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KRISLAI
Pelnas virš visko 
Didžiulis filmy biznis 
Nauji lytiniai vaistai 
Moteris erdvėse 
Parengimai “Laisvės” naudai

J Gasiūnas♦
Jungtinių Valstijų vyriau

sybės Tarptautiniam Išsivysty
mui Agentūra susitarė su Co
ronation kompanija pasiųsti 
Lao pabėgėliams iš karo lau
ko 60,000 dėžių (632 tonas) 
dietinių gėrimų, kurie turi cy
clamates.

Cyclamates—artificialis pa- 
feldinimas, neturįs kalerijų, 
bet Jungtinėse Valstijose bu- 
v<F pripažintas kaip išvystas 
vėžio ligą. Laboratorijose iš
bandymai ant žiurkių tai pa
rodė. Todėl Amerikoje cycla
mates uždrausta naudotrrt

Dienraštyje “Wall Street 
Journal” dr. G. J. Roth pa
stebi, jog toks vyriausybės 
elgesys neleistinas. “Tai reiš
kia rasizmą. Jeigu tai negerai 
mums, tai negerai ir jiems”. 
Kadangi Laoso žmonės gelto
nosios rasės, tai galima juos 
naikinti visokiais būdais. Lai 
jie geria sveikatai žalingą gė
rimą, kompanijai didelį pelną 
nešantį.

1941 metų gruodžio 7 d. 
japonai išbombardavo Jungti
nių Valstijų militarinio laivy
no bazę Hawaii uoste Pearl 
Harbor. Tai buvo pradžia 
Jungtinių Valstijų karo su Ja- 
pcįpija ir kartu su visa fašisti
ne' ašimi.

zOth Century Fox, pasire
miant tragišku įvykiu, paga
mino istorinį filmą “Tora! To
ra! Tora!”, kuris kainavo 25 
milijonus dolerių. O kad gau
ti iš to flimo rodymo pelno, 
tai reikia pirmiausiai gauti 
42 milijonus dolerių pajamų.

Tai parodo, koks milžniš- 
kas Amerikoje flimų bznis.

Scheringo laboratorijos Ber
lyne gamina naujus vaistus, 
kurie žymiai sumažina lytinį 
gašlumą. Juos ilgai naudojant 
gali visai sunakinti lytinį no
rą.

Jau daugiau kaip 30,000 
vokiečių tuos vaistus naudo
ja, išleisdami kasdien po do
lerį. Vakarų Vokietijoje jie 
naudojami ir prieš kai ku
riuos lytinius kriminalistus, 
kurie prievartauja moteris. 
Sakoma, vaistai pavaduoja

4 Amerikoje jie taipgi randa 
pirkėjų, kurie negali suvaldy
ti savo lytinio gašlumo.

Tarybinė kosmonaute Va
lentina Tereškova Nikolajevą 
rašo, kad moteris erdvėse ga
li taip gerai išsilaikyti, kaip 
ir vyrai ir kai kuriais atžvil
giais dar geriau.

Ji nurodo, kad po kelionės 
erdvėse jos pagimdyta dukra 
pilnai sveika ir jokio erdvių 
kelionės efekto nejaučia. Ko- 
smonautė Tereškova išskraidė 
erdvėse tris dienas 1963 me- 
taais.

Jungtinės Valstijos turi 59 
vyrus astronautus ir nei vie
nos moters. Tarybų Sąjunga 
turi 100 kosmonautų, tarp ku
rį^ yra penkios moterys.

^jį sekmadienį “Laisvės” nau
dai ruošiami pietūs pas Čiur- 
fhis Pattenburg, N. J. Kiti 
pietūs įvyksta Hartford, 
Conn .

Automobilią darbininkai jau 
pasiekė pirmus laimėjimus, 

vieningai laikosi streike
Detroitas.— General Mo

tors korporacijos Diesel fa
briko direktoriai susitarė su 
unija atnaujinti kontraktą. 
Streiką laimėjo 6,500 darbi
ninkų. Tai pirmas ir žymus 
šiame streike laimėjimas.

Pasiekta laimėjimų ke
liuose miestuose mažesnėse 
GM dirbtuvėse. Tai sutei
kia vilti ir kitiems GM dar- c

Kompartijos vadas Gus Hali 
apie Tito “gerbiamą svečią”

New Yorkas.— Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali rašo laikraštyje 
“Daily World” apie Jugos
lavijos prezidento Tito pasi
tikimą JAV prezidento Nix
ono,' kaip labai “gerbiamo 
svečio”.

Gus Hali nurodo, kad Ti
to nevyko į Egipto prezi
dento Nasserio laidotuves, 
nes turėjo pasitikti ir priim-

JAV lėktuvai padidino | Pakeltos plieno unijos 
bombard. Kambodijoje
Saigonas. — Per keletą 

dienų Jungtinių Valstijų 
lėktuvai smarkiai bombar
davo Kambodijoje, Pietų 
Vietname ir Laose partiza
nų įsitvirtinimus. Padidin
tas bombardavimas buvo tę
siamas ypač Kambodijos 
sostinės apylinkėje, kur 
partizanai yra įsitvirtinę.

Partizanai jau turi atkir
tę net tris didžiuosius Ka‘m- 
bodijos sostinės kelius. To
dėl susisiekimas su sostine 
žymiai pasunkėjo. Sostinę 
gina Kambodijos valdžios 
jėgos su Pietų Vietnamo ir 
Tailando karių parama.

Karas Indokinijoje nema
žėja. Apskaičiuojama, kad 
šiuo metu Indokinijoje už
mušama apie 2,000 žmonių 
į savaitę.

Kova Darbo Partijoje
Blackpool. — Anglijos 

Darbo Partija, praradusi 
valdžios vairą, turėjo aštrių 
diskusijų dėl “socialistinės 
Anglijos kūrimo”.

Kairieji delegatai smar
kiai kritikavo partijos va
dovybę, kuri, visai nesisten
gė šalį pasukti į socialistinį 
kelią. Todėl ir pralaimėjo 
valdžios vairą.

Naujuoju partijos pirmi
ninku išrinktas parlamento 
atstovas lan Mikardo, lin
kęs į kairiąją pusę.

Los Angeles.— Kaliforni
joje ištikusiuose miškų ir 
krūmų gaisruose žuvo 14 
žmonių.

Tikimės, kad abu parengi
mai bus sėkmingi, kad jie žy
miai prisidės prie “Laisvės” 
finansinio vajaus laimėjimo. 

bininkams laimėti streiką. 
Unijos prezidentas Wood- 
stock grįžo apsilankęs ki
tuose miestuose. Jis rapor
tavo, kad jau pasiekta ke
liose vietose gražių laimėji
mu, v

V i s i GM korporacijos 
streikieriai tikisi pilnai lai
mėti kovą. Pas streikierius 
jaučiamas vieningumas ir 
ryžtas streiką laimėti.

ti “gerbiamą svečią” Nixo- 
ną, kuris vadovauja agresy
viam karui Indokinijoje.

Kodėl Jugoslavijoje nepa
sakyta “gerbiamam svečiui” 
sekamai: “Nixonai, ištrauk 
JAV imperialistines jėgas iš 
Indokinijos dabar”?

Iš Jugoslavijos Nixonas 
nuvyko į Ispaniją, kur tą 
patį “garbingą svečią” ma
loniai priėmė ir vaišino fa
šistinis diktatorius Franko.

viršininkų algos
Atlantic City, N. J. — 

Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos konvencija pakė
lė unijos viršininkams al
gas nuo $5,000 iki $10,000 
į metus.

Unijos prezidentas Abel 
dabar gaus $60,000 į metus, 
sekretorius-iždininkas Bur
ke — $42,000, vice preziden
tas Moloney — $42,000, na
cionaliniai direktoriai — po 
$52,000.

Unija dabar turi milijoną 
du šimtus tūkstančių narių. 
Tai didžiausia AFL - CIO 
unija.

4 milijonai laidotuvėse
Kairas. — Egipto prezi

dento Nasserio laidotuvėse 
dalyvavo daugiau kaip 4 mi
lijonai žmonių. Tokių didelių 
laidotuvių vargiai kur nors 
yra buvę.

Laidotuvėse, dalyvavo 18 
kitų valstybių galvų ir 9 
premjerai, šimtai pasiunti
nių. Visos biznio įstaigos 

j buvo uždarytos. Miestas ir 
visa šalis paskendo liūdesy
je.

Laidotuvėms va d o v a v o 
laikinai užėmęs prezidento 
vietą Sadatas. Po laidotu
vių valdančios socialistinės 
partijos centro komitetas 
vienbalsiai nuskyrė Sadatą 
kandidatu prezidento vie
tai. Kai parlamentas jo kan
didatūrą užgirs, tuomet bus 
leista visuotinam piliečių 
balsavimui. Iš visko atrodo, 
kad Sadatas pasiliks prezi
dentu.

Kairas. Egipto preziden
to Nasserio laidotuvėse mi
rė 48 žmonės.

Meksikos armija prieš studentus
Guadalajara. — Meksikos 

armija visa jėga puolė stu
dentus, užėmusius Polytech- 
n i k o s mokyklos pastatą. 
Studentams vadovavo išrink
tojo šalies prezidento Eche
verria žmonos brolis And
res Zuno. 
.................. .....—

Plieno darbininką konvencijoj
Atlantic City, N. J. — 

Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos konvencijoje iš
kilo labai daug problemų ir 
nepasitenkinimo unijos va
dovybe, kuri žymiai nustel
bia demokratines unijos ei
linių narių teises.

Delegatai nusiskundė, kad 
konvencijoje daugeliui dele
gatų nebuvo pakankamai 
progos pareikšti nuomones 
labai svarbiais klausimais, 
kad prezidentas Abel atsisa
kė išmesti iš kontraktų

Staigi mirtis 
žymaus veikėjo

s y' '

Vilnius, rugs. 7 dieną. — 
Vakar čia buvd gauta jnnia, 
kad šių metų spalio 2 dieną 
Montevidejuj rrtire “Darbo” 
atsakingasis redaktorius ir 
Urugvajaus ./Lietuvių Cent
ro pirmininkas Stasys Rasi- 
kas.

' A.;Vaivutskas
Tai labai/ labai skaudus 

nuostolis Lotynų Amerikos 
pažangiesiems lietuvi a m s. 
Drg. Stasys Rasikas tik ne
seniai lankėsi Lietuvoje ir 
tiktai šiomis dienomis at
šventė savo 60-ą j į gimtadie
nį.

