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KRISLAI
Į draugus niujorkiečius 
Garbingas jubiliejus 
Jo atsakomybė
U Thant pasitraukia 
Kodėl pralaimėjo? 
Lindsay “įsipilietina”

Rašo A. Bimba
Jau ateinantį sekmadienį, 

rugsėjo 26 d., New Yorko ir 
plačios jo apylinkės laisvie- 
Čiai oficialiai atidarysime 
“Laisvės” rudeninį jubiliejinį 
vajų. Bus graži, įvairi, vaišė
mis, dainomis ir pašnekesiais 

^popietė. Svarbu, kad ji būtų 
įsu šimtu procentų sėkmin

ga.
Kiekvienas turime pasiimti 

dalelę atsakomybės. Kitų ko
lonijų laisviečiai stebės, kaip 
mes paleisime, kaip žmonės 
sako, “pirmąjį šūvį”.

Nuoširdžiai esate visi drau
gės ir draugai raginami daly
vauti šioje popietėje.

Mūsų įžymusis ilgametis vi
suomenininkas ir pažangio
sios spaudos bendradarbis dr. 
Antanas Petriką gauna labai 
daug gražiai nusipelnytų svei
kinimu aštuoniasdešimtmeti- 
nio jubiliejaus proga. Vargiai 
rasime Amerikoje tokį šiek 
tiek išprususį lietuvį, kurie ne
būtų skaitęs .jo knygų ;ir raš
tų. Ypač “Laisvė” ir “švie
sa” didžiuojasi dr. Petrikos 
bendradarbiavimu.

Turėkime mintyje ir tai, jog 
dr. Petriką yra parašęs kele
tą knygų ir davęs pažangia- 

spaudai šimtus ir 'šimtus 
straipsnių, už juos negauda
mas nė cento honoraro (atly
ginimo).

Gaila, kad šiuo tarpu jubi
liato sveikata dar nėra pilno
je tvarkoje. Bet džiugu, kad 
ji palaipsniui j a m sugrįžta 
Tikimės, kad labai greitoje 
ateityje jis savo gabia žurna
listine plunksna vėl pradės 
rodytis spaudoje.

Dar kartą visas “Laisvės” 
kolektyvas nuoširdži ausiai 
sveikina mieląjį jubiliatą.

Gubernatorius Nelsonas Rock
efelleris pasiima visą atsa
komybę už pravestą skerdynę 
Atticoje. Jis ją suplanavęs, 
jis sumobilizavęs ir. pasiuntęs 
1,700 ginkluotų vyrų su kali
niais susidoroti.

Tik vienas “mažas nesusi
pratimas” įvykęs. Jis buvęs 
įsakęs šaudyt į tuos kalinius, 

tk/3rie turės prie kalėjimo sar
gų gerklių prikišę peilius ir 
pasirengę juos nužudyti. Bet 
išėjo “truputį” kitaip: buvo 
šaudoma lygiai į kalinius ir 
sargus be jokios atodairos.

Kaip ten nebūtų, šis kruvi
nomis rankomis gubernato
rius nei kalinių, nei jų šeimų 
neskaito žmonėmis ir jam jų 
negaila. Jam esą gaila tik
tai desėtko nudėtų sargų ir 
jų liūdinčių šeimų.

Jungtinių Tautų sekretorius 
burmietis U Thant sako, kad 
jis jokiu būdu 'ilgiau toje vie
toje nebepasiliks. Užteko de
šimties metų.

Reikia pripažinti, kad Thant 
labai gerai ir labai atsakingai 
ėjo jam uždėtas labai sun
kias pareigas.

Dar nežinia, kas bus išrink
tas užimti jo vietą. Tik vie
nas dalykas aiškus: jis turės 
t^sti vienos kurios mažos val
stybės diplomatas. Didžio
sios valstybės neleis, kad jų

Attica kalėjime skerdynes 
būtų išvengtos, jei būtų 

atvykęs Rockefelleris
Valstijos koroneris ir ki

ti egzaminieriai žuvusių
Attica, N. Y. — Guberna- 

I tariaus Rockefellerio Įiš
kirtos komisijos raportas 
apie derybas su sukilusiais 
kaliniais rodo, kad susitari
mas buvo galimas, jeigu tik 
daugiau laiko būtų buvę 
duota iš Rockefellerio pu
sės.

Komisijos narys kongres- 
manas Badillo nurodo, kad 
gub. Rockefelleris turėjo at
vykti į Attica pasitarti su 

j komisija pirma, negu davė 
j įsakymą ginkluota jėga su
triuškinti sukilimą. Tokios 
skerdynės veikiausia būtų 
neįvykusios.

sargų surado, kad 9 sargai 
mirė nuo kulkų, vienas nuo 
žaizdų. Taipgi žuvo 32 ka
liniai nuo kulkų, kai 1,700 
policistų ir milicininkų puo
lė sukilusius kalinius. Pas 
kalinius nesurasta jokių 
šaunamų ginklų. Todėl aiš
ku, kad 10 sargų žuvo nuo 
policijos ir milicijos kulkų.

Rockefellerio įsakymą ati
daryti ugnį prieš sukilusius 
kalinius prez. Nixonas už
gynė. Tyrinėjimas toliau tę
siamas.

Pietų Vietnamo parlamentiniai
rinkimai buvo apgaulingi

Saigonas. — Pietų Vietna-®
me įvykę rugpjūčio mėn. 
parlamentiniai rinkimai bu
vo neteisingai pravesti, ap
gaulingi, skelbia legislaty- 
vis parlamentinis komite
tas, ištyrinėjęs rinkimų pro
cedūrą.

Komitetas rekomenduoja 
rinkimus pripažinti negalio
jančiais ir paskelbti kitus 
rinkimus. Jeigu jie teisin
gai būtų buvę pravesti, tai 
daugelis valdžios kandidatų 
nebūtų laimėję.

Washingtonas. — Indijos 
premjerė Gandhi lapkričio 
4 d. atvyks čia pasitarti su 
prez. Nixonu. Lapkričio 5 
d. ji lankysis New Yorke, 
taipgi dalyvaus Jungtiniij 
Tautų asamblėjos sesijoje.

Pasitarimai Šiaurės 
Airijos klausimu

Londonas. — Rugsėjo 26- 
27 dienomis įvyks pasitari
mai Šiaurės Airijos krizės 
klausimu.

Pasitarimuose dal y v a u s 
Anglijos premjeras Heath, 
Šiaurės Airijos premjeras 
Faulkner ir Airijos prem
jeras Lynch.

vienos kurios diplomatas tap
tų pasaulinės organizacijos 
vadu.

Dabar paaiški, kodėl Bolivi
joje kairiųjų valdžia buvo fa
šistinių jėgų nuversta. Jos 
prezidentas generolas Torės 
atsisakė apginkluoti Bolivijos 
darbininkus ir valstiečius. Jis 
pasitikėjo, kad armija prieš jį 
nesukils. Bet jos generolai 
prieš jį sukilo ir nuvertė.

