
L LAISVE
Semi-Weekly

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

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. under the

Act of March 3, 1879

No. 73

KRISLAI
Prasidėjo “Laisvės” vajus 
New Yorkas puikiai pasirodė

naujų 
finansi-

mėnesių
kaip ir

Izraelio komunistai 
Nori atominių ginklų

— J. Gasiūnas —

Spalio 1 d. prasidėjo mūsų 
laikraščio vajus. Vajininkai 
įsijungė darban atnaujinti 
prenumeratas, gauti 
skaitytojų ir sukelti 
feam fondui $15,000.

Tikimės, kad trijų 
vajus gerai pavyks,
pereitasis vajus pavyko. Tiki
mės, kad bus sukelta $15,000 
dar ir su kaupu.

Svarbu priminti, kad per
eitasis vajus, sėkmingai pra
vestas, užtikrino “Laisvės” iš- 
eidinėjimą iki pat šio vajaus 
pradžios. Tikimės, kad ir šis 
vajus užtikrins “Laisvės” iš- 
eidinėjimą sekantiems me
tams. .

ir ilgame-
P. šoloms-

kitais sve-

New Yorko miesto laisvie- 
čiai atidarė vajų iškilmin
game bankete rugsėjo 28 d., 
kuriame buvo pagerbti vaji- 
ninkas V. Bunkus 
tis spaustuvninkas 
kas.

Laisviečiais ir
čiais salė buvo perpildyta. Su
brinko daugiau publikos, ne
gu tikėtasi. Finansiniam fon
dui sukelta apie arti $2,000.

‘fcai puiki pradžia. Tikimės, 
kad ir kituose miestuose bus 
suruošti valaus pokyliai. Vi
siems bendrai kooperuojant 
bus daugiau naudos mūsų 
spaudai.

Ona Laukaitienė (buvusi 
Grikštienė). Brooklyn. N. Y., 
dovanojo “Laisvei” viena Lie
tuviu Namo Bendrovės šėrą.

Už gražią dovaną 
jai dėkui.

širdingai

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaifinis

Protestai auga prieš paramą !. ė J

Izraelio agresijai
del
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Washingtonas. — Izraelio bright ir senatorius Gore 
premjerė Goldą Meir buvo pareiškė, kad Nixono nusis- 
iškilmingai priimta sostinė- tatymas remti Izraelio ag- 
je ir NewYorke. Prez. Nixo- resiją didina Vidurio Rytu 
nas suruošė jos pagarbai . krizę, kuri gali vėl virsti 
valstybinį banketą. n™.,

Pasitarime su Nixonu Me
ir prašė daugiau militari- 
nių lėktuvų ir finansų “ap
sigynimui nuo arabų”. Ni
xonas yra linkęs jos prašy
mą patenkinti.

Prieš Izraelio agresijos 
rėmimą tuo pačiu metu dau
gėja iš visų pusių protestai. 
Senatinio užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Fui-

visuotiniu karu su arabais.
Fulbright ir Gore siūlo 

Nixonui tartis su Tarybų 
Sąjunga, kad būtų sulaiky
tos ginklų lenktynės Vidu
rio Rytų valstybėse.

Santiago. — Čilės valdžia 
jau 17-tą kartą numažino 
pinigų vertę. Numažinimas 
žymiai apsunkina darbinin
kus ir valstiečius.

Prancūzijos darbo federacijos 
ruošiasi naujoms kovoms

Paryžius. — Generalinės 
darbo Federacijos ir Pran
cūzijos Demokratinio Dar
bo Federacijos vadovai su
sitarė bendrai kovai už di
desnes darbininkams algas 
ir geresnes darbo sąlygas.

Abiejų didžiųjų federaci
jų vadovai davė atsakymą 
prez. Pompidou, kuris sie- 
kiasi uždrausti darbininkų 
streikus, kad prie dabarti
nių sąlygų darbo lauke ra
mybės negalės būti, bet bus 
daugiau akcijos.

Federacijų vadovai nuro

Tarybos
Kisielius

Bendr u o m e n ė s 
(vaduotojų) vadas 
paskelbė svietui savo dekre
tą :

“Dėl senųjų ateivių reikia 
rašvti mirt’es inožvmi. Tai re- 
3jį^bė. Nekalbėkim apie se
nuosius—nėra in. Yra likusi 
penktoji dalis. Po penkių me
tų ir jos nebus.”

A. Sabalis, kitas Bendruo
menės 
kad 
pijų 
liko 
giau
jįapijų yra merdėjimo padė
tyje.

vadovas, nusiskundė, 
iš 118 lietuvišku para- 
Jungtinėse Valstijose be- 

96, o kunigų yra dau- 
kai'p 600. Daugelis pa-

apmeluodami, 
be laiko “pa- 

lietuvių kil-

Bendruomenės ir kitų pana- 
’ šių grupuočių vaduotojai, vi

saip niekindami Tarybų Lie
tuvą, visaip ją 
daugelį lietuviu 
laidoja,” ypač 
mės jaunimą.

Jeigu jau tokia baisi Lietu
va, kokią piešia vfeoki veiks
niai, tai kam ją mylėti ir dar 
kam lietuvybę palaikyti, ge
riau viską pamiršti, kas lie
tuviška, ir pasidaryti 
amerikonais.

Atrodo, veiksniai 
lietuvybę visais galais
tu dejuoja, kad lietuvybė bai
gia nykti.

tikrais

marina 
ir kar-
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Kviečiame darban atnaujinti 
prenumeratas ir gauti naujų 
Prašome visus vajininkus darbuotis šiame vajuje, 

kad pasekmės būtų sėkmingos. “Laisvės” Bendroves di
rektoriai nutarė kreiptis j visuomenę paramos, kad su
kelti $15,000 į finansinį fondą išlaikymui laikiusio “Lais
ves” 1970 metams.

Naujiems skaiytojams yra nuolaida $1. Vieton $9 
metams, bus $8 ir, prie to, gaus ir po knygą veltui.

Linkime daug sėkmės mūsų vajininkams. Lauksime 
jūsų pranešimų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA

Nixonas pasakė, kad jis ne 
sutinka su sen. Goodell pa- prit 
siūlymu iki 1970 m. pabai- prit 
gos 
litarines jėgas iš Vietnamo.: je u?

Nixonas sako, kad jis no-!/iedžio. P

imu gub. Rockefelleris 
keletą mėnesių pasky- 

JAV mi-’rč Goode]] senatorium vieto-

dė, kad darbo sulaikymas 
yra kasdieninis klausimas ir 
streikai galimi visoje šaly
je, jeigu valdžia ir privačios 
kompanijos nesutiks susi
tarti su unijomis ir paten
kinti darbininkų reikalavi
mus.

Madison, Wis. — Apie 400 
protestantų prieš šalpos 
mažinimą, vadovaujami ku
nigo Groppi, sumaršavo į 
legislatūros kambarį. Buvo 
pašaukta 300 milicijos narių 
demonstrantams išvaryti.

200 advokatų protestas privertė 
teisėją panaikinti kaltinimą

Chicago. — Teisėjas Hoff
man, gavęs daugiau kaip 
200 advokatų protestą, pa
naikino kaltinimą prieš ke-

eluota 8,300 balsų, o šių me
tų rugsėjo pradžioje —- 13,- 
400 balsų.

Reikia pasakyti, kad Fede
racija turi didelės įtakos val
džioje, jos nariais yra prem
jerė Meir ir kai kurie kiti val
džios pareigūnai.

Prie dabartinių aplinkybių, 
kai šalis yra karo stovyje, o 
komunistai apšaukti net ša
lies išdavikais, nes jie smerkia 
Izraelio agresiją ir nori taikos 
su arabais, tai nemažas komu
nistų laimėjimas.

turis advokatus, kurie gina 
civilinių teisių kovotojus.

Teisėjas Hoffman pareiš
kė, kad jis nenori matyti 
teismabutyje protestuojan
čių šimtų advokatų, susirin
kusių teismabučio prieangy
je. Todėl jis ir panaikino 
kaltinimą.

Astuonių kovotojų teis
mas tęsiamas. Jie kaltinami 
“riaušių kėlimu” demokra
tų konvencijos metu Chica
go j e 1968 metų vasarą.

- 4^/zraelio Generalinės Darbi
ninku Federacijos rinkimuose 
komunistų balsai pakilo net 

proc.- 1965 metais už ko
munistų kandidatus buvo pa-

Amerikiečių ginklais ir fi
nansais palaikomas Pietų Viet
namo prezidentas Thieu užsi
geidė gauti iš Jungtiniu Vals
tijų atominių ginklų. Tuomet 
ir be amerikiečių karių pa
galbos gen. Thieu mano susi
doroti su kėmunistais.

O kas tada atsitiktu, jei
gu ir iš kitos pusės bųtų pa
naudoti atominiai, ginklai ? 
Vietnamo žemės nepakaktų. 
Atominiai ginklai gali pa
degti visą pasaulį.

Gerai, kad pusgalviams ne- 
paduoti atominiai ginklai. 
Dar būtų geriau ir pasauliui 
saugiau, jeigu būtu susitarta 
dėl atominių ginklų kontro
lės.

Kauno Botanikos sode. M. Ogajaus nuotrauka.

K ABLE GRAMO S IŠ LIETUVOS
Radijo ir televizijos 
darbuotojų varžybos

Vilnius. — Tris dienas tę
sėsi 11-osios Pabaltijo radi
jo ir televizijos darbuotojų 
varžybos. Žurnalistai de
monstravo profesinį meist
riškumą ir rungtyniavos ei
lėje. sporto šakų.

Pirmąją varžybų dieną 
Lietuvos radijo ir televizi- 
j o s darbuotojų paruoštos 
vinejtės telelaidoms pripa
žintos geriausiomis.

Daugiau karių siunčia 
į Šiaurės Airiją

Belfast. — Anglijos val
džia atsiuntė dar 600 karei
vių malšinti susikirtimus 
tarp katalikų ir protestan
tų. Dabar .Anglijos karių 
ten yra 7,500. Kariai palai
ko vietinę valdžią, kuri su
sideda ziš protestantų.

Valdiškoji Darbo Partija 
skelbia, kad ji pritaria tam 
tikroms reformoms Šiaurės 
Airijoje.

Planas pirma laiko
Vilnius. — Tarybų Lietu

vos pramonės darbuotojai 
laimėjo naują darbo perga
lę. Respublikos pramonė 
pirma laiko įvykdė prekinės 
produkcijos, kaip sieros 
rūkšties, prietaisų, automa
tizavimo priemonių, cemen
to, klijuotos fanieros, lini
nių, vilnonių ir šilkinių au
dinių, adinės avalinės, smul
kaus cukraus, konservų, nu
griebto pieno produkcijos, 
gamybos devynių mėnesių 
planą.

Iki spalio 1 d. bus papildo
mai pagaminta ir realizuota 
produkcijos už keliasdešimt 
milijonų rublių.

Brighton, Anglija.— Dar
bo Partija turėjo konferen
ciją rinkimų klausimu.

Belvidere, III. — Daugiau 
kaip 5,000 Chryslerio fabri
ko darbininkų sustreikavo.

jeigu aplinkybės neleis 
gali pasilikti amerikicči 
ilgesniam laikui. Nix 
gerai žino, kad taikos deįm

bet kurie Nixono salininkai no
tai; pasitenkinę jo karine politi

ka.
Sen. Goodeh pasiūlė Sena

tui. kad jis nutartų reika
lauti amerikiečiu karinių 
jėgų ištraukimo iš Vietna-

bos neduos reikiamų pasek
mių, jeigu amerikiečiai ka
riai nebus ištraukti iš Viet-.mo nevėliau 1970 metų pa- 
namo. i baigos.

proc., o darbo našumas išau
go beveik 8 proc.

Kaip toliau didinti gamy
bą ir kelti jos efektyvumą 
ekonominės reformos sąly
gomis buvo kalbama miesto 
ekonominėje konferencijoje. 
Pranešimą skaitė partijos 
miesto komiteto sekretorius 
Bendikas. Techninės pažan
gos ir novatorių darbo pro- 

, blemos plačiai gvildeno pre- 
' cizinių staklių gamyklos vy
ri a u s i a s konstruktorius 
Keldušis ir miesto techninio 
kabineto vedėjas Laucius. Iš 
viso perskaityta 10 praneši
mų.

Veidmainingi manevrai Vietnam 
taikos klausimu, sako “Pravda”

Maskva. — Kompartij o s 0 ~
organas “Pravda” rašo, kad Londonas.—Daugiau kaip 
prez. Nixono planai po tru- 700 anglies kasėju iš šešių 
pūtį mažinti amerikiečių jo- rakinu čia susirinko ir rei- 
gas Pietų Vietname yra kalavo trumpesnės darbo 
“veidmainingi, prop a g a n- i savaitės.
distiniai manevrai” apgavi-j -------------
ti Amerikos.publiką.) . į La Paz. —Bolivijos sena-

Šis dienraštis nurodo, kad. to prezidentas Anąją pa- 
Nixonas bando apgauti i reiškė, kad su Tarybų Są- 
Amerikos. žmones neva ma-j junga santykiai yra žymiai 
žindamas karines jėgas, bet pagerėję.
karo eigos visai nemažinda
mas.

“Amerikos žmonės veika-1 zanskis
lauja baigti avantiūrą Viet-įduotą studentą Richards už 
name”, pareiškia “Pravda”. | ilgų plaukų nešiojimą.

Bostonas. — Teisėjas Wy- 
išteisino suspen-

Protestuodama prieš Vietnamo

Stasiūnas apdovanotas 
garbės raštu

Vilnius.—Lietuvos Aukš
čiausiosios Tar. prezidiu
mo pirmininkas Šumauskas 
ir sekretorius Naujalis pa
sirašė įsaką dėl operos ir 
baleto teatro solisto, TSRS 
liaudies artisto Jono Stasiū
no apdovanojimo garbės 
raštu.

Tai gražus įvertinimas jo 
nuopelnų vystant lietuvių 
tarybinį teatro meną bei ak
tyvią visuomeninę veiklą, 
ryšium su penkiasdešimto
siomis gimimo metinėmis.

Antanas Vaivutskas
Ekonominė konferencija

Šiauliai. — Miesto įmo
nės pasiekia vis geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų. 
Vien per 8 šių metų mėne
sius pramonė virš plano re
alizavo produkcijos už 3 mi
lijonus 724 tūkstančius rub
lių. Gamyba palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu padidėjo 15.4

Tripolis.— Libijos valdžia 
sako, kad iš Jung. Valst. mi- 
litarinės bazės perduodami 
valdžios priešams ginklai.

Tuscon, Arizona. — L e o- mo karą ir pasaulyje siau- 
nard Humphrey ir jo žmo-(čiančią netvarką, kuri gali 
na Laurel, abu 30 metų, su- privesti prie pasaulinio ka- 
sitarę nusižudė, taipgi nu- ro. 
žudė savo mažus tris vai
kus. Policija sako, kad vai
ku motina šautuvu visus nu-; 
šovusi ir pati nusišovusi.

Paliktame rašte abu! La Paz, Bolivija. — Mili- 
Humphrey pareiškia, kad taristai nuvertė valdžią, ku- 
jie tokį tragišką žygį daro ri pataikavusi JAV impe- 
protestuodami prieš Vietna-! rialistams.

Winnipeg.—Kanadoje 
nija pirko kviečių už 
milijonus dolerių.

135

Prieškarinis moratoriumas spalio
15 dieną apima visą šąli

(3-------------------------------------------------------------

Tel Avivas. — Izr a e 1 i o 
nuostoliai kautynėse su ara
bais šiuo metu siekia apie 
80 žmonių užmuštais į mė
nesį.

