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KRISLAI Saigono redaktorius smerkia JAV
Mūsų “Laisvės” vajus 
Trumpas džiaugsmas 
Trukdo pasitarimus 
Moterų atlyginimai 
Marksas apie moteris

— J. Gasiūnas —

Mūsų laikraščio “Laisvės” 
vajus prasidėjo spalio 1 d. 
Prasidėjo didysis ir garbin
gas darbymetis. Vajininkai 
jau stojo darban. Tikimasi iš 
jų gerų sėkmių.

Prenumeratų atnaujinimas 
(r naujų skaitytojų gavimas— 
nelengvas darbas, reikalaująs 

•Midelio ryžto ir pasišventimo. 
Visi vajininkai tikisi artimos 
kooperacijos iš skait y t o j ų . 
Tai būtų palengvintas jiems 
darbas.

Nevvyorkiečiai pradėjo vajų 
su rugsėjo 27 d. parengimu 
Laisvės salėje. Žymiai pablo
gėjęs oras, atnešęs didelį lie
tų su smarkia audra, daugelį 
laisviečių sulaikė namuose. 
Bet vistiek parengimas buvo 
sėkmingas ir pirmasis finan
sinis šūvis buvo iššautas. 
Worcesterieciai taipgi tą pa
čią dieną pradėjo vajų.

Tūlą laiką, kai Jordano ar
mija mušėsi su Palestinos par
tizanais, Izraelis džiūgavo. 
Lai jie mušasi ir silpnina sa
vo jėgas. Tai vis Izraelio 
naudai.

Bet džiūgavimas buvo trum
pas. Mūšiai pertraukti. Jor
dano karalius Husseinas per
tvarkė savo kabinetą ir taip- 

^gų nuvyko į Kairo konferen
ciją, kur tariamasi dėl arabų 
vieningos kovos prieš agreso
rius. ,

Arabų valstybėms tikrai 
reikia vieningos veiklos, ge
resnio susitarimo.' Tuomet jie 
galės agresorių išvaryti iš 
arabų žemių.

•
New Yorke jau buvo prasi

dėję pasitarimai dėl Vidurio 
Rytų krizės likvidavimo. 
Egiptas ir Jordanas sutiko 
tartis, bet Izraelis atsisako ir 
po šiai dienai sėsti prie ben
dro pasitarimų stalo.

čia buvo atvykusi Izraelio 
premjerė Gidą Meir. Kokia 
ji pasirodė karinga. Nenori 
tartis, kol Egiptas nenusi
lenks Izraeliui — neištrauks 
raketas iš Suezo kanalo pa
kraščio.

Atrodo, ji įtikino Nixoną, 
nes jis pažadėjo Izraeliui 

^daugiau geriausių lėktuvų, 
fnoderniškiausių ginklų. Reiš
kia, pasitarimai dar nei rim
tai nepradėti, o jau griauna
mi. Tikrai iš to nėra taikai 
naudos, nei šansų ją laimėti.

Didžiojo biznio dienraštis 
“Wall Street Journal” rašo, 

, kad moterų algos žymiai atsi
lieka nuo vyrų algų. Šiuo me
tu, bendrai imant, moterį) al
gos yra kiek žemesnės už ne
grų darbininkų algas.

Federaliniai statistikai ro
do, kad 1955 metais moterys 
uždirbo tik 63.9 proc. bendros 
vyrų algos, 1965 m. — 60 
proc., o šiuo metu teuždirba 
58.2 proc. Viena iš 5 pilną 
pilną laiką dirbančių moterų 
teuždirba mažiau $3,000 į 
metus.

Tai parodo, kokia didelė 
iltinė diskriminacija darbuo
se. Kongrese daug kalbama 

fltepie lytinę lygybę, o darbuo
se moteris daugiausia išnau
dojama.

Kongresas įkaitino Kompartijos 
vadą Arnoldą Johnsoną, kam 
atsisakė liudyt ragangaudžiam
Washingtonas. — Kong

resas 337 balsais prieš 14 
apkaltino Kompartijos kan
didatą New Yorko senato
riaus vietai Arnoldą John
soną už Kongreso panieki
nimą.

Kai A. Johnsoną pašaukė 
birželio 11 d. liudyti kong
resiniam Vidaus Saugumo 
Komitetui, tai Johnsonas 
pareiškė, kad jis neliūdys 
ragangaudžiams. i

Nepateisina studentu užmušimą
E--------------------------------------------------------Washingtonas. — Prezi

dentinė komisija mokyklose 
neramumų tyrinėjimui jau 
turi davinius apie užmuši
ma 6 studentu. Du komisi- v v
jos nariai Ahern ir Rhodes 
pareiškė, kad tų studentų 
užmušimas visai nepateisi
namas.

Jie kalba apie Ohio vals
tijos Kento universiteto 4 
studentų užmušimą ir Mis- 
sissippio valstijos kolegijos 
dviejų studentų užmušimą. 
Visi šeši žuvo nuo milicinin
kų kulkų, kai buvo apšaudy
tos studentų demonstraci
jos.

Smerkia kėlimą firmų 
užsienin

Atlantic City, N. J.—Jung
tinės 'Elektros, Radijo ir 
Mašinų Darbininkų unijos 
konvencijoje smarkiai pasi
sakyta prieš tas korporaci
jas, kurios kelia savo fir
mas užsienin, kur yra pigi 
darbo jėga.

Delegatai nurodė, kad iš 
užsienio atvežti televizijų 
aparatai 50 proc. pigiau pa
daryti, o radijai — 90 proc. 
Nurodyta, kad daugelis 
kompanijų čia uždaro savo 
dirbtuves, o atsidaro užsie
nyje. Čia amerikiečiai pa
lieka be darbo.

Roma, Italija. — Čia at
vykusį prez. Nixoną pasi
tiko didžiulės protesto de
monstracijos su šauksmais 
baigti karą Indoki n i j o j e. 
Įvyko nemažai areštų.

Havana. — Kuba ir Vo
kietijos demokratinė Res
publika pasirašė ekonomi
nio, mokslinio ir techninio 
kooperavimo sutartį.

Kate Mullaney, gyvenusi 
Troy, iN. Y., buvo pirmoji 
moterų organizatorė darbuo
se 1868 metais.

Savo laiške Engelsui Mark
sas priminė apie šios organi
zacijos garbingą vaidmenį. 
Marksas pastebėjo:

“Kiekvienas kuris ką nors 
iš istorijos žino, taipgi žino, 
kad didžiosios socialinės pa
mainos be moterų judėjimo 
yra negalimos.”

Dabar visas dalykas per
duotas Justicijos departa
mentui, kuris gali patraukti 
Johnsoną teisman.

Vyriausias Johnsono pra
sižengimas, tai kad jis akty
viai dalyvauja kovose prieš 
karą Indokinijoje. Todėl 
prieškarinės organizacijos 
vieningai pasmerkė Kong
reso kaltinimą, kuriuo ban
doma silpninti antikarinių 
jėgų kovą.

Maskva. — Kaspijos pa
kraštyje pasireiškusi chole
ra jau nugalėta ir Astra- 
khanio uostas jau visiems 
atdaras.

Nauji vaistai prieš 
kaulų ligas

Chicago. — Trys daktarai 
skelbia, kad yra surasta vai
stai, kurie užmuša bakteri
jas, Įsigalėjusias pagyvenu
sių žmonių kauluose.

Kadangi tie vaistai turi 
nemažai nuodingumo, tai 
daktarai pataria juos nau
doti tik su daktaro nurody
mu.

TSRS ekonomika pakilo 
per 6 mėn. 8.3 proc.
Maskva. — “Ekonomičes- 

kaja Gaze ta” rašo, kad per 
pirmą šių metų pusmetį 
pramoninė gamyba pakilo 
8.3 proc., darbo našumas pa
kilo 7.2 proc.

Gamybos pakilimas pasie
kė 35 proc. aukščiau plano. 
1969 metais per tą patį lai
kotarpį pramoninė gamyba 
pakilo 6.8 proc., darbo na
šumas — 4.3 proc.

Detroitas. — General Mo
tors korporacija, dar nesu
tikusi pakelti savo darbinin
kams algas, jau pakėlė au
tomobilių kainas 6 proc. Da
bar jau reikia mokėti $245 
daugiau, kaip 1969 m. Strei
kas tęsiasi.

Perbrangios aborcijos
Albany, N. Y. — Kai ku

rios moterų organizacijos 
pasiuntė n u s i s k u n d i mus 
Žmoniškumo Teisių Komisi
jai, kad, nors aborcijų įsta
tymas liberalizuotas, bet 
aborcijos labai brangios ir 
daugeliui moterų neprieina
mos.

Taipgi nusiskundžia, kad 
kalėjimų įstatymai palaiko 
moterų diskriminaciją, kuri 
turėtų būti panaikinta.

Paryžius. — Trys bombų 
sprogimai įvyko į 25 minu
tes dviejuose lėktuvų aero
dromuose. Nuostolių mažai 
padaryta.

Paryžius.—Čia atvykęs di
džiausio Saigono laikraščio 
“Tin Shang” redaktorius, 
ignoruodamas Pietų Viet
namo valdžios įspėjimą, tū
rėjo spaudos konferenciją, 
kurioje smerkė Jungtinių 
Valstijų vedamą karą Viet
name.

Ngo Kong 'Duc pareiškė, 
kad Vietnamo žmonės nori 
ir laukia amerikiečių pasi

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Ruošiamasi sutikti tadžikus

Vilnius. — Artėjant Tad
žikijos TSR kultūros dieno
mis Tarybų Lietuvoje, anta- 
logiją “Kalnų Puokštę” iš
leido Vagos leidykla. Iš an- 
talogijos puslapių į skaity
toją prabyla daugiabalsė ta
džikų poezija. Knygoje pa
tiekti 21 autoriaus bran
džiausios kūrybos pavyz
džiai. Mūsų skaitytojas ga
lės susipažinti su pagarsė
jusiu Tadžikijos liaudies po
etu, Lenininės premijos lau
reatu, socialistinio darbo 
didvyriu Mirzo Tursundza- 
de, liaudies poetu Mirsaidu 
Mirsakaru ir su kitais po
ezijos talentais.