Sakoma, kad paskutinėmis 
dienomis Torės buvo pradė
jęs darbininkus ginkluoti, bet 
jau buvo per vėlu.

Viskas rodo, kad mūsų New 
Yorko majoras John Lindsay, 
nusikraustęs pas demokratus, 
jaučiasi labai gerai. Kus tik 
jis pasisuka, valstijos demo
kratai jam ipo kojų minkščiau
sius kilimus 'iškloja. O jo vi
sur pilna...

Philadelphia, Pa. —Dela
ware upei smarkiai patvi
nus žuvo 12 žmonių, tarp 
jų ir Romos katalikų kuni
gas prigėrė.

Kunigai vadovavo 
protestui

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Penki katalikų kunigai va
dovavo kelių šimtų studentų 
demonstracijai prie archi- 
vyskupo rezidencijos. Jie 
suplėšė ir sudegino balotus, 
kuriuose buvo tik vienas 
prezidentinis , ka n d i d a t a s 
prez. Thieu. Jie taipgi su
degino plakatus su Thieu 
paveikslu.

Hue mieste studentai irgi 
sudarė protesto demonstra
ciją prieš apgavingus pre
zidentinius rinkimus. Kar
tu jie protestavo, kam ame
rikietis kareivis nušovė viet
namietį jaunuolį. Pasipik
tinę sudegino keletą Ameri
kos automobilių.

Maskva. — Anglijos Dar
bo Partijos vadas, buvęs 
premjeras Wilson atvyko į 
Tarybų Sąjungą penkiom 
dienom, turėjo pasitarimą 
su TSRS premjeru Kosygi
nu.

Prancūzijos valdžia su 
policija susikirto

Paryžius —■ Pran
cūzijos valdžia suspendavo 
6 policijos unijos vadus, ku
rie grasino užimti ministe
rijos raštines, jeigu nebus 
patenkinti jų reikalavimai.

Policijos unijų federacija 
paskelbė boikotą deryboms 
su valdžia, kol nebus nuim
tas 6 policijos unijos vadų 
suspendavimas.

Belgradas. — TSRS Kom
partijos generalinis sekre
torius Brežnevas rugsėjo 22 
d. atvyksta į Jugoslaviją 
tartis įvairiais klausimais. 
Jis ten bus penketą dienų.

Jungtines Valstijos nemažins 
paramos Lotynų Amerikai

Panama City. — Nixono 
administracijos atstovas 
Samuels pareiškė, kad ad
ministracija nemažins para
mos Lotynų Amerikos ša
lims, kuomet kitoms šalims 
sumažinta 10 proc. Lotynų 
Amerikos šaly's 1970 metais 
gavo 196 milij ęnus paramos.

Ekonominės ir socialinės 
komisijos susirinkime Lo
tynų Amerikos atstovai 
aštriai kritikavo naująją

Tarybų Lietuvoje
Broniaus Baginsko 

daktaratas
Kaunas. — Lietuvos Že

mės ūkio akademijos moks
linėje taryboje disertaciją 
žemės ūkio mokslų daktaro 
laipsniui gauti apgynė šios 
aukštosios mokyklos agro
chemijos katedros vedėjas, 
docentas Bronius Bagins- 
kas.

Savo disertacijoje B. Ba
gi n s k a s ištyrė mikrpele- 
mentų kiekį respublikos dir
vožemiuose ir jų įtaką že
mės ūkio kultūroms.

Vilniaus/moksleivių 
įkurtuvės

Vilnius.,— 52 miesto pra
dinės, aštuonmetės ir vidu
rinės mokyklos priėmė 54 
tūkstančius moksleivių. Ke
turios jų pirmąją mokslo 
metų dieną šventė įkurtu
ves.

Didžiausia -— 1,320 vietų 
mokykla atidaryta Linkme
nų gatvėje, šeškinės kalvų 
papėdėje. Joje mokysis bu
vusios 19-osios vidurinės 
mokyklos auklėtiniai. Čia

Bomba sprogo protesto 
susirinkime

Manila, Filipinai. — Pro
testo susirinkime sprogo 
bomba, keletą žmonių su
žeidė. Susirinkime dalyva
vo apie 20,000 žmonių, pro
test u o j a n č i ų prieš prez. 
Marcos suspendavimą civi
linių teisių.

Rugpjūčio mėn. sprogusi 
bomba panašiame susirinki
me užmušė 8 žmones ir 96 
sužeidė.’ Tada prez. Marcos 
paskelbė apgulos stovį. Ma
noma, kad tai bus preziden
to Marcos šalininkų teroras 
prieš opozicinius kandida
tus.

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia sulaikė iš kitų 
šalių prekių importą, kad 
galėtų sulaikyti užsieninės 
prekybos deficitą ir paša
linti finansinę krizę.

Washingtonas. — Narko
tikus naudojantieji milita- 
rinėje tarnyboje bus gydo
mi, kad ir prievarta.

Belfast, Šiaurės Airija.-— 
6 žmonės buvo sunkiai su
žeisti nuo bombų sprogimo.

Jungtinių Valstijų progra
mą, kuri uždeda 10 proc. 
taksų ant įvežamų prekių į 
Jungtines Valstijas. Tie 
taksai apsunkina Lotynų 
Amerikos ekonomiką.

Kairas. — Egipto valdžia 
prašo Anglijos, kad kartu 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Vakarų Europos valsty
bėmis darytų spaudimą Iz
raeliui taikos klausimu.

dėstoma lietuvių ir lenkų 
kalbomis.

Modernius rūmus gavo 
Lazdynų vaikai. Architektų 
gatvėje įšikūrusi vidurinė 
mokykla (— trisdešimt šeš
toji mieste.

Kosciuškos gatvėje, šalia 
Čiurlionio meno mokyklos, 
iškilo vidurinės muzikos 
mokyklos rūmai. Joje mo
kosi 800 vaikų.

Vilnijoj geras bulvių derlius
Geras ankstyvųjų bulvių 

derlius išaugintas Vilniaus 
.rajono “Naujo gyvenimo” 
kolūkyje. Ą. Savickio ir I. 
Poplavskio la u'kininkystės 
brigadose iš Ipekvieno hek
taro jų prikasama po 19-20 
tonų.

Kolūkiečiai yra numatę 
parduoti Vilniaus gyvento
jams ne mažiau kaip 300 to
nų rinktinių ankstyvųjų 
bulvių.

Pradėjo bulves kasti ir 
parduoti jas valstybei Leni
no, “Kelio į komunizmą” ko
lūkių, Maišiagalos tarybinio 
ūkio žemdirbiai

ELTA

Dr. D. EUsberg smerkė 
karo rėmėjus

New Yorkas. — čia kal
bėdamas buvęs Pentagono 
pareig ū n a s dr. EUsberg 
smerkė karo rėmėjus ir pa
laikytojus. Jis sakė, kad ka
ras Indijoje yra nemora
lus ir jau pralaimėtas.