New Yorkas. — Tūkstan
čiai studentų ir profesorių 
šio miesto ribose ir daugely
je kitų miestų sulaikys mok
slą trečiadienį, spalio 15. 
Tai bus prieškarinio mora
toriumo diena, kurioje stu
dentai ir mokytojai protes
tuodami streikuos prieš ka
rą Vietname.

Taikos organizacijos skel
bia nacionalinį moratoriumą 
bendrai su studentu taikos 
organizacijoms spalio 15 d., 
kaip didžiosios mobilizaci
jos dieną prieš karą ir pa
siruošimą didžiajai prieška
rinei- demonstracijai Wa
shingtone lapkričio 15 d.

San Francisco, Calif. — 
Šioje apylinkėje ištiko že
mės drebėjimas. Daugelio 
namu langai išbyrėjo, bet 
kitokių nuostolių nepadarė.

Stockholmas. — Švedijos 
naujas premjeras Olof Pal
me, socialdemokratas, smar
kiai kritikuoja Jungtinių 
Valstijų užsieninę politiką. 
Sako, Švedija pasiliks neut
rali.

Belgradas. — Jugoslavijo
je gauta žinių iš Maskvos, 
kad Kinijos ir Tarybų Są
jungos kareiviai ištraukia
mi nuo rubežiaus.

I



2 pusi. LAISVĖ Penktadienis, Spalio (October) 3, 1969,

LB T C V V LITHUANIANA 1 3 V II SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00
Queens Co., per year ........... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Keturių dieny darbo savaite
JUNGTINĖS Plieno Darbininkų Unijos prezidentas ' 

I. W. Abel iškėlė naują Amerikos organizuotų darbinin- ‘ 
kų šūkį. Jis sako, kad laikas mums rimtai reikalauti 
trumpesnės darbo savaitės, būtent, keturių dienų darbo 
savaitės;. Šis reikalavimas privalo būti keliamas visose ! 
derybose su samdytojais.

“Keturių dienų darbo savaitė su nenumušta alga!” ‘ 
Taip yra formuluojamas naujas reikalavimas.

Tokį pasiūlymą I. W. Abel padarė AFL-CIO Indus
trinio Departamento suvažiavime, kuris įvyko šiomis ( 
dienomis Atlantic City, N. J. Pirmiau šio departamen
to pirmininku būdavo automobilistų unijos prezidentas 
Walter Reuther. Bet kai jis pasitraukė, jo. vietą užėmė 
plieno darbininkų unijos prezidentas.

Labai teisingai Abel pabrėžė, kad šiandien “keturių 
dienų darbo savaitė ne tik pasiekiama, bet ir būtinai rei
kalinga”. Būtinai reikalinga, girdi, “jei mes norime iš
vengti ateityje ekonominės katastrofos”.

Du faktoriai verčia kelti trumpesnės — 32 valandų 
— darbo savaitės reikalavimą. Vienas, automatizacija 
pramonėje meta iš darbo milijonus darbininkų. Antras, 
ekonominės krizės pavojus. Jau šiandien visi kalba apie 
ekonominę “recesiją”, ekonominį “šlubavimą”. Tiktai 
žymiai trumpesnė darbo savaitė, sako Abel, galėtų šiam 
procesui užbėgti už akių.

Trumpesnės darbo savaitės įvykdymui yra du keliai. 
Vienas, sako Abel, tai griežtas pačių organizuotų dar
bininkų reikalavimas iš samdytojų, kad jie darbo savai- ‘ 
tę sutrumpintų. O kurie samdytojai per derybas nenu
sileis, jiems reikia skelbti kovą ir priversti pasiduoti. 
Kitas kelias, tai kovoti, kad Kongresas papildytų arba 
pakeistų dabartinį Fair Labor Standards Act, nurodant, 
kad keturių dienų darbo savaitė yra oficiali, legali dar
bo savaitė.

; Kaip labai, labai seniai buvo kovojama už dešimties 
darbo valandų dieną, paskui, pradedant su 1886 metais, 
už aštuonių valandų darbo dieną, taip dabar laikas pra
dėti ir vesti kovą už 4 dienų darbo savaitę.

Plieno darbininkų unijos dabartinis kontraktas pa
sibaigs tiktai 1971 metais. I. W. Abel užtikrino, kad de
rybose dėl naujo kontrakto plieno darbininkų reikalavi
muose trumpesnės darbo savaitės reikalavimas bus pats 
svarbiausias. Reikia manyti, kad ir kitų industrijų 
organizuoti darbininkai to paties reikalaus. ------» ♦ »------
Rinkimai be rezultaty!

RUGSĖJO 28 dieną Vakarų Vokietijoje įvykę par
lamentiniai rinkimai, kuriais ir visame pasaulyje buvo 
nemažai susirūpinta, nieko pamatinio nedavė, nieko pa
matiniai nepakeitė. Krikščionys demokratai ir Social
demokratai pasiliko stambiausiomis ir vyraujančiomis 
partijomis. Pirmieji naujame parlamente (Bundestage) 
turės 242 vietas, o pastarieji 224. Bet Krikščionys de
mokratai neturi daugumos ir vieni negalės sudaryti val
džios. Laisvieji demokratai su 30 vietų turi lemiantį 
balsą. Socialdemokratai nori juos laimėti savo pusėn 
ir su jais sudaryti naują vyriausybę. Tokia koalicija 
Bundestage turėtų 254 balsus.

• Bet, žinoma, Krikščionys demokratai taip pat nori 
laimėti Laisvuosius demokratus savo pusėn. Tada jie 
turėtų gana nusveriamą balsų daugumą.

Tačiau yra dar trečioji išeitis, būtent, kad pasiliktų 
dabartinė koalicija, kurią turi sudarę Krikščionys demo- 

‘ kratai ir Socialdemokratai. Vadinasi, gali pasilikti ly
giai taip, kaip buvo prieš rinkimus, tarytum tų rinkimų 
visai nebūtų buvę!

Prieš rinkimus buvo prisibijota didelio naujųjų na
cių Nacionalinės demokratinės partijos laimėjimo. Ge
rai, kad jie faktinai nė kiek nepažengė pirmyn. Jie te
surinko 4.3 procento balsų ir neišrinko nė vieno savo 
žmogaus į Bundestagą. ...... —O •————
Čekoslovakija tvarkosi

DAUG komercinėje spaudoje buvo kalbėta, rašyta 
ir pranašauta apie Čekoslovakijos Komunistų partijos 
centro komiteto susirinkimą. Dabar jau po susirinkimo. 
Jo rezultatai parodo, kad dalykai yra smarkiai pakrypę 
į gerąją pusę. Dubcekas ir jo šalininkai pasirodė ma
žytėje mažumoje. Jo politika pasmerkta ir atmesta. Jis 
pašalintas iš partijos prezidiumo ir parlamento pirmi
ninko posto, bet paliktas centro komitete.

Dubceko ir jo draugų ateitis jų pačių rankose. Jei
gu jie nuoširdžiai persiorientuos ir su atsidavimu įsi
trauks į kovą už pastatymą socializmo, jie nebus pastum
ti į šalį. Darbo, garbingo darbo užteks visiems.

Komercinė spauda gailiai apverkia jų likimą. Vel
tui tos veidmainingos ašaros. Juo daugiau užsienio bur
žuazija giria ir savinasi tuos žmones, tuo daugiau jiems 
pakenkia pamatyti savo klaidas ir tapti naujojo gyveni
mo statytojais. Ir, žinomar ji tai daro sąmoningai, ap
galvotai.

Kas ką rašo ir sako
PROBLEMŲ 
PROBLEMOS KURIANT 
NAUJĄ KAIMĄ

Savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas” rugp. 16 d. nu
meryje, kuris mus tik dabar 
pasiekė, randame įdomų 
straipsnį “Ateities kaimas 
ir tradicijos.” Rašo Izido
rius Butkevičius. Straips
nyje iškelta daug įdomių 
klausimų su daugybe pa
stabų ir patarimų. Pavyz
džiui, autorius sako:

Labai svarbi problema — 
suteikti kol ū k i e č i ų trobe
siams, . ypač gyvenamiesiems 
namams, apgalvotą planinę 
sistemą, patrauklią išorinę 
architektūrą. Gyvenamasis 
namas — svarbiausias valstie
čių būstas. Jame koncentruo
jasi visas valstiečio 
buitinis, kultūrinis ir 
nis gyvenimas, 
šeimos šventės ir pan. Vals
tiečiai namus statydavosi pa
gal savo poreikius ir išgales. 
Bet didelės įtakos turėjo ir 
sritinės tradicijos bei 
čiai.

Naujuose namuose 
dėmesio kreipiama į 
patalpas. Be to, erdvesnės tu
rėtų būti ir virtuvės. O kur 
kolūkiečiui rūkyti ir laikyti 
mėsą, kitus produktus, k u r 
valstietis, jei 'panorės, išsikeps 
duoną? O kaimo krosnyje

valstiečių

dėl namų 
skaičiaus.

šeimos 
dvasi- 

jame vyksta

n1
papro-

mažai 
'padėlio

keptos duonos skonį mes vi
si žinome... Projektuojant 
trobesius, reikėtų giliau pa
studijuoti ir pačių 
gyvenimą.

Dar viena mintis 
dydžio ir kambarių
Kaip žinoma, Tarybų šalyje 
skatinama kurti dideles šei
mas. Tai liečia ir kaimą. To
dėl projektuotojams reikėtų 
pastudijuoti lietuviško kaimo 
šeimos dydį, jos vystymosi 
■perspektyvas.

Pagaliau architektai, pro
jektuotojai turėtų daugiau 
pagalvoti apie patį žmogų, 
kuris jų sukurtuose namuose 
gyvena, atsižvelgti į jo po
reikius, psichologiją. Tada 
paaiškėtų, kad ir naujasis 
kaimas privalo turėti savitą 
lietuvišką nacionalinį charak
terį. Nekenktų projektams ir 
sritiniai skirtumai Juk reikia 
pripažinti, kas patinka žemai
čiui — ne visuomet patiks 
aukštaičiui, ir atvir k š č i a i . 
Skirtingos 'pažiūros, skoniai 
ir tradicijos formavosi šimt
mečiais, ir vienu pieštuko 
brūkštelėjimu jų nepanaikinsi.

Kaip visus ir viskuo pa
tenkinti?

Gerai, kad Lietuvos žmo
nės ir namų statytojai tuo 
rūpinasi, tuos klausimus 
diskusuoja, ieško geriųusių 
kelių pasiekimui aukščiau
sio gėrio busimajam kai
mui.

IŠ LAIŠKŲ
Kompozitoriaus P. Tamu- 
liūno laiškas iš laivo “Le

onardo da Vinci” 
Miela Ieva!

Jūsų išlydėtas laimingai 
plaukiu į Tėviškę. O jos la
bai išsiilgau. Po truputį at
sigaunu, apmąstau. Įspū- 
džitį, kaip žinai, daug įvai
riausių,, gerų ir blogų. Ma
čiau labai daug gerų ir dorų 
žmonių. Tai svarbiausia!

Pirmučiausiai nesuspėjau 
visiem, parodžiusiems man 
dėmesį, padėkoti. Padėkok 
mano vardu pp. Bimbams, 
Grybui, Ventams, Bonos- 
k i a m s, visiems daininin
kams, apglėbusiems nuošir
džiu bučkiu, “Laisvės” dar
buotojams ir daugeliui ku
rių tiksliai pavardžių nepri
simenu. Susitikimas su “Lai- 
sviečiais” man padarė neiš
dildomą įspūdį. Ačiū vi
siems, visiems.

Jeigu būtų įmanoma ir 
reikalinga, prašyčiau “Lais
vėje” paskelbti mano trum
pą padėką:

Miela man buvo Jūsų 
draugystė.

Iki pasimatymo Lietuvoje 
Jūsų

Paulius
P. S. H. Feiferienę 
čiuokite būtipai. 
21-IX-69 
Atlantas

Brangūs Bičiuliai!
Juo arčiau arte j u prie tė

viškės krantų, tuo daugiau 
suprantu ir jaučiu Jūsų pa
rodytą man, o kartu ir Tė
viškei, meilę, nuoširdumą, 
bičiuliškumą.

Manau, kad ateityje be
tarpiški ryšiai stiprės ir 
klestės dar daugiau.

Iki pasimatymo Tarybų 
Lietuvoje.

Atvežkite skambią, ilge
sio kupiną dainą, o mes Jus 
pasitiksime su tyra širdim, 
duona ir druska.

Jūsų
Povilas Tamiiliūnas

Ką gi! Išriedėjo ašara. 
Nubraukiau ir vėl ji bira. 
Matomai perdaug išsiilgau 
savos šeimos. Daugely die
nų čia esu vienas. Pasiilgau 
Lietuvėlės draugų, o jų daug. 
Pasiilgau savų, mielų stu
dentų.

Perdaug nuklydau į senti
mentus. Toks esu. Save pa
keisti labai sunku.

Dlėkoju Jums.
Bučiuoju!

pabu-

Paminėjo Rojaus Mizaros 
mirties sukaktį

Juodžio kalno

Gerbiamas drg. J. Gašlū
nai,

Visų pirma pranešu ir 
kartu dėkoju, kad Jūsų 
knygą “Mano dešimtmečiai 
Amerikoje” gavau, bet Jum 
pranešu tik dabar, kuomet 
ją perskaičiau. Mat, pirma 
mane jau spėjo jų perskai
tyti kiti draugai.

Turiu pasakyti, kad kny
ga man padarė didelį įspū
dį, nes man patinka tokio 
žanro knygos.

Jūsų vaikystė, praleista 
gimtame krašte prieš išvyk
stant 1913 m. į Ameriką 
sunki emigranto dalia, atsi
dūrus svetimame krašte, 
veikla organizacijose ir ko
va už geresnį darbo žmo
gaus gyvenimų visų tai 
skaitant Jūsų “MDA,” at
rodo, kad skaitai savo bio
grafijų, tik šiek tiek skirtin
gose sųlygose ir laikotarpy
je.

Jūs drg. Gasiunai, kuo
met apleidot Lietuvų, aš 
tuomet buvau 6 m. amžiaus, 
taigi pusėtinai jau prisime
nu pirmųjį pasaulinį karų 
ir vokiečių okupaciją Lietu
voje.

Jeigu carui valdant Lie
tuvą buvo sunkus ir tamsus 
liaudies gyvenimas, tai jis 
neikiek nepagerėjo ją val
dant Lietuvos buržuazijai: 
Stulginskiams, smeton o m s, 
grimams ir t. t. Todėl tūk
stančiai lietuvių apleidinėjo 
savo kraštą ir bėgo nuo 
skurdo ir bedarbės į tolimą 
P. Ameriką, nes Šiaurės 
Amerikos buvo durys užda
rytos.

Taigi, mielas drauge, to
dėl ir sakau, kad skaitai Jū
sų knygą ir rodos, matai 
pats savo gyvenimą.

Be to, knyga supažindina 
skaitytoją su Š. Amerika ir

Ryšium su Rojaus Miza
ros mirimo antrosioms me
tinėms rugsėjo 23 d. iš Vil
niaus patraukė automašinų 
vorelė į gimtuosius velionies 
Savilionis, kur netoli nuo 
kaimo ant
palaidotas Lietuvos TSR 
liaudies rašytojas Rojus. Va
žiavo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas M. Šu- 
mauskas, respublikos užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas V. Zenkevičius, 
kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirmi
ninkas generolas V. Karve
lis, draugystės su kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas R. 
Petrauskas, Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungos valdy
bos pirmininkas J. Karosas, 
Lietuvos TSR Rašytojų są
jungos valdybos sekretorius 
J. Macevičius ir kiti Rojaus 
Mizaros talento gerbėjai.

