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KRISLAI
Pasakė daug tiesos 
“Plieno nervų” žmogus 
JAV karių vaikai turguje 
Rašytojai — alkoholikai 
Minėsime R. Mizaros gim
tadienį

— J. Gasiūnas —
Philadelphijos mokyklų 

superintendentas Mark 
Shedd labai daug tiesos pa
sakė: — Mes galime išleisti 
bilijonus dolerių karui fi- 

»nansuoti kitoje pasaulio pu
sėje ir kitais bilijonais fi- 

rnansuoti vieną po kitos eks
kursijas į Mėnulį, bet negali
me suteikti minimum išlai
du švietimo reikalams mū
sų tautos mokyklų vaikams.

Tai tikra beprotybė leisti 
bilijonus dolerių tikslu žu
dyti žmones ir naikinti to
limas šalis, kurios nieko blo
go mums nėra padariusios. 
Tuo pačiu kartu mūsų mo
kyklos blogoje padėtyje, 
mūsų ligoninės nepajėgia 
aptarnauti ligonių.

Maskv o s Medikaliniame 
Institute dr. B. V. Ognevas 
išvystė naują techniką, ku
ri atsteigia paralyžiaus ir 
k i t ai p sužalotus nervus, 
kartu atsteigia prarastą 
balsą.

Jis jau padarė daugiau 
kaip 40 sėkmingų operacijų, 

panaudodamas plonutes ne
ūdijančio plieno vielas, ku
rios gali pavaduoti sužalo
tus nervus.

T a i didžiulis tarybinio 
medicinos mokslo atsieki-

124 milijonai piliečių galės 
dalyvauti lapkričio 3 dieną 
visuotiniuose rinkimuose

Washingtonas — Cenzo 
Biuras apskaičiuoja, kad 
lapkričio 3 d. rinkimuose tu
rės teisę balsuoti daugiau 
kaip 124 milijonai piliečių. 
Tai keturiais milijonais 
daugiau kaip 1968 metų pre
zidentiniuose rinkimuose.

Prezidentiniuose rinki- 
muose visuomet dalyvauja 
didesnis balsuotojų skaičius, 
bet ir tai nesiekia daugiau 
75 proc. visų turinčių teisę 
balsuoti. Šiuose rinkimuose 
numatomas balsuotojų skai
čius kiek mažesnis. Tai la
bai gaila, kad daugelis pi
liečių neatlieka savo pilieti
niu pareigų.

Šiais metais rinkimai la
bai svarbūs tuo, kad juose 
piliečiai gali pasisakyti, ar 
jie sutinka su prez. Nixono 
karine politika. Daug kan
didatų griežtai priešingi ka
rinei politikai. Jie nori baig
ti karą ir sukuopti jėgas 
kovai su skurdu.

Tad labai svarbu balsuoti 
už tuos kandidatus. Tai bū
tų atmetimas Nixono kari
nės politikos.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje nemažai streikuojan
čių darbininkų kovoja už di
desnį atlyginimą.

JAV išlaiko Etiopijos armiją
Washingtonas. — Senati-0

n i a i tyrinėtojai paskelbė
dar vieną slaptą pažadų su
tartį su Etiopija. Sutartis 
padaryta net 1960 metais.

Sutartyje įrašyta, kad 
Jungtinės Valstijos pilnai 
apginkluos ir išmokys 40,- 
000 Etiopijos karių. Už tai 
atsilygindama, Etiopija su
tiko Amerikai teisti įrengti 
svarbią komunikacijų bazę 
Etiopijos žemėje. Bazė pa
silieka pilnoje Amerikos mi- 
litarinių jėgų kontrolėje.

Sesto San Giovanni, Itali
ja. — Stalius Al. Lovo užsi- 
Ipylė gazolinu ir užsidegė, 
nuvežtas ligoninėn kunigui 
pasakė, kad jis tai padarė 
todėl, kad niekas jo nesam
do dirbti, niekam neberei
kalingas. Randasi kritiško
je padėtyje.__ _____

Dublinas, Airija. — Strei
kuoja 900 bankų tarnautojų 
nuo balandžio 30 d.

Pentagonas įspėjo Cliiangą

“LAISVES” VAJUS
• > ■ i

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęsis iki 31 d. Gruodžio.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai

Kanados prancūzai skundžiasi 
esą nuskriausti, skaitomi 

antros klases piliečiais

Philadelphia, Pa.................................................... 1460
Brooklyn©, vajininkai .......................................... 856
Connecticut valstijos vajininkai ........................ 855
J. Jaskevičiuš, Worcester, Mass......... . ............ 216
Pittsburgh, Pa. .. ..........\...................................... 192
S. Puidokas, Rumford, Me.................................. 170
A. Barnet, Los Angeles, Calif........................... 132
L. Tilwick, Easton, Pa........................................... 72

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

Fulbrightas kaltina Johnsoną
Washingtonas. —Senato

rius J. W. Fulbright kalti
na buvusį prezidentą John
soną už neinformavimą Se
nato ir publikos, kokiuos jo 
valdžia pažadus yra davusi 
tam tikroms užsienio vals
tybėms.

Tokių pažadų buvo su
teikta ypač Amerikai prie
lankioms Azijos valstybėms, 
kurios dabar reikalauja pa

tenkinti tuos pažadus. Tai
landas — viena tokių vals
tybių. Pasižadėta Tailando 
armiją finansuoti, kad ji pa
dėtų kariauti Indokinijoje.

Senatinio užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Ful
bright turėjo tikrai būti in
formuotas apie įvairius pa
žadus, bet nebuvo infor
muotas.

Montrealis. — Kanados 
valdžia, atsisakiusi paten
kinti kidnaperių reikalavi
mus, Quebeco provincijoje 
paskelbė apgulos stovį, ku
ris labiausia jaučiamas šia
me didmiestyje. Visur pilna 
kareivių ir policijos. Šimtai 
prancūzų kalėjimuose.

Pagaliau kidnaperiai ap
sidirbo su Quebeco provin
cijos darbo ministru Pierre 
Laporte, kuris buvo kidna- 
pintas. Jis rastas nušautas. 
Dar nežinia, ar Anglijos di
plomatas James R. Cross 
gyvas. Kidnaperiai ir vėl 
reikalauja išpildyti jų rei
kalavimus. Tada bus paleis

tas Cross.
Nors dauguma prancūzų 

nepritaria teroristiniam ki
dnaperių darbui, bet kartu 
eiškia nepasitenkinimą Ka

nados premjero Trudeau 
politika. Prancūzai jaučiasi 
esą nuskriausti. Nedarbas 
Quebeco provincijoje yra 
daug didesnis, negu kur ki
tur Kanadoje. Čia bedarbių 
skaičius siekiąs net iki 15 
proc. visos darbo jėgos, apie 
40 proc. dirba nepilną laiką. 
Prancūzai jaučiasi esą ant
ros klasės piliečiai, kaip ne
grai Jungtinėse Valstijose 
arba katalikai Šiaurės Airi
joje.

Nixonas pasirašė bomby biliii

Mokytojai gavo streiko drausmę

mas. “Plieno nervų žmogus” 
jau nebėra vien kalbos fi
gūra, bet jau tikrenybė.

Kai z kurių amerikiečių 
vaikus Tailande pardavinė
ja rinkoje, kaip ir papras
tas prekes. Vaiko kaina nuo 
$75 iki $500. Tailandietės 
vaikų motinos mielu noru 
savo vaikus parduoda už 
gerą kainą.

Sakoma, daugelis ameri
kiečių karių už $100 išsinuo- 
muoja žmoną mėnesiui ar 
ilgesniam laikui. O kai ji su
silaukia naujagimio, tai ne
ša rinkon parduoti. Atsiran- 
da bevaikių ar turtingų po- 
»ų, kurie nori vaikų, tai už-

* moka gerus pinigus.
Tailande yra 40,000 ame

rikiečių karių. Pearl S. 
Buck Fundacija šiuo metu 
užlaiko apie 600 amerikie
čių karių vaikų. Apie 80 
proc. 2,000 “nuomuojamų 
žmonų” turi po vieną ar 
daugiau amerikiečių karių 
vaikų.

Iš šešių amerikiečių rašy
tojų, laimėjusių Nobelio 
premiją už literatūrą, ketu
ri alkoholikai: William Fa
ulkner, Ernest Hemingway, 
Eugene O’Neil ir Sinclair 
Lewis.

John Steinbeck smarkiai 
ipagerdavo, bet nebuvo 
alkoholikas. Pearl Buck —

* taipgi ne alkoholikė.
Nesuprantama, kodėl No- 

* belio premijas laimėjusių 
amerikiečių rašytojų dau
guma — alkoholikai.

New Yorkas. — Žurnalas0

♦

Philadelphia, Pa 
miesto streikuojantieji mo
kytojai gavo teismo draus
mę. Teisėjas Reijnel, išduo
damas indžionkšiną Moky
tojų Federacijai, pareiškė, 
kad jis nori prašalinti “ne
pataisomą žalą” 290,000 vai- 
kų.

Šio®—
Birmingham, Ala. — Ne

grų kunigas ir Nacionalinės 
Demokratų Partijos kandi
datas kinietis Hasty Kim 
Yow pranešė FBI, kad ra
sistai grasina jo gyvybei, 
jeigu jis neištrauks savo 
kandidatūros.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasirašė naują įsta

tymą, kuris leidžia federa- 
linei valdžiai aštriai bausti 
bombų padėlioto jus ar jų 
gamintojus. Dabar federa
linė valdžia gali persekioti 
ir bausti bombų padėlioto- 
jus universitetuose, kolegijo
se, valstybinėse įstaigose ir 
organizacijų raštinėse, ku
rios gauna valdžios finansi- 

............. . ■ ■ .......................

nės paramos.
Pirmiau federalinė val

džia tik padėdavo vietiniams 
valdžios organams gaudyti 
ir bausti bombų padėlioto- 
jus. Dabar federalinė val
džia turi daug daugiau ga
lios tuo reikalu veikti. Bom
bų padėliotoj ai gali būt bau
džiami net mirtimi, jeigu 
sprogimo metu žmonių žūs
ta.

“Newsweek” rašo, kad Gy
nybos departamentas įspėjo 
Chiang Kai-šeką, kad jis ne
darytų jokių puldinėjimų 
ant Kinijos sausžemio.

Pentagonas atmetė Chiang 
Kai-šeko prašymą suteikti 
daugiau militarinių lėktuvų 
ir submarinų. Kartu atšau
kė du JAV žvalgybinius lai
vus iš Formozos užlajos.

