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KRISLAI
JAV 200 milijonų gyventojų 
Penkios valstijos sumažėjo 
New Yorkas taipgi sumažėjo 
Izraelis naudoja napalmą 
TSRS greičiausi lėktuvai

J, Gasiūnas

Cenzo Biuras skelbia gyven
tojų surašinėjimo pasekmes. 
Dabar Jungtinės Valstijos tu
ri daugiau kaip 200 milijonų 
gyventojų. Per pastaruosius 
10 metų paaugo beveik 21 mi

lijonu gyventojų.
Iš 50 valstijų penkiose val

stijose gyventojų skaičius su
mažėjo. Mississippi, North 
Įtakota, So. Dakota, West 
Virginia ir Wyoming dabar 
turi mažiau gyventojų.

Mississippi valstijai daug 
kenkia biauri rasinė diskrimi
nacija, dėlto tūstančiai ir tūk
stančiai negrų keliasi kitur 
gyventi. North Dakota ir So. 
Dakota yra žemės ūkio valsti
jos. Iš ten mažieji farmeriai 
nusivilę, nubankrutavę bėga 
į kitas valstijas. West Virgi
nia pergyvena anglies pramo
nės krizę, tai ir iš jos bėga 
buvę mainieriai.

Cenzo Biuras skelbia, kad 
New Yorko miestas per pa
staruosius 10 metų sumažėjo 
10,254 gyventojais. Užregis
truota 7,771,730 gyventojų. 
Butų stoka, biaurus trafikas; 
užterštas oras, aukštas pragy
venimas, kriminalizmo siautė
jimas sudaro nepalankias nor- 

^rnaliam gyvenimui aplinky
bes.

Kalifornijos valstija dabar 
jau turi arti 20 milijonų gy
ventojų, per 10 metų gyven
tojų skaičius pakilo apie 
keturiais milijonais. Tai di
džiausia gyventojais valsti
ja visoje šalyje. New Yorko 
valstija prieš 10 metų buvo 
pirmoje vietoje, dabar — ant
roje. Pennsylvania kaip buvo, 
taip ir dabar tebėra trečioje 
vietoje. Texas valstija pa
kilo iš 6 vietos į ketvirtą.

Jungtinės Valstijos aprūpi
no Izraelį napalmo bombomis, 
kurios buvo prieš kiek laiko 
numesta ant Egipto teritori
jos.

Napalmas viską degina: 
žmones, pastatus, medžius, 
javus, žemę padaro nebeder- 
lingą. Tai gerai žinoma iš 
Pietų Vietnamo patyrimų, kai 

^ten amerikiečiai panaudojo
fiSpalmą.

Gerai Amerikos ginklais ir 
finansais aprūpintas, Izraelis 
ir dabar visaip trukdo taikos 
derybas. Dar rimtai nepradė
jus tartis, Izraelio premjerės 
pavaduotojas Allonas šiomis 
dienomis pareiškė, kad Izra
elis visai nemano trauktis iš 
užkariautų arabų žemių.

Naujausi Tarybų Sąjungos 
keleiviniai lėktuvai — grei
čiausi pasaulyje. Geg. 11 d. 
TU-144 lėktuvas buvo sėkmin
gai išbandytas. Jis padarė 
1,256 mylias į valandą. Gegu
žės 26 d. kitas lėktuvas, iški
lęs 50,000 pėdų aukščio, pa
darė 1,344 mylias lį valandą.

Greičiausias tarybinis lėk- 
yivas gali daryti 1,560 mylių 
ji valandą. Lėktuvas sėkmin
gai išbandytas. Manoma, jis 
pradės ikeleivius vežti dar 
iriais metais. Iš Maskvos į New 
Yorką jis galėtų atlėkti į tre
jetą valandų. Tai baisus grei-

Izraelis atsisako dalyvauti
taikos derybose, reikalauja 
pašalinti tarybines raketas

Washingtonas. — Nixono 
administracija ir vėl gavo 
Izraelio spaudimą ultima
tumo formoje, kad Jungti
nės Valstijos reikalautų pa
šalinti nuo Suezo kanalo 
Egipte tarybines raketas. 
Jeigu tai nebus padaryta, 
Izraelis atsisakys derybose 
dalyvauti arba jas visai 
trukdys.

Nixono administracija, 
pasirodo, tuo klausimu ne
linkusi patenkinti Izraelį. 
Ji norėtų, kad derybos tęs
tųsi ir būtų galima toliau

Kongresas neatliko pareigu
3---------------------------------------------------Washingtonas. — Rugsėjo 

4 d. Kongresas išsiskirstė 
Darbo Dienos šventei, neat
likęs reikiamų visuomeninių 
pareigų.

39 senatoriai, balsuodami 
už karo baigimą, pareiškė
liaudies valią. Bet dauguma 
senatorių . paliko Nixono 
administracijai toliau tęsti 
karą.

Infliacijos klausimas pasi
liko Kongreso neaptartas. 
Infliacija nuolat didėja. Ne
darbas taipgi didėja. Algų 
minimum bilius už $2 va
landai irgi paliktas ateičiai.

Par daug naudingų bilių 
palikti Kongreso ir Senato 
komitetuose, kurie nieko 
nedaro juos pateikti svars
tyti.

Izraelis nesitrauksiąs 
iš arabą žemiu

Jeruzalė.—Izraelio prem
jerės M e i r pavaduotojas 
Allonas šiomis dienomis pa
reiškė, kad Izraelis palai
kys savo kontrolėje tam ti
kras dalis . Jordano slėnio, 
Golano aukštumų, Gaza te
ritoriją ir Sarm El Sheikh 
teritoriją.

Jis sako, kad šios teritori
jos būtinai reikalingos Izra
eliui, todėl iš jų Izraelis ne
sitrauks.

Mėtė akmenis į popiežių
Castel Gandolfo, Italija.1— 

Buvęs protinis ligonis pa
leido du akmenis į popiežių 
Paulių. Akmenys nukrito 
prie popiežiaus kojų.

Akmenų metėjas sako, 
kad gavęs “dvasių ragini
mą” mesti akmenis į popie- v • zių.

Singapore.— TSRS laivas 
“Šokalsky” išgelbėjo jūri
ninkus iš Amerikos laivo 
“Marco Polo” kuris buvo 
vėtrų daužomas Indijos 
vandenyne.

Roma. — Italijos ir Tary
bų Sąjungos kultūriniai ry
šiai susitarimu buvo žymiai 
praplėsti.

tis, daugiau kaip dukart grei
tesnis už garso greitj. 

manevruoti Izraelio naudai. 
Ji ip toliau tęsia Izraelio 
ginklavimą.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba dar kartą pa
smerkė Izraelį už. įsiverži
mą į Lebanono teritoriją ir 
reikalavo, kad Izraelis susi
laikytų nuo tolesnių pana
šių žygių. Jungtinių Vals
tijų atstovas susilaikė nuo 
balsavimo, aiškindamas ne
turįs įrodymo, kad Izraelis 
tai padaręs. Tai vis patai
kavimas Izraeliui.

Washingtonas. — Drafto 
taryba skelbia, kad per šių 
metų 9 mėnesius 2,950 jau
nuolių atsisakė stoti milita- 
rinėn tarnybon. Atsisakan
čių skaičius nuolat auga.

Premjerė Gandhi 
vėl laimėjo

New Delhis.—Indijos par
lamentas, valdžios pasiūly
mu, nutraukė mokėjimą 
įvairiems kunigaikšč i a m s, 
radža; vadinamiems, kurie 
praeityje turėjo savo ranko
se valdžios kontrolę.

Tokių radžų Indijoje yra 
279. Jiems kasmet valdžia 
išmokėdavo $6,400,000. Jie 
bandė visais galimais bū
dais priešintis, bet buvo nu
galėti.

Puerto de los Cuinques.— 
Meksikos polici j a sugavo 
marijuana cigarečių agen
tus. Apsišaudyme vienas 
kareivis užmuštas, d u su
žeisti. Suimta $3,200,000 
vertės cigarečių, kurie bu
vo platinami armijoje.

Chestertown, N. Y. — 17 
metų R. W. Smith policijos 
kaltinamas nušovimu savo 
tėvo 39 metų amžiaus.

Ammanas, Jordanas.-Ame- 
rikos ambasados militarinis 
tarnautojas kidnapintas 
arabų partizanų.

Atlantic City, N. J.— 18 
metų kalinis M. Williams 
rastas kalėjime diržu pas
maugtas. Jo kameros drau
gas už tai kaltinamas.

Roterdamas, Olandija. — 
33,000 darbininkų sustrei
kavo ir visai suparalyžiavo 
šį miestą ir svarbų uostą.

Ashville, Ala. — Negrų 
muslimų 1,000 akrų farma 
nukentėjo nuo gaisro, kuris 
sunaikino daržinę ir daug 
pašaro. Manoma, kad tai 
bus rasistų darbas.

Tarybų Lietuvoje viešė-
Chicago. — Miesto p r a- jo Irano parlamentinė dele- 

monėse nedarbas pakilo net gacija, kuriai vadovavo, 
iki 6 proc. visos darbo jė- inedžliso pirmininkas Abdu- 
gos. Ra Rijazis.

Vietnamo derybos nevyksta
Paryžius.—82-oji Vietna

mo taikos derybų sesija po 
penketo valandų diskusijų 
užsidarė piktoje atmosfero
je. Šioje sesijoje pirmą kar
tą Jungtinių Valstijų dele
gacijos galva Bruce susitiko 
su Šiaurės Vietnamo dele
gacijos galva Thuy.

Thuy paskelbė savo dele
gacijos pareiškimą, kuriame

Jaunųjų mokslininkų protestas
RLondonas.—Anglijos jau

nieji mokslininkai suruošė 
protesto d e m on s traci ją 
prieš nervų gazus, laikomus 
Anglijos miesto Dur h a m o 
apylinkėje. Jie reikalavo, 
kad gazai būtų sunaikinti.

Jaunųjų mokslininkų de
monstracija įvyko 132-joje 
mokslininkų konferencijoje, 
kurioje dalyvavo 2,000 
mokslininkų. Jaunieji moks
lininkai reikalavo demokra
tinių reformų universite
tuose.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Pasižymi Lietuvos 

sportininkai
Įvairiose! sporto srityse 

naujai pasižymėjo eilė Lie
tuvos sportininkų. Šiandien 
laikraščiai praneša apie stu
dentą Kęstutį Šapką, kuris 
šuolyje į aukštį pasiekė 221 
centimetro. Tuo jis pralen
kė šiomis dienomis jo pa
ties pastatytą Kijeve rekor
dą -r- 220 cm, už kurį visa
sąjunginėse “Dinamo” Klu
bo rungtynėse laimėjo auk
so medalį. Toks aukštis 
tai Tarybų Lietuvos rekor
das ir geriausias Europoje.

Prieš kelias dienas kaunie
tis V. Butkus Maskvos van
dens sporto rungtynėse 
vienviete valtimi 2 kilome
trų distancijoje laimėjo pir
mąją vietą ir aukso medalį. 
Tose pat rungtynėse dvi
viete valtimi bronzos meda
lius laimėjo V. Briedis ir 
D. Vijeikis. Karo laivyno 
ekipoje, kuri laimėjo čempi- 
jono vardą, dalyvavo trys 
mūsų tautiečiai — A. Gri
gas, B. Nacevičius ir M. 
Vaitkus.

{ Sofijoje (Bulgarija) įvy
kusiose tarptautinėse krep
šinio rungtynėse Tar. Lie
tuvos moterų komanda už
ėmė pirmąją vietą. Mūsų 
šauniosios krepšininkės nu
galėjo Jugoslavijos (73:53), 
Lenkijos (50:44), Prancūzi
jos (67-50) ir Čekoslovaki
jos (65:59) komandas.

Pirmąją vietą Lietuvos 
šaudymo sporto meistrai už
ėmė Rygoje įvykusiose Pa
baltijo respublikų šaudymo 
rungtynėse.

Garbingi svečiai

nurodo, kad Jungtinės Vals
tijos nenori taikos Vietna
me, jos nori tęsti karą dar 
daugelį metų. Todėl dery
bos ir nevyksta.

Jeigu JAV tikrai nori tai
kos, tai turi ištraukti savo 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo, tuomet bus gali
ma rimtai tartis, pareiškė 
Thuy.

Maskva. — Amerikietis 
negras kunigas Grey, New 
Yorko bažnyčių tarybos se
kretorius, čia lankydamasis 
pareiškė, kad Tarybų Są
jungoje religija turi laisvę 
ir religiniai piliečiai gali 
laisvai ją praktikuoti.

Paryžius. — Areštuoti du 
amerikiečiai kareiviai. Jų 
automobilyje rasta narko
tikų. Areštuoti Dunkirko 
mieste arti rubežiaus.

Delegacijos narius — se
natorius ir medžliso depu
tatus priėmė Lietuvos TSR 
Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas M. 
Šumauskas. Svečiai lankėsi 
Vilniaus skaičiavimo maši
nų gamykloje, klinikinėje li
goninėje, pabuvojo Elektrė
nuose.

Ilgiausias sostines tiltas
Neries pakrantėje, ties 

Žirmūnais, pradėjo šeimi
ninkauti tie patys statybi
ninkai, kurie neseniai Vil
niuje pastatė Antakalnio ir 
Lazdynų tiltus. Dabar 
jiems patikėta nauja užduo
tis — nutiesti per Nerį il
giausią respublikoje sijinės 
konstrukcijos tiltą, kuris su
jungtų naująjį gyvenamąjį 
Žirmūnų rajoną su mėgs
tama vilniečių poilsio vie
ta — Valakampiais.

Darbai vyksta sparčiai. 
Tikimasi, kad po dviejų me
tų naujas, daugiau kaip 340 
metrų ilgio tiltas papuoš se
nąjį Vilnių.

Teatrų gastrolės
Naująjį sezoną po vasa

ros atostogų Vilniaus aka
deminio dramos teatro ar
tistai pradėjo gastrolėmis. 
Viena aktorių trupė išvyko 
į Suvalkiją. Parodžiusi sa
vo spektaklius Kapsuko, 
Šakių rajonų gyventojams, 
trupė vėliau nuvyks j Dzū
kiją.

Kitas teatro artistų būrys 
patraukė į Aukštaičius. 
Gastrolių maršrutas veda 
vilniečius pas Jonavos rajo
no “Tautų draugystės,” 
“Auksinės varpos,” ii* kitų 
kolūkių žemdirbius.

Šiaulių dramos teatro ak
toriai gastroliuoja Pasva
lyje, Biržuose, Kupiškyje, 
Kėdainiuose.

Automobilių darbininkai jau 
pasiruošę streikuoti šio 

menesio 14 dieną
Detroitas. — Jungtinės 

Au t o m o b i 1 i u Darbininku 
Unijos prezidentas Wood
cock spaudos konferencijai 
pranešė, kad derybos su au
tomobilių korporac i j o m i s 
neduoda pageidaujamų pa
sekmių, tai unija nusitarė 
pradėti streiką rugsėjo 14 d.

Pirmiausia bus užstrei- 
kuotos General Motors ir 
Chrysler korporacijos. For
do korporacija palikta vė
lesniam laikui. Prieš treje
tą metų Fordo darbininkai 
išstreikavo 21 d., bet strei
ką laimėjo.

Marksistą išrinko prezidentu
Santiago. — Čilės prezi-0 '

dentu išrinktas Salvador! Valley Forge, Pa. — Viet-
Allende, Socialistų Partijos 
vadas, kandidatas plataus 
bendro fronto, kuriame ak
tyviai dalyvauja ir Komu
nistų Partija.