Apie 3-čią valandą po pie
tų atvykstančių iš Vilniaus 
Juodžio kalno papėdėje jau 
laukė LKP Varėnos rajono 
sekretoriai N. Raguotis ir 
B. Žmuidzinavičius, vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
A. Grigaitis, Rojaus brolis 
Juozas su žmona Joana ir 
dukterimi Sigute Stumbrie- 
ne, rajoninio laikraščio re
daktorius S. Pliaskus, “Ne
muno” kolūkio pirmininkas 
T. Prusevičius, giminės, ar
timieji, Merkinės.. ./Rojaus 
vardo vidurinės mokyklos 
mokytojai ir1 mokiniai. 1

I I

Tuo tarpu, aukštai ant 
kalno ,stovėjo vienišas ant 
Rojaus Mizaros kapo dide
lis paminklasT.ąfcmuo, anato
mas iš plačios kalvotos savo 
grožiu veriančios akį apy
linkės.

. • 7

Rojaus Mizaros ' talento 
gerbėjams užlipus ant kal
no rašytojo kapas paskęsta 
gėlėse. Jas padeda Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
M. Šumauskas, užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
V. Zenkevičius, generolas 
V. Karvelis, R. Petrauskas, 
šių žodžių rašytojas ir kiti 
atvykę čia pagerbti Rojaus 
Mizaros atminimą. Rašyto

jo atminimas pagerbiamas 
tylos minute.

Nuo kalno neapsakomas 
grožis. Platus kalvotas hori
zontas išmargintas miške
liais, dirbamų laukų masy
vais, išsidėsčiusiomis Savi- 
lionių ir “Nemuno” kolūkio 
sodybomis. Kiek arčiau prie 
kalno teb e s t o v i puokštė 
aukštų medžių, primenančių 
čia buvusių Mizarų sodybą, 
kurioje Rojus gimė, augo ir 
brendo paaugliu. Nenuosta
bu, kad Rojus taip mylėjo 
ir didžiavosi savo gimtuoju 
kaimu, jo apylinkėmis, savo 
dzūkiška kilme. Buvo ko di
džiuotis, ko džiaugtis. Žmo
gus ncjali atsigrožėti šiuo 
nepaprasto grožio Dzūkijos 
kampeliu, davusiu Amerikos 
lietu v i a m s neišsemiamos 
energijos veikėją, publicistą 
ir rašytoją, pelnusį Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo var-

Gerbia ir atsimena R.^Mi- 
zarą ne tik jo talento gerbė
jai vilniečiai, Lietuvos TSR 
liaudis. Gerbia jo atminimą 
dzūkai, “Nemuno” kolūkio 
kolūkiečiai, velionies žemie
čiai savilioniečiai. Merkinė
je R. Mizaros vardu pava
di n t a vidurinė mokykla. 
Mokykloje įrengtas R. Mi-

jos istorija, ypač Amerikos 
pažangiosios liaudies judė
jimu praeity ir dabartiniu 
laiku.

Ir tur būt kas įdomiausia, 
tai Jūsų suglaustai aprašyti 
įspūdžiai apie T. Lietuvą, 
kurioje jau turėjote progos 
pasisvečiuoti tris kartus.

Dar kartą ačiū Jums už 
knygą ir jos parašymą.

A. Juodelis
Sao Paulo, Brazilija

žarą atminti kambarys-mu- 
ziejus, kuriame ekspojijkoja- 
mi rašytojo asmeniniai dai
ktai, nuotraukos, pasako
jančios apie velionies mleutą 
gyvenimo kelią, apie gyve
nimą su žmonėmis, savo ar
timaisiais, bičiuliais ir 
draugais.

Kaip žinia R. Mizaros pa
laikų pelenai čia atvežti ir 
palaidoti paminkliniame ant 
kalno akmenyje. Juos gim
tinė priėmė skaudančia šir
dimi netekusi garbingo sa
vo sūnaus toli už marių 
Amerikoje.

Rojus grįžo į savo numy
lėtus Savilionis nebebėgioti j 
tais keleliais ir takeliais, 
kuriais bėgiojo nerūpestin
gomis vaikystės dienomis. 
Grįžo čia ilsėtis amžinai. O $ 
takas akmeninių laiptų, ve
dančių į kalną prie rašytojo 
kapo neužželia mindžioja- . 
mas kapo lankytojų.

S. J. JokubAa 
1969-IX-24
Vilnius

New Yorkas.—JAV Kom
partija pasiuntė sveikinimą 
Kinijos Kompartijai minint 
Kinijos revoliucijos 20 me
tų sukaktį.

Washingtonas. — Atomi
nės Energijos Komisija ra
portuoja, kad Kinija iš
sprogdino magatono bran
duolinę bombą.

A. PETRIKĄ

Lietuvos herbas ir vėliava
Lietuvos herbas iš seno 

buvo vytis (žirgvaikis). Tai 
kitų valstybių skolinys. Jį 
vartojo XIV amžiuje kuni
gaikščiai Algirdas, Jogaila, 
Vytautas. Žirgas ir raite
lis buvo labai; stilizuoti, iš
sekę: raitelis panašus į gil
tinę su iškeltų kardu, o žir
gas į didelį liesą šunį. Vė
liau jie buvo natūralesni- 
tikroviškesni. Raitelis jojo 
į dešinę. Kiek vėliau jis jo
jo į kairę (heraldiškai). Ka
da ir kur jis apsisuko, isto
rija nenurodo.

Kai buvo pradėta kalti ap
skritus pinigai (su vyčiu), 
antrojoje monetos pusėje 
buvo tvirtovės vartai—“Ge 
dimino stulpai”; irgi skoli
nys.

Lietuvos karo vėliava se
novėje buvo raudona. Gi 
tautinės vėliavos lietuviai 
suvis neturėjo. Iki I-jo pa
saulinio karo Amerikos lie
tuvių organizacijos turėjo 
savo vėliavas, bet jų spalvos 
buvo nevienodos.

Vėliavos spalvų reikalu 
buvo diskutuota 19 05 m. 
Vilniaus seime, 1917 m. “lie
tuvių konferencijoje” Vil
niuje ir gana daug ginčyta
si 1918 m., kuriant “nepri
klausomos” Lietuvos vals
tybę. Buvo bandoma pri-

taikyti tautinių liaudies kū
rinių (juostų, audinių) spal
vos: raudona, žalia, geltona. 
Tokią trispalvę vėliavą Mu
lė ir Valstybės Tarkos i 
skirta ekspertų komisija: 
dr. Jonas Basanavičiuj dai
lininkas Antanas Žmuidzi
navičius ir istorikas Tadas 
Daugirdas. Spalvos derin
ta šia prasme: apačioje ža
lią, kaip mūsų girios, pie
vos; aukščiau geltoną, pri
menančią aušrą, o viršuje 
raudoną, kaip patekančią 
saulę. Buvo siūlyta įvairiu 
derinių, remtasi visokiais 7 
motyvais. y

Pagaliau susitarta dėl se
kamų spalvų (žiūrint iš vir
šaus) : geltona, žalia, rau
dona. Pridėta dar ir vytis. 
Tokia vėliava išbuvo iki 
1940 metų. Kai Lietuva ta
po tarybinė valstybė, vėlia
vos spalvos paliko to^;.pa
čios, tik kitaip pertvatfky- 
tos (žiūrint iš viršaus) : 
raudona, žalia, geltona.

Po II-jo pasaulinio \karo, 
priimta tokia Tarybų Lietu- 
vos trispalvė vėliava (žiū
rint iš viršaus): raudona, i 
balta, žalia. Tokia ji yra ir i 
šiuo metu.

Kinta laikai, kinta hinįpai, 
kinta herbai, kinta ir vėlia
vos.

. ■ -C

e: Padedamos gėles ant R. Mizaros kapo. Priekyje— M. Šumauskas
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VYTAUTAS MINIOTAS

Bendras Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondas (Balfas)

(Tąsa)
Jungtinėse Amerikos Vals

tijose dar smarkiau pasi
reiškė spekuliantiška kuni
go Vaclovo Martinkaus gys
lelė. Jau nekalbėsim apie tai, 
kaip jis siuntė Žemaitijos 
kunigams senus arnotus ir 
kitus bažnytinius rūbus. 
Kunigai tuo piktinosi ir 
keiksnojo tą apgaviką, ku
ris* surinkęs tikinčiųjų do
lerius, siunčia jiems kan
džių suėstus skudurus.

Štai kas Balfo pirmininko 
kėdėje pakeitė prelatą J. 
Končių.

O Skuodo juodojo komen
danto Liongino Jankausko- 
Jankaus įpėdinis Balfo rei
kalų vedėjo krėsle kunigas 

rfrranas Geisčiūnas (1944 
metais drauge su hitlerinin
kais pabėgo iš Lietuvos) iš 
karto pradėjo žaisti atviro
mis kortomis. Jisai stačiai

“.. .Kol komunizmo siste
ma nenušluota nuo žemės 
paviršiaus, tol ši pagalbos 
misija yra reikalinga ir tu
rės būti tęsiama.”
' Naujasis reikalų vedėjas, 

pats norėdamas ar nenorė-

su kaliniais sužinojau, kad 
per buvusią savo sugyven
tinę šnarienę iš Šiaulių. 
Petras Paulaitis susirišo su 
Balfu ir iš jo gauna siunti
nius.

Ne vieną buvusį banditą 
remia Balfas.

Utenos apylinkėse Anta
ną Kavaliauską žinojo, kaip 
Kauno kunigų seminarijos 
klieriką. 1946 metais klie
rikas stojo į ginkluotą bur
žuazinių nacionalistų gau
ją ir savo žiaurumais gar
sėjo kaip “Diemedis”. Apie 
visus jo nužudytus žmones 
čia nepasakosiu. Manau, pa
kaks vieno įvykio, kuris pa
rodo, kas buvo Antanas Ka
valiauskas. Jis pats pasa
kojo šitaip:

“1947 m. pradžioje, tiks
liau datos neprisimenu, susi
tikau su Palankiškiu. Aš jį 
kvočiau ne vieną dieną. Po 
to nuvedžiau Palankiškį į 
šalį nuo tos vietos, kurioje 
su juo buvau. Tai buvo 
šviesią žiemos naktį. Aš šo-( 
viau į Palankiškį ir mačiau, 
kaip po šūvio jis nukrito. 
Maždaug tuo pat laiku, bet 
anksčiau ar vėliau, neprisi

Tarybinis teismas nutei
sė banditą Antaną Kava
liauską.

Matyt, jo žmogžudiški 
darbai sugraudino giminai
čius Kezius iš Vilniaus. Šie 
sužinojo, kad Balfas remia 
visus tuos, kurie kovojo 
prieš Tarybų valdžią, pra
šė. kad šelptų Antaną Ka
valiauską. Balfas tai daro 
su dideliu malonumu ir pa
sitenkinimu.

Pats Kavaliauskas dabar 
nepanašus į tą keturiasde
šimt septintųjų žudiką sa
distą. Priešais mane sėdi 
Kristaus barzdelę užsiau
ginęs maldininkas. Nuolan
kus, tvlus, nuleidęs akis. A- 
pie Balfo siuntinius sako:

— Gavau daug ir sunkių.
Būnant korespondentu 

Biržų apskrityje, teko gir
dėti apie keturių gaujų va
dą Petrą Paltaroką (vėliau 
pasivadino Ruku ir slapstė
si Rvgoje, spekuliavo). Jo 
p-inkluotos sraujos siautėjo 
Biržų, Joniškio, Šiaulių ap- 
skritvse. Paltaroko rankos 
suteptos Linkuvos valsčiaus 
frvventoio Vasiliausko ir 
daugelio kitu moterų, vai
ku, senelių krauju. Bandi
tas atlieka bausme. Laisvū
ne jis surpdo žmonių kur^ 
jam nododa kurie anie ii 
pranešė Balfui. prašė šelp
ti “Sibiro kankini”,
viena toki žmop’u reikia 
kalbėti kiek plačiau.

(Bus daugiau)
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damas, pasakė, kad šalpa menu, aš užmušiau trisPa- 
Balfui yra tik priedanga.] lankiškio vaikus.”
Jis tarnauja politiniams im- Apie Kavaliausko sadiz- 
perializmo ir antikomuniz
mo tikslams.

Ką Balfas šelpia?
Prano Geisčiūno sesuo

Anelė Geisčiūnaitė (1946 
metais ji susirišo su bandi-

0 tais, dalyvavo plėšiant žmo
nes) pasakojo savo kaimy
nams, pažįstamiems, jog 
$abar jos • brolis , gali vi
siems dosniai padėti. Tik 
tegu gražiai ir graudžiai 
paprašo.

Anelė Geisčiūnaitė taip 
pat ėjo per gimines, pažįs
tamus ir ieškojo tokių, ku
rie paprašytų paramos iš 
jos brolio, Balfo reikalų ve-

mą pasakoja Palankiškio 
kaimynai, buvę šio šiur
paus įvykio liudytojai—My
kolas Čepėnas, jo žmona 
Emilija, Juozas Viliūnas, 

Vladislovas

Anie
pa-

Antanas Pa
žemės Bilia- 
Gyveno su 

augino

Tad kam padeda Balfas? 
Kad būtų aiškesnis vaizdas, 
norom nuenorom turiu pri
siminti kiek senesnius įvy
kius. Pokario metaias Jur
barke ir jo apylinkėse siau
tėjo Petro Paulaičio ban
dos. Man teko 1945—46 me
tais tame panemunės vais

te i u j e atstovauti LLKJS 
Raseinių apskrities komite
tui. Buvau ne vienoje apy
linkėje. Visur teko girdėti 
gauios vado Paulaičio pa
vardę. Ją minėjo žmonės, 
pasakodami, kaip banditai 
išrėždavo ant nugaros 
žvaigždes, nupiaustydavo 

y moterims krūtis.
— Paulaitis man liepė nu

žudyti Smalininkuose Gal- 
venienę — teisme parodė 
parodė banditas Pranas Ba
kus. — Tai aš padariau 
1946 metu balandžio 2 die
ną. Paulaitis stovėjo greta 
ir žiūrėjo, kaip vykdau jo 
nurodymą.

— Petras Paulaitis taip 
pat dalyvavo, sušaudant 
Jurbarko valsčiaus Kalnė
nu kaimo gyventojus Lu
košių, Stankaiti. Smuku
čiuose — Vytą Škažkauska.

— Gaujos vadas Paulaitis 
vadovavo Dieninės apiplėši
mui. Nužudyta penkiolika 
žmonių.

— Vien Jurbarko valsčiu
je nužudė penkiasdešimt 

keturis žmones (tiek pavy- 
ko įrodyti teisme).
r Lankydamasis pataisos 
darbų įstaigoje, iš pokalbių

Stasys Rožė, 
Kubickas.

Naujakurys 
lankiškis gavo 
kiemio kaime,
žmona V eronika, 
dukras Birutę ir Janiną, sū
nų Jonuką.

