
LAISVE
Semi-Weekly 

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

/ Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 

class matter at the 

Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .............................................. $10.00
Kitur užsienyje ...............  ..... 12.00
Jungtinėse Valstijose —................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

į
PRICE 10c

No. 78 Penktadienis, Spalio (October) 16, 1970, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 59-ieji

KRISLAI
Mirusiųjų kraujas — geras 
Karui nesimato galo 
Konfiskavo svarbią žinią 
Perbrangios aborcijos 
Vaikų darbas Amerikoje

— J. Gasiūnas —
Tarybų Sąjungos dakta

rai jau naudoja kraują stai
ga mirusiųjų, kurie gyvi 
būdami buvo sveiki. Pasiro
do,kad tokių kraujas yra 
pilnai geras ir dar tvirtes- 

>nis už gyvųjų. Iš mirusio 
galima gauti apie tris kvor
tas kraujo.

Pirmą kartą buvo panari
no t a s mirusiųjų kraujas 
Maskvos Sklifosovskio ins
titute, kurio direktorių^ dr. 
Pafomovas sėkmingai) per
leido mirusio kraująAitam 
kraujo reikalingain žmogui.

“Mes naudojame kraują 
tik staigios mirties aukų, 
mirusių nuo širdies prie
puolio, trafiko ir kitokiose 
nelaimėse užmuštų”, sako 
dr. Pafomovas.

Kiek žinoma, niekur, kol 
kas, nenaudoja staiga miru
siųjų kraujo.

Religinės kvekerių drau
gijos Amerikos Tarnybos 
Komitetas savo leidinyje, 
tarp kitko, pareiškė:

— Jungtinių Valstijų vy
riausybė ir toliau tęsia mi- 
iįtarimais būdais išrišimą 
oolitinių ir socialinių piet

ryčių Azijos problemų, su
koncentruodama savo masi
nę ugnies jėgą prieš neats
kiriamą nuo žmonių priešą. 
Vedamas karas neva Pietų 
Vietnamui ginti, tuo pačiu 
metu jis naikinamas... Ka
ras juodina Amerikos vardą 
visame pasaulyje.

Neatrodo, kad ir paskiau
si Nixono siūlymai gali ka
rą sutrumpinti.

•

Associated Press kores
pondentas Peter Armett pa
siuntė komercinei spaudai 
svarbią žinią, kad amerikie
čiai kareiviai apiplėšė kai
mą Kambodijoje.

Bet šio Pulitzerio premijos 
laimėtojo žinia buvo kon
fiskuota, spaudoje niekur 
nepasirodė, tik aplinkiniais 
keliais buvo sužinota tikro-

Jau prabėgo nemažai lai
ko, o už kaimo apiplėšimą 
dar nei vienas kareivis ne
buvo teistas ar baustas.

Manoma, tokių atsitikimų 
ir daugiau galėjo Kambodi
joje būti.

_____ •
Daugelis moterų nusis

kundžia, kad New Yorko 
valstijoje joms aborcijos 
yra labai iškaštingos. Jos 
reikalauja sumažinti abor- 
cijų išlaidas.

Anglijoje aborcijos paei
na po nemokama Nacionali
ne Sveikatos Tarnyba. Šve
dijoje už aborciją tereikia 
sumokėti ligoninei $1.20. Ja
ponijoje nuo svetimšalių 
Ima nuo $50 iki $250.

' Amerikoje — bra n g i a u- 
sios aborcijos.

1842 metais buvo Jungti
nėse Valstijose priimti pir-

Mirė Lenkijos užsienio reikaly 
ministras A. Rapackis, įžymus 
diplomatas, taikos kovotojas

Varšuva. — Spalio 10 d. 
naktį mirė Lenkijos užsie
nio reikalų ministras Adam 
Rapackis, išgyvenęs 60 me
tų. Mirė nuo širdies prie
puolio.

Rapackis buvo pagarsėjęs 
visame pasaulyje, kaip vie
nas gabiausių diplomatų. Jis 
sukūrė nuo atomų laisvos 
zonos centralinėje Europoje 
planą, kuris ir dabar tebe- 
svarstomas.

Savo diplomatinėmis kal

Katalikai su kairiŲjŲ valdžia
La Paz. — Bolivijos ka-H

talikų hierarchija nusitarė 
remti naująją kairiųjų val
džią, jeigu ji nepraktikuos 
marksistinio socializmo, ka
dangi didelė katalikų dau
guma remia naująją vald- v • zia.

Arkivyskupas Manrique 
pareiškė, kad katalikii baž
nyčia nėra priešinga “nuo
saikiam socializmui”, jeigu 
jį praktikuos prez. Torreso 
valdžia.

Argentina buvo pirmuti
nė pripažinti naująją val
džią ir palaikyti normalius 
diplomatinius ryšius.

Legislatorial pasikėlė 
algas 539% į 20 metą

Washingtonas. — Kon- 
gresmanai ir senatoriai bei 
valstijų legislatorial per 
pastaruosius 20 metų pasi
kėlė savo atlyginimus 53 9 
procentais.

Prieš 20 metų daugelis le- 
gislatorių gaudavo tik po 
$2,400 į metus. Dabar jie 
jau gauna po $48,000 ir dau
giau.

Unijisty koferencija
Chicago. — 72 darbo uni

jų darbuotojai šaukia Illi
nois valstijos eilinių unijis- 
tų konferenciją spalio 25 d. 
Tikisi, kad ji gali sutraukti 
daugiau kaip 900 unijistų.

Konferencijai siūloma vi
sa eilė labai svarbių klausi
mų aptarti, tarp kurių yra 
užtikrinimas visiems darbi
ninkams teisės organizuotis 
ir streikuoti, baigti verstiną 
viršlaikį dirbti, baigti visur 
rasinę diskriminaciją ir 1.1.

Dallas, Texas. — Federa
linis narkotistų gaudytojas 
M. Brown kaltinamas iš mo
ters rankinuko išėmęs $6 
šokių metu. Padėtas po 
$300 kaucija.

mi vaikų darbui reguliuoti 
įstatymai Massachusetts ir 
Connecticut valstijose.

Tie įstatymai drausdavo 
vaikams dirbti ilgiau, kaip 
10 valandų į dieną. Nuo to 
laiko daug progreso pada
ryta. Dabar vaikams jau 
visai draudžiamas pramoni
nis darbas.

bomis jis pasižymėjo tarp
tautinėse sueigose Genevo- 
je, Paryžiuje, Londone, 
New Yorke.

Rapackis siūlė, kad Rytų 
Vokietija ir Vakarų Vokie
tija uždraustų branduolinių 
ginklų gamybą. Lenkija tą 
patį padarytų. Tuomet cen- 
tralinė Europa būtų saugi 
nuo branduolinių ginklų ir 
visai Europai padėtų išlai
kyti taiką.

Wallace įtaka mažėja
Washingtonas.—Dr. J. Ca- 

shin — pirmas negras kan
didatas Alabamos valstijos 
gubernatoriaus vietai. Jis 
aiškina, kad George Wallace 
įtaka Alabamoje gerokai su
mažėjo. Rinkimų kampa
nijoje dr. Cashin gauna ne
mažai rėmėjų.

Wallace rėmėjai visada 
didžiuodavosi, kad “Alaba
ma yra Wallace šalis.” Bet 
dabar jau taip nebėra, kai 
prieš Wallace kandidatūrą 
iškilo dr. Gashin. Jis nu
rodo, kad didžiausias rasis
tinis demagogas turi būti 
rinkimuose sumuštas.

La Paz. — Bolivijos nau
joji valdžia leido grįžti pen
kiems katalikų kunigams, 
kurie buvusio prezidento 
Ovando įsakymu buvo de
portuoti į Argentiną už jų 
dalyvavimą kairiųjų studen
tų demonstracijose, kuriose 
4 studentai buvo užmušti.

Washingtonas. — Geležin
kelių kompanijos ir unijos 
sutiko streiką atidėti iki 
gruodžio 4 d. Streikas ap
imtų 550,000 geležinkelie
čių.

Berlynas. — Rytų Vokie^ 
rijoje vyksta Varšuvos pak
to 7 šalių militarinių jėgų 
manevrai, kuriuose dalyvau
ja 100,000 karių.

San Francisco, Calif. — 
Čia atvyko tarybinis diplo
matas Zinčiukas atidaryti 
pirmąjį konsulatą Jungtinė
se Valstijose nuo 1948 m.

Bruselis. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito šiomis die- 
nomis lankėsi Belgijoje, 
Luksemburge ir Olandijoje 
ekonominių santykių page
rinimo tikslu. r

Miami Beach, Fla.—Kon- 
gresmanas Mills paskelbė 
apskaičiavimą, kad federa
linės valdžios deficitas iki 
sekamo birželio 30 d. pa
sieks nuo 12 iki 20 bilijonų 
dolerių.

Pešasi del prekybos su Rytais
Paryžius. — Nixono ad

ministracijos griežtas nusi
statymas neparduoti strate
ginių prekių ‘ socialistinėms 
šalims įnešė smarkių ginčų 
į NATO organizaciją.

Anglija sutiko parduoti Ta
rybų Sąjungai du kompiute
rius. Kontraktas jau pada
rytas su International Com
puter, Ltd.. Tarybų Sąjunga

Dirbtuvėse sužeidžia į metus 
po 25 milijonus darbininku

Washingtonas. — Dar b o j dirbti, kai kurie lieka visam 
departamentas paskelbė sa- gyvenimui invalidais, 
vo raportą, kuriame apskai
čiuojama, kad per metus 
pramoninėse nelaimėse su
žeidžia apie 25 milijonus 
darbininkų.

Kasmet apie pustrečio 
milijono darbininkų padaro 
ilgam laikui negalinčiais

85 milijonai Lotyną Amerikos 
žmonių serga tuberkulioze

Santiago, Čilė.—Pan-Ame- 
rikos Sveikatos Organizaci
ja pasiuntė raportą 18Pan- 
Amerikos Sveikatos konfe
rencijai. Raporte pažymė
ta, kad 85 milijonai Lotyhų 
Amerikos žmonių serga tu
berkulioze (džiova), iš ku
rių 1,250,000 yra mirtinoje 
padėtyje.

Didžiulis skurdas ir badas 
tarp Lotynų Amerikos žmo
nių, medicinos personalo 
stoka ir vaistų trūkumas

Melanezai pasmerkė 
Pentagono planus

Suva, Fiji.— Mikronezijos 
salų atstovai turėjo konfe
renciją, kurioje pasmerkė 
Pentagono planus paversti 
tas salas Amerikos milita- 
rinėmis bazėmis, kai ameri
kiečiai pasitrauks iš Okina- 
vos salų ir jas perves Japo
nijai.

Pietų Pacifiko salos ko
voja už teisę pačioms apsi
spręsti. Konferencija atsto
vavo daugiau kaip 4 milijo
nus melonezų tautelių gy
ventojų.