D]’. EUsberg kaltinamas 
slaptų dokumentų iš Penta
gono raštinės išnešimu ir 
spaudai pridavimu. Tie do
kumentai atidengė Ameri
kos valdžių provokacijas 
karo tęsimui ir plėtimui 
Vietname.

Madridas. — Ispanijos 
streikuojantieji daktarai 
baigė sėdėjimo streiką, kai 
valdžia pasižadėjo paten
kinti svarbiausius jų reika
lavimus.

Hong Kongas. — Ameri
kietis ausų specialistas Ro
sen ir du širdies specialis
tai su žmonomis atvyko į 
Kinijos sostinę Pekiną.

T ei Avivas. — Izraelis jau 
suplanavo gamintis džeti- 
nius militarinius lėktuvus.

Keturi milijonai Japonijos 
darbininkų jau ruošiasi 

politinėms kovoms
Tokijas. — Japonijos Ge

neralinė Darbo Unijų Tary
ba paskelbė, kad 4,200,000 
darbininkų, priklausančių 
prie šios organizacijos, iš
stos su politiniais reikalavi
mais sekamais mėnesiais.

Unijos rengia demonstra
cijas spalio 21 d. ir lapkri
čio 19 d. Prie demonstraci
jų jau dabar visi ruošiasi. 
Demonstracijų metu įvyks 
generaliniai streikai ir kito
kį veiksmai.'

Organizuoti darbininkai 
reikalauja pilno Okinavos 
pervedimo Japonijai ir pil

Mainieriai ruošiasi streiku i 
del algų pakelinio

Washingtonas.—Kietosios1 
ir minkštosios anglies kasė
jų kontraktas su kasyklų 
savininkais baigiasi rugsė
jo 30 d., bet dar jokio susi
tarimo, nesimato dėl kont
rakto atnaujinimo. Vyriau
sias mairperių reikalavi
mas: $50 algos į dieną.

110,000 minkštųjų anglių 
kasėjų’ ir 16,000 kietosios 
anglies kasėjų, taipgi 70,000 
pensininkų pasiruošę vie
ningai kovoti. Jie ruošiasi 
skelbti generalinį mainierių 
streiką, jeigu nebus susi
tarta dėl .atlyginimo pakė
limo ir darbo sąlygų page
rinimo. ;

Bruselis, Belgija. — 6 Va
karų Europos valstybių už
sienio ministrai bendrai pa
reiškė, kad jų šalys reika
lauja Jungtinių Valstijų nu
vertinti dolerį finansinėje 
biržoje užsienyje.

C1A vaidmuo Laose
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Ambasadorius 
Laose atidengė slaptybę,kad 
Amerikos valdiškoji Cent- 
ralinė Žvalgybos agentūra 
(ČIA) finansavo ir globojo 
net nuo 1962 metų 30,000 
reakcinių “partizanų”, ko
vojančių prieš Laoso patrio
tinio fronto jėgas. Vėliau 
tie “partizanai” virto kara
liškos valdžios kareiviais.

Ambasadorius Godley aiš
kina ilgame raporte, kad 
tie “partizanai” plačiai vi
sur veikė ir jie iš ČIA gau
davo už tai atlyginimus.

Bona. — Vakarų Vokie- 
tijos ir Čekoslovakijos at
stovų pasitarimai Pragoję 
prasidės šio mėnesio pabai
goje dėl sudarymo norma
lių santykių tarp abiejų ša- 
lių. ' ‘

Londonas. — Vykdamas į 
Izraelį, Amerikos žydų te
roristų fašistinis vadas ra
binas Kahane buvo čia 
sustojęs ir protestavo prieš 
Tarybų Sąjungą, kam neiš
leidžia visų žydų į Izraelį.

no panaikinimo amerikiečių 
militarinių bazių, taipgi 
karo baigimo Indokinijoje.

Reikalauja mažinti 
militarines jėgas

Washingtonas. — Senato
rius Mansfield reikalauja 
mažinti JAV militarines jė
gas Vakarų Europoje.

Jis aiškina, kad sunki 
tarptautinė ekonominė ir 
politinė padėtis to reikalau
ja.

Butler, Ala.—Policija areš
tavo 148 negrus demons
trantus prieš rasinę diskri- 
minac i j ą. Demonstracijos 
griežtai draudžiamos.

Kinijos klausimas bus 
išrištas JT asamblėjoje

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas ti
kisi šioje asamblėjos sesijo
je Kinijos narystės klausi
mą išrišti ir Kiniją priim
ti i Jungtines Tautas.

Jeigu Taivanas pasiliktų 
Jungtinėse T a u t o s e, sako 
Thantas, tai Kinija atsisa
kytų priimti J. T. narystę. 
Taivanas yra tik Kinijos 
provincija, todėl negali būti 
nepriklausoma valstybė.

VELIAŪŠIOŠ^INIOS
Attica. N. Y. — Dar du 

įžymūs pathologai ištyrė ir 
surado, kad kaliniai ir kalė
jimo sargai mirė nuo kul
kų. o nebuvo papiauti. Tai 
reiškia, kad jie buvo nacio
nalinės gvardijos kareivų 
bei policininkų nušauti.

United Nations, N. Y. — 
šiandien, rugsėjo 21 d., pra
sideda 26-oji Jungtinių Tau
tų Asamblėjos sesija. Svar
biausi klausimai bus svars
tomi: Kinijos priėmimas ir 
Formozos išmetimas, išrin
kimas naujo generalinio se
kretoriaus, Vidurio Rytų 
konfliktas ir kt. Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
sekretorius Gromyko Wa
shingtone tariasi su Jungt. 
Valstijų valstybės sekreto
riumi Rogers šiais ir kitais 
reikalais.

Bonn, Vakarų Vokietija.- 
Premjeras Brandt .sugrįžo 
iš Tarybų Sąjungos, kur tu
rėjo 16 valandų pasitarimą 
tsu Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos pirmuoju 
sekretoriumi Brežnevu. 
Brandt sako, kad Brežne
vas “realistiškai vertina” 
Europos vienybes ir kitus 
klausimus.
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Po baisios skerdynes Attieoje
NEW YORKO valstijos nedideliame miestelyje

IŠSIGANDO TARYBŲ 
LIETUVOS VĖLIAVOS
Chicagos menševikų “N.” 