Visuotiniuose rinkiniuose 
Allen!de: gavo gerokai dau-: 
giau balsų už kitus kandi
datus, bet Visų balsuotojų 
daugumos1 negavo. Tokiame 
atsitikime parlamentas tu
rės jo išrinkimą patvirtinti.

Jungtinių Valstijų finan
sais remiami reakcionieriai 
dėjo daug pastangų, kad 
Allende nelaimėtų. Bet vi
sos pastangos nuėjo niekais. 
Marksistas laimėjo.

Šiaurės Korėja pakėlė 
darbininkams algas

Tokijas. — Šiaurės Korė
jos radijas paskelbė, kad 
valdžia nutarė nuo rugsėjo 
1 d. pakelti darbininkams 
algas 31.5 proc.

Valdžia primena, kad nuo 
karo šalis yra smarkiai nu
kentėjusi, todėl greitai ne
galima tikėtis sunkumus 
nugalėti.

Arabų partizanę žygiai
Londonas. — Sekmadienį 

arabų partizanai kidnapino 
keturis džetinius lėktuvus, 
iš Europos lekiančius į New 
Yorką, Du lėktuvus jie nu
suko į Jordaną, o vieną — į 
Egipto sostinę Kairą. Ket
virtas lėktuvas nepavyko 
nusukti į arabų žemę. Iz
raelio lėktuvo sargai nušo
vė kidnaperį ir peršovė jo 
sandraugę. Lėktuvas lai
mingai atvyko New Yor- 
kan.

Pan American lėktuvas 20 
milijonų dolerių vertės Kai
re, visiems keleiviams išli
pus, buvo susprogdintas ir 
sudegintas. Keleiviai kitais 
lėktuvais grįžo ten, kur jie 
keliavo. O du lėktuvai ir 
daugelis keleivių tebėra par
tizanų suimti. Partizanai 
sutinka lėktuvus ir visus 
keleivius paleisti, jeigu bus 
paleisti partizanai kaliniai

Woodcock aiškino, kad 
korporacijų atstovai dery
bose nerodo noro patenkin
ti unijos reikalavimų. Strei
ko reikalams unija turi 120 
milijonų dolerių, kurie bus 
reikalingi streikierių para
mai.

Addis Ababa, Etiopija. — 
41 Afrikos valstybės atsto
vai 15-ame suvažiavime pa
smerkė Jungtines Valstijas, 
Angliją ir NATO už rėmimą 
Portugalijos ir Pietų Afri
kos, kurios palaiko afrikie
čius priespaudoje.

namo veteranų maršavimaš 
per 4 dienas baigėsi rugsėjo 
7 d. vietiniame parke, kur 
susirinko apie 2,000 žmonių 
ir visi reikalavo baigti karą 
Indokinijoje.

'-------- L—1 1 < i

TSRS minėjo 25 mėty i 
. . . sukakti

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos spauda plačiai rašė apie 
25 metų sukaktį nuo Japo
nijos nugalėjimo ir pasida
vimo, kai -Japonijos milita
rinės jėgos buvo sumuštos.

Kartu spauda primena, 
kad dabar Japonijos milita- 
rizmas smarkiai atgyja ir 
sudaro naują pavojų Toli
miems Rytams, kuomet 
Jungtinės Valstijos padeda 
Japonijos militarizmui.

New Delhis, Indija.—Dau
giau kaip pusė milijono be
žemių užgrobė ir pasidalino 
200,000 akrų nedirbamos že
mės. Apie 31,000 žmonių 
areštuota.

Vakarų Vokietijoje, Šveica
rijoje ir Anglijoje.

Afrikos valstybės 
už vieningą kovą

Addis Ababa, Etiopija.— 
Afrikiečių Vienybės Orga
nizacija savo konferencijoje 
pabrėžė reikalą vieningai 
kovoti prieš kolonistus, bal
tuosius rasistus ir imperi
alistus.

Konferencijoje dalyvavo 
41 valstybės atstovai. Jung
tinių Tautų gen. sekretorius 
Thantas nurodė, kad Pietų 
Afrikos ir Rodezijos rasis
tiniai režimai kenkia Afri
kos valstybėms nepriklauso
mai bujoti.

Rochester, N. Y. — Tar
kos kovotojai sunaikino 
FBI, drafto ir federalinio 
prokuroro raštinių rekor
dus.
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Tai kas kalčiausias?
ANĄ dieną Wisconsino valstijos didžiulio universi

teto centre Madisone įvyko baisus sprogimas. Kokia ten 
“New Year’s Gang” grupe didžiuojasi atlikusi tą “did
vyrišką” darbą. Nuostoliai milžiniški. Vienas studentas 
užmuštas, keletas sužeista. Laboratorijose sunaikinta 
brangiausi įrengimai. Žlugo daugelio studentų ir profe
sorių moksliniai darbai. Dabar viskas tenka pradėti iš 
naujo. Aišku, visuose nusivylimas. Tiek darbo, tiek pas
tangų veltui! t

Ieškomi bombos ar dinamito padėjėjai. Gal tai iš 
tikrųjų buvo ne vieno žmogaus darbas. Gal ir veikia 
kokia nors grupė, kuri tokiais būdais tikisi ką nors gerb 
laimėti. Netenka nė aiškinti, jog nei komunistai,' nei 
šiaip revoliuciniai kovotojai už liaudies interesus, to
kiais būdais nekovoja ir tokių kovos būdų neužgiria. 
Tokie “didvyriški” žygiai tiktai pasitarnauja reakcijai. 
Gerai žinoma, kad tokias priemones pavartoja valdžios 
provokatoriai ir šnipai, kad paskui galėtų inkriminuoti 
nekaltus revoliucinius aktyvistus. Galimas daiktas, kad 
ir čia buvo savo ranką pridėję provokatoriai.

Bet šios dramos ar tragedijos didžiausias kaltinin
kas yra valdžia. Ir į ką ji yra pavertusi mūsų aukštąjį 
mokslą, aukštojo mokslo įstaigas — universitetus, ko
legijas, akademijas, laboratorijas! Jos tapo paverstos 
ieškojimui vis naujų, ir naujų masinio žudymo priemo
nių. Nėra tokio universiteto, kuris nebūtų paverstas 
Pentagono įrankiu.

Antai, ir dabar, tik po tos tragedijos, sužinome, kad 
šiame Wisconsino valstijos universitete su 35,000 stu
dentų ir šimtais profesorių bei dėstytojų, armija užlai
kė ir operavo Army Mathematics Research Center. Pa
sirodo, kad visos didžiosios laboratorijos buvo įkinky
tos į tobulinimą viskių karo reikalams priemonių. Pa
čios šauniausios mokslinės smegenys buvo tam tikslui 
pasamdytos. . . • '• ' !

Mokslas, šviesa?! Juk universitetais turėtų tik tarti 
tarnauti, ar ne? Bet matome, kam iš tikrųjų jie tarnauju. 

Jiems dar ir tiek aukŲ neužtenka
L . SENATORIAI McGovern ir Hatfield pasiūlė
* greso Senatui, kad jis instruktuotų prizidentą baigai 
L Vietnamo karą su pabaiga 1971 metų. Vadinasi, jis tu-
* ri šešiolika mėnesių arba 78 savaites iškraustyti AmC- 
7 rikos ginkluotas jėgas iš Pietų Vietnamo. O jeigu jąpi 
T pasirodytų, kad tai padaryti per trumpas laikas, tai 
~ jis gali paimti dar porą mėnesių, bet šis karas turi bū-
* ti pabaigtas.

Prieš šį sumanymą prizidentas Nixonas paleido dar-
- ban pačias sunkiausias kanuoles. Karo šalininkai pra- 
~ dėjo šaukti, kad toks Senato nutarimas surištų prezi

dentui rankas ir tik paskatintų Hanojų (Šiaurės Viet
namą) nesiekti susitarimo Paryžiuje. Diskusijos buvo

* labai aštrios. Laimėjo prezidentas. Senatas 55 balsais 
; prieš 39 pasiūlymą atmetė.

Tiems senatoriams, kurie balsavo prieš pasiūlymą, 
h kaip ir prezidentui, dar neužteko šiame kare jau sude- 
/ tų aukų, jau paneštų nuostolių jaunų amerikiečių gyvy

bėmis. Dar reikia jį tęsti. Dar neužtenka šešiolikos mė-
* nėšių jo baigimui. O per tuos 16 mėnesių dar teks pa

aukoti daug tūkstančių jaunų amerikiečių.
f Senato balsavimas atriša prezidentui rankas, pą- 
1 lieka jam vienam galią su šiuo karu daryti tą. ką jis 

nori. Anais metais, kaip žinia, Senatas padarė baisią
- klaidą, kai visą galią pavedė prezidentui Johnsonui ka- 
: rą tęsti ir vesti kaip jis nori. Dabar ta klaida tiktai ki- 
; toje formoje tapo pakartota.

- Specialiai “Laisvei”

“Laisvės”
1 bendradarbiai
Z Druskininkuose ant Rat
nyčėlės upelės tilto užgir- 
Idau kalbant apie San Paulo
2 miestą. Pašnekovus pakvie
sčiau nusifotografuoti. Pa- 
Zsirodo, neeiliniai poilsiauto
jai — Anzelmas Černiaus- 
*kas, atvykęs su grupe lie- 
? tuvių iš Brazilijos San Pau
lio, ir Bronius Jauniškis — 
Zis Vilniaus. Abu jie “Lais- 
Zvės” bendradarbiai, susipa- 
Zžino per “Laisvę,” o susiti- 
Zko Druskininkuose.
Z A. Černiauskas iš Lietu
-vos į Braziliją išvažiavo 
*1927 m. Jo tėvai nuomavo 
Z ūkius prie Žiežmarių. Mū

rų Strėvininkų kaime blo
gai gyveno. Atvykę į Rrą- 
ziliją dirbo Riberau - Preto 
apylinkėse Žatai (Jatahy) 
kavos plantacijose, o vėliau 
persikėlė į San Paulo, kur 
ir dabar tebegyvena.

B. Jauniškis — Lietuvos 
respublikinių mokytojų na
mų direktorius, “žvaigž- 
dutė,” “Žmonės su abitais” 
ir kitų knygų autorius.

Druskininkuose jie daž
nai susitikinėdavo. Lankėsi 
M. K. Čiurlionio muziejuje, 
bendravo su J. Paleckiu, da
lyvavo susitikimuose su 
TSRS kosmonautu A. Leo
novu, domėjosi kurorto pa
minklais. Prie Lietuvaitės 
paminklo aš juos ir nupa
veikslavau.

Fotografas
A. Jocevičius

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

A

DIDŽIOS DAINŲ 
ŠVENTES LIETUVOJE 
ATGARSIAI '

Vilniaus “Tiesoje” rugp. 
26 d.) apie praėjusią isto
rinę dainų šventę rašo 
įžymioji Lietuvos veikėja ir 
dainų šventės' organizaci
nio komiteto pirmininkė 
L. Diržinskaitė. Straipsnyje 
“Dainų šventės akordams 
nuskambėjus” ji susumuo
ja šios didžiulės iškilmės 
patyrimus ir laimėjimus. 
Lygindama su pirmiau Lie
tuvoje buvusiomis dainų 
šventėmis ji, tarp kitko, ra
šo: .

Taigi kas naujo buvo šioje 
šventėje-? G a-1 i m e drąsiai 
tvirtinti, kad iš ankstyvesnių 
ji išsiskyrė savo turiniu, for
mos .įvairumu, Visuose rengi
niuose , jautėsi didelė organi
zatorių atsakomybė ir , noras, 
kad šventė atitiktų savo pa
skirtį. Būdipga šių metų 
šventės naujovė buvo liaudies 
ansamblių pasirodymas. Liau
dies ansambliai dalyvavo ir 
ankstesnėse dviejose šventė
se, tačiu savo galimybes pil
niausiai atskleidė tik šiais 
metais. O jų pasirodymas bu
vo tikrai įspūdingas. Į dainų 
šventę buvo pakviesti šokėjai 
ir iš broliškųjų respublių. Tai 
buvo gražus tautų drau
gystės akordas, meniniu po
žiūriu—rimtas šventės laimė
jimas. Nes broliškų tautų šo
kius mūsų žiūrovai išvydo su 
tikru jų' charakteriu, būdinga 
atlikimo maniera, tempera
mentu. įspūdingas buvo ir 
pučiamųjų orkestrų pasirody
mas, kuris daug laimėjo dar 
•ir dėl to, kad programą jie 
atliko ne akademiškai, sėdė
dami, pet žygiavo po aikštę. 
Pirmą kartą per šokį buvo 
neginta p.a r,o. d y t i lietuvių' 
liaudies buitinius , papročius, 
ir tai susilaukė ..'geifų atšilię- 
įpiinų.. :•/

• • . a ■ • < .• .

ši šventė pasižymėjo dalyvių 
gausumu. No£s atranka buvo 
ypač didelę, ,ir.J, šventę pateko 
tik patys geriausieji', joje da
lyvavo 29,150 žmonių. Di
džiausios’ delegacijos buvo iš 
Vilniaus (4,835 dalyviai), 
Kauno (3,630 dalyvių), Šiau
lių (1,730), Trakų rajono 
(1,123, Kapsuko rajono 
(1,063), Jurbarko, Alytaus, 
Šilutės-rajonų (po.;.500 - 600 
dalyvių).

Iš 763 kolektyvų, dalyva
vusių dainų šventėje, į organi
zuotus meninius konkursus 
stojo 244 kolektyvai.

Leokadija nepamiršo ir 
svečių iš užsienio. Kokius 
įspūdžius iš dainų šventės, 
pavyzdžiui, išsivežė Ameri
kos lietuviai? Straipsnio 
autorė paduoda nuomonę 
dviejų Amerikos lietuvai
čių. Ji sako:

Jaunosios kartos lietuviš
kų chorų JĄV dalyvė Daina 
Čelkytė pareiškę: “Labai pati- 

•' ' •f ■ i .. ' •» •

ko < tėvų žemėje. Gamta pa
tiko, ęžęrai, upės. O.šventė! 
6| Labai didelė, labai puiki, 
daug spalvų, gerai ' dainuoja
te ir šokate. Tokią šventę 
mat.au pirmą kartą. Nė vie
noje šalyje neteko matyti to
kio (puošnaus ir didelio ren
ginio. Aš lankau liaudies šo
kių ratelį Princetono univer
sitete ir, grįžusi namo, išmo
kysiu savo draugus keleto 
lietuvių liaudies šokių. Di
džiausią įspūdį man paliko 
tai, kad šventėj dalyvavo tiek 
daug žmonių iš visos Lietu
vos. Kiek darbo turėjo būti 
atlikta, kad šventė vyktų 
sklandžiai ir gražiai, kad ir 
šokėjai ir dainininkai galėtų 
taip puikiai pasirodyti.”

Buvusi operos solistė, da
bar — chorų vadovė B. Rą- 
moškąitė-Mann iš JAV (pareiš
kė: “Didžiausią įspūdį padą- 
re Lietuvos chorinio dainavi

mo stilius. Labai patiko mo
terų choras, jo dikcijos aišku
mas, švarus garsas,, Labai ge
ri sopranai. Jaučiasi, kad 
dainą mėgstą žmonės jūsų ša
lyje gyvena nuotaikingą gy
venimą.”

KRIKŠČIONIŠKI 
CHULIGANAI 
PRISIPAŽĮSTA

Kaip žinia, anais metais 
Clevelande grupė pabėgėlių 
chuliganų užpuolė ir sumu
šė ten nuvykusį kalbėti 
“Laisvės” red aktorių A. 
Bimba. Dabar sužinome, 
kad tai būta “krikščionių 
demokratų’” darbo.