Jungtines Tautos. — Vo
kietijos Demokratinė Res
publika, minėdama 21 me
tus nuo susikūrimo, prisiun
tė Jungtinių Tautų asamb
lėjai pareiškimą, kuriame 
sveikina Jungtinių Tautų 
pastangas išlaikyti taiką 
Europoje, užgįria TSRS ir 
Vakarų Vokietijos nepuoli
mo sutartį if tikisi žygių 
Indonezijos karui sulaikyti.

Washingtonas— Kongre
siniame Prasižengimų Ko
mitete buvo raportuotą, 
kad vaistininkai daro per 
didelius pelnus, už kai ku
riuos vaistus padaro net iki 
400 procentų.

perka du kompiuterius už 
12 milijonų dolerių.

Tie kompiuteriai bus atvež
ti į Serpukovą, už 60 mylių 
nuo Maskvos, kur yra aukš
tos energijos centras, turįs 
didžiulį atomų skaldytoją.

Nixono administracija pa
reiškė, kad ji priešinga par
duoti Tarybų Sąjungai to
kius kompiuterius.

Dirbtuvėse sužeidimai ra
portuojami tik tada, kai su
žeistasis priverstas nutrau
kti darbą. Bet daugelis dar
bininkų su lengvais sužeidi
mais visai nenutraukia dar
bo, tokiu būdu jie nepriskai- 
tomi prie sužeistųjų.

sudaro priežastį tuberkulio
zei plėstis. Dr. Salvador 
Allende, laimėjęs preziden
tinius rinkimus Čilėje, skel
bia, kad 63 procentai Loty
nų Amerikos žmonių netu* 
ri pakankamo maįsto. Jis 
sako, kad pusė Čilės vaikų 
nuo gimimo dienos iki 15 
metų yra nedavalgę ir 600,- 
000 vaikų yra protiniai ser
gančių dėl stokos proteinų 
ir vitaminų.

Sumažino Pentagono 
išlaidas

Washingtonas.— Kongre
sinis Asignavimo Komite
tas paskyrė 66 bilijonus 6 
milijonus dolerių gynybos 
reikalams. Kongresas pas
kyrimą užgyrė.

Tai 6 bilijonais mažiau, 
kaip pereitais metais, taipgi 
2 bilijonais mažiau, kiek Ni- 
xonas norėjo gauti.

Detroitas. — Vieno fabri
ko moterų grupė kreipėsi į 
teismą, reikalaudamos pa
tvarkyti, kad Michi gan o 
valstijoje moterys nebūtų 
verčiamos dirbti ilgiau kaip 
54 valandas į savaitę, kaip 
valstijos įstatymas reika
lauja.

Kairas, Egiptas. — Trys 
cirko šunys mirė nuo “šir
džių plyšimo” (iš gailesčio), 
kai jų prižiūrėtojas ir mo
kytojas mirė.

Pyongyang.—šiaurės Ko
rėjos militarinė delegacija 
paliaubų komisijoje užpro
testavo prieš militarizmo 
tvirtinimą Pietų Korėjoje.

Chicago. — Swift & Co. 
paleido iš darbo 2,600 mė
sos paruošimo darbininkų 
Ft. Worth ir San Antonio 
dirbtuvėse, Texas valstijoje.

Taikos kovotojai sudarė planus 
spalio 31 d. demonstracijoms, 
šaukia prieškarinę konvenciją

2—24 Taikos kovotojai sudj 
Philadelphia, Pa. — Čia 

įvyko Nacionalinės Taikos 
Veiklos Koalicijos vadovų 
konferencija, kurioje daly
vavo daugiau kaip 200 žmo
nių.

Konferencijoje nusi tarė 
ru ošti visuose miestuose 
taikos demonstracijas šešta
dienį, spalio 31. Manoma, 
kad tokios demonstracijos 

Streikas jau įzoliavo Siciliją
Reggio Calabria. — Vi-® 

duržemių jūroje didžiausia 
sala Sicilija šiuo metu visai 
Izoliuota nuo savo motinos 
Italijos ir kitų šalių. Viso
kia transportacija streiko 
sulaikyta.

Streikuoja autobusų, ge
ležinkelių ir lėktuvų darbi
ninkai. Vandens keltuvai 
taipgi neveikia.

Daugelyje kitų Italijos 
miestų darbininkai st r e i- 
kuoja. Jie reikalauja dides
nio atlyginimo ir įvairių re
formų.

Buffalo, N. Y. — 1,200 
Allied Chemical kompanijos 
darbininkų, išstreikavę 15 
savaičių, laimėjo streiką. 
Jiems padidintos algos ir 
pagerintos darbo sąlygos.

Paryžius. — Mirė Miuni- 
cho sutarties pasirašytojas 
Ed. Daladier, bandęs paten
kinti Hitlerį ir Musolinį, bet 
prisidėjęs prie sukūrimo 
antrojo pasaulinio karo.

Pontiac, Mich. — Čia pa
skelbtas apgulos stovis, kuo
met per keletą dienų siau
tėjo riaušės tarp baltųjų ir 
juodųjų jaunuolių. Vienas 
negras peršautas.

San Juan. — Puerto Ri- 
coje didžiausi potviniai nuo 
nuolatinio dviejų dienų lie
taus suardė 11 tiltų, apsėmė 
44 miestus ir miestelius, pa
darė daug nuostolių.

Lacey, Wash. — čia įvy
ko konferencija butų rei
kalu. Išrinktas koalicinis 
komitetas, kuris kovos už 
naujų namų statybą netur
tingiems žmonėms.

Roma. — Spalio 2 d. Ita
lijoje įvyko dviejų valandų 
protesto streikas, kuriame 
dalyvavo 4 milijonai darbi
ninkų, reikalaujančių eko
nominių reformų.

Paryžius. — Pietų Viet
namo revoliucinės valdžios 
delegacijos galva Binh, at
sakydama į Nixono pasiūly
mą pertraukti mūšius ir pa
leisti belaisvius, pasakė, kad 
Nixonas pirmiausia turėtų 
nustatyti laiką, kada ameri
kiečiai bus ištraukti iš Pie
tų Vietnamo.

galės įvykti 30-yje miestų,
Taipgi nusitarta šaukti 

nacionalinę prieškarinę kon
venciją gruodžio 4-6 dieno
mis Detroite.

Koalicija buvo sudaryta 
birželio mėnesio Clevelande 
įvy k u s i o j e prieškarinėje 
konferencijoje, kurioje da
lyvavo apie 1,500 atstovų iš 
įvairių antikarinių grupių.

B ruselis. — 11,000 mažų
jų ginklų firmos darbininkų 
streikuoja už didesnes algas 
ir darbe saugumą.

Persekioja kovotoją
Frogmore, S. C.—Baltųjų 

reakcinės jėgos persekioja 
daktarą Gatch, kuris iškelia 
viešumon baisų skurdą tarp 
juodųjų žmonių ir rasinę di
skriminaciją.

Reakcionieriai siunta, 
kam baltasis daktaras gina 
negrus. Jie nori jį išvyti iš 
So. Carolina valstijos.

Genoa, Italija. — Kidna- 
periai pavogė turčių Gadol- 
la 19 metų sūnų ir gavę 
$320,000 atlyginimo jį pa
leido. Dabar policija ieško 
kidnaperių.

Miami, Fla. — Mirė Phil 
Spitalny, dirigavęs vienų 
merginų orkestrą televizijo
je ir radijuje, taipgi ir teat- 
ruošė.

Stafford, Anglija.—23 me
tų gitaristas Kevin Green bu
vo elektros srovės užmuš
tas, kai savo elektrinį 
gitarą pradėjo skambinti
koncerte.

Washingtonas. — Penki 
Jungtinių Valstijų erdvių 
ekspertai vyks į Maskvą 
spalio 26 d., kur įvyks erd
vių ekspertų konferencija.

Seoul, Pietų Korėja.—Iš 
13 šalių čia atvykę budistų 
vadai nusitarė sukurti Pa
saulinę Budistų Sąjungą, 
kuri stengsis apjungti bu
distų judėjimą.

Houston, Texas. — Epis- 
kopalų konvencija beveik 
vienbalsiai sutiko suteikti 
moterims pilnas religines 
teises net būti dvasininkė- 
mis.

Pranešimas
Visi užsakymai vietos 

Laisvės Jubiliejiniame Al
bume, taip pat Albumui tai
komi raštai turi mus pa
siekti ne vėliau kaip šio mė
nesio (spalio) 20 dieną. Vė
liau gauti užsakymai bei 
raštai nebepateks į Albumą. 
Todėl prašome skubintis.

Albumo Komisija
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Arčiau prie, ar toliau nuo taikos?
KAIP ir buvo tikėtasi, Pietų Vietnamo Išsilaisvini

mo Frontas ir šiaurės Vietnamas atmetė prezidento 
Nixono pasiūlytas sąlygas karui užbaigti. Siūlymas 
įvykdyti paliaubas reiškia, kad Saigono režimui būtų 
duota laiko sustiprėti, o kad Amerikai būtų duota dau
giau laiko karą “vietnamizuoti”. Vadinasi, paliaubomis 
mūšių pertraukimu laimėtų tiktai Pietų Vietnamo reži
mas ir Amerika, o nieko nelaimėtų revoliucinės jėgos.

Dar keisčiau skamba siūlymas pravesti rinkimus ko
kios ten tarptautinės komisijos priežiūroje. Miestuose 
ir apylinkėse viešpataus valdžios kontrolė, o Saigone sė
dėdama “bešališka” komisija prižiūrės, kad rinkimai bū
tų laisvi ir teisingi! Kodėl prezidentas Nixonas ir Ame
rikos ginklais užkarti ant liaudies Saigono generolai 
nenori laikinos koalicinės valdžios, kuri tokius rinki
mus tvarkytų? Tiktai tokios valdžios kontrolėje rinki
mai galėtų būti laisvi ir demokratiški.

Kaip šie mūsų prezidento pasiūlymai atsilieps į ka
ro eigą? Ar jie šią skerdynę sutrumpins, ar pailgins?

Yra dvi nuomonės. Viena mano, kad kai Vietkon- 
gas ir Š. Vietnamo vadai pamatys, kad Amerika yra 
vieninga už prezidento Nixono pečių, jie sudės ginklus 
ir pasiduos. Bet kita nuomonė teigia, kad įvyks kaip 
tik priešingai. Karas dar prailgės. Prieš prezidento 
išstojimą su pasiūlymais ne tik kairysis, pažangusis 
Amerikoje judėjimas reikalavo karą baigti, bet jau jei 
ne dauguma, tai geroka dalis ir Demokratų partijos va
dovybės pastaraisiais laikais vis griežčiau ir griežčiau 
pasisakė prieš karą. Jei tam procesui būtų buvę palik
ta toliau tęstis, mūsų valdžia būtų buvus priversta rim
tai skaitytis su reikalavimu karą nutraukti. Dabar, 
prezidentas, turėdamas savo pusėje beveik šimtu pro
centu ne tik republikonus, bet ir demokratus vadus, bus 
padrąsintas nedaryti jokių kompromisų karui užbaigti. 
Todėl prezidento pasiūlymai karą tiktai prailgins.

Tiktai laikas parodys, kuri nuomonė yra teisingesnė.

