęs — gatvių buitį grasią.

Tegu kiti tarp šiukšlių lieka taurūs, 
Triukšme melodijas išgirsta, klausos;
Progreso dėsniai tau per rūstūs, žiaurūs,
Per švelnios ginčų kovai tavo ausys,

Ne tau bendrauti su storžieviais, 
Tu—lyg orus Olimpo dievas!

Protestas tavo —šis traukimasis į kertę —
Vien tik talka pasaulio smurtui;
Tave išvedęs iš rikiuotės, priešas kerta 
Tiems, kas aukojas tautų laimei kurti. —

Jis įvilioti tave trokšta 
Į dramblio kaulo bokštą.

J. Šimonis

Tai štai—tarė senelis, — 
tas pat ir su nuodėmėmis. 
Tu lengvai padėjai, didelį 
ir sunkų akmenį atgal į vie
tą, todėl, kad atsiminei ka
me jį radai..

O tu negalėjai to padary
ti, todėl, kad nebeatsiminei, 
iš kur kurį akmenėlį esi pa
ėmusi.

Tas pat ir su nuodėmė
mis.

Tu savąją nuodėmę laikei 
galvoje, kentėjai dėl jos 
žmonių ir savo sąžinės prie
kaištus, buvai nusižeminusi 
ir užtat vadavaisi iš nuodė
mės pasekmių.

—O tu, — kreipėsi senelis 
į moterį, atnešusią atgal ak
menėlius, — tu darei mažas 
nuodėmes, daug jų ir nebe
atsiminei, nesigailėjai dėl jų, 
pripratai ir, kaltindama ki
tus dėl jų nuodėmių, kas
kart vis giliau grimzdai į 
savo nuodėmes.

Levas Tolstojus 
Išvertė Edvardas Levinskas 
Žagarė, 1922 m., 1969 m.

Turistai prieš 1,000 metų?
Dabar dažnai turistai sa

vo kuprinėse turi sudedamų 
peilį ir šakutę. Tuo niekas 
nesistebi. Tačiau Kazaksta- 
ne toks radinys labai sudo
mino žmones. Mat, bronzi
nis sudedamas peilis ir ša
kutė buvo surasti archeolo
ginių kasinėjimų metu. Ma
noma, kad jų savininkas gy
venęs prieš tūkstantį metų.
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Tai buvo mano maloniau
sias ir įdomiausias viešna-Viešnage Naujojoje Anglijoje

° J v J ° J . gės momentas.
Kadangi Floridos oras va- ' 

sąrą Šutrus, tai pabaigoj ; 
liepos nutariau nuvykti į 
Naująją Angliją — Bosto
ną, Usterį (Worcester) ir 
jų apylinkes. Čia, į Usterį, 
dar 1912 metais atvykau iš 
Lietuvos, čia dar labai anks
tyvoje jaunystėje pradėjau 
pinti svajonių juostą atei
ties gyvenimo, čia buvo lop
šys mano bręstančių idealų. < 
Čia dulkėtuose medvilniij 
fabrikuose dirbau 55-kių va
landų savaitę už $3.5, čia 
pradėjau pažinti darbo žmo
gaus buitį, iš čia pirmaja- 
jame pasauliniame kare 
išėjau tarnauti j Jungtinių 
Valstijų laivyną. Čia ma
čiau daug juodo ir balto, šil
to ir šalto...

Pirmajam pas auliniam 
karui baigiantis, jau sužeis
tas, grįžau čia. Čia, Bos
tone, lankiau inžinerijos 
mokyklą MIT, čia tapau di
plomuotas inžinierius, ir da
bar gyvenimo aplinkybėms 
pakrypus j gerąją pusę, pro
gai pasitaikius, lyg magne
tas mane traukia į čia, tą 
mano jaunystės svajonių 
lopšį.

Gamtos grožis
Naujoji Anglija ypač va

saros metu nuostabiai gra
ži. Suprantama, lietuviui 
nėra pasaulyje gražesnio 
gamtovaizdžio, kaip jo gim
tasis kraštas, Lietuva. Bet 
antruoju gražiausiu, kaip 
amerikiečiai sako, “second 
best,” tai jo antroji tėvynė, 
kur jis užbaigė augti ir pra
leido savo jaunystę.

Čia tarpkalniuose, lyg 
jaunuolio žydrios akys, eže
rėliai tviska; čia, anot poeto 
Maironio, “Miškais kaip rū
ta kalnai žaliuoja”; čia klo
niais sraunūs upeliai sruve
na.

Amerikos gyvenimo ap
linkybėms keičiantis, iš čia 
dulkėti medvilnių fabrikai 
išsikraustė į pietus, kur dar
bo jėgos pigesnės; iš čia 
ūkiai nuslinko į vidurvaka- 
rių “kolūkynus” — Ameri
kos javų aruodą, kur plyni 
laukai, kiek akis užmato, 
kur nėra ežių, raizginio ak
meninių tvorų ir mažųjų 
ūkelių rubežių. Čia auto
strados jungia tokius did
miesčius kaip Bostonas, 
Worcesteris, Providence ir 
kiti. Čia tarpkalniais ir eže
rėlių pakrantėmis vingiuo
ja asfaltuoti mažesni keliai, 
kuriais tik retkarčiais te- 
prabėga automobilis. Tuos 
kelius gaubia, lyg tuneliais, 
Naujosios Anglijos vešlus, 
lapotas medelynas. Čia ža
lumynų j6roje skendėja ma
žesni miesteliai — švarūs, 
tylūs, ramūs. Čia lopšys 
Amerikos civilizacijos, čia 
Amerikos širdis; ir čia, 
Hardwick, Mass., viename 
iš tokių miestelių, snūdu- 
ruojančių Naujosios Ąngli- 
jos kalnyne, kur gyvena gal 
ne visai šimtas žmonių, ir 
aš praleidau karšičausią va
saros mėnesį, rugpiūtį.

Mano artimieji
Prieš apie pusšimtį metų 

čia mano sesutė Marijoną, 
ištekėjusi už aukšto, ’tie
saus, blondino žemaičio Pe
tro Skralskio, įsigijo vieno 
hektaro ūkelį ir sukūrė šei
mynišką gyvenimą. Čia sun
kiu darbu ir nenuilstančiu 
triūsu jiedu išaugino šeimą, 
savo mažą ūkelį išplėtė jau 
į apie šimto hektarų, ir jų 
gyvenimo, sąlygos jau krypo 
į gerąją pusę. Tačiau an
trojo pasaulinio karo metu 
ąūnų paėmė į kariuomenę, 
dukra ištekėjo ir, gaisrui iš-

tikus, beveik visi trobesiai 
sudegė. Ūkininkavimą tu
rėjo nutraukti. _ Marijona 
mirė jau prieš beveik 20 me
tų. Petras dar gyvena su 
metų našta. Bet ir jį se
natvės ligos taip surakino, 
kad net ir po tuos laukus, 
kurių žemę jis per daugiau 
kaip 30 metų savo prakaitu 
vilgė, jis nebegali pavaikš
čioti. Petras jau prisiglau
dė, su savo antrąja žmona, 
buvusia T am u ti e n e, prie 
vaikų. Hardvike liko jau 
nedirbama žemė ir mažas 
namelis (cottage), kur mū
sų šeimos nariai visuomet, 
vasaros metu, randa prie
glaudą. Čia ramu, tylu ir 
jauku. Čia sukelia daug 
minčių iš praeities prisimi
nimų.