Dabąr vienas iš tų chu
liganų atvirai prisipažino 
dalyvavęs užpuolime. Ir 
prisipažino ne kur kitur, o 
“Lietuvos Krikščionių De
mokratų Sąjungos suvažia
vime,” įvyksiame tame pa
čiame Clevelande. Savo pra
nešime suvažiavimui tema 
“Individas kovoje prieš ko
munizmą,” išplūdęs komu
nistus, Jonas F. Daugėla 
savo “kanuoles” nukreipė 
prieš tuos pabėgėlius, ku
rie pakeitė savo nuomonę 
ir dabar pritaria bendra
darbiavimui su Lietuva. 
Kas, girdi, pasidarė, kad 
“šiandien net jau žymių 
mūsų visuomenes veikėjų 
lupose telpa žodžiai, kad 
net ir Bimba, kurį net čia 
pat. šio pastato kieme vos 
atvažiavę gerokai aplopo
me, yra geras lietuvis ir ne
blogesnis už; (langelį mūsų.”

Vadinasi, pranešėjas Jo
nas F. Daugėla buvo vienas 
is tų krikščioniškų chuliga
nų, ^usįkruvinęs rankas A. 
Bimbos Jkrąųj.u, nes,, kaip 
žinia, Bimfra buvo sūkrur 
vintas. ' Jis tuo didžiuojasi 
ir skaito save didvyriu! 
Jis, matyt, tokiu yra laiko
mas ir Krikščionių Demo
kratų Sąjungoje.

Beje, Šio,'Chuligano pra
nešimą ištisai išsispausdi
no Chicago^ menševikų laik
raštis (rugp. 26 d.).

Washingtpnas. — Prezid. 
Nixonas suruošė banketą 
Darbo Dienoje 75 unijų va
dams ir jų žmonoms. Jis 
bandė jiems įkalbėti, kad jo 
administracijos programa 
esanti naudinga ir darbin- 
ninkams. AFL-CIO prezi
dentas Meany ir kai kurie 
kiti biurokratai užgyrė ka
ro vedimą, bet pareiškė šiek 
tiek nepasitenkinimo ekono
miniais reikalais.

RUDUO ATEINA
Geltonu rūbu
Gaubiąs -šilai
Gintarą gelsvą.
Barsto beržan

Liepos pagelto 
Klevai gelsvi 
Topoliai šnara 
Rudens kely.

Rausvi kaštonai
Alėjoj žvilga
Rasa sidabro
Žemelę vilgo.

Debesys sunkūs 
Lašh švinu 
O eglei gaila 
Beržo kasų.

Saulė nuliūdus
Šviečia blausiai
Į pietus traukia 
Gervių pulkai.

i

Rudenio vėjas 
Glosto medžiu^ 
Auksiniais lapais 
Barsto laukus.

P. A. StunžČnas

Mielas Drauge!
Dar tebesu Druskininkuo

se. Vasarai einant į pabai
gą oras pagerėjo, kasdien 
saulėta ir šilta. Įkyrėjęs lie
taus periodas pasibaigė. 
Sveikatos reikalai eina ge
ryn. Nors esu čia ne iš ma
lonumo, bet iš reikalo, o vis 
dėlto labai mielas kampelis 
tie Druskininkai.

Kaip tai persimainė padė
tis ! Sunku besįsivaizduoti 
tuos laikus, kada Druski
ninkus iš Lietuvos sunk u 
buvo pasiekti, nors jie buvo 
čia pat, už Nemuno. Kaip 
seni žmonės pasakoja, vie
noje pusėje Nemuno stovė
jo Lietuvos pasienio polici
ninkai, o antroje — lenkų 
pasieniečiai. Būdavo kar
tais jie ir susieidavo ir pabi- 
čiuliaudavo, o kartais, ypač 
išgėrę, vieni kitiems liežu
vius rodydavo ir kumščiais 
grasindavo. Būdavo ir su
sišaudymų.

Dar tebėra gyvi pasakoji
mai ir apie Pilsudskį, kuris 
mėgdavęs sėdėti savo vasar
namy e ant Nemuno kranto 
ir žiūrėti į Lietuvą, kuriai 
jis daug ir įvairių sentimen
tų turėjo. Deja, ir to va
sarnamio jau nebėra, ir tie 
pasakojimai užsimiršta, 
anuos laikus prisimenančių 
vis mažiau belieka.

Šiandien Druskininkai — 
vienas Lietuvos kurortinių 
perlų ir sveikatos šaltinių, 
kurį vis labiau įvertina ta
rybiniai žmonės, atvažiuoją 

[iš tolimiausių kraštų. Su
tikau žmones iš tolimos Ja
kutijos, iš Kaukazo,' iš Si
biro ir kitur. Gydytojai 
Kačergius ? pasako j b, ’ k a (ji 
vienas darbininkas » iš > toli
mosios Kolyrnos klasęs,1 a■: 
negalima kokį;’kubilą Drusj- 
kininkų purvo ten nusivežti, 
nes žmona negalinti atva
žiuoti, o jis dėtų jai) kom
presus, kurių gydomąja gar 
lia pats- įsitikino •.. Reikia 
patvirtinti tą nuomonę, nes 
ir aš įsitikinau, kad čio
nykštis purvas ir įvairios 
vonios turi didelę gydomą
ją galią.

Beje, neprimenu, ar esu 
prisiuntęs Maskvoje išėjusią 
mano knygą “Žiznj načina- 
jetsia” (“Gyvenimas prasi
deda”). Tai rusiškas verti
mas seniau Lietuvoje išleis
tosios knygos su kai kuriais 
pakeitimais. Knyga išleis
ta 50,000 egzemplliorių ti
ražu. Tai vienas didžiausių 
mano knygos tiražų. Tiesa, 
kai kurios brošiūros išleis
tos didesniu tiražu, o bro
šiūros “Mūsų gyvenimo 
grožis” išėjo net 200,000 
egzempliorių. Pasirodo, la
bai greitai buvo išplatinta 
mano “Kelionių knyga,” iš
leista “Vagos” leidyklos 15,- 
000 egzempliorių tįražu, ku
ris pasirodė per mažas/

Knygos pas mus plačiai 
skaitomos. Kai tik pasirodo 
įdomesnė ar reikšmingesnė 
knyga, ji tuoj išperkama. 
Daug skaitytojų ir bibliote
kose. Ne tik miestų, bet ir 
tolimiausių užkampių bibli
otekos turi žymius skaičius 
nuolatnių skaitytojų. Tai 
malonus reiškinys, ypač pri
siminus senuosius laikus, 
kada galėjo tik svajoti apie 
tokias skaitytojų mases.

Ką padarysi, malonu pa
sigirti, jei yra kuo!

Būkit sveiki, labąs dienas 
siunčiu su geriausiais linkė
jimais visiems laisviečiams!

Justas Paleckis
Druskininkai 
1970.VIII.22

1970-VIII-22
Labą dieną, 
mielas Drauge!

Nežinau, ar mano pasta
ruoju metu rašytus straips
nius gavote? Esu labai už
sivertęs darbais. Baigiu ra
šyti didesnę studiją, apy
braižų rinkinį apie Gruziją, 
labai egzotišką ir romantiš
ką kraštą, apie jo žmones. 
Daugiausia vietos tikiuos 
skirti tradiciniams Lietuvos 
ir Gruzijos ryšiams.

Įsivaizduokite, dar Kudir
kos “Varpe” buvo rašoma 
apie gruzinų literatūrą. My
kolaičio-Putino “Dienovidy
je” — apie “Riterį tigro 
kailiu.” Labai įdomus Liu
do Giros straipsnis apie 
Rusta; c1;; o gi dar mažai 
kas žino, kad Baratašulis, 
labai talentingas gruzinų 
poetas, gyvenęs prieš 150 
metų — buvo mėgstamiau
sias Liudo Giros poetas.

Pagaliau — keliaudamas 
po Gruziją atradau Orbelia- 
nio, žinomo gruzinų poeto 
romantiko “užrašus - prisi
minimus” apie Lietuvą 
1834 metais jį ir kitą gru
zinų literatūros šulą, dra
maturgą -Eristavi carinė 
valdžia buvo ištrėmusi į 
Lietuvą. Abiem Lietuva pa
darė didžiulį įspūdį. Įsi
vaizduojate, kaip malonu 
man buvo klausytis Orbe- 
lianio kažkada aprašytas 
Lietuvos gamtos grožybes. 
Šitas kalnų vaikas buvo sta
čiai įsimylėjęs į Lietuvos ly
gumas ir miškus.

Tokių faktų surinkau ne
mažai. Tikiuos, mūsų skai
tytojams tai, : bus , maloni 
staigmena. * •

Dabar — turiu Jums, ma
lonią žinią. Vakar gavau 
laišką iš Berlyno nuo dide
lio ir nuoširdaus “Laisvės” 
bičiulio mūsų žurnalisto Le
ono Steponausko. “Į bal
tistų darbo programą 1971 
metų pavasariui įtrauktas 
“Laisvės” jubiliejaus minė
jimas!”

žodžiu, tiek Steponauskas, 
tiek ir kitas mūsų bičiulis 
profesorius Falkenhanas 
(jis, tarp kitko, su Jumis 
pažįstamas) baltistų veiklo
je nori “aplamai šiek tiek 
apie pažangią JAV lietuvių 
spaudą pakalbėti.”

Manau, kad Steponauskas 
taps Jūsų laikraščio bendra
darbiu . •. Tuo labiau, kad 
iki šiol Jūsų laikraštyj ne
pakankamai atsis p i n d ė j o 
VDR gyvenimas, šauni bal
tistų, Tarybų Lietuvos bi
čiulių veikla.

Linkiu sėkmės! Iki pasi
matymo Lietuvoje!

Širdingai spaudžiu 
dešinę,

J. Skliutauskas

Dar “L” Albumo reikalu
PASKUTINIS PRIMINIMAS

Gerbiamuosius “Laisvės” draugus bei rėmėjus pra
šome pasiiskubinti atlikti savo pilietinę pareigą ir ne
delsiant Albumui atsiųsti savo sveikinimus bei linkėji
mus. šis yra paskutinis įspėjimas, nes iki šio menesio 
pabaigos mumis reikia turėti rankose visą Albumui ski
riamą medžiagą: raštus, nuotraukas, čekius, etc. Mums 
reikia viską alfabeto tvarka sudėlioti ir spaustuvei pri
duoti. Paskutinė pridavimo data: rugsėjo (Sept) mėne
sio 30 diena. Vėliau atsiųstus sveikinimus negalėsime į 
Albumą įdėti. Būtų gaila, kad dėl pavėlavimo gali likti 
neįsiamžinę ir visai geri laisviečiai. Laiko buvo pakan
kamai ir pavėlavusieji negalės nieko kaltinti—tik save!

Kurie norite įdėti, kad ir nedidelį, savo atvaizdą, 
prašome užsisakyti daugiau vietos Albume. Į puslapio 
ketvirtį nedaug ką galima sutalpinti. Kas nori daugiau 
apie) save parašyti ir dar nuotrauką įdėti, malonėkite 
užsisakyti visą puslapį.

Albumo Komitetas ir Redakcinė Komisija dirbą 
sunkiai, kad tik Albumas išeitų gražus ir laiku pasiro
dytų. Prašome ir Jus mums padėti. Lauksime!

( Redakcine Komisija

įdomus dokumentas
Sutikau keletą vėlesniųjų 

turistų. Klausinėjau, kaip 
jiems patiko dabartinė Lie
tuva? Pasakoja, kaip ju^& 
puikiai sutiko, priėmė, vai
šino. Jiems parodė daugelį 
dalykų, kurių seniau nebu
vo. Sako, žmonių gyvenimas 
vis gėrėja, ir jie patenkinti. 
Bet turistams nepatikę, kad 
neleido nuvykti į gimtinę, 
pamatyti takelius-kalnelius, 
kur maži bėginėjo

Taip, rimtas dalykas. O 
stoka mums žinojimo, su
pratimo, kodėl taip daroma.

Kadaise pasiekė šią šalį 
knyga, išleista Vilniuje 1961 
metais, ir pavadinta “Vana
gai iš anapus”, net 270 pus
lapių. Joje yra daug paveik
slų ne tik “žmonių banditų”, 
bet ir visokiausių ginklų, 
radijo siųstuvų, slaptų šif
rų, ir krūvos Amerikos do
lerių. Ta manta buvo išmes
ta Lietuvos miškuose iš pa
rašiutų Lietuvos naikini
mui... Ir kaip svarbu mums 
susipažinti su tokiais doku
mentais !

Mūsų spaudoje dar nebu
vo pažymėta labai įdomi ži
nutėj tilpusi “Švyturio” šių 
metų 11 numeryje. Ten ra
šoma. “Mūsų pasieniečiai 
akylai saugo sienas ne tik 
nuo dvikojų diversantų, bet 
ir nuo tų, kurie pastebimi tik 
per mikroskopą. Per 36 pas
kutiniuosius metus TSRS 
pasienio ekspertai, tikrindami 
importinius krovinius, 38,- 
000 kartų aptiko žalingų 
vabzdžių. 2,411 kartų ligų 
sukėlėjų ir 28,800 kartų 
piktžolių sėklų”.
'Tai pabraukime storomis 

raidėmis, ir rimtąi pagalvo
kime,, .ką gi vi$a: tas reiš
kia? Kasgi,; ir dėl ko taip 
dai'ū Tuomet bus aiškiau, 
kodėl ir širdingiausi Lietu
vos rėmėjai ne. visuoi^^ 
gali pamatyti. jaunystės ja
kelius! .

Lietuvos žmonės daug 
sunkumų kentėjo. Daug lai
mėjo. Bet dar. turi budėti, 
nes tebėra apsupti šimtais 
atominių bazių...

Murniko Sūnus

Gerbiamieji,
Prašau man padėti. Aš 

ieiškau Tomo Rupšio ir se
sučių Liucijos ir Dženės, 
gyvenančių Philadelphijoje. 
Ieškau jų pusseserė Kotry
na Vaitiekūnaitė-Januševi- 
čienė-Pušenaitiene, gvenan- 
ti Kaune. Labai prašau visų 
geros širdies lietuvių ir 
lietuvaičių man padėti juos 
suieškoti.

Kotryna Pušenaitienė 
Kaunas,

Ž. Angariečio g. N. 64^ 
: Lithuania, U SS K?
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“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Didelis pluoštas laiškų įplaukė dėl Albumo. Prašome 

pasiskaityt:
Visą puslapį po $100:

Vera Smalstienė, Livonia, Mich. ($200).
Masių šeima, Detroit, Mich.
John & Anna Walins, Anna Maria, Fla.
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y.
P. Žukauskienė, Westwood, Mass.
Antanas Beniušis-Benson, Detroit, Mich.
Matas Steinys, Gulfport, Fla.
F. E. Mankauskai, Miami, Fla.
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa.
J. H. Šarkiūnai, Ely, Minn.
Alice Jonikienė, Chicago, Ill.
Jonas, Jr., Brooklyn, N. Y.
LLD 153 kp. (per V. Sutkienę), San Francisco, Calif.
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif.
Marie Baltulionytė, San Francisco, Calif.
A. Byrąs, London, Ont., Canada.
Petras Gudelis-Vertelga, Miami, Fla.
J. K. Mažukna, O. Remeikienė-Miller, V. Remeikis, 
J. Purtikas, K. J. Melniai, J. Lekavičius, Pittsburgh, 
Pa.