Antologijos vertėjų tarpe 
yra Lietuvos flaudieš; Tašy
to jas Venclova, Leninines 
premijos laureatas Mieže
laitis, poetai Baltakis, Dri- 
linga, Jakštas, Keidošiųs, 
Maldonis, Marcinkevičius, 
Matuzevičius,' Reimeris, Ro
stovą! te, Strielkūnas, Šim
kus, Šulcaitė, Žukauskas.

•

Grįžo iš pasaulinio kongreso
Vilnius. — Iš VI pasauli

Teisia nužudžiusį
14,549 žmones

Bonną, V. Vokietija. — 
Frankfurte prasidėjo teis
mas daktaro H. Schumanno, 
kuris kalti namas koncen
tracijos stovykloje nužudęs 
14,549 proto ligomis sergan
čius, vykdydamas Hitlerio 
programą sunaikinti “nerei
kalingus žmones”.

Jis buvo pabėgęs į Afri
ką ir Ghanoje praktikavo 
mediciną. Kai sužinota, kad 
jis yra išžūdęs tūkstančius 
žmonių, buvo perduotas Va
karų Vokietijon teisti.

Milanas, Italija. — Čia 
atvykęs tarybinio Bolšoi ba
leto direktorius A. R. Toms- 
ky nuo širdies priepuolio 
mirė. Jis buvo atvykęs su 
100 šokėjų pildyti programą 
La Scala Operoje.

Baltimore, Md. — Rugsė
jo 15 d. nominacijų rinki
muose (primary) 7 kongre
siniame distrikte laimėjo 
negras civilinių teisių gynė
jas P. J. Mitchėll prieš kon- 
gresmaną S. N. Friedel.

Maskvą.—-Tarybų Sąjun
ga ir Vakarų Vokietija pa
sirašė mokslinio kooperavi
mo sutartį

traukimo iš Vietnamo. Jis 
sakė, kad Nixono skelbiama 
“vietnamizacija” yra karo 
tęsimas ir Vietnamo žmonių 
naikinimas.

Ekonominė šalies padėtis 
pergyvena sunkiausią krizę. 
Amerikiečiai turėtų baigti 
karą ir padėti Vietnamui 
ekonominiai, taipgi leisti 
Vietnamo žmonėms nepri
klausomai gyventi.

nio kardiologų kongreso, 
kuris rugsėjo mėnesį vyko 
Londone, grįžo grupė Tary
bų Lietuvos mokslininkų.

Vienas jų — Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulte
to hospitalinės terapijos ka
tedros docentas Rugienius 
spaudai papasakojo, tarp 
kitko, kad šiame pasauli
niame kardiologų kongrese 
dalyvavo 4,000 mokslininkų, 
atstovaujančių beveik vi
soms pasaulio šalims.

Kaip parodė jų praneši
mai bei diskusijos, aktua
liausios kardiologinės prob
lemos yra miokardo infark
tas, įgimtų ir įgytų širdies 
ydų diagnostika, - .terapinis 
bėi chirurginis gydymas, 
širdies persodinimai.

Perspektyviu diagnostiniu 
metodu kongreso dalyviai 
pripažino įvairių tipų šir
dies zondavimą.. Šiuo klausi
mu kongresui buvo pateik
tas ir kolektyvinis Vilniaus 
universiteto katedros spe
cialistų pranešimas.

A. Vaivutskas

Kuba vėl sugavo 
įsiveržėlių gaują

Havana. — Revoliucinės 
ginkluotosios jėgos pranešė, 
kad sugavo 9 apsiginklavu
sius sabotažninkus, įsiver
žusius iš Jungtinių Valsti
jų-

Įsiveržėlių gauja surasta 
rugsėjo 14 d. Oriente pro
vincijoje. Pas ją rasta įvai
riausių ginklų iš Amerikos. 
Jie buvo per 5 mėnesius ap
mokomi Floridoje. Geruoju 
nenorėjo pasiduoti, tai per- 
sišaudyme užmušti trys mi
licininkai ir sužeisti du val
džios tarnautojai.

Karakas. — Venezu e 1 o s 
studentai demonstraty v i a i 
protestuoja prieš valdžios 
siūlomas universitetuose re
formas, kurios studentus 
apsunkina. Keturiuose mies
tuose ištiko studentų susi
rėmimų su policija.

Toronto.—Kanados mais
tą žymiai nuodina gyvsi
dabris, kurio jau žinomi 300 
sudėtinių dalių.

Maskvą.— Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos parubežio 
provincijos pasirašė pre
kybos sutartį

Egipto prezidento G. A. Nasserio 
mirtis - skaudus smūgis arabų 

šalių vieningai kovai
Kairas. — Tuo metu, kai 

į Kairą suvyko arabų šalių 
atstovai tartis dėl vieningos 
kovos prieš agresorių, Jung
tinės Arabų Respublikos 
(Egipto) prezidentas Gamai 
A. Nasseris mirė nuo šir
dies smūgio.

Ketvirtadienį į jo laidotu
ves suvyko iš daugelio šalių 
atstovai. Amerikai atstova
vo valstybės sekret orius 
Rogers, Tarybų Sąjungai —

Juodieji kariai atsisako liudyt
Heidelberg, Vakaru Vo-0

kietija. — Kai čia atvyko 
Pentagono pasiųsta komisi
ja rasizmui tirti tarp ame
rikiečių karių, trys negrų 
karių grupės atsisakė daly
vauti tyrinėjime.

Jie aiškina, kad tyrinėji
mas yra vienpusis, baltie
siems prielankus ir armijos 
viršin inkų vado vau j amas. 
Pačiame tyrinėjime negrų 
karių teisės yra ribotos, to
dėl sunku ką nors pagrindi
niai ištirti rasiniu riaušių 
tarp karių priežastis-.

$33,000 už kalinių 
dailės kūrybą

San Quentin, Calif.—San 
Quentine kalėjimo kalinių 
piešiniai ir kita dailės kūry
ba buvo išstatyta 16-oje 
kalėjimo parodoje San Fran

cisco Bay. Už kalinių dailės 
kūrybą buvo sumokėta 33 
tūkstančiai dolerių.

Už savo darbą kaliniai ga
vo tris ketvirtadalius sumos, 
o 25 proc. buvo paskirta 
šalpos fondui.

Washingtonas. — Nixono 
administracija griežtai pa
sipriešino nacionalinės svei
katos apdraudos programai, 
kurią pasiūlė senatorius 
Kennedis. Tą siūlymą už- 
gyrė Jungtinė Automobilių 
Darbininkų unija ir kai ku
rios kitos unijos.

Peru mainieriai skelbia 
streiką amerikiečiams

Lima. — Toquepala ir 
Marcona vario kasyklų ka
sėjai paskelbė streiką. Jie 
reikalauja pašalinti iš ka
syklų vadovybės amerikie
čius vedėjus ir pripažinti 
Peru Generalinės Darbinin
kų Konfederacijos atstovus.

Taipgi paskelbė su mai- 
nieriais solidarumo streiką 
dviejų pramoninių centrų 
darbininkai.

Londonas.— Nepaisydami 
didžiulių iš plataus pasaulio 
protestų, Anglijos vąldinin- 
kai pradėjo derybas su Pie
tų Afrikos valdininkais dėl 
pardavimo Pietų Afrikai 
ginklų.

premjeras Kosyginas. Lai
dotuvės buvo milžiniškos ir 
iškilmingos.

Nasseris vaidino arabų 
pasaulyje svarbų vaidmenį. 
Jis visą laiką kovojo už ara
bų vienybę. Daugiausia jo 
pastangomis buvo nutrauk
ti mūšiai su Izraeliu ir ei
ta prie taikos pasitarimų. 
Nasserio pastangomis šio
mis dienomis buvo prieita 
prie susitikimo tarp Jorda
no ir Palestinos partizanų.

Kinija jau atidarė 
universitetus

Pekinas. — Tūkstančiai 
jaunų vyrų ir moterų susi
rašė pradėti mokslą univer
sitetuose, kurie buvo užda
ryti nuo 1966 metų “kultū
rinės revoliucijos” pradžios.

Dabar universitetų moks
las yra reformuotas. Pirmo
je vietoje dėstoma klasių 
kovos ir revoliucinės veiklos 
pamokos.

Kubos valdžią gražino 
lėktuvo kidnaperį

Washingtonas. — Kubos 
valdžia pirmu sykiu grąži
no vieną Amerikos lėktuvo 
kidnaperį rugpiūčio 24 d. 
nusukusį lėktuvą į Kubos 
sostinę Havaną.

Amerikietis kareivis R. 
Labadie buvo perduotas 
Jungtinių Valstijų pareigū
nams vežtis namo. Jis bu
vo nuvaręs lėktuvą į Kubą 
su 86 žmonėmis.

Milwaukee, Wis. — Du 
Juodųjų Pantherių partijos 
nariai gavo nuo 22 metų 
iki 30 metų /kalėjimo. Jie 
buvo kaltinti “pasikėsinime 
nužudyti policistą.”

Denver, Colo. — Prieška
rinis kandidatas kongres- 
mano vietai Craig Barnes 
laimėjo valstijos aukščiau
siajame teisme. Jis pasilie
ka kandidatu. Kongresma- 
no Rogers skundas buvo at
mestas.

Protestavęs prieš karą 
išmestas iš darbo

Albany, N. Y. — Valstijos 
švietimo komisionierius Ny
quist patvarkė, kad vienos 
mokyklos taryba tinkamai 
pasielgusi, kai sausio 13 d. 
iš darbo paleido mokytoją 
James.

Mokytojas James neteko 
darbo todėl, kad mokykloje 
nešiojo juodą ribiną, kaip 
Vietnamo moratoriumo 
veiklos palaikytojas, prieš 
karą kovotojas.
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Reakcininkams nepatinka
KONGRESE reakcininiai elementai planuoja suduo

ti finansinį smūgį International Labor Organization 
(Tarptautinei Darbo Organizacijai). Jie reikalauja, kad 
valdžia nebemokėtų šios pasaulinės organizacijos išlai
kymui savo duoklės — $3,700,000. Manoma, kad Kongre
so dauguma jų reikalavimą patenkins.

O jie ant I. L. 0. įšėlo už tai, kad jos direktorius 
britas “Wilfred Jenks Tarybų Sąjungos pilietį paskyrė 
vienu iš penkių pagalbininkų. Visa organizacija kaltina
ma, kad ji patapus propagandos lizdu prieš Ameriką.