Kituose įvykiuose
Kad ir tokiose aplinkybėse 

netenka nuobodžiauti, bet 
visgi norisi žinoti, kas kitur 
dedasi. Rugpjūčio 17-tos ry
tas — žydrus, malonus. At
sisukau radiją ir girdžiu lie
tuvišką programą, vadina
mą “Laisvės Varpu,” kurią 
veda tūlas Miškinis. Tarp 
reklamų ir visokių parapi
jos biznio skelbimų, šen ir 
ten įterpiama net ir lietu
viška dainelė, nusikopijuota 
iš Tarybų Lietuvos poetų ir 
kompozitorių. Miškinis ne
apsiėjo neapšmeižęs savo 
gimtojo krašto ir neap- 
spiaudęs dabartinės Lietu
vos veido. Jis, mat, yra vie
nas iš tų paukščių, kurie ne
sigėdija dergti į savo lizdą. 
Pasidaro koktu. Uždarau 
radiją ir galvoju, kas to
liau? Girdėjau, kad Uste
rio lietuviai Olympijos par
ke turės banketą. Važiuoju 
ten.

Tep randu daug pažįsta
mų ir nuoširdžių draugų. 
Pirmoji pasitinka mane 
draugė Sukackienė, su ku
ria arčiau susipažinau va
žiuojant į Lietuvą 1965 me
tais. Ji yra viena iš Uste
rio veikliausių moterų, pui
ki kalbėtoja ir nuoširdi vei
kėja progresyvių gretose. 
Ten sutikau darbščius klubo 
veikėjus, kaip draugą Luką, 
draugą Raulušaitį ir kitus. 
Iš meno srities sutikau žy
mius dainininkus ir daini
ninkes: solistes Dirvelienę, 
Janulienę, pianistę Smith 
(buvusią Janulytę), Saba
liauską, LDS prezidentą Ri
chardą Janulį, na, ir gabųjį 
muziką ir ilgametį progre
syvių lietuvių choro vedėją 
Joną Dirvelį.

Joną pažinau dar 1917 
metais, prieš mano išėjimą 
į laivyną. Jis tuomet buvo 

' aukštas, lieknas, juodbruvis 
1 vaikinas (kaip amerikiečiai 
■ sako, “tall, dark and hand- 
• some”). Nuo to laiko, po 
daugiau kaip pusšimčio 
metų jį, kaip ir visus ki
tus, amžius slegia. Bet jis 
dar atrodo gerai: pilnas 
energijos, ryžto ir entuziaz
mo. Raginau Joną ir jo 
dainininkus važiuoti į Lietu
vą kitais metais, į Dainų 
šventę. Jonas lyg ir abejo
jo apie savo sveikatos sto
vį; tačiau jo žmonai prita
riant Ir meno mėgėjams ra
ginant, gal jis ir nutars va
žiuoti.

Pas Janulius
Čia neteko nuobodžiauti. 

Popietė greit nuslinko į 
skaidrų vasaros saulėleidį, 
besišnekučiuojant su nuo
širdžiais draugais. Skirs
tantis namo, Irena ir Ri
chardas Januliai užkviečia 
mane sekančią savaitę apsi
lankyti pas- juos į namus.

Nežiūrint, kaip

Richardas ir Irena gyve
na Palmer, Mass., nedidelia
me miestelyje, apie 40 mylių 
į vakarus nuo Usterio. Toje 
miestelio apylinkėje, už po
ros mylių į šiaurryčius nuo 
jo centro, randasi sekcija, 
vadinama Britton Estate. 
Čia dar mažai apgyventas 
pušynas, savo grožiu mažai 
atsilikęs nuo Lietuvoje 
Druskininkų kurorto. Ja
nulių namas naujas ir pato
giai suplanuotas. Namo ar
chitektūra suderinta su apy
linkės gamtovaizdžiu ir 
Naujosios Anglijos stiliaus 
skoniu. Vakarus, rytus ir 
šiaurę supa tamsiai žalios, 
aukštos, ramiai sau besnau- 
džiančios pušys, lyg byloda- 
mos Naujosios Anglijos pra
eitį ir bandydamos atspėti 
jos ateitį. Pietuose nauja 
gatvė, dar nebaigta asfal
tuoti. Tarpe pušyno ir pa
stato visą namą juosia, lyg 
kaspinas žalia pievelė. Va
kariniame šone Irenos gėlių 
darželis, panašus į lietuvai
čių rūtų darželius.

Kaip amerikiečiai sako, 
“Husband brings home the 
bacon and wife cooksit” 
(vyras parneša bekonų, 
o žmona iškepa). Čia kal
bu ne apie valgį, o apie pra
bangų Richardo ir Irenos 
namą. Richardas užima at
sakingą vietą vienoje iš pu
sėtinai didelių pramonės 
įstaigų ir parneša Irenai 
nemažai bekonų. Irena mo
ka juos skoningai iškepti.

Tiek to. Nežiūrint, kaip 
žavinga, gamta pasilieka 
gamta.
puošnus, namas pasilieka 
namu. Gamta: kalnai, klo
niai, upės, ežerai ir plyni 
laukai; puošniausi palociai 
iš marmuro, stiklo ir auk- 

, su žėrinčiais bokštais tėra 
, tik tyrlaukiai ir akmenų ar- 
. ba kitokių medžiagų laužai, 
. jei į juos nėra įtrkėšta žmo- 
. gaus sielos ir jausmų — 
. nuoširdumo ir draugišku- 
. mo. Richardas ir Irena, ku

rie yra gimę ir augę čia, 
Amerikoje, ir išauklėti pro- 
gresyviškos veiklos dvasio
je, yra labai nuoširdūs ir 
draugiški. Jie myli ir ger
bia jų tėvų.gimtąljį kraštą. 
Tokių jaunuolių pas mus 
nedaug. Mes turime juos 
įvertinti ir duoti jiems visas 
progas lietuvių veikloje. 
Tas priduos jiems energi
jos daugiau su mumis veikti.

Čia galėjo šis mano raši
nėlis ir baigtis. Bet nega
lima nepriminti ir mūsų to 
vakaro eigos Janulių na
muose. Aš senesnės kar
tos—jie jaunesnės, bet taip 
vadinama gentkartės spra
ga (generation gap) buvo 
nežymi. Jiedu ne tik su pa
saulėžiūra, bet ir su lietu
vių išeivijos veikla yra labai 
gerai susipažinę. Bedisku- 
suojant įvairius bėgančius 
šių dienų klausimus, be
klausant magnafono juoste
lių, kurių Richardas turi 
apsčiai — ypač Usterio ža
vingų solistų bei usteriečių 
skambaus choro — taip jau
kioj atmosferoj vakaras ir 
nuslinko į vidurnaktį.

Didelis ačiū jums, Janu
liai, už tokį malonų pa
įvairinimą mano viešnagės 
Naujojoje Anglijoje.

Inž. Gabrėnas

EAlSVfi

WORCESTER, MASS
Spaudos piknikas gerai 

pavyko
Gal jau bus paskutinis 

šiais metais mūsų piknikas, 
kuris atsibuvo rugsėjo 14-ą 
Olympia parke.

Oras tą dieną piknikui 
buvo gražus, žmonių suva
žiavo daug. Matomai, ma
žai kas pavalgę iš namų į 
šį pikniką važiavo, nes šei
mininkės nespėjo pietų me
tu visus aptarnauti. Da
bar žmonės ir nekantrūs: 
prisieina lukterėti, tai jau 
blogai.