Pusę puslapio po $69:
John ir Mary Niaura, Brockton, Mass.
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J.
LDS 6 kp. (per J. Vaicekauską), Binghamton, 
Stasys ir Kaziūnė Radušiai, Millstone, N. J. 
Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.
Juozas ir Helen Sholunai, St. Petersburg, Fla.
Margaret Cowl, New York City, N. Y.
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y.
Vincas Jokubonis, Waterbury, Conn.
A. Jocis, Clearwater, Fla.

Ketvirtadalį puslapio po $30:
Petras Šolomskas, Brookly, N. Y.
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y.
Kanados LLD 126 kp. (per A. Grinkų), Vancouver.
Lilijos draugė iš Kanados.
Petras Bepirštis, Toronto, Canada.
J. P. ir M. Miller, Largo, Fla.
A. K. Mugianiai, Oakland, Calif. 
Vaclovas Mikulėnas, Miami, Fla. 
LDS 142 kp. (per J. K. Mažukną), Pittsburgh,
A. Kandraška, Somerville, Mass.
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y.
F. O. Bunkai, St. Petersburg, Fla.
Julia Gittzus, Bedford, Mass.
LDS 26 kp. (per A. Lukaitis), Bayonne, N. J.
Beatice Lutz, Newark, N. J.
M. K. Adamonis, Great Neck, N. Y.
Joseph Baubonis, Kenosha, Wis.
B. Kirstukas, Chicago, Ill.
Helen Tamašauskienė, Hingham, Mass.
“Laisvės” bendradarbis, Philadelphia, Pa.
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.
Jokūbas Kirmelas, Bayonne, N. J.
P. J. Ramoškai, Kearny, N. J.

Pa.

Sekanti žmonės, kurie neužsisakė puslapių, prisiun
tė auką Albumui, tai tilps Albume tiktai jų vardai, pa
vardės, miestai ir valstijos:

Po $25: Draugas, Scranton, Pa., ir Frank ir Mary 
Kvietkai (anksčiau davė $5), Miami Beach, Fla.; Jonas 
Ragauskas, St. Petersburg Fla. • • •

LLD 20 kp. (per H. Žukas), Binghamton, N. Y., $18.

Po $15: Marijona Jonikaitė Teresevičienė ir P. F. 
Stepon, St. Petersburg, Fla; Teofilija Narkeliūnaitė-La- 
pin, Hudson, N. H.; Ignas Kasparavičius, Baltimore, Md. 

• • •“ •" • •**

John Gluoksnis, Scranton, Pa., $11.

Mano įspūdžiai iš 
kelionės į Lietuvą

Kelionė buvo maloni, mū
sų grupėje nei vienas nesu
sirgo. Maskvą pasiekėme ir 
tą pačią dieną išskridome į 
Vilnių.

Vilniuje atvykome 11 vai. 
vakare. Lėktuvui nusilei
dus, pamatėme daug žmo
nių aerodrome, laukiančių 
mūsų atvykimo. Išlipome iš 
lėktuvo ir tuojau apsupo 
mus jaunos lietuvaitės su 
gėlėmis. Taip pat buvo mu
zikantai iš Panevėžio, kurie 
sutiko mus su muzika/ Su
sijaudinome visi iki ašarų, 
o mano dukra Adelytė ver
kė balsiai. Niekaip negalė-| 
jau jos sulaikyti.

Adelytei labai patiko Lie
tuva ir jos žmonės — mat, 
ji gimusi JAV, ir tai buvo 
jos pirmas pamatymas Lie
tuvos. Mes buvome nuvykę 
į kolūkį pas mano gimines, 
vykome trise —Adelytė, aš 
ir Jonas Grybas. Važiavo
me automobiliu su šoferiu 
ir palydovu.

Važiuojant gražiais plen
tais buvo laiko apsidairyti, 
pamatyti ir pasigrožėti Lie
tuvos laukais, miestais. O 
miestuose dabar dideli 
apartmentai, kai kurie net 
10 aukštų.

Gimtinėje mus pasitiko 
giminės, kolūkio direkto
rius, agronomas ir kiti kol
ūkiečiai. Ot, ir vėl teko 
Adelytei gerai paverkti iš 
džiaugsmo. Radau savo se
sutę sergančią, lovoje gu
linčią. Atrodo, kad giminės 
gyvena neblogai. Daržas 
gražus, sodelis irgi geras, 
turi savo namelį su šilima 
ir elektra. Jie gyvena Pas
valio rajone, “Draugystės’^ 
kolūkyje. Sunku buvo išsi
skirti — verkėm visi.

Mes tikrai dėkingos Ta
rybų Lietuvos vadovybei už 
suteikimą mums tokios ga
limybės pamatyti Lietuvą. 
Buvome Kaune, Druskinin
kuose, Elektrėnuose, Tra
kuose., Matėme daug muzie
jų, matėme vietoves, kur 
hitlerininkai žudė nekaltus 
žmones, sudegino miestus.

Grįžtant mes sustojome 
Maskvoje ir buvome apnak- 
vydinti puošniame “Rosi- 
jos” viešbutyje, kuris gal 
būt vienas iš didžiausių 
viešbučių pasaulyje.

Bronislava Ostapuk

f * Po $10: Adolfas Sereika, St. Petersburg, Fla.; Mary 
Cherkauskas, Mary Truikienė, Antanas Galinauskas, 
Scranton, Pa.; Ig. ir Mary Liužinas, Binghamton, N. Y.; 
LDS 46 kp (per J Jušką), Brooklyn, N Y; Frederick 
ir Ona (Stelmokaitė) Eicke, Deerfield Beach, Fla.; 
Charles Yuška, So. Boston, Mass.; B. Salaveičikas, Tam
pa, Fla.; Nikodemas-Nick Sireika, Maikis Witkus, Vikto
ras ir Eva Valley, St. Petersburg, Fla.; Ona Laukaitienė, 
Brooklyn, N. Y.

Po $5: Marijona ir Jonas Ginaičiai, Santa Clara, 
Calif.; Agota Norkienė, San Francisco, Calif.; Petras ir 
Mildred Williams, Mill Valley, Calif.; Z. Jakavičienė, 
Toronto, Canada; Mildred Friberg, Chicago, Ill.; LLD 
212 kp. (per S. Raudšį), Bayonne, N. J.; John Pacosky, 
Lost Creek, Pa.; Robertas ir Uršulė Shereliai, Rochester, 
N. Y.; B. Tuškevičius, Draugė, Jessi Maskovich, Scran
ton, Pa. . •,

> Įvertiname viršminėtus prietelius už užsisakymą 
huslapių Albume, taipgi ir už aukas. Prašome tų žmonių, 
Kurie dar neužsisakė vietos, tuoj tą padaryti, nes, kaip 
matėte redakcijos pranešimą, rugsėjo menesis bus pasku
tinis mėnesis priėmimui užsakymų.

Jeigu keno pavardė netilpo spaudoje, tuoj praneškite.
Jubiliejaus Kom. Fin. Sekretorė

Juodoji skyle ’
Britanija niekad negalės 

užmiršti “Juodos skylės” — 
Black Hole Kalkutoje (Indi
joje), kur 123 kareiviai žu
vo nuo karščio. 1756 metų 
birželio 20 d. 146 vyrai buvo 
sukimšti į 18 per 14 pėdij 
baudos rūmą, kuris turėjo 
tik vieną langelį ventiliaci
jai. Tik 23 žmonėms ten bu
vo galima gyventi.

Panaši, bet mažiau išgar
sinta katastrofa įvyko Su
dano Respublikoje 1956 m. 
vasario mėnesyje. Valdžia 
įkalino 281 kalinį kamerai- 
tėn, kur buvo leistina tik 
16 kareivių. Vyrai įėjo ka- 
lėjiman po išvarginimo 8 
valandų kelionės sunkveži
miuose, kuomet temperatū
ra buvo 103.8°. Jie gavo 
mažai valgyt ir gert (van
dens, suprantama).

Kuomet kameraitės durys 
tapo atidarytos kitą rytą, 
187 buvo jau mirę, kiti sep
tyni mirė kelyj į ligoninę.

Ypač per vasaros karščius 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.

LMS VEIKLA
Apžvalga 1979 metų Dainų šventės

Šiemet Dainų šventė buvo skirta Tarybinės valdžios 
atkūrimo 30 metų ir Lenino gimimo 100 metų jubiliejams, 
ir daug svečių iš kitų tarybinių respublikų ir iš užsienio 
buvo pakviesti dalyvauti.

Garbingą kvietimą gavo ir mūsų Lietuvių Meno Są
jungos Komitetas, kad sudarytų pažangių dainininkų ar 
pavienių menininkų grupę vykti į Dainų šventę. Ypatin
gai jie pageidavo, kad šį kartą būtų sutraukta daugiau 
chorvedžių bei muzikų iš jaunesnės kartos,, iš Amerikoje 
gimusių, kurie dar nematė Lietuvos po nauja santvarka. 
Susirašinėjimas iš pradžios ėjo lėtai, nes konkrečių žinių 
neturėjome dėl šios grupės skaičiaus, tikros festivalio 
datos ir viešėjimo laiko. Dėl šių ir kitų įvairių prie
žasčių negalėjome pateikti per spaudą jokių veiklos pra
nešimų bei sudaryti turistines grupes.

Bet vienais ar kitais kvietimais Vilniuje susibūrė 25 
dainininkai iš 8 LMS chorų. Jų tarpe buvo 8 chorvedžiai 
(nors 3 šiuo laiku nemokytojauja). Ši grupė susidarė iš 
17 Amerikoje gimusių, iš kurių 12 pirmą kartą lankėsi 
Lietuvoje. Jie vyko pasisvečiuoti, pasigrožėti ir pasi
mokyti.

Pasigrožėti ir pasimokyti buvo daug ko ne vien tik 
Dainų ir Šokių šventės dienomis. Per visą savaitę lankė
mės įvairiose meninėse, dailės ir etnografinėse parodose 
ir konkursuose. Taipgi ėjo šventėje dalyvaujančių savi
veiklininkų meno kolektyvų repeticijos ir varžybos, ku
rias publika taipgi galėjo stebėti.

Pirmadienį, tie kurie iškovojo liaudies laureatų garbę 
ir specialius prizus, dalyvavo didžiuliame koncerte Vil
niaus Filharmonijos salėje. Pateikiu jų sąrašą:

1. Absoliučiai geriausias liaudies šokių kolektyvas— 
Vilniaus Profsąjungų kultūros rūmų šokėjai “Vaiva.” i

2. Pramoginių šokių laimėtojai — Kauno Profsą
jungų kultūros rūmų kolektyvas “Sūkurys.”

3. Pagyvenusių žmonių šokių ratelis — Kretingos 
Kultūros namų šakėjai.

4. Valstybinis dainų ir šokių liaudies — Kauno Po
litechnikos Instituto ansamblis “Nemunas.”

5. Absoliučiai geriausias respublikos mišrus choras— 
“Jaunystė,” Kauno Politechnikos Instituto studentų cho
ras, vadovas R. Varnas.

6. Vyrų chorų Kompozitorių sąjungos prizo laimė
tojai — “Varpas,” vadovas A. Krogertas.

7. Moterų chorų liamėtojai, “Tarybinės moters” žur
nalo prizo — Vilniaus lengvosios pramonės ministerijos 
choras “Aidas,” vadovas Juozas Vanagas.

8. Vaikų choras — Kauno Profsąjungų kultūros rū
mų berniukų choras. ;

9. Pučiamųjų orkestrų prizo laimėtojai — Vilniaus 
Inžinerinio statybos instituto muzikantąi.

10. Absoliučiai geriausio kaimo Jęąpelą — Trakų
rajono “Galvės” muzikantų kapela, vadovas Jurgis Gai
žauskas. . 1

Šis koncertas buvo neapsakomai svarbus ir turinin
gas. Turėjome progą išgirsti labai daug geriausių dainų, 
sukurtų naujų, talentingų T. Lietuvos kompozitorių, kaip 
tai Kuprevičiaus, Juzeliūno, Žigaičio, Laurušo, Gaižaus
ko, Barkausko, Bražinskio, Kajrūkščio; taipgi ir svarbių 
klasikinių kompozitorių kaip Bethoveno, Haydeno, Mo- 
zarto, Čaikovskio, Šimkaus ir Naujalio. Tikrai nuostabu, 
kaip šios saviveiklininės grupės galėjo pasiekti tokį meis
tro aukštį. Be abejo, daug kas pareina nuo mokytojų, 
kurie yra aukštai prasilavinę muzikai ir turi sugabumą. 
tą aukšto meno brangenybę perduoti dainininkams.

Geriausiam mišriam chorui “Jaunyste” ir jo vadovui 
Robertui Varnui mes išreiškėme mūsų džiaugsmą ir per
davėme linkėjimus, įteikdami gražių gėlių puokštę.

Ketvirtadieni įvyko kita naujenybė —• pirmasis Res
publikinis lietuvių valgių etnografinis konkursas. čia 
aukštaičiai ir žemaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai pateikė sa
votiškus valgius ir gėrimus. Pirmą sykį savo gyvenime 
mačiau stalus, nukrautus tokių įvairių valgių ir gėrimų, 
taip sąmoningai papuoštus, ir ragavau gourmetikų 
patiekalų, kaip Joniškietiškas alus, “paukščių ašaros/’ 
ragainių ir tortų.

Penktadienį — 
vakare vaidinimas.

Temsta... jau Kalnų parkas nusėtas žmonėmis. Ir 
tarsi iš laukų tūkstantinis būrys (18 liaudies ansamblių 
dalyviai), liaudiškai apsirengę su grėbliais ir dalgiais ant 
pečių, suplaukia į parko slėnį. Skamba naujai ir har
moningai sukombinuotos liaudies dainos — “Eisiu į kal
ną,” “Saldus alus,” “Dar neišeisim, dar pabūsim,” “Rū
telių darželis,” “Ant ežerėlio rymojau” ir t. t. — groja 
muzikantai ir šoka jaunimas. Po gausių šokių ir įdomių 
dainų koncerto užgeso visos elektros šviesos ir vienas po 
kito aplink aukšto kalno viršūnę suliepsnojo žiburiai, 
lyg lydėdami namo ansambliečius ir dalyvius. Visi, kaip 
viena šeima, ranka rankon traukėm nuo kalno atgal į 
miestą. Štai vėl išgirstam, kaip viena grupė, kita grupė 
įsijungia į dainą. Mes. amerikiečiai, neiškentėm ir iš- 
maršavom užtraukdami savo dainas, kaip tai, “This Land 
Is Your Land” ir “We Shall Overcome.”

(Bus daugiau)
Mildred Stensler
LMS Centro Sekretorė

dieną Muges (Kermošius) Vilniuje, o

Ann Arbor, Mich. — Ga
vę pažadą iš dviejų bažny
čių paskirti ' $30,000 skur
džių vaikų užlaikymui, juo
dųjų militantų grupė oku
pavo dar vieną bažnyčią. 
Jie rįžtasi sukelti $100,000.

Hong Kongas. — Kinijos 
spaudos agentūra praneša, 
kad Kinijos valdžia pasky
rę ideologinį komandierių 
armijai Li Teh-shengą, ku
riam suteikta daug galios 
militariniuose veiksmuose.

Rochester, N. Y.
Nuoširdi padėka drau

gams Petrui ir Onutei Ma
linauskams, kurie man su
rengė mano gimtadienio 
atžymėjimą savo gražiuose 
namuose. Į malonią suei- 
gėlę sukvietė mano bran
gius draugus ir drauges. 
Visus labai gražiai pavai
šino. Ačiū, mieli draugai, 
aš jūsų niekados1 nepamir
šiu.