(rugs. 13 d.) skaitome:
Šio mėnesio 8 d. Washing

tone, D. C., buvo atidarytas 
vadinamasis m e m o r i a 1 i n is 
“John F. Kennedy Center for 
the Performing Arts.” Prie 
įėjimo, lauke, plevėsuos viso 
pasaulio valstybių vėliavos. 
Centro vadovbė iš anksto vė
liavas užsisakė State Departa
mente (Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje), iš kur jas ir ga
vo jų tarpe ir Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavas, paga
mintas pagal okupanto ver-

At
tica jau seniai veikia Valstijos kalėjimas. Jame su
grūsta 1,200 kalinių. Tai bene bene bus vienas iš baisiausių 
kalėjimų visame pasaulyje. Kalėjime gyvenimo sąlygos 

komercinė spauda buvo tiesiog užkimšta pranešimais, dien pergyvena savo 
straipsniais ir komentarais apie velionį. Jis buvo tiesiog 
garbinamas. Net buvo apgailestaujama, kad jis ne
tapo taip ir ten palaidotas, kur turėjęs būti amži
nai paguldytas. Jam esanti “per žema”' vieta 
tose kapinėse, kuriose amžinai ilsisi tokio pasauli
nio garso žmonių, kaip Čekovas, Čaikovskife, Litvi
novas bei Stanislavskis, palaikai. Bet kai Chruščiovas 
buvo gyvas ir ėjo labai aukštas partijoje ir vyriausybėje 
pareigas, toji pati spauda jį žemino ir purvino kaip be
išmanydama. /

Kaip velionį ir jo ilgametę veiklą įvertino ir jo palai
kus palaidojo, yra grynai Tar. Sąjungas žmonių, vyriau
sybės ir partijos reikalas. Mums svarfou, -kad N. Chruš
čiovas visą savo subrendusį gyvenimą, pa^al išgalę irz su
pratimą paaukojo kovai už taiką ir soc.Ualizmą. Jis buvo 
darbininkų šeimos sūnus, ir pats buvo ‘ragavęs sunkaus 
angliakasio darbo duonos. Dar jaunas būdamas jau daly
vavo 1917 m. socialistinėje revoliucijoje, ir po jos perga
lės 1918 m. įstojo į Lenino vadovaujamą Bolševikų parti
ją. Ir, kiek mums žinoma, joje išbuvo iki pat mirties. 
Nuo 1953 metų, po Stalino mirties, ilo: 1964 m. ėjo Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos pirmojo sekretoriaus ir

Reikia pabrėžti, kad pati 
ryškiausioji lietuvių dailės sa
vybė yra jos tautiškumas. Tas 
bruožas jau išskiria ją ir iš 
kaimyninių tautų kūrybos. 
Tai nenutrūkstanti gija, kuri 
tęsiasi nuo žilo liaudies meno 
iki pat dabarties kūrėjo šir
dies gyvuonio.

Kultūros turtų apsauga ir 
praeities palikimas gal nie
kad nebuvo tokiame dėmesio 
centre ne tik meno darbuoto
jų, bet ir plačiosios visuome
nės. Liaudies meno ir buitinių 
senienų rinkimas krašte yra 
tiesiog visuotinis...

Lietuvą tarytum užklupo į 
muzeologmis laikotarpis. Su

> bran
džiausią laikotarpį, o jau net 
kelios dar jaunesnės dailinin
kų kartos turi susiformavusi 

kūrybinį 
tai 

gai- 
kū- 

ver-

ar formuoja savo 
žvilgsnį. Bet visumoje 
gana darnus kolektyvas, 
valingas ir jaunatviškai 
rybingas, savo polėkiuos
čiąs užmiršti net realų žmo
gaus amžiaus skirtumą.
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JUOZAS BALTUŠIS

Įspūdžiai ir patyrimai kelionei 
su taikos misija

(Pabaiga iš pereito num.) švedai praktiški. Apie tai 
Kova su uodais liudija ir toks lyg ir nerei- 

kalingas, o daug pasakantis 
faktas. Prieš 330 metų pa-Mus gerokai piovė uodai 

ir visokie mašalai, kurių 
čia veisiasi nesuskaičiuoja
mi milijardai. Jie pralenda 
visur, į vagonus ir viešbučio 
kambarius, prasiveržia pro 
bet kokius apsauginius tin
klelius ir prakanda pro sto
roką sintetinės medžiagos 
paltą. Tikra kančia! Sa- 
mojedai savo elnius gano 
kalnų aukštuminėse plokš
tumose, nes čia, pakalnėje, 
juos papiautų tie prakeikti 
uodai. •

Gamta visur skurdoka, 
nors klimatas, palyginti, 
nuosaikus. Netoliese prate
kantis karštas Golfštromas 
šildo šį žemės rajoną, ir 
temperatūra čia nenukrin
ta žemiau 20? C. š a 1 č i o , 
o vasarą būna tiesiog 
karščiai. Viis dėlto šiau
rės ašigalio artumas da
ro savo. Gėles žydi tik
tai balta spalva, o pušys 
ir beržai užauga dažniau
siai tik žmogaus ūgio. Be 
galo ir krašto daug akmenų. 
Daug raistų, balų, liūnų. 
Vanduo upėse niekad ne įšy
la daugiau kaip 12 laipsnių. 
Maudytis negalima.

Mes buvom pirmieji

skendo švedų karo laivas 
“WASA,” visa laivo įgula 
prigėrė, liko tiktai 104 pa
būklai ir spirito atsargos. 
Švedai dabar iškėlė tą laivą, 
sunkiai beatpažįs t am ą — 
tiek jis sutrūnijęs! — ir jau 
keli metai laisto jį impreg
nuojamais skysčiais. Jis bus 
atstatytas visas, kitaip ta
rus, pilnutinai restauruotas 
ir taps didžiuliu masalu už
sienio turistams prisivilioti: 
koks gi piniguočius nepano
rės paplaukioti laivu, nu
skendusiu prieš 330 metų! 
Šitaip visur.

Gana turtingi Švedijos 
muziejai — dailės, istorijos, 
etnografijos. Labai didelį 
įspūdį daro įžymiojo švedų 
skulptoriaus Karlo Milio 
muziejus, tiksliau pasakius, 
didžiulis parkas, pilnas nuo
stabių jo skulptūrinių dar
bų. Matėme čia ir garsią
sias jo fontano skulptū
ras, tiksliau pasakius, 
šitų skulptūrų kopijas, nes 
pačios skulptūros yra Ame
rikoje, mačiau jas Niujor
ke, Metrop o 1 i t a n o dailės 
muziejuje. Turtingi ir mo
derniojo, kitaip tarus, ab-

ŽMOGAUS KELIAS

Taip sutinkami tie, k u r i e 
nenuėjo gyvenimo šuntakiais

Vladui buvo lygiai 20 me
tų, Kai jis nenorėdamas tar
nauti carui, susidėjo į mai
šelį reikalingiausius daik
tus kelionei ir, atsisveiki
nęs su gimtuoju Juodpėnų 
kaimu, leidosi į tolimą ke
lionę — į naują pasaulį.

Pereiti Vokietijos sieną, 
tuo metu, nesudarė didelių 
kliūčių. Už keletą rublių, 
įgudę sienos žinovai, per
vesdavo daugelį Lietuvos 
jaunimo, emigruojančio į 

,... ................... visas pasaulio šalis — ieš-
nį. “Saugumas” užsakęs,"ar; u......................
įsakęs kun. Kavaliauskui 
šitaip rašyti. *

Paragould, Ark. — Mrs. 
R. Field surado savo tėvą 
Anderson, kurio nematė per 
36 metus. Mat jos motina 
išsiskyrė su jos tėvu, kai ji 

buvo mažytė mergaitė.