Šį kartą dar prieš prasi
dedant programai publika 
susirinko ir kėdes susinešė 
į svetainę. Programai pra
sidėjus, visi tykiai sėdėjo ir 
atidžiai kla.sėsi.

Vedėja M. Sukackienė 
pirmiausia pristatė Joną 
Sabaliauską ir Oną Dirve- 
lienę, kurie labai sutartinai 
sudainavo tris liaudies dai
nas. Porą dainų maloniu 
balseliu publikai davė. Ele
na Brazauskienė ir tris dai
nas, tenoro balsu, linksmai 
sudainavo Albinas Dauk- 
šys. Dabar vedėja entuzias
tiškai pranešė, kad turime 
staigmeną: Netikėtai pas 
mus dalyvauja svečiai iš T. 
Lietuvos. Pirmiausia pri
statė Jungtinėse Tautose 
New Yorke dalyvvaujantį 
žurnalistą Albertą Laurin- 
čiuką, jo žmoną ir dukrą. 
Laurinčiukas sveikino ir 
linkėjo vi.so gero susirin
kusiems, ypač geros svei
katos. Žmona taipgi trum
pai kalbėjo. Po to iškvietė 
tarti žodį Emilį Emeljano- 
vą. Smarkus Lietuvoje au
gęs rusas išgyrė mūsų kraš-

tą, jo malonius, simpatingus 
žmones, gražius miestus ir 
gamtą. Antras svečias — 
Olegas Pustelnikovas, taip
gi T. Lietuvoje augęs, kal
bėjo teoriškai. Bandė pa
sakyti, kodėl jie čia randa
si, ką tyrinėja ir kad At
lanto vandenynas labai ma
žas. Iš jo kalbos davėsi su
prasti, kad tarp Europos ir 
Amerikos turėtų būti tam
presni ryšiai. Abu gražiai 
lietuviškai kalba; jei neži
nosi, nesakysi, kad jie rusų 
kilmės. Gi trečias Vladimi
rov Litvin kalbėjo rusiškai, 
nors jis yra ukrainietis. Šie 
jauni vyrai mokslininkai 
dalyvauja jūrų dugno bei 
vandenų tyrinėjime. Jų ta
rybinis laivas buvo apsisto
jęs Cape Cod pakrantėje, 
prie Woods Hole miestelio.

Paskutinę programos da
lį atliko gražiomis liaudies 
dainelėmis Hartfordo Lais
vės choras. Jam akompa
navo Wilmos Hollis duktė, 
o pirmiesiems daininin
kams — Helena Janulytė 
(Smithienė).

Teko kalbėtis su žymes
niais mūsų valstijos veikė
jais apie ateitį. Atrodo, kad 
jau didelių pramogų nebus 
galima surengti, nes jėgos 
silpnos., A. K—a

Pietūs Olympia parke
Juos rengia Parko ben

drovė rugsėjo- 28 d.—-šį sek
madienį, 1-ą valandą.

Kviečiame parko lanky
tojus dalyvauti, nes nuo 
mūsų priklauso šio parko 
išlaikymas. Pakvieskite ir 
savo kaimynus linksmai lai
ką praleisti tyrame ore.

Rengėjai
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PHILADELPHIA, PA
dėjo. Alice Gegžiutė patar
navo prie stalų. Viskas ėjo* 
geroje tvarkoje, maisto bu
vo skanaus ir svečiai buvo 
patenkinti.

Mes vietiniai patenkinti, 
kad tiek svečių atvyko ir 
turėjome su jais progą susi
tikti. Dabar laukiame kito 
susitikimo pas J. ir K. Čiur
lius spalio 12 d. Pattenburg,

Iš atsibuvusio spaudos 
naudai parengimo

Rugsėjo 21 d. parengimas 
įvyko Merkio salėje. Mudu 
su Pranu nuvykome dar 
prieš 10 vai. ryto, nes žino
jome, kad bus darbo. Rado
me d. V. Gustaitienę tvar
kant reikmenis prie stalų. 
M u d vi paruošėme stalus. 
Pribuvo šeimininkės V. Pa- 
liepienė ir H. Tureikienė 
su maistu, atvežė R. Merkis.

Laukiame svečių. Pirmu
tiniai atvyko iš New Yorko 
— d. A. Bimba su kitais 
draugais. Diena žraži saulė
ta. Svečių prisirinko pagir
tinai graži skaitlinė. Visi 
sveikinasi, šnekasi gražia
me sodne.

Kaip visuose parengimuo- 
se> taip ir šiame parengime 
darbavosi R. Merkis maisto 
supirkime ir suvežime. Mer
kiui padėjo J. Kazlauskas 
ir šeimininkės. Merkių visa 
šeima dirbo. Rožytė Merky
tė visuomet dirba, ačiū jai. 
Al. Merkio dukrelė irgi pa- nendres nuimti.

P. Walantiene

West Haven, Conn.
T Rugsėjo 14 d. mirė Joseph 
Shemeth, 403 Platt Avenue. 
Liko liūdesyje dukterys He
len Latvis ir Anna Bernik, 
sūnus Joseph R. Shemeth, 
brolis Charles Shemeth, trys 
anūkai ir trys proanūkiai.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas. v

Mrs. J. Totori^J^
Havana. — Kubos tabako 

darbininkai išpildė kvotą. 
Dabar jie padeda cukraus

ROCHESTER, N. Y.

Helen Stančikiene
Reiškiame gilią užuojautą jos mylimam vyrui 

Jonui Stančikui, sūnui, anūkams ir proanūkams, 
visiems giminėms ir draugams liūdesio valandoj.

Washingtonas.— Rugpiū- 
čio mėn. pragyvenimo kai
nos pakilo 0.4 proc. Kai ku
rios prekės paldlo 13 proc.,. 
kiaušiniai — 20 proc.

Norwood, Mass.
Rugsėjo 8 d. man teko da

lyvauti gražiame pobūvyje 
pas gerus laisviečius Praną ( 
ir Bronę Preibius, kurie gy
vena 32 Summit Ave., Wal
pole, Mass.

Tą dieną Bronė šventė 
savo gimtadienio sukaktį. ( 
Buvo pasikvietus savo arti
mas drauges ir draugus į šį 
pokylį. Dalyvavo S. Budre- 
vičienė, N. Grybienė, B. Žu- j 
kauskienė, C. Tarailienė, A. 
Vasiliauskienė, L. ir M. Tra- 
ikimavičiai, R. Zaluba, V. 
Žilaitis ir šio įvykio rašė- 
jas. Draugai Preibiai ska
niai pavaišino mus.

Bronė mums valgant ke
letą kartų pareiškė, kad šis 
valgis paruoštas tokiu pat 
būdu, kaip ir būdama Vil
niuj ruošdavo. Jai dar nėra 

' pilnai trejų metų, kai ji at
vyko į JAV, Cambridge, 

' Mass., pas savo sesutę.
Reiškia, Bronė dar pilnai 

atmena, kaip Vilniuj būda- 
' ma valgį pagamindavo. Na, 
, ir mes visi jautėmės, kad 
’ pietaujame ne Walpolyj, bet 
. Vilniuj.

Bevalgant atsirado ir gra
žus gimtadienio tortas ant 
stalo. Bronei buvo sudai
nuota linksmo gimtadienio 
daina, palinkėta laimingų il
gų metų ir gražios sveika
tos. Taipgi jai įteikta nuo 
visų draugų ir draugių kuk
li pinigiška dovanėlė.