Žurnalas pastebi, kad 
Jungtinės Valstijos šiuo 
metu nori artimesnių ryšių 
su Kinijos Liaudies Respub
lika.

Saigono armijoj neramu
Pietų Vietnamo revoliuci

nės valdžios apskaičiavimu, 
per pastaruosius porą metų 
iš Saigono armijos pabėgo 
daugiau kaip 70,060 karių. 
Kai kuriose stovyklose 
įvyksta sukilimai.

Kareiviai nepasitenkinę 
karo tęsimu. Jie reikalauja 
eiti prie taikos. Valdžia 
naudoja žiaurias priemones 
sukilimams slopinti.

šį sekmadienį Laisvės sa
lėje minėsime 75-tąjį rašy
tojo Rojaus Mizaros gimta
dienį. Kartu prisiminsime, 
kad jau prabėgo trys metai 
nuo jo netikėtos mirties, 
kad jis “Laisvėje” ir abd- 
name pažangiame . lietuvių 
judėjime paliko didžiulę 
spragų. Jo mirtis — neatpil- 
domas nuostolis.

Washingtonas. — Nepai
sant prez. Nixono pažadų 
visiems neturtingųjų šeimų 
vaikams suteikti nemoka
mai valgius mokyklose, Se
nato komitetas maistingu
mo ir žmoniškumo reika-
lams raportuoja, kad iš 9 
milijonų skurdžių vaikų pu
sė jų negauna mokykloje 
nemokamai maisto.

Indija ragina Ameriką 
trauktis iš Indokinijos

New Delhis.—Indijos 
premjerė Gandhi, visos In
dijos vardu, atsišaukė į 
Jungtines Valstijas, ragin
dama ištraukti iš Indokini
jos visas militarines jėgas.

Amerikiečių pasitrauki
mas iš pietrytinės Azijos, 
Gandhi teigia, sudarytų są
lygas baigti karą ir atsteig- 
ti taiką Indokinijoje.

Mirė Juozas Mikuckis
Iš Vilniaus gauta žinia, 

kad po sunkios ligos spalio 
13 d. Kaune mirė poetas, ra
šytojas Juozas Mikuckis.

Apie Juozą Mikuckį daug 
galima ką pasakyti ir vei
kiausia su laiku bus para
šyta^

Po karo atvykęs į Ameri
ką, dažnai parašydavo į mū
sų spaudą. Prieš trejis me
tus jis grįžo į savo gimtąjį 
Kauną.

Praėjus 30 dienų nuo “at- 
aušimo” laikotarpio, Moky
tojų Federacija paskelbė 
streiką. Federacija apeliuo
ja drausmės įsakymą.

Didysis biznis užgina 
Nixono programą

Hot Springs, Va. — Biz
nio Tarybos susirinkime 90 
procentų korporacijų atsto
vų užgyrė prez. Nixono ka
rinę programą, kovą prieš 
kriminalizmą, taipgi val
džios santykius su korpo
racijomis.

Tarybos nariai pareiškė 
pasitikėjimą, kad Nixono 
sugabumas padėsiąs nuga
lėti infliaciją ir išvesti eko
nomiką į gerbūvį.

Cholera ir Turkijoje
Istanbulis. — Turkijos so

stinėje užregistruoti 27 nuo 
choleros epidemijos mirę 
žmonės darbininkų apgy
ventame rajone.

Ligoninėje guli 717 chole
ra sergančių žmonių. Aps
kaičiuojama šiame mieste 
cholera susirgusių žmonių 
iki 2,000.

Rochester, N. Y. — čia iš 
keleto fabrikų paleista apie 
10,000 darbininkų. Napasa- 
ko, kada juos atgal į darbą 
pašauks.

Maskva. — Vietos auto
mobilių darbininkai savo su
sirinkime nutarė pasveikin
ti streikuojančius Amerikos 
automobilių darbininkus ir 
pareiškė jiems solidarumą.

Montevideo.— Vienos die
nos protesto streike Urug
vajuje dalyvavo pusė milio- 
no darbininkų. Protestavo 
prieš atleidinėjimą iš darbo, 
kartu reikalavo didesnių al
gų. Tą dieną šalis buvo su
paralyžiuota.

New Delhis.— Indijos Na
cionalinio Kongreso komi
tetas atsišaukė į liaudį ko
voti ultra dešiniuosius šovi
nistus, fašistus.

La Paz. — Naujoji Bolivi
jos valdžia atšaukė reakcinį 
įstatymą, kuris panaikina 
pilietybę už “sub v e r s y v ę 
veiklą.” Darbininkai remia 
naująją valdžią.

Paryžius. — Daugelio 
Prancūzijos uostų darbinin
kai paskelbė streiką. Reika
lauja didesnių algų ir darbo 
sąlygų pagerinimo.

Lusaka, Zambia. — Afri
kiečių Vienybės Organizaci
jos vadovai lankysis dauge
lyje Europos valstybių, taip
gi Amerikoje tikslu reika
lauti, kad Anglija ir kitos 
valstybės neparduotų gink
lų rasistiniam Pietų Afri
kos režimui.

Egiptas nemano ilgint paliaubą ■
Kairas. — Jungtinės Arą-0----------------------------- “—

bų Respublikos prezidentas 
Sadatas, laimėjęs piliečių 
referendumu užtvirtinimą, 
pareiškė dabar ginkluotųjų 
jėgų komandai, kad nebus 
reikalo pailginti mūšių pa
liaubų, jeigu atmosfera pa
sitarimams nepagerės.

Manila, Filipinai. — Per 
mišias bažnyčioje buvo nu
šautas senatorius Loro Cri- 
sologo, Filipinuose pasižy
mėjęs politikierius. Prieš 
ketvertą dienų buvo nušau
tas komunistų vadas Pedro 
Tartie.

Mūšių paliaubos baigiasi 
lapkričio 5 d. Izraelis viską 
darė, kad būtų sutrukdytos 
taikos derybos. Atsisakė pa
sitarimuose dalyvauti. Ir 
jeigu toliau Izraelis taip 
elgsis, nebus galima toliau 
pailginti mūšių paliaubas, 
sako Sadatas.

Minskas, Baltarusija. — 
Šio miesto automobilių dar
bininkai sveikina streikuo
jančius Amerikos automobi
lių darbininkus ir kartu 
reiškia jiems solidarumą.

Karakas. — Venezuelos 
prezidentas Caldera pasakė 
spaudos konferencijai, kad 
su Jungtinėmis Valstijomis 
padaryta prekybos sutartis 
kenkia Venezuelos progre
sui ir industrializacijai. Pri
verčia kelti kainas Lotynų 
Amerikos eksportams.

Londonas. — Dar 5,000 
darbininkų prisidėjo prie 
57,000 municipalinių darbi
ninkų streiko. Reikalauja 
algas pakelti.

Londonas. — Šiaurės Ai
rijos katalikų vadas kun. 
Praisley, norėjęs vykti Aus
tralijon ir paskui aplankyti 
popiežių Paulą, policijos su
laikytas aerodrome.

Kabinetas kovai 
prieš rasizmą

Washingtonas. — Penki 
negrai kongresmanai suda
rė iš 50 narių kabinetą, ku
ris rūpinsis rasizmo naiki
nimu, kad jo niekur nebe
liktų.

Į kabinetą įeina keletas 
kongresmanų, taipgi val
džioje dirbančių negrų ir 
šiaip visuomenės veikėjų.

Buenos Aires. — Argenti
noje buvo paskelbta genera
linis 24 valandų streikas 
spalio 9 d. Šalis buvo su- 
demoralizuota. Per pasta
ruosius 9 mėnesius pragy
venimas pakilo 14 kartų.

, Havana. Kuba. — Prof
sąjungų darbuotoja Nora 
Frometa Silva paskirta 
lengvosios pramonės mi
nistre.

Bruselis. — Belgijos mu
nicipaliniuose rinkimu o s e 
komunistai laimėjo naujų 
vietų.

Lisbonas. — Portugalija 
suteikia NATO komandai 
militarinę bazę savo koloni
joje Afrikoje.
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Žmogžudžiai ir jo bičiuliai
ŠĮ vedamąjį rašant dar neaišku, ką su Pranu Bra- 

zinskiu ir jo 19 metą sūnum Algirdu padarys Turkijos 
valdžia. Pamatysime vėliau. Aišku, kad jų likimo vie
naip ar kitaip išsprendimas atsilieps į Tarybų Sąjungos 
ir Turkijos santykius.

Tarybų Sąjungos valdžia reikalauja grąžinti Bra- 
zinskius kaipo žmogžudžius. 0 jiedu yra pirmo laipsnio 
žmogžudžiai. Dar daugiau: jiedu yra pasikėsinto j ai ant 
gyvybės keleto desėtkų visiškai nekaltų žmonių. Jie nu
šovė lėktuvo tarnautoją, jie pašovė lėktuvo lakūnus. O 
jeigu jų kulkos būtų nukirtusios ir lakūnus... juk visi 
keleiviai būtų žuvę... Ir tai jie darė apgalvotai, planuo
tai. Į lėktuvą įsėdo apsiginklavę nuo kojų iki galvos. 
Sakoma, kad jie turėjo net septynis revolverius!

Jų baisus nusikaltimas aiškus. Jie turėtų būti su
grąžinti ten, kur jie tą žmogžudystę papildė, ir nubausti 
pagal tos šalies įstatymus.

Ar gali doras sveiko proto žmogus šiuos žmogžu
džius teisinti ir ginti? Negali, ir, žinoma, negina ir ne
teisina.

i
Bet štai Amerikos lietuviai reakcininkai (“vaduoto

jai” ir “veiksniai”) paskelbė žmogžudžius Brazinskius sa
vo didvyriais ir šaukia lietuvius juos užtarti, juos ginti. 
Jie reikalauja, kad Turkijos valdžia jų neišduotų atitin
kamam nubaudimui.

Pirmutiniais žmogžudžių bičiuliais ir užtarėjais pa
sirodė VLIKo vadai. Pereitą šeštadienį per Stuko radijo 
programą VLIKo atstovas pabėgėlis Audėnas šaukė 
Amerikos lietuvius šiuos žmogžudžius užtarti ir gelbėti 
nuo pilniausiai nusipelnytos bausmės.

Jaunos lėktuvo tarnautojos ir lakūnų krauju yra su
teptos rankos ne tik Brazinskių, bet ir jų bičiulių VLIKo 
vadų Amerikoje.