Kosygino patarimas 
Egipto vadams

Kairas. — TSRS premje
ras Kosyginas Nasserio lai
dotuvių metu išbuvo Kaire 
5 dienas, kuriose turėjo su 
Egipto vadais pasitarimų.

Dienraštis “Al Ahram” 
rašo, kad Kosyginas patarė 
Egipto vadams pildyti mū
šių paliaubas ir dalyvauti 
taikos derybose, i

Nori politinės galios
Princeton, N. J. — Nacio

nalinės Moterų Organizaci
jos direktorė Karen De
Crow pasakė moterų gru
pei, kad jau laikas mote
rims kovoti už politinę ga
lią.

“Mes laukėme 6,000 metų, 
bet dabar jau nebegalime 
ilgiau laukti”, ji pareiškė. 
Moterys turi paimti politi
nę galią į savo rankas, nes 
jos turi šalyje daugumą.

Kual Lumpur. — Malaizi
jos valdžia paskyrė buvu
siam premjerui Rahmanui 
$1,340 į mėnesį pensijos ir 
$66,667 dovaną, kuomet Ma
laizijos liaudis baisiai skur-« 
džiai gyvena.

Gynybos departament a s 
informuoja, kad riaušėse 
užmušti penki studentai, 25 
areštuoti. Studentai liudija, 
kad jokio pasipriešinimo 
armijai nebuvo, bet ji vis- 
tiek apšaudė studentus ir 
penkis užmušė.

streiko draudimo paragra
fus, kad unijos biurokratija 
ir kompanijų spaudimas pa
laiko rasinę diskriminaciją 
darbuose.

Konvencijai pasiūlyta dau
giau kaip 1,000 rezoliucijų. 
Daugelis delegatų priešino
si viršininkams algų pakė
limui, bet algos buvo pakel
tos. Nelaimėtas reikalavi
mas, kad į unijos vadovybę 
būtų įtraukta daugiau neg
ru.

Rinkimai - 
referendumas

Atlantic City, N. J.—Kal
bėdamas plieno darbininkų 
unijos konvencijoje, demok
ratu kandidatas New Yor- 
ko gubernatoriaus vietai 
Goldberg pareiškė, kad lap
kričio 3 d. rinkimai bus kaip 
ir referendumas, ar Nixono 
administracijos politika bus 
juose užgirta.

Tarp 1948 ir 1960 metų 
Goldberg buvo generalinis 
Jungtinės Plieno darbinin
kų Unijos advokatas. Gold
berg pasakė, kad Nixono- 
Agnew administracija yra 
priešdarbininkiška. Tai di
džiojo biznio administracija.

Paryžius.— Kai Amerikos 
delegacijos galva Bruce pa
ragino Šiaurės Vietnamo 
delegacijos atsakyti į jo siū
lymą, delegacijos vadas 
Thuy pasakė: “Geriausia 
JAV išeitis iš šio daug kai
nuojančio karo. dabar jį 
baigti”.

Taksai apsaugai nuo 
lėktuvų kidnaperių

Washingtonas.— Kongre
sas nubalsavo taksais sukel
ti 92 milijonus dolerių. Tak
sai bus uždėti ant visų ke
leivių bilietų.

Už tuos pinigus bus užlai
kyti 2,500 ginkluotų 
maršalų, kurie saugos 
tuvus nuo kidnaperių.

oro 
lėk-

Lima. — Peru 30,000 mai- 
nierių ir metalo darbininkų 
laimėjo algų pakėlimą, ame
rikiečių manadžerių pašali
nimą ir unijos pripažinimą.

Cleveland as. — Tarptau
tinės Chemikalų Darbinin
kų Unijos konvencijos 500 
delegatų pasisakė prieš ka
rą Indokinijoje.

Londonas. — Anglijoje ir 
vėl didėja streikų bangos.

Draugiškas Nixono vizitas pas 
Ispanijos diktatorių Franko 

ir pažadas kooperuoti
Madridas. — Vykdamas 

iš Jugoslavijos prez. Nixo
nas užsuko ir į Ispaniją, 
kur jį iškilmingai pasitiko 
diktatorius Franko. Aero
drome Nixoną maloniai pa
sitiko Franko ir kiti fašis
tiniai pareigūnai.

Nixonas tada pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų ry-

Spaudos reporteriai liudija 
apie bombardavimus Kambod
Phom Penh. — Kambodi

jos sostinėje esą vakarų 
žurnalistai ir reporteriai sa
vo spaudai nuolat praneši
nėja apie Amerikos lėktuvų 
bombardavimą Kambodijos 
teritorijos. Bombardavimai 
kasdien tęsiami.

Per pastaruosius trejetą 
mėnesių Europos spaudos 
žurnalistai raportavo, kad 
amerikiečiai visai nei nema
no sumažinti bombardavi
mus. Amerikos militarinė 
komanda visai atvirai sako,

Unijos smerkia GM 
remiamų spaudų

Detroitas. — Kai kurių 
unijų viršininkai pasmerkė 
vietinę komercinę spaudą, 
kuri reiškia simpatiją Gene
ral Motors korporacijai au
tomobilių darbininkų strei
ko metu.

“Detroit Free Press” ra
šo, kad GM korporacijos pa
siūlymai esą dbsnūs ir unija 
turėtų pasiūlymus priimti. 
Bet unija esanti pasimoju- 
si laikytis infliacinių reika
lavimų. Panašiai ir kiti ko
merciniai laikraščiai rašo.'

1 jos jėgų is- 
;tątyto laiko,

Washingtonas. — Trečia
dienį prezidentas Nixonas 
pasakė ilgai populiarintą ir 
garsintą dar vieną kalbą 
Vietnamo karo reikalais. Ją 
užgyrė abiejų kapitalistinių 
partijų vadai Kongrese.

“Karo baigimui” preziden
tas pasiūlė 5 punktų prog
ramą: 1) Paskelbti paliau
bas, 2) sušaukti tarptautinę 
“Indokųiijos taikos' konf.,”
3) Amerika pasirengus pra
dėt derybas dėl Jos jėgų iš
traukimui nūs
4) ieškoti abiems pusėms 
politinio visos Indokinijos 
klausimo išsprendimo ir 5) 
paliuosuoti abiejų pusių vi
sus politinius kalinius.

Prezidentas nė neprisimi
nė apie svarbiausią liaudie- 
čių reikalavimą, būtent, kad 
būtų sudaryta pačių vietna
miečių laikina koalicinė val
džia, kuri pravestų rinkių 
mus ir sudarytų Pietų Viet
name naują pastovią val
džią.

Paryžius.— šiaurės Viet
namas ir Vietkongas (Liau- 

šiai su Ispanijos fašistiniu 
režimu esanti nepavaduoja
ma jėga Vidurio Rytuose 
taikai išlaikyti. Nixonas ta
rėsi su Franko apie tolesnį 
kooperavimą.

Prez. Nixo.no ir Franko 
apsaugai buvo sumobilizuo
ta keletas tūkstančių poli- 
cistų ir kareivių.

kad bombardavimas bus tę
siamas visur, kur tik parti
zanai bus įsitvirtinę.

Vakarų spaudoje telpa 
daug iš bombardavimų nuo
traukų, kurios aiškiai liudi
ja nuolatinę amerikiečių 
lėktuvų veiklą Kambodijoje. 
šiomis dienomis vienas žval
gybinis lėktuvas buvo nu
muštas ir du amerikiečiai 
kareiviai žuvo. Reiškia, 
amerikiečiai tebekariauja ir 
tebežūsta Kambodijoje.

Komunistų vadovybėje 
Kerala valstija

New Delhis, Indija.— Ke
rala valstijos valdžią perė
mė kairiųjų koalicija, ko
munistų vadovaujama. Pri- 
saigdintas 9 narių kabine
tas.

Kairiųjų koalicija laimėjo 
rugsėjo 17 d. rinkimuose 69 
vietas iš 133 vietų. Jie todėl 
sudarė daugumą atstovų.

Londonas.— čia gauta ži
nių, kad Kinija atmetė Ta
rybų Sąjungos siūlomą ne
puolimo sutartį. Kinija nori 
iš Tarybų Sąjungos ir Mon
golijos nemažos teritorijos.

Boston, Mass. — Dienraš
tis “Christian Science Mo
nitor” pakėlė pavienės ko
pijos kainą nuo 10 c. iki 15 
c., o už metinę prenumera-

Hartford, Conn. — Gene
ralinė asamblėja svarsto pa
ilginti bedarbių apdraudos 
mokėjimą.

Brinfield. III. — 11 metų 
T. Gorsuch ir 12 metų R. 
Staley rastos miške mirtinai 
peršautos.

Trento, Italija. — Sprogo 
bombos trijuose teatruose. 
Vienas žmogus sužeistas.

dies Išsilaisvinimo Frontas) 
atmetė prezidento pasiūly
mus. Sako, jo kalba ir pa
siūlymai tapo padaryta tik
tai naminei politinei pro
pagandai. Mat, lapkričio 
mėnesį įvyks kongresiniai 
rinkimai, tai Nixonas nori 
pakelti republikonų prestižą 
ir laimėti jiems piliečių bal
sus.

Nixo.no
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Kova už vadovybę Egipte
KOMERCINĖJE spaudoje ir šiaip žinių agentūrų 

pranešimuose pasipylė srautas užuominų, kad Jungti
nėje Arabų Respublikoje (Egipte) pradėjus kunkuliuoti 
aštriausia kova už galią ir vadovybę. Varžymasis einąs 
už paveldėjimą mirusio prazidento Gamal Abdel Nasse- 
rio “sosto”. Pagrindiniai einanti kova tarpe dviejų sro
vių. Viena norinti dar arčiau bendradarbiauti su Tary
bų Sąjunga ir kitomis socialistinėmis šalimis, o kita sie
kianti pasukti gaires tolyn nuo socialistinio pasaulio 
link kapitalistinio pasaulio su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis priešakyje. Pranašaujama, kad nuo šios 
kovos už galią Egipte priklausys ateityje raida santykių 
tarp arabų ir Izraelio.

Pranešimuose minimos šios tarpusavyje kariaujan
čios asmenybės: Socialistinės Sąjungos Partijos vadas 
Aly Sabry, karo ministeris generolas Mohammed Fawzi, 
viceprezidentas (kuris dabar eina laikinojo prezidento 
pareigas) Anwar Sadat ir Valstybės sekretorius Samri 
Sharaf. Iš pranešimų neaišku, kuris kurios, pozicijos 
laikosi.