Kongreso reakcininkams padeda Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas George Meany. Jis jau seniai 
skelbia karą I. L. O. Dabar jam pavyko įtikinti reakci
ninkus Kongrese, kad sulaikymas finansinės paramos 
reikštų beveik mirtį šiam “antiamerikiniam lizdui.”

“Iš tą pelu nebus grūdy!”
PREZIDENTO Nixono paskirtoji komisija ištyri

mui studentų nerimo priežasčių jau baigė savo darbą. 
Kai kas jau žinoma apie šiame raporte kai kurias komisi
jos išvadas. Komisija suradusi labai rimtą padėtį. Ji 
sako:

“Mes griežtai pasmerkiame vartojimą prievartos. 
Studentai, kurie sprogdina ir degina pastatus, yra krimi
nalistai. Policininkai ir Nacionalinės gvardijos nariai, 
kurie be pateisinimo šaudo arba puola studentus, yra kri
minalistai. Visi tie, kurie sveikina tokius kriminališkus 
aktus, ima dalį atsakomybės už tą blogį.”

Plačiai išdėsčius savo atradimus ir suradus, kaip 
jau sakyta, kad šalyje reikalų padėtis labai labai bloga 
ir pavojinga, kad mūsų šalies žmonės yra pasidaliję į 
dvi priešingas stovyklas, komisija beveik šaukia: “Bū
tina, kad prezidentas suvestų mus į daiktą (suvienytų) 
pirma, negu daugiau gyvybių bus prarasta, ir daugiau 
nuosavybės bus sunaikinta, ir daugiau universitetų bus 
sudemoralizuota”.

Tai neapgalvotas* ir tuščias kreipimasis. Juk kaip 
tik to prezidento politika privedė prie šios apgailėtinos 
padėties, prie šių nelaimių ne tik universitetuose, bet ir 
visoje šalyje. Na, o komisija kreipiasi į jį, kad jis mus 
suvienytų! Paimkime Vietnamo karą. Juk tai pats svar
biausias šių visų komisijos paminėtų nelaimių šaltinis. 
O kas šį karą tęsia? Prezidentas! Kas galėtų jį nu
traukti? Prezidentas! Bet jis nė nekalba apie karo nu
traukimą.

Pabūgo žmonoj rūstybės
LABAI “iškilmingai” buvo pasižadėjęs prokarinėse 

reakcininkų suruoštose manifestacijose spalio 3 dieną 
Washingtone dalyvauti Saigono militarinės klikos vice
prezidentas Ky. Jis buvo pakviestas padėti prezidentui 
Nixonui įtikinti Amerikos žmones, kad Vietnamo karas 
labai sekasi ir kad Amerikos armija atlieka didelį Viet
namo žmonių “laisvės” gynimo darbą.

Bet paskutinėmis dienomis gautas pranešimas iš 
Saigono, kad Mr. Ky nebeatvyks. Jis sužinojęs, kad jo 
misija daugiau pakenktų negu gero padarytų Nixono 
politikai.

Dabar visa paslaptis paaiški: Valdžia pamatė, su 
kokiu dideliu pasipiktinimu amerikiečiai sutiko Ky pa
kvietimą ir pasižadėjimą dalyvauti, tai “paprašė” Ky, 
kad jis nedalyvautų.

Tas parodo, kad valdžia pabūgo žmonių rūstybės ir 
atšaukė Ky vizitą. Tai gerai, tai taikos šalininkų lai
mėjimas.

PRAŠAUNA PRO ŠALĮ
Tarp kanadiečių “N. Lie

tuvos” ir Chicagos “N.” re
daktorių kilo ginčas dėl 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Vakarų Vokietijos pasira
šytos nepuolimo sutarties. 
Kanadiečių laikraščio re
daktorius teigia, kad šios 
sutarties pasirašymas reiš
kia, jog “dvi svarbiausios 
Europos žemyno valstybės 
vis dėlto pripažino dabarti
nes sienas, ir Lietuvos pri
jungimą prie Tarybų Są
jungos.” Gi chicagiečių 
menševikų laikraščio re- 
redaktorius griežei ausiai 
tokią šios sutarties inter
pretaciją (aiškinimą) at
meta. Nieko panašaus ne
atsitikę.

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

IR URUGVAJIEČIŲ 
“DARBO” VAJUS

Urugvajaus pažangiųjų 
lietuvių laikraščiui “Dar
bui” spalio 20 dieną sukaks 
35 metai. Ryšium su šia 
istorine sukaktimi, leidėjai 
su spalio 1 diena pradėjo 
laikraščio vajų, kad jam 
gautų naujų skaitytojų ir 
kad jį medžiaginiai susti
printų.

Rugsėjo 24 dienos laidoje 
“Darbo” redakcija sako:

Laikraščio “Darbas” vertę 
jau žino kiekvienas pažangus 
lietuvis, nežiūrint kur jis gy
ventų. Tikimės ir laukiam pa
ramos, mes be brangių pro-

Abudu redaktoriai sapa
lių ja nesąmonę, kai jie kal
ba apie Lietuvos “prijun
gimą” prie Tarybų Sąjun
gos. Jokio prijungimo ne
buvo ir nėra. Tai Lietuvos 
liaudies priešų iškepta pa
saka.

Lietuva savanoriškai ir 
savavališkai įstojo į Tary
bų Sąjungą. Kas kalba apie 
kokį ten prijungimą ar 
įjungimą, tas sąmoningai 
iškraipo istoriją.

Baltimore, Md. — Mirė 
pasižymėjęs novelistas John 
Dos Passos, parašęs dau
giau kaip 30 knygų, jau
nose dienose kooperavęs su 
komunistais, vėliau nukry
pęs į dešinę.

Kas ką rašo ir sako

gresyvių žmonių entuziazmo, 
iniciatyvos, nuolatinės pinigi
nės paramos “Darbas” nebūtų 
sulaukęs 35-ių metų.

Prašome visų talkos, ir jau 
nuo 1 dienos spalio mėn. 1970 
m. pradėti “Darbo” vajų, su
kurti grupes ar komitetus to 
darbo geresniam pravedimui. 
Prašome ir pavienių skaityto
jų prisidėti kiek kam galima.

APSILANKĖ SAVO 
TĖVŲ ŽEMĖJE 
IR JĄ PAMYLĖJO

Rugsėjo 17 dieną “Gim
tajame krašte” skaitome 
Antano Burdos straipsnelį 
apie amerikietės lietuvaitės 
Florencijos Korsakaitės iš 
Los Angeles apsilankymą 
Lietuvoje. Matyti, kad ji la
bai patiko Lietuvai, o ji ti
krai pamylo savo tėvų že
mę. A. Burda rašo:

Dainininkė Lietuvoje Vil
niaus J. Tallat-Kelpšos aukš
tesniosios muzikos mokyklos 
dėstytojams ir studentams, 
savo bičiuliams bei pažįsta
miems surengė atsisveikinimo 
koncertą.

. — Tai buvo malonus ir ne
tikėtas koncertas, kuris mums 
visiems patiko, — pasakė mo
kyklos direktoriaus pavaduo
tojas mokymo reikalams Pe
tras Gasiūnas. — Naujosios 
mūsų pažįstamos dainavime 
jaučiama italų mokykla.

Dainininkės pasiklausyti su
sirinko pilna mokyklos salė. 
Viešnia .padainavo keletą 
amerikiečių liaudies dainų, 
keletą lietuvių kompozitorių 
romansų bei arijų iš operų ir 
operečių.
—Nuoširdžiai skambėjo Bro

niaus Budriūno harmonizuota 
dzūkų daina “Tykiai Nemunė
lis teka,” Gruodžio romansas 
“Burtai.“ Korsakaitė dainavo 
meistriškai, jos labai geras 
vokalas, — sako Petras Ga
siūnas.

Lietuvos kompozitorių są
jungos valdybos pirmininko 
pavaduotojo Povilo Tamuliū- 
no pristatyta klausytojams, 
viešnia papasakojo apie savo 
kelią į muzikos pasaulį. (

Dainininkė, susilaukė gau
sybės plojimų, gėlių ir nuo
širdžiausių sveikinimų.

Ateinančių metų vasarą 
Florencija Korsakaitė vėl ti
kisi lankytis Lietuvoje. Gali
mas dalykas, vilniečiai galės 
jos pasiklausyti ir operoje.

DAINININKAS BARAS 
JIEMS ATSAKO

Kaip žinia, argumentuo
dami prieš kultūrinį ben
dradarbiavimą su Lietuva 
ir jos menininkais, reakci
ninkai šaukia: Čia iš Lie
tuvos dainininkus atsiun
čia, kad jie mus “erzintų,” 
o mūsų dainininkų ten pa
dainuoti nepakviečia. Bet 
tai, žinoma, melas. Antai, 
neseniai Lietuvoje viešėjo 
ir dainavo net kelios Ame
rikos lietuvių dainininkės, 
Bet gal kitas pasakys, kad 
jos yra pažangios daininin
kės, tai už tai jos buvo pa

kviestos. Bet kaip su ki
tokio ideologinio nusistaty
mo dainininkais?

Gerai atsako dainininkas 
Stasys Baras. Jis yra vie
nas iš tų, kurie būk esą ne
kviečiami ir nepageidauja
mi Tarybų Lietuvoje. “Aki
račiuose” jis sako:

Mane oficialiai kvietė į 
Lietuvą dainuoti kompozito
rių sąjunga, kurios pirminin
ku yra muzikas E. Balsys, 
mano klasės draugas gimna
zijoj. Tada atsisakiau dėl to, 
kad turėjau važiuoti į Austra
liją... Iš principo neatsisa
kau . . . Lankau ir lankysiu vi
sus solistų iš Lietuvos koncer

Mirė Jonas Kraucevičius
HART, Mich. — Rugsėjo 

20 dieną netikėtai mirė Jo
nas Kraucevičius; atrastas 
negyvas jo bute, per Petrą 
Smalstį ir čikagiečius Joną 
S. Jokubką ir Joną Mažei
ką, kurie norėjo jį aplanky
ti. Jiems atvykus į Hart, 
Mich., į Jono vietovę, paste
bėjo, kad yra kas nors ne
paprasto — J. K. neatsilie
pia. .. Jie kreipėsi į kaimy
nus su klausimu, ar pasta
rieji ką nors žino apie jį? 
Kaimynai .sako, kad jie nie
ko apie jį nežino, išskyrus 
tą, kad jie jo jau nematė 
per keletą dienų.