Labai ačiū draugui R. 
Shereliui už gražią prakal- 
bėlę ir visiems svečiams už 
širdingus linkėjimus. Ypač 
didelis ačiū Malinauskienei, 
nes ji tiek daug sunkaus 
darbo įdėjo paruošti vai
šes. Dėkoju R. Barauskui 
ir Shereliui už nutraukimą 
paveikslų, taip pat ačiū 
draugėms K. Žemaitienei ir 
A. Usevičienei ųž dalyvavi
mą sueigėlėje. Vėlinu vi
siems ir visoms viso geriau
sio.

L. Bekešiene

Montello, Mass.
Rugpjūčio 29 dieną mirė 

Nellie Ambrose (Dilbaitė), 
sulaukus 78 metų. Mirė 
Brockton City ligoninėje. 
Šermeninėje buvo daug gra
žių gėlių ir lankytojų. Lai
dotuvės buvo laisvos. Daug 
palydėjo į Melrose kapines. 
Atsisveikinimo kalbą pasa
kė George Shimaitis.

Velionė buvo laisvų pa
žiūrų. Skaitė laikraštį 
“Laisvę.” Paliko liūdesy
je savo mylimą vyrą Mike 
Ambrose, sūnų Albert Am
brose ir jo žmoną Marland 
ir du jų sūnus ir vieną 
dukterį. Lietuvoje paėjo iš 
Paliepių kaimo, Panemunės 
apylinkės, Rokiškio rajono. 
Ten liko brolis, sesuo ir ki
ti giminės.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į V. Yaka- 
vonio šermeninės kamba
rius pietums ir tinkamai 
pavaišinti.

George Shimaitis

Alyvų kekės kaip kalnai...
Pro tvorą sverdi putinai,
O saulė, lyg ugnis rasota, 
Užtvindė visą rausvą sodą...

Per kalnus debesų žengiu, 
O jie vis plaukia tarp rugių, 
O jie vis blykčioja ir neša 
Man skaidrų savo džiaugsmo lašą.

Nuo vėjo, blaškančio žvakes,
Čia užsidegs, čia vėl užges 
Liepaitė, šakutes ištiesus, 
Didžiulių tuopų bokštai šviesūs

Ir vyšnios, kriaušės, obelų 
Žiedai prie tvenkinio galų, 
Kur plaukioja raudonos gulbės 
Ir žydi baltos, juodos tulpės.

Sode sustojęs aš žiūriu
Tartum į jūrą žiburių, —
Kiekivenas žiedas man atvėrė 
Pasaulio išmintį ir gėrį.

A. Venclova

SHENANDOAH, PA.

Mirus

Kazimierui Motuzai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Emi

lijai, sūnui Albertui, anūkams ir proanūkėms, gi
minėms ir artimiesiems.

Liūdime pažangaus žmogaus.

J. Pacauskas Nowak šeima
K. A., Zambusevičiai Mr. ir Mrs. Gedman
M. Romikaitienė M. Ramile
J. K. Ručinskai J. Pikunas
M. Mulusky P. M. Bush
Mrs. Mickelonis E. K. Wylonis
M. Hardy M. Milius
O. S. Orvavitz A. Karpavich
A. Žukauskas A. P. Fore
V. Vasiliauskas F. Pikunas
K. A. Naravai Gružinski šeima
E. Sankevičienė V. Wasil
O. Makauskas M. O. Zoba
E. Rameika Simpatikas

SHENANDOAH, PA.
Mirus

Kazimierui Motuzai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Emilijai, 

sūnui Albertui ir jo šeimai, giminėms ir artimie
siems.

M. Romikaitienė
K. A. Zambusevičiai
M. SenkeviČienė
A. Ramanauskas
Anthony Globich
J. J. Staniai
F, J. Deltuvai
A. Lipčius
J. S. Deltuvai

Petras Paserskis 
P. H. Siauriai 
Mr. Palonis 
Nellie Griciunienė
K. A. Naravai
M. O. Ziobiai
N. P. Dudonis 
V. V. Bunkai
L. Kavaliauskaite
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Literatūros Draugijos 
Sveikinimai Lietuvių 
11-am suvažiavimui Detroite

, Mes linkime jums geros sėkmės aptariant šios kil
nios draugijos reikalus, išdirbti planus, kad išlaikius šią 
kultūrinę organizaciją ir toliau, nežiūrint nuolatos au
gančių sunkumų.

Su broliškais linkėjimais, 
Kanados Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas

Aukos
LLD 45 kuopa, St. Petersburg Fla.,

per Aldoną Aleknienę .............•. •........... $200.00
Juozas Stanelis, 45 kp. narys,

St. Petersburg, Fla.  .............. •........... 50.00
LLD 198 kp., Oakland, Calif.,

per Ks. Karosienę .............•................. • 25.00
Kanados LLD Montrealio kuopa,

per L. Kisielį, Sekr. •...............•............ 25.00
Kanados LLD Centro Komitetas, Toronto,

per K. Kilikevičių, Pirm. •.. •................. 25.00
LLD 153 kp., San Francisco, Calif.,

per V. Sutkienę ........................................ 25.00
Dr. A. Petrick, Brooklyn, N. Y........................ 20.00
LLD 75 kp., Miami, Fla., per J. Daugirdą ... • 20.00 
Mass. Lietuvių Moterų Sąryšis,

per N. Grybienę .. •.......................................10.00
LLD 145 kp., Los Angeles, Calif.,

per A. Bernatienę ...........     10.00
P. Paserskis, Baltimore, Md.................................10.00
LLD 10 kp., Philadelphia, Pa., per F. Walant 10.00 
D. M. šolomskas, Floral Park, N. Y.................. 10.00
Anna Phillipse, Stamford, Conn.......................  10.00
R. Samulionienė, St. Petersburg, Fla. ........ 10.00 
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif.............. •. 10.00
J. Bubliauskas, Detroit, Mich.......... .......... 10.00
LLD 52 kp., Detroit, Mich., per G. Nausėdą 10.00 
Stasys Dvaržeckis,zJįetroit, Mich................ •.. 10.00
Anna Daukus, Detroiųmich................. •. •......... 5.00
J. ir C. Terzai, Ida, Mich.................................. 5.00
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. ,

per J. Vaicekauską .....................  3.00

K. Kilikevičius, Pirm.

LLD 45 kp., St. Petersburg Fla., sveikiname Lietu
vių Literatūros Draugijos suvažiavimą. Lai ilgai dar 
gyvuoja Lietuvių Literatūros Draugija, ir toliau tęsia 
kovą už taiką pasaulyje ir laimingesnį rytojų!

LLD 45 kp. Valdyba ir nariai
Užrašų sekr Aldona Aleknienė

• ♦ •
Gerbiami Draugai-ės!

Proga L. L. Dr-jos suvažiavimo-konferencijos, svei
kiname čia susirinkusius delegatus-es, linkėdami sėkmin
gai pravesti naudingus draugijai tarimus.

Draugiškai,
LLD Montreal© kuopos 
sekretorius L. Kisielis

• • •
Brangūs draugai ir draugės!

Sveikinu visus delegatus linkėdamas Jums geriau
sios sveikatos ir pasisekimo darbuose. Linkiu padaryti 
nutarimų Draugijos ir bendrai liaudies gėriui. Linkiu 
Jums pasekmių veikloje Draugijos labui ir kovoje už 
taiką.

D. M. Šolomskas
Buvęs ALDLD CK Sekretorius

Viso $513.00
Sveikinimai

Gerbiamieji Draugai:
šiandien Jūs susirinkote, kaip rinktieji delegatai, į 

XI-jį Lietuvių Literatūros Draugijos seimą. Tai didelės 
istorinės svarbos įvykis! O dar didesnės vertės momentas 
yra tas, kad šįmet Liet. Lit. Draugijai sukanka 55-ri me
tai amžiaus.

Tai daug reiškiantis amžius, o dar daugiau pasa
kantis išgyventas laikotarpis nuo 1915 metų, kai veliones 
Leonas Prūseika, su būreliu savo vienminčių, šią orga
nizaciją sukūrė. Per tą laikotarpį LLD savo nariams 
davė apie 80 knygų. Įsivaizduokite, ką tai reiškia? 80 
knygų, tai au ištisa biblioteka, kuria LLD nariai gali 
nupelnytai didžiuotis! Be to, nuo 1934 metų, be jokioj 
pertraukos ir be jokio priedinio mokesčio, nariai gauna 
bertaininį žurnalą “Šviesą.” Tai taipgi nemaža kom
plektuotų žurnalo numerių lentyna.

Šis suvažiavimas ypačiai turėtų susirūpinti tolimes
niu žurnalo “Šviesa” leidimo reikalu. Savose spaustuvė
se mes jau nebegalime žurnalo nei surinkti, nei atspaus
dinti; esame verčiami kreipis į kitus. Tai ne visuomet 
išeina “į gerą;” numeriai kartais būna ne vienodo di
dumo, o juos komplektuojant, tai jau didelis minusas. 
Dar blogiau būna, kai negalime laiku žurnalą gauti. 
Pav., kad ir paskutinis žurnalo numeris tris savaites 
pavėlavo. Tai vis kliūtys, tai mūsų darbo stabdžiai. Su
važiavimas turėtų į tai reaguoti ir ieškoti būdų, kaip 
tokių nemalonumų išvengti;

O žurnalas “Šviesa” ne tik reikalingas, bet. tiesiog 
būtinas mūsų švietimo žibintas. Pasvarstykite, Draugai 
delegatai, šį klausimą, gal surasite priemonę šiam keb
liam klausimui išrišti.

Dar vienas reikalas: sekančių metų pradžioje laik
raštis “Laisvė” mini savo 60-metinę sukaktį. LLD ne
privalo pro tą istorinės svarbos įvykį praeiti jo nepa
stebėjus; reikia tai kaip nors atžymėti. Pagalvokite 
apie tai.

Senstame, mūsų gretos trumpėja, tačiau tie mūsų, 
kurie šioje organizacijoje esame nuo jos įsikūrimo, tu
rime padvigubinta energija ja rūpintis ir visokiais bū
dais stengtis ją išlaikyti. Mes neturime dasigyventi ligi 
to, kad LLD mirtų pirmiau, negu mes. Ji turi mus pra
gyventi, dirvos jos šviesiam darbui dar yra, Tad bur- 
kime jėgas ir bendrai dirbkime!

Visuomet su Jumis,
A. Petriką

P. Š. Dar vienas klausimas: Nuo pat pradžios gy
vavimo, LLD davė savo nariams apie 80 knygų. Pas kai 
kuriuos narius jos visos yra gražiai saugomos. Kai ku
rie jas skaitė, o dauguma — tik pažiūrėjo ir padėjo... 
Dabar skaityti jas jau vėlu: stoka regėjimo ir noro. 
Jie sielojasi, ką su tom knygom daryti?

Būtų gera, kad Suvažiavimas surastų kelius tom 
knygom nugabenti į T. Lietuvą. Antraip — jos teks 
makulatūrai (sąšlavynui). O knygų yra gerų, būtų gai
la jas sunaikinti.

A. P.
• • •

Brangūs Draugai ir Draugės:
Leiskit pasveikinti jus Kanados Lietuvių Literatūros 

Draugijos, kaip broliškos organizacijos, vardu. Tuo pa t 
laiku atsiprašyti, kad neatsiuntėm atstovo. Visi tikėjo
mės, kad galėsim tą padaryti, bet aplinkybės neleido*

Gerabiami LLD Suvažiavimo Delegatai:
Sveikiname Jus ir linkime padaryti vaisingų tarimų 

mūsų visų brangiai organizacijai. Mes patenkinti vėliau
siomis knygomis, kaip M. Meškauskienės, “Žvelgiu į to
lius,” taip ir Alberto Laurinčiuko “Juodasis kraujas” ir 
laukiame kitų naujų knygų.

Linkime, kad ir toliau mums ateitų žurnalas “Švie
sa” ir naujos knygos.

LLD 75 Kuopa, Miami, Fla.
J. Daugirdas, raštininkas

, M. Kancerienė, iždininkė

Chester, Pa.
Iš mano kelionės į Lietuvą

Sekmadienio rytas, saulu
tė šviečia, visi viešbučio 
“Gintaras” svečiai skuba 
žemyn pusryčiauti. Sutin
ku iš Anglijos drg. Virbic
ką ir jo šeimą, taipgi sutin
ku pažįstamus amerikiečius 
menininkus. Visi skuba, 
nes ruošiasi vykti į Žalgi
rio parką į šokių šventę.

Bet, štai pradeda rinktis 
visų giminės, pažįstami. 
Mano brolis su visa šeima 
irgi atvyko aplankyti ma
ne. Pasisveikinę, susijaudi
nę, visgi tariamės važiuoti 
į šokių šventę, pamatyti tą 
puikųjį jaunimą, taip gra
žiai išlavintą. Nors parkas 
jau buvo perpildytas, vis- 
vien tvarkos vedėjai rado 
mums vietelę.

Kadangi mūsų grupelė, 
kurioje aš buvau, buvo ma
ža, tai mus prijungė prie 
Kanados draugų, tai ir va
žinėjome po Lietuvą kartu.

Pirmiausia pavažinėjome 
po Vilnių ir jo apylinkes. 
Pamatėme kaip greitai au
ga Vilnius — sakoma, kad 
neužilgo gyventojų skai
čius Vilniuje pasieks pusę 
milijono.

Kitą dieną vykome į Drus
kininkus, tą puikųjį rezor- 
tą, sveikatos šaltinį. Sma
gu buvo susitikti jau nuo 
pirmiau pažįstamą Mikolą 
Vaitkų, kuris mus puikiai 
priėmė ir aprodė visą mies
tą. Buvome sveikatos įstai
gose, kur ir mūsų sveikata 
buvo patikrinta. Po'trijų 
dienų puikiausių vaišių ir 
malonaus traktavimo, mū
sų grupė išlydėta, o mūsų 
vietą jau atvyko kiti už
imti. Šioje, naujoje grupė
je sutikau draugus Rati
nius iš Easton, Pa.

Sugrįžę iš Druskininkų 
pernakvojome Vilniuje, o 
ant rytojaus jau važiavome 
į Kauną. Bevakarieniau- 
jant gražiajame “Baltijos” 
restorane, mus aplankyti 
atvyko gydy t o j a s Kazys

Laikraščio “Vilnies” kolektyvas sveikiname Detro
ite vykstančio Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavi
mo dalyvius. Linkime geriausios sėkmės nustatyti šios 
organizacijos veiklos gaires, vedančias JAV lietuvių pa
žangiąją visuomenę progreso ir taikos keliu.

“Vilnies” Redakcija
• • •

Linkiu LLD suvažiavimo delegatams geros sėkmės 
ir gerų tarimų — naudingų Literatūros Draugijai.

Petras Paserskis 
Baltimore, Md.

Mieli draugai,
Man labai gaila, kad aš negaliu būti drauge su jumis 

šiame suvažiavime. Šie metai man nelabai laimingi, 
prasta sveikata. Daktaras negali surasti priežasties ne
sveikatoj.

Sveikinu suvažiavusius delegatus, Centro valdybą ir 
visus LLD narius. Atlikite gerą darbą, padarykite daug 
gerų planų ateičiai.

Draugiškai spaudžiu jūsų dešinę,
J. Stanelis

(Buvęs nuo 1915 m. 5-os kuopos narys, Newark, N. J., 
o dabar 45-os kuopos, St. Petersburg, Fla.)