Sunku pasakyti, kiek tuose spėliojimuose ir to
je spekuliacijoje yra tiesos, o kiek prasimanymo. Ta
čiau negalima įsivaizduoti tokios padėties, kad šiandien 
Egipte nebūtų jokio trynimosi tarp vadovaujančių as
menybių, kad visi iki vienam būtų vienos nuomonės to
kiais baisiai svarbiais klausimais, kaip Egipto santykiai 
su kitomis arabų šalimis, su Izraeliu, su socialistiniu ir 
kapitalistiniu pasauliais. Klausimas tik gali būti apie 
tikruosius tos kovos pagrindinus, ir kaip aštri ta kova 
iš tikrųjų yra.

Reikia tikėtis, kad ta tarpsavinė kova yra tokios 
formos, kad Egiptas nepavirs antraja Jordanija, kad 
nuomonių skirtumai tarp vadų neišsigims į civilinį karą. 
Šiandien Egipte civilinis karas atneštų didžiausią nelai
mę ne tik arabams, bet visam taikos reikalui Vidurio 
Rytuose.

Netenka abejoti, kad mūsų vyriausybė nesigaili pa
stangų Egiptą patraukti savo pusėn ir nustatyti prieš 
socialistinį pasaulį. Būtų nenatūralu tikėtis kita ko. 
Bet reikia tikėtis, kad Egipte laimės demokratinės jė
gos, kurios bus pajėgios vesti prie atsteigimo taikos šia
me pasaulio kampe.

O TURIME IR 
LAIMĖJIMŲ

Rugsėjo 3 dieną “Daily 
World” vedamajame “Trib
ute to people’s struggle” 
sužymi .keletą nemažų lai
mėjimų. O jie buvo laimėti 
dėka Amerikos liaudies ma
sinės kovos, didelių, ryžtin
gų pastangų.

Štai jų keletas:
Prezidento paskirta ko

misija ištyrimui studenti
jos sukilimo priversta pri
pažinti, kad Mississippi val
stijos policija kalta už nu
žudymą dviejų juodųjų 
Jackson State kolegijos stu
dentų gegužės 14 dieną.

Prezidentas priverstas 
paskirti pridedamai 30 mi
lijonų dolerių juodųjų žmo
nių aukštosioms mokyk
loms.

Senatas priėmė įstatymą, 
kuris suteikia federalinei 
valdžiai galią traukti į teis
mą tuos, kurie praktikuoja 
rasinę diskriminaciją, sam
dydami darbininkus.

Federalinis teismas pri
pažino, kad New Yorko 
seimelio priimtas įstaty
mas, kuris draudžia vaikus 
autobusais vežti į mokyk
las1, kad būtų panaikinta 
rasinė segregacija mokyk
lose, yra priešingas konsti
tucijai.

Tiesa, sako laikraštis, šie 
laimėjimai nėra tokie, ku
rie duotų pagrindines pa
čioje sistemoje reformas, 
bet jie parodo, kad liaudis 
savo ryžtingomis kovomis 
gali priversti valdančiąją 
klasę duoti kai kurias kon
cesijas.

žemaitei statomas Vilniuje. 
Jis iškils skvere, esančiame 
Lenino prospekte, tarp Sveika
tos apsaugos ministerijos ir 
techninės literatūros knygy
no.

. . .Jos žvilgsnis gilus ir su
simąstęs. Pasirišusi skarą, 
rankas susidėjusi ant kelių, ji 
sėdi paskendusi savo godose. 
Šią monumentalią žemaitės 
skulptūrą profesorius P. Ale
ksandravičius sukūrė prieš 
porą dešimtmečių. Už darbą 
jis buvo apdovanotas TSRS 
Valstybine premija. Ilgą lai
ką skulptūra buvo eksponuo
jama Tretjakovo galerijoje, 
kur ji žavėjo lankytojus tur
tinga psichologine charakte
ristika, savita kompozicija, 
subtilia lipdyba. Šis kūrinys 
ir pasitarnavo modeliu savo 
antrininkui, kuris papuoš Vil
nių. Skulptūra žymiai padi
dinta, dabar jos aukštis trys 
metrai. Ji atlieta iš bronzos 
Leningrade ir jau parvežta į 
Vilnių.

pasiuntė į Lietuvą, manau, 
kad, savo laiku, jo kūryba 
pasiskleis jo gimtojoje šale
lėje.

Ignas tapo palaidotas 
Shady Lane kapuose rugs. 
26 d. šalia savo žmonos Ju
lijos, kuri mirė prieš apie 
22 metus tam atgal. Per vi
są tą laiką nuo jos mirties, 
jis jos labai liūdėjo, o dabar 
ir jis ją pasekė. Šermeninėj

TAIKLI PASTABA
“Vilnies” redaktorius 

Vincas Andrulis savo ko- 
lumnoje daro tokią pasta-

Amžininku balsai
Kas iš lietuvių nėra girdė

jęs Stepo Žuko — žymaus 
dailininko — karikatūristo 
pavardės? Nors nuo to lai-

Sen. J. W. Fulbright ir vėl 
pasisakė

SENATO Užsieniniais reikalais komiteto pirminin
kas J. W. Fulbright ir vėl labai aštriai prabilo prieš pre
zidentą Nixoną ir jo politiką. Šis demokratas iš Arkan
sas valstijos tiesiog pasakė, kad prezidentas sugalvojo 
Tarybinę submarinų bazę Kuboje “apgavimui Amerikos 
žmonių”, nukreipimui jų akių nuo Vietnamo karo ir kitų 
nelaimių, kuriose juos murdo • dabartinės vyriausybės 
politika.

Kaip žinia, prieš kelias dienas prezidentas Nixonas 
paskelbė, kad jis sužinojęs apie Tarybų Sąjungos pasi- 
mojimą įsteigti Kuboje savo povandeninių laivų bazę, 
kas, girdi, sudarytų rimtą ir greitą Amerikos saugumui 
pavojų. Jis sake persergėjęs Tarybų Sąjungą tokio žy
gio atsisakyti.

Ką reikia sakyti apie tokį žmogų, kuris vadovauja 
tokiam milžiniškam kraštui ir užsiima tokiais prasima
nymais?

Senatorių Fulbright tenka pasveikinti už tai, kad 
jis turi drąsos viešai pasmerkti tokią prezidento politi
ką, kuri paremta Amerikos žmonių apgaudinėjimu. 
Daugeliui kitų žymių demokratų ir republikonų politi
kierių nepatinka tokia politika, bet jie nedrįsta viešai 
prieš ją išstoti. Jie laukia, kada pasibaigs Nixono pre
zidentavimo terminas, tai tada jie liausis jam patajkavę. 
Lygiai taip buvo prezidento Johnsono laikais. Toks vi
ceprezidentas Humphrey ir kiti demokratų šulai šnibž
dėdavo prieš savo “bosą”, bet atvirai ir viešai nedrįsda
vo jo politiką atmesti ir.pasmerkti. Jie “susiprato”, tik 
tada, kada jo prezidentavimas pasibaigė.

“Prezidentai, premjerai ir 
karaliai suvažiavo į Kairą lai
doti Egipto prezidentą Gamai 
Abdel Nasser. Maišėsi čia 
munistai su imperialistais, 
nesigriebė ginklo.

Tam tikrose sąlygose 
kraštutinybės taikiai elgiasi.

Pasauliui reikia tokių sąly
gų.”

ko-
ir

Universitetų ryšiai
Pasirašyta dviejų seniau

sių Lietuvos ir Lenkijos 
aukštųjų mokyklų — Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto ir Kro
kuvos Jogailos universite
to — draugystės ir bendra
darbiavimo sutartis. Ji pa
dės toliau plėtoti T. Lietu
vos ir > Liaudies Lenkijos 
mokslinį ir kultūrinį bend-

radarbiavimą.
Vilniaus universitetas pa

našias sutartis jau yra su
daręs su Prahos universite
tu ir Vokietijos Demokrati- 
tinės Respublikos Greifsvel- 
do universitetu.

Londonas. — Anglija iš
leidžia į metus vieno karei
vio išlaikymui $14,186. Ji 
turi 453,000 kareivių.

KAIP BŪTŲ GERIAU?
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” (spalio 2 d.) vedančia
jame “Turėtų būti gerai iš
tirta” sako:

Aną dieną Toronto ir apy
linkės liberalai savo pasitari
me priėmė tarimą, siūlantį, 
kad valdžia monopolizuotų 
marijuanos pardavinėjimą. 
Panašiai, kaip kad. buvox pa
daryta su alkoholio pardavi
nėjimu. Dažnai pasigirsta bal
sai, kad reikia panaikinti 
draudimą vartoti marijuaną. 
Girdi, ji nėra pavojingesnė 
už alkoholį.

Ginčai dėl marijuanos ir ki
tų tokių “gardėsių”, prie ku
rių dabar jaunimas kimba, 
kaip musės prie medaus, eina 
jau daug metų. O tokie pasi
sakymai, kaip liberalų, tiesiog 
akstiną jaunimą naudoti juos. 
Iš tikro, jeigu marijuana nėra 
narkotikas, tai kodėl jis iki 
šiol taip stropiai autoritetų 
persekiojamas ?

Problema rimta ir ji reika
lauja, kad būtų atkreipta į 
ją reikiama atyda. /

PAMINKLAS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS 
KLASIKEI

“Eltos” pranešime iš Vil
niaus skaitome:

Monumentalus paminklas

mūsų tarpo, prabėgo dvide
šimt ketveri metai, bet jis 
ir šiandien gyvas darbo 
liaudies atmintyje. Ne vie
nas senesniosios kartos 
žmonių žavėjosi jo darbais, 
vartydamas satyrinius žur
nalus “Kuntaplį”, “Spakty- 
vą”, “Šluotą”.

Stepas Žukas savo pieštu
ku nuveikė nė kiek nema
žiau, nei kitas šautuvu. Jo 
satyrinis smaigalys dūrė į 
patį blogybės centrą. Todėl 
nenuostabu, kad jo asmeni
nis gyvenimąs domino saty
ros gerbėjus, susipažinusius 
tik su jo darbais.

Čia į pagalbą ir ateina! 
1968 metų leidimo “Vagos” 
leidyklos knyga “Stepas Žu
kas”, kuri ir šiandien kelia 
didelį susidomėjimą. Ir ne 
tik dailininkų, bet ir plačio
sios skaitytojų masės tarpe.