Jungtinėms tautoms 25 metai

ABIEJŲ ŠALIŲ 
PASIŽADĖJIMAS

Tarybų Sąjungos delega
cijai lankantis Egipte pre
zidento Nasserio laidotuvė
se, būta draugiško pasitari
mo su egiptiečiais. Apie tą 
pasitarimą paskelbtame ko
munikate sakoma:

“Abi šalys ketina ir atei
tyje vienyti ir koordinuoti 
savo pastangas, sprendžiant 
Artimųjų Rytų konfliktą ir 
kitas labai svarbias tarp
tautines problemas. Šalys 
vėl patvirtino, jog būtina 
kuo greičiau likviduoti Iz
raelio agresijos padarinius 
ir nustatyti Artimuosiuose 
Rytuose tvirtą taiką visoms 
šio rajono tautoms.
to

Siekdamos šių tikslų, jos 
laikysis bendrai abiejų ša
lių parengtos linijos. Spren
džiant aktualius arabų tau
tų kovos už savo nepriklau
somybės stiprinimą uždavi
nius tokiomis sąlygomis, 
kai nesiliauja imperialisti
nių jėgų intrigos, ypatingą 
reikšmę įgauna arabų šalių 
solidarumas ir susitelki- 

'mas. Kaip tik tiems kil
niems tikslams visuomet 
daugiau dėmesio skyrė JAR 
vyriausybė, vadova ujama 
prezidento Gamalio Abdelio 
Nasserio.

Abi šalys reiškia įsitiki
nimą, kad visų arabų ša
lių veiksmų vienybė anti- 
imperialistiniu pagrindu 
padės dabartinėms sudėtin
goms sąlygoms Artimuo
siuose Rytuose arabams 
sėkmingai tęsti teisingą ko
vą už nacionalinę nepri
klausomybę, pažangą, už 
tai, kad kaip galima grei
čiau būtų išspręstas Arti
mųjų Rytų konfliktas.”

su kūdikiu ant rankų keletą ki
lometrų klampojo pėsčia žval
gybininkų areštuota Vaclovą 
Jurgaitienė, paprastutė kaimo 
moteris nuo Kupiškio Uršulė 
Lisienė.

Neišėjo anomis džiaugsmin
gomis birželio dienomis į 
laisvę ne tik ji, neišlaikiusi 
žiaurių kalėjimo sąlygų, ne
prisišaukusi gydytojo pagal
bos. Nebebuvo kovotojų tar
pe vos 22 metuš sulaukusios 
auksakasės Adelės Laukaity
tės,, atsisakiusios paduoti ma
lonės prašymą, su aukšta 
temperatūra įmestos į karce
rį, pirma laiko amžinai už
merkusios akis K 1 a u d i n o s 
Krastinaitės. ..

. .. Vėl birželis. Vėl sula
pojo liepos. Vėl saulė. O dau
gelio, kovojusių už šias die
nas, jau nebėra. Pabūkime 
mintimis kartu su tais, kurie 
sulaukė šių dienų, ir su tais, 
kurių nebėra gyvųjų tarpe.

NUO spalio 11 iki 25 d. per dvi savaites Generali- APIE REVOLIUCIJOS
nėję Asamblėjoje vyks jubiliejiniai posėdžiai. Bus mi
nėjimas Jungtinių Tautų susikūrimo 25-ųjų metinių. 
Tai reiškia, kad ši pasaulinė organizacija jau bus iš
gyvenusi visą šimtmečio ketvirtį. Į Asamblėjos posė
džius atvyks daugelio valstybių “galvos” ir droš smar
kias kalbas. Kiekvienos valstybės atstovas girsis savo 
šalies vaidmeniu šios organizacijos veikloje per tuos 25 
metus. Taipgi, žinoma, sudės iškilmingus pasižadėjimus 
toliau organizacijai padėti jos pastangose pasaulinę tai
ką apsaugoti ir išlaikyti.

Kiek tos propagandinės kalbos padės Jungtinėms 
Tautoms sustiprėti, kiek jos iš tikrųjų pasitarnaus pa
saulinės taikos reikalui, jau kitas klausimas. Blogo gal 
ir nepadarys. Matysime ateityje. Svarbu, kad Jungti
nės Tautos išsilaikė dvidešimt penkerius metus ir kad

REIKALUI VISKĄ 
PAAUKOJUSIAS 
MOTERIS

Žurnale “Tarybinė Mote
ris” (Nr. 6) Janina Šinkū
naitė prisimena Lietuvos 
moteris, kurios buržuazijos 
valdymo metais buvo viską 
paaukojusios kovai už dar
bo liaudies šviesesnį ryto
jų. Ji rašo:

Nebuvo svetima kalinio 
dalia ir mūsų moterims pb- 
grindininkems, vardan revo
liucijos reikalo paaukojusioms

dar nežada mirti. Geriau, kad valstybių galvos susirin-savo jaunystę, išsižadėjusioms
kusios pasikalba, pasibara, pasidalija nuomonėmis, ne
gu kad plaukus viena nuo kitos rautų ir iš patrankų 
šaudytųsi.

Buvo užuominų, kad į Asamblėjos jubiliejines se
sijas atvyks ir Tarybų Sąjungos premjeras Kosyginas, 
ir Egipto prezidentas Nasseris, gal ir Kubos premje
ras Castro. Bet atrodo, kad Kosyginas neatvyks, taip 
pat Castro, o Nasseris yra miręs. Taigi, tų vadų, iš
kurių buvo laukta ko nors tikrai svarbaus šiam jubilie- vaikščioti.

jaukaus namų pasaulėlio, taip 
mažai teturėjusioms laimės 
pabūti kartu su namiškiais, su 
vaikais. Buvo jų tarpe mo
tinų, kurių mažyliams balti
nių pintinė sunkiųjų darbų 
kalėjime atstojo lopšį, kurių 
“mažieji kaliniai” ant drėg
nų cementinių grindų išmoko

jui pagyvinti, nepribus.
Kad vienoje kurioje sesijoje kalbės mūsų preziden

tas Nixonas, tai nereikia nė kalbėti.
Beje, buvo kalbama, kad prezidentas turės su Ko

syginu pasitarimą Vidurio Rytų reikalais. Iš tokio pa
sitarimo buvo gan daug tikėtasi ir jo laukta.

14 metų buržuazinės Lietu
vos kalėjimuose išbuvo Vale
rija Narvydaitė, vos ne de
šimt— Marija Vasiliauskaitė, 
aštuonerius su puse — Leja 
Aleksandravičiūtė.

Keturias dienas ir naktis

SURADO AR PAPIRKO 
LIETUVOS ŠMEIŽĖJĄ

Rodosi, kanadiečių kleri
kalų “Tėviškės žiburių” re
dakcija turėtų suprasti, kad 
ji pati save žemina, spaus
dindama tokius aiškius me
lus apie Lietuvą. Štai tik 
vienas vėliausias pavyzdė
lis. Aną dieną per keletą 
numerių ji atspausdino ko
kio ten neva anglo jūri
ninko įspūdžius Lietuvoje. 
Ir ko tas “jūrininkas” ne- 
beišgalvoja apie tą mūsų 
gimtąjį kraštą. Pav., jis sa
kosi buvęs Klaipėdoje, vie
name iš labiausiai ir grei
čiausiai išaugusių miestų 
gal visame pasaulyje. Bet 
jam Klaipėda esąs “pilkas, 
bespalvis miestas.” Net ir 
jo palydovė “Janina nesi
stengė tai paslėpti, nors ji 
kaltino dėl to vokiečius ir 
jų bombardavimus karo 
metu. Bet labai mažai bu
vo padaryta ir po to... ”

“Tėviškės Žiburių” redak
cija puikiai žino, kad tai 
yra begėdiškas melas. Ji 
žino, kad Klaipėda buvo 
daugiau kaip 70 procentų 
sugriauta, kad kai ji buvo 
išlaisvinta ir į ją įžygiavo 
Raudonoji armija, tai joje 
civilinių žmonių beveik ne
berado, gal tik šimtą kitą.

O kaip šiandien? Šian
dien Klaipėda turi gal be
veik trigubai tiek gyvento
jų, kiek ji turėjo prieš ka
rą. Kaip žinia, 1939 me
tais Klaipėdoje buvo apie 
51,000 gyventojų, o jau 
1967 metais ji turėjo dau
giau kaip 131,000! Bet tam 
“anglui jūrininkui” nuo ka
ro laiko toje Lietuvos Klai- 
pjėdoje “buvo labai mažai 
padaryta!

Begėdis tas “jūrininkas,” 
begėdis “T. Ž.” redakto
rius, kad tokius melus savo 
laikraštyje spausdina. Jau 
neleistina, negražu šitaip 
šlykščiai meluoti apie savo 
gimtąjį kraštą.

Kapsukas,
1970.X.I

Gerb. drg. Redaktoriau!
Širdingas ačiū už “Lais

vę”, kurią gaunu regulia
riai ir šių dideliu malonu
mu paskaitau, duodamas 
pavartyti ir pas save moky
kloje.

Atleiskit, kad su kores
pondencija kiek užtrukau, 
bet turėjau begales darbų. 
Juk žinot, ką reiškia rug
sėjis mokykloje.. Be to, bai
giau ruošti apybraižą apie 
Sūduvos foto meno vysty
mąsi, kurią atspausdino 
Kapsuko “Naujasis Ke
lias,” per keturis numerius.

Ją kiek paredagavęs nu
siųsiu artimiausiu metu ir 
“Laisvei”. Mat, Amerikoje 
yra nemažai buvusių suval
kiečių, manau, jiems bus 
įdomu, aš, gi, iš jų irgi ti
kiuosi gauti kokių papildo
mų žinių apie senuosius fo
to meistrus. Ši apybraiža 
apima laikotarpį nuo se
niausių laikų iki 1940 me
tų.

Toliau noriu Jums pasiū
lyti pluoštelį prisiminimų 
apie be reikalo anksti mi
rusį USA mano gerą bičiu
lį gydytoją ir rašytoją Ju
lių Kaupą. Tai buvo labai 
spalvinga, įdomi asmenybė. 
Su juo mes draugavom nuo 
pirmos klasės gimnazijoj, iki 
paskutinių laikų, kai karas 
mus išskyrė. Tiesa, jis ne
buvo prie pažangiųjų lage
rio, jo pažiūros buvo libe- 
raliai-deųiokratiškos.

Šiaip ar taip Julius Kau
pas tvirtai įėjo į mūsų išei
vijos literatūros istoriją.

Nežinau, ar turite Petro 
Naudžiaus nuotrauką ir 
pirmosios “Laisvės” lei
dimo bendrovės fotografi
ją. Turiu pasidirbęs jos 
kopiją. Su sekančiu laišku 
atsiųsiu.

Daug sėkmės ir ištver
mės darbe!

Jūsų
V. Gulmanas

Didžiai gerbiami 
Draugai Keršuliai!

Rašau iš Palangos. Sugrį
žęs į Kauną pasijaučiau la
bai pavargusiai. Todėl at
važiavau į Palangą vienai 
savaitei, kad sustiprėti prieš 
pradedant darbą su studen
tais.