Atvykę svečiai nuspren
dė kreiptis į policiją, kuri 
gal ką žino apie tą senelį 
(jis apie 84 metų amžiaus). 
Policija taip pat susirūpino 
ir kuo greičiau pribuvo į J. 
K. vietovę, ir nieko kito ne
galėdami padaryti, nuspren

dė laužti duris. Durys tvir
tai užbarikaduotos iš vi
daus, nelengvai duodasi lau
žiamos.

Išlaužus duris, rado J. K. 
suklupusį - kniupščią ant 
grindų... negyvą. Bute kva
pas sunkus...

Kreiptasi prie gydytojo ir 
koronerio, kad jie pribūtų 
ir patikrintų mirties prie
žastį, arba, kaip seniai jis 
yra miręs? Jų tikyinimais, 
J. K. yra miręs keletas die
nų atgal.

Nuo Čia jau ne svečiai 
sprendžia padėtį, o vietos 
policija. Apklausinėj a vieną, 
kitą, stengiasi gauti kokių 
nors aiškumų, bei ieško bu
te kokių užrašų. Duota žinia 
graboriui, > kuris rūpintųsi 
mirėlį paimti iš namų ir jo 
palaikus globoti.

Nors ir nėra aiškumų, ką 
jie surado, tačiau duodasi 
suprasti, kad surasta J. K. 
sutaupų (bankoje) knygutė, 
arba kiti dokumentai, kad 
jis turi nuosavybės, nes gra- 
borius sutiko jį palaidoti, 
suteikiant puošnų metalinį 
karstą. O gal ir todėl, kad 
kūnas tiek laiko išgulėjęs, 
jau tvirtai atsiduoda.

Čia buvo reikalingas ir 
teisėjo patvarkymas, kad 
viskas eitų pagal tokias tei
ses, kuriuo rūpinasi sveti
mi, arba tie, kuriems yra 
paliktas .pavedimas (Will). 
Vėliau sužinota, kad tokį 
pavedimą (Will) turi Mild
red Friberg kuri gyvena 
Chicagoje. Duota jai žinia, 
tačiau ūmai negalėjo ji pri
būti.

Kai kas manė, kad bus 
reikalingas skrodimas, su 
tikslu patirti, kokia yra 
prježastis J. K. mirties, bet 
teisėjas patvarkė tą esant 
nereikalingu.

Nuspręsta J. K. palaikus 
palaidoti rugs. 22 d. 1970 m. 
Antrą valandą popiet, susi

tus, gėriuosi jų atsieki mais, 
nes jie mums atneša gimtąjį 
krašta. norinčios išlikti tautos 
aidą... Girdėjau čia, kaip 
sakiau, tris gerus vyrus... būtų 
neblogai ir kokią mėr^iną iš
girsti. . . Kiek žinau, Giedrė 
Kaunaitė dabar studijuoja 
Italijoj.... Matyt, mergina 
turi balsą. Tegu ją atsiunčia 
ir mumyse pasižmonėti. ..

Dainininko Stasio Baro 
pageidavimas labai geras. 
Mes jam karštai pritaria
me. Girdėjome keletą iš 
Tarybų Lietuvos atvyku
sius puikius dainininkus, 
būtų labai gražu išgirsti vie
ną kitą dainininkę. O Lie
tuvoje, kaip žinia, yra la
bai puikių dainininkių.

rinko būrelis jo artimųjų ir 
kaimynų, jį palydėti į ka
pus. Visi stebėjosi, kad Jo
nas nors ir gyvenęs vargin
gai, bet laidojamas tokiame 
aukštos rūšies karste, kad 
jis taip tvirtai uždarytas, 
kad nieks nei nedrįstų atida
rinėti. Prie karsto ludingto- 
niečiai padėjo didelę puokš
tę gėlių,—gaila, kad tik vie
ną, bet ji taip vertingai at
rodė, o taip išdidžiai puošė 
Jono atsisveikinimą.

Prie karsto — atsisveiki
nimo kalbą pasakė Jonas P. 
Milleris (floridietis). Į ka
pus palydėjo keletas šeimų 
iš visos apylinkės, J. P. M. 
ir pasakė kalbą prie kapo.

Hart kapinės, užmiestyje, 
prie gražių sodų, kiek to
liau, prasideda miškai, sie
kias! su Lake Michigan eže
ru. Jonas mylėjo gamtą. To
kie gamtovaizdžiai jam vi
sada buvo prie širdies. Jei 
jis galėtų atsikelti ir pa
žvelgti į aplinką ir grožį ka
pų, jis jau nenorėtų grįžti 
į tamsų savo karstą, o sė
dėtų gamtos prieglobstyje 
ir gėrėtųsi.

Joną Kraucevičių dauge
lis pažino ir žinojo iš jo dar
bų. Jis buyo veikėjas, laik
raščių bendradarbis, pra- 
kalbininkas, visuomeninin
kas. Jis buvo daug kartų 
areštuotas, baustas ir net 
grasintas deportacija. Jis 
buvo padėtas po namų areš
tu (iki pat jo mirties), jam 
nebuvo leista toliau keliauti 
nuo jo gyvenvietės kaip 50 
mylių. Ironija, gyvenimas 
skaudus klasių kovos karei
viui.

Iš kapinių visi palydovai 
buvo užkviesti pas Petrą ir 
Marytę Smalsčius, pietums. 
Čia pokalbiuose prisiminta 
momento svarbą,, Nuspręsta 
pareikšti užuojautą Jono 
sesutėms, artimiesiems ir 
pažįstamiems, per spaudą. 
Dalyviai išsireiškė, kad jei 
bus kokio nors palikimo, tai 
kad būtų pastatytas - padėtas 
akmenėlis ant Jono kapo, 
kad apylinkės lietuviai leng
viau galėtų jo kapą surasti, 
lankyti ir puošti gėlėmis.

Svečias

Los Angeles, Calif.—Riš
kuose gaisrams siaučiant 
daugiau kaip 50,000 žmonių 
buvo priversti apleisti na
mus ir ieškoti saugios vie
tos.

Kent, Ohio. — Toje vie
toje, kur buvo geg. 4 d. už
mušti 4 studentai, keletas 
tūkstančių studentų susirin
kę sudegino drafto (armi- 
jon šaukimo) kortas.

Manila, Filipinai. — Kalė
jime iškilusiose riaušėse 4 
kaliniai užmušti ir šeši su
žeisti.

INž. GABRĖNAS

Mano kelione į saulėleidį
(Pabaiga) 

žavėj antis vaizdas
Pagaliau, pusė po dvyli

kes, aš Pan-American milži
niškame Boeing 747 lėktu
ve. Lėktuvas atsiplėšęs nuo 
žemės neriasi į padangę. Iš 
pradžios tik apie porą mi
nučių dar matėsi Paryžiaus 
bulivarai, raižantys miesto 
pastatų stogų jūrą. Pastatai 
atrodė lyg bičių aviliai milži
niškam bityne. Toliau iš Pa
ryžiaus pradėjo rodytis įvai
riaspalvis kylimas: klėtkuo- 
tas daržų rėžiukais, sodais 
ir giraitėmis.

Ne ilgai teko tuom vaiz
du grobis. Mūsų oro milži
nas nėrė į debesyną ir nieko 
daugiau, kaip tik pilka mig
la, tesimatė per langelį. Po 
kelių minučių šis padangės 
karalius išniro iš debesyno- 
tai reiškia, jis virš debesų. 
Pakibom tarpe daugaus ir 
baltu, pūkuotu apsiaustu 
apsidengusios žemės.

Čia vaizdas žavėj antis, 
bet neįvairus. Kadangi mes 
skridom į vakarus, tai pieti
nė saulė man skaidriai per 
langelį švietė iš kairės. Vir
šum dangus buvo tamsiai 
mėlynas, todėl, kad lėktu
vas skrido šešių mylių auk
štyje. Jei jis būtų buvęs 600 
arba 6,000 mylių nuo žemės 
paviršiaus, tai dangus būtų 
atrodęs visai juodas su 
skaidriai šviečiančia saule 
ir milijonais žibančių žvaig
ždžių, kaip kad jį mato kos
monautai. Horizonte dan
gus buvo daug šviesesnis ir 
žalsvai mėlynas.

Mūsų oro milžinas buvo 
po komanda kapitono Evans. 
Kapitonas mums pranešė, 
kad mes skrendam 600 my
lių greičiu, šešių mylių auk
ščių nuo jūros paviršiaus 
ir būsim New Yorke po 7 
vai. ir 20 minučių skridimo. 
Tačiau New Yorke dar bus 
tik 4 vai. po pietų, kadangi 
skridome į vakarus, mes lai
mime 5-kias valandas laiko.

Kapitonas neaiškino dėl 
ko mes laimėsim 5-kias vai. 
laiko. Bet astronomiškai 
kalbant, yra šitaip: žemės 
rutulis sukasi apie savo ašį 
iš vakarų į rytus, tai mums 
stovint ant žemės pavir
šiaus, atrodo, kad saulė bė
ga įš rytų į vakarus. Jinai 
bėga 1,000 mylių į valandą 
greičiu, o mūsų lėktuvas ve
jasi ją bet tik 600 mylių 
greičiu į valandą. Tai reiš-l 
kia, saulė pralenkia mus 400 
mylių kas valandą. Jei mes 
skristame 1,000 mylių grei
čiu į valandą, tai palikę Pa
ryžių 12:30 po pietų, tuo 
pačiu laiku būtumėm New 
Yorke.

Na, tiek to apie astrono
miją. Kai kam bus vis tiek 
neaišku, apie ką aš čia kal
bu. Pakalbėkim apie tai, ką 
aš matau lėktuve, kadangi 
kybojant tarpe dangaus ir 
baltapūkio debesyno, nieko 
įdomesnio per langelį jau 
daugiau nebesimato.

Apie milžiną 747
. Lėktuvas pastatytas vežti 
490 keleivių. Bet jis tik te- 
veža dabar, dėl tam tikrų 
atsargos patvarkymų, 362. 
Jis pirmoje klasėje gali vež
ti 140 keleivių, o antroj kla
sėj, taip vadinamoj “Econo
my Class” 350.