Nuotaikingai ri įdomiai 
užrašyti bei parašyti prisi
minimai, 35 paprastos ir 4 
spalvotos iliustracijos—pui
ki dovana tiems, kas asme
niškai nebuvo pažįstamas 
su lietuviškuoju Bidstrupu, 
kas apie jį girdėjo tik iš ki
tų lūpų.

“Žukas buvo nepalygina
mas pasakotojas. Jis mėgo 
pasakoti įvairius savo gyve
nimo nuotykius, taip pat iš 
tautosakos, apie dvasinin
kus, ponus, šventuosius bei 
velnius, na ir, žinomą, mėgo 
pasakoti ir klausytis anek
dotų. Pačiais sunkiausiais 
karo metais, atsimenu, mū
sų, dailininkų, grupelė, su
sėdusi aplink “Buržuiką” 
(geležinę krosnelę), piaus- 
tėme plonais skridinėliais 
žalias bulves, kepėme jas 
ant įkaitusios krosnelės ir, 
skridinėliams apsk r u d u s, 
valgėme juos, klausydami 
nesibaigiančių Žuko pasa
kojimų”, — rašo atsimini
muose dailininkas Vytautas 
Jurkūnas.

Skaitydamas prisiminimų 
pluoštus, pamiršti, jog Ste
po Žuko nėra gyvųjų tarpe. 
Žmona, sesuo, dailininkai, 
rašytojai padeda susidaryti 
pilną, gyvą ir kovingą saty
riko — karikatūristo pa
veikslą, atgijusį amžininkų 
atminties detalėse.

Augustas Tamaliūuas

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais-

lietuvių literatūros klasikei' vę.” Jie jums bus dėkingi

Išgulėjęs Veteranų ligoni
nėje, Wilkes Barre, Pa., 
apie metus ir pusę, rugsėjo 
22 d. mirė Ignas Klevinskas, 
ilgametis šio miesto pir
maujantis pažangus veikė
jas. Jau prieš keletą metų 
Ignas pradėjo sirguliuoti, 
bet dar vis judėjo, vaikš
čiojo, pasiramstydamas laz
dele, na, ir vis darbavosi 
LLD 39 kuopoj, būdamas 
jos sekretorium ir išrinkda
mas narių duokles.

Prie jo padėties pablogė
jimo prisidėjo ir tas,kad jis 
buvo priverstas išsikrausty
ti iš namų, kuriuose jis gy
veno virš desėtką metų. 
Naujoj vietoj jis jautėsi ne
patenkintas, o jo sveikata 
vis ėjo blogyn. Pagaliaus 
daėjo iki to, kad jį kirto 
paralyžius, sužalodamas jo 
visą kairiąją pusę. Pasikan
kinęs vietos ligoninėj kiek 
laiko, pagaliau pateko į Ve
teranų ligoninę, kurioje iš
buvo iki mirties.

Ignas gimė Rumbonių 
kaime prie Nemuno, apie 76 
metus tam atgal, neturtin
gų daržininkų grįčioje ir iš 
jaunų dienų patyrė skur
džią piemenavimo dalią. Pa
augus, išrodė, kad laimė 
jam “nusišypsojo” nes jo vy
resnis brolis, kuris aplaikęs 
nuo savo kaimynų sūnaus 
laivakortę, jau buvo Scran- 
tone, tai Ignui prisiuntė, nes 
tuomet tik tokiu būdu gali
ma buvo patekti į Ameriką. Ir 
taip jis 1911 m. atsidūrė ang
lies kasyklų sostinėje. Bet ir 
čia nebuvo kelias “rožėmis 
klotas”. Vos spėjus jam at
vykti, brolis, “negaišuoda
mas laiko” nusivedė jį į ka
syklas ir parodė, kaip ang
lį mesti į “kariukus”.

Kasyklose darbas buvo 
Ipavojingas gyvybei ir žalin- 
Igas sveikatai. Anglies dul
kės “lysdavo” į kvėpavimo 
organus ir likdavo plaučiuo
se. Angliakasiai žinojo tų 
dulkių žalą ir dėl to ne tik 
grįždami iš darbo, bet ir pa
rėję namo, apsiprausę ir pa
valgę, dažnai grįždavo į 
gertuves, kad tas dulkes nu
plauti. Bet Ignas, vieton 
“plauti dulkes”, savo liuos- 
laikį praleisdavo prie laik
raščių ir knygų, kurių gau
davo nuo kai kurių pažan
gių žmonių, o vėliau ir pats 
užsiprenumeravo. O visa tai 
atidengė jam platų pažan
gos akyratį.

Prasilavinęs rašyboj ir 
pats pradėjo rašyti korės- vai Simonaitytei, V. Lenino 
pondencijas, vaizdelius, eilė- jubiliejui, Klaipėdos išvada- 
raščius, o vėliau ir “žiežir
bas”, kurių ne viena tilpo 
mūsų pažangioje spaudoje. 
Netrukus įsirašė į LSS 2-rą 
kuopą, o vėliau į LLD 39 kp. 
Taip pat buvo kūrėjęs ir 
LDS 39 kuopos, ir buvo jos 
pirmininku iki nelemtoji li
ga paguldė į ligoninę.

Karo verpetai neaplenkė 
ir Igno. Jam teko atsidurti 
Prancūzijoje ir išbūti karo 
frontuose ir nuolatos jausti 
mirties grėsmę. Bet ir iš to 
“pragaro” laimingai “išsisu
ko” ir sugrįžęs vėl įsitraukė 
į pažangos veiklą. Ir kaip 
savamoksliui, j a m reikia 
atiduoti kreditas, kad jis 
taip pakilo veikloje ir rašy
boje.

Išdirbęs kiek laiko anglies 
kasyklose, j i s išsimokino 
barberio amato ir per dau
gelį metų, kartu su žmona, 
užlaikė kirpyklą ir grožio 
salioną.

Per virš pusamžio bedrau- 
gaudami, daug apie viską 
išsikalbėjome. Jis sakė, kad

ir kapuose man teko pasa
kyti po keletą žodžių, apibu
dinant jo gyvenimą ir atsi
sveikinant jį ant visados. 
Gražus būrelis draugų -gių 
ir giminių, ne tik vietiniu 
bet ir iš Wilkes - Bariai, 
Pittstono ir kitų miestų, su
teikė jam paskutinį patar
navimą.

Ilsėkis) Ignai, amžinai, o 
n/es prisiminsime Tave tol 
kol mūs/ų širdys plaks mū- 
sųxkrwunėse.

K. Genys

Pina staklėmis raštelius

Jos darkai žinomi ne tik Lietuvoj, 
bet visoje Tarybų Sąjungoje

Be sustojimo dūzgia stak
lės. Pro Elenos Garnelie
nės rani.r/' slenka ir slenka 
nauji raštai, naujos juostos. 
Paroda po parodos, užsaky
mas po užsakymo. Nepaste
bimai bėga mėnesiai, metai. 
Dar tik vakar, atrodo, ša
lia prie šių staklelių ir mo
tina, pirmoji ir vienintelė 
jos mokytoja, sėdėjo...

— Gal vėl abi ausim, ma- 
mut? — šypsodavosi Elena, 
kai senutė negirdima į dirb
tuvėlę įeidavo.

Ir tada sėsdavo abi prie 
staklių. Taip kaip priešįval. Vieta“ 339 E. 4th St. 
dvidešimt penkerius metus, 
kai jos gyveno Juodupės 
valsčiuje, kai atsisėdus už 
staklių vos vos mergaitės 
galvelė kyšodavo. Daug 
džiaugsmo tada Lionytei su
teikdavo margaspalviai siū
lai, šaudyklės, staklių dūz
gimas. Sėdėdavo valandą, 
dvi, tris ji su motina prie 
žibalinės lempos ar sping
sulės dainuojant šaudyk
lėms, trinksint skietui.

Seniai jau spingsulę pa
keitė elektros lemputė, se
niai iš Aukštaitijos kaimo 
grytelės persikelta į Klaipė- laJeipiją, važiuokite 291 tye- 
!3°le1.su.®lr.ęs^ ^“°.®rdvi.US liu> įvažiavus į miestą W

4 blokai. Tėmykite vietą. 
Lengva surasti.

Visus kviečiame į šį šau
nų parengimą. Laiką pra
leisime gražiai ir atliksime 
naudingą darbą.

Kviečia
Apskrities Komitetas

kambarius. O didžiulės, nuo 
laiko pajuodavusios staklės, 
prie kurių praleista tūks
tančiai valandų, pasiliko. 
Atsisėda dabar prie jų Ele
onora Garnelienė, visoje 
Aukštaitijoje garsėjusio s 
drobelių audėjos dukra, 
pasikviečia vyrą Bronių, 
prieš keliolika metų paseku
sį jos pėdomis.

Daug lietuviškais raštais 
išmargintų juostų įvairiais 
metais ir įvairiais keliais iš
keliavo iš šios tylios mies
to gatvelės. Juliaus Janonio 
jubiliejui, K. Donelaičio 250- 
sioms gimimo metinėms, le-

vimo 25-osioms metinėms... 
M. K. Čiurlionio 90-ųjų gi
mimo metinių proga pajūrio 
motyvais išaudė iš kopų bal
tų smilgų, pamario nendrių, 
druskažolių kilimą, atsklei
dė Čiurlionio paveikslų, jo 
muzikos dvasią.

Eleonoros Garnelienės dar-

surinkęs daug savo rašinių

bai žinomi ne tik Lietuvo
je, bet ir visoje Tarybų Są
jungoje. Jie buvo ekspo
nuoti parodose Čekoslovaki
joje, Vengrijoje, Italijoje, 
Kanadoje.

Antanas Marčiulionis

Chester, Pa. <
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 18 
d. Prasidės 11 vai. ryto. Po 
konferencijos bus pietūs. 1

“Laisvės” vajus jau pra
sidėjo. Už tai šioje konfe
rencijoje turėsime pasitarti, 
kad jis būtų mūsų apskri
ties ribose tinkamai praves
tas.

Kelrodis: Iš vakaru atva
žiavę 95 keliu, pasiekę Ches- 
terį tėmykite užrašą “Ed
gemont Ave”. Tas įves į 
miesto centrą. Pavažiavę 
porą blokų rasite “Upland 
St”. Sukite į dešinę ir va
žiuokite, kol pasieksite kon
ferencijos vietą.

Iš rytų atvažiavę per Phi-

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 25 d. ir vėl mano 

gimtadienis — numeris 80.
Noriu padėkoti savo žmo

nai, dukrai ir marčiai už 
prisiminimą šios dienos ir 
už suruošimą gerų pietų ir 
už dovanas. Visa tai sutei
kė man daug malonumo.