1958 m. iki 1964 m. Ministrų tarybos pirmininko (premje
ro) pareigas. Tuo būdu jis suvaidino labai svarbų vaid
menį. _

Prąnęšta, kad Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
pasiuntė Tarybų Sąjungos partijai ir vyriausybei apgai- 
lestąvįipp telegrąrpą, kurioje stkoma: >

“Mes reiškiame užuojautą jums, mielieji draugai, 
ir per jus draugei Ninai Petrovnai. Draugo Nikito Ser- 
giejevičiaus Chruščiovo energingos pastangos tarybinės 
visuomenės tarnyboje kaip darbininko, kario ir valsty
bininko už socializmą ir pasaulinę taiką ilgai bus prisi
menamos su pagarba.”

kosi tradicijų. Štai jų riks- 
dagas pamatė, kad minėta
sis kronprincas nelabai koks 
politikas, daugiau šalapu- 
tris, žodžiu, prastas bus ka
ralius, tai pravedė šalyje 
plebiscitu: sprendė klausi
mą, ar pasilikti Švedijai mo
narchija, ar jau skelbti ją 
respublika? Ir ką gi Jūs 
manote? Nubalsavo švedai 
už... monarchiją! Taip ir 
liko viskas.

Šeštadieniais ir sekmadie
niais tūkstančiai švedų at
eina į karaliaus rūmus ste
bėti sargybos pasikeitimo 
ceremonijas. O ta ceremoni
ja tikra opera, su dūdų or
kestrais, spalvingi a u s i a i s 
kostiumais, baltais žirgais, 
vėliavom ir daug kuo kitu. 
Ir trunka ji beveik dvi va
landas. Švedai ploja, nors 
gerai žino, kad šitie sargy
biniai nieko nesaugo, ka
dangi ir saugoti nėra ko: 
kas čia grabs tą nusenusį 
karalių? Vaikštinėja sau 
po milžinišką kiemą, po rū-
mus, plepa su žmonėmis, ir 
laukia kito šeštadienio, ka
da vėl galės pūsti trūbas ir 
suvaidinti sargybos pasikei
timo ceremoniją. Ir švedui
patenkinti: štai, girdi,

LAISVE

karus. Kai per pirmąjį pa
saulinį karą Amerikos kari
niai sluoksniai bandė paim
ti Dubendrį į karo tarny
bą, jis persikėlė į provinci
jos miestelį ir pasivadinęs 
Stasiu Vešiu išvengė krau
jo praliejimo už svetimus 
reikalus.

Daug vandenis nutekėjo 
Mississippi upe į Atl auto 
vandenyną; daug pergyve
no pažangi Amerikos lietu
vių kolonija. Buvo reakci
jų, persekiojimų iš valdan-

—Daug gražiau, negu 
vyskupą, — sako, kartu su 
mumis važiavusi pas savus, 
Dubendrio keliones draugė, 
viešintiškė, Petronėlė Mali
nauskienė, ir 
nimo apsipils 
ašaromis.

iš susijaudi- 
džiau g s m o

reniia. pazangicį opciuvtąf1 
Jis ilgametis ALDLD 86-os 
kuopos sekretorius; ateivių 
teisių gynimo lietuvių sek
cijos iždininkas; Amerikos 
lietuvių dailės ir dramos 
klubo organizatorius ir 
daugelio kitų organizacijų 
bei jų skyrių narys.

Kai 1920 metų pradžioje, 
viename Chicagos pažangių
jų lietuvių dideliame kon
certe, jauno ir energingo 
pažangiečio Vinco Andru
lio iniciatyva įvyko būrio 
draugų pasitarimas dėl pa
žangaus laikraščio, dabarti
nės “Vilnies” įsteigimo, ja
me dalyvavo ir Vladas Du
bendris.

Dubendris yra karštas 
taikos šalininkas, nusista
tęs prieš imperialistines 
agresijas ir jų ruošiamus

žemę pries keletą desėtkų 
metų, ir šiandien skuba pas 
savus, kurie, kaip ir Du
bendrio šeimos nariai, lau
kia su nekantrumu, ir, gal 
būt, pasitiks kaip vyskupą.

Dubendris buvo sutiktas 
kaip brangiausias svečias, 
kaip mylimiausias žmogus 
ne tik visoje Dubendrių šei
moje, bet visame Juodupė- 
nų kolūkyje. O jis mylimas 

važiuotų, niekados nesiski
ria su užrašų knygute:

—Kuo daugiau surinksiu 
žinių iš atbundančio mano 
krašto, tuo tiksliau galėsiu 
išduoti raportą manęs lau
kiantiems draugams ir kai
mynams, — sako Vladas.

Su tikru lietuvišku vai
šingumu sutinkami visi, to
limi svečiai. Bet kai]) bu
vo sutiktas Dubendris savo 
gimtajame kaime, pralen
kia visas viltis ir svajones. 

Prie šventiškai papuoštų 
kiemo vartų, po transpa
rantu “Sveiki atvykę į gim
tuosius namus,” mus sutiko 
visas, Puodupėnų kolūkis—

siisveikinimo bučinį ir ma
šina išrieda iš kiemo.

Tai taip sutinkami tie, 
kurie neisižadėjo savo kraš
to, nenuėjo gyvenimo šun
takiais padlaižiaudami dar
bo žmonių priešams ir nau
jos kultūros stabdytojams.

Linas Valbasys

Waishingtonas. — Majoras 
Lindsay pareiškė Senato ju
ridiniam komitetui, kad vi
si ginklai iš privačių žmo- 
niu turi būt atimti. Tik tada 
galės sumažėti kriminaliz- 
mas.

Bonna. — Rytų Vokieti
jos ir vakarų Vokietijos at- 

su muzika ,gėlėmis ir nuo- stovų derybos Berlyno klau- 
širdžiomis sveikinimų kai- simu dar prie jokio susitari- 
bomis. i r L mo nepriėjo.

apie du šimtai žmonių,
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tobula toje Švedijoje. Kaip 
ir kiekviena kapitalistinė 
valstybė, Švedija neišvengė 
tų piktžaizdžių, kurios bū
dingos šio pasaulio šalims. 
Krinta į akis nusivylimas ir 
apatija jaunimo tarpe, tūks
tančiai vadinamųjų “hi
pių” slankioja vakarais 
miestų gatvėmis ir parkais, 
vidum a k t į perkūnišku 
greičiu švilpia motociklais 
ir automašinomis, nesilai
kydami jokių judėjimo tai
syklių. Daug jų žūsta, daug 
ir jie pražudo šitokiu* savo 
pasiutimu.

Gerokai paplitęs ir narko
tikų vartojimas. Matėme ne 
vieną jaunuolį bei merginą, 
nukeipusius nuo šitų narko
tikų kur ant kirkės laiptų, 
po parkų medžiais. Polici
ja labai griežtai kovoja 
prieš narkotikų vartojimą, 
tačiau ne visuomet sėkmin
gai.