“RAUDONIEJI” 
TUO KELIU 
NĖJO IR NEINA

Chicagos kunigų “Drau
gas” (spalio 16 d.) neturi 
gėdos kaltinti “raudonuo
sius” (t. y. komunistus ir 
visus Amerikos pažangiuo
sius) už įvairių įstaigų pa
degimus ir bombardavimus, 
netgi bankų plėšimus. To 
laikraščio redaktoriai mari- 
j onai puikiai žino, kad Ame
rikos pažangiečiai tuo ke
liu neina, tokių metodų ne
vartoja. Visa pažangioji 
spauda tokius metodus at
meta ir smerkia. Ji nurodo, 
kad tokie bombardavimai, 
plėšimai ir padegimai tik 
patarnauja reakcijai.

Pažangieji kovotojai savo 
tikslų siekia savo idėjų puo
selėjimu ir įtikinimu Ame
rikos žmonių daugumos, 
kad jų siūlomas kelias yra 
vienintelis kelias nusikraty
mui kapitalistinės santvar
kos pagimdytų ir sukurtų 
mūsų socialiniame gyveni
me blogybių.,

“Draugo” redaktoriai, ku
rie galvą guldo už šią sis
temą, kaip tik yra tie, kurie 
prisideda prie auklėjimo vi
sokių iškrypėlių, išsigimė
lių, chuliganų ir krimina
listų, kurie įstaigas pade- 
ginėja ir bankus apiplė
šinėja.

Pasimokė iš amerikiečiu!
BEVEIK tą pačią dieną, kai New Yorke prasidėjo 

istorinė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos jubi
liejinė sesija, buvo išsprogdintos trys branduolinės bai
saus pajėgumo bombos — dvi giliai žemėje, o viena vir
šuje žemės arba ore. Kodėl toks supuolimas? O gal būvo 
iš anksto sugalvota, arba suplanuota, kad didžiosios vals
tybės pasirodytų, kokios jos iš tikrųjų yra didelės ir ga
lingos? Dabar šie klausimai spaudoje diskusuojami.

Žemėje bombas išsprogdino Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga, o Kinija ant žemės. Tas parodo, kad 
branduolinių ginklų bandymai tebėra tęsiami. Tiesa, 
yra sutartis, kuri draudžia tokius bandymus ir kurią yra 
pasirašiusios Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga, bet 
tai liečia tiktai bandymus ant žemės ir erdvėje. Drau
dimas nepaliečia bandymų žemėje. (Kinija tos sutarties 
nėra pripažinusi, taip pat ir Prancūzija.)

Kam tie bandymai? Kam tobulinimas dar esamųjų 
ginklų, kuriuos paleidus darban, jau ir dabar galima be
veik viską nušluoti nuo žemės paviršiaus į keletą dienų ? 
Sakoma, kad tik Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga 
turi pakankamai tokių branduolinių ginklų sunaikinimui 
visos žmonijos. O dar jie vis didinami, vis dar gerina
mi... Tam kasmet išleidžiama bilijonai dolerių, kuriuos 
būtų galima sunaudoti tikrai geriems, protingiems rei
kalams.

Ginklavimasis ir ginklavimosi lenktynės yra mūsų 
amžiaus didžioji nelaimė. Visos socialistinio pasaulio su 
Tarybų Sąjunga priešakyje pastangos per Jungtines Tau
tas susitarimu įvykdyti pilną ir visuotinį nusiginklavimą 
iki šiol buvo veltui. Tuo reikalu pasitarimai ir konferen
cijos mažai tereiškė.

Pripuolamai, ar apgalvotai?
SPALIO 16 dieną “The N. Y. Times” laiškų skyriuje 

tenesietis William R. Anderson kritiškai išsireiškia apie 
prezidento Nixono pasiūlymus ir planą Vietnamo karui 
baigti. Jis -pastebi, kad vietnamiečiai jo pasiūlymus 
greitai ir griežtai atmetė, ir laiško autorius nesistebi. Jis 
primena, kad vietnamiečių delegacijos Paryžiaus konfe
rencijoje pirmininkė Mrs. Binh rugsėjo 17 dienos sesijoje 
pasiūlė planą šiam karui baigti. Bet kaip su jos pasiūly
mais pasielgė mūsų prezidentas Nixonas ir jo atstovas 
toje konferencijoje Mr. Brūce? Jie netgi rimtai pasiūly
mų nepastudijavę juos be jokių ceremonijų griežtai at
metė.

Todėl Mr. Anderson ir sdko, kad vietnamiečiai tiktai 
pasimokė iš amerikiečių, kaip Su pasiūlymais elgtis. Ame
rikiečiai buvo pirmutiniai pasiūlymus pasiųst į gurbą!

Labai įdomi pastaba. Kai kurie amerikiečiai yra 
pamiršę, kaip jų atstovai su kitų pasiūlymais elgiasi.

PABĖGIMAI ir 
SUKILIMAI SAIGONO 
ARMIJOJE

“Daily World” (spalio 16 
d.) paduoda pranešimą iš 
Šiaurės Vietnamo sostinės 
Hanojaus. Jame sakoma, 
kad gautais duomenimis iš 
Pietų Vietnamo, Saigono 
armijoje įvyksta daug su
kilimų, kuriuos pavyksta 
numalšinti tiktai Amerikos 
ginklų pagalba.

Saigono valdž. armija su
daryta iš prievarta milita- 
rinėn tarnybon paimtų jau
nų vyrų. Todėl pabėgimai 
iš armijos labai skaitlingi. 
Antai, per pastaruosius 
dvejus metus pabėgo dau
giau kaip 70,000 kareivių.

Tai išaiškina Saigono val
džios nusistatymą prieš 
amerikiečių jėgų Pietų 
Vietname mažinimą. Ji sa
vo armija negali pasitikėti.

PASIKEITIMAS 
IZRAELIO ŽMONIŲ 
NUOTAIKOSE

Amerikos Komunistų Par
tijos veikėjas Hyman Lu- 
mer, kuris neseniai lan
kėsi Izraelyje, savo 6-ta- 
me straipsnyje >rašo apie 
didelius pasikeitimus Izrae
lio žmonių nuotaikose. Jis 
nurodo didelį Izraelio Ko
munistų Partijos įtakos ir 
prestižo pakilimą.

Iš Lumerio straipsnio su
žinome, kad per 1967 metų 
karą su Egiptu Izraelio žmo
nės buvo įsitikinę, kad ka
ras yra teisingas, kad tai 
karas už Izraelio valstybės 
gyvybės gelbėjimą. Taipgi 
jie buvo įtikinti, kad smar
kiai supliektas Egiptas sku- 
binsis daryti taiką su dide
lėmis koncesijomis Izrae
liui. Izraelio karinių jėgų 
ministras Dayan gyrėsi, kad 
jis tik laukia, kada Egipto 
valdžia pašauks jį per tele
foną ir maldaus taikos.

Situacija buvo susidarius 
tokia, kad Komunistų Par
tija, kuri buvo tam karui 
priešinga, buvo ižo 1 i u o t a 
nuo Izraelio masių,, Val
džia pradėjo ją persekioti.

Kaip šiandien tie reikalai 

sustovi po trejų metų? Hy
man Lumer surado didelį 
pasikeitimą Izraelio žmonė
se. Jie jaučiasi valdžios su- 
viltais. Jiems žadėtos tai
kos dar vis nesimato. Jie 
pradeda galvoti, kad komu- 
nisti buvo teisingi, kai jie 
priešinosi agresijai prieš 
arabus.

Lumer pabrėžia ir tą fak
tą, kad karui besitęsiant ir 
masėse augant nusivylimui 
valdžios politika, Izraelyje 
aktyvėja reakcinės jėgos. 
Didėja praraja tarp reakci
nės pažangos.

VISKAS LIETUVOS 
VAIKAMS i

“Elta” praneša apie Vil
niuje įvykusį Lietuvos TSR 
Aukščiau s i o s i o s Tarybos 
sveikatos apsaugos ir socia
linio aprūpinimo komisijos 
posėdį, “kuriame buvo ap
svarstytas respublikos vai
kų poilsio organizavimas 
1970 metų vasarą.”. Suras
ta nemažai buvusių trūku
mų ir net netikslumų. At
eityje jie turi būti paša
linti.

Skaitome pranešime:
Svarstytu klausimu priim

tame sprendime komisija re
komendavo Lietuvos Respubli
kinei profsąjungų tarybai, 
įmonių bei įstaigų profsąjun
ginėms organizacijoms dau
giau statyti stacionarinių pi
onierių stovyklų, plėsti gražio
se vietovėse esančių kaimo 
mokyklų patalpas, panaudo
jant jas pionierių stovykloms, 
taip pat kartu su Sveikatos 
apsaugos ministerija išnagri
nėti galimybę įsteigti daugiau 
ir įvairesnio profilio sanatori
nių stovyklų silpnesnės svei
katos vaikams^ plėtoti jų bazę 
kurortinėse respublikos vieto
vėse. Lietuvos TSR švietimo 
ministerijai pasiūlyta padėti 
profsąjunginėms organizaci
joms sukomplektuoti pionie
rių stovyklų pedagogų kad
rus, organizuoti auklėjamojo 
darbo kontrolę pionierių sto
vyklose. Lietuvos TSR Sveika
tos apsaugos ministerijai re
komenduota sustiprinti sanita
rinę stovyklų kontrolę, o vie
tinių Tarybų vykdomiesiems 
komitetams •— nuolatos kon
troliuoti, kaip organizuoja
mas pionierių stovyklų dar
bas, padėti šalinti trūkumus, 
teikti paramą stovyklų admi
nistracijai. Lietuvos TSR Pre
kybos ministerijai ir Lietuvos 
Vartotojų kooperatyvų sąjun
gai pasiūlyta geriau aprūpinti 
pionierių stovyklas šviežiomis 
daržovėmis, vaisiais, pieno 
produktais.

GREITAI PASIRODYS 
8-asis “LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNO” 
TOMAS

Didžiojo žodyno atsako
masis redaktorius J. Kruo
pas rašo:

Baigiamas spausdinti did
žiojo “Lietuvių kalbos žody
no” VIII tomas (raidės M, N. 
ir O). Jame bus daugiau kaip 
pehkiolika tūkstančių žodžių 
su įvairiais jų vartosenos pa
vyzdžiais (sakiniais, posa
kiais ir pareologizmais). šis 
žodžių ir posakių lobis taps 
prieinamu visiems, kas domi
si gimtąja kalba, Stengiasi kel
ti kalbos kultūrą, žodyne ra
sime ir visai nežinomų žodžių 
bei terminų, kurie mums gali 
praversti kasdieninėje prakti
koje. Pa v., merėti, merka- 
las, metena, mezgius, milžus> 
mindė, mindinys, mirėsis, ne- 
paslanka ir t.t. čia bus at
spausdinta daugybė naūjų 
reikšmių ir daug gražių, vaiz
dingų, liaudiškų pasakymų^ 
kurie praturtins mūsų kalbą.