Dovanas gavau nuo Sasu- 
ta šeimos Sonios ir Kathy, 
nuo Vaicekauskų šeimos 
Braini, Daviduko ir Suzyf

Visiems tariu širdingą 
ačiū.

Jonas Vaicekauskas 
Jūsų Ievas

Nuotraukoje: Eleonora ir Bronius Garneliąi.
B. Aleknavičiaus nuotrauka



Penktadienis, Spalio (October) 9, 1970 LAISVE 3 puslapis

Troškimas aplankyt protėvių žemę išsipildė St. Petersburg, Fla. Worcester, Mass, HELP WANTED-MALE-FEMALE
(Pabaiga)

Dainų šventė Tarybų 
Lietuvoje — Vingio Parkas 
\ 1970 m. liepos 18 d.

Visi geriausiai atsižymėję 
savo miestuose arba kai
muose chorai, šokėjai ir or
kestrai dalyvavo šioje masi
niai suruoštoje Dainų šven
tėje.

Kaip minėjau, aprašymui 
visų gautų ten įspūdžių, 
ypač Dainų šventės eigos, 
reikėtų labai daug rašyti. 
Taigi trumpai, bet atvirai 
pasakysiu, kad gyvendama 
Amerikoje ir dalyvaudama 
įvairiuose meniniuose pa
rengimuose, ne tik tautinė
se ribose, bet ir visos1 ša
lies mastu, nemačiau tokio 
didelio, masinio, gražaus ir 
meniško pasirodymo, kokį 
išvydau Tarybų Lietuvoje! 
Visa tai pasiliks mano są
monėje, kol krūtinėje plaks 
širdis. Ypatingai sužavėjo 
dainos Vingio parke, kur

ną galingą ir harmoningą 
balsą!

Po neapsakomai žavingos 
Dainų šventės, giliai pa
skendau savo mintyse. No
rėjau garsiai prabilti, kad 
esu dėkinga savo mielai 
mamytei, kad ji mane ir se
sutę Nancę taip gražiai iš
mokino ne tik lietuviškai 
kalbėti, bet įkvėpė ir meilę 
lietviškai dainai-menui, pa
ti būdama gimusi JAV.

Dieną prieš išvykimą te
ko važiuoti atgal į Rumšiš
kių kolūkį, Trakų-Kaišiado- 
rių rajone. Prisiminė man 
vaikystės dienos savo gim
tinėje. Pennsylvanijos kal
nai ir miškai, kuriuose lie
tuviai rengdavo piknikus. 
Lietuvoje Pietų Amerikos 
reemigrantai rengia savo 
tradicinę “asadą.” Pakal- 

-ilrėj, prie didelio ežero. Ke- 
x p’fe visą “jautį” ir vaišina 

atvykusius turistus! Teko 
išgirsti jų rajono “Revo
liucionierių chorą”! Cho
ras mišrus 
augusių 
vau j amas
(Neteko sužinoti pavar
dės.) Puikiai dainuoja! 
Džiugu buvo išgirsti seno
vines revoliucionierių dai
nas. Nuotaika asadoje kuo 
linksmiausia. Kalbėjo, ro
dos, Rasikas iš Pietų Ame
rikos. Kalba aiški. Jis 
supažindino Lietuvos liaudį 
su sunkia žmonių padėtimi 
Pietų Amerikoje, kovojan
čia už geresnį pragyvenimą.

Paminėsiu truputį apie 
pačią gamtą Lietuvoje. Iš
vykdama iš Chicagos jau
čiausi nekaip. Bet nuvykusi 

^Tarybų Lietuvą, jau ne
kalbant apie kitus malonu
mus, pasijutau daug tvir
tesnė sveikatoje, visais at
žvilgiais pajėgesnė. Rodėsi, 
kad pabuvus tenai keletą 
mėnesių visai atgaučiau se
nąją savo sveikatą, visi ne
galavimai tada pradingtų.

, susideda iš 
kolūkiečių, vado- 

jaunos moters.

Malonu ir miela buvo su-1 šviečia jums laisvės, broly- 
sipažinti asmeniškai su Ta- i— 
rybų Lietuvos kompozito
riais, muzikais, rašytojais, 
chorų vadovais ir Kultūri
nių Ryšių su Užsienio Lie
tuviais Komiteto darbuoto
jais, ir sumegzti naujų pa
žinčių su Lietuvos liaudimi. 
Esu dėkinga Komiteto pir
mininko pavaduotojui V. 
Kazakevičiui už pakvietimą 
dalyvauti Dainų šventėje 
Tarybų Lietuvoje! Taipogi 
dėkinga LMS Centro sekre
torei Mildredai Stenslerie- 
nei už pakvietimą dalyvau
ti ir kartu vykti Tarybų 
Lietuvon su rytinių valsti
jų menininkais. Kadangi 
parašiau muziką, pritaiky
tą prie V. Reimerio eilė
raščio “Šalis Gimtoji,” tai 
labai domėjausi, norėjau su 
poetu asmeniškai susitikti. 
Malonus susipažinimas ! V. 
Reimeris ne vien išgarsėjęs 
poetas Tarybų Lietuvoje ir 
užsienye, bet sužino jau, kad 
jis yra vyriausias redakto
rius laikraščio “Gimtasis 
Kraštas.” Širdingai dėkoju 
už įteiktą dovaną — eilė
raščių knygą “Delnai”! Po
ezija įdomi, gili, naujoje 
formoje. Didžiausi, nuo
širdžiausi kom p 1 i m e n t a i 
jums, brangus poete V. 
Reimeri!

Lietuvoje neturėjome jo
kių giminių, tik asmeniškai 
buvo tekę susipažinti su L. 
Kapočium ir V. Zenkevi
čium. Galvojau... kaip mus 
priims? Kokia bus nuotaika 
link nepažįstamų turistų ? 
Bet... išvykdamos iš Tary
bų Sąjungos jautėmės tur
tingesnės ir be giminių, 
nes palikome su širdgėla 
daug mielų draugų, naujų 
pažinčių, jautėmės, kad jie 
mums artimi giminės! 
Darbščioji Babra v i č i e n ė, 
kaip bitelė, visus priėmė su 
nuoširdumu, malonumu. Pa
siliko mums artima. Širdin
gai dėkojame jums už vis
ką! Globėtojai Monika Ra- 
vinskienė, V. Kazakevičius 
ir prof. P. Tamuliūnas va
žinėjo autobusais su mumis 
per kaimus, miestus ir pa
pasakojo mums apie is
torines vietas Tarybų Lie
tuvoje. Jų draugiškumas, 
nuoširdumas amžinai pasi
liks mūsų širdyse!

Parsivežtas dovanėles — 
gintarinius suvenyrus — la
bai branginame ir keletą 
laikau ant savo piano, 
kad primintų man mie
lus draugus Lietuvoje! 
Širdingai dėkojame Tary
bų Lietuvos Vyriausybei 
už šiltą priėmimą, ir 
bičiuliams už lino ir gin
tarėlio dovanas! Prie to, 
dar parsivežiau muzikos ir 
įteiktą plokštelę nuo kom
pozitoriaus A. Rekašiaus, 
kuomet lankėme ir atliko
me programą Muzikos Kon
servatorijoje.

Sveikinu Lietuvos liaudį 
su nauju gyvenimu! Lai

bės ir lygybės kelias, ku
riuo žengdama jūsų liaudis 
yra ir bus laisva!

Iš Vilniaus išskridome lie
pos 26 dieną. Maskvoje pa
buvome 3 dienas ir turėjo
me progos plačiai apsidai
ryti po pačias įdomiausias 
vietas.

Namo grįžome-skridome 
nauju dideliu USSR “Aero
flot” orlaiviu. Buvome su
stoję vienai valandai Lon
done ir paskui skridome į 
New Yorką, Labai įdomus 
ir didelis naujasis Aeroflot 
orlaivis ! Maistas labai sko
ningai paruoštas, aptarna
vimas geresnis negu kito
mis linijomis skrendant!

Grįžus Chicagon, jau ge
rokas laikas prabėgo, bet... 
mintyse ir akyse vis dar 
vaidenasi Lietuva, — vaikš
tinėju kiekvieną dieną pro
tėvių žeme!

Sudiev’ Lietuva.
Man linksma buvo, 

Viešėjant jūsų šalelėj. 
Širdį man skaudžia, 

skaudžia ir graudžia, 
Lietuvos išvažuojant.
Daratėlė Murelienė 
(Zdaniūtė-Yuden)

IŠ

Thomaston, Conn.
Rugsėjo 19 dieną po ilgos 

ligos Waterburio ligoninėje 
mirė John A. Maiga. Gyve
no 94 Atwood Heights. Bu
vo palaidotas rugsėjo 21 d. 
į Hillside Cemetery, Thomas- 
tone, ten kur jo moteris yra 
palaidota, kuri mirė jau 
daug metų atgal.

Buvo pašarvotas Hotch- 
kis Funeral Home 46 High 
St., Thomaston. Liūdesyje 
paliko sūnų Albertą ir mar
čią, pas kuriuos jis gyveno, 
brolį Clarence, kuris gyve
na Danbury; seserį Mrs. 
John Žutaut, kuri gyvena 
Northfield, anūką Gregory 
Maiga, kuris tarnauja Ran
dolph Air Force Base, Te
xas, proanūkį ir kelis brol
vaikius ir sesers vaikus.

Buvo gimęs ir augęs Kau
ne, Lietuvoje, (ir jaunas bū
damas atvyko į Ameriką ir 
per paskutinius 45 metus 
gyveno Thomastono apylin-

Buvo narys LDS 49 kuo
pos, Waterbury, Conn. Per 
paskutinius 35 metus dirbo 
Crowe Transportation Co. 
Waterbury. Buvo išėjęs į 
pensiją nuo 1960 metų.

John Maig'a buvo progre- 
syvis ir gero būdo žmogus, 
ir su visais gražiai sugyve
no. Per daug metų skaitė 
“Laisvę” ir ją paremdavo 
finansiškai. Visuomet lan
kydavo mūsų parengimus 
su savo sesere Žutautiene ir 
juos paremdavo.

Gili užuojauta jo sūnui ir 
marčiai ir kitiems artimie
siems jų liūdnoje valandoje, 
o jums Jonai, lai būna leng
va šios šalies žemelė.