Antano Palankiškio kai
mynas Mykolas Čepėnas 
prisimena:

— Per naujus metus, ka 
žmonės traukė Utenon 
turgų, kokią aštuntą devin
tą valandą ryto pas mane 
į namą atėjo Palankiškio 
sūnus Jonukas, septynerių- 
devynerių metų berniukas. 
Jo galvoi buvo dvi žaizdos. 
Sušalės. Kraujas ant galvos 
sukrešėjęs. Kepurė prišalu
si prie galvos.. Batukai ir 
kojinės taip pat prišalusios 
prie kojų. Vaikas papasa
kojo, kad vakar į jų namus 
atėjo ginkluotas žmogus. 
Tasai žmogus su ginklu lie
pė Jonukui eiti į pirtį. Kas 
tuo metu dėjosi tėvams — 
jis nežino. Tik pirtv jų ne
buvo. Banditas paliko ber
niuką nirtv ir išėjo. Paskui 
vėl atėjo ir nusivedė su sa
vim. Nuvedė į kažkokius 
krūmus, pastūmė į priekį, 
ir staiga Jonukas pajuto, 
kad po ausim labai šilta, ir 
nuvirto į griovį. Žudikas 
pašvietė prožektorium, ap
vertė ji. Jonukas atsigavęs 
nušliaužė grioviu. Ten ir iš
buvęs per naktį.

Tos pat dienos vakare at
ėjo banditas “Diemedis”. 
Turėjo automatą. Jis pa
klausė, kur tasai Palankiš
kio vaikas. Aš pasakiau, 
kad ant krosnies. Tada 
“Diemedis” liepė man su vi
sa šeima išeiti iš namų. Pa
traukėme į daržinę. Išgir
dome šūvį. Baisiai nusigan
dome. Vaikas klykė. Atėjo 
“Diemedis” ir pasakė, kad 
galima grįžti į kambarį. Aš 
grįžau ir pamačiau, kad Jo
nukas guli ant grindų nu
šautas.

Kaip auga Amerika
Jungtinių Amerikos Vals

tijų cenzo duomenys rodo, 
jog Amerikos didžiausias 
prieauglis yra Vakaruose. 
Š. m. liepos 1 d. JAV buvo 
201.921,000 gyventojų. Nuo 
1960 m. liepos 1 d. šalyje 
priaugo 22,598.000 gyvento
jų, t. y. — 12%. Kai kurio
se valstijose ne tik kad prie
auglio nebuvo, bet žmonių 
skaičius dar net sumažėjo: 
Wyoming. N. Dakota, S. 
Dakota, W. Virginia.

Didžiausio prieauglio pa
siekė skystai apgyventa Ne
vada valstija — 60.2% Ari
zona 30%, Florida 28.3%, 
California 23.7%, Washing
ton 19%, Colorado 19.7%. 
Tokiose didelėse valstijose, 
kaip NewYorkas, prieauglis 
pasiekė tik 9.2%, Pennsyl
vania 4.3%, Massachusetts 
6.2%, Texas 16.8%, Connec
ticut 18.3%, Aliaska 24.9%, 
Hawaii salynas 25.4%, New 
Jersey 17.8 proc.

Taigi žmonių prieauglis 
svyruoja ne tik skirtingose 
šalyse, bet net ir tos pačios 
šalies atskirose srityse. Gal 
to priežastį galėtų mums iš
aiškinti sociologai, ekono
mistai ir kiti mokslininkai?

A. Petriką

50 niekais praleistų metų' 
— nulinis dydis. 50 geram 
praleistų metų — begalinis 
dydis.

Eduardas Mieželaitis sa
vo penkiasdešimt metų pra
leido geram, jo nuopelnai 
lietuvių tautai, lietuvių po
ezijai — begaliniai. Pradė
jęs rašyti eilėraščius dešim
ties metų, o spausdinti ke- 
turiolikos, talentingas ir 
produktingas poetas pasėjo 
ir surinko gausų, brandų, 
labai gerą poezijos derlių. 
Įvairiomis pasaulio kalbo
mis išleistų jo knygų leidi
mų skaičius seniai prašoko 
jo metų skaičių — jų jau 
apie šešiasdešimt. Apie ke
turis tūkstančius puslapių 
poezijos, ir poetinės prozos— 
yra kuo džiaugtis ir di
džiuotis !

Pirmieji rinkiniai
Gimė E. Mieželaitis 1919 

metų spalio 5 d. Kareiviš- 
kiuose, Pakruojo rajone. 
Gimnaziją baigė Kaune, vė
liau studijavo teisę Kauno 
ir Vilniaus universitetuose. 
Jau pirmaisiais savo eilė
raščių rinkiniais “Lyrika”, 

įTėviškės vėjas” “

gi darbo ir draugystės -mo
tyvai. Tai tipinga šiuolaiki
nė lyrinė epinė poema, tu
rinti daug šalininkų ir ger
bėjų.
Užvaldė naujus pasaulius
Sekančiais eilėraščių rin

kiniais — “Svetimi akme
nys”, “žvaigždžių papėde”, 
“Saulė gintare 
panorama”, 
dovanotas Lenino premija) 
“Era” Mieželaitis smarkiai 
praplėtė lietuvių poezijos ir 
apskritai poezijos užkariau
tas erdves, perkėlė jos ežia- 
ženklius toli už ikitolinių 
akiračių — iki begalybės, 
užvaldė naujus mūsų poezi
jos nesutikimus, nebent tik 
Čiurlionio paveiksluose ir 
muzikoje, sutviskėjusius pa
saulius. Poetinė Mieželaičio 
vizija aprėpia plotus, gel
mes, aukštumas, žmogaus 
polėkių, veiklos ir dėmesio 
sritis, kurios iki tol mūsuo
se buvo laikomos “nepoetiš
komis”, ar per mažai poe
tiškomis, kad galėtų sukelti 
kūrybinį susijaudinimą.

Eduardas Mieželaitis — 
tyro žmogiškumo dainius.

“žvaigždžių papėde
”, “Atogrąžos
Žmogus” ’(ap-

i^ievisftes vejas , Pakilusi • g varbiausiaS j o (kūrybos ob- 
žeme”, ypač “Dainų išausiu jektas — žmogus, žmogus-

Smalsumas
Derlingos Taranakio že

mumos Naujojoje Zelandi
joje farmeriai neseniai pa
stebėjo, kad jų karvės labai 
greitai apanka.

Iš pradžių buvo įtariama 
susirgus jas kažkokia pas
laptinga liga, tačiau vėliau 
pasirodė, kad to priežastis 
— pačių karvių smalsumas. 
Mat, tame rajone buvo tie
siamas dujotiekis ir karvės 
visą laiką matė suvirinant 
vamzdžius.

Dabar viena Oklendo fir
ma ruošiasi gaminti kar
vėms tamsius akinius.

margą raštą” ir “Mano lak
štingala” E. Mieželaitis už
sirekomendavo kaip savitas, 
gilus, nuoširdus, emocingas, 
talentingas poetas, įgijo di
delį populiarumą ir garsą.

Už “Brolišką poėmį’ jam 
buvo paskirta respublikinė 
premija. Ši poema turėjo di
delės įtakos tolimesnei lie
tuviškos poemos raidai. Jos 
siužetą sudaro gana proziš
kas faktas — Driukšių hid
roelektrinės statyba Lietu
vos pasienio kampelyje, ku
riame sueina trijų respub
likų — Lietuvos, Latvijos ir 
Baltarusijos sienos. Poemos 
pagrindas— tautų draugys
tė. Poemoje išryški vėles
niam Mieželaičiui budingi 
bruožai—improvizacijos jė
ga, kuria pagrįsta ir visa 
poemos kompozicija, ritmi
nių intonacijų įvairovė, 
gausūs subjektyvūs apmąs
tymai, nukrypimai, įvairios 
poetinės būsenos. Čia ir 
epiškas įvykių bei reiškinių 
audinys, buities vaizdai, ly
riniai intarpai, jumoristinės 
digresijos, romantinių nuo
taikų metmenys, ir puikūs, 
žaismingi dialogai, žmonių 
charakterių ir gamtos pie
šiniai, pagaunantys emocin-

kovoto jas, žmogus - revoliu
cinis pasaulio pertvarkyto
jas, žmogus — visų gėry
bių, gėrio ir grožio kūrė
jas. Tur būt, ne veltui svar
biausią savo rinkinį, laimė
jusį Lenino premiją, pava
dino “Žmogus”.

Jam viskas rūpi
Žmogus ir pasaulis, pa

saulis ir žmogus. Poetas 
braunasi į žmogaus ir pa
saulio turinį, į filosofinę ir 
socialinę amžiaus problema
tiką, pagrindinius uždavi
nius. Jam rūpi esminiai 
žmonijos klausimai, būties, 
dabarties ir ateities reika
lai. Dabarties laimėjimai, 
prieštaravimai, viltys ir pa
vojai, šviesos spinduliai ir 
tamsos prasiveržimai, rū
pesčiai ir negandai, žmo
gaus didybė ir skurdas su
telpa jo lyrinio herojaus 
akiračiuose. Daug vietos ir 
dėmesio Mieželaičio poezijo
je skiriama nusiaubto, pris
lėgto ir beteisio žmogaus būk
lei kapitalistinėje santvarkoje. 
Pats aplankęs daug valsty
bių ir tautų, pabuvojęs įvai
riuose kontinentuose, savo 
akimis matęs, širdimi jutęs 
žmogaus nedalia, poetas dar

| grįžta prie šitų temų, pilnų 
'nerimo ir kančios žvilgsniu 
aprėpia nelaimių niokojamą 
žmoniją, randa jai daug šil
tos užuojautos, gerų žodžių 
ir posmų. ~
Kaip socialistinio humaniz

mo dainius
Mieželaitis naujoviško žmo
giškumo, socialistinio huma
nizmo dainius, komunizmo 
idealų skelbėjas ir vykdyto
jas.

Socialistinis humanizmas 
— tai pirmiausia ramybė ir 
taika visiems geros valios 
žmonėms. Todėl poetą jau
dina viršum žmonijos paki
busi naujo karo grėsmė, pa
vojai, kurie tyko taikias ir 
darbščias tautas, žmogų, 
planetą. Poetui rūpi, kad 
su dar žiauresne jėga nepa
sikartotų praėjusių karų 
baisybės, žvėriškumai, galį 
ugnies srautu nuplauti nuo 
žemės paviršiaus kas taip 
sunkiai buvo sukaupta, su
tausota, sukurta. Sielvartas 
dėl negandų, imperializmo 
kurstomų naujų gaisrų ir 
gilus tikėjimas, kad šviesus 
žmonijos protas ir dorų 
žmonių solidarumas neleis 
nugramzdinti planetos į 
naujas nelaimes — skamba 
daugelyje geriausių Mieže
laičio eilėraščių. Poetas 
timistiškai žiūri į savo 
mės ateitį.

Jo įnašas į poeziją
Mieželaitis daug nauja 

įnešė ne tik lietuvių poezi
joje, bet ir visoje tarybinėje 
poezijoje, išėjo toli už vals
tybės ir ikitolinių poetinių 
kanonų sienų. Jis pirmas 
lietuvių poezijoje taip pla
čiai davė valią savo poetinei 
vizijai, nuėjo improvizaci
nio stiliaus ir laisvų eilių 
linkme. Didžiulės erdvės, 
minties platumos ir gelmės, 
išreikštos su didele ekspre
sija; atsiminimų, vaizdų ir 
pergyvenimų srovės užgriū
va skaitytoją savo staigu
mu, netikėtumu. >

Didelę dalį Mieželaičio kū
rybos sudaro poetinė publi
cistika: “Lyriniai etiudai”, 
“Duona ir žodis”, “Nakti
niai drugiai” •— tai naujo 
mūsų literatūroje tipo kny
gos. Jos žymiai praturtina 
mūsų estetinę mintį, įneša 
daug nauja. Ir čia Mieželai
tis pasireiškia kaip didelis 
formos meistras.

Pažymėtinos taip pat Mie
želaičio knygos vaikams — 
jos įeina į auksinį literatū
ros mažiesiems fondą.

E. Mieželaitis šiuo metu 
yra vienas populiariausių 
poetų Tarybų Sąjungoje, jo 
garsas plinta toli užsienyje. 
Jo reikšmė lietuvių literatū
rai, įtaka naujosios lietuvių

Kroviniai “keičiasi” 
pusiaukelėje

Klaipėda “priartėjo” $rie 
Vilniaus. Sostinės auto
transporto kontorų vairuo
tojai, išvykę su kroviniais, 
skirtais Klaipėdai, pusiau
kelėje susitinka su skuban
čiais iš uostamiesčio auto
traukiniais. Specialioje aikš
tėje, įrengtoje netoli Ario
galos, vairuotojai pasikeičia 
priekabomis ir grįžta atgal.

Naujovė įvesta magistra
lėje Vilnius-Klaipėda, visiš
kai pasiteisino. Efektyviau 
panaudo jamas autotrans
portas, racionaliau organi
zuojami tarpmiestiniai per
vežimai. Kroviniai adresa
tą pasiekia greičiau, vairuo
tojams netenka gaišti pa
krovimo vietose.

Artimiausiu metu nauja
sis krovinių pervežimo bū
das bus pritaikytas ir kito
se autolinijose.

op- 
že-

Lytis ir stirnų ragai
Prieš kiek laiko buvo tik 

vienas reikalavimas stirnų 
ragų, tai buvo iš turistų dėl 
suvenyrų. Paskut i n i u o s e 
mėnesiuose Ove Erickson, 
direktorius stirnų skerdyk
los, Boden, Švedijoj, buvo 
užkimštas užsakymais.

Atrodo, kad Pietinėj Ko
rėjoj jie mala stirnų ragus 
virti sriubą. Šita sriuba 
parduodama kaip aphrodi
siac vyrams. Išvalgęs vieną 
bliūdą šito “stufo” vyras 
taps dideliu ir ištvermingu 
Don Juanu.

Tai yra juokinga^ patie
kalas, nes jame nėra jokio 
aphrodismo. Bet receptas 
pasklido per visus Tolimuo
sius Rytus. Erickson gau
na užsakymų iš Japonijos, ' 
Hdhg Kongo ir Indonezijos 
ir nespėja jų išpildyti.

Aphrodita yra pasakiška 
I graikų meilės dieve ir gra
žuolė.

Pasirodo, kad turistai 
pradės šunims uodegas 
piaustyt ir virt su sriuba, 
kad galėtų daugiau mergi
nų numylėti... J. N.

poezijos raidai yra labai ir 
labai didelė. Poetas savo 
penkiasdešimtiųętį suti n k a 
pačiame kūrybinių jėgų su
klestėjime.

Palinkėsime jam ilgų kū
rybingų metų!

Alb. Žukauskas
Nuo Redakcijos: Mes ir

gi linkime mielajam poetui 
geros sveikatos, daug saulė
tų dienų asmeniniame gyve
nime ir ilgų kūrybingų me
telių.

JUOKAS
Juokas padeda tiesą nuo melo atskirti, 

Juokas — tai ginklas smarkus, 
Apgaulei jis smogia mirtiną kirtį, 
Juokas — tai protas lakus.'

Juokas sukelia baimę tironui begėdžiui, 
Juokas sutramdo grubius, 
Jis kiautą pramuš biurokratinių dėdžių, 
Juokas sugriaus jų stabus.

Juokas nuplėšia kaukę veidmainiui šventuoliui, 
Juokas — tai saulės šviesa, 
Jai įspindus, vorai ir pelėsiai prapuola, 
Juokas — skvarbus kaip tiesa.

Juokas — tai siela, skaidri kaip kristalas, 
Juokas — tai meilės rasa, 
Tai rožėmis klotas ašarų kelias, 
Juokas — tai ryžtas, drąsa.

Juokas — ryškiai atskleidžia sielos palaimą, 
Juokas tas teka lengvai, 
Jis trykšta, jis pilas, sruvena savaime, 
Juokas tas skamba žaviai,

Juokas tas juokint nenori, visai nesistengia, 
Juokas tas sielvartų, skausmo nebijo, nevengia.