"*•"* *" • "* “ •
Mieli draugai,

LLD 145 kp. sveikiname LLD suvažiavimo dalyvius 
ir linkime jums geros sveikatos ir kad suvažiavę padary
tumėt gerų tarimų dėl išleidimo knygų,. Mes linkime, 
kad ilgai gyvuotų mūsų LLD ir daug daug paskleistų 
apšviestos tarp tamsuolių.

Kuopos valdyba
0 Los Angeles, Calif.• • •

. Mes, LLD 20 kuopos nariai, Binghamton, N. Y., svei
kiname šį suvažiavimą Detroite, linkėdami gerų sėkmių 
ir gerų tarimų Draugijai ir taikos pasaulyje.

■ LLD 20 kp. sekretorius
J. Vaicekauskas

• • •
Mes Massachusetts Lietuvių Moterų Sąryšis sveiki

name LLD suvažiavimą. Linkime geros sėkmės ir gerų 
tarimų.

Nellie Grybienė, iždininkė 
Norwood, Mass.

Philadelphijos LLD 10 kuopos nariai sveikina LLD 
suvažiavimą ir linki dalyviams geros sėkmės.

F. Walant, Sekretorė
■ • • •

LLD 153 kuopos nariai sveikina suvažiavusius dele
gatus ir dalyvius į LLD suvąžįąviipą Detroite-

V, Sutkienė, Sekretore > 
San Francisco, Calif.

-:-
širdingai aęiū visiems už Ųnkejimus, už aukas. Mes, 

Centro Komi.tętąs, dėjime vįsąs pastangas, kad jūsų lip- 
kęjimai išsipildytų.

< Jęvą Miząrięne
•• s f' Centro sekretore

Kavaliauskas su savo mie
ląją žmonele, kuri taipgi 
gydytoj a. Tai malonūs 
draugai, su kuriais buvo 
tikrai smagu praleisti po
rą valandų. Daktarų Kava
liauskų sūnus chirurgas, o 
dukrelė irgi eina medicinos 
mokslą.

Laikas bėga, o mums rei
kia grįžti į Vilnių nakvoti.

Ant rytojaus atėjo senas 
pažįstamas drg. Vytautas 
Zenkevičius ir klausia, ar 
aš noriu aplankyti gimines, 
duoda man taksi ir aš va
žiuoju. Aplankiau gimines 
Šiluvoje, Raseiniuose, Vi
duklėje ir savo gimtąjį kai
mą Liaunus. Ten pavaiši
no mus brolio dukra Aldo
na, kuri parodė mums ne 
tik savo gyvenvietę, bet ir 
vištų dirbtuvę, kur ji dir
ba. Sakė, kad gyvena pui
kiai, abu su vyru dirba, au
gina sūnų ir dukrą.

Kitą rytą draugas Zen
kevičius pasikvietė mane 
aplankyti jo tarnybos įstai
gą. Plačiai pasikalbėjome, 
prisiminėme laiką, kada 
drg. Zenkevičius gyveno 
JAV. Jis prašė perduoti 
linkėjimus draugams balti- 
moriečiams ir visiems ki
tiems jo pažįstamiems.

Tai taip ir prabėgo tos 
dienos Lietuvoje — laikas 
jau man buvo vykti į Mins
ką,, o po. p o r o s dienų į 
Maskvą.

A. Lipčius

Brockton, Mass. ’
Rugp. 28 d, ^Laisvėje” bu

vo rašyta, kad sustreikavo 
“Brockton Daily Evening 
Enterprise” darbini nkai. 
Jie reikalauja algų pakėli
mo ir kitų pagerinimų. 
Atrodo, kad streikas eina 
sėkmingai ir darbininkai 
kovą laimės. Jie priklauso 
prie Newspaper Guild uni
jos.

George Shimaitis
Lusaka, Zambia. — Pra

sidėjo neutralių valstybių 
konferencija, kurioje daly
vauja 52 valstybių atstovai.

Shenandoah, Pa. t
Vėl netekome vieno ge

ro draugo. Rugpiūčio 25 d. 
mirė Kazys Motūza. Palai
dotas rugpiūčio 29 d. Kal
varijos kapinėse. Daug 
draugių ir draugų velionį 
palydėjo į kapines. Paskui 
palydovai buvo pakviesti 
pietums.

Draugas K. Motuzą sir
go dvejus metus. Pirmiau
sia buvo padėtas į Locust 
Mountain Hospital, paskui 
buvo parvežtas namo, bet 
buvo labai sunku draugei 
Motuzienei jį prižiūrėti. Tai 
sūnus atvažiavo ir išsivežė 
pas save į namus, Morris
ville, Pa.

Velionis paliko giliame 
liūdesyje žmoną ir sūnų 
Albertą ir jo žmoną. Taip
gi paliko 3 anūkus, tris bro
lius ir dvi seseris Lietuvoje. 
Lietuvoje Kazys paėjo iš 
Kuprių kaimo, Veiverių 
apylinkės, Suvalkijoje.

Linkime likusiems draugo 
Motuzos artimiesiems per
gyventi šias liūdnas valan
das. Mūsų užuojauta jie^ns.

Žinių rinkėjas J. P.

St. Petersburg, Fla.
PADĖKA

Reiškiu didžiauafį padė
ką, visiems draugams ir 
prieteliams, k’tirie mane ap
lankė peMaiškus, atvirukus 
ir ^asmeniškai, man būnant 
Hįoninėje.

Dar kartą dėkoju visiems.
J. Stanelis

Great Neck, N. Y.
Išskrido į Lietuvą

Rugpiūčio 31 d. išskrido 
į Lietuvą žurnalistas Almus 
Šalčius. Jisai žada viešėtis 
keletą savaičių, aplankyti 
savo artimuosius ir pralįs
ti linksmai savo atostogas.

P. Beeis

Būtinai įsiamžinkite “Lais
ves” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.

WORCESTER, MASS.___________

PIK NIKAS
Ruošia LLD 7-a Apskritis “Laisves” prenumeratų vajaus atidarymui

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 20 dieną

J. Sabaliauskas Irene Janulis Al Dupsha

ATVlinil DHlk SHREWSBURY, MASS.OLYMPIA PARK pradžia n val. ryto

Programoje dalyvauja vietinis AIDO CHORAS, vadovybėje Al Dupšo.
Taipgi Choro solistai-J. SABALIAUSKAS, IRENE JANULIS *

< ir pats AL DUPŠA j
Kviečiame visus lietuvius iš Naujosios Anglijos apylinkės dalyvauti.

Su dainomis pradėsime “Laisvės” vaju, kad jis būtų sėkmingas. Bus ir * 
iš “Laisvės” kolektyvo narys- — Rengėjai
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Detroit, Mich
Pasi baigė šventės

Rugpjūčio 20, 21 ir 22 
dd. Detroite įvyko didelės 

^šventės, nes buvo suvažia
vę svečių-lietuvių iš visos 
Amerikos. Iš vakarų: Ka- 
rosienė ir Sutkienė atvyko 
net iš San Francisco, Ka
lifornijos; Stanley Adams 
iš Los Angeles, Kaliforni
jos; Nellie Cere iš Hot 
Springs, Arkansas; iš pie
tų: Milleriai ir Samulionie- 
nė iš Floridos; iš žiemių: 
Smalsčiai iš Ludingtono; iš 
rytų: Januliai iš Worces
ter, Mass.; Mizarienė, Bim
ba, Bunkai iš New Yoriko; 
Mažukna iš Pittsburgo; iš 
Windsoro, Londono, ir To
ronto, Kanados, būrys lietu
vių ; Urmonai, Montvilas, Va
siliauskienė, Yudens, Bud
rys iš Ohicagos; Krasnickas 
iš Clevelando. Taip, kad at
rodė, jog lietuviai iš visų 
JAV miestų suvažiavo į 

♦Detroitą; visų suminėti čia 
kodėl jienejmanoma. O

* suvažiavo?
i Ketvirtadienyj, 
20 d. įvyko LLD 
mas.

rugpiūčio 
suvažiavi- 

Suvažiavimo pirmi
ninke buvo išrinkta S. Ma
sytė; padėjėju Valys Bun- 
kus, sekretore Ieva Mizarie
nė. Suvažiavimas vyko per 
visą dieną, ir buvo didelis 
ir pasekmingas. Pietus ir 
vakarienę del e g a t a m s ir 
svečiams prirengė Sophie 
Nausėdienė, Frances Clark 
ir Katherine Lakomski. Val- 
gis buvo gerai prirengtas ir 
atrodė, kad visiems patiko. 
Po vakarienės, S. Masytė 
rodė savo susuktus filmus 
apie Tar. Lietuvą.

Penktadienyje ir šetadie- 
nyje buvo LDS Seimas. Sei
mo pirmininkas, buvo J- 
Mažukna iš Pittsbu r g h o ; 
uadėjėja — J. Urmonienė iš 
Chicagos. Pabaigus dvi Sei
mo sesi j os penktadieny j e vi
si delegatai, svečiai ir de- 
troitiečiai susirinko į De
troito Lietuvių Klubą, kur 
buvo “šurum-burum.”
vo valgių, kuriuos prirengė 
Elizabeth Ulinskienė, Pat 
Stunskas ir Masienė. Vė
liau, pirmą sykį detroitie- 
čiai ir svečiai pamatė lietu
višką “sing-a-long.” Dainos 
buvo atšviestos ant dide
lės marškos ir visi dai
navo visokias lietuviškas 
dainas.

Bu-

Dainas surinko ir pianu 
, vadovavo visą dainavimą 

Stella Smith, Detroito mu
zikė. Jai pagelbėjo Detroito 
solistė Ruth Price. Prie to, 
būvo muzika šokiams, ir vi
si susirinkusieji 
praleido vakarą.

Šeštadienyje, 
22 LDS delegatai, 
detro i t i e č i a i susirinko į 
Pick Fort viešbučio didelę 
salę, kur įvyko banketas 
užbaigimui LDS Seimo. 
Banketas gerai pavyko. Bu
vo apie 200 žmonių. Buvo 
puiki koncertinė programa. 
Ją pradėjo Detroito sex te
tas, vadova ujamas Stella 
Smith. Sextete dainavo: 
Aida Liminskiūtė, Ruth 
(Palevich) Price, Antonette 
Garelis, Emma Rye, S. Ma
sytė ir Mary Adomaitis. 
Jos atidarė programą su 
daina sveikindamos visus 
LDS narius ir Seimo sve
čius, ir užbaigė su “Laisva 
Amerika.” Paskui daina
vo solo Irene Janulis iš 
Worcester, Mass, ir Amelia 
Young iš New Yorko, ku
rioms akompanavo Helen 
Smith iš Worcester, Mass. 
O viduryje programos visus 
palinksmino specialiai atva
žiavusi grupė— Sextetas iš 
Chicagos vadovystėje Vale
ria Urbikas. Sextete dainavo 
Roger Žilis, Martin Widra, 
John Faiza, Estelle Bog- 
den, Helen Bordner ir Wan
da Žalis.

Koncertinė programa vi
siems labai patiko.

Bankete pirmin i n k a v o 
Servit Gugas:, Seimo ren
gimo komisijos narys.

Laike banketo buvo ir ke
li kalbėtojai: Antanas Bim
ba, “Laisvės” ir “Šviesos” 
redaktorius; Ieva Mizarie- 
nė, LLD Centro sekretorė 
ir “Laisvės” redakcijos na
rė ; Ksavera K a r o s i e n ė, 
“Vilnies” moterų ir angliš
ko skyriaus vedėja; Z. Ja- 
nauskas iš Toronto, Kana
dos, “Liaudies Balso” per
sonalo narys; S. Masytė ir 
Alfons Rye, Seimo komisi
jos nariai; J. Siurba, LDS 
Centro sekretorius, Richard 
Janulis, LDS Prezidentas, 
ir J. Mažukna, Seimo pir
mininkas.

' Baigiant LDS preziden
tui Januliui kalbėti, banke
to pirmininkas, Servit Gu-

linksmai

rugpjūčio 
svečiai ir

gas, varde visų Detroito 
f raternalių organiz a c i j ų, 
pridavė Januliui tam tikrą 
diplomą ant pergamento 
popieros, kuriame yra at
spausdinti sekami žodžiai:

“Commemorating the 
40th Anniversary of the 
L. D. S. at its 19th Conven
tion held at Detroit, Michi
gan, August 21-22, 1970, 
we present this Memento. 
Long may the L. D. S. live 
and continue to serve its 
loyal members. Lithuanian 
Fraternal Organizations of 
Detroit, Michigan.”

Sekmadienyje, rugpjūčio 
23 d., įvyko Detroito Lietu
vių Klubo mėnesinis susi
rinkimas, bet jis tuojau 
buvo užba i g t a s, nes į su
sirinkimą atsilankė delega
tai iš suvažiavimų, kurie 
pasiliko vienai dienai. Pa
sveikino klubiečius ir links
mai praleido laiką Budrys, 
Vasiliauskienė, Andy Del- 
kas, Valeria Urbikas, Ro
ger Žilis, Martin Widra ir 
John Faiza iš Chicagos; 
Jonas Sadnick iš Pittsbur- 
gho, Richard ir Irene Ja
nulis ir Helen Smith iš 
Worcester, Mass.

Worcester, Mass.
“Laisvės” rudeninis pik

nikas įvyks rugsėjo 20 die
ną Olympia Parke. Čia mū
sų plačios apylinkės laisvie- 
čiai prašomi suvažiuoti. Vi
si pasistengkim, kad laik
raščiui padaryti naudos. 
Ten prie “Laisvės” mūsų 
draugai sunkiai dirba už 
mažą atlyginimą, kad “Lai
svė” galėtų mūsų namus 
lankyti. Čia suvažiavę dar 
kartą praleisim gražų laiką 
geram tikslui ir užbaigsim 
šios vasaros mūsų didžiuo
sius parengimus.

Čia bus ir gražių dainų 
programa, kurią 
do choras, ir jo 
duetai. Turėsim 
atstovybę ir iš 
kolektyvo. Taip,
ruošę sutikti daug svečių, 
kad šis parengimas mums 
ilgai būtų atmintinas.

Iki pasimatymo Olympia 
Parke rugsėjo 20 dieną!

J. M. Lukas

atliks Ai- 
solistai ir 
skaitlingą 
“Laisvės” 
mes pasi-

visuomet buvau dėkingas J. 
Mockaičiui ir kitiems pa
žangiečiams. Be to, jo žmo
nelė Lietuvoje buvo mano 
“kaimynėlė.” Jos ‘ tėveliai 
gyveno tik kitoje pusėje 
plento nuo mūsų grytelės 
Skriaudžiuose.

Su J. Mockaičiu vėliau te
ko sueiti tik keletą kartų. 
Paskutinis mūsų 'pasimaty
mas įvyko prieš keletą me
tų, kuomet velionis Stase
lis Rauduvė nuvežė mus į 
“Laisvės” parengimą, ku
riame nors trumpai, bet ma
loniai teko su Juozu pasi
kalbėti.

Užuojauta jo žmonai ir 
visiems velionio artimie
siems.

Ir taip mūsų senoji karta 
krinta kaip rudenyje lapai. 
Tą pačią dieną gavau žinią, 
kad mirė mano pusbrolio 
Kazio Šlapkausko žmona. O 
jau sunegalėjusių randasi 
ne vienas.