M. Sviinkūniene

Trumpos žinutės
Rugsėjo 26 d. įvyko aldie- 

čių gausiai aplankyta pra
moga. Įpuolus į Laiškanešių 
salę, suskambėjo daina Il
giausių metų. Tai buvo pa
garbos daina dėl Roy ir 
Chariot Rūkų, kuriems su
kako penkiasdešimt metų 
vedybinio gyvenimo. Jubi
liatai pramogos publikai už
vijo po taurelę brandukės 
pradžiai sukaktuvių.

Sekančią dieną Charlotos 
sesutė Stefanija su vyru 
Juozu Vinikaičiu susikvietė 
grupę svečių, puikiai vaiši
no. Taip ši porelė ir atšven
tė savo sukaktį. Abu Rukai 
Dainos mylėtojų choro na
riai ir pavyzdingi, draugiš
ki žmonės. Linkėtina jiems 
sulaukti deimantinio jubi
liejaus.

Besižvalgant po publiką, 
sutikta iš Australijos vieš
nia Ona Matukevičienė, 
“Mūsų rytojaus” laikraščio 
moterų skyriaus vedėja. Ji 
vieši pas tetą Barborą Pet
kus, gyvenančią šiame mies
te. Po šio vizito žada skris
ti į Tarybų Lietuvą aplan
kyti savo gimines ir drau
gus. Kokių viešnia pažval- 
gų, neteko patirti.

Iš Chicagos Rutkauskai 
atsikėlė nuolatiniam apsi
gyvenimui, namelį jau bu
vo įsigiję praeitą žiemą čia 
būnant su Rožių Žemės An
sambliu. Taip pat visi ženk
lai rodo, jog Valys ir Vera 
Bunkai niujorkiečiai, ne juo
kais liks šio miesto nuolati
niais gyventojais. Gaila 
New Yorko laisviečių, jie 
neteks darbuotojų, bet mū
sų darbuotojų gretos sus
tiprės.

Pagyvenusiems žmonėms 
nenaujiena susirgti. Brock- 
tonietė K. Kelley, Walterio 
žmona po operacijos grįžo 
iš ligoninės, po daktaro 
priežiūra sveiksta. Ji chore 
dainuoja, gal dar negreit 
galės tas pareigas atlikinė
ti.

M. Šteinys neseniai buvo 
ligoninėje, dabar ir vėl iš
vežtas atgal į ją. Tikimasi, 
kad iki žinutė pasirodys, jis 
jau bus namie.

Natalija Lenigan po ilgos buvusi tokia stambi moteris, 
ligos sustiprėjusi užsuko į Bet judri, rūpestinga, ^ pro- 
pramogą pasimatyti su ' 
draugėmis. Tas pats ir su.'I.PojM ji .nelinkusi.
Margareta Puishis. Ji irgi s^asi triusiasi. Jos name- 
sirguliavo ilgai, bet dabar 
atvyko į pramogą, nes jau 
buvo visų pasiilgusi.

Visa eilė LLD kuopos na
rių grįžo iš ilgų vasarinių 
atostogų: Siurvilai, Klishie- 
nė, Repečkai ir Milleriai. 
Visi gerai nusiteikią.

Bus rodomos skaidrės
Trečiadiennį, spalio 21 d., 

7 vai. vakare Laiškanešių 
salėje, 314 — 15th Ave. So., 
Adelė Pakalniškienė plačiai 
aiškins apie Tarybų Lietu
voje viešėjimą, dalyvavimą 
Dainuo- šokių šventėj. Kur

raukos spalvotos, ir, sako
ma, jų turinti labai daug. 
Be to, ji išstatys gautas do
vanas nuo Lietuvos žmonių. 
Tad bus malonu viską pa
matyt. Dainuos ir Dainos I 
mylėtojų choras, vadovau
jant Adelei Pakalniškienei.

Vikutis

Huntington, N. Y.
Drg. Kaulinienės nelaimė
Per ilgą eilę metų dažnai 

aplanky d a v a u nuoširdžius 
“Laisvės” skaitytojus ir rė
mėjus Joną ir Anastaziją 
Kaulinius, gyvenančius 
Huntingtone (apie 30 mylių 
nuo New Yorko miesto).

Praėjusį šeštadienį aplan
kėme juos trise woodhave- 
niečiai — šių žodžių rašyto
jas ir draugai Liepai. Ka
daise Kauliniai ir Liepai 
buvo labai glaudūs kaimy
nai ir choristai (Centrinia
me Brooklyne). Bet per il
gą 'laiką jie buvo nesimatę. 
Koks jaudinantis buvo da
bar jų susitikimas! Anasta
zija, lyg paklydęs ir tėvų 
surastas vaikas, džiaugs
mingai pravirko. Pravirko 
vyriausiai dėl to, kad ji no
rėjo daug daug su draugais 
Liepais pasikalbėti, bet kal- 
b ė t i ji... jau negalėjo... 
Tragedija!

Rodos, jau prieš metus 
laiko pastebėta, kad Anas
tazijai darosi vis sunkiau 
kalbėti. Juo tolyn, tuo sun
kyn. Šią vasarą, sakoma, ją 
ištiko “strokas” ir kalbos 
organus veik visiškai supa
ralyžiavo. Turi tik balsą, 
bet kalbėti — sunkiausiomis 
pastangomis tik labai retą 
žodį išspaudžia taip, kad 
beveik tik spėjimu galima 
suprasti. O kaip daug ji no
ri kalbėti — praeitį prisi
minti, savo padėtimi pasi
skųsti. Bando bando kai ką 
pasakyti, bet, neįstengdama 
ir matydama, kad klausan
tieji kankinasi, stengdamie
si ją suprasti, — tik ranka 
numoja ir nutyla.

Ir bendra Anastazijos 
sveikata labai silpna. Seniai 
ją mačiusiems ji atrodo jau 
neatpažįstamai sudžiovinta,

Olympijos Parko uždary
mo pietūs įvyks spalio 11 d. 
12 vai. dieną, 68 So. Quinsi- 
gamond Ave., Shrewsbury, 
Mass. Kviečiame visus iš 
plačios apylinkės atvažiuoti 
į šį paskutinį šio sezono pa
rengimą, kol dar oras geras, 
ir linksmai praleisti laiką. 
Pietūs bus pirmos klasės, 
kokių labai reti būna už 
labai žemą kainą. Kviečia

Komisija
Pastaba: Gavome per vė

lai dėl įdėjimo į spalio 6 d. 
“Laisvę”.

Brockton, Mass.
Buvo rašyta kad “Brock

ton Daily Evening Enter
prise”, darbininkai sustrei
kavo rugpiūčio 17 d., ir dar 
tebestreikuoja. Tai jau bus 
antras mėnesis.

✓

“Laisvės” skaitytoja Ma
rija Masteikienė buvo Car
dinal Cushing ligoninėje, 
turėjo operaciją, nupjovė 
kairės rankos smailį pirštą. 
Dabar gydosi namie. Gyve
na 32 Vine St. Šiaip ligonė 
atrodo gerai. Linkiu jai pil
nai pasveikti.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks spaliolO dieną, 2- 
rą vai. po pietų. Kviečiami 
visi nariai atsilankyti, nes 
turėsime aptarti svarbių 
reikalų. Praėjusiame susi
rinkime buvo nutarta su
ruošti parengimą lapkričio 
15 dieną A. Merkio salėje, 
už savaitės turėsime LLD 
6-tosios apskrities konfe
renciją Eddystone, Pa. Tai
gi pasirūpinkim, kad mūsų 
veikla žengtų pirmyn sklan
džiai.

Valdyba

pramogą pasimatyti su tiškai nė kiek nepašlijusi.
Triū-

HARTFORD, CONN

lyje viskas blizga. Per va
sarą jos daržovės rūpes
tingiausiai buvo prižiūri
mos, palaistomos. Jokios 
nereikalingos žolelės. Di
džiulis kiemas — švarutėlis. 
Ir savo jau visiškai nedar
bingą Joną prižiūri. O sve
tingumas !

Pusdienį su jais praleidus 
ir jau besiruošiant grįžti 
į namučius, kol saulutė dar 
tebešviečia, nei a i m i n g o j i 
Naštųtė prievarta įbruko 
dešimtinę “Laisvės” vajui. 
(Dažnai šitaip būdavau iš
lydimas.)

Dėkui, draugužiai! Linki
me jums kuo ilgiausiai pa
silaikyti nors jau pažeistoj 
sveikatėlėj •.. SV

Fitchburg, Mass.
Samulėmis aplankius

Kaip žinoma, preš kelis 
metus pažangaus judėjimo 
dalyvis rėmėjas Jonas Sa- 
mulėnas, tapo ištiktas pa
ralyžiaus ligos. Sunkiai Jo
nas kovoja prieš šią žmo
gaus nelaimę, o nugalėti ją 
nėra vilties. Jį prižiūri, jam 
nepavaduojamai talk i n i n- 
kauja, suraminimo teikia jo 
miela žmona Onutė ir jos 
sesuo Ievutė. Šiom sunkiom 
jų pareigom reikalinga ne
paprasto pasiaukojimo, ryž
to, ištvermės. Tik stebėtis 
tenka kaip šios d r a u- 
gės savo pareigą išlai
ko su šviesia nuotaika ir 
šypsą. Nuoširdžiai linkėtina 
joms sėkmės sveikatoje.

Draugė Samulėnienė įtei-

* PIETŪS SU PROGRAMA
RUOŠIA LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS, NAUDAI LAIKRAŠČIO

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

“LAISVES”

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

Liet. Moterų Klubas

Montello, Mass.
Rugsėjo 27 d. naktį buvo 

didelis gaisras, 693 No. 
Montello Str., kampas Ames 
Street. Sudegė Allied Medi
cal Surgical Supply namas, 
(sandėlis); Allied Ambulan
ce Services, Inc. sudegė 5 
ambulancai ir šiaip daug vi
sokių daiktų. Labai dideli 
yra nuostoliai.

Geo. Shimaitis

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

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

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

METER READERS

Must have car with valid N. J. 
Driver’s license.

Good starting salary 
Excellent Benefits

Guarenteed 40 hour week.
For informatiojn, call: Mr. Harvin, 

289-500, ext. 344.

ELIZABETHTOWN GAS CO.,

Elizabeth, N. J.
Equal Opportunity Employer.

(76-78)
En

HUOSEKEEPER—Sleep in. Paid 

vacation. Other help in house. ( 
212-838-2192 or 838-2562.

(76-78)

COOK, housekeeper for doctor’s 
family. Must be experienced. Refer
ence, sleep in. No children, good 
salary. Call AT 9-6229.

(76-78)

kė $18 “Laisvės” prenume
ratom ir $2 aukų laikraščio 
reikalams. Ačiū už prenu
meratas ir auką.