Bendrai JAV paliko labai 
daug įspūdžių. Pirmoje ei
lėje tai Amerikos lietuviai 
ir ypačiai pažangieji. Jie 
yra tikri socialistinės Lie
tuvos patrijotai. Jie didelį 
darbą yra nudirbę šviečiant 
Amerikos lietuvių visuome
nę progresyvia dvasia leis
dami laikraščius, žurnalą, 
knygas ’

Labai džiugu, kad į Ame
rikos lietuvių pažangų judė
jimą yra įsijungę daugelis

Tuo pačiu keliu?
belaukdama mirties .nuo
sprendžio įvykdymo, prieš 
pusmetį netekusi savo bend-

KAI kurie spėliojimai, kad po Egipto Prez. Nasserio 
mirties prasidės tarp vadų aštrios peštynės, nepasitvirtino. 
Atrodo, kad naujajam prezidentui Sadat pavyko suda
ryti kolektyvinę vadovybę, kuri pasižadėjo tęsti velionio 
Nasserio politiką tarptautiniuose reikaluose. Tas labai 
džiugina Egipto ir viso arabiško pasaulio nuoširdžius 
bičiulius. Civilinis karas Egipte būtų buvusi baisiausia 
nelaimė.

Egiptas yra vadovaujanti arabiškojo pasaulio ša
lis. Reikia tikėtis, kad ji tokia pasiliks ir su naujaja 
vadovybe.

Los Angeles. — Aktoriai 
piketavo Music Center, pro
testuodami prieš rasinę dis
kriminaciją.

Detroitas — Automobiliiį 
darbininkų unija laimėjo 
rinkimus dar trijuose fabri
kuose.

ražygio vyro, ženė Frankai- 
tė-Greifenbergienė rašė drau
gams: “...aš, eidama mirti, 
pilna tikėjimo, kad ateis ta 
šventoji ateitis. . . ir kad mū
sų didysis darbas bus užbaig
tas. Įsitikinimas, kad laimėji
mas su Jumis, draugai, tei
kia man jėgų eiti mirti su 
aukštai iškelta galva, ir aš 
laiminga, kad pasirodžiau pil
nai parengta paaukoti savo 
gyvybę dėl mūsų didžiojo ide
alo. Būkite tvirti ir Jūs, drau
gai, iki galo, -— ateitis pri
klauso Jums”. ..

Jie buvo tvirti, ir jos buvd 
tvirtos, žvarbią rudens naktį

Bolivijos darbininkų 
reikalavimai

La Paz. — Bolivijos Dar
bininkų Centras, atstovau
jantis daugiau kaip 30,000 
organizuotų darbininkų, pri
davė naujai prezidento Tor- 
reso valdžiai 20 punktų rei
kalavimus, kurie skaitosi 
“liaudies jėgų mandatas”.

Vienas svarbiausių reika
lavimų sudaryti “socialisti
nę vyriausybę” ir užmegsti 
diplomatinius ryšius su Vi
somis socialistinėmis šali
mis. ' ’

moterų. Jų tarpe ir Drau
gė Keršulienė. Tai man te
ko pastebėti St. Petersbur- 
ge per ruošiamus kas šeš
tadienį LLD susirinkimus ir 
piknikus Chicago j e ir New 
Yorke, o taipgi pobūvius, 
kurie vyksta jūsų jaukiame 
sodelyje. Visų suminėtų san- 
būrimų pagrindinė paskir
tis paremti pažangią spau
dą, literatūrą, aptarti bėga
mus klausimus, susitikti su 
savo vie n mi n nei ai s išsi
skleidusiais dideliuose at
stumuose. Tai labai gražios 
žmonių bendruomenės for
mos, tradicinės Amerikos 
lietuvių pažangiam judėji
mui.

Ir čia negaliu neatžymėti, 
kad šių susitikimų paruoši
me daug L lūso įdeda mote
rys.

Atleiskite, kad savo laiške 
nukrypau į visuomen i n i u s 
klausimus.

Aš niekada neužmiršiu

praleistų dienų pas Jus, jau
kaus sodelio, rūpestingai* 
šeimininkės ir gero šeimi
ninko iš Kurkliečių, mano 
artimo kaimyno. Man ma
lonu buvo kartu prisiminti^ 
senesnius laikus, žmones^ 
jų bendravimą, įvykius iš 
Kurkliečių ir Kunigiškių 
gyvenimo, 1905 metų revo
liucinius įvykius, kurie 
vystėsi mūsų apylinkėse.

Prašau perduoti mano ge
riausius linkėjimus Drg. 
Bimbai su žmona, profeso
riui Juškai, jo žmonai Juš
kienei ir jų tėvukui, drau
gui Grybui, Draugams Ven- 
tams, Bunkams, Laurinčiu- 
kui, Baltrušaičiams, Drau
gei Mizarienei, Draugams 
iš “Laisvės” redakcijos ir 
visiems kitiems, kurie daly
vavo išleistuvėse ir piknike.

Siunčiu Tamstoms abiems 
širdingus linkėjimus, trokš
tu geros sveikatos, giedrios 
nuotaikos Jūsų gyvenime.

Jūsų Povilas Skleris 
1970.IX.25

Knygnešio duktė Zose *
Plačiai išsiliejo Šušvė. 

Įsibridęs vandenin, skery
čiojosi gluosnis. Nuo kal
nelio su Ribikauskų trobe
le malonu buvo stebėti pa
vasario reginį. O vaikams 
smagumėlis! Kartą Zosytė 
su Onele išsinešė geldą, su
sėdo į ją ir plaukia. Gerai, 
kad laiku atsirado tėvas.

Tąsyk į kiemą atbėgo su
prakaitavęs, išvargęs vyriš
kis. Rankose jis turėjo ry
šulėlį, su kuriuo, matyt, jau 
seniai nesiskiria. Greitakal
be žmogus paaiškino, kad 
jį, Martyną, vejasi žanda
rai, ir paprašė prieglobsčio. 
Mataušas paislėpė bėglį. Už 
kokio pusvalandžio į Ribi
kauskų sodybėlę atbėgo 
žandarai.

— Ko prilipo prie nekal
tų žmonių? — drąsiai rėžė 
Mataušas. — Daug čia pra- 
skuodžia, ir mes neturime 
kada kožną supaisyti...

_ • •
Mataušas sugrįždavo ir 

vėl kažkur išvažiuodavo. 
Kiekvieną kartą Ona, pa
lydėdama vyrą iki sodybos 
vartų, sakydavo: “Būk, 
Matai, atsargus...” Kodėl 
tėvas turi būti atsargus ir 
ką jis blogo daro, Zosytė 
nuolat klausinėdavo moti
nos. Jai įkyrėdavo vienas 
ir tas pats klausimas, ir ji 
atstumdavo vaiką.

— Tėtė sugrįžo! — kar
tą, springdama iš džiaugs
mo, puolė pasitikti Zosytė.

—Motin, čia tau, — pa
davė žmonai storą knygą.— 
Gali ir kaimynėms pasiū
lyti. O čia jums, vaikai, 
“Žiupsnelis,”— aiškino Ma
taušas. — Mokykitės skai
tyti. Bet niekam nė cipt. Už 
tas knygeles į kalėjimą ki
ša.

Rytą Zosytė su tėvu nu-

EIGULIO TROBELĖJE

Naktis. Už lango lietus pliaupia, 
Bilsnodamas į stogo skardą.
Pušelės rymo susikaupę, 
Dangum griausmavežimis dunda.

Naktis. Aš su draugais medžiokliais
Geriu degtinę.

Ką darysi?
Po nepavykusios medžioklės
Dar ne tokius vaistus nurysi.

Naktis. Už lango lietus pliaupia 
Kaip iš kibiro. Plauna mišką. 
O pušys rymo susikaupę, 
O mes važiuojam apie viską.

Augustas Tamaliūnas

skubėjo pas mokytoją. Ma
taušas padavė knygų ryšu
lėlį Adomui Baleišiui. Tas 
tirpo iš džiaugsmo:

— Dabar tai mokysi
mės !..

Vyrai, susėdę už plataus 
kaimiško stalo, kalbos tu
rėjo.

“Žiupsnelis” keliavo iš 
rankų į rankas. Lietuvių 
kalba pamokos vykdavo 
slaptai. Adomas buvo drą
sus. Jis nieko nebojo, nors 
žandarai ne kartą jį tampė. 
Mokytojas stengėsi dėl tų, 
kuriems būtinai reikėjo 
įdiegti meilę lietuviškam 
žodžiui.

Martynas, kuris aną pa
vasarį per potvynį buvo at
bėgęs, gyveno netoli Kel
mės. Ten iš įvairių LietyX 
vos kampelių susirinkdavo 
knygnešiai. Su jais susitik
davo žmogus iš Tilžės, kur 
buvo spausdinamos lietu
viškos knygos. Tilžietis ir 
Mataušą aprūpino knygo
mis.

Ribikauskas minutėlei su
stojo, įkvėpė nakties vėsos. 
Prieš akis kažkas sušmėža
vo. Ir staiga balsas:

— Stok! Rankas aukš
tyn!

Suėmė.

Revoliucingai nusit e i k ę 
grinkiškiečiai drąsiai kal
bėjo apie artėjančios pat
valdystės pabaigą, kvietė 
sekti Rusijos darbininkų 
pavyzdžiu. Deja, su maiš
tininkais caro žandarai 
žiauriai susidorodavo. OI 
1905 metais vien p*ei> 
kelias dienas suėmė apie 
trisdešimt žmonių, ku
riuos kazokai pririšę prie 
arklių, voliojo po kelio pur
vą, visiems matant plakė ir 
tyčiojosi.

Iš kalėjimo sugrįžo tėvas 
negreit. Vis kosėdamas da
linosi patirtais vargais. Pa
gyveno kelis metus ir mi
rė. Visa tai labai sukrėtė 
Zosę. Ji ir šiandien, jau 
būdama pensininkė, linguo
ja galvą ir sako:

— Už šviesą, už knygą 
reikėjo mokėti gyvybės kai
na. Branginki t, vaikai, iš
kovojimus. (L. Ž.)

San Juan. — Puerto Ridjb 
saloje šiuo metu nedarbas 
siekia iki 11 proc. visos dar
bo jėgos. Taipgi ir daugeliu 
dirbančiųjų atlyginimai la
bai maži. Skurdas jaučia
mas.
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Petras Naudžius
ATSIMINIMŲ IR PERGYVENIMŲ

Iš 1905 m. revoliucijos
< veiklos

(Tąsa iš pereito num.)
Susitikimai su gyevntojais

Pakeliui dar užsukom į 
pradinę mokyklą (vietovės 
nepamenu), kurioje moky
tojavo jau pagyvenęs mo
kytojas Jakubauskas. Jam 
patarėm mokyti vaikus tik 
lietuviškai. Išeidami išsi- 
nešėm caro paveikslą, kurį 
miške sunaikinom.