Lėktuvo ilgis 231 pėda; 
plotis lėktuvo liemens (fu
selage) apie 30 pėdų; spar
nų anga—nuo galo dešinio
jo iki galo kairiojo sparno— 
apie 200 pėdų; aukštis nuo 
žemės iki aukščiausios

skiauterės jo uodegos 63 pė
dos (kaip 6 aukštų nama^. 
Pilnai prikrautas, jis sveria 
712,000 svaini, kuro vežasi 
47,000 galionų dėl 5,750 an
gliškų mylių kelionės. Jo ke
turi Pratt & Whitney mo
torai, kiekvieno pajėgumas 
70,000 arklių jėgos, iš viso 
sudaro 280,000 arklių jėgą. 
Maximalis jo greitis 625 
mylios į valandą ir aukštis 
pakilimo aštuonios ir pusė 
mylių nuo žemės paviršiaus.

Viduje 747 stebėtinai gra
žus. Jo grindyse minšti rus
vos spalvos kilimai, jo sie
nos skoningos gelsvos spal
vos su langeliais ties kiek
viena eile sėdynių; jo lubos 
nusagstytos visokiomis elek
tros lempomis ir lemputė
mis, jo sėdynių apvalkalas, 
tamsiau ir šviesiau raudo
nomis klėtkutėmis išmar
gintas, švelnus audeklas.

Žiūrint iš priekio į užpa
kalį, neatrodo, kad esi lėk
tuve, o didelėj svetainėj, pil
noj publikos. >

Apie valanda po pakilimo 
gavome labai skanius pie
tus — dar ir po taurę šam
pano. Po pietų rodė filmą 
“Good By Mr. Chips”.

Bilietas iš Paryžiaus į 
New Yorką $277. Tai reiš
kia, $35 į valandą. Bet skai
tant nuotolį, tai tik 7-ni 
centai už anglišką mylią.

Atsiprašau kad tiek daug 
prirašiau apie tą oro milži
ną.

Kadangi oras buvo geras 
ir mūsų oro milžinas atskri
do į New Yorką greičiau 
nei buvo numatyta, tai New 
Yorke buvom lygiai kaip 
keturios po pietų. Keblumų 
su bagažu niekur neturėjau, 
nei Maskvoje, nei keturiose 
valstybėse vakarinėj Euro
poj, niekas niekur jų ne^- 
tė ir nežiūrėjo. Tik sugrįžus 
New Yorke muitinėje pir
mą syk visos mano kelionės 
apie 18,000 mylių, paprašė 
atidaryt čemodanus ir pa- 
paviršium peržvelgė. “Vis
kas tvarkoj”, muitinės ins
pektorius man pasakė. Na, 
ir žingsniuoju su minia į 
Pan - American laukiamąjį 
(lobby).' Dairausi ar nepa
matysiu pažįstamų. Bet kur 
tau. Jei ir būtų buvę kas, 
tūkstantinėje minioje negi 
pamatysi. Be to, niekas tik
sliai, įskaitant ir mane patį, 
nežinojo, kada aš grįšiu.

Truputį buvo nepatogu 
su dviem čemodanais dasi- 
gauti į Eastern Airlines sto
tį. Bet dasigavau. Kaip še
šios gavau lėktuvą 727 į Mi
ami. Jis buvo daugiau kaip 
puse mažesnis už 747, l^t 
dėl dviejų ir pusės valomų 
skridimo buvo pakankamai 
patogus.

Lėktuvas nutūpė Miamės 
aerodrome j a u sutemus. 
Šios dienos įspūdžiai jau bu
vo baigti rašyti tik prieš 
keletą minučių. Buvo lygiai 
pusė po aštuonių. Niekas 
jau nebeliko veikti, kaip tik 
pasiimti čemodaną, sėsti į 
taxi ir baigti tą ilgą 61-nos 
dienos kelionę. Savo namus 
pasiekiau lygiai kaip devy
nios vakare.

Atsiprašome
Rugsėjo 22 d. “Laisvėje” 

LDS sekretorės Mildred 
Stensler straipsnyje ‘Ap
žvalga 1970 metų da<nų 
šventes” suminėta visa eilė 
solistų, bet nepaminėta įžy
mioji solistė Irena Janutie
nė. Labai atsiprašome Mild - 
rėdą ir Ireną.
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MIAMI, FLA.
Spaudos naudai koncertas

Rugsėjo 20 dieną prieš 
pradžią rudeninio laikraš- 

' čių paramai vajaus, Miamio 
^Lietuvių Socialio Klubo pa
talpose įvyko bendromis 
spėkomis rengti koncertas 
ir pietūs. Nors pas mus 
karšti ssaulutės spinduliai 
dar gerokai svilina, bet 
publikos susirinko gana 
gražus būrys. Aido choras, 
vadovaujamas Birūtos Ra
moškaitės, po vasaros ato
stogų, nors ir ne pilname są
state, pirmą sykį estradoje. 
Choras atidarė ir uždarė 
programą. Palyginus su se
nesniu choro dainavimu, tai 
dabar choras dainuoja jau 
gana gražiai. Vis tai dėka 
Birutės pastangų.

Po choro mėgino dainuo
ti man nežinomas, iš kur 
tai atvykęs senukas, pora 
senovinių balabaikų. Helen 
Mankauskienė padainavo 
pora solo dainelių ir due
tą su savo vyru. Dainavo 
gražiai ir maloniai. Po to 
mūsų kylanti žvaigždutė 
Mae Gabrėnienė pateikė 
keletą dainelių: žavingai, 
meistriškai ir skambiai. L. 
Klubo narių Ragių jauna 
dukrelė, gabi muzikos mo
kinė, pateikė porą piano 
klasiškų kūrinių visai vy
kusiai. Dar kai kas pa
skambino keletą kūrinėlių 
mandolina, ir chorui užbai
gus muzikinę koncerto dalį, 
Biruta Ramoškaitė trum
pai papasakojo iš savo 
įspūdžių laike jos lankymo
si Lietuvoje ir dainų šven
tėje. Ji visapusiškai savo 
kelione į Vilnių ir vilnie-

čių svetingumu patenkinta.
Po to ji skaidrėmis paro

dė eilę Lietuvos vaizdų, 
daugiausia Vilniaus, ir su 
tuo dienos darbai ir vargai 
pasibaigė.

Didelis ačiū gaspadinei 
M. Paukštaitienei ir jos 
darbščioms pagelbininkėms 
už pagaminimą skanių pie
tų. .Pietūs ir koncertas bu- 
vo^visapusiškai pasekmingi 
ir davė gražaus pelno, ku
ris likosi paskirstytas 
“Laisvei,” “Vilniai” ir 
‘Liaudies Balsui.” Vyriau
sias šio parengimo sumany
tojas ir vairuotojas buvo V. 
Bovinas.

Rugsėjo 23 dieną ten pat 
įvyko: L. Litertūros Drau
gijos 75 kuopos mėnesinis 
susirinkimas ir pietūs. Pie
tus gamino su savo pagel- 
bininkėmis M. Kancerienė. 
Narių susirinko virš 40.

Susirinkime paaiškėjo, 
kad kuopos iždas jau auko
mis ištuštintas, bet pasek
mingas šio susirinkimo li
kęs pelnas jį šiek tiek at
gaivino. Gauta viena nauja 
narė — Ft. Lauderdalietė 
Helen Hinman. Po susirin
kimo, turistas į Lietuvą J. 
Kanceris papasakojo irgi 
savo kelionės įspūdžius ir 
parodė savo nuotraukų 
skaidres. Tad va tie visi 
paveikslai vienas kitą pa
pildo.

Nors inžinierius A. P. 
Gabrėnas po sugrįžimo iš 
savo kelionės po Lietuvą ir 
visą Europą šį bei tą jau 
trumpai pasakojo, bet tiki
mės, kad prie progos pa-

I teiks daug platesnį rapor
tą.

Miamio Lietuvių Socialis 
Klubas jau rengiasi prie 
ateinančio žieminio sezono 
programos darbų. Pas mus, 
kaip ir visur kitur, senat
vė išskiria iš veiklių narių 
skaičiaus vis daugiau ir 
daugiau dar taip neseniai 
buvusių energingų darbuo
tojų. Mūsų klubo namo 
statytojai: Emilija ir Wal
ter Lackai jau visai pasi
traukė į šalį. O George Da
nis nors ir turi auksinę šir
dį ir jaunatvišką ūpą ir 
vargais negalais atvairuoja 
mašiną iki klubo, atvežda- 
mas savo mylimą žmonelę 
ir kaimynką Bružienę, bet 
diena po dienos ir jo silp
nėjantis kūnas atsisako įsa
kymų klausyti. Povilas Ma- 
silionis, kokių tai ligų var
ginamas, daugiausia tūnoja 
namuose. Bill Esulis po li- 
gonbučius trankosi. Pini
gų turi, bet sveikatos nu
pirkti neįstengia.

Kai kurie dėl senatvės ir 
negalavimų praranda leidi
mus vairuoti mašinas, kas 
sudaro negalimumą lanky
tis į sueigas. Yra daug, ku
rie tylėdami raminasi ir ne
nori, kad draugai žinotų 
apie jų negalavimus. Va, 
čia man ir prisimena pos
mas iš senovės Lietuvos 
ubagų dainelės: “Ar tu jun
ti, mano Rože, kaip Tadu
kas tancių drožia, o mudu 
ar neisim?” O jau Rožė 
pasikaišius pradeda jam 
sakyti: “Ką tu droši, kad 
negali — tegul drožia kiti.” 
Jis gi atsako: “Nors ir mu
du akli-raiši, duokim garo

Montello, Mass.
Noriu priminti apskričių 

pikniką po stogu, kuris įvyks 
spalio 11 d. Lietuvių Taut. 
Namo viršutinėje salėje, 668 
N. Main St., kampas Vine 
St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Įėjimas tik 50c.

Bus valgių, gėrimų ir mu
zikinė programa, kurią at
liks A. ir C. Audručių sū
nūs Wayne ir Kari akordeo
nais (jie—ilgametės laisvie- 
tės Petronės Orintienės 
anūkai). Bus su akordeo
nu ir R. Zaluba iš Medway, 
Mass. Taipgi dvi mūsų tu
ristės, kurios pereitą < vasa
rą lankėsi Europoje, Moni
ka Zamon ir Jeane Brown- 
Zmuidiniūtė, papasakos apie 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą. 
Jos ten išbuvo apie 17 dienų.