Rėžia akį beatodairiškas 
ir niekieno neribojamas taip 
vadinamo “sekso” populia
rinimas. Tūkstančiai leidi
nių reklamuoja ne tiktai 
il paprastą meilę,” bet ir 
leizbinę bei pederastinę, o 
taipgi žmonių lytinius 

, santykius su gyvuliais. Pa- 
dalyko iki šiol ne
matęs jokioj kitoj

kapitalistinio pasaulio vals
tybėj. Švedija šia prasme 
gerokai “pažengusi” į prie
ki. L

Tokie reiškiniai, žinoma, 
Kili t-m Iri a rrnnn nacimioi-iaVai

ma- staro j o
žai kas pasaulyje beturi sa- buvau
vo karalių, o mes — turim!

Mažesni klasiniai 
kontrastai

Švedijoje nematyti tokių 
aštrių klasinių kontrastų, m ““ * A — * -.a

Apsisaugokite apgavikų!
žmonas ir joms pasakyda-Amerikoje siaučia vifo- 

kiąusi apgavikai. Jie su
mano visokius būdus, kaip 
apgauti žmones, o ypatingai 
moteris.

Atrodo, kad nuo pat ma
no gimimo dienos pasauly
je buvo ir tebėra karai. Kur 
nors ir kas nors vis muša
si, bet ne visuomet žino, ko
dėl jie mušasi. Valdžių par
eigūnai paima jaunus vy
rus ir siunčia ką nors mušt, 
o tie jaunuoliai nežino, ką 
jie muša ir kodėl. Taip da
bar yra su Amerikos jau
nuoliais, kurie jau daug me
tų mušasi Vietname.

Kuomet koks nors jau
nuolis būna užmuštas karo 
fronte, tai jo liekanos atve
žamos namo uždarytame 
karste, ir jo šeima ir gimi
nės jo visai nemato. Tikisi, 
jog jis yra tame karste.

Neseniai New Yorke poli
cija suareštavo jauną vyrą, 
kuris pozavo, kad jis yra 
Amerikos armijos viršyla, 
ir siūlė mirusio karo fronte ( 
jaunuolio šeimai grabą su; 
specialiu langu, kad jie ga-' 
lėtų pamatyti savo mylimą
jį. Jis gavo sąrašą ir adre
sus mirusių kareivių šeimų 
iš laikraščių ispanų kalba. 
Tos šeimos jam sumokėda
vo vieną šimtą dolerių, bet 
negaudavo tokio grabo ir 
nematydavo savo mylimo 
žuvusio kareivio.

vo, jog jų vyrai buvo pasi
skolinę pinigų iš jų įstaigų. 
Ir našlės tuos pinigus sumo
kėdavo. O tikrenybėje jų 
vyrai buvo pilnai atmokėję 
skolas.

Kiti kriminalistai kaip 
I nors pagauna-pavągia mi- 
j rūsio pasitikėjimo kortelę 
i (credit card). Su ta korte- 
|le jie prisiperka Visokių 
daiktų, kol būna susekti. 

■ Arba, kol šeima susitvarko 
su laidotuvėmis, į namus at
eina visokios C. O. D. pre
kės, už kurias turi užmo
kėti. Šeima nuliūdus ir su
sirūpinus, nepažiūri, ar mi-

Visi gyventojai turėtų ap
sisaugoti. Pirm mokėjimo 
kokių nors pinigų varde mi
rusio žmogaus, reikia gerai 
apsižiūrėti ir patikrinti kur 
nors toliau, kad būtu tikrai 
žinoma, jog neatėjo koks 
nors chuliganas apsukti ir 
apvogti.

Stefanija

San Francisco. — San 
Quentin kalėjime užmušto
jo Jacksono motina priduos 
Jungtinėms Tautoms petici
ją, reikalaujančią ištirti jos 
sūnaus nužudymą.

Saigonas. — Senatorius
McGovern išliko nesužeis-

rusis žmogus tas prekes už- tas, tik smarkiai sukrėstas, 
sisakė ar ne. bomba sprogo prie ka-

Tokios apgavystės yra la- į taljkų bažnyčios, kurioje 
bai paplitusios Amerikoje. McGovern kalbėjo už taiką.

VAJUS GAVIMUI “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

SI .00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’ 
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

T fili m i n olYl c<
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V A I Z I) E L IS J Ims

APŽAVAI
is Palangos atėjo laiškas. 

Iš pradžių nustebau, kas 
galėtų rašyti? Paskui pri
siminiau: rašė Varnienė, 
pas kurią prieš pusę metų 
vasarojau “laukiniu būdu,” 
kaip įprasta sakyti.

“Laukinis būdas” — tai 
privačiai išsinuomota lova 
pas kokį gyventoją, savo
tiškas pensionas. O gydy
mas sveikatingomis vonio
mis — tas pat, kaip ir su 
sanatoriniu kelialapiu.

Pas Varnienę gyveno iš 
viso apie dešimt poilsiauto
jų: kas jos kambaryje, kas 
mansardoje, kas verandoje.

“Laukiniu būdu” poilsiau
ti iš dalies geriau: esi nesu
varžytas režimo. Valgai, 
kada ir kur patinka. Iš vi
so kurorte daugybė valgyk- 
lų- «.

Gyvendamas privačiai, no
rom nenorom kiek suartoji 
su šeimininkais.

Varnienė ką tik pergy ve- 
no skaudų įvykį. Pabėgo su 
mylimuoju vienturtė jos 
duktė, kurią ji užaugino 
viena, be vyro.

— Apžavėjo! Apžavėjo, ir 
viskas... — verkšleno Var
nienė. -— Gera mergaitė bu
vo. O tas perėjūnas, bastū
nas. .. “Niegaliu, mama, aš 
be jo,” — sakydavo ji man.

“Suimk save į rankas, ir 
praeis tas apkvaišimas,” — 
prašiau aš. Nepasakė, kur 
išvyko. Tik paliko raščiu
ką: “Nepyk, mama! Nesi
rūpink! Kaip bus, taip bus! 
kitaip negaliu.” Štai tas 
raštelis. Apžavėjo ir vis
kas...

Kartą vakare, prieš eida
mi gulti, mes, keletas poil
siautojų, verandos prieblan
doje sukalbome apie tuos 
apžavus...

— Tie šeimininkės “ap
žavai” tai ne kas kita, kaip 
savotiška hipnozės rūšis, — 
kalbėjo poilsiautoja iš Kau
no. — Mylimo asmens žo
džiai yra lyg ypatinga su
gestija. Panašiai gydytojo 
ar dvasininko žodžiai pasi
žymi stipria įtaiga. Taip 
pat nemažą poveikį daro 
žmogus, kurį supa autorite
tas. žodžiu, kad hipnozė 
veiktų hipnotizu o j a m ą j į, 
reikalinga vienokia ar kito
kia aureolė, gaubianti hip
notizuotoją.