Pareidami užsukom pas 
ūkininką Mačiukevičių, gy
venantį ne toli Lukšių. 
(Kaimo pavadinimo nepa
menu.) Pas ūkininką su
sirinko apie 15 žmonių ir 
mes paskaitėm iš knygučių 
ir pasikalbėjom. Išeidami 
palikom šiek tiek literatū
ros.

> Vėliau panašius susitiki
mus su gyventojais pada

rėm Vyšpinių ir Pranckabū- 
džio kaimuose. Pasikalbė- 
c&vom, pranešdavom apie 
revoliucijos eigą Rusijoj ir 
Lietuvoj, paskl e išdavom 
šiek tiek literatūros.

Monopolių daužymas
Vasaros pabaigoj buvo 

• nutarta naikinti alkoholi
nius gėrimus. Degtinė, spi
ritas buvo pardavinėjama 
valdžios įstaigose parduo
tuvėse, vadinamose mono
poliais.

Pirmas toks daužymas 
buvo įvykdytas 1905 metų 
rugsėjo mėn. 8 d. Keturva
lakiuose. Buvo atlaidai. Po 
pamaldų, dalyv a u j a n t A. 
Baltrušaičiui. J. Brazaus
kui ir man, buvo sugrūsti 
lazdomis visi stikliniai in
dai, kuriuose buvo degtinė.

Daug vėliau buvo sudau- 
<^|’ti monopoliai Griškabū
dį, Višakio Rūdoj ir dar 
kai kur.

Man asmeniškai šis mo
nopolių daužymas labai ne
patiko. Juo labiau, kad kai 
kuriais atvejais buvo gan
dų, kad socialistų vardu ne
va “daužė” monopolius, pa
sigrobdami dalį degtinės sa
vo naudai.

Kiek vėliau socialdemo
kratų partijos komitetas 
monopolių daužymą uždrau
dė. Dabar buvo paimami 
tik monopolių kasose rasei 
pinigai. Šie pinigai buvo 
įnešami į partijos kasą. 
Degtinės pardavėjams buvo 
paliekami rašteliai su par
tijos antspaudu, kiek pinigų 
paimta. Šie pinigai buvo 
naudojami ginklams pirkti, 
t. y. revolveriams, kuriais1 

/buvo ginkluojami kuopelių

koma tik rusų kalba. Kie
no buvo ši iniciatyva — ne
žinau. Tik uždaryme daly
vavo demokratų partijos na
rys Gabrys-Paršaitis. Iš so
cialdemokratų pusės daly
vavo Pranas Štrimas, Jur
gis Baltušis ir aš.

Pirmą dieną buvo uždary
tos: Paežerių, Gižų ir Ke
turvalakių mokyklos. O ki
tą dieną, man nedalyavu- 
ant, tie patys asmenys už
darinėjo Sasnavos, Čystos 
Būdos ir kitas mokyklas.

Grįždami po uždarymo 
dalyviai netikėtai susidūrė 
su Marijampolės policijos 
viršininku ir vyresniuoju 
policininku prie Šešupės 
brastos (tilto nebuvo) ties 
Mikų kaimu. Susidūrimas 
įvyko uždarinėtoj ams besi
leidžiant nuo kranto į Šeš
upę, o policijai užvažiuojant 
į krantą. Policija medžiojo 
laukuose ir buvo ginkluota 
medžiojamais šautuvais ir 
revolveriais. Prasidėjo su
sišaudymas: policija šaudė žmogus pamiršti senatvę

venantį Žiūriu Gudelių km. $14 Literatūros Draugijos 
Čia juos prie Šešupės tilto fondan dėl knygų leidimo, 
sulaikė policija, išsitraukė 
iš vežimo Juozą Kačergių 
ir smarkiai sumušė. Vėliau 
sumuštą įkišo į daboklę. 
Kliuvo mirksų nuo policijos 
mano broliui ir Pietariui, 
tačiau juos apdaužę leido 
važiuoti namo.

Rytojaus dieną Pilviškių 
gyventojai, daugumoje žy
dai, susirinko prie daboklės 
ir, paėmę iš ten J. Kačer
gių, iškilmingai parnešė jį į 
jo namus.

Praslinkus keletai dienų 
policijų Juozą Kačergių, 
Kazį Pietarį ir mano bro
lį Joną Naudžių areštavo ir 
išgabeno į Kalvarijos kalė
jimą.

(Bus daugiau)

Jis atžymėdamas Lenino 
100-j į gimtadienį, paaukojo 
į “Laisvės” fondą $100.

Jis turi savo namelį ir gy
vena vienas, bet jis moka 
sutvarkyti savo gyvenimą 
taip, kad aprūpina pats sa
ve ir dar gali paremti dar
bininkišką spaudą ir orga
nizacijas.

Linkime Juozui Pakutkai, 
nuo širdies geros sveikatos 
ir ilgo amžiaus, kad jis dar 
galėtų sulaukti daug, daug 
gimtadienių.

1905 m. gruodžio mėn. 
Kaune buvo socialdemokra
tų kuopelių atstovų suvažia
vimas. Iš mūsų krašto į tą 
suvažiavimą buvom išrinkti 
delegatais A. Baltrušaitis ir 
aš. Grįždami iš suvažiavi
mo pėsti atėjom į Garliavą. 
Čia prie mudviejų su Bal
trušaičiu prisidėjo Pranas 
Lingys iš Gižų ir mes visi 
trys užėjom į monoplį ir pa
ėmėm iš kasos pinigus, pa
likdami raštelį. Kiek radom 
pinigų nepamenu.

1906 m. sausio mėn. A. 
Baltrušaitis, Feliksas Lau- 
rynaitis ir aš Sintautuose 
dienos metu paėmėm iš mo
nopolio kasos apie 39 rub. 
Ainigų. Palikom raštelį kiek 
paimta.

t Mokyklų uždarymas
1905 m. spalių mėn. bu

vo uždarinėjamos pradinės 
mokyklos, nes jose buvo mo-

nuo kranto, o uždarinėtojai 
prie vandens, slėpdamiesi 
už vežimo.

Kovai prasidėjus, berniu
kas, kuris valdė arklius, iš
šoko iš vežimo ir paspruko. 
Policija paleido šūvį kitą į 
arklius, kad pasipriešėliai 
negalėtų slėptis už vežimo. 
Tada arkliai pašoko ir su 
vežimu perbėgo per Šešupę, 
tačiau kitoj upes pusėje už
kliuvo už tvoros. Uždarinė
tojai, netekę uždangos, smu- 
į pakrantės karklyną ir pa
bėgo. Gabrys-Paršaitis bu
vo suž e i s t a s : trys šratai 
kliuvo į kaktą, o P. Štrimui 
vienas šratas pataikė į koją

Pasprukus pasipriešinto- 
jams policija arklius nusi
varė į Marijampolę. Arkliai 
buvo Domeikų km. ūkinin
ko Matulaičio. Praslinkus 
kuriam laikui Matulaitis sa
vo arklius atgavo, teisinda
masis, kad iš jo arkliai bu
vo prievarta paimti.

1905 m. gruodžio mėn. 8 
d. paaugliai berniokai, kaž 
kieno pakurstyti, pradėjo iš 
Pilviškių pradinės mokyk
los knygyno draskyti rusų 
kalba knygas, nešti jas ir 
versti į Pilvės upelį. Nešė 
ir caro paveikslus ir tuos 
taip pat grūdo į upelį. Su
sirinkusi žmonių minia žiū
rėjo. Pilviškių miestely tuo 
metu stovyklavo dragūnų 
eskadronas. Ėjo kalbos, kad 
kareiviai streikuoja ir ne
klauso sąvo viršininkų. Ta
čiau apie 20 gusarų išjojo iš 
5—Iš 1905 m. revoliucinių k 
savo stovyklavimo vietos ir 
pasileido joti mokyklos link. 
Pamatę juos žmonės skubiai 
smuko į šventorių: vieni 
bėgo į bažnyčią, kiti, išlau
žę tvorą, per klebonijos so
dą spruko į pašešupį. Ka
reiviai raiti įsibrovė į šven
torių ir mojuodami kardais 
skraidė apie bažnyčią. Ke
letas vyrukų buvo areštuo
ta. Patardę juos vėliau pa
leido.

Sumušami
Tą dieną pavakare iš 

Maskvos parvažiavo stu
dentas Kazys Pietaris (ra
šytojo Vinco Pietario sūnė
nas). Pilviškiuose užsuko 
pas Juozą Kačergių. Jau 
temstant K. Pietaris, Juo
zas Kačergius ir mano bro
lis; Jonas Naudžius, kuris 
buvo atvažiavęs parsivežti 
Pietario, visi trys važiavo į 
namus, pas mano brolį, gy-

Hartford, Conn.
Spalio 11 d. Moterų 

švietos klubas turėjo suruo- 
šęs pietus ir koncertą, kur 
buvo laimė su draugų Stre- 
peikų pagalba dalyvauti, 
susitikti gerų draugių ir 
draugų, paspausti dešinę. 
Tokios sueigos kožnam vie
nam daro gyvenime permai
ną. O tas eina į sveikatą.

kuri kankina. Aš drąsiai 
sakau, kad taip nuteikia ne 
mane vieną, bet visus su
laukusius seno amžiaus. 
Taigi, nesėdėk namie, išeik 
į parengimus, mėgink pa
miršti senatvę.

Parengimas visapusiškai 
buvo geras, svečių buvo ga
na daug. Matėsi iš arti ir 
toli, net nuo Bostono iki 
New Jersey, ne vien iš Con
necticut, bet ir iš kaimy
niškų valstijų. Matėsi gerų 
draugų tėvynainių, lietuvių 
spaudos rėmėjų.

Dainų programa buvo ge
ra, įvairi, su visiškai nau
jomis dainomis. Didelė gar
bė už tai mokytojai ir cho
rui. Aš arti sėdėjau ir man 
teko proga prisižiūrėti, kaip 
visi choristai gražiai koope
ravo su mokytoja. Už tai 
visos dainos išėjo gražiai, 
harmoningai. Bravo!

J. Strižauskas

ap-

Mūsų ligoniai
Mary Zelenekienė, Juozo 

Zeleneko žmona, yra sun
kiai serganti. Buvo Water- 
burio ligoninėje ir operuo
ta ant akių, nes turėjo už
degimą. Dabar randasi na
mie, bet tebeserga ir po 
daktaro priežiūra.

Sofie Zdanienė, mano tik
ra sesuo, buvo sunkiai su
sirgusi, išbuvo Waterburio 
ligoninėje apie 3 savaites, 
dabar gydosi namie po dak
taro priežiūra.

Frank Terepas randasi 
namie, bet serga. Jis turėjo 
stroką ir viena jo kūno pu
sė dabar jam neveikia gerai.

Linkiu ligoniams pilnos 
sveikatos.

Dabar noriu pakviesti vi
sus į mūsų paskutinį šio se
zono parengimą lauke, kurį 
ruošia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kp. dėl spau
dos naudos. Įvyks Vaitonių 
rezidencijoje, 25 Roosevelt 
Drive spalio 18 dieną, sek
madienį.