Lauksime svečių — vieti
nių ir iš apylinkės.

• • •
Mums visiems gerai žino

ma Stefanija Saukienė, ku
ri padarydavo skaniai, šva
riai sūrius, sviestą, grieti
nę, dėl nesveikatos pardavė 
gyvulius. Ji ir jos vyras 
Benis turėdavo daug koštu- 
merių, turėjo dvi karves. 
Dauguma mūs apgailestau
jame, kad taip įvyko.

Linkiu Salikams atgauti 
sveikatą.

Geo. Shimaitis

pasikaišę — šioj linksmoj 
adynoj.”

Va, matote, tokios tai to
kelės mūsų saulėtoje Flori
doje.

S. Zavis.

HARTFORD, CONN.

PIETŪS SU PROGRAMA
RUOŠIA LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS, NAUDAI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

Sekmadienį, Spalio 11 d., 1 vai. punktualiai
157 HUNGERFORD STREET - Dovana $3.00

Laisvės Choras, vadovybėje Wilma Hollis

Programa bus patraukianti, išgirsite Chorą ir jo solistus. Taipgi dalyvaus iš “Laisvės” kolektyvo 
nariai. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Liet. Moterų Klubas

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Gražiai plaukia užsakymai į Albumą, pasiskaityti:

Du puslapiai po $200:
Jonas Smalenskas ir jo sesutė Agnė (Lietuvoj), 

Miami, Fla.
LLD Centras, Ozone Park, N. Y.
Juozas Stanelis, St. Petersburg, Fla.

• • •

Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y.
Puslapis ir ketvirtis, $130.

Visą puslapį po $100:
LLD 75 kuopa, Miami, ,Fla.
George Shimaitis, Brockton, Mass.,
N. Y. Lietuvių Moterų Klubas, Ozone Park, N. Y.
Kazys Karinauskas, Waterbury, Conn.
Mykolas Stakovas, Richmond Hill, N. Y.
Kazys Čiurlis, Pattenburg, N. J.
LDS Centras, Ozone Park, N. Y.
Klementina Yenkeliūnienė, Waterbury, Conn.
Anna Margis, Worcester, Mass.
Žurnalas “Šviesa”

Pusė puslapio už $60:
Pranas Kazeliūnas, Worcester, Mass.
Kazimieras Daugėla, Worcester, Mass.
Juozas Raulinaitis, Richmond Hill, N. Y.
Walter Misiūnas, Richmond Hill, N. Y.
Juozas Balčiūnas, Miami, Fla.
G. K., Budris, Evergreen Park, Ill.
LDS 1-a kuopa, Ozone Park, N. Y„
LLD 1-a kuopa, Ozone Park, N. Y.
Joseph Sirvida,, Hartford, Conn.
Stefanija ir Karolis Paciūnai, Elizabeth, N. J.
Senas Juozas, Brooklyn, N. Y.
Antanas Ruseckas, St. Petersburg, Fla.
N. P. Dudonis, Chester, Pa.
LLD 11 kp,, Worcester, Mass., $50.

I------------------------- , -................... ... ... t........................

Ketvirtadalį puslapio po $30:
Jokūbas Ja-skevičius, Worcester, Mass.
Albina Vaznienė, Richmond Hill, N. Y.
Wm„. Kulik, Ulster Park, N. Y.
Juozas ir Pranciška Deltuvai, Baltimore, Md.
Seno Vinco duktė, Paulsboro, N. J.
Povilas ir Aldona Aleknai, St. Petersburg, Fla.
L. P. Kisieliai, Mntreal, Canada
A. Kazlauskienė, Carle Place, N., Y.
P. H. Siauriai, Woodhaven, N. Y.
Mykolas Gudas, Montreal, Canada 
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y.

Sekanti žmonės, kurie neužsisakė puslapių, prisiuntė 
tiktai auką į Albumą, tai tilps Albume tiktai

Jų vardai, pavardės, miestai ir valstijos:
Po $20: Antanas Staniulis, Hampton, N. J.; Albina 

Jovaišaitė Mikalauskienė, Ozone Park, N. Y.
Pranas Klastauskas—F. Klaston ir žmona Joanna 

Galkyčia, Huntington S ta.,, N. Y. $15.
Po $10; Franas Kalanta, St. Petersburg, Fla.; Ber

nice Chuberkis, So. Boston, Mass.; P. P. Petrauskai, Vin
cas Pačesas, J. J. Demikiai, Worcester, Mass.; J. M. 
Paukštaičiai, Miami, Fla.; Juozas N. Zajankauskas, 
Brooklyn, N. Y.; Br. Baleišis, Valley Stream, N. Y.; Ni
kodemas (Nick) Sireika, St. Petersburg, Fla. (anksčiau 
davė $10; Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J.; Maikis 
ir Emilija Karažijai, Port Washington, N. Y.; Povilas 
Pučkoris, Walter ir Kleofosa Kelley, Juozas ir Stefanija 
Vinikaičiai, St. Petersburg, Fla.; Mykolas ir Ona Pūkiai, 
Yucaipa, Calif.; Nettie Slegeris, Gardner, Mass.; Mary 
ir Frank Krungliai, Woodhaven, N. Y.

Po $5: H. J. šarkiūnai, J?- Petkunas, M. Bučinskie- 
nė, J. Senkus, J. Jakaitis, D. J., Špokauskai, J. Rudnic- 
kas, Lucy Ausiejus, V. Žitkus, M. L. Žalimai, J. Lietuv
ninkas, Worcester, Mass.; Petronėlė Gižauskienė, Ches
ter, Pa.; Charles Akscin, E. Hartford, Conn.; Anna Nor
kus, Detroit, Mich.; A. S. Masoniai, V. Bovinas, P. Ur
bonaitė, J. R. Ivanauskai, J. S. Thomsonai, S. Kanapė, 
A. V. Nevinskai, Miami, ir Ft. Lauderdale, Fla.

Tai tiek šį sykį. Turime dar daugiau, kurie įplaukė 
rugsėjo mėnesį. Prie progos bus paskelbti.

(Bus daugiau)

HART, MICH.
Mirus

Jonui Kraucevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo dviem sesutėms 

Lietuvoje, jo artimiesiems draugams Amerikoje. 
Tegul liudėsis ir skausmai būna lengvesni. 
Jonui tegul būna lengva Amerikos žemelė.

o

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ACCOUNTANT-JR. For internal 

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

(67-74)

New Haven, Conn.
Jau 13 savaičių kai strei

kuoja West Havene The 
Armstrong Rubber Co. 1,- 
000 darbininkų. O pabaigos 
streikui dar vis nesimato. 
Darbininkų vadai sako, kad 
streikas turi būti laimėtas. 
Bet kaip dar ilgai ims, tai 
nežinia. ___ *

LS Club turėjo sušaukęs 
visuotinį narių susirinki
mą. Buvo svarstyta, ką da
ryti su klubu: palaikyti ar 
parduoti. Dauguma susi
rinkusių narių nubalsavo 
klubą parduoti.

Andrius Gutauskas parė
jęs iš darbo, lipdamas laip
tais, suklupo ir puolė. Jam 
rankos kaulas skilo. Dabar 
jis turės pasirišęs ranką ne
šioti ilgą laiką.

Bronius Medley apsilan
kė New Havene. Aplankė 
draugus ir gimines. Sakė 
grįšiąs vėl į Floridą. Buvo 
malonu sutikti gerą draugą 
ir pasidalyti geromis min
timis. Laimingos jums ke
lionės, drauge.

•
Mirtis išbraukė iš mūsų 

tarpo Juozą J. Mockaitį. 
Dabar visur klausimas, kas’ 
galės užimti vietą to bran
gaus draugo, kurio rankose 
buvo visi nutarimai kaip 
LLD, taip LDS kuopos. Ne
būdavo tokio susirinkimo, 
kuriame nebūtų dalyvavęs 
drg. Mockaitis. Tai buvo di
delių organizacinių gabumų 
veikėjas. New Haveno drau
gai reiškiame užuojautą 
Juozo žmonai. Juozai, ilsė
kis amžinai.

J. Kunca

Cliffside, N. J.
Širdinga padėka

Adelė Bakūnienė, 316 
Third St., Cliffside, N. J., 
nori tarti širdingą ačiū vi
siems jos draugams, gimi
nėms, pažįstamiems už gra
žiąsias gėles, skaniausius 
vaisius ir saldainius, už 
jausmingas korteles, tele
fonu paskambinimą, vizitus 
ir visokias kitas dovanas, 
jai būnant Columbia Pres
byterian ligoninėje, 622 W. 
168 St., New Y o rk e, nuo 
gegužės 7 d. iki rugpiūčio 
28 d.

Per tą laiką ligoninėje ji 
pergyveno sunkią operaciją 
netekdama ketv ir t a d a 1 i o 
kairiosios kojos,

Rep.

Atlanta, Ga. — Nominaci
jų rinkimus laimėjo negras 
civilinių teisių kovotojas 
Young prieš rasistą Lowe.

William Stakėnas 
Ona Stakėnienė 
Raymondas Stakėnas 
Marytė Stakėnienė 
Jonas P. Miller 
Margareta Miller 
Juozas Budris 
Marija Budriene 
D an Miller
Paulina Miller

Ahtonete Žukienė
Petras Smalstis
Marytė Smalstienė
Petras ir Marija Sisko
Lucija Glemža
Juozas Podžiūnas
Valerija Podžiūnienė
St. ir Marcelė

Klastauskai

Santiago. — Čilės Darbo 
Federacija su 800,000 narių 
neleis reakcionieriams pa
stoti kelią išrinktam prezi
dentui Allende į preziden
tūros vietą, pareiškė Fede
racijos generalinis sekreto
rius Canto. Reakcija bus 
nugalėta.