— Yra dar viena sugesti
jos rūšis, kur hipnotizuoto
jas nefigūruoja, — įsiterpė 
pagyvenęs poilsiautojas, iš 
vieno rajoninio miesto. — 
Tai spausdinto žodžio įtai
ga. Pop i e r i u j e atspaus
tas tekstas įgauna lyg ko
kią magišką galią įtikinti 
skaitantįjį, veikti jį. Žmo
gaus psichika kažkaip ne
nori taikstytis su mintim, 
kad toks stebuklingas išra
dimas, kaip spauda, būtų pa
naudotas melui ir apgaulei.

Už lango skardėjo žioge
lių muzika. Tiesiog buvo 
keista, kad mes tokį ramų 
vakarą įsitraukėme į tokią 
diskusiją, kuri prasidėjo nuo 
Varnienės dukters pabėgi
mo.

Įsijungė dar naujas pa
šnekovas.
—Pagalvokite, kokį milži

nišką poveikį turi reklama 
kapitalistiniuose kraštuose! 
Puošniausi žurnalai kartais 
net tris ketvirtadalius savo 
ploto skiria reklamai. Ge
riausia technika geriausia
me. popieriuje ir geriausio
mis spalvomis spausdina ne 
garsiųjų menininkų repro
dukcijas, o viskį, pilamą į 
taureles, ir nuo cigarečių

sklindantį aromatinį dūmą.
Reklama, pasitelkusi milži
nišką spaudos poveikio ga
lią, bruka vartotojui į ran
ką visokiausias prekes, da
ro žmogų tų prekių vergu.

—Vadinasi, žinodami šią 
sugestinę spaudos galią, ją 
sumaniai panaudoja mono
polijos pelno sumetimais?— 
paklausiau aš.

—r Netiktai pelno, — at
kirto jis man. — čia daug 
didesnę reikšmę turi tai, 
kad žmogus įkinkomas tar
nauti prekėms, kad užima
mas visas jo dėmesys, kad 
tam tarnavimui iščiulpia
ma visa jo energija, ir kad 
darbininkui užmigdoma kla
sinė jo sąmonė. Daiktams 
vergaująs žmogus tampa 
netinkamas dalyvauti revo
liucinėje kovoje.

— Be to, valdovo aureo
lės sugestija panaudojamu 
žmonėms mobilizuoti į karą. 
Nors paskiri individai jau
čia tikruosius grobikiškus 
tikslus, —■ sakysime, šian
dien JAV imperializmo tiks
lus Vietname, — bet iškil
mingi lozungai, prezidento 
kalbos, televizija, spauda 
viskas išvien sugestuoju, 
kad šis karas yra teisingas, 
ir pasiekiama tam tikri re
zultatai.

Kažkas vystė šią mint! 
toliau:

— Sugestijos, galia, tur 
būt, vaidino „ nemažą vaid
menį visoje karų istorijoje. 
Paimkime stu 1 b i n a n č i a s 
Aleks a n d r o Makedoniečio 
pergales. Istorikai ir šian
dien neįstengia įtikinamai 
nurodyti šių pergalių prie
žasties. Ir, matyt, reikia 
teikti tam tikrą pagrindą 
hipotezei, jog kareiviams 
kvėpė drąsą užburiantis, 
hipnotizuo j a n t i s įsitikini
mas, kad jie, pasiaukodami, 
kęsdami vargą ir žūdami, 
atlieka kažkokį ypatingą 
jiems istorijos skirtą misi
ją — nešti aukštesnę Grai
kijos kultūrą aplinkiniam 
pasauliui. Ar ne panašiai 
arabus Islamo pradžioje 
įkvėpė religinė hipnozė di
diesiems užkariavi m a m s ? 
O vėliau krikščionybės or
ganizuoti kryžiaus karai?

— Bet negi meilės hipno
zė turi ką bendro su pasi- 
auokojamosios misijos su
gestija? — paprieštaravau 
aš.

— Kai aš įsimylėjau pir
mą kartą, — ėmė pasakoti 
viena poilsiautoja medicinos 
sesuo, — mano pamiiltasis 
man atrodė gražiausias, ga
biausias, tobuliausias visa

me pasaulyje vaikinas. Vaiz
davausi, kad su manim įvy
ko kažkoks stebuklas, kad 
man tenka ypatinga misija 
tarnauti drąsuoliui, būti 
drauge su juo, užsibrėžusiu 
įvykdyti pasaulio užkariavi
mo planus. Kiekvienas jo 
žodis man buvo aukščiausia 
stebinanti išmintis, ir su 
juo buvau pasiryžusi eiti 
net ligi žemės krašto. My
lėti man reiškė kartu su juo 
leistis į pavojus, būti jo 
bendražyge. Seksua 1 i n i a i 
dalykai buvo kažkur antra
me plane, ir mes apie tai vi
sai nesikalbėdavome. Pasi
aukojimas buvo pagrindinis 
pirmosios mano meilės bruo
žas.

Toks nuoširdus pasipasa
kojimas mus kažkaip nuste
bino, ir mes lyg nejaukiai 
pasijutome.

Tylą nutraukė poilsiauto
jas, kita kryptimi pasukęs 
temą.

— Sugestija gali būti tei
singa, kai žmogaus norą pa
siaukoti ji nukreipia į tiks
lą, kuris derinasi su prigim
timi, pažangos siekimo link
me, ir priešingai.

-—Šeimininkės dukters pir
mosios meilės sukeltas no
ras pasiaukoti buvo panau
dotas niekingo žmogaus sa
vanaudiškais tikslais, ir jos 
praregėjimas bus labai 
skaudus, kartais gali baig
tis tragiškai arba palikti 
pasekmes visam gyvenimui. 
Jos pasitikėjimas buvo pa
naudotas apgaulei.

Prieš skirstantis, buvo 
paliestas dar vienas hipno
zės momentas.

— Dar yra tokia katego
rija, kaip autosugestija. Ji 
irgi vaidina tam tikrą vaid
menį. Senovėje autosuges
tiją sudarė įvairios mecha
niškai kartojamos maldų 
formulės, kaip, pavyzdžiui, 
katalikų rožančiuje dešim
tis kartų aidįs beprasmiš
kas refrenas: “Vaisius įs- 
čiaus tavo Jėzus.”

Patylėjęs jis pridūrė:
—Protingą autosugestiją 

sudaro ne tariami žodžiai, 
bet racionalus pasiryžimas 
dėti pastangas, reikalingas 
stiprinti kilniuosius prigim
ties potroškius, išsiugdyti 
savyje reikalingus norus, 
troškimus, žadinti svajones 
ir lūkesčius, kurie padėtų 
pasiekti norimą tikslą.

Dabar, jau žiemos me
tą, skaitant gautą iš Var
nienės laišką, nepaprastai 
gyvai iškilo atmintyje tas 
mūsų, kelių poilsiautojų, pa
sikalbėjimas verandoje.