Pietūs bus duodami 1:00 
vai. dieną. Tikietai yra pla
tinami, ir tikime turėti sve
čių iš kitur — iš New Yor- 
ko, Bridgeport, New Haven, 
Hartford, Oakville, Nauga
tuck.

Gaspadinės bus gerai pa
siruošusios ir visus gerai 
pavaiširls su skaniais val
giais, todėl nepraleiskite 
progos susitikti su draugais 
ir praleisti laiką smagiai.

M. Svinkūnienė

Waterbury, Conn.
Mūsų mieste gyvena Juo

zas Pakutka, gerai žinomas 
progresy viams lietuvi a m s. 
Lapkr. 23 d. jis bus 76 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos jis 
yra nuo Lazdijų. Gimęs ir 
augęs T a r n a u k ų kaime. 
Jaunas būdamas atvažiavo 
į Ameriką 1913 metais.

Pirmutinis jo darbas buvo 
anglies kasyklose. Paskui 
dirbo prie namų perkėlimo 
iš vienos vietos į kitą. Kada 
atvažiavo į Waterbury, dir
bo Chase Metal Co. Vėliau, 
su savo giminaičiu, turėjo 
įsteigę Golf Course Chesh
ire Conn. Apie prieš 10 me
tų tą golf course pardavė ir 
nuo to laiko yra pensionie- 
rius.

Atžymėdamas savo76 me
tų gyvenimo sukaktį jis au
koja į “Laisvės” fondą $76. 
Jis yra stambus progresy
vių laikraščių ir organizaci
jų rėmėjas.

Jis yra “Laisvės” ir 
“Liaudies Balso” skaityto
jas ir narys Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 28 kp.

Neseniai buvo atvažiavęs 
pas mus, atsinaujino savo 
“Laisvės” prenumeratą ir 
dar paaukojo į “Laisvės” 
fondą $50. Jis atsinaujino 
“Liaudies Balsą” ir paauko
jo į “Liaudies Balso” fondą 
$20. Užsimokėjo į Literatū
ros Draugiją ir paaukojo

Philadelphia, Pa.
Gerbiama redakcija:

Malonėkite pataisyti klai
delę. Spalio 9 d. Valdybos 
pranešime paskelbėme, kad 
LLD 10 kuopos susirinkime 
buvo nutarta suruošti pa
rengimą lapkričio 15 d., o 
turėjome sakyti, kad lapkri
čio 22 d. Parengimas bus 
“Laisvės” naudai.

R. Merkis

Montello, Mass.
Massachusetts apskričių 

piknikas po stogų, kuris at
sibuvo spalio 11 d. Liet.Taut. 
name, gerai pavyko. Turė
jome brangios lietuvių publi
kos, kaip vietinės taip ir iš 
Bostono apylinkės, iš Nor
wood ir iš Bridgewater.

Buvo ir muzikos progra
ma, kurią atliko broliukai 
Wayne ir Kari Audrutis, 
Orintienės anūkai. Taipgi 
programoje dalyvavo ir R. 
Zaluba iš Medway, Mass.

Gavome 7 atnaujinimus ir 
2 naujus “Laisvės” skaity
tojus. Gavome $47 aukų 
“Laisvės” fondui. Taipgi 
liks gražaus pelno.

... Georgp Shimaitis

Los Angeles, Cal.
Blogos naujienos

Netekom dviejų organi
zacijos narių ir laikraščių 
skaitytojų ir rėmėjų. Rug
sėjo 29 dieną mirė Anta
nas Budreika, pasivadinęs 
A. A. Buddy. Jis tūlą laiką 
nesveikavo ir jį jo draugas 
Kanaporas išvežė į Hemet, 
Calif. Tik vėliau, po kiek 
laiko, jo draugas prane
šė mūsų sekretoriui, kad jis 
mirė ir 2-rą dieną spalio bu
vo palaidotas Hemet kapi
nėse. Tiek ir težinom, dar 
nieko daugiau nesužino jom. 
Gal kas kitas daugiau žino 
apie jį, tai parašys. Ve
lionis priklausė prie organi
zacijų — LLD 145 kp. ir 
LDS 35 kp., skaitė “Lais
vę” per daug metų, veikiau
siai nuo jos įsisteigimo.

Ilgus metus čia išgyveno, 
bet mažai veikime dalyva
vo, jis daugiausia dirbo val
gyklose, tai skirtingos va
landos. Kada išėjo į pensi
ją, tai tada daugiau daly
vavo susirinkimuose ir pa
rengimuose. Bet vėlesniu 
laiku jo sveikata pašlijo.

Jis yra kalbėjęs, kad jis 
turi pusbrolį kur tai N. Y. 
ar tam panašiai. Bet jo 
pusbrolio vardo nei pavar
dės nežinau. Būtų gerai, 
kad kas nors sužinotų, nes 
velionis buvo pasiturintis ir 
kam jo turtas liko.

Labai apgailėtina, kad pa
vieniai gyvendami neapsi
rūpina, nepadaro testamen
to. Kada miršta, tai jų 
sunkiai uždirbtais centais 
pasinaudoja visai priešinga 
pusė...

Dieną vėliau, tai yra rug
sėjo 30 dieną, žiaurioji mir
tis išskyrė iš gyvųjų tarpo 
dar vieną organizacijų narę 
ir laikraščių skaitytoją ir 
rėmėją, tai Magdę Lewis 
Levišau s k te n ę, po tėvais 
Malinauskaitę. Paėjo iš Su
valkų rėdybos, nuo Kros
nos. Į šią šalį atvyko prieš 
apie 65 metus ir visą laiką 
gyveno Los Angeles.

Jaunose dienose buvo veik
li, priklausė prie LLD 145 
kp. ir LDS 35 kp. Taipgi 
skaitė laikraščius “Laisvę,’5 
“Vilnį” ir “Liaudies Balsą.” 
Kada gyvavo choras, tai 
abu su velioniu vyru pri
klausė ir jame veikė. Taip
gi buvo uoli spaudos rėmėja, 
dar prieš pat mirtiną susir
gimą užsisakė “Laisvės” Al
bume visą puslapį ir sumo
kėjo $100. Bet gaila, kad 
mirtis nuskynė jos gyvybę 
ir jau ji to Albumo neskai
tys ir nesigėrės juo.

Didelis nuostolis organi
zacijoms ir spaudai, nete
kus kartu dviejų narių ir 
skaitytojų bei rėmėjų. Bet 
nieko nepadarysi, kad jau 
gamtos toks surėdymas — 
kas gimė, tai turi ir mirti. 
Nuo to nei vienas neišsi- 
pirks...

Ilsėkis, mieloji drauge, 
ramiai, tu savo užduotį 
atlikai ir užsitarnavai pa
garbos. Mes, likusieji, 
stengsimės tęsti tavo dar-

IS LIETUVOS
Žemaitijos milžinas

Plungėje pastatyta dirb
tinės minkštos odos gamyk
la'"-— didžiausia tokios rū
šies įmonė Tarybų Sąjungo
je. Dabar joje baigiami 
montuoti sudėtingi agrega
tai, mašinos ir automatai. 
Beveik 90 procentų visų ga
mybos procesų čia atliks au
tomatai ir automatinės sis
temos, valdomos iš dispeče
rinio pulto.

Numatoma, kad Žemaiti
jos milžinas pradės veikti 
šių metų pabaigoje. Čia bus 
gaminama įvairių spalvų ir 
atspalvių lygi, raštuota ir 
marginta dirbtinė oda. Ji 
tiks drabužiams, avalynei, 
galanterijai, taip pat baldų, 
automobilių ir lėktuvų ap
mušalams.

Per metus Plungėje bus 
pagaminama net 30 milijo
nų kvadratinių metrų 
minkštos odos. Tai vienuo
lika kartų daugiau, negu 
dabar per tokį pat laiką pa
gamina visi Lietuvos odos 
fabrikai. I •

Nuo šaukšto iki virtuvės 
kombaino

Vilniuje, Vingio parke, - 
atidaryta trijų Pabaltijo 
respublikų paroda “Namų i 
apyvoka.” Beveik šimtas i 
Lietuvos, Latvijos, Estijos - 
įmonių pateikė šiai parodai 
daugiau kaip pustrečio tūks
tančio savo gaminių.

Tai — unikalūs virtuvės,/ 1

svetainės baldai, įvairių . 
įrengimų komplektai, skal
bimo mašinos, šaldytuvai, ■ 
keramikos, porceliano, stik-' 
lo dirbiniai, gražūs medi
niai, variniai, plastmasės in
dai, pintos kraitelės, stati
naitės, ąsočiai.

Iš Vilniaus paroda iške
liaus į Rygą, o po to į 
liną.

Karpiai keliauja 
į virtuves

Atėjus rudeniui, prasidė- 
j o darbymetis tvenkinių pri
žiūrėtojams. Čia gaudomi 
karpiai ir specialiomis ma
šinomis pristatomi į parduo
tuves.

Šiemet Lietuvos žuvinin
kystės ūkiai parduos gyven
tojams 
tančių 
žuvų.

Ta-

maždaug 10 tuks- 
centnerių tvenkinių

Pranešimas
WORCESTER, MASS.
Nors jau oficialiai Olym

pia Parko uždarymo ban
ketas įvyko, bet oras numa
tomas gražus, tai dar ir 
ant toliau įvyks pietūs, spa
lio 18-25 dienomis. Kviečia
me Parko lankytojus daly
vauti Parke ir skaniai pa
pietauti už žemą kainą.

Parko Komisija
(78-79)

A. Bemat

' Seattle, Wash. — Eilinių 
unijistų komitetas atsišau
kė į visus darbininkus, ra
gindamas visais galimais 
būdais paremti streikuojan
čius GM darbininkus.

IN MEMORY
of a dear friend of long standing.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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, 
information, call: Mr. Harvin, 

289-500, ext. 344.

ELIZABETHTOWN GAS CO.,

Elizabeth, N. J. 
Equal Opportunity Employer.

(76-78)

For

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)

INDESXER-TECHNICAL. Bi
lingual, requires knowledge of Sla
vic and English languages for scien
tific and technical literature on Ae
ronautics and Space Research. 
Strong background in sciences or 
engineering required. Miss Sarkisian, 
TN 7-8300. An Equal Opportunity 
Employer. (77-79)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

Marine experience only. Apply: 
TUG & BARGE DRY DOCK, INC.

Pier 19, Jersey City.
201-333-1433.

(77-83)

L-15

COOK

Live in. Ref. pref.
Own Apt.

1015 Chestnut St., Phila. Pa.
(77-79)

L-15,

HOUSEKEEPER

Ref. pref. Own Apt.

1015 Chestnut St., Phila., Pa.
(77-79)

Rochester, N* Y.
Spalio 6 d. “Laisvėje” til- 

pus i o j e korespondencijoje 
iš Rochesterio “Liaudies 
Balsui” aukotojų vardai ir 
kiek jie aukojo sumaišyti.

Štai pataisymas:
W. ir R. Černiauskai. $10
J. ir A. Zieniai ....
V. Bullienė.............
Mr. ir Mrs. Koch ..
L. Bekešienė .........
A. Usavičienė........
K. Žemaitienė .....
F. ir J. Kontentai .