IŠ LAIŠKU
Didžiai gerbiamieji mūsų 

tautiečiai!
Metai praeina, nežymiai 

savo našta gula. ant mūsų 
kuprų, lenkia prie žemės, 
ir nori nenori, o savo pėd
sakus išrašo ant mūsų vei
dų.

Kas gero pas Jus?
Pas mus šiais metais lie

pos mėn, 17, 18,19 dienomis 
Lietuvoje vyko grandiozinė, 
nepaprastai įspūdinga ir 
meniškai apiforminta Dai- 
!nos šventė. Virš 20,000 
šventės dalyvių iš visų Lie
tuvos rajonų suplaukė į Ge
dimino sostinę — Vilnių.

Į koncertą visas Vilnius 
suplaukė — gatvės ištuš
tėjo, apmirė. Tik virš stogų 
bangomis plaukė galingų 
dainų melodijos...

Baigėsi Dainos šventė, 
gyvenimas vietoje nesusto
jo, o vėl įėjo į savo įprastą 
vagą. Prasidėjo mūsų teat
ro įprastinės rudens gastro
lės. Gastroliavom Ukmer
gės, Kauno, Šakių, Vilkaviš
kio, Druskininkų ir Lazdijų 
rajonuose. Vaidinome “Ci
lindrą”—Eduardo de Filipo 
ir “Daktarą per prievartą” 
—Moljero. Septyniolika die
nų daužėmės po žavias Lie
tuvos apylinkes. Keliai kaip 
stalas — asfaltas. Javai ne
telpa dirvose—virsta į kraš
tus. Šiais metais derlius kai 
kur geresnis, negu pernai 
buvo, o kolūkių ir kolūkiečių 
sodai — šakos linksta nuo 
gausaus derliaus. Ypatingai 
kriaušės užderėjo. Rugsėjo 
5 d. mūsų teatras (LTSR 
Valst. Akademinis Dramos 
Teatras) išvyko didelėm gas
trolėm į Šiaulius. Ten šiuo 
metu gyvena arti 100,000 gy
ventojų, todėl vykome net su 
penkiais pastatymais: “Sū
kuryje” — inscenizavo vyr. 
rež. H. Vancevičius su auto
riumi pagal J. Avyžiaus 
apysaką “Antplūdis”; “Pa
skolinkit ašarų” — V. Rim
kevičiaus, rež. K. Kyman
taitė; “Mindaugą” — J. 
Marcinkevičiaus; vaik a m s 
pasaką “Medaus statinė” 
—■ L. Ustinovo ir “Daktarą 
per prievartą” — Moljero. 
Su paskutiniuoju veikalu 
aplankėme Šiaulių apylin
kes, Daugelius, Gruz
džius ir Meškuičius. Meš
kuičių kultūros namai — 
tikras teatras. Tai kolūkio 
pirmininko nuopelnas. Rū
mų pastatymas ir kultūrin
gas įrengimas kolūkiui kaš
tavo tik apie 150,000 rublių.

Mūsų teatras liaudies ma
sėse turi didelį pasisekimą. 
Spektakliai buvo perpildy
ti žiūrovais. Po spektaklio 
žmonės negailėjo aplodis
mentų ir gėlių artistams bei 
režisieriams. Rugsėjo 18 d. 
grįžtame į Vilnių, gi rugs. 
19 d. atidarome sezoną vei
kalu “Sūkuryje”. Ir taip 
pradėsime vėl plūktis, kurti. 
Ruošiame muzikinį kūrinį 
“Žmogus iš La Mančos”, 
Jūsų autoriaus Millerio 
“Kainą”, Šilerio “Klastą ir 
meilę”, kurią stato vokietis 
režisierius iš Erfurto. Po to 
vyr. rež. H. Vancevičius

Naujai išleidus “Lietuvių 
kalbos žodyno” I-ąjį ir Il-ąjį 
toitiūs, sufedegavūs IX tofrią, 
žodyno paruošimas ir leidimas 
žymiai paspartės, ir ateinan
čiame dešimtmetyje mes susi
lauksime paskutihio, penkio
liktojo tomo. Tokiu būdu bus 
užbaigtas vienas didžiausių 
ir reikšmingiausių lietuvių fi
lologijos darbų, turintis ne
paprastai didelę mokslinę ir 
pPaktikiiię reikšmę.

statys Jm Marcinkevičiaus 
pjesę, “Katedra” ir kt.

Das kartą sakau, labai 
gaila, kad šią vasarą nema
tėme Judviejų. Malonu 
mums buvo matyti ir kuk
liai vaišinti savo tėviškėje 
garbingą Anelę Ventienę, 
su kuria buvau net nusidan
ginęs į mišką girtuoklių pa
siskinti. Anelė man daug 
papasakojo apie Jūsų gyve
nimą ...

Jeigu kada važiuosite pas 
mus į Lietuvą, tai pasirinki
te laiką, kada mūs kolūkio 
sodai sprogsta nuo kvaps
nių ir sultingų vaisių, kada 
sidabrinių pušynų samanose 
pasipila juodagalviai bara
vykai, kada žemė pasipuošia 
raudono:.‘s rudmėsėlėmis. 
Tik įsivaizduokit,’ koks tai 
grožis! Rudens saulutė, iš 
rūkų išlindusi, per medžių 
šakas apšviečia miglotą 
žemę, o čia matai rud- 
mėsėlių tarytum pribars
tyta. Ant kelių parpuo
lęs tik piaustai, piaustai 
ir į krepšį krauni. Grįžti" į 
Vilnių ant šono persikoręs, 
o žmonės iš pavydo sprogs
ta ir klausinėja, . kur tokį 
turtą randi. Negi sakysi 
kur. Bet Jums tai paslaptį 
galiu atidengti: už Valki
ninkų prie Spenglos upe
lio ...

Jūsų Juozas Kanopka 
Šiauliai, 1970. 9. 15

Gražiai veikia klubas
Prieš metus Vilniaus, mo

kytojų namuose susikūrė 
esperantininkų klubas “Ju- 
neco” — “Jaunystė”. Klu
bo nariai ruošė ne tik su
eigas, vakarus, susitikimus 
su žymiais esperantininkais, 
bet teikė metodinę paramą 
respublikos vidurinių mo
kyklų mokytojams ir peda
goginių institutų dėstyto
jams, kurie moko kitus es
perantininkų kalbą. Palaikė 
ryšius su savarankiškai be
simokančiais, tuo tikslu Vil
niaus centriniame pašte ati
darydami savo abonementi
nę dėžutę 149. Ši dėžutė pa
galiau tapo tarptautinė: per 
ją “Juneco” klubas pradė
jo gauti laiškus iš JAV gy
venančių lietuvių "“Laisvės” 
skaitytojų, iš Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos ir kitų ša
lių. O šią vasarą “Juneco” 
nariai dalyvavo net dvejose 
visasąjunginėse jaunųjų es
perantininkų stovyklose.

Po vasaros atostogų klu
bas jau pradėjo savo veiklą. 
Prie klubo įsteigti du espe
ranto kalbos ir literatūros 
liaudies fakultetai. Be pa
skaitų ir praktinių užsiėmi
mų, kurie vyksta du kartus 
savaitėje, organizuojami su
sitikimai su kitų miestų es
perantininkais, ruošimos 
ekskursijos, žygiai. Renka
ma vaizdinė medžiaga, nu
matomas leisti laikraštis. 
Esperantininkų fakultetams 
vadovauja “Juneco” klubo 
pirmininkas Vytas Šilas ir 
draugiškų ryšių palaikymo 
su užsiėniu pirmininkė Im
ta Tamošiūnienė.

Bronius Jauniškis

Atoihinio amžiaus 
šviestuvai

Vengrų mokslininkai su
kūrė šachtoms lempas, ku
rios be pakrovimo gali dirb
ti 28 metus. “Baterijose” 
yra radioaktyvių izotopų, 
kurie priverčia specialią 
cheminę medžiagą šviesti. 
Nauji šviestuvai gaminami 
Budapešte.

Rumford, Me. k
Rugsėjo 6 dieną pasimirė 

Antanas Kaladinskas, sulau
kęs 76 metus. Paliko dide
liame liūdesyje žmoną ir po-i 
rą dukterų — Mrs. J. Nor 
ris ir Mrs. Sophia McCon
nell — ir porą anūkų. Abi
dvi dukterys gyvena Rum- 
forde.

Velionis buvo laisvas žmo
gus, per daugelį metų buvo 
Literatūros Draugijos na
rys, taipgi Šv. Roko Draugi
jos ir Lietuvių Piliečių Klu
bo. Lietuvoje buvo kilęs 
nuo Kuršėnų, Vaškėnų kai
mo. Palaidotas Lietuvių ka
pinėse, Mexico, Me. Jo žmo
na paaukojo “Laisvei” $5.

Senas Rumfordietis

Montello, Mass.
Apie mūsų ligonius 

laisviečius
Lapkričio mėnesį jau bus 

trys metai, kaip draugę K. 
Railienę ištiko smūgis ” 
(shock) ir suparalyžiavo — 
atėmė kalbą ir visas jėgas. ’ 
Kartais šiek tiek pasveikda^ 
vo, pradėdavo kokį žodį i£ 
tarti, bet po kiek laiko ir 
vėl gaudavo šoką. Spalio 2 
dieną gavo 6-tą šoką. Dabar 
vargšė visiškai sunegalėjo. 
Jos gyvenimo draugas An
tanas Raila tuo labai susirū
pinęs. Duktė Leonora taip 
pat susirūpinusi, iš to net 
susirgo. K. Railienė dabar 
randasi Plymouth County 
Hospital, Hanson, Mass.

Toje pačioje ligoninėje 
guli mūsų laisviečių Onos ir 
Jono Vaitekūnų sūnus Al
girdas.

Kazimiera Kmarienė jau 
keletas mėnesių kaip sun
kiai serga. Randasi Old 
Colony Nursing Home, No. 
Abington, Mass.

Adomas Sikorskis irgi ėmė 
skųstis kojos skaudėjimu. 
Lanko daktarus. Tuomi 1^ 
bai susirūpinęs...

George Shimaitis

Saulės užtemimas 
Mėnulyje

Houstono Kosminių skri
dimų centre tiriama infor
macija apie Saulės užtemi
mą Mėnulyje. Ją perdavė 
“Apolono-12” įgulos palikti 
prietaisai. Įdomiausias šio 
užtemimo požymis buvo tai, 
kad Mėnulyje užtemimo me
tu 40% sumažėjo apšvieti
mo intensyvumas, o tempe
ratūra nukrito 85 ° F. Iš šių 
duomenų galima spręsti 
apie Mėnulio paviršiaus ši
lumos laidumą.