“Laisvės” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 27 d., įvyko oficialus 

laikraščio vajaus atidarymas. Ta proga laikraščiui fi
nansinės paramos gauta $575 nuo sekamų newyorkiečių:

S. V—k—s ...................................................  $100.00
William Baltrušaitis ................................  100.00
Anna Cibulsky ............................. ............... 50.00
Ilse ir Antanas Bimbai ................................. 50.00
Mykolas Stakovas ......................................  40.00
Frank Varaška ......................................  35.00
Jonas Grybas .................................................. 25.00
Joe Weiss ............  20.00
Mary ir Frank Kitungliai..................  10.00
B. V. Keršuliai .J.......................................... 10.00
Frances Mažilienė ........................................ 10.00
Josephine Augutienė (Cliffside, N. J.) .... 10.00
Joe Nevins .. ................................................... 10.00
D. Galinauskienė .......................................... 10.00
Vera ir Valys Bunkai ................................... 10.00
George Wareson ............................................ 10.00
Ona Kazlauskienė .......................................... 10.00
Marytė Tamalienė ........................................ 10.00
Walter ir Konstancija Misiūnai ..................  10.00
Jonas ir Konstancija Rušinskai......... ...... 10.00
Nastė ir Pranas Bukniai ............................... 5.00
George Bernotą.......................    5.00
Ona ir Vincas Čepuliai ................................... 5.00
P. M. šolomskas.............................................. 5.00
Ona Walmusiene .. ...........................................  5.00
Karolis Keptainis ............................................ 5.00
Kazys Nečiunskas (jam gruodžio 7 d. sukaks

80 metų amžiaus) .......................................5.00'R*'*
Brooklyniečiai pirmieji atidarė vajų. Šios aukos bus 

skaitytos į $15.000 Fondą. Laukiame rezultatų iš kitų 
miestų. Širdingai ačiū. Administracija

“Laisves” vajaus pradžia 
ir banketas

Ryšium su “Laisvės” va
jaus pradžia, rugsėjo 27 d. 
įvyko Laisvės salėje banke
tas, kuriame buvo pagerbta 
keletą draugų, sulaukusių 
80 metų, kur susirinkę pa
žangieji lietuviai padarė 
gražią pradžią “Laisvės” 
vajui.

Programos eigą pravedė 
Liet. Kooperatinės Spaudos 
B-vės pirm. P. Venta, trum
pai primindamas atliktus 
darbus, surištus su laikraš
čiu “Laisve,” prie kurios dir
ba visa eilė gerų draugų, 
per metų metus. Jų vardų 
yra daug, tad neįmanoma 
vienu kartu visus suminėti, 
tačiau šiuo momentu, šiame 
bankete, norima pagerbti 
tuos draugus, kuriem jau 
sukako 80 metų, ir kurie 
tiesioginiai buvo susirišę su 
“Laisve”, kaip tai: Pranas

Beautiful Lithuanian 
Cemetery

Among the green woods of 
Haverhill, Mass., is a ceme
tery where only Lithuani
ans are buried. I was very 
impressed by the place. It’s 
very well taken care of and 
not too crowded. I am sorry I 
don’t know the history of 
this cemetery, only overhe
ard the remark that some
one who’s burial was rejec-l 
ted by other cemeteries be
cause of the person’s politi
cal or religious beliefs was 
the first one to be buried 
there and it became an all 
Lithuanian cemetery where 
progressive Lithuanians are 
being put to their last rest. 
We were reading many 
known Lithuanian names 
there, among them “Lais- 
ve’s” ex-editor Roy Miza- 
ra’s brother.

I have heard there are 
more all Lithuanian cemete
ries in the United States 
and it is really remarkable. 
I don’t think there are ma
ny nationality groups who 
have their own cemeteries. 
Hats off for the Lithua
nians!

Use

Buknys, Jonas Barkus, W. 
Baltrušaitis, Juozas Dai
nius, Waite ris Keršulis, 
Petras Šolomskas. Mykolas 
Stakovas ir Vincas Venc- 
kūnas. Pakelta už jubilia
tus tostas ir sudainuota 
“Ilgiausių metų”.

Po vaišių buvo ir kalbų. 
Pirmiausia buvo pakviestas 
gerbiamas svečias iš T. Lie
tuvos, garsus ir įžymus mo
kslininkas puslaidininkių— 
fizikas, Juras Požėla, kuris 
1956 metais, TSRS MA 
Puslaidininkių institute ap
gynė fizikos - matematikos 
mokslų kandidato diserta
ciją, ir 1965 metais gavo 
Respublikinę premiją.

J. Požėla pareiškė malo
numą dalyvaujant šiame 
parengime ir laisviečių ju
biliatų pagerbime. Tarp 
kitko, jis papasakojo apie 
savo kelionę po Amerikos 
miestus. Jį pakvietė Nacio
nalinė Mokslo Akademija 
Washingtone, ir jau 4 sa
vaitės svečiuojasi Jungtinė
se Valstijose pagal kultūri
nių apsikeitimo programą. 
Svečias labai patenkintas 
Jungf. Am. Valstijų moks
lininkų draugiškumu. Vi
sur jis buvo maloniai pri
imtas, pas amerikiečius ir 
pas lietuvius, ir savo šiuo 
trečiuoju apsilankymu A- 
merikoje jis ypatingai pa
sitenkinęs. Šį kartą pla
čiau pavažinėjo ir laikė pa
skaitas keliuose universite
tuose: Navai Research — 
Washingtone, Maryland 
universitete, “Purdue” uni
versitete — Lafayette, Wa
shington universitete —Se
attle, Wash., U.C.L.A. uni
versitete — Los Angeles, 
Calif., Buffalo, N. Y. State 
universitete, ir Cornell uni
versitete—Ithaca. Žada dar 
aplankyti ir porą firmų: R. 
C.A. — Princeton, N.J. ir 
General T. & T.— Long Is
land.

Juras Požėla yra jau
niausias akademikas Lietu
voje. šiuo metu jis yra MA 
Puslaidininkių (transis
tors) fizikos instituto di
rektorius. Jis vedęs. Prieš 
18 metų bestudijuodamas 

Leningrade, susipažino su 
savo žmona, kuri dabar dė
sto rusų kalbą Vilniaus Ka
psuko universitete. Dukra 
Elenutė jau 17 metų ir stu
dijuoja grafiką Čiurlionio 
Dailės mokykloje —Vilniu
je. Sūnus Karolis— 10 me
tų, mokosi pradinėje moky
kloje.

Už dviejų metų įvyks 
Varšuvoj puslaidininkių — 
fizikų pasaulinis kongresas, 
kur Juras Požėla tikisi ir 
vėl pasimatyti su JAV mok
slininkais.

Pakviesta kalbėti viešnia 
iš Lietuvos — provizorė Ži- 
buolė Gaidienė. Ji pareiš
kė malonumą apsilankius 
“Laisvės” bankete. Jai ma
lonu sutikti žmones, kuriu 
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pažiūros sutampa su vieš
nios mintimis, ir palinkėjo 
jubiliatams nesenti ir tęsti 
toliau darbą.

“Mes lenkiam galvas ne 
tik prieš Jūsų amžių, bet ir 
prieš Jūsų darbus”, pareiš
kė, tarp kitko, žurnalistas 
A. Laurinčiukas, sveikinda
mas jubiliatus. Jis įteikė 
kiekvienam jubiliatui po 
knygą su atitinkamais įra
šais ir su parašais nuo sa
vęs, Edm. Juškio, Ž. Gau- 
lienės ir J. Požėlos.

“Laisvės” adm. L. Ka
valiauskaitė pasveikino ju
biliatus su geriausiais lin
kėjimais ir įteikė kiekvie
nam draugui po rašomąją 
plunksną su įrašu: “Lais
vė” 1911—1971.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba plačiau apsistojo 
apie “Laisvės” vajų, pri
mindamas kaip svarbu ir 
reikalinga laikraščiui fi
nansinė parama. Pasveiki
no jubiliatus ir svečius iš 
Lietuvos. Apgailėjo P. Bu- 
knio, J. Barkaus ir V. Ven- 
ckūno, kad dėl nesveikatos 
negali dalyvauti “Laisvės” 
vajaus atidarymo bankete.

Jubiliatas Juozas Dainius 
kalbėjo trumpai padėkoda
mas už linkėjimus. Juozas 
dirba “Laisvėje” ant preso 
jau daug metų, tad pravar
tu apie jį plačiau pasisa
kyti.

J. Dainius gimė 1890 me
tais, Šakiuose. Sukakęs 16 
metų, jis pradėjo dirbti 
Kaune, S. Banaičio spaus
tuvėje. 1908 m. persikėlė 
dirbti į Seresefskio spaus
tuvę — Vilkaviškyje, 1910 
metais atvažiavo į JAV.

Atvažiavus Amerikon ir 
nemokant anglų kalbos, 
Juozui teko dirbti ant ge- 
žinkelio, vėliau ligoninėje. 
1912 metais atvažiavo į 
New Yorką ir gavo darbą 
“Vienybės” span s t u v ė j e, 
kur išdirbo 3 metus. Pas
kui dirbo “Kovoj” — Phi- 
ladelphijoj, o iš ten persi
kėlė į amerikonų spaustu
vę. Depresijos laikais, nete
kus darbo, 1938 metais J. 
Dainius pradėjo dirbti 
“Laisvės” spaustuvėje. Iš
dirbus iki 1947 metų, jis 
perėjo dirbti vėl pas ame
rikonus, pakol išėjo į pen
siją. Dabar, esant pensi
joj, materialiai Juozas su 
šeima gali pragyventi, bet 
jis jaučia reikalą palaikyti 
pažangiąją spaudą ir dirba 
prie “Laisvės” preso iki 
šiai dienai. Jo darbą labai 
įvertiname ir jis vertas pa
garbos.

Kitas jubiliatas, taip pat 
“Laisvės” spaustuvės dar
bininkas, Petras Šolomskas. 
Jau 50 metų, kai jis dirba 
“Laisvėje,” ir savo kalboje 
pasakė, kad jis dirbs tol, 
kol jo sveikata leis.

Jubiliatai Walter Keršu
lis ir W. Baltrušaitis, abu
du ilgamečiai veikėjai, pa-

sižadėjo dirbti, kol jėgos 
leis, ir Baltrušaitis paauko
jo “Laisvei” $100, o Keršu
lis $10.
Jubiliatas Mykolas Stako

vas prisiminė, kaip jis pra
dėjo skaityti “Laisvę,” kaip 
šis laikraštis davė jam su
pratimą kovoti už geresnį 
darbininko būvį..