Preibiai dar yra jaunave
džiai, jiems dar nėra pilnai 
vienų metų, kai jie susituo
kė. Prano vedybos jau bu
vo ne pirmos, bet Bronės 
Baliūnaitės buvo pirmos.

Linkiu jiems gražaus, lai
mingo ' šeimyniško gyvėm
imo. Taipgi Bronei linkiu 
sulaukti dar daug gimtadie-

Montello, Mass.
Lietf Moterų Apšvietos 

klubo piknikas rugpiūčio 7 
d. gerai pavyko. Pirminin
kavo Anna Markevičienė. 
Publikos buvo iš arti ir iš 
kitų kolonijų. Suėjome sa
vo draugus, pažįstamus ir 
draugiškai laiką praleido
me. .

K. Barčienė iš Cantono ne
seniai buvo grįžusi iš Tary
bų Lietuvos, kur suėjo sa-I 
vo gimines, aplankė įžymes
nes vietas miestuose, matė 
daug žmonių. Sakė, kad vi-J 
si gerai gyvena, gražiai ap
sirengę, nesiskundžia, kad 
truktų valgių ar pinigų, bet 
pageidauja automobilių.

Paulina Sinkevičienė grį
žo, iš ligoninės. Jos sveika
ta pasitaisė. Pirmiau Pau
lina, kai sveika buvo, daug 
dirbdavo per daugelį metų 
“Laisvės” piknikuose ir ki
tokiuose parengimuose. Lin
kiu jai pilnai atgauti svei
katą. i

Vasara jau pasibaigė. Ga-f 
vome rudeninį sezoną. Tu
rime nepamiršti mūsų susi
rinkimų, kurių nebuvo per 
vasarą. LLD 6 kp. susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
spalio 5, 2 vai. popiet. LDS 
67 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 13 d., 2 
vai. popiet. Prašome narius 
skaitlingai dalyvauti, nes 
yra labai svarbių reikalų, 
kaip “Vilnies” ir “Laisvėj 
vajus gavimui naujų skai
tytojų ir sukėlimui reikalin
gų finansinių fondų.

George Shimaitis

nių ir gražiai juos atžymė;
ti. M. Uždarinis

G. M. Savage G. Daukas
H. Velikienė ,,M. Vinskūnas
V. Bulienė P. K. Anderson
A. Koch P: Yurkštas
K. Žemaitienė R. U. Shereliai
O. Vilimaitienė B. R. černauskai
A. L. Bekešiai R. Barauskas
F, J. Kantenai 5 A. Baronienė
F. O. Griciai M. Trilikauskienė
M. Žemaitienė A. Usevičienė
V. Greibienė P. Barzdaitienė
P. A. Malinauskai S. A. Biganskai
J. O. Palskiai Paul Boika
A. Bačiulienė A. Gudienė
J. V, Rinkevičiai A. M. Arlauskai
J. J. Milleriai Bernotai
J. L. Kellet • F. K. Ausie jus
L. Vaišnora S. Sasna
S. Kanapė J. Gužas
J. D. Vaitai

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirė

Dominikas A. Litvaitis 
11’ 

Jonas Semenas
Reiškiame širdingą užuojautą D. A. Litvaičio 

ir J. Semėno šeimoms, jųjų giminėms ir artimie
siems čionai ir Lietuvoje.

J. ir S. Vinikaičiai
A. ir A. Jociai 
Marė Perkins 
J. ir J. White 
V. ir E. Valley 
Margaret Klishius 
A. ir M. Račkauskai 
Wm. ir M. Vilkauskai 
Jonas Ragauskas 

. B,, ir O. Putrimai 
Ch. ir T. Sholunai 
J. ir H. Bernotai 
J. ir E. Galvan 
A. ir P. Lukai 
J. ir A. Puishiai 
Adelė Pakalniškienė 
Della Mikalajūnas 
T. ir V. Norvelai 
V. ir M. Repečkai 
A. ir R. Tinfow 
Rožytė Samulionis 
R. ir A. Bruwer 
Walter Dubendris 
Eva Jesky 
Ant. Antąnavičia 
P. F. Steponaitis

J. ir P. Stančikai 
Domicėlė Kairis 
Mary Teerres 
Antanina Kelly 
P. ir A. Navickai 
Branius Jankowski 
Ona Klimas 
Beni Salaveičikas 
Feleksas Skleris 
J. ir H. Sholunai 
Marcelė Purvėnas 
Dominik Bogus 
Antanas Vegėla 
Nellie Petronieųė 
Povilas Pučkorius 
J. ir O. Rubai 
Agnes Pike 
J. ir A. Stukai 
G. ir J. Gendrėnai 
Elenora Sauchelly 
J. ir P Blaškiai 
J„ ir O. Greblikai 
Antanas Kavaliauskas* 
Elzbieta Davidonis 1 
Juozas Davidonis

. ,w«
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Pasigedau kaimyno
4 Leono Joniko
Visi žinome, kad drg. Le

oną Joniką suspaudė skau
di liga. Bet jis ją smarkiai 
kovoją ir matėme spaudoje 
kelias rašytas Kasdien ir 
šiaip straipsnį vieną - kitą. 
Bet aš gyvendama kaimy
nystėje, dažnai jį matyda
vau sėdint lauke ir šildan
tis prieš šviesią ir šiltą sau
lutę. Tačiau pastarąsias ke
lias savaites nematau. Tad 
paklausiau jo žmonos, ko
dėl Leonas nesėdi jo įpras
toje vietoje, prieš saulutę? 
Ji atsakė, kad pastaruoju 
laiku jis ėmė skustis, kad jo 
kojos ima mažiau klausyti, 
tai ir mažiau vaikšto. Ta
čiau gydytojas pataria “ne
klausyti” kojų, o “įsakyti”

joms dar daugiau vaikščio
ti.

Gaila, kad rudens laikui 
atėjus, ligoniui darosi sun
kiau. Būtų gerai, kad galė
tų saulėtoje. Floridoje pasi
kaitinti prieš saulutę, gal 
tas jam padėtų atsigauti, 
pasakiau Alisęi. Bet ji pa
lingavusi galvą, pažiūrėjo ir 
nieko neatsakė.

Linkiu dienraščio “Vil
nis” atsakingajam redakto
riui Leonui Jonikui “pri
versti kojas vaikščioti” ir 
greitu laiku visiškai ligą nu
galėti, nes jo laukia svarbus 
ir didelis redakcijos darbas.

Vyšnutė

New Delhi.— Indijoje už
mušta daugiau kaip 400 
žmonių indų ir moslemų re
liginėse riaušėse.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
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. Cali Mr. Fickel,- 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

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

(70-73)

LOOKING TO IMPROVE YOUR CAREER?

(1)........Then see what Sier Bath Gear Company has to offer.
In the way of work ; we are a prime manufacturer of gears 
couplings; (2) And in the way of salary and benefits: our pay rates 
rise up to $4.58 per hour. We also give several periodic merit in
creases plus a guaranteed annual wage increase. And there’s more, 
like: quarterly and annual bonuses plus company-paid pensions 
medical and life insurance plus sick pay plus, of course, liberal 
days and vacations.

If you are looking for a better job with a better future, we
a limited number of openings available on various shifts working on 
the following machines: Turret lathes, Bullards, Milling Machines, 
Grinders, Gear Cutters, Drill Presses, Slotters and Heat Treating. 
A 15% differential is paid for night shift which also applies to holi
days and vacations.