Užtemimo metu visiško
je tamsoje atsidarė tik ne-y 
didelė pietinio Mėnulio a$-y 
galio dalis, tačiau šis rajo
nas yra pfer toli nuo Audrų 
vandenyno, todėl čia esan
tys prietaisai negalėjo iš
aiškinti priežastis, sukėlu
sias pilną užtemimą.

MEILĖ
Sustabdyk, naktele, 
Savo minkštą žingsnį, 
Nepakelk skraistės 
Nuo melsvų laukų.

Gera, oi, mums gera 
Mėnesienoj žaisti 
Ir pasauly, rodos, 
Esame tik du.

Negailėki rankų,
Negailėki lūpų,
Negailėki žodžių, 
Negailėk širdies.

Juk pamilti lemta 
Mums tik vieną kartą, 
O paskui tik meilę 
Aidas palydės.

0. Gaudešienė

v
if
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Pradėjo ateiti vajaus rezultatai. Iš pradžių visuo
met lėtai eina vajaus reikalai, o paskui įsisiūbuoja geru 
iitempu. Prašome pasiskaityti:

Philadelphiečiai gražiai pradėjo vajų su 4 naujais 
skatytojais. Po vieną naują prisiuntė R. Merkis, N. Du
donis ir Lietuvaitė. Taipgi ir atnaujinimų.

Mūsų ilgametis vajininkas. Valys Bunkus apleidžia 
New Yorką, tad jo vietą užima du Jonai—Lazauskas ir 
Grybas. J. Grybas įdavė naują prenumeratą ir atnaujini
mų, o Lazauskas pluoštą atnaujinimų. Jiems ateis į pa
galbą ir kiti newyorkieciai.

Connecticut valstijos vajinįnkai J. Strižauskas, M. 
Svinkūnienė, V. Staugaitis, Visokienė prisiuntė atnauji
nimų. < t ■

S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė naują prenu
meratą.

Sekami prisiuntė atnaujinimų: J. Jaskevičius, Worces
ter, Mass.; Pepper ir Poskus iš Pittsburgh, Pa.; A. (Bar- 
net, Los Angeles. Calif; L. Tilwick, Easton, Pa.

Skaitėt spalio 6 d. laidoje, kad vyriausia dovana bus 
pusė kelionės j Lietuvą lėšų. Taipgi įdomių gerų knygų 
biblioteka iš Lietuvos ir du laikrodėliai. Tai geras pa- 
akstinimas darbuotis vajuje.

Yra ir daugiau vajaus rezultatų bet reikia juos su
tvarkyti.

r Prašome pasiskaityti įdomų laišką nuo M. Svinkū- 
nienės, Waterbury, Conn.:

• Čia randate $234 aukų. Juozas Pakutka, waterbu- 
rietis, atšvęs savo gimtadienį lapkričio 23 d. Jam bus 
76 metai amžiaus, tai jis aukoja $76; taipgi duoda dar $50 
į “Laisvės” fondą ir $100 atžymėjimui 100 metų Lenino, 
darbininkų vado, gimtadienio. Kiti aukoja: J. M. Ulozai 
$5; Uršulė Grinienė (atminičai mirusio vyro) $2 ir 
Žiūraitienė, Oakville, $1.

Tai labai graži parama nuo drg. Pakutkos, ir 
jam linkime ILGIAUISIŲ METŲ!

Ona

mes

Iš Hartford, Conn., Moterų parengime, per L. Ka
valiauskaitę gauta $108. Aukojo:

Anna Krasnitskas, Coventry, savo gimtadienio pro
ga. $100. Ji švęs savo gimtadienį lapkričio mėnesį, bus 
76 metų amžiaus. Daug sėkmės ir Ilgiausių Metų mielai 
Onutei. V. Staugaitis, $5; W. Butėnas $2 ir J. Charnaus- 
kas, $1.

A. Bimba, nuo Čiurlių svečių pridavė $118. Aukojo:
Povilas Jozokas, Wilkes-Barre, Pa. ..
B. Ramanauskiehe, Sellersvile, Pa. ...
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J. ..
R. Merkis, Philadelphia, Pa..................

* N. Dudonis, Chester, Pa.........................
Nelė Griciūnienė, Philadelphia, Pa.
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa. ..
K. Straukas, Easton, Pa.....................
M. Tureikienė, Philadelphia, Pa............
M. Cherkauskas, Scranton, Pa............
Jonas Shaskas, Philadelphia, Pa.........
A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa...........

$50.00 
10.00 

. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 

5.00
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 2.00 
.. 1.00

M. J. Butwell, Cicero, III., nuo LLD 92 kuopos narių 
prisiuntė $10. Aukojo LLD 92 kp., $5.; po $1: M. J. 
Butwell, G. uKbilskis, J. Staškus, N. Dočkienė ir F. Va
laitis.

Nuo kitų į fondą gauta sekamai:
B rooklynas .....................................................
Philadelphia, Pa. (Ramanauskų) .. . ............
Liet. Socialis Klubas, Miami, Fla...................
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y.,

su “L” 60 m. Jub. į fondą ....................
A. Latwen, Windsor, Conn., per Joną Grybą 
M. Klimas, Ramsey, N. J..............................
Ch. Walant, Auburn,', Mass.............................

I P. švelnikas, Easton, Pa...............................
w* Ona Petraitienė, Brooklyn, N. Y................

J, A. Strich, Kenosha, Wis..............................
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y..........
Kazys Genys, Scranton, Pa............................
J. A. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y........
Julia Meškienė, (Ozone Park, N. Y..............
Ų Tilvikas, Easton, Pa..................................
Ludvisė Mockaitienė, Bridgeport, Conn........
J. M. Strižauskai, Bridgeport. Conn.......... *.
Charlotte Pranevitz, Torrance, Pa................
E. Belekewicz, Brighton, Mass.......................
E. Belickas, New York City, N. Y..............
Conne Miller, Hartford, Conn.......................
A. Kandraška, So. Boston, Mass..................
J. Kazlauskas, Ozone Park, N. Y.................
Bessie Parkins, Wapping, Conn.....................
A. Dočkus, Los Angeles, Calif.......................
J. Urbonavičius, Montreal, Canada ...........
F. Poskus, Pittsburgh, Pa..............................

$575.00
570.00
117.68

60.00 
55.00 
20.00 
16.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 

. 6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 3.00 
2.00 
2.00 
2.00

Po $1: Bernice Chuberkis, So. Boston, Mass.; James 
Shaskas, Philadelphia, Pa.; Peter Gavėnas, Jtuntington^ 
M. Y.; Jonas Lekavičius, Valencia, Pa.; E.*Pazarskas, 
Chicago, Ill.; J. K. Alvinas, Royal Oak, Mich.; A. Ogent, 
^Easton, Pa.; A. Čepulis, Maspeth, N. Y.; Marth Dwoske, 
Andover, Mass.; F.Muzikevičius, Budd Lake, N. J.; M. 
Grakey, Asbury Park, N. J.; S. Radušis, Millstone, N. J.; 
M. C. Bartnikai, San Diego, Calif.

Harrison, N. J.
Spalio 18 d. įvyko banke

tas, kurį suruošė LLD 2 
Apskr. (su pagalba Harri- 
sono 136 kuopa). Šiame ban
kete buvo pagerbti du seni 
veteranai - veikėjai, Karolis 
Račiūnas ir Petras Ramoš
ka.

Dalyvavo gražus būrys 
svečių iš New Jersey ir iš 
New Yorko. Manau, kad 
apie šį banketą bus parašy
ta. Aš tik noriu padėkoti 
gaspadinėms C. Kairienei, 
A. Rainienei, M. Šukaitie- 
nei, F. Šimkienei ir jų pa- 
gelbininkėms. Ačiū Bronei 
Ostapuk už keturias bonkas 
vyno, už pusę galiono obuo
lių košės. Draugams Čiur
liams už atvežimą skanių 
obuolių.

Felicija Shimkiene

atsakymą, jog nėra reikalo. 
Argi tai ne klaida? Mūsų 
kolonijos pasiliko be kalen
doriaus! Antai, tą pačią die
ną įvyko net trys rudeni
niai parengimai. Taip su
skaldžius neskaitlingą lietu
višką visuomenę, negali ti
kėtis iš jų daug naudos.

J. Petrus

Lawrence, Mass.
Gražiai pavyko 

rudeninis piknikas
Spalio 11 d. Lawrencio 

LLD ir LDS kuopos buvo 
surengusios pietus. Oras bu
vo niūrus, bet nelijo, tai 
gražius būrelis atsilankė 
pietauti. Darbščios šeimi
ninkės buvo paruošų si o s 
įvairių skanumynų porcijas. 
Svečiai ne tik kad sočiai 
prisivalgė, bet turėjo pro
gą vienas kitam perduot 
savo nuotykius.

Nors lietuviška išeivija la
bai išretėjo, bet žiūrint į da
lyvių veidus, jie atrodo, kad 
jiems lemta dar ilgas am
žius. Labai džiugina tas, 
kad lietuviškose kolonijose 
baigia išnykti srovių nesusi
pratimai. Vieni su kitais 
glaudžiau bendrauja.

Reikia pastebėti LLD ir 
LDS apskričių komitetams. 
Jau, rodos, trys metai kaip 
nešaukiamos rudeninės ap
skričių konferencijos. Kar
tą pastebėjau vienam iš ap
skrities valdybos draugui, 
kodėl jie nešaukia rudeninės 
konferencijos. Tai gavau

Pittsburgh, Pa.
Spalio 5 d. įvyko LLD 87 

kuopos susirinkimas. Nors 
susirinkimas buvo gerai pa
garsintas per “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir asmenišku prane
šimu, bet narių susirinko 
ne per daugiausia. Iš LLD 
suvažiavimo raportą patei
kė Jonas Mažukna. Jis sa
kė, kad suvažiavimas buvo 
pasekmingas visais atžvil
giais: pravesta gerų tari
mų dėl organizacijos labo. 
Detroitiečiai labai gražiai 
priėmė LLD ir LDS seimų 
delegatus.

Buvo atlikta LLD cen
tro valdybos bals avimai. 
Laiškai gauti iš “Laisvės” 
ir “Vilnies” reikale šių me
tų vajaus. Laiškai priimti 
ir nutarta vajų vesti LLD 
87 kuopos vardu. '_____
lyvavę susirinkime prižadė
jo pasidarbuoti, kad “L” ir 
“V” vajus būtų pasekmin
gas. Vajui pirmininkauti 
paskyrėm J. Purtiką ir J. 
K. Mažukną. Todėl, ku
riems yra patogiau užsimo
kėti prenumeratą ar duoti 
auką dėl pažangios spau- i i’i i • i > • Į
Mažukną ar Purtiką.