V. Ičius
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MIAMI, FLA.
Daug gimtadienių paminėta

Gera mada sueigose pami
nėti gimtadienius, ypač kai 
amžius žengia į rudenį. Bet 
ir pas mus buvo netikėtu
mas, kas vyko LSK paren
gime rugsėjo 21 dieną. Sek
madienio svečiai pradėjo 
rinktis, Marytė Paukštaitie- 
nė ruošė skanius pietus. 
Stalai papuošti gėlėmis, pa
sirodė didžiulis tortas, kurį 
sukūrė Mrs. B. Zavienės 
rankos. Matome, kad prie 
kiekvieno svečio atsirado 
saldžiai stiprios “arbatėlės” 
čierkelė. Atrodo, kad bus 
gimtadienis, o išryškėjo, 
kad čia randasi gimtadienių 
jubiliatų jau visas kolekty
vas — jų yra net 15.

Matyt, kad veikė ir Ma
rie Koch fantazija. Ji iš 
anksto pranašavo, kad bus 
didelis “pokštas”. 0 tai bu
vo gera ir gražu — vienas 
didelis gimtadienis geriau, 
negu daug mažų. Estradoje 
pasirodė solistė Mae Gabrė- 
nienė ir būrelis aidiečių — 
suaidėjo “Ilgiausių metų” ir 
kitos dainos tam tikslui. 
Buvo jauki nuotaika.

Bet kas tie jubiliatai? 
Marie Koch, iškilmių inicia- 
tqrė, skelbia jų pavardes. 
Pasirodė, kad jubiliatų ko
lektyvą sudaro geros galvos 
ir veiklios rankos. Štai jie 
visi: Mae Gabrėnienė, J. 
Koch, A. Klimas, B. Zavis, 
M. Clee, N. Benikaitienė, S. 
Zavis, M. Džiupkaitis, B. 
White, C. Esulis, M. Cvir- 
kienė, Mrs.,Ragis, B. Alek
sandra, Mr. & Mrs. Rushin. 
Visi jie organizacijų veikė
jai ir rėmėjai. Dėkojom 
jiems už vaišes ir linkėjome 
ilgiems metams sveikatos.

Rodos bus etiška paminė
ti jauniausius ir seniausius 
sueigos dalyvius. Miss Ra
gis, tai pati jauniausia, gal 
dar neperžengus pirmąjį de
šimtį metelių, bet ji gražiai 
pianu atliko savo “grand” 
motulės gimtadieniui muzi
kos kūrinį. Kitą iš jaunųjų 
buvo Nevinskų dukrelė Dia
na. Tikimės jas dažniau su
tikti parengimuose. Bet kas 
tas seniausias? M. Valilio- 
nienė prieina prie Mateušo 
Džiupkaičio ir įteikia jam 
nuo LSK dovanėlę. Tai šis 
mūs geradėjas ir bus tas 
seniausias — jis minėjo jau 
91-mąjį gimtadienį, o dar 
sveikas ir darbštus. (Vieš
nia iš Stuart, Mrs, Medelis 
dovanojo “Laisvei” $5.)

•

Rugsėjo 24 d. LLD 75 kp. 
susirinkime raportuota 
spaudos parengimo (rugsė
jo 14-tos) pasėkos. Lietinga 
diena kiek sumažino paren
gimą, bet jį skaitome sėk
mingu. Dėka ir tam geram 
draugui P. Gudeliui, kuris 
gausiai paremia spaudą. 
Tad “Laisvė” ir “Vilnis” 
gauna po šimtinę, o “Liau
dies baisuj” teko pusšimtis.

Ateinantis LLD kuopos 
pelningas parengimas įvyks 
lapkričio 20 dieną. Padary
ti geras pasėkas iš ateinan
čio parengimo, —- reikalin
ga yertingos dovanos, nes 
jis bus turgus, kermošius, 
o mano krašte vadinamas— 
jomarku. Trumpiausiai, tai 
bus LLD kuopos Bazaras.

Kaip matome, tai jau ir 
rudenėlis — prasideda pa
rengimai, laikraščių vajai. 
LLD 75 kuopa ir šiais me
tais išrinko vyriausia “Lais
vės” vajininke draugę M. 
Valilionienę. Bet tai ne tik 
laikraščiams prenumeratų 
rinkimas, bet ir spaudos iš- 
laikymui fondo ($15,000) 
sukėlimas, 
t

“Vilnies” atsakingas vaji- 
ninkas yra J. Kanceris. Jis 
jau darbą pradėjo. Mes visi 
negalime visą naštą krauti 
tik ant mūs vajininkų. Kiek
vienas galime prisidėti prie 
to didžiojo darbo. Atlikime 
savo pareigą garbingai.

Susirinkimas buvo ir tuo 
įdomus, kad jame dalyvavo 
Mrs. Nevins, kurią dar va
diname viešnia, bet jau ži
nome, kad Nevinskai pasto
viai apsigyvena Floridoje, 
Fort Lauderdale je. Dėka 
draugei Nevins, kultūrinėje 
susirinkimo srityje klausė
mės gražių dainų įžymaus 
solisto Noreikos, kurias jis 
įdainavo plokštelėje. Tiki
mės, kad Nevinskai stos į 
mūsų organizacijų veiklą.

V. Bovinas

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos Klubo 

reikalais
Kas nors iš klubo valdyl 

bos pradėjo kalbėti, kad rei
kia klubą likviduoti, nes nė
ra veikimo ir naudos.

Rugsėjo 21 d. tam tikslui 
buvo sušauktas narių susi
rinkimas. Dalyvavo 12 na
riu. Pirmininkavo M. Gu- 
tauskienė.

K. Čereškienė perskaitė 
pereito susirinkimo proto
kolą. A. Markevičienė iš
davė pereito pikniko ra
portą. Piknikas įvyko, rug
sėjo 7 d. K. Ustupų sode. 
Pelno liko apie $50.

Buvo kalbėta apie klubo 
likvidavimą. Po apkalbėji
mo vienbalsiai nutarta klu
bą ir toliau palaikyti.

Buvo skaitytas “Laisvės” 
atsišaukimas vajaus reika
lu — sukelti “Laisvės” fon
dui $15,000. Nutarta paau
koti $10.

Po to buvo draugiška pa
re. Buvo namie darytų py
ragų, kavos, sūrių. Visos 
draugiškai pasivaišino.

A. Merkevičienė priminė 
Moterų Sąryšio reikalus, 
kad rengia rudeninį pikniką 
po stogu Liet. Tautiškame' 
Name lapkričio 23 d. Geo. 
Shimaitis apsiėmė pagelbė
ti. Kai kurios moterys pa
sižadėjo atnešti dovanų, iš
kepti pyragų, kugelių.

E. Steponauskienė ir Rožė 
Wallen buvo pasimokėjusios 
po $2 važiuoti busti į “Lais
ves” pikniką. Bet busas ne
išėjo, -tai jos tuos pinigus 
paaukojo “Laisvės” fondui.
Mūsų kuopų susirinkimai

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 5. 
LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 12 
d. Susirinkimai bus laiko
mi Liet. Taut. Name. Pra
džia 2 vai. popiet.

Nariai prašomi skaitlin
gai dalyvauti, nes yra labai 
svarbių reikalų. Reikės ap
tarti “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai. Turime žiūrėti, kad 
vajai būtų sėkmingi.

Vajaus reikalu progai pa
sitaikius matykite Geo. Shi- 
maitį. Prašome atsinaujin
ti prenumeratą ir paaukoti 
pagal išgalę.

George Shimaitis

Norwood, Mass.
Tragedija lietuvių šeimoj
Charles ir Mary Vitartis 

gyveno 21 St. James Avė., 
trečiame aukšte. Rugsėjo 
15 d. 9 vai. vakare Mary 
Vitartis, 51 metų amžiaus, 
nuo trečio aukšto balkono 
šoko žemyn, krito ant ce
mentinių laiptų ir užsimušė.

Buvo pašarvota P. H. 
Kraw šermeninėj. Jos kars
tą puošė daugybė gėlių vai
nikų. Buvo daug lankyto
jų per du vakarus.

Kadangi jos galva buvo la
bai sužalota, tai grabą laikė 
uždarą.

Rugsėjo 18 d. 10 vai. ryto 
buvo paldydėta į Norwood 
Highland Cemetery.

Paliko dideliame liūdesy 
savo mylimą vyrą, vieną 
dukrelę Alice Malcolm Nor- 
woode, tris anūkus, 2 ‘bro
lius John ir Robert Gru- 
dinskus, 2 seseris Alice Kel
ley ir Annie Trečiokas, ir 
tėvą John Grudinskas, Read- 
ville, Mass.

Oras buvo tą rytą gražus, 
tai ir palydovų buvo labai 
daug, virš trisdešimt maši
nų lydėjo.

Velionei amžinos ramy
bės, o šeimai užuojauta liū
desio valandoj.

• *"

Petras Kurulis, gyvenęs 
su savo žmonele Elzbieta 71 
Morse St., rugsėjo 21 d. ga
vo šoką. Jam suparalyžia
vo dešinę pusę. Negali kal
bėti. Greit buvo pašauktas 
gydytojas, vėliau ambulan- 
sas ir išvežtas į Norwoodo 
ligoninę.

Kol kas niekas negali ti
krai nuspėti jo likimo, nes 
žmogus sunkiai serga.

Linkiu Petrui ligos sunku
mus nugalėti.

M. Uždavinis

Pranešimas
WORCESTER, Mass.

Su uždarymu .Olympia 
Parko banketas ir šokiai 
įvyks spalio 12 d. Pradžia 
12:30 p. m.

Šį banketą rengia Olym
pia Park bendrovė. Kviečia
me visos apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Per daug metų ši 
bendrovė rengė tokius už
darymo banketus. Kurie da
lyvavote tuose banketuos^, 
visuomet buvote užganėdin
ti. Taipgi užtikriname, kad 
ir šiemet būsite atsilankę 
patenk i n t i. Atvažiuodami 
atsivežkite ir savo pažįsta
mus — kaimynus.

Kviečia Olympia Parko 
direktoriai.

(73-74) 

žmona mums tarė kelius žo
džius. Dėkojame jiems.

Dėkojam visiems už dar
bą, dainas, kalbas, dovanas 
ir aukas. Draugės P. Žu
kauskienė - Plutienė pridavė 
$30; M. Kazlauskienė ir A. 
Račkauskienė $25.05; drau
gės Norwoodietes per N. 
Grybienę $24 (Norwoodo 
aukotojų vardų neturime, 
atsiprašome). Virtuvei au
ką davė draugė, kuri vardo 
nepridavė, taipgi pyragą 
pridavė Jose Vasiliauskie
nė.

Dirbo piknike šie: F. Pei
kimas, V. Žitkus, A. Senkus, 
J. Jaskevičius, Norwoodie- 
tis Zarūba,J. Demikienė, M. 
Jucienė, A. Vasilienė, M. 
Šiupėnienė, Zofija, M. Meš- 
kięnė, K. Sabaliauskienė. 
Ačiū jiems.

M. Sukackiene

Worcester, Mass.

Baltimore, Md.
Ilgu amžium ne visi džiau

giasi. Didžiuojasi tik tie, 
kurie tiksliai ir naudingai 
gyvenimo dienas leidžia.

Mūsų tarpe yra tokia 
d-gė, tai Jennie Stanienė. 
Kaip privatiniame, taip ir 
visuomeniniame darbe ji 
turi kuo pasididžiuoti.

Todėlei rugsėjo 21 d. pas 
draugus F. J. Deltuvus su
rengė pietus .savo draugams 
ir draugėms, kad atžymė
jus savo 70-ą j į gimtadienį.

Prie to buvo rengtasi la
bai patyliai, tik atvykę su
žinojome tą tikslą.

Pati jubiliatė sukosi vir
tuvėje, kur pagamino gar* 
džius valgius. Besivaišinant 
paprašė aukų laikraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai”.

Tik keletu žodžių pareikš
ta apie šio įvykio svarbą. 
Taipgi atžymėta ir jų šešių 
metų vedybinė sukaktis.

Paramai laikraščių drau- 
gės-draugai aukojo seka
mai P. Paserskis 20 dol., J. 
J, Pečkiai — 12 dol. Po 10 
dol. aukojo:, J. Deltuva, P. 
Kupris, F.! J. Deltuvai au
kojo 8 dol. Po 5 dol.: A, Je- 
kevičiene, E. Balsienė, O. 
Žemaitienė, O. Kučiauskai- 
tė, A. Bowlen, M. Antanai
tienė, E. Antanaitienė. J. 
Stanys aukoj o. 4 dol., M. Pe- 
traitienė 3 dol,, K. Deltu
vienė 2 dol. Iš viso laikraš
čiams suaukavo 104 dol. 
Drauge nutarė skirti 'per pus 
“Laisvei” ir “Vilniai”.

Prie šio parengimo prisidė
jo draugai F. J. Deltuvai, su
teikdami vietą, kur teko per
keisti tą pat dieną. Oras bu
vo šaltokas — rengtasi prie 
lietaus. Buvo tarta turėti pas 
draugus P. Kuprius, bet teko 
susirinkti pas draugus Deltu
vus. Jiems didelis ačiū už tai.

Draugės E. M. Antanaitienės 
pribuvo su pyragu, O. Žemai
tienė įsu sūriu, Pečkienę su 
bonka stipresnės.

Diena praleista geroje nuo
taikoje ir geram tikslui.

Ir nuo savęs linkiu draugei 
J. Stanienei daug sveikatos 
ir dar ilgų ilgų gyvenime 
metų.

Vinco Duktė

Bulgarę revoliucijos 
vadas Georgiev mirė
Sofija.— Mirė Kimon Ge

orgiev 87 metų, Bulgarijos 
revoliucijos vadovas, buvęs 
pirmutinis Bulgarijos socia
listinės valdžios premjeras 
1944 m., kai Bulgarija buvo 
tarybinės armijos išlaisvin
ta iš hitlerininkų okupaci
jos.

K. Georgiev kiek vėliau 
vėl buvo Bulgarijos premje
ru. . •

Širdinga padėka visiems, 
kurie bent kaip prisidėjo su 
talka, dalyvavumu įvykusia
me “Laisvės” piknike, rug
sėjo 14 d., Olympia Parke,

Šis buvo iš eilės jau ant
ras spaudos piknikas Wor- 
cesteryje. Gal už tai ir pub
likos buvo šiek tiek mažiau 
nei tikėtasi. Vienok pikni
kas abelnai buvo sėkmingas.

Rengėjai ir publika dėkin
gi Jonui Beleckiui, Cam
bridge klubo pirmininkui, 
už atvežimą mielų svečių iš 
Tarybų Sąjungos. Netikėtas 
svečių atsilankymas sudarė 
piknike kilnią šventišką at
mosferą. Apie tai kukliai, 
vykusiai parašė Ieva Miza- 
rienė rugsėjo 19 d. “Lais
vės” laidoje. Tik ten buvo 
praleista vieno mokslininko 
vardas Olego Glaveckio. Su 
svečiais apart J. Beleckio 
taipgi atvyko J. Strausas, 
J. Družienė, K. Glodėnis, 
kurie prisidėjo su auka: J. 
Beleckis $10; J. Strausas 
$10; J. Družienė $7 ir K. 
Glodėnis $5.

Kita maloni staigmena 
tai atvykimas žurnalisto Al
berto Laurinčiuko su žmona 
ir dukrele. Tai pirmu- kartu 
pas mus atvyko gerbiamas 
LaurinčiukaSo Abu jie su.