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

NEW JERSEY’S LEADING

Dealership has immediate openings for experienced 
personnel in these areas: 

MERCEDES-BENZ SERVICE ADVISOR 
MERCEDES-BENZ/PORSCHE-AUDI MECHANICS 
NEW CAR CLEAN-UP MAN 
BUILDING MAINTENANCE MAN

We are entering Phase II of our expansion program and offer the 
following benefits:
Highest salaries in the New York Metropolitan area plus a continuous 
bonus and incentive program. Complete new facility with the most 
up to date diagnostic and service equipment in the industry.

Paid Hospitalization, Major Medical, Life Insurance and Pension plan. 
Paid uniforms.. Air-Conditioned Cafeteria and Many Other Fringe 
Benefits. _______
If you would like to be part of an organization that believes its em
ployees are the key to success, call MR. ROBERT DOCKERY for 
an appointment.

PRESTIGE MOTORS
Authorized Mercedes-Benz Porsche/Audi

405 Rte. 17, Paramus, N. J. 265-7800
(65-69)

Scranton, Pa
Miami, Fla

Rugpiučio 26 d. LLD 75 
kuopos susirinkimas su pie-

Šeštadienio priešpietėje, fumįs buvo geras. M. Vali-
Buvo didelis sujudimas sulaukęs Laisvės ir nespė-^^j^įg^jg paruošė pietus vi-

BRIDGEPORT, CONN. 
Mirus

Juozui J. Mockaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Liudvisei, 

sūnui Juozui ir jo šeimai, broliui Feliksui, /bro
liams ir seserims, gyvenantiems Lietuvoje.

'Iš Hartfordo:
Nellie Bernet
Jay Berch
Connie Miller
Elena Brazauskas
G. O. Šilkai
L. Butkevičienė

Detroite; daug švenčių ; 
daug linksmų valandų pra
leista, bet detroitiečiams 
buvo ir didelis nuovargis ir 
darbais šį viską surengti. 
LDS Seimo Komisijai pri
klauso didelis ačiū, o komi
sijos nariai buvo: Alfons 
Rye, komisijos pirmininkas, 
Servit Gugas, sekretorius, 
Emma Rye, iždininkė, S. 
Masytė, parengimų - įvykių 
garsintoja, Ruth Price 
tvarkė sutikimą ir palinks
minimą delegatų, 
žinoma, dirbo 
kuopos valdyba, ypatingai 
George ir Sophie

Didelis ačiū priklauso vi
soms šeimininkėms, Ralph 
Valatkai už taip gražiai 
šių parengimų pagarsinimą 
per radiją, Stella Smith už 
visą muziką ir sumokinimą 
sexteto, ir lai k r a š č i a m s 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Tie
sai” ir “Liaudies Balsui” už 
priėmimą visų raštų apie 
šiuos parengimus.

Taipgi ačiū detroitie
čiams ir kanadiečiams už 
atsilankymą į šiuos paren
gimus ir už pagelbėjimą 
palinksmint delegatus. Su 
visų pagalba, šios didelės 
šventės linksmai, laimingai 
i‘r pasekmingai įvyko, ir visi 
ilgai atsiminsime šiuos su
važiavimus Detroite!

Stefanija

Prie jų,
LDS 21

Nausedai.

jęs ją atskleisti, gi eitai nariams Pirmiau Mstebėjau labai liūdną žinią, Cneerienė paruošdavo pie-

O. Žilinskas
L. Žemaitienė
J. R. Chernauskas
J. Vilčinskas
P. Norvidas

Washingtonas. — Demo
kratinių įstaigų Studijavi
mui Centras rekomenduoja 
gaminti naują Jungtinėms 
Valstijoms konstituciją, nes 
dabartinė 183 metų konsti
tucija jau esanti nusenusi.

kad mirė J. J. Mockaitis. To
ji žinia mane labai sukrėtė, 
nes Juozas buvo vienas iš ke
leto pažangių Ans o n i j o s, 
Conn., gyventojų, kuriuos 
teko pažinti tuoj po mano at
vykimo iš Lietuvos 1913 m. 
spalio mėnesyje. Dėka jam 
ir kitiems draugams, kad 
aš prasišalinau iš “nupuo
lusių žmonių” aplinkos, o 
susidraugavę# su pažangie-t 
čiais, ėjau jų pramintais ta
kais.

Juozas buvo vienas iš su
manytojų, kad mes pastaty
tumėm scenoje kokį nors 
veikalėlį. Ir taip buvo pa
rinktas B r. Vargšo veikalas 
“Žmonės,” kurį pastatėme 
1914 metų rudenyje. J. Moc
kaitis mus sumokė ir sufle- 
riavo, ir turėjome neblogą 
pasisekimą.

Susidarius sąlygoms, kad 
netekau darbo ir kito ne
galėjau surasti, buvau pri
verstas pabaigoje tų pačių 
metų apleisti Ansoniją ir 
atsidūriau Scrantone. Čia 
pažangus judėjimas buvo 
gana apleistas ir keletas 
draugų, įskaitant S. P. Šo
ną, išreiškė pasitenkinimą, 
kad atvykau pas juos. O aš, 
kaipo “patyręs lošėjas,” pa
siūliau, kad ir čia suloštume 
tą patį veikalą. Sulošę 
“Žmones,” bėgyje keleto 
metų suvaidinę keletą di
desnių ir mažesnių veikalų, 
kuriuose dalyvavo Jurgis 
Jakas-Jankauskas, K. Be- 
nis, Julija Rutkauskaitė ir 
kiti, kurių jau nėra gyvųjų 
tarpe.

Už “praskynimą” man ta
ko į pažangą ir vaidinimą aš

tus, bet jai išvažiavus ato- 
’ stogų į Čikagą, M. Valilio- 

nienė sutiko užimti jos vie-

Rugsėjo 20 d. trys organi
zacijos — LLD 75 kuopa, 
Lietuvių Socialis klubas ir 
Aido choras—rengia pietus 
ir koncertą Lietuvių Socia
liam klube, 2610 N. W. 119 
St. Pelnas bus skiriamas 
spaudai — “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui.”

Koncerto programoje da
lyvaus Aido choras, solistės 
Birutė Ramoškaitė, May 
Gabrėnienė ir H. Mankaus- 
kienė. Taipgi bus ir duetų. 
Dėkime pastangas, kad pa
rengimas būtų pasekmin
gas.

Birutė Ramoškaitė mums 
papasakos apie Lietuvą, kur 
ji buvo nuvykusi šią vasarą.

Beje, mūsų kuopos narė 
Paulina Bečienė irgi buvo 
Lietuvoje šią vasarą. Ji 
mums gražiai pakalbėjo 
praėjusiame kuopos susirin
kime.

MAINTENANCE HELPER. Me
chanically knowledgeable to assist 
in heating, ventilating, plumbing 
and general building maintenance.

GROUNDSMEN. Ability to ope
rate medium tractors for grass cut
ting and snow plowing. Also gene
ral grounds maintenance.

CUSTODIANS. Evening shift, 
Black Seal license desired. The 
above positions are full time. Paid 
Hospitalization and major medical. 
Liberal insurance plan and vaca
tions. Excellent retirement program. 
Uniforms supplied. Other fringe 
benefits. Call Mr. B. Wright. 201 
257-8300, between 8 and 4.

(61-70)

COUNTER GIRL
Hours 7AM to 2 PM 

Mon-Fri.
ALLEN’S DINER

505 Boulevard, E. Paterson, N. J.
201-796-9730

(68-71)

Ex Lowellietis

BRIDGEPORT, CONN.
Mirus

Juozui J. Mockaičiui
Mes, waterburieciai, reiškiame gilią užuojautą 

jo žmonai Liudvisei, sūnui ir jo šeimai, broliui ir 
kitiems giminėms ir artimiesiems.

V. Jokubonis J. Ynamaitis
J. Uložas K. Lusas
M. Uložienė J. Zalenekas
K. Danisevičius V. Aleknavičius

BRIDGEPORT, CONN.
Mirus

Juozui J. Mockaičiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai, 

draugei Mockaitienei, visiems giminėms ir jo drau
gams, kurių jis buvo labai daug įsigijęs ir drau
giškai su visais sugyvenęs.

Taip vienas po kito vyksta, iškeliauja 
Ir niekad daugiau nebegrjšta.
Nežiūrint kiek veikę, darbuotis paliauja, 
Mūs širdys iš skaustno net plyšta.

A. M. Raškauskai 
Ch. T. Sholunai 
E. A. Bruwers

A. A. Jociai
H. J. Sholunai
J. Ragauskas

V. E. Valley
St Petersburg, Fla.

' ’ ...l.L---. .......................  „ •

Bridgeport, Conn.
Rugpjūčio 30 dieną buvo

me nuvykę į “mirusių kai
mą”. Pagražinome sūnaus 
kapą ir aplankėme gerų 
darbuotojų kapus, kurių 
ten jau ilsisi nemažas skai
čius.

Prie progos aplankėme li
gonis Waterburyje. Ligoni
nėje sunkiai serga mūsų ge
ra draugė Aldona Damb- 
rauskiūtė. Jos sveikata labai 
blogoje padėtyje. Valgymo 
organai suparalyžiuoti, nie
ko nuryti negali. Sunku žiū
rėti, kaip vargšė kankinasi.

Grįždami iš ligoninės už
sukome pas draugę Kle-’ 
mentiną Jenkeliūnienę, ku
ri prieš beveik porą metų 
puldama skaudžiai užsiga
vo ranką. Ir šiandien skau
smai jos nepaleidžia. Šiaip 
ji neatrodo į ligonį, bet 
skundžiasi su ta ranka.

Per draugo J. J. Mockai- 
čio laidotuves teko susitikti 
tris hardfordiėtes'.veikėjas 
— draugę Šilkienę, Butke
vičienę ir Žemaitienę. Taip
gi skundžiasi su sveikata. 
Vėlinu visoms greito pa
sveikimo.

J. Strižauskas

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 16ąją lankiau

si Worcesteryje Aido choro 
piknike, Olympijos parke. 
Diena buvo graži, šilta. Dai
nos mylėtojų svečių susirin
ko gan gražus būrelis, vie
tinių ir iš apylinkės. Skanūs 
pietūs buvo laiku pateikti.

Aido choras, vadovaujant 
Albertui Daukšai, sklandžiai 
sudainavo keletą dainelių, 
o solistai ir duetai visuo
met žavi klausytojus savo 
maloniomis melodijomis.

Anksčiau, girdėjau, kad 
Jonas Dirvelis nesveikuoja, 
ir vis maniau, kad kitas jį 
pavaduoja ir veda Aido cho
rą tik laikinai. Bet dabar 
teko sužinoti, kad Joną 
Dirvelį gamta žiauriai nu
baudė. Apgailestauju jo pa
dėtį ir linkiu, kad greit pa
sveiktų ir vėl grįžtų prie 
Aido choro.

Dirbai, dainavai virš pen
kiasdešimt metų, lietuviška 
daina linksminai jaunus ir 
senus. Nėra to daikto pa
saulyje, kad kas būtų am
žinas, viskas keičiasi. Tas 
pats vyksta ir su muzikos ir 
dainos mylėtojais. Dainos 
ir muzikos mylėtojai ne
miršta, tik kaip aidas nak
ties tylumoje nutyla...

Bronius S.

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’” anęį “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.

SERVICE MAN. Lift Trucks, 
Electric. Experienced electric trucks, 

travel in N. J. Good starting salary, 
benefits. ASTORLYN JERSEY, 
Linden, N. J. 201-925-7733.

(67-69)

INSURANCE. Major company 
wants ambitious girl to do diver
sified clerical work. Light typing, 
high school grad or business ex
perience preferred, good company 
benefits. Springfield, N. J. area. 
Call Mr. Falcon for appt. bet. 10-2 
PM. 201-467-1560. (67-70)

ACCOUNTANT-JR. For internal 
accounting a(nd audit staff of Plain- 
field area real estate management 
and construction Co. Evening stu- 
dant considered. 9 to 5. 5 days, 
fringe benefits. Call Mr. Markman, 
201-755-2401. Plainfield, N. J.

(67-74)

CLERK-TYPIST, must be excell
ent typist with ability to learn off
ice procedure; co. 3 to 4 months in 
Newark, near Irvington line, then 
will move to Springfield; all bene
fits. Call Mrs. Gold. 201-374-9830.

(67-69)

Pranešimas
Waterbury, Conn.

LLD 28 kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo (Sept.) 
10 d., 2 vai. po pietų, 103 
svetainėje. *

Visi dalyvaukime, nes su
sirinkimas svarbus, reiks 
balsuoti LLD Centro kandi
datus. Taipgi turime ir 
daugiau svarbių reikalų.

Klem. Yankeliūnienė
Fin. sekr0

ENGINEERING A S S I S T.A N T.

College graduate, 2 years experience 
in Civil or Municipal engineering. 
Some knowledge of surveying and 
design of municipal projects. Good 
fringe benefits. Contact township 
engineer, 29 Park Ave., rear, Ber
keley Heights, N. J. 464-2700 bet. 
8:30 and 4 PM. (64-72)

INTERNATIONAL COMPANY

Hiring men and women with sales 
experience for Management. Good 
base plus commissions. No outside 
work required.

Call
Mr. Edd. 201-845-9386

(61-70)
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All People’s Picnic 
September 13th

The Second Annual All 
People’s Picnic welcomes 
everyone to Arrow Park, 
N. Y., on September 13th. 
Join the thousands who plan 
to return this year to re
live a memorable event of 
last season. This picnic 
promises to be even more 
exciting than last year’s.

Swimming, boating, fish
ing, international foods, 
soul food, comidas criollas, 
dancing and entertainment 
will be offfered.

General admission: $2 
(children under 12: 
gate).

General admission 
fare: $5.50.

For information
bus departures — phone: 
924-0552.

Buses leave from Man
hattan — East 16th St. and 
Union Square; 23rd St. and 
Eighth Ave.; 135th St., and 
Eighth Ave. The Bronx — 
Fordham Road and Con
course; Allerton and Bark
er A ves. Brooklyn — Brigh- kartu lankosi mūsų šalyje, 
ton Beach and Coney Island Jį ir vėl čia pakvietė Ame-

25c at

& bus

about

Ir vėl graži sueigėlė 
pas Bronę ir Walter j
Turėjo būti tiktai išleistu

vės, bet taip jau atsitiko, 
kad ta pati sueigėlė pas mū
sų veikėjus Bronę ir Walter} 
Keršulius sodelyje pereitą 
sekmadienį pasidarė ir la
bai garbingomis sukaktuvė
mis. Jie susikvietė tiktai ri
botą skaičių draugų ir vei
kėjų. Proga: atsisveikinti 
su kauniečiu prof. Povilu 
Šklėrių, Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos Žemės 
Melioracijos Katedros vedė
ju, ir su Laurinčiukiene Iz
olda ir dukryte Izoldute, ku
rios išvyksta (rugs. 14 d.) 
atostogų į Lietuvą.

Bet visų mūsų surpryzui 
ten pat sužinome, kad prieš 
keletą valandų lėktuvu iš 
Tarybų Lietuvos yra atskri
dęs jau gerai žinomas ir 
pažįstamas įžymusis moks
lininkas (fizikas) Jūras Po
žėla ir dalyvaus šioje suei
goje. Tuoj su Laurinčiukais 
jis ir pribuvo. Maloni, ma
loni staigmena.

Prof. J. Požėla jau trečiu

Sveikinimai
Sveiki, Draugai!

Sveikiname iš Aspen, Co
lo. Šiame įdomiame mies
telyje vyksta vasarą, plačia
me maštabe, muzikos festi
valiai, rudenį medžioklės ir 
žiemą — slidinėjimas. Tai 
ypatingas rezortinis mies
telis.

Linkėjimai visam “Lais
vės” kolektyvui.