M. S.

La Coruna, Ispanija. — 
Žvejų laiveliui nuskendus 
14 žmonių prigėrė.

SCRANTON, PA.

Ignas Klevinskas
Mirė rugsėjo 22 d., 1970 m.

Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems

Marė Truikienė 
Vincas Markevičia 
Antanas Globičius 
Mariutė Sinkevičienė 
Aleksas Peters 
Lucy Rauduvė 
Johanna Tamulionienė 
Kazys Genys

Antanas Galinauskas 
Ella Sakevich 
Marė čerkauskaitė 
Igno Draugas 
Anna Kunickas 
J. Gluoksniai 
B. Tuskevičius
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BIBLIOTEKA, KURIĄ ŽINO VISAS PASAULIS

Pasikalbėjimas su Jungtiniij 
Tautu bibliotekos direktore

Šiomis dienomis Vilniuje 
buvo labai iškilmingai pa
žymėtas Vinco Kapsuku 
vardo Universiteto bibliote
kos 400 metų jubiliejus. Ta 
proga prie Jungtinių Tau
tų akredituotas žurnalistas 
Albertas Laurinčiukas krei
pėsi į Dago Hameršeldo 
vardo bibliotekos direktorę 
Nataliją Tiuliną, prašyda
mas pasidalinti ta proga su 
Lietuvos skaitytojais min

timis. Alberto Laurinčiu- 
ko interviu buvo išspaudin- 
tas Tarybų Lietuvos spau
doje ir “Laisvės” redakcija 
šį interviu šiandien persi
spausdina.

— Vilniaus v. Kapsuko 
universiteto biblioteka pla
čiai žinoma pasaulyj — pa
sakė Natalija Tiulina.—To
dėl jos 400 metų jubilieju

This war - What for?
“The rubble is still smo

king four days after the 
bombing. A carpet of shat
tered red roof tiles, a wall 
or two, staircases standing 
alone against the sky and 
fire - blackened palm trees 
line the road through this 
town...” writes one corres
pondent from the Cambo
dian battlefield.

There is little sign of the 
10,000 villagers who lived 
here. Many of them were 
killed, many ran away. 
Homes were left behind. 
Their work of a life time 
and accomplishments tur
ned to ashes. All they had 
left was their two hands 
and a broken spirit to start 
again somwhere else... For 
older people it’s almost im
possible to start again... 
Why me? they ask. It’s 
hard to be thankful only 
because they got away alive. 
Crippled, irreparable lives 
are as bad as death. Bitter
ness stays with them. Who 
is responsible? They are 
trying to find the reasons. 
All they know is that they 
haven’t done anything to 
deserve all this.

And who is responsible 
for all those young lives cut 
down mercilessly?

I saw a picture of a young 
battle-weary trooper in the 
newspaper, and I wept. 
Why must this young man 
be in such a position? He 
did not ask for Vietnam or 
Cambodia. Why must some 
be called upon for such a 
sacrifice? Do we care 
enough? Some of these fine 
men are not even old 
enough to vote, yet they are 
asked to give their lives for 
a war that seems endless. 
We must care and, most of 
all, end this senseless mess 
in Vietnam and Cambodia.

Use

ji vertina bibliotekininkys
tės padėtį Lietuvoje.

— Tarybų Lietuvos bib
liotekų darbuotojai yra ge
ri specialistai, atsidavę sa
vo darbui žmonės, todėl jų 
veikla aukštai vertinama,— 
pasakė SNO bibliotekos di
rektorė Natalija Tiulina.— 
Gerą vardą turi Vilniaus 
viešoji biblioteka, kuri lai
koma viena iš geriausių to
kio profilio bibliotekų Ta
rybų Sąjungoje. Labai ver
tingas yra lietuvių bibliote
kininkų darbas kaime. La
bai garbingą kelią, ypač pa
skutiniu metu, nužengė lie
tuviška knyga. Tarybų Lie
tuvos rašytojų knygos ver
čiamos į daugelį pasaulio 
kalbų, o knygos leidėjai 
gauna pasauliniuose kon
kursuose vertingas premi
jas.

— Šiais metais gegužės 
mėn. SNO bibliotekos salė
je buvo paminėtas Vilniaus 
V, Kapsuko universiteto 
bibliotekos 400 metų jubi
liejus,— tęsė Natalija Tiu
lina. — Vakaro metu TSRS 
konsulas perdavė minėjimo 
dalyviams Tarybų Sąjun
gos Pasiuntinio Anatolijaus 
Dobrinino sveikinimą. Apie 
Vilniaus universiteto bib
liotekos jubiliejų tada šil
tai kalbėjo Kultūrinės drau
gijos prie SNO prezidentas 
Verona B artėt, Rusų kny
gos klubo prie SNO pirmi
ninkas Vladimiras Sokolo
vas ir kiti. Prie jų sveiki
nimo žodžiu ir geriausių 
palinkėjimų noriu prisidėti 
ir aš.

Vilniaus universiteto bib
lioteka, būdama SNO, Ju- 
nesko ir Pasaulinės sveika
tos apsaugos organizacijos 
depozitams, stiprina savo 
žingsnius kultūros ir mok
slo srityje, ir todėl iš visos 
širdies linkiu jai, o taip | 
pat visiems Tarybų Lietu
vos knygos darbuotojams 
naujų laimėjimų.

pažimi ne vien Tarybų Lie
tuvos žmonės, bet ir viso 
pasaulio kultūros darbuo
tojai. Apie šį įvykį plačiai 
rašo tarybinė ir pasaulio 
bibliotekininkystės ir kultū
ros periodika. Vilniaus uni
versitetas ir jo biblioteka yra| 
seniausi švietimo ir mokslo 
židinįat ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Rytų Europo
je. Įdomu, kad Vilniaus 
universiteto biblioteka bu
vo įkurta devyniais metais 
anksčiau, negu pats univer
sitetas. Tuo metu kai ku
rie kiti Europoje veikusie
ji universitetai savo moks
lines bibliotekas sukūrė žy
miai vėliau, negu patys 
pradėjo veikti. Negalima 
nepaminėti to fakto, jog 
pirmuoju Jungtinių Tautų 
Dago Hameršeldo biblio
tekos direktoriumi paskir
tas buvo Vilniaus V. Kap
suko universiteto bibliote
kos direktorius Levas Vla
dimirovas.

Suvienytų Nacijų Organi
zacijos bibliotekos direkto
riaus kabinetas šviesus. 
Viena jos siena yra iš stik
lo. Pro ją matosi 126 vals
tybių vėliavos, iškeltos ten, 
kur SNO teritorija riboja
si su Niujorko miesto že
me. Prieš tris dienas 39-rių 
aukštų rūmuose prasidėjo 
SNO Generalinės Asamb
lėjos jubiliejinė sesija, to
dėl čia dabar gyvas judėji
mas. Jaukiame direkto
riaus kabinete kabo du pa
veikslai. Abu jie vaizduo
ja Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto biblioteką.

— Aš labai džiaugiuosi,— 
pasakė Natalija Tiulina, pa
stebėjusi mano žvilgsnį, nu
kreiptą į šiuos paveikslus, 
—kad Tarybų Sąjunga tu
ri tokius senus ir veiklius 
mokslo ir kultūros židinius. 
Vilniaus universitetas pa
grįstai gali didžiuotis, jog 
jame dirbo tokie minties 
galiūnai, kaip poetas ir re
torikos dėstytojas Mo
tiejus Kazimieras Sarbievi
jus, vadovėlio “Didysis ar
tilerijos menas” autorius 
Kazimieras Simonavičius, 
įžymus astronomas Marty
nas Počobutas, dailininkas 
Pranas Smuglevičius, ar
chitektas Pranas Stuoka- 
Gucevičius, enciklop e d i s- 
tai broliai Sniadeckiai, is
torikas J. Lelevelis, medi
kai J. Frankas, poetai Ado
mas Mickevičius, J. Slovac
kis. Vilniaus universitete 
mokėsi įžymusis ukrainie
čių poetas Ševčenka, Čilėje 
pagarsėjęs minerologas Ig
nacijus Domeika ir dauge
lis kitų.

Štai kodėl šios bibliotekos 
jubiliejus yra brangus 
kiekvienam kultūros dar
buotojui. Tačiau šis jubi
liejus nebūtų toks džiugus, 
jeigu nežinotume, kad Vil
niaus V. Kapsuko vardo 
universitetas ir jo bibliote
ka, kuri savo fonduose turi 
beveik du milijonus knygų, 
yra labai svarbus mokslo ir 
kultūros židinys. Su šio uni
versiteto vardu susiję dide
li pasiekimai matematikoje 
ir fizikoje.

Natalija Tiulina atvyko 
čia dirbti iš Maskvos. Ilgą 
laiką ji dirbo Lenino vardo 
bibliotekoje, todėl gerai ži
no bibliotekų padėtį Tary
bų Sąjungoje, daug padir
bėjo šioje srityje. Savaime 
suprantama, kad sekantis 
mano klausimas buvo, kaip

Aido Choro Nariams
Mieli aidiečiai:

Šį penktadienį įvyksta ne
paprasta pamoka. Pusę lai
ko, nuo 8 iki 9 valandos bus 
dainų repeticija, o nuo 9 vai. 
iki vėlai bus įvairumai — 
surprizas.

Tikimės turėti garbingą 
svečią iš Lietuvos. Galite 
atvykti- ir be vakarienės, čia 
gausite.

Būkime visi ir atsiveski- 
me naujų dainininkų.

J. Grybas Pirmininkas

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks spalio 12 d. 2 
vai. po pietų, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus ateiti į su
sirinkimą, su gerais suma
nymais, su geromis minti
mis dėl organizacijos nau
dos.

Valdyba

Gražiai mums priminė 
mūsų praeitį

Na, tai ir pamatėme pe
reitą sekmadienį lietuvišką 
filmą “Katriutės gintarai”. 
Kaip žinia, filmas Jurgio 
Klimo suktas prieš keletą 
metų, bet gerokai ir tinka
mai papildytas dainomis ir 
šokiais. Aišku, kad filmą ro
dė pats Jurgis. Reikia pasa
kyti, kad filmas parodytas 
labai vykusiai, labai gerai. 
Už tai tenka filmininką 
nuoširdžiai pasveikinti.

Filmo aktoriai visi buvę 
ir dabartiniai aidiečiai — 
Nellė Ventienė, Elena Bra
zauskienė, Marytė Tamelie- 
nė, Ona Kazlauskienė, Julia 
Šimkienė, Jonas Grybas, Jo
nas Juška, Karolis Benderis, 
Vincas Kazlauskas (jau mi
ręs) ir kt.