Studentę su policija 
aršios kautynės

Chicago. — Rugs. 24 d. 
prasidėjus bylai aštuonių 
studentų, kaltinamų suokal
biu riaušes kurstyti, įvyko 
demonstracijos prie federa- 
linių rūmų ant Dearborn ir 
Jackson gatvių, taipgi 
Grant Parke.

Du miesto advokato pa- 
gelbininkai sužeisti, taip ir 
7 ar daugiau policininkų ir 
nemažai civilių demonstran
tų. Areštuota 21 studentas, 
tarp jų vienas iš Aliquippa, 
Pa., ir vienas iš New Yorko.

Demonstracijoje dalyvavo 
apie 5,000 jaunų žmonių. 
Kai kurios merginos buvo 
apsirengusios laumių (ra
ganų) drabužiais pavaizda
vimui bylos politinių raga
nų medžiojimui.

Merginos ir moterys de
monstravo taip ryžtingai, 
kaip ir jauhi vyrai.

Byla pritraukė studentų 
ir iš toliau.

Kai kurie civiliai ir keli 
policininkai sunkiau sužeis
ti teko gabenti į ligonines.

Policija kaltina demons
trantus, o demonstrantai 
policiją kautynių provoka
vimu.

Studentai žada ir daugiau 
demonstracijų. Jie reikala
vo, kad kitas teisėjas, ne 
Hoffmanas, bylą vestų, bet 
jų reikalavimas atmestas.

Suokalbis kurstyti riau
šes, atrodo, naudojamas ne
galint kitaip * nubausti stu
dentų. lyderius.

Atgąrsiai demokratų kon
vencijos Čikagoje pasikar
toja.

“Vilnis”

Ameriką jpiostofiai 
, ftetęame j

Saigonas. —- Rugsėjo 20 
d. Jungtinių Valstijų nuos
toliai Vietname pasiekė 290, 
787 karius. Nuo 1961 m. 
sausio 1 d. užmušta 38,728, 
sužeista 252,059.

Vien tik šiais metais 8,185 
kariai užmušti, 54,728 su
žeisti. Tai rodo, kad šiais 
metais daugiau užmušta ir 
sužeista, kaip kitais metais 
tuo pačiu laiku.

Nors prez. Nixonas sako, 
kad jis ištraukia po tam 
tikrą dalį iš Vietnamo, bet 
duomenys rodo, kad Vietna
me šiuo metu daugiau ame
rikiečių žūsta. Tai reiškia, 
kad karas eina padidintu 
tempu.

Trukdo taikos derybas
Paryžius.— Pietų Vietna

mo Revoliucinės valdžios 
delegacija atžymėjo 35-oje 
derybų sesijoje, kad Nixo- 
no įsakymu dabar daugiau 
bombarduojami Pietų Viet
namo teritorijos plotai, ne
gu buvo bombarduojami 
Johnsono laikais.

Delegacija taipgi nurodo, 
kad Jungtinių Valstijų mili- 
tarinių jėgų veiksmai Lao
se ir Tailande rodo padidin
tą karo eigą, kuri nuolat 
trukdo taikos derybas.

‘—i.

Syktyvkar© milžinas
Prie Vyčegdos stojo į ri

kiuotę Syktyvkaro medžio 
apdirbimo komplekso pir
moji linija. Visas komplek
sas per metus perdirbs apie 
pustrečio milijono kubinių 
metrų medienos. Spaustu
vės iš čia gaus tiek kreidi
nio popieriaus, kiek dabar 
jo gamina visos tokio profi
lio šalies įmonės*

TARYBŲ ŠALYJE >
Prisiminimų apie V.Leninąl 

antrasis tomas
Pasirodė atsiminimų apie 

Vladimirą Leniną penkiato
mio leidinio antrasis to
mas. Knygoje pateikiami 
memuarai, nušviečią laiko
tarpį nuo 1891 metų iki Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos pergalės.

Prisiminimų autoriai — 
artimiausi Lenino bendra
žygiai, kuriems teko ilgus 
metus dalyvauti revoliucinė
je kovoje, Leninui betarpiš
kai vadovaujant, taip pat 
darbininkai, dažnai susitik
davę su juo arba girdėję jo 
kalbas susirinkimuose ir 
mitinguose.
Visos fermos mechanizuotos

Estija pirmoji iš respubli
kų užbaigė mechanizuoti 
karvių melžimą visų ūkių 
fermose. Kiekviena melžėja 
dabar vidutiniškai prižiūri 
po 26, o pirmūnės — po 60- 
70 ir daugiau karvių.

Daugelyje fermų dirbama 
dviem pamainomis.

12,000 mechanizatorių
Tūkstantis Kazachijos mo

terų šį pavasarį įgijo trak- 
torininkių ir vairuotojų spe
cialybes.

Kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose mechanizato- 
rėms skiriamos naujos ma
šinos, nustatytos mažesnės 
negu vyrams išdirbio nor
mos. Joms siuvami patogūs 
ir gražūs darbo drabužiai.

Daugiau kaip 12,000 res
publikos merginų dar tebe
simoko mokyklose ir kur
suose. Masinės javapiūtės iš 
vakarėse jos ateis dirbti į 
Kazachijos ūkius.)
Rūda gaunama sprogdinant

Krivoj Roge, Pietų kalna
kasybos ir sodrinimo kombi
nato karjere, vienu galingu 
sprogdinimu gauta daugiau 
kaip pustrečio milijono to

Vajininkų Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

toriams bus $8 metams, vieton $9. O prie to 
dar gaus dovanai vieną iš sekamų knygų:

J. Ragausko — ITE, M1SSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA^

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA

F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

BRANGI TĖVYNĘ
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS

T. TILVYČIO — USNYNĖ —
d: m. šolomsko — PASAKOJIMAI* Iš ISTORIJOS
J. KAŠKA1Č1O — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIK AITE
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. M1ZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMB1O NUOTYKIAI
ŪKANOS
I. MIZAR1ENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato
riais.' Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai 
retų , pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA^

nų geležies rūdos. Tokio 
kiekio beveik mėnesiui už
tenka dviem kombinato 
įmonėms.

Rekonstruoj amas 
Talino senamiestis

Kartu su savo kolegomis 
iš Leningrado, Maskvos, Pa
baltijo respublikų Estijos 
architektai ėmėsi komplek
siniu būdu spręsti Talino 
senamiesčio rekonstravimo 
problemą. Sukurti visų jo 
prekybinių pastatų rekon
stravimo eksperimentiniai 
projektai, Centrinę miesto 
dalį papuoš daugiaaukščiai 
pastatai.

Mini filmų festivalis
Filmas turi trukti ne il

giau kaip tris minutes — to
kia buvo Rygoje surengto 
respublikinio mėgėjiškų, ki
no juostų festivalio pirAuji 
sąlyga. Pasirodė, jog ir per 
tokį trumpą laiką galima 
parodyti reikšmingus įvy
kius, iškelti rimtas proble
mas. Eilė mini juostų rė
mėsi a š t r i ai s kritiniais 
siužetais.

Tranzitinis reisas 
Neva-Nilas

Kelionę link Nilo krantų 
pradėjo Asuano HES pas
kutinės — 12-osios — tur
binos ratas. Pagaminę šią' 
130 tonų sveriančią detalę, 
leningradiečiai baigė vyk
dyti Jungtinės Arabų Res
publikos užsakymą. Per tre
jus metus stambiausia Af
rikos žemyno elektrinė ga
vo iš Leningrado visą maši
nų komplektą.

_________ V
Turėkime savo namuose 

knygą: Pirmoji Pagalba jogo
je ir iQ'elaimeje. Parašė Dr. 
J. Kaškiaučius. Knyga iš 126 

puslapių, kaina $1.00. Ji 
daug pagelbės jums staigiai 
susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”.
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širdingas kvietimas

LDS 6 kuopa stropiai ruo
šiasi prie šaunaus banketo- 
vakarienės spaudos para
mai. Banketas įvyks spalio 
11 d., Amerikos Legijono 
salėje, prie Clinton St.

Visi mes dėkime pastan
gas, kad Šis reikšmingas 
banketas būtų sėkmingas ir 
atneštų moralės ir materia- 
lės paramos. Tačiau čia ne
tenka aiškinti, kad yra la
bai svarbu, kad jis būtų juo 
pasėkmingesnis, nes jis ren
giamas tiksliai — spaudos 
paramai. Būtų labai gerai 
ir gražu, kad iš mūsų kai- 
mynistės kolonijų organiza
cijų nariai bei spaudos skai
tytojai ir pavieniai geros va
lios lietuviai prisidėtų prie 
šio parengimo. Jeigu jau ne 
kaip su dovanomis, tai nors 
aavo gausiu atsilankymu. 

>Kas labai svarbu. Juo dau
giau svečių susirinktų tai 
tuo būdu padidintumėm 
spaudai paramą, kuri yra 
labai reikalinga.

Rengimo komisija prašo
me ir pasitikime, jog LDS 
6 kuopos nariai-narės skai
tys sau už pareigą apdova
noti skaniu namuose paruo
štu maistu. Yra pageidau
jama: pyrago, tortų ar ki
tokių skanumynų ir įteiktų 
rengimo komisijai. Mes ga
lėsime visus dalyvius pavai
šinti ir tuo pačiu metu dau
giau gausime pajamų ir 
stambiau paremsime pažan-

gią spaudą. Būtų labai gra
žu, pagalvokite, draugės, 
apie tai.

Patys turėkime mintyje 
ir kitiems pasakykime, kad 
po skaniai sveiko maisto pa
ruoštos vakarienes bus de
monstruojamos gražių nuo
traukų skaidrės (slidės), 
kurias demonstruos visiems 
vietos gyventojams gerai ži
nomas, jaunesnės kartos lie
tuvis Juozas M. Misevičius. 
Mat, jis dar neseniai sugrį
žo iš ilgos keliones po Eu
ropą, aplankė kelias šalis, 
susipažino su jų svarbiomis 
įstaigomis, moksliniais įren
gimais ir žmonių gyvenimu. 
Jis pats sake, kad parsivežė 
labai daug gražių spalvotų 
nuotraukų ir mielai sutiko 
mums jas parodyti.

Tai matote, vietos ir pla
tesnės apylinkės mieli lietu
viai, kad po skanios vaka
rienės, turėsime progą pa
matyti ir gražias nuotrau
kas, kas paįvairins mūsų va
karą. Pasinaudokime šia re
ta proga ir dalyvaukite.

Pradžia 6 vai. vakare. Įė
jimas tiktai $2.50 asmeniui.

Visus širdingai prašome, 
būkite mūsų malonūs sve
čiai, o mes visus mielai pri
imsime ir pavaišinsime.

Rengimo Komisija

Kairas.— Egiptiečiai ata
kavo Izraelio įsitvirtinimus 
Suezo pakraštyje.

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. Copper at 377-8100 for an appointment.

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

(70-73)

SEWING MACHINE OPERATORS
OTHER FACTORY HELP

GOOD HOURS. OVERTIME. USUAL
FRINGE BENEFITS. GOOD PAY.

BUS STOPS AT FACTORY.

ROYAL MILLS ASSOCIATES
1771 W. Edgar Rd., (Route 1)

Linden, N. J. — 486-4343

Pranešimas

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND CIRCULA
TION (Act of October 23, 1962: 
Section 4369, Title 39, United States 

j^Code)
1. Date of Filing October 1, 1969.

2. Title of Publication: Laisvė, 
Lithuanian Semi-Weekly.

Frequency of Issue: Published 
Tuesdays & Fridays, except in case 
of Holidays.

4. Location of Known Office of 
Publication (Street, city, county, 
state, zip code): 102-02 Liberty Ave., 
Queens, Ozone Park, N. Y., 11417.

5. Location Of The Headquarters 
or General Business Offices of the 
Publishers (Not printers): (Address 
as above).

6. NAMES AND ADDRESSES OF 
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AGING EDITOR.

Publisher (Name and address): 
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Editor (Name and address): 
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dress): Anthony Bimba, 95-23 
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tion, its name and address must be 
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der the names and addresses of stock
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not owned by a corporation, the names 
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Rugsėjo 28 d., bankete, 
prie door prize dovanas ga
vo sekamai:

1) Radio-clock
P. Paserskis, Baltimore, 

Md.
. .2) Kodak Instamatic ca
mera (aukojo P. Venta) ga
vo Marc Boubonis, 

Kenosha, Wis.
3) Sunbeam electric shav
ing machine (aukojo V. 
Bunkus) gavo Wm. Kar
bauskas, Ansonia, Conn.

4) Pinigais — $50 
F. čiuzauckas 
Shenandoah, Pa.

5) Pinigais—$25 
M. Kroll 
Norwood, Mass.

MACHINE OPERATORS. Open
ings for blown plastic bottle ma
chine operators. Benefits include 
group insurance, paid holidays and 
vacations. Excellent working con
ditions. Plant operates continuously 
7 days a wk. with rotating shifts 
with shift differential. OWENS 
ILLINOIS INC., 2900 Woodbridge 
Ave., Edison, N. J. Equal Opportu
nity Employer. (73-83)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under "Male” 
or "Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in-, 
terpretation is now In effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The "Laisve” will continue to 
make available its "Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its "Help 
Wanted—Male”’ and "Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

GOLF COURSE NO DIPLOMA?

issue

(Net

c)
d)

e)

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

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

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

(67-79)

Good pay for right 
' Call now! 845-8950. 
CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

ELECTRICIAN—1st class, 
work for general contractor, 
pay and bonus. Must travel. 
656-2006, day. After 7 call 302-998-
9653 or 302-658-6160. Must have 
Jersey license. (73-75)

To 
Top 
302-

COLOR MATCHER. Must be fa
miliar with vinyl printing inks. Ap
ply in person:
FIELDS PLASTICS & CHEMICALS
199 Garibaldi Ave., Lodi, N. J.

Mr. Mayer. (73-82)
■ -

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

THE PLACE
1609 N. Kings Highway 

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

TSRS fizikas Kapitsa 
Harvardo universitete

PANTRY WOMEN. Full and part 
time. AU Company benefits. Apply 
in person between 2 and 4 PM or 
call for appointment. CA 4-7949. 
Mrs. Endicott. STOUFFERS. Ben
son East, Jenkintown, Pa.

(73-79)

Cambridge, Mass. — Pa
garsėjęs Tarybų Sąjungos 
fizikas Petras Kapitsa at
vyko pirmą kartą į Jungti
nes Valstijas ir kalbėjo 
Harvardo universitete. Jo 
pasiklausyti susirinko dau
giau kaip 400 mokytojų ir 
mokinių.

Dr. Kapitsa davė lekciją 
apie Tarybų Sąjungos mok
slininkų darbus.

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR 

General Machine Shop 
Call 384-0545 

Dumont, N. J.
i (73-84

CHEMICAL OPERATORS AND 
MAINTENANCE MEN. $4.25 an 
hour, $4.00 an hour. Min. start $3.00 
an hour. Chlorine Plant-Rotating 
Shift. Sick pay, vacation, blue cross, 
uniform, shift differential pension 
plan and bonuses. Call 
CHEMICAL CO. Call 
201-352-0840. Elizabeth, 
perienqe helpful.

KUEHNE 
for apppt. 
N.J. Ex- 

(73-79)

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)

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. 
Pennsapken, 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)

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)

WAREHOUSE MEN

Full time. 8 AM—4:30 PM.
Advancement.

Overtime. Excellent Company Fringe 
Benefits.

Free Hospitalization and life insur
ance. Paid holidays, and vacation.

Apply:
GRAND-WAY DISTRIBUTION 

CENTER
43 McKee Drive, Mahwah, N. J.