Pirm. P. Venta padėkojo 
šeimininkėm Kazei Čeikau
skienei ir Julei Lazauskie
nei už skaniai pagamintą 
maistą. Jis įvertino jų 
triūsą, darbą, kuris yra la
bai sunkus ir reikalauja 
daug energijos. Iššaukus 
abidvi šeimininkes, visi sve
čiai jom padėkojo aplodis
mentais. Prie priruošiamų
jų darbų dirbo P. Venta, 
J. Lazauskas, V. Bunkus ir 
G. Waresonas.. Prie stalų 
patarnavo: N. Ventienė, N. 
Buknienė ir V. Bunkienė. 
Prie pardavinėjimo bilie
tu dirbo Ieva Mizariene.

Reikia priminti ir tai, kad 
skanioji obuolienė buvo pa
daryta iš draugų Lazauskų 
sodo obuolių. Pamidorus 
aukojo Kaulinienė ir gėles 
Lazauskienė.

Gaila, kad pasitaikė lie
tinga diena. Lietus taip 
smarkiai pylė, kad net kaž
kurias subway stotis už- 
plukdė, kas sutrukdė dau
geliui žmonių atvažiuoti.

Nežiūrint to, banketas 
pavyko gerai.

Gražu, kad buvo pagerb
ti laisviečiai—veteranai. Di
delė garbė turėti tokio am
žiaus laisviečius, kuriems, 
nežiūrint amžiaus, rūpi 
puoselėti pažangiąją spau
dą ir prie Jos esančias or
ganizacijas. Gaila, kad ne
galėjo bankete dalyvauti P. 
Buknys, J. Barkus ir V. 
Venckūnas. Mes siunčiame 
jiems kuo nuoširdžiausius 
linkėjimus ir primename 
jiems, kad mintyse mes 
esame su jais.

P. Venta prisiminė ir mi
rusį “Laisvės” redaktorių 
Rojų Mizarą, kuris tiek 
daug dirbo prie laikraščio 
ir kurio mes taip pasigen
dame.

“Laisvės vajaus pradžia 
jau padaryta. Newyorkie- 
čiai savo pareigą atliko la
bai dosniai, dabar ragina
me ir kitų miestų laisvie
čius susirūpinti “Laisvės” 
vajumi.

H. Feiferienė

LAIMĖTOJAI
Rugsėjo 27 d., dovanas 

laimėjo sekami asmenys:
Mrs. N. Dudonis, Ches

ter, Pa., Radio-clock.
M. Zdankus, Pittsburgh, 

Pa., laikrodėlį (padovanojo 
drgė Burkauskienė iš Eli
zabeth, N. J.)

Jeff Ūsas, Binghamton, 
N. Y., $35.

F. Gricius, Rochester, N. 
Y., $25.,

T. N. Hayes, Teaneck, N. 
J., $15.

LLD 1-os kp. nariams
Gerbiami pirmosios kuo

pos nariai! Po ilgokų vasa
ros vakacijų, turime pradė
ti reguliarius suširinkimus. 
Pirmasis susirinkimas įvyks 
sekantį ketvirtadienį, spalio 
8 d., 4 vai. po pietų, Laisvės 
salėje.

Draugai - nepatingėkite 
atvykti į susirinkimą, turi
me bent porą svarbių apta
rimų — balsavimas - rinki
mas Centro Komiteto ir mi
nėjimas - sukaktis 3-jų me
tų nuo Rojaus Mizaros 
mirties.

iV a 1 d y b a

40 metų jubiliejus
Šį sekmadienį LDS 46 

kuopa duos gražią progra
mą. Pirmas lietuvis filmi- 
ninkas G. Klimas pagami
no kalbantį filmą su Aido 
choro saviveiklininkų pa-, 
galba. G. Klimas parodys 
“Katriutės gintarus,” mu- 
zikalinė operetė.

Vilniaus filmų studijos 
gamintas filmas

Rodys Jonas Grybas, su 
kalba, muzika ir dainomis. 
Labai įvairus filmas.

G. Klimo 82-ąjį gimtadie
nį atžymėsime su jo gamin
tu filmu.

Kviečiame New Yorko ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Būsite gražiai priim-, 
ti ir puikiai patenkinti.

J. G.

Jubiliejus ir filmų 
rodymas

Jau šį sekmadienį, spalio 
4-tą dieną, 2-rą valandą po 
pietų, “Laisvės” salėje, 102- 
-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., įvyks LDS 46 
kuopos jubiliejus ir filmų 
rodymas. Jurgiu Klimas 
rodys filmą “Katriutės 
Gintarai”, o Jonas Grybas 
— Vilniaus Studijos filmus.

Tad visi esate kviečiami 
ateiti ir matyti šiuos įdo
mius filmus.

Įžanga $1.50 asmeniui.
Kviečia LDS 46 kuopos 

Komitetas

Aido Chorui
Mieli Aidiečiai!

Oras atvėso. Būtinai su- 
sirinkim į dainų pamokąs 
šį penktadienį. Yra keletas 
užkvietimų, kuriuose turė
tumėm dalyvauti. Būkime 
visi ir atsiveskime naujų 
dainininkų.

Mildred Stensler
Mokytoja

Jonas Grybas
Pirmininkas

New Yorkas. — Kuro pri
statytojai susirūpinę, kad 
šalčiams užėjus gali pri
trūkti kuro šioje plačioje 
apylinkėje. Gali pritrūkti 
natūralinio gazo, anglies ir 
aliejaus.

SAPNUOJU JŪRĄ
Aš kas naktį 

sapnuoju jūrą.
Nors tenai,
Kur gimiau aš kadai, 
Tik maži ežerėliai žiūri 
Į padangę ramiai 
Ir šaltai.

Nors tenai
lygumom pasibaigia 

Ir dangus,
ir įdūkę žaibai, 

Nors tenai 
Dažnai keldavo baimę 

Ežerai,
Pasišiaušę raibai.

O dabar, tartum 
bocmaną seną, 

Šaukia siaubūs,
žali vandenai, 

Kur svajonės 
Ir mintys gyvena, 
Kur sudūžta 
Daina ir sapnai.

Lyg gyvi , 
Jie ištiesia man ranką 
Ir vis kužda

mintis atšiaurias. 
---------- Lygumų ir

' tylos nepakanka, 
Jei likimas tau davė 
Bures.

Petras Keidošius

Mieste pasidairius
Vandalai pasidarbavo Cen

tral Parko zoologijoje. Pri
mėtė stiklų ir kitokio niek
niekio į lokių narvus.

Lokių prižiūrėtojai buvo 
susirūpinę, kad lokiai nuo 
sudaužytų stiklų nesusižeis- 
tų ir neapsinuodytų.

• 1 t

Vienas New Yorko de
tektyvas rastas kaltu už 
priėmimą $500 nuo automo
bilio vagies. Teisėjas pa
skelbė, kad bausmė suspen
duota.

Miesto administracija pa
darė pirmus žingsnius už- 
strei kuo tiems 900 namu 
Bronxe, kad būtų suteiktas 
nuomininkams reikali n g a s 
patarnavimas.

Kennedy Interanati o n a 1 
Aerodrome policija suėmė 
Izraelio armijos veteraną ir 
jo žmoną, radę tarp drabu
žių paslėptus ginklus. Jie 
buvo susitarę nuvaryti į Iz
raelį arabų lėktuvą, bet 
jiems nepasisekė.

•
Daktarai patyrė, kad sū

rus vanduo yra geriausia 
gyduolė nuo choleros.

•
Miesto ir valstijos tarnau

tojų direktorius Gotbaum 
kviečia visus unijistus su
kilti prieš AFL-CIO prezi
dento Meany pragaištingą 
politiką, kuri skaldo orga
nizuotų darbininkų gretas 
ir tuo pasitarnauja išnau
dotojams.

Mirė pdsižymėjusi aktorė 
Marjorie Nichols, vaidinusi 
net 100 televizijos filmų, 
taipgi Broadway teatruose.

•
Spalio 3 d. taikos kovoto

jų grupės ruošia protesto 
demonstraciją prieš Pietų 
Vietnamo vice prezidentą 
Ky, atvykstantį su karine 
propaganda. Ky yra viešai 
pareiškęs, kad Hitleris buvo 
jo geriausias draugas.

300 artistų, atstovaudami 
kelias artistų grupes, susi
rinkę į mitingą nusitarė su
kurti savo uniją, kuri kovos 
už artistų teises draugijoje.

Rep.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyksta trečia
dienį, spalio 7, Laisvės na
me. Pradžia 5:30 vai. va
kare. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. Valdyba

LDS 1 kuopos nariams
Gerb. kuopos nariai! Šiuo 

pranešame, kad sekantis 
mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 6 d., 
4 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Taip, rodos, paskiau - 
siame susirinkime buvo nu
tarta.

|piETŪS PAS J. K. ČIURLIUS?
| JŲ SODE, PATTENBURG, N. J.

$ Sekmadieni, Spalio-October 11 d.
X Pradžia 12 valandą dieną

<«<J Štai kelrodis: Pattenburg randasi prie kelio 22. 
Taigi tuo keliu ir reikia važiuoti tiek iš New Yor- 
ko pusės, tiek ir iš Eastoųo pusės. Iš New Yorko 
pušės Pattenburgas randasi kairje pusėje kelio 22,

#£ .iš Easitono—dešinėje. Automobilių vairuotojai ži- 
X nokite, kad privažiavus Pattenburg iškabą reikia X
* [ išsisukti.

Parengimų Kalendorius
Spalio 4 diena *

LDS 46 kuopos 40 metų 
jubiliejus ir gimtadienio at- 
žymėjimas įvyks Laisvėn 
salėje, 102-02 Liberty Avev, 
Ozone Park, N. Y.

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. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 
18 dieną. Prasidės 11 vai. 
ryto. Po konferencijos pui
kūs pietūs delegatams ir 
svečiams. Vieta: 339 Ea^t 
4th St., Chester, Pa. Konfe
rencija bus labai svarbi. *

Apskrities Komitetas

Spalio 18 d.
LLD 28 kuopa rengia pik- 

niką-pietus spaudos naudai, 
K. J. Vaitonių sodyboje, 25 
Roosevelt Drive, Waterbu
ry, Conn. Pietūs — 1 vai.

Spalio 18 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros apskrities pietūs 
pagerbimui K. Paciūno ir A. 
Ramoškos. Vieta 15 Ann 
St., Harrison, N. J. Pra
džia 1 vai.

Spalio 25 d. į
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, 
N. Y.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Ma- 

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Gran$ 
Avė., Maspeth, N. Y. Pf'Q- 
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.