Buvo prisiminta ir apgai
lėta dvi sunkiai sergančios 
draugės: Uršulė Paich ir 
Sophia Monskienė. U. Paich 
per daugelį metų sekreto
riavo LLD, LDS apskričiuo- 
se ir kuopose., Nebuvo to
kio parengimo, kad draugė 
Paich nedirbtų ir nesirū
pintų, kad parengimas būtų 
sėkmingas. Yra labai skau
du, kad ta daug metų vei
kusi draugė dėl pažangos

dabar yra kankinama sun
kios ligos! Gaila!

Sophia Monskienė, tai ne- 
pavaduoj ama darb i n i n k ė 
dėl visų pažangiųjų paren
gimų, narė pažangiųjų 
draugijų. Dabar randasi 
pas savo dukterį F. Pugen, 
kuri prižiūri savo sunkiai 
sergančią motiną. Gaila li
gonės !

Rašant man šias žinias, 
skamba telefonas. Klausia, 
ar čia Mažukna. Atsakau 
“taip.”

“Čia kalba Vicinienė, pri- 
siunčiu jums $26—‘Laisvei’ 
$14, ‘Vilniai’ $10 ir LLD $2. 
Pasiųsk....”

E. Vicinienė Yra LLD na
rė, “L” ir
Nors ir yra spaudžiama 
sunkios metų naštos, bet 
pažangos spaudos neaplei
džia. J. K. M.

“V” skaitytoja.

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)

Šį sykį į Fondą suplaukė $2,043. Balansas lieka $12,- 
957.

Dėkui vajininkams už jų pasidarbavimą ir rėmė
jams už jų dovanas.

banketas 
gamino 
darbinin-

METER READERS

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

Good starting salary
Excellent Benefits

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

289-5000, ext. 344.

ELIZABETHTOWN GAS CO.,

Elizabeth, N. J.
En Equal Opportunity Employer.

(76-78)

Binghamton, N. Y.
Banketas gerai pavyko
Spalio 10 d. Lietuvių Dar

bininkų Sus. 6 kuopa buvo 
surengusi banketą atžymė
jimui 40 metų gyvavimo ju
biliejaus mūsų Susivieniji
mo vietinės kuopos.

Kadangi nebuvo galima 
surasti darbininkų šiam 
banketui, tai jau buvo nu
tarta neturėti ir manėme 
reiks atsakyti American 
Legion salę, kuri buvo se
niai paimta. Bet, pasidar
bavus mūsų iždininkei K. V., 
kuri per telefoną sukvietė 
virš 40 žmonių, 
įvyko. Maistą 
American Legion 
kai (gaspadinės).

Atsirado ir dovanų paren
gimui: Endwell Bakery do
vanojo didelį tortą su už
rašu 40 metų jubiliejus. Pi
nigais gavome: Adele Kun- 
pan $5, Juzė Navalinskienė 
$3.50, Mrs. Bagdonienė $2 
A. Žemaitis $1. Gėrimų do
vanojo Paulina Jasilionienė 
ir Jonas Vaicekauskas savo 
gimtadienio proga.

Programą pravedė Helen 
Žukas, kuopos pirmininkė. 
Ji paaiškino vakaro tikslą 
ir pristatė K. Vaicekauskie
nę, kuri pranešė apie pasi
sekimą parengimo ir prista
tė kuopos sekretorių J. Vai
cekauską, kuris pakalbėjo 
apie kuopos nuveiktus dar
bus per 40 metų. Jis taip
gi prisiminė pirmą kuopos 
valdybą, kurie daug dirbo 
organizavime kuopos. Tie 
nariai buvo-: Petras Mai- 
nionis, pirmininkas, Vladas 
Vita r t a s vice-pirmininkas, 
Pranas Kaminskas sekreto
rius, Stasys Jasilionis finan
sų sekretorius, Jonas Sa
dauskas iždininkas ir Anna 
Kireilis iždo globėja. Visi 
tie valdybos nariai jau mi
rę išskiriant Anna Kireilis. 
Mirusieji buvo pagerbti at
sistojimu.

Darbu šiame bankete pri
sidėjo: Juozas Kireilis, An
tanas Burt ir Jonas Vaice
kauskas.

Pelno liks kuopai apie $70. 
Visi skirstėmės į namus 
apie 11 vai. vakare, linksmi 
ir smagūs, kad parengimas 
gerai pavyko. Didelis ačiū 
visiems už dalyvavimą.

Philadelphia, Pa.
Puiki LLD 6-osios apskr. 

konferencija
Nors gamtos potvarkis 

sparčiai retina pažangios 
LLD narius, tačiau seni ve
teranai veikėjai dėl to ne
nuleidžia rankų ir daug 

Visi da- nekvaršina galvų. Kad ir 
neskaitlingi sambūriai, jie 
ryžtasi pasiekti savo užsi
brėžto kilnaus tikslo.

Lapkričio 18 d. dar anks
tyvą lytą 10 kuopos išrink
ti delegatai dviemis auto
mašinomis jau rieda išPhi- 
ladelphijos į netolimą prie
miestį Chesterį, į -tradicinę 

dos, galite tą priduoti per j LLD 6-osios apskrities kon
ferenciją, kuri prasidėjo 11 
vai. ryto. Taip pat atpyš- 
kėjo pora automašinų iš 
Baltimorės sui keliaisydele- 
gatais ir svečiais.

Konferencija vyko geroje 
draugiškoje nuotaikoje, su 
gerais, .naudingais nutari
mais, kurie tilps protokole. 
Taipgi smulkmenas parašys 
apskrities kasierius A. Lip- 
čiius.

Drg. A. Lipčius į šią kon
ferenciją įdėjo daug savo 
rūpestingo darbo, pagamin
damas delegatams ir sve
čiams pavaišinti valgio ir 
su s t a d y d a m a s Lietuvių 
Klubo salėje stalus. Jis pats 
pakvietė apie dvidešimt 
svečių į vaišes, kurios įvy
ko konferencijai pasibai
gus. Tame sambūryje da
lyvavo vienas svečias ir vie
na viešnia iš Tarybų Lietu
vos.

Pokalbiuose buvo užkvies
ti visi vaišių dalyviai į phi- 
ladelphiečių ruošiamą po
būvį, kuris įvyks lapkričio 
22 d. A. M. salėje, 6024 
Wayne Ave.

Girtina, kad LLD 10 
kuopos veikėjai taip ener
gingai darbuojasi.

“L” Reporteris

INDEXER-TECH N I C A L. 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. (80-82)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

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

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

(77-83)

PACKER. To pack packages for 

mailing as well as for motor 
very. Full company benefits. 
Mr. Fincke at S. S. WHITE 
233-9300. Mountainside, N. J.

(79-81)

deli- 
Call 
CO.

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages. 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

Administracija

CARLE PLACE, L. L
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

- f

th:

Musų ligoniai
Ona Wellus randasi ligo

ninėje, Jonas Strolis taipgi 
ligoninėje. I. Vežis ir Lioną 
Rapšienė namie gydosi. An
tanas Navalinskas ir Povi
las Mikalajūnas irgi ligoni
nėje.

Linkiu visiems greitos 
sveikatos.

J. Vaicekauskas

Rochester, N Y.
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 Rochėstė- 
rio lietuvius atsilankyti.

Rengėjai

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje. '

Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

Gamta be jokio pasigailėjimo atskyrė jį nuo 
mūsų ant visados. Labai graudu ir liūdna be 
jo, prisimename jį su meile, pagarba ir su liū
desiu širdyje. Lai būna ramu jam ilsėtis aukš
tame kalnelyje, kurį puošia žalia žolelė ir liūd
nai svyruoja medžių šakelės, o paukšteliai paty- 
liai čiulba, lyg nenorėdami pabudinti jį.

Mes neužmiršime jo niekados.
—Anna Kazlauskiene

gyvenimo draugė 
ir sūnus su šeima

Žemes atmosferos 
modelis

Princetono skysčių dina
mikos geofizinė laboratori
ja parengė Žemės atmosfe
ros matematinį modelį, pa
remtą bendrais jos sandaros 
ir mechanizmo dėsniais. Mo
delis buvo pateiktas elektro
ninei skaičiavimo mašinai 
kartu su informacija, api
būdinančia tokius nepasto
vius dydžius, kaip duome
nys apie oro srove, radiaci
ją, debesuotumą, drėgmę. 
Gie duomenys buvo 1965 m. 
kovo mėnesio. Elektroninė 
skaičiavimo mašina pateikė 
Žemes atogrąžų rajonų ke
lių parų orų prognozę. Prog
nozė pasitvirtino.

NEW CANADIAN BUTZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable ? Sure! Sut it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period only): $3.00

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by 
mail CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3.00 cash, 
money order, or cheque (Sorry no C.O.D.).
If payment by cheque enclbse $3.50 to cover handling costs.

CANADIAN BLITZ DIET
203-15104 Stony Plain Road, 
EDMONTON, Alberta, Canada

Name

Address

City State Zip.
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LAIŠKAS Iš HAGOS

Iš pasaulio parlamentarų 
konferencijos riterių salėje

F

Baigėsi 58-oji Tarpparla- 
mentarinės Sąjungos konfe
rencija, kuri šiemet įvyko 
Olandijos antroje sostinėje 
Hagoje. Ligšiol manydavau, 
o ir geografijos vaikystėje 
besimokydamas sužinojau, 
kad Olandijos sostinė yra 
Haga. O, pasirodo, oficia
lioji sostinė — Amsterda
mas, didžiausias Olandijos 
miestas su milijonu gyven
tojų. Tačiau karališkasis 
dvaras, parlamentas ir vy-

eiti savo pareigas ir palin
kėjo konferencijai sėkmės 
tautų ir valstybių suartini- 
mo darbe.

Kiek savotiškai nuteikė 
konferencijos pirm i n i n k u 
išrinktojo Generalinių štatų 
pirmųjų rūmų pirmininko 
M. de Nieto priminimas, kad 
Hagoje yra įvykusios 2 Tarp
parlamentinės Sąjungos 
konferencijos 1913 ir 1938 
metais, taigi pirmojo ir ant
rojo pasaulinių karų išva-

riausybe yra Hagoje, turin-Į karėse. Nejučiomis šiurpu-
čioje 730 tūkstančhi gyven
tojų. Šiaip ar taip, politi
niu Olandijos centru per il
gus amžius buvo ir lig šiol 
tebėra Haga.