Viso . $30
Atsiprašome. Redakcija

5
5

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas paskelbė, 
kad iki sekamų Kalėdų bus 
ištraukta iš Pietų Vietna
mo dar 40,000 alnerikiečių 
karių.

Ignas Klevinskas
M. Vanagaitienė
Styvas and Matilda Palinosky 

Scranton, Pa.

Pranešimas
Spalio 25 d. įvyks Gedimi

no Draugystės metinis ba
lius savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 1 vai. 
dieną. Bus kalakutienos pie
tūs.

Draugystės nariai turės 
užsimokėti įžangą ar jie da
lyvaus ar ne.

Kviečiame visus Rocheste- 
rio lietuvius atsilankyti.

Rengėjai

Užrašykite “Laišvę* savo 
giminėms Lietuvoje.
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Apie mūsų Aido Chorą 
ir svečią iš Lietuvos

Paskutinės Aido choro 
pamokos buvo sėkmingos. 
Susirinko beveik visi choris
tai ir jau pradėjome mo
kintis dainas dėl “Laisvės” 
koncerto.

Po pamokų, choristus pa
vaišino, viešėję šią vasarą 
Tarybų Lietuvoje aidiečiai: 
mok. M. Stensler, N. Ven- 
tienė, A. Lupševičienė, T. 
Stočkienė ir J. Grybas. Ra
gavome ir lauktuvių iš Lie
tuvos. Dėkojame už vaišes 
ir už lietuviškus gardumy
nus. Po vaišių M. Stensler 
parodė skaidres, kuriose 
matėme mūsų aidiečių apsi
lankymą Lietuvoje ir Vil
niuje įvykusią Dainų šven
tę.

Aidiečiai dėkoja 0. Čepu
lienei už dovaną, kuri buvo 
geras priedas prie vaišių.

Tą vakarą buvo labai ma
lonu sutikti atsilankiusį 
svečią iš Lietuvos, “Gimtojo 
Krašto” vyriausiojo redak
toriaus pavaduotoją Joną 
Lukoševičių, kuris buvo at
važiavęs 18-ai dienų į Jung
tines Valstijas su tarybi
nių žurnalistų grupe.

“Gimtasis Kraštas” labai 
žinomas laikraštis užsienio 
lietuviams. Jame plačiai ra
šoma apie pasaulio lietuvių 
kultūrinę veiklą, tad buvo 
ypatingai įdomu susipažinti 
su to laikraščio darbuotoju.

Jonas Lukoševičius, su vi
sa tarybinių žurnalistų gru
pe, apsilankė Washingtone, 
kur buvo priimti Valstybės 
Departamento spaudos sky
riaus darbuotojų, ir lankėsi 
televizijos N. B. C. stotyje.

Kalifornijoje buvo Los 
Angeles mieste ir apsilankė 
“Los Angeles Times” redak
cijoje, taip pat buvo San 
Francisco, kur lankėsi dvie
jų laikraščių redakcijose. 
Chicagoje aplankė “Play
boy” žurnalą, ir New Yorke 
taip pat pamatė didžiųjų 
laikraščių reda k c i j a s ir 
spaustuves.

Asmeniškai, J. Lukoševi
čius sutiko daug nuoširdžių 
lietuvių, užmezgė naujų pa
žinčių. Susitiko su chicagie- 
čiais, kurie surengė Mildos 
salėje jam gražų priėmimą. 
Sutiko lietuvių, su kuriais 
jis užmezgė pažintį dar Vil
niuje, kaip su turistais; o su 
aidiečiais, apsilankiusi a i s 
šią vasarą Lietuvoje, atsi
naujino prisiminimai. — jis, 
mat, ten buvo jų gidas.

Paskutiniais metais, gana 
daug svečių atvažiuoja iš 
Lietuvos, bet retai kuris tu
ri progos užsukti į Aido 
choro pamokas. Tad dėkoja
me žurnalistui A. Laurin- 
čiukui, kad surado laiko ap
silankyti pas aidiečius ir at
vežti gerbiamą svečią.

Tą vakarą atsilankė pas 
aidiečius ir “Laisvės” re
daktorius A. Bimba, linoti
pininkas St. Večkys, dr. A. 
Petriką, H. Ješkevičiūtė, L.
D.S. Centro sekr. J. Siurba, 
“Vienybės” redak. J. Valai
tis ir žurnalistė S. Narke- 
liūnaitė. Susitikimo prisimi
nimui visi nusifotografavo
me.

Jonas Lukoševičius
Jonas Lukoševičius dar 

Jaunas, tik 33 metų, bet jau 
daug svarbių darbų atlikęs. 
Jis gimė Kuršėnuose ir ten 
mokėsi. Apie savo gimtinės 
apylinkių veiklą jis retkar
čiais parašo “Gimtajame 
Krašte”. 1961 metais J. Lu
koševičius baigė žurnalisti
ką Vilniaus Kapsuko uni

H. Žukas
A. Vaičiulis
P. Yasilionis
A. Žolynas
S. Vaineikis
E. Strole
A. Žemaitis
J. Žemaitis
K. Vaicekausikas
J. Vaicekauskas
M. Gegžna
M. Liužinas
H. Pagiegala. .

šiai būtų galima atžymėt tą 
sukaktį. Kadangi R. Mizara 
buvo ne tik politinis visuo
menininkas, bet ir meninin
kas, tai buvo kalbėta, kad
apart prelegento, turėti ir 
meninę programėlę, jeigu 
bus galima. Ta pramoga 
įvyks sekmadienį, spalio 25 
d. po piet. Atsilankiusieji 
bus pavaišinti kavute ir py
ragėliu.

Delegatai raportavo iš L- 
LD suvažiavimo, kuris atsi
buvo rugpjūčio 20 d. Det
roit, Mich. V. Bunkus ra
portavo, kad konferencija 
buvo įdomi ir konstruktyvi, 
priėmė svarbių tarimų dėl 
organizacijos labo ir gero
vės. Taipgi V. B. raportavo, 
kad konferencija padarė at
sišaukimą į LLD kuopas ir 
narius, kad rengtųsi ką ge
riausiai atžymėti draugijos 
50 m. jubiliejinę sukaktį.

Mūsų kuopos organizato
rius - pirmininkas Valys 
Bunkus, per daugelį metų 
mūsų kuopoj darbavęsis, da

lbai’ apleidžia ne tik mūsų 
kuopą, bet ir New Yorko 
valstiją — išva ž i u o j a gy
venti į Floridą. Gaila, bet 
jau taip bus. Į Bunkaus vie
tą kuopos organizatorium 
išrinktas G. Wareson.

Kuopos susirinkimus nu
tarta laikyti kiekvieno mė
nesio pirmą ketvirtadienį 3 
vai. po pietų. Sekantis susi
rinkimas įvyks lapkričio 5 
dieną. Prądžia 3 vai. popiet.

M. St—vas

versitete, o 1959 metais dar 
mokantis universitete, jis 
jau pradėjo dirbti žurnale 
“Sportas”. Vėliau pradėjo 
dirbti “Švyturio” redakcijo
je, ir išdirbo 5 metus. Dabar 
eina svarbias pareigas 
“Gimtajam Krašte”.

Jis vedęs ir gyvena Vil
niuje su savo šeima. Susipa
žino su savo žmona Banga 
Vilniaus Kapsuko universi
tete, kur kartu mokėsi. Juo
du augina sūnelį Darių, ku
ris jau 7 metukų ir pradėjo 
lankyti mokyklą. Žmona 
Banga yra Profesinės Są
jungos darbuotoja.

Tai vis Tarybinės Lietu
vos auklėtiniai, kuriais gali 
pasididžiuoti ne vien Lietu
va, bet ir kiekvienas užsie
nio lietuvis! Mes linkime 
jiems laimingos ateities!

H. Feiferienė

Iš LLD Pirmos kuopos 
susirinkimo

Spalio 8 d. Laisvės svetai
nėj atsibuvo Lit. Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas.

Kadangi kuopa dar pava
sarį buvo nutarusi surengti 
R. Mizaros 75 metų sukak
ties atžymėjimą, tai šiame 
susirinkime buvo daugiau
sia ir kalbėta, kaip geriau-

KAPINIŲ RIMTIS
Dažnai, nors būni išsiblaškęs,
Išvargintas beprasmių vylių,

Bet, vos į kapines užklysti užsimąstęs,
Tuoj pajunti čia rimtį tylią, 

Jausmai didingi tavyje staiga sukyla.
Sustingę antkapiai granito
Tau daugel mirusiųjų mena, 

Kurie, pabaigę sėti ir namus statyti, 
Gyvuosiuose nūnai gyvena,

Troškimais, norais, lūkesčiais juose skardena.
Ugnies liepsnelė amžinoji
Tau primena žmonijos trasą,

Jos kelią amžiną, kur aukštumos vilioja, 
Aukas prasmingas, kovą, drąsą,

Kaskart pakylant aukštesnėn minties terasom
Ir tau dvasia it lieknos pušys 

Dangun į erdvę kyla, šauna, 
Ir pradas, tavyje slypįs veržlus, kilnusis

Tave žmonijai triūst pagauna, 
Ir tu darbų savųjų auką atnašauni.

Ir tau rankas iškelti noris, —
Prisiekti tiems, kurie čia guli,

Kad tu gyvensi žygiais nebaigtais jų, — norais...
Kad tęsi užmojį didžiulį 

Visų, kurie užgesę šičia ilsis, dūla.
Ir nors tu būsi išsiblaškęs,

Išvargintas beprasmių vylių, 
Bet, vos į kapines užklysi užsimąstęs,

Tuoj pajusi čia rimtį tylią, 
Stebėsies, kaip jausmai didingi tavyje sukyla.

Nijolė Vaitienė

BINGHAMTON, N. Y. 
Mirus

Nellie Kizilis Began
Reiškiame gilią užuojautą broliui Charles Kiznis, 

jo dukrai Bernadette Travis ir jos šeimai, taipgi 
tetai Irena Levanienei, gyvenančiai Brooklyn, N. 
Y„, ir jos šeimai, giminėms ir draugams.

I. Levanas 
H. Matusik 
P., Maciukas 
A. Kumpon 
A. Kireilis
N. Strolis
L. Mainionis
E. Slesser
S. Crawford 
A. Maldaikis
O. Wellus
M. Lynn

Ši sekmadienį net 
trys parengimai

Šį sekmadienį, spalio 18 d., 
šioje plačioje apylinkėje 
įvyks net trys garbingi pa
rengimai. Arčiausia mūsų 
New Yorko, tai parengimas 
Harrison, N. J., kuriame 
bus pagerbti du labai geri 
pažangaus judėjimo dar
buotojai, draugai Paciūnas 
ir Ramoška.

Kitas parengimas, tai ry
šium su LLD apskrities 
konferencija Chester, Pa. 
O trecias-Waterbury, Conn.

Parengimų vietas matėte 
pranešimuose “Laisvėje”.