Why not come in or call for an appointment.
CALL MR. PHILIP PEDONE

and

plus 
holi-

have

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

ST. PETERSBURG, FLA

Mire

Jonas Semenas
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Petrei 

Semėnienei ir visai šeimai, Lietuvoje seserei, bro
liui, giminėms ir artimiems.

LLD 45 Kuopa

ST. PETERSBURG, FLA

Mire

Domininkas A. Litvaitis
Reiškiame širdingą užuojautą dukterims, jų šei

moms, Lietuvoje seseriai, broliui, giminėms ir ar
timiems.

LLD 45 Kuopa

1

WATERBURY, CONN

Jonas Dvilinskas
Mirė rugsėjo 7 d., š. m.

Mes, likusieji jo draugai, reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai Alenai Dvilinskienei, sūnui Edwar- 
dui Dvilinskui, dukrai Florence, anūkams ir anū
kėms, ir kitiems artimiems giminėms.

J. Svinkūnas
M. Svinkūnienė
P. Marozas
W. Yokubonis
J. Zelenakas
J. Strižauskas
M. Strižauskienė
M. Ulozienė

J. Vaitonis
P. Lenart
Klem Yenkeliūniene
G. Vosylius 
Ch,. Danisevich
J. Ablažienė
V. Ruginis
J. Ynamaitis

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

GOLF COURSE CUSTODIANS

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

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

(67-79)

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

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

DIE MAKERS 
and 

REPAIR

BUS BOYS 
OVER 18

NO DIPLOMAT

Excellent Fringe benefits, including

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

Bala Cynwyd, Pa.

to San

9-3341.

Freezer Warehouse man. Will 
train hard working man for future 
opportunity, 
man.

life insurance and profit sharing.

Call Mr. Haas

617-344-5200. Boston.

(71-72)

60-72)

Good pay for right 
Call now! 845-8950. 

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

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

(67-71)

MALE HELP WANTED

201-869-3000
8:30 A. M. to 5:00 P. M.

SIER BATH GEAR CO.
9252 Kennedy Boulevard

North Bergen, N. J.
An Equal Opportunity Employer (M/F)

Mention this ad.

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,
27 City Line Ave., Bala Cynwyd, 

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

CLERK-TYPIST
Accurate typing, invoices and 

general office duties. 
Permanent position.

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

(67-73)

INSTALLATION MECHANICS.

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

PORTERS 
GARAGE MEN 

DOOR MEN 
Good pay 

pleasant working conditions. 
CA 4-1330

(65-71)

(67-72)

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

THE PLACE
i 1609 N. Kings Highway - 

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

Have immediate openings for per
manent installation mechanics. For 
service and installation of conveyor 
equipment. For National manufac
turer. Some welding experience ne
cessary. Must have car, small hand 
tools, and be dependable. Work is in
teresting and varied. Good pay and 
travel expenses & excellent fringe 
benefits with opportunity to grow 
with company. Call Mr. Jim Owens, 
OL 9-8800. Mention this ad.

(71-75)

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)

SECURITY GUARDS

ASSEMBLY WORKERS:
Rapidly growing Skylight Manu

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

INC.
1222 Ridge Pike, Conshohocken, Pa. 

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

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

■» (68-74)

MAIN LINE College has open
ings for food service employees in 
September. Cooks, service person
nel, receiving clerks and utility. 
Full and part time. Call LA 5- 
4427. (65-71)

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 Bąrren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611 (64-74)

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.

AUTO MECHANIC. New Jersey’s 
largest Lincoln Mercury dealer. 
Good salary, liberal benefits, incen
tive, ideal working conditions. Con
tact Jim Burkly, President for in
terview.
NEWARK LINCOLN MERCURY

420 Bloomfield Ave., Newark, N. J.
484-4300. (71-77)

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. 
Pennsaukęn, N. J. (68-75)

BUS BOYS’ Expd. for Jewish Holi
day. Apply St. Charles Hotel, At
lantic City, N. J., New Jersey Ave. 
on the Boardwalk. 609-344-5241).

(71-73)

(70-74)

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)

ROCHESTER, N. Y

Helen Stanley-Stančikiene
Mirė rugsėjo 7 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui Stan- 
ley-Stančikui, ir jo sesutei Domicėlei Vilimas ir 
visiems giminėms ir draugams. ,

Justinas ir Petronėlė Stančikai
St. Petersburg, Fla.

IN MEMORY
of

CHARLES J. ARRISON

East Hartford, Conn

from employees of
FIRST NATIONAL STORES

CLEVELAND, OHIO
šių metų mirimai

Netekome sekamų gerų 
pažangiečių draugų ir drau
gių-

Gegužės 28 d. mirė Vik
torija Daraškienė.

Liepos 19 — J. Žebrys
Liepos 27 — M. Kazen.
Liepos 29 — J. Webra
Rugpiūčio 5 — V. Bekevi- 

čienė.
Rugp i ū č i o 6 — M. Tyz- 

nauskienė.
Rugpiūčio 21 — 0. Bum- 

bulienė.
Rugpiūčio 21 — J. Arma- 

les.
Rugpiūčio (?) — A. Kaz

lauskienė, daktaro Velionio 
žmona.

Rugsėjo 5 — Rakickas.

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

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 puses Patten- 
burgas randasi kairėje pup
sėję kelio 22, iš Eastono-*- 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

DIRECTOR
Foster Home, M. S. W.

R. N.
3 weekends, 2 weekdays per month 
in Children’s Infirmary. NURSES 
AIDES—Evenings for Convent In
firmary. ASSISTANT COTTAGE 

MOTHERS. TRUCK DRIVERS, 
CUSTODIAN, GUARDS. COUN

SELLORS. 1:30-10 PM. Weekdays.
10 AM-—7 PM. Weekends.

ST. DOMINICS HOME 
Blauvelt, N. Y. — 914-359-4163.

(71-74)

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

MAINTENANCE ENGINEER. Top 
salary complete knowledge of hotel 
maintenance required. Low pressure 
boilers. Paid vacation. Call Colony 
Motel, 609-344-6121. Atlantic City, 
N. J. » (68-75)

EXCELLENT POSITION. Mąin- 
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)

(67-77)

pORMITORY 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)

STAFF DIETICIAN. 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. (68-76)

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)

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

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

person 
medical 
215-PE 
(67-74)

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

(65-71)

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 Mi*. 
Dierolf. Call 609-456-1400 or 609- 
845-2900. (68-71)

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

(67-71)

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL-PHILA.

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

GIRARD & SUSQUEHANNA
Phila., Pa.

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)

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)

CLERK. High school grad. We are 
looking for an alert dependable, 
conscientious person to handle cle
rical duties in our inbound dock 
operation.’ Call Mr. Ken Covert. 

643-0488.
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

300 Port St., Newark, N. J.
(71-75)

This station is located at the Gi
rard Aye. 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 
GĘT STARTED

For information call 
Mr. Ingram or Mr- Barnes 

215—TE 9-4360.
(66-71)

in

The 
SHERWIN WILLIAMS CO. 

Has Opening for 
ASSISTANT MANAGER 

We have an immediate opening
Hammonton, N. J. area. Duties in
clude sales, operations and office 
details. Excellent salary, bonus, plus 
advancement opportunity. We offer 
all major company benefits. Contact 
Ken Taft at The Sherwin Williams 
Co., 221 Bellevue Ave., Hammonton. 
Phone: 609-561-2341 for a confiden
tial interview.

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 furnish^- 
8 AM to 10 AM, to 2 PM. To 
3:30 PM.