Olandijos parlamento būs
tinė viduryje Hagos vadina
ma “Binnenhof”. Tai seno
viškų namų kompleksas, ap
siaučiąs pailgą kiemą. To 
kiemo centre stovi panašus 
į bažnyčią rūmas su aukštu 
stogu ir dviem bokšteliais 
šone. Šių rūmų didžiąją da
lį užima vadinamoji “Rite
rių salė,” kurios kilmė sie
jasi su 13-uoju šimtmečiu. 
Šioje salėje vyksta Olandi
jos parlamento, vadinamo 
Generaliniais Štatais, ati
darymo posėdžiai ir įvairios 
valstybinės iškilmės. Čia 
tai įvyko ir 58-oji Tarppar- 
lamentarinės Sąjungos kon
ferencija. Ji buvo atidaryta 
spalio 1 d. dalyvaujant ka
ralienei Julianai, kuri pasa
kė trumpą kalbą, raginda
ma parlamento narius oriai

liu dingtelėjo mintis — ne
jaugi?... Ne, negali būti! 
Nors dar daug pavojų tai
kai, bet taikos jėgos dabar 
taip galingos, kad imperia
listai negalės išdrįsti rizi
kuoti naujomis avantiūro
mis. ..

Devynias dienas Riterių 
salėje pulsavo gana smar
kus parlamentinis gyveni
mas. Daugiau kaip 500 de
legatų iš 58 šalių dalyvavo 
šioje konferencijoje, kurią 
galima pavadinti pasauliniu 
parlamentu. O jei priskai
čiuoti patarėjus, sekreto
rius, vertėjus bei kitus pa
lydovus, o taip pat įvairių 
tarptautinių organizac i j ų, 
jų tarpe Suvienytų Nacijų 
atstovus, konferencijoje da
lyvavo daugiau kaip 800 
žmonių, v

Plati ir įvairi buvo konfe
rencijos dienotvarkė. Be 
diskusijos tarptautinės pa
dėties klausimais, kuri .tę
sėsi beveik tris dienas buvo 
apsvarstyti tokie klausimai:

Jūrų ir vandenų dugno 
išnaudojimas taikiems rei
kalams ;

Parlamentų įnašas į re
gionalinio ir visuotino sau
gumo stiprinimo reikalą;

Parlamentas ir regionali
nis ekonominis* bendradar
biavimas;

Kolonializmo ir neokolo- 
nializmo likvidavimo būdai;

Kooperatinės sistemos 
įnašas besivystančių šalių 
pažangai.

Be šių punktų, kurie buvo 
numatyti iš anksto, JAV de
legacija pasiūlė, o Tarybų 
Sąjungos delegacija parėmė 
[įtraukimą j dienotvarkę 

klausimo: Padėtis

A Woman to Congress
Actress Barbra Streisand 

gave a party for Democrat
ic Congressional hopeful 
Bella Abzug when she was 
running in primaries. Miss 
Streisand’s 3,000 invitations 
went out urging all who 
wish to contribute $25 to 
the cause of sending to 
Washington next January 
that “very special lady run
ning for Congress -who is 
dedicated to peace.”

That affair was held in 
her five-story residence, a 
house that she purchased 
last March for $420,000.

It’s a house that even she naujo 
says she would sell if a Artimuosiuose Rytuose. O 
buyer could be found and 
if, in turn, she could pur
chase a suitable co-op in an 
apartment building where 
she is welcome. Her applic
ations for two co-ops — one 
on Park Avenue and the 
other on Fifth Ave.—have 
been rejected in the last 
year because, she said, “I 
am an actress.”

The house was empty. 
“Bella - Boosters,” as Mrs. 
Abzug’s volunteers are 
called, mopped the floors, 
washed the walls, scrubbed 
the bathrooms and decorat
ed rooms with flowers and 
posters for the party.

There were stage, screen 
and radio stars.

Democratic Congressional 
candidate Bella Abzug con
fronted Governor Nelson 
Rockefeller in New York 
and hit hard at his record 
of support for Nixon’s war 
program in Southeast Asia. 
“While our tax money goes 
for missiles, the economy of 
communities like this (mean
ing New York’s Lower East 
Side where Rockefeller was 
searching for votes) go 
begging,” she said.

Use

Šveicarijos delegacija pa
siūlė apsvarstyti klausimą 
dėl būdų užkirsti kelią lėk
tuvų grobikams.

Daugiau kaip 160 kalbų 
buvo pasakyta visais tais 
klausimais. Pasitaikė ir gin
čų ir susikirtimų, tačiau 
šioje konferencijoje kažkaip 
labiau negu bet kada vyra
vo susitarimo dvasia. Bend
roje diskusijoje kaipo žy
mus įnašas į taikos sustip
rinimą Europoje buvo pa
žymimas pasirašymas žino
mosios sutarties tarp Tary
bų Sąjuingos ir Vokietijos 
Federalinės Respublikos bei 
derybos tarp Tarybų Są
jungos ir JAV dėl strategi
nių branduolinių ginklų ap
ribojimo. Daugelis delegatų 
reiškė pritarimą sušauki
mui Europos valstybių kon
ferenciją saugumo klausi
mu.

Greta to, delegatai reiškė 
susirūpinimą dėl padėties 
Artimuosiuose Rytuose, kur 
dėl JAV remiamos Izraelio 
agresyvios politikos buvo 
sutrukdytas pradėtasis ban
dymas pasiekti taikaus su
sitarimo. Tarybinės delega
cijos vadovas A. P. šitiko- 
vas ir eilė kitų delegatų pa-

smerkė JAV agresyvią poli
tiką Indokinijoje, kur karo 
veiksmai išplėsti Kambo
džos ir Laoso teritorijose, o 
taip pat nesibaigia JAV in
tervencija Vietname.

Tarp tos daugybės kalbė
tojų pasitaikė ir tokių, ku
rie stengėsi įnešti konferen- 
cijon antikomunizmo nuval
kiotas gaidas. Taip, olandas 
A. Nondelingas ėmė prikai
šioti kodėl Tarybų Sąjunga 
nereklamuojanti savo kos
minių skridimų, neparodan- 
ti jų televizijoje, esą per 
mažai pas mus išvystytas 
turizmas. Tiesa, ponas Von- 
delingas, kaip ir objektyvu
mui išlaikyti, priekaištavo ir 
Jungtinėms Valstijoms dėl 
jų rasistinės politikos. O ži
nomasis JAV kongresmenas 
E. Dervinskis, besidedąs Pa
baltijo reikalų žinovu ir 
“rūpintoju”, neiškentė nepri- 
kišęs savo nudilusio dvyle
kio. Man teko atsakyti Der- 
vinskiui, kad į jo galvoseną 
perdaug įtakos daro aplink 
ji besisukinėją gaivalai, o ir 
tiesioginiai karo nusikaltė
liai, pabėgę iš tėvynės drauge 
su Hitlerio bandomis. O kai 
dėl Pabaltijo tautų, tai jos 
turi ___ _______r
laisvę ir tūkstantį kartų di
desnes ekonominio ir kultū
rinio plėtojimosi galimybes, 
negu prie fašistinių režimų, 
kuriuos taip uoliai gina po
nas Dervinskis.

Tačiau, kaip minėjau, tas 
vienas kitas išsišokimas ne
galėjo nustelbti vyravusios 
sveikos nuotaikos, kurioje 
praėjo konferencija. Ypa
tingai tai pasireiškė komisi
jose, kur buvo svarstomos 
pataisos prie rezoliucijų. 
Žymėtina, kad komisijoje 
kolonializmo klausimu, ku
rioje man teko atstovauti 
mūsų delegaciją, dauguma 
balsų buvo atmetami ban
dymai ginti kolonialistinių 
šalių interesus. Taip buvo 
atmesta JAV delegacijos 
pataisa, kurią uoliai gynė 
anglų lordas Žanner, turė
jusi tikslą apriboti kolonia- 
linių tautų išsivadavimo sie
kius. Tuo tarpu priimta Ita
lijos delegacijos pataisa, ku
rioje pasmerktos tos valsty
bės kurios teikia paramą ša
lims, smurtu slopinančioms 
kolonialistų' pavergtųjų tau
tų kovą dėl laisvės, o taip 
pat šalims, vykdančioms ap- 
arteido ir rasizmo politiką. 
Taip pat pasiekta bendro 
sutarimo dėl visų kitų re
zoliucijų, kurios nukreiptos 
į taikos stiprinimą, esamų 
konfliktų likvidavimą, gam
tos resursų panaudojimą 
žmonijos gerovei.

Naujais Tarpparlamenti
nės Sąjungos Vykdomojo 
komiteto nariais išrinkti A. 
šitikovas (Tarybų Sąjunga) 
ir W. Hofer (Šveicarija). 
Kitų metų pavasario sesija 
įvyks Venecuelos sostinėje 
Karakase, o eilinė konferen
cija bus Paryžiuje.

Justas Paleckis
Haga. 1970 X. 10.

Aido Choro žinios
Ateinantį sekmadienį, spa

lio 25 dieną, “Laisvės” sa
lėje įvyks Rojaus Mizaros 
pagerbimas, prisiminimui jo 
75 metų sukakties. Progra
moje dalyvaus Aido choras 
ir solistė Nellie Ventienė.

LLD 2-ra apskr. rengia 
filmų popietę, kuri įvyks 
lapkričio 15 dieną, Piliečių 
Klube, 69-61 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Filmus demonstruos iš De
troito atvažiavus adv. Ste
fanija Masytė. Pamatysi
me įvykusią Lietuvoje 1965 
metais Dainų ’Šventę ir dar 
kitų įdomių filmų. Ten dai
nuos ir Aido choras.

Filadelfietė E. Mulokaitė 
per S. V. parėmė Aidą $10. 
Drg. Kazys Nečiunskas, 
gyvenantis Lake Grove, N. 
Y., paaukojo $6.40 ir sako: 
“Linkiu Aido chorui gy
vuoti daug metų ir gražio
mis dainuomis linksminti 
pažangiąją lietuvių liaudį.” 
Vladas Misiūnas paaukojo

kątanįį kartų didesnę
Paskutinėse pamokose tu

rėjome malonią staigmeną. 
Visiems sukilus eiti namo, 
W. Keršulis pranešė, kad jo 
žmona Bronė švenčia savo 
gimtadienį, ir ta proga pa
kvietė prie vaišių. Iškėlė
me Bronės vardu tostą ir 
sudainavome jai “Ilgiausių 
metu.”

Jau 12 metu kai Bronė 
Keršulienė dainuoja Aido 
chore, o Binghamtone ji bu
vo “Aušros”.choro narė jau 
nuo jaunų dienų.