Filmo tema: ūkininko sū
nus įsimyli į našlaitę ir nori 
ją vesti, bet jo tėvai reika
lauja, kad jis vestų kito ūki
ninko dukrą, iš kurios tiki
si gražios pasogos. Bet, vis
kas baigiasi gerai, laimin
gai, nes tėvai susipranta, 
atleidžia ir jaunuolius “pa
laimina”.

Man atrodo, kad filmas 
publikai labai patiko. Mat, 
mums visiems priminė seną 
Lietuvos kaimo žmonių gy
venimą.

Pridėčkui Jurgis parodė 
keletą kartų matytą labai 
gražų filmą iš Lietuvos, ku
riame vaizduojama viena iš, 
dainų švenčiu.

Filmų rodymą suruošė L- 
DS 46 kuopa. Parengimo 
pirmininkas xlrg^ Juška pri
minė, kadJęąipjHktai dabar 
pripuola ir musų drg. J. Kli
mo 82-sis gimtadienis ir pa
kvietė publiką jam sudai
nuoti “Ilgiausių metų”.

Parengimą reikia laikyti 
pavykusiu, nors, žinoma, 
publikos galėjo būti kiek 
daugiau.

Rep.

Vyksta į Hartfordą
Šį sekmadienį į hartfor- 

diečių moterų parengimą 
vyks “Laisvės” kolektyvo 
narės Ieva Mizarienė ir Li
lija Kavaliauskaitė, taipgi 
su jomis vyks “Tiesos” ang
liško skyriaus redaktorė 
Anne Yakštis.

Kitame automobilyje ža
da važiuoti Jonas Grybas ir, 
žinoma, ne vienas—su juo 
vyks pilnas automobilis niu
jorkiečių.

M-nė

“L” ALBUMO
KOMISIJAI

Sulyg nutarimu, komisijos 
posėdis turi įvykti šį antra
dienį, spalio 13 d., 4 valan
dą popiet. V

Toulon, Prancūzija.—Miš
ko gaisre žuvo 11 žmonių, 
tarp kurių buvo motina ir 
keturi vaikai iš New Yorko 
miesto.

MŪSŲ PRISIMINIMAS 
brangaus draugo

Rojaus Mizaros
mirusio 1967 m. rugsėjo 23 d.

Jau prabėgo trečiosios-metinės. Mes užjaučia
me draugę Ievą Mizarienę, netekusią brangaus 
draugo. Taipgi liūdime ir mes su visais pažan
giaisiais lietuviais, netekusiais taip naudingo iP 
reikalingo visuomenininko, veikėjo, rašytojo.

Sophie ir Jurgis Stasiukaičiai
; Fairview, N. J.

IŠ LAIŠKŲ Parengimu Kalendorius
Mielas drauge!
Rašau vėl iš kelionės. Šį 

kartą esu Olandijos sosti
nėje Hagoje (The Hague), 
kur atvykau Tarybų Są
jungos Parlamentinės gru
pės delegacijos sąstate į čia 
vykstančią Tarpparlamen
tinės Sąjungos 58-ją konfe
renciją. Kaip ir visada, ta
rybinė delegacija daugia
tautė, nes joje yra rusų,uk- 
rainų, baltarusių, kirgizas 
ir lietuvis. Vadovauja de
legacijai naujasis Sąjungos 
Tarybos pirmininkas Alek
siejus šitikovas, o nariais 
yra deputatai — L. Tolku- 
novas, “Izvestija” laikraš
čio redaktorius, Čingizas 
Aitmatovas, žymus kirgizų 
rašytojas, F. L. Kochono- 
vas, Baltarusijos TSR ■ Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas, I. A. Mozgor 
voj, Ukrainos, Rovno sri
ties partinis sekretorius, T. 
N. Nikolajevą, Profsąjun
gų Centro Tarybos sekre
torė, V. L. Kudriavcevas, 
“Izvestijų” apžvalgininkas 
ir TSRS Parlamentinės 
grupės sekretorius ir J. 
Paleckis, Užsienio reikalų 
komisijos narys ir Parla
mentinio komiteto narys. 
Be to, šeši palydovai — se
kretorius, patarėjai, vertė
jai.

Kad nemanytumėt, kad 
mūsų delegacija labai dide
lė, galiu pažymėti, jog kai 
kurios delegacijos daug di
desnės. Pavyzdžiui, Jūsų 
šalies — Jungtinių Ameri
kos Valstijų — delegaciją, 
kuriai vadovauja senato
rius John Sparkman, suda
ro 16 kongresmenų, 11 pa
lydovų ir sekretoriato na
rių ir dar 17 kongresmenų 
bei sekrętorių žmonų, tai
gi, viso 44 asmenys. Labai 
didelės taip pat Brazilijos, 
Japonijos, Belgijos, Vaka
rų Vokietijos, Anglijos ir 
kai kurių kitų šalių dele
gacijos.

Vakar ir užvakar jau 
įvyko Tarpparlamentinės 
Sąjungos Vykdomojo Ko
miteto posėdžiai, kuriuose 
išspręsta eilė klausimų. De
ja, dėl kliūčių, kurias suda
ro vadovaujančių kapitalis
tinių šalių jėgos, esančios 
persvaroje, vis dar atideda
mas klausimas dėl Vokieti
jos Demokratinės Respub
likos ir Korėjos Liaudies 
Demokratinės Respublikos 
parlamentinių grupių priė
mimo.

Šiandien Olandijos Gene
ralinių štatų, kaip vadina
si čionykštis parlamentas, 
didžiulėje, senoviškoje Ri
terių salėje įvyko konferen
cijos atidarymas. Į atidary
mo iškilmes atvyko Olandi
jos karalienė Juliana, pasa
kiusi trumpą kalbą, kurioje 
iškėlė parlamento reikšmę 
kaip tarpininko tarp liau
dies ir vyriausybės. Kara
lienė ragino parlamento na
rius, esančius tiek pozicijo
je, tiek opozicijoje, garbin
gai eiti savo pareigas ir 
palinkėjo Tarpparlamenti
nei konferencijai sėkmės 
tautų bei valstybių suarti- 
nimo ir taikos stiprinimo 
reikale.

Apie įdomų supuolimą 
priminė konferencijos pir
mininku išrinktasis Olandi
jos pirmųjų rūmų pirmi
ninkas M. de Niet. Būtent 
apie tai, kad Tarpparla
mentinės konferencijos O- 
landijoje yra įvykusios 19- 
13 metais, tai yra pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse, 
ir 1938 metais, taigi, antro

jo pasaulinio karo išvaka
rėse. Tokie sutapimai su
žadino būkštavimus, kad 
dabartinė konferencija ne
būtų trečiojo pasaulinio ka
ro išvakarėse. Tačiau tas 
mintis išblaško visa eilė 
reiškinių, kurie liudija apie 
tarptautinio įtempimo ato
slūgį ir žymiai pasikeitusią 
padėtį pasaulyje, kada tai
ką ginančios jėgos dabar 
yra galingos, kada prieš 
imperialistinę stovyklą ir 
jos kėslus stovi socialisti
nių šalių stovykla.

Šiandien jau prasidėjo 
bendroji diskusija tarptau
tinės padėties klausimu. 
Konferencija tęsis ligi spa
lio 9 dienos. Pasistengsiu 
dar kai ką parašyti apie 
konferencijos eigą bei apie 
Olandiją. Tiesa, laisvo lai
ko lieka nedaug, nes dieną 
tenka būti konferencijoje, 
o vakarais priėmimuose. 
Viso geriausio!

Justas Paleckis 
Haga, 
1970.X.1.

Mieste pasidairius
Spalio 15 d. prasidės ru

deninė veikla prieš karą. 
Prie piketų ir demonstraci
jų ruošiasi antikarinės gru
pės.

Kituose miestuose taikos 
organizacijos taipgi pradės 
savo veiklą. Rengiamasi, 
prie lapkričio 3 d. rinkimų, 
kad taikos kandidatai galė
tų gauti daugiau balsų.

•

Švietimo taryba susitiki
me su mokinių tėvais gau
na labai daug nusiskundimų 
dėl užsigrūdimų mokyklose.

Tėvai reikalauja, kad 19- 
71-72 metų mokyklų staty
ba būtų žymiai padidinta, 
kad kiekvienas vaikas galė
tų būt tinkamose aplinkybė
se mokomas.

Spaudos Gildija paskelbė 
streiką prieš popietinį dien
raštį “New York Post”. 
Dėl streiko dabar laikraštis 
nebeišeina.

800,000 newyorkiečių, gy
venančių iš šalpos, rugsėjo 
mėnesį pirko maisto štam
pų už arti 18 milijonų do
lerių. Tokiu būdu jiems pi
giau išeina maisto pirkimas.

1 •

Transit Authority policistas 
šovė į užsimaskavusį plėši
ką.'Pasirodė kad tas plėši
kas buvo policistas Thomp
son.

•

Nuo narkotikų naudoji
mo mirė dainininkė Janis 
Joplin, išgyvenusi tik 27 
metus amžiaus.

Long Island Citįr kalėji
me sukilimas baigtas. Kali
nių suimtieji sargai paleis
ti. Daugelis kalinių perkel
ti į kitą kalėjimą. Jų reika-

Įpietos pas j. k. čiurlius
JŲ SODE, PATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Spalio-October 11 d.
Pradžia 12 valandą dieną

T Štai kelrodis: Pattenburg randasi prie kelio 22. £ 
X Taigi tuo keliu ir reikia važiuoti tieik iš New Yor- 4> 

ko pusės, tiek ir iš Eastono pusės. Iš New Yorko 4^ 
pusės Pattenburgas randasi kairje pusėje kelio 22, 
,iš Eastono—dešinėje. Automobilių vairuotojai ži- & 
nokite, kad privažiavus Pattenburg iškabą reikia 4* 
išsisukti. jį
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Spalio H d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J. .4

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 East 
4th St., Chester, Pa. Konfe
rencija bus labai svarbi.

Apskrities Komitetas

Spalio 18 d. *
LLD 28 kuopa rengia pikX 

niką-pietus spaudos naudai, 
K. J. Vaitonių sodyboje, f5 
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.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

s
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 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

lavimai buvo perduoti ma
jorui Lindsay.

Rep. 4

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga pasveikino Kiniją 21 me
tų revoliucijos sukakties 
proga.

4>

4*