302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer 

(65rTD

ENGINEER—LICENSED. Under
stand refrigeration. Maintenance 
Mechanic with electrical experience.

breuningęr dairies
3015 N. 7th St., Phila., Pa.

BA 5-4863. <71-77)

Užrašykite “ 
giminėms, 
tuvoje. Prenumerata 12 dole’ 
rių.

savo
gyvenantiems Lie*

SHEET METAL MECHANIC. Close 
tolerance, chasis and cabinets, 18 
hours a week- Overtime.
ANCHOR PRECISION PRODUCTS

489-6565, Hackensack, N. J.
(71-78)

SCHOOL BUS DRIVERS

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

(65-72)

• EXTRUDER OPERATIONS. Main
tenance Mechanics. Wanted for po
lyethelene blown-film plant. Unusu
al and very attractive annual wage 
plan- All other fringe benefits, ma
ny opportunities for management 
training and promotiw- Phone 622- 
5800 ejęt.-202. Mr. Tom Somers. 
Newark, N. J. (71-80)

BĄKER. Some experience needed 
for modern doppt plant, pay time 
hrs. Good brly. rate, benefits, Apply 
Tues. Mr, S. Velinov. DONUTS 
GALORE, 1395 Suckle H'way,

Pennsauken, N. J. (71-76)
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Pirmas po atostogų Liet. Motery 
Klubo susirinkimas—įspūdingas

Rugsėjo 17-tą “Laisvės” ; 
salėn klubietės susirinko 
skaitlingai. <

Susirinkimą pravedė Klu
bo vicepirmininkė A. Rai- > 
nienė.

Klubo pirmininkė I. Mi
zarienė sveikino klubietes, 
skaitlingai susirinkusias. 
Buvo malonu visas klubie
tes po ilgų atostogų čia ma
tyti. Atrodė visos gerai pa
ilsėjusios. Nusispręs k i m e, 
kad šį sezoną visos dirbsi
me su dar didesniu ryžtu ir 
energija, kad išlaikyti mū
sų spaudą ir organizacijas. 
Svarbiausia užduotis — tai 
kova už baigimą Vietnamo 
karo, už pasaulinę taiką.

Aptarti Klubo reikalai.
Finansų sekretorė V. Ne- 

vinskienė su šeima išvyko 
Floridon pastoviai apsigy
venti. Jos pareigas perėmė 
Lilija Kavaliauskaitė.

“Laisvės” administracija 
prisiuntė laišką prašant tal
kos “Laisvės” vajuje. Nu
tarta pasveikinti vajaus ati
darymą su $100.

Profesoriaus Z. Januške
vičiaus priėmimo komisijos 
raportą pateikė Nastė Buk- 
nienė.

Pranešta, kad buvo sun
kiai susirgusios dvi Klubo 
narės — A. Kunevičienė ir 
Pranaitienė; jų sveikata ei
nanti geryn. Linkime joms 
pilnai susveikti ir vėl daly
vauti su mumis.

Susirinkime dalyvavo dvi 
viešnios — J. Baizley iš 
Huntington, L. L, ir Ema 
Rodgers, niujorkietė. Kvie
čiame visas, kurios tik pa
geidauja, dalyvauti mūsų 
susirinkimuose.

Amelija Juškevičienė, pra
ėjusią vasarą viešėjusi Lie
tuvoje ir susitikusi įsu Ma
ryte Zenkevičiene, pridavė 
Klubui Marytės dovaną — 
lietuvišką staltiesę. Klubas 
Marytei širdingai dėkoja! 
Marytė ir Vytautas Zenke- 
vičiai gyveno JA V-jose apie 
8 metus ir dirbo TSRS Am
basadoje Washingtone. 
Prieš porą metų jie grįžo 
Vilniun, ir jie mūs nepa
miršta. M. Zenkę v i č i e n ė 
yra amžina mūsų Klubo na
rė.

Antrą vakaro dalį prave
dė Nastė Buknienė. Čia bu
vo vaišės ir turėjome kal
bėtojų. Vaišėse dalyvavo ir 
keletas vyrų.

Kadangi šią vasarą kelios 
mūsų klubietės buvo nuvy- 
kusios į Tarybų Lietuvą, tai 
buvo įdomu pasiklausyti jų 
įgytų įspūdžių.

Pirmoji kalbėjo Bronė 
Keršulienė. Ji su savo vyru 
Walteriu Keršuliu Lietuvo
je viešėjo kiek ilgiau ir tu
rėjo progą pakeliauti po 
Lietuvą. Sakė: Viešnage 
esame labai patenkinti. Su
tikome senus pažįstamus ir 
įsigijome naujų. Visur bu
vome Lietuvos žmonių nuo
širdžiai sutikti ir pavaišinti. 
Aplankėme kolūkius ir ste
bėjome kolūkiečius dirbant 
laukuose. Įdomu buvo ma
tyti, kaip kombainais su
ima javus ir kartu iškulia 
grūdus. Kolūkiečiai gražiai 
gyvena ir gražiai puošiasi. 
Paviešėjome pas savo arti
muosius. Visi gražiai gyve
na. Aplankėme Rojaus Mi
zaros kapą Savilionyse. Gra
žus gamtovaizdis.

Antroji kalbėjo Ana Jakš
tienė. Kalbėjo trumpai, bet 
pasakė daug. Pirmiausia 
padėkojo Klubui už įteiktą 
dovanėlę jai vykstant Lietu
von. Sakė: džiaugiuosi, kad

aplankiau savo tėvų gimtą
ją šalį. Mano tėvai man pa
sakojo, kokią Lietuvą jie 
paliko, tai buvo prieš dau
gelį metų. Lietuva graži ša
lis. Nauja, socialistinė san
tvarka Lietuvą gražiai iš
puošė naujais pastatais. Lie- ' 
tuvoje mokslas ir menas 
iškilę aukštai. Džiaugiuosi, 
kad lietuvių tauta suklestė
jo naujuose kūrybiniuose 
žygiuose ir kad lietuvybei 
užtikrinta skaisti ateitis. 
Aš siūlau Amerikos jauni
mui nuvykti į Lietuvą susi
pažinti su šalies kultūra ir 
jos gražiai išauklėtu jauni
mu.

Paskiausiai kalbėjo Ieva 
Mizarienė. Sakė: Ši mano 
kelionė buvo kiek skirtin
gesnė nuo pirmesnių, nes šį 
kartą aplankiau ir keletą 
kitų šalių. Sustojau Pran
cūzijoje, Italijoje ir kitose 
šalyse. Roma gražus mies
tas, įdomi jo senovinė ar
chitektūra. O Pompėja be
veik pusiau atkasta iš griu
vėsių. Ten pastebėjau įdo
mių meno kūrinių. Buvau 
Čekoslovakijoj, Pragoję. 
Ten truputį jaučiamas žmo
nių susijaudinimas. Tačiau, 
kaip jų žmonės sakė, laikui 
bėgant reikalai susitvarkys. 
Maskvoje kiek plačiau pasi
žvalgiau. Teko stebėti fes
tivalį ir kai ką daugiau. O 
apie Lietuvą daug turėčiau 
kalbėti. Ji gražėja, klesti, 
vis labiau kyla kultūroje, 
moksle. Lietuvos moksli
ninkai aukštai vertinami 
Tarybų Sąjungoje. Ir kai
mas gražėja su kiekviena 
diena. Man lankymasis Lie
tuvoje tapo kaip ir tradici
nis. O ypatingai pastaruo
ju laiku .dar labiau mane 
traukia, kadangi ten ilsis 
mano mielojo vyro Rojaus 
Mizaros palaikai. Atsisvei
kinu su Lietuva visuomet su 

; ašaromis akyse. Kadangi šį 
kartą viešėjau ilgesnį laiką, 
tai teko visur apsilankyti, 

' pasikalbėti su žmonėmis.
Prašė perduoti geriausius 

• linkėjimus Amerikos lietu
viams.