• Linkime Bronei geros svei
katos ir sėkmės!

Tarp lietuvių
Buvę ilgamečiai brookly- 

niečiai ir Aido Choro na
riai, Alekas ir Domicėlė Ve
ličkai rašo, kad labai apgai
lestauja, kad negalėjo daly
vauti “Laisvės” vajaus ati
daryme, ir vargiai galės at
eit y j e dalyvauti parengi
muose. Priežastis tame, kad 
Aleko akys labai silpnos, jis 
negali vairuoti mašinos. 
Bet, tuo pačiu sykiu džiau
giasi, kad jis ir jo žmona 
išleido anūkę į Penn-Carne- 
gie Universitetą, Pitts- 
burghe, siekti aukštesnį 
mokslą.

Jiedu perduoda visiems 
laisviečiams, “Laisvės” ko
lektyvui .ir Aido Chorui ge
riausius linkėjimus ir sėk
mės jų darbuose. Jie gyve
na Albertson, N. Y. Ta pro
ga sveikina laikraštį “L” su 
$10. L. K—te •

Budapeštas, Vengrija. — 
Šio mėnesio pabaigoje čia 
įvyks Pasaulinės Demokra
tinio Jaunimo Federac i j o s 
asamblėja. Delegatai susi
rinks iš 98 šalių.

NOVEMBER ANNIVERSARIES 1970
The 53rd and the 37th. 
we shall celebrate at a

Rally for Peace and Friendship 
American and Soviet Speakers 

Entertainment
Sunday Afternoon - Nov. 8

— 2 P. M.—
GRAND BALLROOM 

PARK SHERATON HOTEL
Admission: General $1.50; Students 75c
National Council of Amerlcan^Soviet Friendship 
156 Fifth Ave—Suite! 304-10010—Phone YU 9-6677

“L.” koncerto reikalu
Praeitą šeštadienį mudu 

su V. Bunkum padirbėjome 
“Laisvės” koncerto progra- 
mon gavimui garsinimų-rek- 
lamų. Turėjome pasisekimo: 
atsinaujino senieji (pernykš
čiai), dar ir naujų gavome.

Kaip žinome, Bunkai už 
trejeto savaičių apleidžia 
New Yorką, tad, lyg “at
minčiai,” įsigijb naują di
džiulį automobilį — Chrys- 
lerį. Na, ir aš per pusdienį 
po Brooklyno apylinkes ga
vau gerą “raidą.” Apva- 
žinėjome bent 5 pavietus: 
Ridgewoodo, Maspetho, Wil- 

liamsburgo, Woodhaveno ir 
Richmond Hill. Tiesa, važi
nėjimas po miestą dar nėra 
“pleasure”, ypač su parki- 
nimu automobilio centrinė
se gatvėse sunki problema. 
Maspethe, apie Lietuvių klu
bą, reikėjo net pavažinėti, 
kol gavome šoninėje gatvėje 
ir tolokai “pasiparkinti.” 
Williamsburge taipgi judė
jimas didelis, ir mūsiškių 
lietuvių gyvena ne per daug. 
Apie “Varpo” kepyklą daug 
pastatų išdaužytais langais, 
tai matosi, kad jie greit bus 
griaunami.. Ir “Varpo” 
duonos kepykla, sakė, greit 
išsikels į Coroną, L. L, apy
linkę. (Adresą matysite “L” 
koncerto programoje.)

Paskiausias “stop” buvo 
pas Vladą Misiūną. O jis 
mums pasiūlė aplankyti jo 
kaimynystėje naujai įreng
tą, moderniškai techniškai 
gražią, Juozo Garšvos (jau
nojo) ir jo sūnaus Jeroni
mo laidojimo įstaigą, kuri 
randasi Jamaica Ave., tarpe 
104 ir 105 gatvių. Juozas 
labai draugiškai išrodė vi
sus vidaus įrengimus. Tie
sa, yra kas pamatyti. Pir
mutinis kambarys - ofisas, 
lyg koks būtų hotelio pavyz
dys. Koplyčios 3, talpinan
čios po virš 75 žmones, o 
reikalui esant, jas gali su
leisti į vieną salę, talpinan
čią per 200 žmonių. Vienas 
kambarys tik elektronikos 
“pultui,” iš jo siunčiama į 
koplyčias juostelių muzika 
vargonų bei giesmių, jei kas 
pageidauja. Ir tas visa kas 
sudėta vertikaliai sienoje, 
tik reikia paspausti “boto- 
ną.” Dar viena keista “te
levizija,” kuri parodo kas 
įeina pro duris iš gatvės.

O tą visą sutaisė Juozo 
sūnus Jeronimas —elektro- 
nistas-inžinerijos studentas.

Užklausėme, kiek tas vi
sas įtaisymas bei įrengimas 
koplyčios kainavo. Jis at
sakė, kad gana daugiau 
kainavo negu tikėjosi.

Paminėsime R. Mizaros 
Gimimo Sukaktį

Sekmadienį, spalio 25 d., 
2 vai. po pietų sueikime vi
si į Laisves salę, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Tai bus minėjimas “Lais
ves” ilgamečio redaktoriaus, 
rašyt o |j o, visuomenininko 
ROJAUS MIZAROS 75-to 
gimtadienio minėjimas.

L i e t ii vi ų Literatūros 
Draugijos 1-ma kuopa ruo
šia šį minėjimą. Aido Cho
ras vadovystė j e M i d r e d 
Stensler duos meninę prog
ramą. Dailininkas Rudolfas 
Baranikas kalbės. S1. Narke- 
liūnaitė rodys filmus. Bus ir 
daugiau . programoje daly
vių.

Po programos pasivaišin
sime kavute, pyragu ir dar 
gal kai kuo. Įėjimas nemo
kamas.

V ai d y, b a

Tiesiog verta bet kam už
eiti ir pasigrožėti tuo mo- 
derniškumu. Gal dar pirmo
ji tokia lietuvių šermeninė, 
dar ir su parkinimo auto
mobiliams vieta. Tai pato
gumas !

“L” direkt. J. L.

Svečias iš Kauno 
sekmadienio parengime

Sužinota, kad šiuo tarpu 
Jungtinėse Valstijose laiko
si kaunietis mokslininkas- 
inžinierius profesorius An
tanas Nemura. Yra pakvie
stas dalyvauti sekmadienio 
parengime Laisvės salėje, 
kur paminėsime velionio 
R. Mizaros 75-ąjį gimtadie
nį. Neabejojame, kad sve
čias dalyvaus. Tai bus 
mums proga susipažinti dar 
su vienu įžymiu lietuvių 
tautos sūnumi iš gimtojo 
krašto.

Tikimasi skaitlingo pa
rengimo. Visi kviečiami da
lyvauti.

Rep.

Mieste pasidairius
Gub. Rockefelleris ir kiti 

republikonų lyderiai labai 
nepatenkintai priėmė žinią, 
kad republikonas majoras 
Lindsay užgyrė demokratų 
kandidatus Goldbergą ir 
Patersoną gubernatoriaus 
ir leitenanto . gubernato
riaus vietai.

Kai kurie tuoj pastebėjo, 
kad Lindsay meta republi- 
konus ir prisideda prie de
mokratų. Bet jis tuoj at-

likonas”.

'■ Sekmadienį buvo paskuti
nė festivalio diena Central 
Parke. Sakoma, tą dieną 
dalyvavo daugiau kaip pusė 
milijono žmonių. Tai di
džiausias pasisekimas. Ar
mėnai šokėjai tikrai žavėjo 
publiką.

Festivalio rengėjai parei
škė, kad festivalio pasiseki
mas suteikia vilties ir kitais 
metais rengti tokį pat festi
valį.

Rastas kalėjime pasikoręs 
puertorikietis' buvo iškil
mingai palaidotas. Laidotu
ves tvarkė Jaunųjų Lordų 
organizacija, kurios nariu 
jis buvo.

Toji organizacija tvirtina, 
kad Julio Roldan pats nesi- 
korė, bet kas nors kitas tai 
padarė. Reikalauja nuodug
naus tyrinėjimo.

Anthony N. Mendez, ban
dęs kandidatuoti į valstijos 
senatoriaus vietą, bet nega
vęs demokratų užgyrimo, 
dabar rastas prie savo na
mų negyvas. .

Veidas buvo sužalotas ir 
galva pramušta.

Bronxe nušauta 16 metų 
mergaitė Margaret Iglesias, 
vidurinės mokyklos mokinė.

Tai jau šešta Bronxe au
ka, panašiu būdu užmušta.

2,000 ligoninių daktarų

Parengimų Kalendorius
Spalio 25 d.

Sekmadienį, LLD 1 kuo
pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi
zaros, prisiminimui jo 7o- 
mečio. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

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

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn,

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.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

klubo parengimas Laistės

sudarė organizaciją, kuri 
kovos už geresnę tvarką li
goninėse.

Daktarai liūdyja, kad dėl 
stokos slaugių, reikalingų 
įrengimų ir kitų reikalingų 
dalykų, daug ligonių ne lai
ku miršta.

Majoras Lindsay pareiš
kė, kad riaušių paliestų ke
turių kalėjimų remontas 
gali kainuoti mažiausia pus
antro milijono dolerių.

Rep.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Mūsų posėdis turi įvykti 
šį pirmadienį, spalio 26 (i.T

Turime pasiruošti koncer
tui. Sekr. (79-80)

Dėkui draugei Krunglienei 
už pundą senų švarių bal

tinių mašinoms šluostyti. S.

“Laisvės” 
koncertas

Mūsų laikraščio “Laisvės” 
koncertas jau artinasi. Rū
pinamės, kad Programa bū
tų patraukianti. T ai p g i 
prašome rėmėjų, kurie nori, 
gali užsisakyti sveikinimo 
vietą į Koncerto žurnalą. 
Nuo $1 iki $5. Galite pa
skambinti Administracijai 
ir užsisakyti vietą.

Kocertas įvyks lapkričio 
8 d., New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brooklyn 
ne. Pradžia lygiai 2 
Auka $1.50.

—Administracija

Paryžius. — Basque Ko
mitetas kovai prieš fašistinę 
priespaudą Ispanijoje atsi
šaukė į viso pasaulio žmo
nes reikalauti, kad diktato
rius Franko paleistų iš ka
lėjimo 16 Basque kovotojų, 
kuriems gręsia mirties bau
smė.

MT. SINAI, N. Y. 
Mirė

Judita Sadauskiene
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Eugene, 

giminėms ir draugams.
Wm. Baltrušaitis
ir sūnus Arthur

Brooklyn, N. Y.