Tikimasi, kad visuose juo
se bus atstovaujami ir New 
Yorko lietuviai. Kadangi 
arčiausia, tai daugiausia jų 
bus Harrisono parengime. 
Bet girdėtis, kad nemažai 
laisviečių pasieks ir Water- 
burį, ir Chesterį.

Linkime visiems parengi- 
m a m s geriausios sėkmės. 
Tikimės, kad visuose juose 
nebus pamiršti ir “Laisvės” 
vajaus reikalai.

Rep.

Jeigu ne Ramanauskai 
ir Čiurliai...

Laisviečiai taip pamilo 
gerųjų draugų sellersvillie- 
čių Ramanauskų ūkį, kad 
be skaitlingos išvykos pas 
juos nebūtų kuo vasarą 
(į vakarus nuo New Yorko) 
įspūdingai prisiminti.

Ir kaip galėtume vasa
rinių išvykų sezoną baigti 
be pattenburgiečių Čiurlių 
jaukaus kalnelio, puslankiu 
obelėmis apjuosto!

Jau kelintas sezonaš mes 
tame kalnelyje linksmai pa
puotaujame, .pasigėrime 
gaivinančia' gamta ir pasi
kalbame bei pasitariame su 
svečiais iš plačios apylin
kės, kaip buvo ir gražųjį 
pastarąjį sekmadienį!

Ir tai ne viskas: vieni 
prieš pietus, kiti po pietų, 
šeimininkų Čiurlių ragina
mi, pasileidžiame paobuo- 
liauti. Prisikrauname jų 
dėžes ir maišus — kiek kas 
norime. Jeigu “atsiteisia
me” po doleriuką kitą—pa
sako dėkui, o jei ne—ir taip 
gerai.

Kitais metais obuoliai bū
davo labai amaro pagadin
ti, parsivežus tekdavo juos 
tuoj pjaustyti, didesnę dalį 
jų numesti.

Bet šiemet buvo rekordi
nis obuolių sezonas: sveiki, 
sultingi, ir kokia daugybė! 
Kai kur šakos buvo net pa
remtos. Taigi mes jų ir 
prisiliodavome! Kas turi 
savo namuose vėsius rūsius, 
galės gardžiuotis Čiurlių 
obuoliais iki pavasario!

Svečių pas Čiurlius šiemet, 
atrodo, buvo daugiau ne
gu kitais sezonais. Ne vi
siems buvo vietos prie su
statytų kieme stalų. Man 
teko valgyt besinešiojant 
prikrautą lėkštę po kiemą.

Pietų draugės Čiurlienės 
buvo prigaminta daug ir 
skanių,—visko buvo. O bai
giant pietauti šeimininkė 
dar paragino ateiti į virtu
vę ir pasiimti daugiau, jei 
kam buvo per maža — sto
rų, skanių dešrų. Nors bu
vau jau privalgęs, bet nuo 
paraginimo atsisakyti ne
galėjau. ' 1

Pietauti baigus, keletas 
svečių pasakė trumpas kal
bas: pats šeimininkas Čiur
lys, P., Ventė) A. Bimba, 
svečiai iš Lietuvos —■ Venz- 
lauskas, Lukoševičius ir jo 
sankeleivis estas Kolev Ta-

i

Mieste pasidairius
Garsioji filmų ąktorė So

phia Loren neteko $650,000 
vertės brangakme n i ų, ku
riuos pasigrobė du ginkluo
ti plėšikai.

Policija ieško plėšikų._ •_
Specialus žydų komitetas 

paskelbė vajų sukelti 23 mi
lijonus dolerių skurdžiai gy
venantiems 313,000 žydų 25 
šalyse, tarp kurių yra ir Iz
raelis. 

• |
Kompartijos generalinis 

sekretorius Gus Hali pareiš
kė, kad prez. Nixono siū
lymai Vietnamui taikos rei
kalu yra tik paprasta “re- 
publikonų politinė demago
gija ir kartu drąsi apga
vystė.”

Nixono siūlymai yra taip
gi bandymas pridengti im
perialistinę .agresiją ir ame
rikiečių militarinių jėgų 
palaikymą Indokinijoje.

1 • ' 1
Prieškariniai vadovai čia 

organizuoja visą eilę taikos 
mitingų spalio 15 d., kuomet 
miesto tarybai bus priduo
tos 100,000 newyorkiečių 
peticijos, reikalaujančios, 
kad New Yorkas pasitrauk
tų iš karo rėmime.

Jungtinės Mokytojų Fe
deracijos prezidentui Shan- 
keriui reikalaujant, delega
tų susirinkimas pasisakė 
prieš demokratų kandidatę 
Bella Abzug, taikos kovo
toją. Tuo pačiu kartu susi
rinkimas užgyrė republiko- 
nų-liberalų kandidatą Far
ber.

o ' •
723 nuomininkų šeimos 

Bronxe prisidėjo prie na
mų prižiūrėtojų streiko, kad 
jiems padėtų iškovoti dides
nes ir geresnes darbo sąly
gas.

Piketai prieš užstreikuotų 
apartmentinių namų nuolat 
didėja.

Legislatorius Posner pa
skelbė savo pareiškimą, ku
riame jis remia streikierius.

Pažangiųjų žydų kultūri
nių klubų komiteto vice pre
zidentas Ben Halper mirė 
sulaukęs 75 metus amžiaus.

Jis visur kovojo už so
cialistines idėjas, už švieses
nę liaudžiai ateitį.

Kompartijos sekreto r i u s 
Gus Hali laimėjo N. Y. vals
tijos loterijoje $500, ku
riuos perdavė “Daily World” 
finansiniam vajui.

Rep.

rnistu, Tarybų Estijos laik
raščio “Rahva Haal” redak
torius.

Skirstėmės pakilioje nuo
taikoje.

Dėkingi esame jums, 
draugai Čiurliai! Ilgų ir 
laimingų jums metų! SV

BALTIMORE, MD.

Mirus

Onai Januškienei-Deltuvaitei
Reiškiame gilią užuojautą broliui Juozui, sene

liui Deltuvai, broliui Petrui Deltuvai Lietuvoje, 
Magdėlinai Kalinauskienei ir jų šeimom. Sūnums 
Kazimierui, Antanui ir Vincui ir jų šeimoms, ir
artimiesiems.

Mr. ir Mrs. Staniai
Anelė Pečkys
Kazys Pečkys
J. F. Deltuvai
F. Deltuvienė
O. Kučiauskaitė

llgiausiy mėty
Virš prieš savaitę Pranas 

ir Edeną Vaitkai, kaip ir kas 
metai, apie šį laiką suren
gia savo sodyboje kaimy
nams ir draugams storą, 
linksmą pažmonį-balių. Tuo 
pačiu kartu atžymėta net 
keletas sukakčių, kurias iš
skaičiavo pati šeimininkė 
Elena Vaitkienė. Pirmoji— 
jų pačių — Vaitkų—17-kos 
metų vedybinė sukaktis, vy
resniosios dukros Dolorės 
gimtadienis, svečių - dalyvių 
— N. Ventienės gimtadienis 
(ant rytojaus), draugų V. 
V. Bunkų, taip pat tik pra
slinkusi prieš savaitę 40 
metų vedybų sukaktis.

Tad turėjome sugiedoti 
“garsiau” Ilgiausių metų. 
Gerai, kad dalyvių tarpe 
buvo bent keturios poros 
aidiečių ir keletas laisviečių, 
tai sekėsi įsidainuoti ir dai
nuoti.

Ta pačia proga šeiminin
kė Elena pasisakė, kad iš 
šios grupės svečių trys šei
mos: tie patys Vaitkai, Sme
tonai ir Bunkai “atsisveiki
na” New Yorką. Už savai
tės kitos jie išvyksta ir ap
sigyvens St. Petersburg, 
Fla. Ten jie jau turi įsigi
ję nuosavybes, sodybas.

Visi svečiai palinkėjome 
geros sėkmės jiems ten įsi
kurti.

J. L.

Padėka
Julei Šimkienei ačiū nuo 

“Laisvės” spaustuvi ninku 
už atneštą - priduotą pundą 
mašinoms valomos - šluosto
mos medžiagos.

Gizelis

Aido Choras dėkoja
Gautas laiškas nuo žymios 

v.isuomenininkės Ksaveros 
Karosienės iš San Leandro, 
Calif., kuriame jinai pri
siuntė Aido chorui 50 dole- 
rių sumoje čekį.

Tai auka nuo mirusio 
Adomo Dagio. Prieš mirtį 
jis prašė tai padaryti — 
įvykdyta jo paskutinė valia 
ir prašymas.

Adomas Dagis buvo Aido 
choro narys, ir aidiečiai to
kią auką giliai įvertina. Dė
kojame draugei Ksaverai 
už prisiuntimą.

Valdyba

MOTERŲ KLUBO 
NAReMS

Trečiadienį, spalio 21 d. 4 
vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų susirinki
mas. Prašome narių įsitė- 
myti, kad laikas pakeistas— 
vietoje 6 vai., šaukiame mi
tingą 4 vai.

Turėsime svarbių reikalų, 
o po mitingo mus pavaišins 
Juliutė Lazauskienė ir Nel
lie Skubliskienė.

Pirmininke

E. Antanaitiene
L. M. Antanaičiai
M. Šilanskienė
P. Paserskis
P. K. Kupriai
V. J, Deltuva

Parengimy Kalendorius
Spalio 18 dieną

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spaliu 
18 dieną. Prasidės 11 vaŽ? 
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 pik- 

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

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros Drau

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

—— X
Spalio 25 d. *

Sekmadienį, LLD 1 kuo
pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

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 t koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand

Pn|a-Ave., Maspeth, N. Y. 
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

klubo parengimas Laisvės 
salėje.

Tarp lietuvių
Antradienį į “Laisvės” ra

štinę buvo užėję floridie- 
jčiai Juozas ir Mary Wait- 
kai. Jie gyvena Ocala mies
te, Apsistoję pas sūnų Jo
ną Ozone Parke. Prieš tai 
buvo apie 5 mėnesius savo 
vasarnamį New Paltz, N.Y.

Pasisvečiavę pas sūnų 
trečiadienį išskrido atgal į 
Ocala, Fla. Jie apgailestau
ja, kad neturi progos sueiti 
su lietuviais Floridoje, nįs 
Ocala toli nuo lietuvių klu
bų. Atsisveikindami užsi
mokėjo už prenumeratą vi
siems metams.

Antradienį į “Laisvės” ra
štinę užėjo brooklynietis 
(taip ir Spaudos B-vės Di
rektorių Tarybos narys) 
Vincas Venckūnas. Jis įtei
kė dėžę, pilną dovanų, jo 
paties rankų darbo. Sakė, 
kad prie progos galima par
duoti atskirai parengimuo
se, arba kitokiu būdu išleis
ti, kad liktų laikraščiui fi
nansinės paramos.

Širdingai ačiū V. Venckū- 
nui už jo dovanas ir rūpes
tingumą dėl laikraščio, 't

L. K—tO

Pakalbinkite savo kaimynų^, 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

I