Valgiais ir gėrimais prie 
vaišių prisidėjo visa eilė 
klubiečių: J. Augutienė, A. 
Vaznienė, D. Galinauskie- 
nė, F. Mažylienė, H. Siaurie- 
nė, O. Dobilienė, O. Čepu
lienė, K. Petrikienė.

M. Jakštienė — gražų su
venyrą.

J. Lazauskienė — puokš
tę gėlių.

Julija Anskienė — $5.
Bronė Keršulienė parve

žė lauktuvių iš Lietuvos — 
nuo savęs ir vilnietės Filo
menos Petruševičienės — ir 
pąvaišino klubietes.

Vaišes ir stalus paruošė 
H. Siaurienė, K. Čeikauskie
nė; joms pagelbėjo N. Buk- 
nienė.

Visoms širdingas ačiū!
V. Rimkienė

Sekmadienį visi būkite “Laisves” salėje. Bus dideli pietūs 
su visokiomis vaišėmis. Pradžia 1 vai. Susirinkite laiku!

WORCESTER, MASS
Liepos 23 d. mirė ligoni

nėje Ona Lapinskienė, 69 m. 
amžiaus. Vietinė spauda 
kasdieną skelbia, kas mirė 
ir ką miręs palieka iš arti
mųjų giminių. Apie Oną La
pinskienę rašė, kad mirė, 
bet apie likusias gimines 
nieko nerašė.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 7 dieną po ilgos 
sunkios ligos Waterburio 

ligoninėje mirė Jonas Dvi- 
linskas, gyvenęs 103 Ledge- 
side Avė. Laisvai palaido
tas rugsėjo 10 d. Waterbu
rio Lietuvių Laisvose kapi
nėse.

Liūdesy liko žmona Alena 
Dvilinskienė, sūnus Edward 
ir duktė Mrs. Florence 
Fratti, abu gyvena Water
bury ; taipgi liko vienas anū
kas ir 5 anūkės, seserys ir 
vienas brolis Lietuvoje.

Buvo gimęs ir augęs ne
toli Alytaus, Varanausko 
kaime. Jaunas būdamas at
vyko į šią šalį prieš 57 me
tus ir visą laiką gyveno šia
me mieste, dirbdamas įvai
rius darbus. Per daugelį 
metų dirbo Scovill Mfg. Co. 
kaip vielų traukėjas. Taipgi 
dirbo American Brass Co., 
o per paskutinius metus dir
bo St. Marys ligoninėje. 
Buvo išėjęs į pensiją prieš 
apie metus laiko.

Priklausė prie LLD 28 kp. 
ir prie LDS 49 kp.

Buvo laisvas, susipratęs 
ir labai gero būdo žmogus. 
Su visais mokėjo gražiai su
gyventi. Per daugelį metų 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas. Visuomet lan
kydavo mūsų parengimus ir 
kada buvo jaunesnis prisi
dėdavo darbu parengimuo
se.

Gaila, kad taip mūsų drau
gai retėja.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai, sūnui, dukrai, anū
kams ir kitiems jo artimie
siems. O Tu, Jonai, ilsėkis 
ramiai šios šalies žemelėje.

ir

Stockholmas, Švedija. — 
Skandinavijoje siautęs vie
sulas užmušė 21 žmogų ir 
daug nuostolių padarė.

Ona Lapinskienė paliko 
Lietuvoje tris seseris ir 
brolį, Amerikoje paliko tris 
dėdes, du gyvena šiame mie
ste. Vienas dėdė Pranas Pet
kunas pagelbėjo jai atvyk
ti i Amerika. Dėdė P. Pet- 
kūnas nuėjo pas grabo rių 
pasiteirauti, kodėl neskelbia 
apie jos gimines. Graborius 
sakė, kad jos laidotuvėmis 
rūpi naši administratorius 

1 kunigas A. Yankauskas. P. 
Petkunas kreipėsi pas ad
ministratorių. Yankauskas 
pasakė, kad ji nieko nemini 
savo testamente apie sese
ris ir brolį, kad ji savo visą 
likusi turtą palieka Our La
dy of Vilnius bažnyčiai. Tes
tamente pažymėta 2 tūks
tančiai dolerių dėl mišių ir 
po penkis šimtus dolerių ku
nigams Yankauskui ir Ste
ponaičiui už rūpinimąsi jos 
laidotuvėmis.

Dėdė Petkunas greit pa
rašė laiškus velionės sese
rims ir broliui į Lietuvą. 
Jis rašė, kad kunigas Yan
kauskas rūpinosi laidotuvė
mis. Seserys ir brolis krei
pėsi per laišką apie jų se
sutės mirti. Kunigas, gavęs 
tą laiška, davė atsakymą ta
me pačiame laiške apačioj, 
kad jų mirusi sesutė visą sa
vo turtelį paliko bažnyčiai 
bei jos labdaringiems tiks
lams.

Mūsų ligoniai
Juozas Zelenakas jau se

niai serga. Buvo ligoninėje, 
dabar gydosi namie, bet 
sveikata nekokia.

Charles Lusas serga ir 
randasi Waterburio ligoni
nėje jau kelinta savaitė.

J. Maiga, gyvena Thomas
ton, buvo ligoninėje, dabar 
jau namie gydosi. Sakė, kad 
sveikata eina geryn ir keti
na atvažiuoti į Waterburį 
kada bus pietūs LLD 28 kp. 
lapkričio 2 d. Po pietų Ame
lia Juškevičienė iš Stam- 
fordo, rodys slides, kurias 
padarė važinėdama po Eu
ropą pereitą vasarą.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti, kad ir jie 
galėtu dalyvauti su mumis.

M. Svinkūnienė

JOHN JUREVICH
Mirė spalio 1 d., 1966 m.

Sukanka treji metai kai mirė mano 
mylimas vyras Jonas. Lieku liūdesy j.

Mikalina Jiurevich
Brooklyn, N. Y.

“Peaceful Atom”
Thousands of balloons re

presenting radioactive par
ticles were released into the

Šaukiam į lenktynes 
“Laisvės” fondui sukelti

Parengimų Kalendorius
Spalio-October 12 d.

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

LH
M

LLD 185 kp. rugsėjo mėne- 
air by Vermonters protest- šio susirinkime perskaitė 
ing a proposed nuclear.plant1 “T

An exciting promise for 
mankind — the peaceful 
atom, is dimmed by a grow
ing fear of contamination. 
Angry citizens battle to 
keep nuclear power plants 
(“nukes”) out. A young 
mother holding her baby in 
her arms said: “What do 
vou sav to your kids when 
they grow up: Sorry, no air 
to breathe, no water to 
drink?”

At a study-group discus
sion in Huntington, N. Y., 
Mrs. R. Westphal speaks 
against proposed nukes on 
Long Island: “They’ve ad
vertised as clean,” she says, 
“but only because you can’t 
see the waste.”

In a few places such as 
Ithaca, N. Y., and Westport, 
Conn., the utilities were 
forced to scrap their plans 
and write off their preli
minary investments by the 
aroused people.

Use

“Laisvės” Administracijos 
atsišaukimą. Nutarė aukau
ti iš 185 kp. iždo $100.