201-529-3838. (72-78)

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:00 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry—will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District, 172 Barren Road, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611 (64-74)

MAINTENANCE 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)

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

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

(70-74)

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

FACTORY (2)

(70-76)

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)

INSTALLATION MECHANICS.
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)

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)

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)

DIRECTOR
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)

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
V)zone Park, N. Y. 11417.

George Wares, President, 104 No. 
8th St., Brooklyn, N. Y. 11211.

John S. Lazauskas, Secy, 114-15— 
122nd St., So. Ozone Park, N. Y. 
11435.

Jonas Rusinskas, Vice-Pres., 2883 
W. 12 St., Brooklyn, N. Y. 11244.

Lillian Belte, Bus. Mgr., 84-29— 
87th St., Woodhaven, N. Y. 11421.

8. Known Bondholders, Mort
gagees, and other Security Holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of Bonds, Mortgages 
or other Securities (if there are 
none, so state).

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park, N. Y- 11417.

Paul Venta, Pres, and Treas., 
139-21—85th Dr., Jamaica, N. Y. 
11435.

Stephen Vetchkis, Secy, 84-06— 
88 St., Woodhaven, N. Y. 11421.

William Baltrušaitis, Vice Pres.,
13 Logan St., Brooklyn, N. Y. 11208.

Jonas S. Lazauskas, 114-15—122nd 
BL, Ozone Park, N.Y. 11420.

‘V'Paul Venta, 139-21—85th Dr., 
Jamaica, N. Y. 11435.

Al Nevins. 76-66 Austin St., Fo- 
N[St Hills, N. Y. 11375.

Wm. Baltrušaitis, 13 LoganSt., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

f)

g)

Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 240.

2. Mail subscription. 2,470. 
Total Paid Circulation. 2,710. 
Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier Or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 2,710.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing ’ 

270.
Total (Sum of E & F—should' 
equal net press run • shown in
A). 2,980.

Mąžėja Nixono įtaka
Ęouis Harris poll tyrinė

tojai skelbia, kad jie, ap
klausinėj ę daugelį piliečių, 
surado prez. Nixono įtakos 
Žymų mažėjimą Vietnamo 
karo klausimu.

Šiuo metu pasirodo, kad 
tiktai 35 proc. piliečių užgi
na prez. Nixono vadovybę 
Vietnamo kare.

Civilinių teisių klausimu 
33 proc. uzgiria Nixono po
litiką, 53 proc. priešingi.

FURNITURE FINISHERS. Open
ings for experienced furniture fin
ishers in warehouse serving chain of 
Early American stores. Union shop, 
all benefits, excellent starting sala
ry and opportunity. For appt., Mr. 
D'Arcy at 201-549-2140. Metuchen, 
N. J.

CLERICAL. We have a position 
available in our warehouse shipping 
dept, for a capable young man with 

a future.
Apply in person:

CRANFORD WAREHOUSE
715 South Ave. E. Cranford, N. 

201-272-6800.

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

489-6565, Hackensack, N. J.
(71-80)

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)

J.

(72-78) SECURITY GUARDS

WATCHMAN. Immediate opening. 
Elevator Opr. for nite watchman 
work in downtown luxury hotel. Must 
be a dependable, mature person 
with neat appearance. Full medical 
and pension benefits. Call 215-PE 
5-2179. Phila., Pa. , (67-74)

CLERK-TYPIST
MIEGUISTI LIŪTAI

Actual number of copies of single 
issue published nearest to Filing 
date:

a)
Press

b)

Total No. copies printed (Net 
i Run). 2,980.

Pąid Circulation:
1. Sales through Dealer? and 

Carriers, Street Vendors ana 
Counter Sales. 240.
2. Mail Subscription. 2,470. 

Total Paid Circulation. 2,71(k 
Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
Other n^eans. None.
Total Distribution (Sum of C 

and D). 2,710.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after print
ing, 270.

Total (Sum of E & F—should 
equal het pre?s run shown in
A). 2,980. '

I certify that the statements made 
by me aboye gre ^correct and com
plete. ' r ’ •

Pejdnas. — Kinija miųėjo 
socialistinės revoliucijos 20 
metų sukaktį iškilmingai. 
Tarp įžymiųjų vadų, ir Maoilometrų 
buvo. I landų pi

Tanzanijos draustiniame 
parke keliems liūtams pa
kabino ant kaklo tranzis
torinius radijo siųstuvus. 
Mokslininkai nustebo suži
noję, kad žvėrių karalius 
yra didesnis miegalis, negu 
visų apkalbama meška. Vie
nas liūtas per 21 dieną nu
ėjo ne daugiau kaip 100 kį- 

if o miegojo po 20 va- 
I landų per parą.

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

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

(67-73)

Full or part time. No experience 
necessary. Openings in Trenton, 
Kingston, Lambertville 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

(70-78)

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)

d)

e)

f)

g)

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.

PITTSBURGH, PA

Mirė

Motiejus Paulauskas

WAREHOUSE MEN
Full time. 8 AM—4:30 PM.

Advancement. Overtime. Excellent 
Company fringe benefits.

Free Hospitalization and life 
insurance.

Paid Holidays and vacations
Apply:

GRAND-WAY DISTRIBUTION 
CENTER

43 McKee Drive, Mahwah, 
201-529-3838

MEN
• •(■** ■ *

Hyp H.QUse Labor. Good rates.
Full fringe benefits

Day shift
425-2122

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

BREUNINGER DAIRIES
3015 N. 7th St., Phila., Pa.

. BA 5-4863. (71-77)

N. J.

(73-79)

(72-77)

WAREHOUSE:health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va- 
cation, health and welfare, other, 
fringė benefits. Phone Mr. Burns, 
215-265-2250.1 . r '

(67-77)i

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 promotion. Phone 622- 
5800 ext. 202. Mr. Tom Somers. 
Newark, N. J. < (71-80)

Reiškiu jo našlei Petronėlei Paulauskienei 
gilią užuojautą jos liūdesio valandoj, taipgi sū
nui Stasiui Paulauskui ir jo žmonai, anūkams 
ir giminėms. ;

MEN.

FULL

425-2122,

DYE HOUSE ,LABOR.
GOOD RATES.
FRINGE BENEFITS

DAY SHIFT
(73-78)

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

- (67-74)

BAKER. Some experience needed 
for modern donut plant. Day time 
hrs. Good fitly, rate, benefits. Apply 
Tuos. Mr. S. VeUnov. DONUTS 
GALORE, 1395 Suckle H’way.. '

Pennsauken, N.- J. (71-76>.
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Archyvų dulkes nužėrus P. Baranauskas

Kas gi iš tikrųjų dėkojo 
hitlerininkams

Karo nusikaltėliai, Lietu
voje talkininkavę hitlerinin- : 
kams ir kartu su jais išdū
mę į užsienį, visiškai pa
grįstai bijojo, kad nebūtų 
patraukti atsakomybėn. Ta
čiau Vakarų valstybių, o 
ypač JAV tam tikrų sluoks
nių dėka, šie nusikaltėliai 
išvengė teismo. Dar dau
giau — žymi jų dalis įsi
kūrė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kur susirado 
naujų globėjų. Čia buvę hit- , 
lerininkų rėmėjai ir jų 
nuožmių kėslų vykdytojai, 
ėmę uoliai tarnauti savo 
naujiesiems ponams, atku
to. Dar daugiau dėdamiesi 
“demokratais,” jie bet kuria 
proga pabrėžia buvę... hit- 
lerizmo priešai.

Tautos išdavikai
Daug jau paskelbta doku

mentų, demaskuojančių 
šiuos “demokratus,” bet dar 
daugiau tokių dokumentų 
archyvuose, iki šiol nežino
mų plačiajai visuomenei. 
Štai kad ir vadinamosios 
“laikinosios vyriausybės, su
darytos 1941 m. pirmosio
mis karo dienomis, santy
kiai su Lietuvą okupavu
siais hitlerininkais. Šią vy
riausybę sudarė LAF—Lie
tuvių Aktyvistų Frontas, 
buvęs hitlerine penktąja ko
lona Lietuvoje. LAF vykdė 
visas vokiečių karinės žval
gybos bei gestapo užduotis, 
kurios turėjo palengvinti 
hitlerinei kariaunai įsiverž
ti į Lietuvą.

Jų vadas Ambrazevičius
Vadinamosios Laikinosios 

vyriausybės priešakyje bu
vo J. Ambrazevičius — da
bar pasivadinęs Brazaičiu. 
Jis. kaip ir kiti LAF vadai, 
tikėjosi, kad už paslaugas 
hitlerininkai jiems leis val
dyti okupuotą Lietuvą. Ta
čiau okupantai teleido “vy
riausybei” reikštis tik kaip 
priedui prie vermachto ka
ro komendantų, kurie iš 
pradžių vykdė okupacinės 
valdžios funkcijas. Naciams 
buvo reikalingi pagalbinin
kai, kurie padėtų įvesti 
Lietuvoje okupacinį režimą. 
Po keturių savaičių į Lietu
vą buvo atsiųsta okupacinė 
valdžia iš Vokietijos. Jos 
vadovu buvo T. Rentelnas. 
Okupacinė valdžia paskelbė 
panaikinanti Lietuvos vals
tybingumą, paimanti visą 
krašto tvarką, o taip pat ir 
žemę, kaip reicho karo gro
bį, LAF “vyriausybei” bnvo 
pasiūlyta persiformuoti į 
patariamąjį okupacinės val
džios organą.

Kokie santykiai buvo po 
to tarp LAF ir okupacinės 
valdžios, matyti iš J. Am
brazevičiaus - Brazaičio kal
bos, pasakytos 1941 m. rug
pjūčio 5 d. per priėmimą pas 
Rentelną. Tarp kita ko, ten 
sakoma:

“Ekscelencija, pirmą kar
tą Laikinajai vyriausybei 
tenka maloni pareiga susi
tikti su Didžiojo Reicho Vy
riausybės aukštuoju atsto
vu Jūsų asmenyje.

Irpirmas mūsų prašymas 
Jūsų Ekscelencijai — per
duoti visos tautos padėką 
Didžiojo Reicho vadui Adol
fui Hitleriui ir narsiajai ka
riuomenei . •.

Sudaryta birželio 23 d. 
Laikinoji vyriausybė pareiš
kė viešai norą išlaikyti ne
priklausomą valstybę glau
džioje sąjungoje su Didžią-

ja Vokietija... toks įsitiki
nimas skatino ir Laikinąją 
vyriausybę taip tvarkyti 
krašto interesus, kad būtų 
kuo daugiausiai naudos tiek 
Lietuvos valstybei, tiek vo
kiečių armijai.

Prašydami priimti mūsų 
nusistatymo pareiškimą, 
plačiau išdėstytą pro me- 
moria, reiškiame lietuvių 
tautos pasiryžimą ir toliau 
bendradarbiauti su Didžią
ja Vokietija ir dėl to bend
radarbiavimo būdų ir formų 
laukiame Jūsų autoritetin
go žodžio.
Išdavikas kalba taut, vardu

Nors J. Ambrazevičius- 
Brazaitis teatstovavo nedi
delei tautos išdavikų grupei, 
ėmėsi kalbėti lietuvių tau
tos vardu Jis paminėjo T. 
Rentelnui, jog LAF pažiū
ros plačiau išdėstytos pro 
memoria. Tai dokumentas, 
kuri 1941 m. rugpiūčio 5 d. 
pasirašę visi “laikinosios 
vyriausybės” ministrai die
vagojosi, kad LAF esąs 
“ryškiai tautinio ir antiko- 
m u ni s t i n i o nusistatymo, 
ideologiškai yra giminingas 
vokiškam nacionalizmui”... 
Jo šalininkai, esą, “įvykdė 
jiems nurodytus uždavi
nius... stojo kovon su raudo
nąja armija neatsitiktinai, 
o pagal iš anksto sutartą su 
vokiečių vadovybe planą.

Argi tai nepatvirtina, kad 
LAF buvo hitlerinė penkto
ji kolona, kuri vykdė hitle
rininku uždavinius, kuri tu
rėjo palengvinti vermachtui 
okupuoti Lietuvą? Toliau 
tame pro memoria jie pa
taikūniškai liaupsina taria
mą Vokietijos pagalbą, su
teiktą 1918 m. Lietuvos bur
žuazinei valstybei, pripažini
mą jos de jure. Tuo doku
mentu LAF atsižadėjo ir 
Klaipėdos krašto, aiškinda
mas, jog hitlerininku 1939 
m. pagrobta Klaipėda, bu
vęs draugingo sugyvenimo 
su Vokietija pavyzdys:

“Nepriklausom o s Lietu
vos steigimas 1918 metais 
ir jos pripažinimas de jure 
1918 m. kovo 23 d. iš Vokie
tijos puses nieko bendra su 
Versalės traktatu ir jo in
spiratoriais neturėjo. At
virkščiai, 1918 m. Lietu
va buvo atstatyta priešingai 
aliantų valiai, nes pastarie
ji planavo Lietuvos sujun
gimą su Lenkija unijos ar 
federacijos ryšiais.

Jeigu per sekančius 20 
metų Lietuvos draugingo 
sugyvenimo su Vokietija ir 
atsirasdavo reikalaujančių 
tvarkymo klausimų, tai tie 
klausimai buvo sureguliuoti 
1939 m. kovo 22 d. sutar
timi; tokiu būdu buvo pra
skintas kelias abiejų šalių 
santykiams plėtotis (žiūr. 
tos sutarties įvadą)”.

Tas memorandumas taip 
užbaigiamas:

“Tuo pačiu mes pareiškia
me, kad lietuvių tauta yra 
nuoširdžiai pasiryžusi pozi
tyviai bendradarbiauti su 
Didžiuoju Vokietijos Rei
chu, ypač jo žygyje dėl tau
tų išlaisvinimo ir bolševiz
mo sunaikinimo, o taip pat 
kuriant naująją Europos 
tvarką”.

“Naujosios Europos tvar
kos,” “tautų išlaisvinimo” 
ir panašių hitlerininkų šū
kių esmė ir okupantų užmo
jai Lietuvoje LAF nariams 
gerai buvo žinomi. Po to-

Negalėjo būti gražesnių
pagerbtuvių

Rugsėjo 28 d. brooklynie- 
čiai lietuviai susirinko pa
gerbti Amerikos progresy
vių lietuvių spaustuvininką- 
techniką ir veikėją Petrą 
M. šolomską; stojo jie pa
gerbti sykiu ir ilgametį A- 
merikos progresyvių lietu
vių visuomenininką ir ener
gingą veikėją Valį Bunkų. 
Pagerbtuvės įvyko “Lais-

Svečiai pripildė svetainę 
su kaupu. Brooklyniečiai 
sudarė didžiuma, bet svečiu C- 7 e

buvo ir iš kitur, iš artimos 
apylinkės. Buvo kas ir iš Si
biro! Nemeluoju. Buvo jau
nas, gražus sveikas ir petin
gas lietuvis iš Sibiro ang- 
liakasyklių. Jis nuosekliai 
pakalbėjo, išreikšdamas gi
lų pasitenkinimą susitikti 
čia tiek daug jam prie šir
dies artimų žmonių.

Sibirietis Vytautas Grup- 
kaitis atvyko pas savo brolį 
paviešėti. Jis atsivežė puikų 
fotoaparatą, kuriuomi jis 
ėmė tiek nuotraukų, kiek 
tik jis galėjo,’ parsivežimui 
į namus parodyti giminėnls 
ir draugams, ką jis čia ma
tė ir ką susitiko iš lietuvių. 
Jis kilęs iš Vilkaviškio apy
linkės.