Helen ir Robertas 
Feiferiai

Mieste pasidairius
Cenzo Biuras skelbia, kad 

New Yorko mieste gyvena 
7,771,730 žmonių. Tai 10,254 
mažiau, kaip buvo 1960 me
tais.

Buvo manyta, kad miesto 
gyventojų skaičius bus su
mažėjęs daug daugiau. Vis- 
tiek negarbė miestui, kai 
gyventojų skaičius mažėja, 
kuomet visoje šalyje gyven
tojų skaičius smarkiai auga.

Svarbus priminimas
Ateina rudifo ir su juo mūsų “Laisvės” rudeninis va

jus. Niujorkiečiai vajų atidarysime rugsėjo 27 dieną for
moje didelio parengimo. Jame pagerbsime “Laisvės’’ ko- 
leiktyvo narius, kurie jau sulaukė 80 metų amžiaus. O 
jų mes turime jau labai gražią grupę. Jais yra šie drau
gai:

Parengimy Kalendorius

andAve.; Franklin Ave.
Eastern Parkway.

All are invited.
All People’s
Picnic Committee

Iš Copenhagan rašo J. La
zauskui — Viskas sekasi ge
rai. Visi patenkinti ir svei
ki. Šį vakarą būsime Lenin
grade, ant rytojaus Vilniu
je. Oras vėsus ir apsiniaukę. 
Draugiškai, Geo. Wareson...

- - o - -
Dear Lillian: Leaving to

morrow after a most won
derful vacation with Uncle 
Joe Stanley, and all our 
dear friends here really put 
themselves out to make it, 
just fabulous! Love, Mylda 
and Walter Žukas.

(Žukai rašo iš St. Peters
burg, Fla., jie gyvena 
zabeth, N. J. — LK).

New Yorko miestas buvo 
kritiškoje padėtyje dėl sto
kos kraujo. Atsišaukimas 
paveikė daugelį kraujo 
kotojų, kurie suteikė 
puskvortes kraujo.

Dabar miesto rezerve
1,600 kraujo puskvorčių. 
Per normalę savaitę sunau
dojama apie 1,000 kraujo 
puskvorčių.

au-
644

yra

Pranas Buknys
Jonas Barkus
W. W.. Baltrušaitis
Mykolas Stakovas
Vincas Venckūnas
W. Keršulis
Petras Šolomskas
Juozas Dainius

Parengimas jų pagerbimui bus formoje didelių pie
tų su šaunia menine programa. Įvyks Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Prasidės 1 vai. Baig
sis dar su šviesa.

Labai prašome ne tik šio didmiesčio, bet ir visos 
plačios apylinkės lietuvius dalyvauti. Lauksime svečių 
ir iš tolimųjų kolonijų. Pasveikinsime šiuos šaunius lais- 
viečius ir palinkėsime jiems dar daug daug šviesių dienų.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popie^ 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 4 diena
LDS 46 kuopos 40 metų 

jubiliejus ir gimtadienio at- 
žymėjimas įvyks Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Eli-

Environmental Protection 
administratorius K r e t c ti
mer skelbia, kad šiuo metu 
miestas geriau apšvarintas, 
kaip prieš mėnesį. Prie va
lymo buvo pridėta 1,000 
naujų darbininkų ir dau
giau mašinų.

Bolshoi Opera 
in New York

seeI was trying to go to 
Moiseyev’s dance group at 
Metropolitan Opera House 
recently. After two or 
three busy signals I finally 
got the ticket office and 
was told: “Sold out.”

The American public has 
shown increasing interest 
in the Soviet theatre and 
that is one of the reasons 
that Sol Hurok is bringing 
the Bolshoi Opera to New 
York for its first visit next 

■ spring. He will present the 
532-member company which 
will include members of the 
Bolshoi Ballet. *

“In an undertaking so 
big, the ri is also very 

kTMr. Hurok. “The 
weekly expense will be 
$300,000, just for hotels, 
travel, and so on. Whv, the 
Metropolitan costs .$60,000 
for four walls only, and 
then I will need 70, maybe 
90 stagehands.’’

Although the Bolshoi 
Onera has performed out
side the Soviet Union in 
the past — Paris, London, 
etc. — it has never been to 
the United States.

In Japan just recently the 
Bolshoi gave 10 performan
ces in Tokyo and 9 in Osa
ka.

For the Metropolitan en
gagement, the troupe will 
bring a repertory of five 
classics, all sung in Rus
sian: “Boris Godunov,” 
“Prince Igor,” “War and 
Peace”, “Eugene Onegin’’ 
and “Pique Dame.”

Hurok also is planning 
to do something for the 
American youth next sea
son — a series of eight po
pular-priced concerts on 
Saturday nights.

rikos fizikų organizacija 
duoti visą eilę paskaitų 
universitetuose. Koks aukš
tas pripažinimas, kokia šlo
vė įžymiajam lietuvių tau
tos mokslininkui!

Pirmadienį jis išskrido į 
Washingtoną. Ten jo kvie
tėjai pateiks programą, kur 
ir kada turės būti. Svečias 
pažadėjo grįždamas dar 
New Yorke kelioms die
noms sustoti. Gal bus pro
ga platesnei lietuvių visuo
menei čionai su juo susitik
ti. Pamatysime, Amerikoje 
jis viešės 30 dienų.

Netenka, nė sakyti, kad, 
kaip ir daug kartų pirmiau, 
Bronė ir Walteris tiek sve
čius iš Lietuvos, tiek saviš
kius labai labai gražiai pa
vaišino. Žinoma, buvo iš
kviesti svečiai ir keli vieti
niai veikėjai tarti savo žo
dį kitą. Išvykstantiems pa
linkėjome gero vėjo, laimin
gos kelionės į gimtinę, o tik 
pribuvusiam mokslininkui 
šaunios viešnagės pas mū
sų mokslininkus Amerikoje. 
Pirmininkavo Povilas Ven
ta.

Dar būtinai reikia pri
durti, kad čia paaiškėjo, jog 
prof. Povilas Sklėris yra se
nas senas laisvietis. Sužino
jome, kad prieš Antrąjį pa
saulinį karą jis “Laisvei” 
rašinėdavo. Prašėme, kad 
sugrįžęs į tėvynę jis tą ben
dradarbiavimą atnaujintų. 
Pažadėjo tai padaryti. I

Rep.

MIRĖ
Trečiadienį gauta žinia 

per telefoną nuo I. Leva-, 
nienės, kad staigiai mirė 
New Yorko Lietuvių Mote
rų Kliubo narė M. Ci- 
birkienė, rugsėjo 7 dieną, 
gyvenanti Far Rockaway, 
N. Y., Kūnas bus pašarvo
tas šalinskų (koplyčioje, Ja
maica Ave., Woodhaven. 
Laidotuvės šeštadienį, rug
sėjo 12 d.

Use

Huntsville, Texas. — 7,000 
kalinių, vietoj dirbti laukuo
se, kaip kiti kaliniai dirba, 
kasdien mokyklose mokosi.

HousesWalt Whitman
Brooklyne 1,000 nuominin
kų, negaudami tinkamo pa
tarnavimo, nusitarė strei
kuoti nuomų nemokėjimu.

Detroitas. — Miesto Ta
ryba nutarė leisti piliečiams 
lapkričio men. rinkimuose 
pasisakyti karo klausimu.

“Laisvėto” paramai.
Kuo daugiausia parengimy

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus ddkingi

Sveikinimas 
iš Lietuvos

1970 rugp. 18 d. 
Vilnius

Keršuliui, New Yorke 
Didžiai Gerbiamas Bičiuli,

Širdingai sveikinuame gi
mimo dienos proga. Linki
me stiprios sevikatos, ilgų 
gyvenimo metų ir geriau
sios kloties gyvenime.

Su malonumu prisimena
me kartu praleistą laiką. 
Mūsų atmintyje esate malo
nus, neišsenkamos energijos 
ir jaunatviškų polėkių.:

Dėkoju už gerus palinkė
jimus, atsiųstus man mano 
ligos metu. Prašau perduo
ti Drg. Bronytei nuoširr 
džius mūsų sveikinimus. 
Didelis indėlis yra jos ta
me, kad sulaukę garbingo 
Jubiliejaus išrodote perpus 
jaunesnis. Tad Jums, pagal 
Jūsų darbus, energiją ir iš
vaizdą

W.

— 41 sukako.
Justas ir Regina 
Rugieniai

Harleme kilus vie- 
apartmente gaisrui

Miesto planuotojų grupė, 
kovojanti prieš karą, aps
kaičiuoja kad dabar Indoki- 
nijos karas Amerikai kai
nuoja apie 90 milijonų dole
rių į dieną. Jeigu karas bū
tų suilaikytas, tai už tuos pi
nigus būtų galima daugnau
dos visuomenei padalyti.

A

21 metų policininkas Ca
navan bandė Ęyooklyne su
laikyti muštųjų porą. Vie
nas jų peilių nudūrė poli- 
cistą., Abu areštuoti.

Toje apylinkėje jau 4 po- 
licistai buvo užmušti ir 40 
sužeista šiais „metais.

.,21 juodojo paųtherio, teis
mas prasidėjo rugsėjo , 8 d. 
Jie kaltinami sūokąlpyjė pa
dėlioti ir. sprogdinti bom
bas. Jie sąkck jtad tai netei
singas kaltiniipas.

Po Darbo Dienos prasidės 
registravimas tū piliečių, 
kurie dar nėra balsavimui 
užsiregistravę arba persikė
lė kiton vieton gyventi.

Sekmadienį, rugsėjo 13, 
pažangiųjų rusų Arrow 
Park Farmoje įvyks liau
diškas piknikas. Norintieji 
ten vykti busais, gali pa- 

Rep.

East 
name 
40 šeimų paliko be pastogės, šaukti 924-0552.

BRIDGEPORT, CONN. 
Mirus

JUOZUI J. MOCKAIČIUI
Nuoširdi užuojauta velionio' našlei Liudvisei, 

sūnui ir jo šeimai, ir kitiems giminėms ir artimie
siems.

Ieva Mizarienė
V. V. Bankai
M. Stakovas
A. Gilman <

J. Siarba
(LDS 1-os kp. nariai7T)zone" Parik, N. Y.)

Lilija Kavaliauskaitė 
J. K. Rušinskai 1 
P. N. Ventai 
G. Diržuvaitis 
P. M. šolomskas

BRIDGEPORT, CONN. 
Mirus

JUOZUI J. MOCKAICIUI
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Liudvisei, 

sūnui Juozui ir jo šeimai, broliui Feliksui, ir bro
liams ir seserims Lietuvoje.

P. Bieliauskas
V. J. Galiūnas
Bill Malin
L A. Bimbai
j "Weiss

(LDS 13 kp. nariai, Ozone Park, N. Y.)]

M. Jakštienė
E. Jeskevičiūtė
Amelia Jeskevičiūtė
Anne Yakstis

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko rugsėjo 2 d. Iš 
kuopos valdybos raportų 
gauta įspūdis, kad kuopoje 
visi reikalai gerai vedami. 
Visi nariai, apart vieno, 
yra gerame stovyje.

Svarbiausias buvo klausi
mas — Seimo delegatų ra
portas. Amilija Jeskevičiū- 
tė-Young, Antanas Bimba 
ir Anne Yakštis pateikė 
plačius raportus iš seimo ei
gos. Nors seimas delegatais 
nebuvo skaitlingas, bet jis 
entuziastingai buvo praves- 
t a s ir nemažai n a u- 
dingų tarimų padaryta. Vi
siems nariams svarbu dabar 
skaityti LDS organą “Tie
są,” kuriame <'telpa . pilnas 
protokolas ir kitos informa
cijos. . - • ■ ;

Seimas pasisakė prieš ka
rą Indokinijoje, žu visuome
ninius darbus^ už didesnę 
aEpdraudą pensininkatns ir 
t. t. Seimas atsišaukė į na
rius darbuotis, kad būtų 
įrašyta daugiau .naujų na
rių. Už dviejų metų seka
mas seimas 
je.

Po seimo 
ji delegatų 
laisvai galėjo aptarti LDS 
problemas tie, kuriems lie
tuvių kalba gal nepilnai bu
vo suprantama. Čia galėjo 
jie savo kalba reikšti savo 
nuomones. Jie pareiškė ne
pasitenkinimą, kodėl seka
mą seimą nenutarė laikyti 
San Francisco mieste.

Šeiminis banketas su pui
kia programa geriausia pa- 
vyko,

Raportai priimti su pagy
rimu ir delegatams išmokė
ta po $40, kaip buvo pir
miau nutarta.

Nutarta ruoštis prie mi
nėjimo 40 metų sukakties 
nuo LDS susikūrimo. Lap
kričio 22 d. numatyta tam 
minėjimui, prie kurio kvie
čiamos ir kitos šios apylin
kės LDS kuopos prisidėti. 
Komisijon išrinkta Anne 
Yakstis ir Wm. Malin.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti kava ir labai 
skaniu tortu, kurį iškepė ir 
nadovanojo Marcelė Jakš
tienė. Visi pareiškė jai šir
dingą padėką.

Norime informuoti visus 
LDS 13 kuopos narius, kad 
kuopos susirinkimai prasi
dės 5:30 vai. vakare. Dąly- 
viai to pageidavo iy vien
balsiai nutarė pradėti susi
rinkimus kaip 5:30. Seka
mas susirinkimas įvyks spa
lio 7 d.

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association klubo na
rių susirinkimas paprastai 
įvyksta pirmą sekmadienį 
mėnesio, bet buvo padary
tas tarmas, kad šis susirin
kimas įvyktų antrą sekma
dienį, rugsėjo (September) 
13 d., 2 vai. po pietų, klubo 
kambariuose, 15-17 Ann St.

Prašome narių įsitėmyti 
ir atvykti į susirinkimą 
rugsėjo 13 d.

Geo. Kailis, sekr.
(67-68)

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

. Pirmas New'Yorko Lietu
vių Moterų klubo susirinki
mas, po vasarosi atostogų, 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 
16 d., (v vai. ^vakavę, Lais
vės (Salėje, .102-02’ Liberty 
Ave., < Qzone Park, N. Y. į

Dalyvaukime .visos, kad 
galėtume bendrai, sutarti
ngi padaryti naudingus pla
nus šio. sezono veiklai. ,

i Pirmininke

įvyks Chicago

įvyko angliško- 
sesija, kurioje

Maskva.—Tarybiniai svei
katos ■ viršininkai skelbia, 
kad nuo choleros mirė kele
tas žmonių, bet ji dabar jau 
sulaikyta.

Atėnai, Graikija. — Bom
ba eksplodavo Amerikos 
ambasados automobi 1 y j e, 
užmušė vyra ir moterį.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J.

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 15^ 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

Lapkričio-Nov. 8 d.
Laikraščio “Laisvės’’ kon

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn,

Lapkričio 15 diena
tuviu Literatūros 

Draugijos 55 metų jubilie
jus. Advokates Stefanijos 
Masytės filmas — Daįnį 
Festivalis Lietuvoje 1965 m. 
Rengia LLD 2 apskritis.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos paskelbė ne
paprastų padėtį dėl ištiku
sių liūčių Luzonos saloje, 
kur yra ir šalies sostinė.

“Laisvės” skiltys atdaros 
skelbimui parengimy. Jy ruo
šėjai naudokitės proga.

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise
in the special Vneshposyltorg '

1 foreign Currency stores 7
THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue 
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP,
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N.Y. 1000^

Tel. (212) 228-9547 £
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or j 
their branches, which ar® official representatives of Podarogifts, ’ 
Inc.
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