Taipgi, mes šaukiame New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bą, Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmą i kuopą ir 
kitas kuopas, į lenktynes, 
kurie daugiau sukelsime pi
nigų “Laisvės” fondui.

Spalio 26 d. “Laisvės” sa
lėje surengsime kultūrinę 
popietę su j u n g i a n t ir su 
šių metų rinkimais, ypa
tingai New Yorko miesto, 
nes šiais metais ir Ameri
kos Korministų Partija tu
rės savo kandidatus New 
Yorko miesto majoro ir 
kontrolieriaus vietai. Tai la
bai svarbu visiems susipa
žinti su šių metų rinkimais.

Susirinkimas baigtas su 
kava, vynu ir tortais.

Su visom ir visais pasima
tysime šį sekmadienį “Lais
vės” bankete, pagerbimui: 
Petro Šolomsko ir Valiuko 
Bunkaus.

J. Grybas

Puikios išleistuvės

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 pirm a d i e n i o vakarą, 
rugsėjo 29. • .

Turime svarbių uždavinį
Malonėkite nepamiršti. ■

Sekretorius (70-71)

Pranešimai
LLD 1-os kp. susirinki

mas įvyks rugsėjo 29 d., 8 v. 
vakaro, “Laisvės” name. 
Prašau visų narių ateiti, 
nes jau atostogos pasibaigė. 
Turime daug reikalų aptar
ti.

G. Waresonas

FK

i.

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopa turėjo su

sirinkimą rugsėjo 7 d. Su
sirinkimas nutarė rengti

Seserys ir brolis kreipė- pietus ir kviesti Hartfordo 
si pas dėdę Petkuną, kad Laisvės chorą. Taigi, kartu 
jis paimtų šį reikalą ir iš-,bus pietūs ir koncertas, 
tirtu, kaip dalykai stovi. Dė- T" rrvi_
dė Petkunas, išvertęs tuos 
laiškus į anglų kalbą, perda
vė savo advokatui. Jis krei
pėsi pas kunigą Yankauską 
ir sudarymo testamento ad
vokatą Millerį, Abiejų pusių 
advokatai ir administrato
rius Yankauskas turėjo ati- kričio 2 d., 103 Green 
dengti velionės testamentą bus pietūs ir drg. Juškevi- 
ir jos paliktą turtą. Velio- čienė parodys nuotraukas iš 
nės banko knygutė parodė, i savo kelionės, 
kad banke yra $10,668. Ve- ™ ’ 
lionė.s vvras pirmiau mirė. 
Abu jie buvo taiinūs, niekur 
nedalyvavo, abu dirbo ir ne
blogai uždirbo, turėjo būti 
daugiau pinigų, negu banko 
knygutė rodė. Abu nelabai 
pasitikėjo bankais, tai jie 
namie turėjo savo banką - 
geležinę šėpą.

Po šermenų kunigas Yan
kauskas norėjo tą šėpą ati
daryti, bet kombinacijos ne
turėjo, tai turėjo šauktis 
mechaniką, kad atidarytų. 
Jis atidarė. Paskelbė, kad 
rado apdraudos certifikatą 
vertės $1,000, kuria atnešė 
nrie abiejų advokatu. Tai 
visas turtas — $11,668.

Po ilgo laukimo abi pusės 
nutarė apmokėti šermenų 
išlaidas $1,000, 2 tūkst. mi
šioms ir po 5 šimtus dolerių 
Yankauskui ir Steponavi
čiui. Likusius padalyti per 
pusę po $3,844. Dėdė Petku
nas pranešė seserims ir bro
liui, viskas jau užbaigta ir 
klausė, kaip turtas išdalinti, 
kuris priklauso jiems. Visi 
keturi pasirašė dokumentą, 
kad už tuos pinigus užsaky
tų jiems automobilį. Jų pra
šymą dėdė išpildė. Dabar se
serys ir brolis važinėja nau
ja Volga.

Ona Lapinskienė buvo 
prisiekdinta, kad niekam 
nekalbėtų, kol ji gyva, apie 
testamento tekstą.

J. Jaskevičius

Diena dar nenustatyta. Tik 
žinoma, kad bus spalio .pa
baigoje.

Waterburio draugai susi
tarė su Amelija Juškevičie
ne, kuri pereitą vasarą va
žinėjo po kitas šalis ir turi 
nuotraukų parodyti. Lap- 

l St.

Teko kalbėtis su Hartfor
do draugais, kad jie rengs 
spaudos naudai .parengimą, 
veikiausiai šį rudenį, kai bū
na orai geresni.

J. Strižauskas

New Yorkas. — Federali- 
niai investigatoriai čia su
rado, kad be reikalo išeik
vota iš šalpos (welfare) 
fondo 85 milijonai dolerių, 
daugeliui permokant, ki
tiems visai be reikalo mo
kant.

Draugai Vladas ir Bronė 
Keršuliai susikvietė savo 
artimųjų būrelį į savo rezi
dencijos sodą tikslu išleisti 
draugus Laurinčiukus į Lie
tuvą. Visi svečiai buvo ska
niai pavaišinti.

Pirmininkaujantis P. Ven
ta iššaukė keletą svečių tar
ti žodį. Visi linkėjo Laurih- 
čiukams laimingos kelionės, 
Lietuvoje smagiai atostogas 
praleisti ir vėl grįžti į New 
Yorką.

Paaiškėjo, kad Laurinčiu- 
kų dukrelė Izoldytė jau at
gal negrįš, kad ji Lietuvoje 
tęs mokslus. Taipgi paaiškė
jo, kad jos gimtadienio su
kaktis buvo prieš porą die
nų. Tad Bronė Keršulienė 
atnešė tortą su žvakutėmis 
ir visi sudainavome ilgiau
sių Izoldytei metų.

Svečiai labai dėkingi drau
gams Keršuliams už šaunią 
puotą. Ta proga abu Keršu
liai papasakojo . savo įspū
džius, Lietuvoje įgytus. Jie 
labai patenkinti savo vieš
nage.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, spa
lio 1, “Laisvės” salėje. Visi 
kuopos nariai prašomi da
lyvauti susirinkime. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Valdyba

KLAIDOS ATITAISYMAS*

Rugsėjo 19 dienos “Lais
vėje” straipsnyje “Pagerb
sime du brangius laisvie- 
čius” įsiskverbusi nemaloni 
klaida. Kalbėdama apie mū
sų veikėją V. Bunkų, drau
gė Feiferienė sako, kad be 
kitko, jis “priklausė prie 
Lietuvos Šelpimo Komiteto, 
ėjo Centro Komiteto pirmi
ninko pareigas”. Bet drg. 
Bunkus pirmininko pareigų 
nėjo. Komiteto pirmininku 
buvo A..Bimba, o kai jis iš
vyko į Tarybų Lietuvą, tai 
per visą pusmetį pirmininko 
pareigas ėjo mūsų įžymus 
veikėjas Vincas Čepulis.

Šiuo ta klaida atitaisoma.

Washing tonas. — FBI di
rektorius Hooveris skelbia, 
kad per pirmuosius šių me
tų 6 mėnesius kriminaliz- 
mas pakilo 9 proc.

“LAISVĖS” BANKETAS
RUOŠIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį Rugsėjo 28, 1969
“LAISVES” SALEJE

102-02 LIBERTY AVĖ.
PRADŽIA 1-mą VAL. DIENĄ

OZONE PARK, N. Y. 4

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

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.
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