Kai svečiai pripildė sve
tainę, Povilas Venta, “Lais
vės” bordirektorių tarybos 
pirmininkas, pakvietė sve
čius sėsti prie stalų ir pie
tauti. O Nelė Ventienė, Julė 
Lazauskienė, Nastė Buknie- 
nė ir Anna Jakštienė, išne
šiojo maistą ant stalų net 
nepastebimai.

Sueigos vedėja Lilija Ka
valiauskaitė paprašė svečių 
sudainuoti- draugams “Il
giausių metų!” Visi svečiai 
stojo ir dainavo skardžiai ir 
energingai.

Kai svečiai pavalgė ir nu
siramino, Lilija kvietė vie
ną po kito iš svečių tarti žo
dį apie Petrą ir Valį.

Pranas Bunkus, Valio 
brolis: “Aš pažįstu Valį 
Bunkų seniau, negu bile vie
nas jūsų. Aš nesistebiu, kad 
mano brolis Valys taip ener
gingai dirba progresyvei vi
suomenei. Aš stebėčiausi, 
jei jis nedirbtu taip. Aš ki
tokiu jo ir nežinojau”.

Katrina Petrikienė pagy
rė Valį Bunkų ir Petrą Šo-
lomską, kad jiedu tiek daug cJuoc^a Laisves

Iš LLD 1-osios kuopos ]
Rugsėjo 29 d. “Laisvės” 

svetainėje atsibuvo susi
rinkimas LLD pirmos kuo
pos narių. Kadangi šis susi
rinkimas įvyko po trijų mė
nesių vasaros vakacijų, tai 
nariai buvo pilni energijos 
ir su gerais sumanymais 
dėl draugijos labo ir gero
vės.

Komiteto nariai raportuo
dami. iš praeities veiklos ir 
stovio pareiškė, kad kuopos 
reikaluose viskas tvarkoje, 
tik vienas dalykas nelabai 
gerai, kad dar yra kuopos 
narių nepasimokėjusių už 
šiuos metus. Blogumas ta
me, kad nekurie nariai ne
lanko susirinkimų ir pas 
juos reikia eiti, kad išrinkti 
mokestis. Yra ir tokių na
rių, kurių komitetas neturi 
tiesioginių adręsų. Bet, ko
mitetas pareiškė, kad ban
dys susirasti tuos, narius ir 
gal pasiseks gauti iš jų mo
kestis.

Nors pavasariniame sezo
ne mes ir stengėmės kokią 
pramogėlę surengti, bet ne
pavyko, tai nutarėme su- 

dovanas, kurias jis gavo, ir rengti ką nors rudeniniame 
dėkojo visiems tiems, kurie’sezone, jeigu pasiseks ką 

j x gauti programai išpildyti.
Kadangi mūsų kuopos iž

dininkė Kostė Rušinskienė 
negalėjo dalyvauti šiame 
susirinkime, dėl priežasties 
jos marčios mirties, kuri 
tuo laiku buvo pašarvota 
Cooke šermeninėje, Jackson 
Heights, L. L, o mes, iš prie
žasties susirinkimo negalė
jome vykti į šermenis, tai 
susirinkimo dalyviai išreiš
kėme giliausią užuou jautą 
Kostei ir Jonui (jos vyrui) 
Rušinskams, jų liūdesio va
landoje.

Kadangi “Laisvės” kon
certas įvyks lapkričio mėn., 
t a i nutarta pasigarsinti 
koncerto programoje nors 
už penkinę. - !

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks spalio 27 d.

Stakotas

buvo ir -tebėra daugiausiai 
patikimas spaustuvės dar
bininkas. Jis nežinąs kito to
kio. Dabar jam atrodo taip, 
kad Valys Bunkus gaunąs 
skaitytojus, o Petras spaus
dinąs “Laisvę”, su kitų pa
galba.

Juozas Misiūnas, Bunkie- 
nės brolis, linkėjo ilgiausių 
metų abiem draugam .

Verutė Bunkienė džiau
gėsi, kad jos Valys, veikda
mas visuomeniškame, darbe, 
užsipelnė tokios aukštos pa
garbos ;' džiaugėsi 
Petrui tenka tokia 
bė visuomeniškoje 
Ji sako, jie dirba, 
jie gali -..

Mrs. Joan Ryan, Petro 
Šolomsko giminaitė:“! wish 
my uncle long and happy 
life”. Tą patį sakė ir jos vy
ras Mr. Ryan.

A. Bimba: “Šis mūsų pa
rengimas yra paprastas. 
Šiandien prieš mus stovi di
delis darbas “Laisvę” išlai
kyti. Tokie žmonės, kaip 
Valys Bunkus, Petras Šo
lomskas ir St. Večkys yra 
nepavaduojami”

Valys Bunkus dėkojo už

bebūdamas įsitraukė į mūsų 
judėjimą ir iki šiai dienai 
uoliai jame dalyvauja. Jis 
choristas, spaudos vajinin- 
ka.s, Literatūros Draugijos 
Centro narys ir 1-mos kuo
pos pirmininkas. Jis taipgi 
veikia Darbininkų Susivie
nijime. Petrą Šolomską pa
žįstu per eilę metų. Jis 
spaustuvė je dirba ilgus me
tus. Dar kun. A. Miluko 
spaustuvėje, Philadelphijo- 
je, būdamas visai jaunas, jis 
pradėjo dirbti.. Jis taipgi 
nepasitenkina atlikęs tik 
kasdieninį darbą — daly
vauja laisvalaikiu mūsų or
ganizacijose. Jis Literatū
ros Draugijos apskrities 
narys. Centro komiteto .al- 
ternatas.

Džiugu, kad abu draugai 
nepamiršta mūsų laikraščio 
“Laisvės”. Juk be spaudos 
mūsų judėjimas jokiu būdu 
negalėtų taip gražiai bujo
ti. Remkime visi mūsų pa
žangiąja spaudą, remkime 
“Laisvę”!

Jonas Siurba sakė, kad 
Valys Bunkus ir Petras Šo-1 
lomskas be galo svarbūs ir 
reikalingi dviem įstaigoms:; 
jiedu reikalingi “Laisvei”,

• bet nemažiau jie reikalingi 
ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui. Valys ieško ir 
gauna skaitytojų “Laisvei”; 
jis taipgi rūpinasi gauti ir 
gauna naujų narių Susivie
nijimui. O Petras rūpinasi 
ne tik spausdinimu “Lais
vės”: jis rūpinasi išleidimu 
ir LDS Tiesos . Norisi, kad tebegyvena. Tebegyvena ir 
tiedu vyrai niekados nepa
vargtų ...

Jonas Grvbas sako: Pet
ras Šolomskas ne tik, geras 
spaustuvės .darbininkas, ale 
geras ir mokytojas. Apsi
švietęs, inteligentiškas.

Kalbos staiga nukrypo 
“Laisvės” reikalais. Dabar 
prasideda “Laisvės” naujų! 
skaitytojų ir senųjų skaity
tojų atnaujinimo vajus. Sy
kiu prasideda ir vajus sukė
limui $15,000 dėl “Laisvės” 
biudžeto.

W. Keršulis sušuko, kad 
Namo Bendrovė dovanojo į 
“Laisvės” fondą $200.

Steponas Večkys atsilie
pė, kad Petro Šolomsko ir 
Valio B rinkaus pagarbai jis 

” fondui

Parengimų Kalendorius
Spalio-October 12 d.

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

ji, kad 
pat gar- 
veikloje. 
kiek tik

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.

g

ir taip energingai dirba dėl 
Amerikos progresyvės vi
suomenės. Ji vėlino, kad Va
lys ir Petras gyventų ilgai,

Valys ir Petras gavo svei
kinimų laiškais ir telegra
momis. Įdomu buvo, kad ši
tuos vyrus žino ir Lietuvoje. 
Juodu telegrama pasveikino 
dienraščio “Tiesos” vyriau
sias redaktorius Henrikas 
Zimanas.

Ievutė Mizarienė sako: 
Mūsų judėjime veiklus žmo
gus turi būti viskas: ir me
nininkas, ir kultūrininkas, 
ir visuomenininkas. Jam tu
ri rūpėti visa abelna veikla. 
Štai Valys Bunkus kaip tik 
taidaro:iis dar Kanadoje

kios deklaracijos sekė ir 
atitinkami jų darbai — per 
visą okupaciją jie rėmė hit
lerininkus. Buvę LAF na
riai ir dabar tebėra fašis
tinių pažiūrų, nors ir sten
giasi dėtis patriotais. Ta
čiau kas jie iš tikrųjų per 
vieni, kiekvienas tikras Lie
tuvos patriotas labai gerai 
žino dar iš tų laikų, kai 
LAF kiek įstengdamas tal
kininkavo hitlerininkams.

įdėjo tiek daug pastangų, 
padaryti šį parengimą sek- 

i mingu; ypatingai didelis dė
kui Jonui Lazauskui, kuris 
daugiausia dirbo dėl šio pa
rengimo.

Petras Šolomskas padarė 
įdomią užbaigą. Jis sakė, 
kad nuo tada, kai jis pradė
jo dirbti “Laisvėje” penkias
dešimt metų atgal, perėjo 
per “Laisvės” raštinę, re
dakciją ir spaustuvę 61 žmo
gus. Iš jų 33 jau mirę, 28

Jis.
Banketo maisto prirengė

ja buvo Elena Siaurienė, o 
I jai pagelbėjo Marcelė Kar
vei ienė.

Mike Stakoff rūpinosi 
įžangos bilietais.

Beje, kalbėjo ir Kazimie- 
ras Čiurlis, teikdamas daug 

! garbės šiems draugams. Jis 
dėkojo jiems už tokią nenu
ilstančią visuomenišką veik
lą. Jis taipgi kvietė atvykti 
į jų rengiamą spaudos nau
dai parengimą spalio 12 d.

Banketas užsibaigė gra
žiausioje nuotaikoje. •

A. Gilman

$100.
Jonas Gasiūnas, kalbėda

mas už Redakciją, ragino 
visus “Laisvės” skaitytojus 
rūpintis sukelti tą $15,000 
“Laisvės” fondui. Viskas 
nesvietiškai pabrangęs išlei
dimui “Laisvės”, tai toks 
fondas būtinai reikalingas 
užtikrinti “Laisvės” išleidi
mą. Jis tikisi, kad “Laisvės” 
skaitytojai ir draugai sup
ras reikalą gerai ir dės vi
sas pastangas pripildyti rei
kalingą fondą.

Publikos atsiliepimas buvo 
labai gražus. Rodos, sudėjo 
daugiau kaip pusantro tūk
stančio dolerių!

Tai šis banketas ne tik 
gražiai pagerbė Valį ir Pet
rą, bet davė ir “Laisvei” 
gražios finansinės paramos. 
Laisviečiai džiaugiasi, kad 
tokia gera vajaus pradžia. 
Toks pavyzdys gal duos to
limesnėms “Laisvės” skaity
tojų kolonijoms ir drau- 
garųs sukrusti su dovano
mis į “Laisvės” fondą.

Vėl sekė svečių kalbos ir 
pačių gerbiamųjų draugų. 
Pranas Buknys, buvęs “Lai
svės” administratorius, sa
ko, kad Petras Šolomskas

Gamybos muziejus
Panevėžys.—Nedidelė re

monto dirbtuvė pastaraisiais 
metais tapo stambia auto- 
kompresorių gamykla. Apie 
tai ryškiai byloja gamyklos 
dešimtmečio proga atidary
to muziejaus eksponatai. 
Dabar komunistinio darbo 
įmonė per 20 dienų pagami
na tiek produkcijos, kiek 
per ištisus pirmuosius dar
bo metus. Čia pagaminti 
trijų rūšių automobiliniai 
kompresoriai siunčiami be
veik į 40 užsienio šalių.

Prieš dvejus metus pra
dėta statyti antroji gamyk
los eilė. Ateinančiais metais 
į rikiuotę stos pajėgus lie
jimo ir masinės gamybos ce
chai, inžinerinis- a d m i n is- 
tracinis korpusas. Tuo
met įmonė taps pagrindine 
autokompresorių tiekėja ša
lies automobilių pramonei.

Stendai, diagramos, nuo
traukos pasakoja apie ga
myklos darbo pirmūnus, ra- 
cionalizat orius, kolektyvo 
laimėjimus socialistin i a m e 
lenktyniavime, jo ryšius su 
giminingų šalies įmonių dar
bo žmonėmis. Atskiras sten
das skirtas autokompreso
rių gamintojų kultūriniam 
ir sportiniam gyvenimui.

GAMTOS MYLĖTOJŲ 
ATIDAI

Kurie norite puikiai praleist 
dieną tyrame ore ir
kompanijoj, atvykite į Sher
wood Island State Park, Con
necticut, Spalio (Oct.) 5 d. 
Ten gražioj vietoj smagiai už
baigsite vasaros sezoną. Atsi
veskite savo pietus ir tada vi
si bendrai pietausime kaip 
graži didele šeima. Pribūkite 
anksti iš ryto.

Kurie norite žinoti, kaip nu
važiuoti i parką, teiraukitės 
pas Amilia Yuskovic Stamfor- 
de arba Anna Yakstis ar He
len Esker New Yorko apielin- 
kėje. —Nita

DULKELIŲ 
GYVENTOJAI

Dulkėse gausu ne tik mi
krobų. Neseniai dulkėse ap
tiktos erkės. Jos minta ap
mirusiomis ir atsilupusio- 
mis žmogaus odos pleiska
nėlėmis. Šių “gyvūnų” skers
muo—tik 30 mikromų. Jos 
sparčiai veisiasi čiužiniuose, 
kur renkasi dulkės. Danų 
ir olandų mokslininkai įro
dė, kad šios erkės yra vie
nos astmos rūšies sukėlėjai.

Pranešimas
LDS Pirmos kuopos susi

rinkimas įvyks s pa Ii o 
(Oct.) 7 d., 7-tą vai. .vaka
re, “Laisvės” salėje 102-02 
Liberty Avė.,‘ Ozone Pai^.

Pirmp§.kuopos nariai Ne
pamirškite . * '

-----  (7£-73)
» ; V
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Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12 d., 
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valanda. Jie gy
vena Pattenburg, N. J. - <

štai kelrodis:*Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko puses, 
tiek ir iš Eastono puses. Iš 
New Yorko puses Patten- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių 4 vai
ruotojai žinote, kad phrtva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

Rytų Sibiro kalnai per 
metus priauga 4-6 mm. Ma
gadano mokslininkai geo- 
morfologai mano, kad šio 
rajono kalnų sistemoms dar

teks “augti” penkis šimtus 
ar tūkstantį metrų. Tik ta
da mūsų planetos pluta 
įgaus pusiausvyrą.

ELMHURST, L. I.

Marie Rusinskas
Mirė rugsėjo 26 1969

“Laisvės” B-jVės direktoriai reiškia gilią užuo
jautą savo nariui Jonui Rušinskui ir jo žmonai 
Konstancijai, netekus mylimos marčios. Prie užuo
jautos prisideda ir “Laisvės” kolektyvas iš redak
cijos, administracijos ir spaustuvės, taipgi ir kiti 
laisviečiai, išreikšdami užuojautą velionės vyrui 
Vincui ir visai Rušinskų šeimai,

S. Večkys W. B. Keršuliai
J. J. Lazauskai G. S. Diržuvaitis
A. I. Bimbai S. Sasna
L. Kavaliauskaitė J. Gužas
V. V. Brinkai I. Mizarienė
Geo. Wareson J. V. Gasiūnai
V. A. Nevins
N. P. Ventai

B. O. Malin
P. Šolomskas £

W. Baltrušaitis 
M. O. Stavokai

J. Grybas