Pasirodo, jos duktė jau 
grįžo pas motiną...

Laiške tarp kitko ji ra
šo:

va
pas 
pa- 

Aldo-

“Aldona padeda man apie 
namus. Kartais paima va
dovėlius ir sprendžia užda
vinius. Kai galės, stos į va
karinę mokyklą ir toliau 
mokysis. Gimęs berniukas 
ar dukrytė pririš mano ran
kas. Bet gal tokia jau bo
bučių dalia. O ji gal galės 
dirbti medicinos seseria ku
rioje nors sanatorijoje. Vie
tos namuose užteks. Tur 
būt, gerai, kad nepasidarė 
aborto. Jei atsiras protin
gas žmogus, ves ją ir su 
“kraičiu,” jei ne — ir taip 
jos gyvenimas galės būti 
turiningas. Tegu tik sveika 
būna...

Tikimės, kad kurią 
sarą^ vėl atvažiuosite 
mus. Jums paskirsime 
čią geriausią vietą,
nai bus labai malonu su Ju
mis susipažinti...”

Tur būt, tada mes ne at
sitiktinai ėmėme diskutuoti 
hipnozės problemą? Mei
lėje hipnozė, be abejo, pa
sireiškia labai stipriai.

Kilo daug įvairiausių min
čių apie idėjinę sugestiją 
dabartini ame socialistinia
me mūsų pasaulyje. Toji su
gestija atlieka milžinišką 
vaidmenį žmonėms auklėti. 
Pradedant pro traukinio 
langa matomais pakelės 
šūkiais ir baigiant nemir
tingais meno veikalais, vis
kas diegia kilniuosius prin
cipus, kurie surašyti komu
nizmo statytojo moralės ko
dekse.

Bet gyvenime susipina 
įvairios sugestijos rūšys, 
jos dažnai suklaidina žmo
nes ir iš čia kyla dramos ir 
net tragedijos. •

Varnienės dukters daliai 
teko tik draminis epizodas.

Sensacijos ir tikrovės 
mūsų šalyje

Gera skrieti pavėjui su burėmis ežero vilnimiSo 
A. Brazaičio nuotrauka

mo agresija žudo Kinijos 
kaimynus Vietname, oku
pavo Formozą, kuri pri
klauso Kinijai. Amerikos 
karinis laivynas Tai wane 
(Formozoje) gina Chiang 
Kai-šeko režimą. Amerikos 
politika palaiko Chiang Kai- 
šeką Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj kaip visos Kini
jos atstovą. Amerikos ar
mija Ko rė j oje atsukta prieš 
Kiniją. Japonija, kurią JAV 
remia ekonomiškai ir rnili- 
tariškai — gresia Kinijos 
saugumui.

Vadinasi, Kinijos Liau
dies Respublika turi dide
lius reikalavimus Nixonui. 
Kinijos ir pasaulio taikos 
interesai reik a i a u j a, kad 
JAV su visomis karinėmis 
bazėmis ir armijomis pasi
trauktų iš Azijos — Vietna
mo, Indokinijos ir kitų ra
jonų, o tai daug priklausys 
u no to, kaip Kinijos vado
vybė orientuosis savo šalies 
saugumoCir pasaulio klausi
mais derybose su Nixonu. 
Kokie bus Vašingtono ir 
Pekino suartėjimo rezulta
tai — dar negalima spėlioti.

Ideologiniai faktoriai 
veikia

Be abejo, Nixonas ir jo 
patarėjai savo politinės 
strategijos planus sieja su 
Kinijos vadovybės ir Tary
bų Sąjungos ideologiniais 
nesutarimais. Kinijos vado
vų puolimai prieš T a r y b ų 
Sąjuh'gą, ardymas komunis
tų ir darbininkų vienybės, 
žinoma, viekia prieš Kinijos 
interesus, akstiną antisocia- 
listines viltis imperializmo 
stovykloje. Kinijos KP Va- 
dovybė pretenduoja ginanti 
“pasaulinės revoliucijos” po
zicijas, o tikrovėje — stipri
na imperializmo agresiją. 
Tai nėra,, abejonės, kad re
akcija deda daug pastangų 
Kiniją visiškai atplėšti nuo 
kovos prieš imperializmą 
nukreipti ją prieš socialis
tinį pasaulį.

Tiesa, Kinijos premjeras 
Chou En-lajus pakartojo 
antiimperialistinius šūkius 
“New York Times” repor
teriui J. Restonui. Jis sa
kė, kad JAV militarinės ba-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Mūsų šalyje vyksta daug 
staigmenų ir sensacijų. Šių 
metų birželyje iškilo negir
dėtos slaptos JAV valdžios 
kombinacijos, kurios šalį 
įvedė į kriminališką karą 
Vietname. Dažnai iškyla 
ČIA nešvarūs darbai, susi
ję su “revoliucijomis” pa
žangesniųjų valdžių nuver
timui. Rugpiūčio, mėnesį 
toks darbais buvo atliktas 
Bolivijoj. Žinoma, ten ne
apsieita be Amerikos ir ČIA 
kontaktų.

Dar tik savaitės praslin
ko, kai Nixonas paskelbė 
naują ekonomikos planą — 
algų ir kainų užšaldymą. 
Šio didelio užmojo pasė
ka — šalyje darosi dar di
desnis chaosas. Infliacija 
kaip buvo, taip ir pasiliko, 
kasdieninio gyvenimo (mi
tybos) kainos reikia ne 
“šaldyti,” bet “šildyti.” Ad- 
ministracinė “šaldymo” 
kontrolė palaida, nesutvar
kyta — pelnagrobiai nepa
žaboti. Net ir reakcinė 
AFL-CIO unijų vadovybė, 
su Meany priešakyje, kuri 
remia Nixono politiką, pra
dėjo visais balsais rėkti 
prieš algų, “šaldymą.”

O vėliausia sensacija jau 
atėjo iš ideologinio fronto. 
Suprantama, ji nukreipta 
prieš socialistinę Tarybų Są
jungą. Tai irgi kepsnys tų 
slaptųjų agentūrų, kurios 
dar vis “vaduoja” pasaulio 
tautas iš socializmo. Šiame 
fronte veikia reakcinė spau
da. Kaip kiti daugialapiai 
laikraščiai, taip ir “Miami 
Herald” (rugpiūčio 22 d.) 
paskelbė “slaptus dokumen
tus” iš Tarybų Sąjungos. 
Kaip gi ne, juk savos ti
krovės dėmesį reikia nu
kreipti kitur — taip galvo
ja “laisvojo” pasaulio po
litikai.

Tų slaptų rašinių publi
cistas Anthony Astracha- 
nas skelbia, kad Tarybų 
Sąjungoje veikia “slapta, 
bet maža ideologinė opozi
cija” prieš dabartinę parti
jos ir vyriausybės vadovy
bę. Jos kryptis esanti “pa
naši į Aleksandro Dupčeko 
ref ormistines tendencij as.” 
Kaip jau žinoma, tos libera
linės tendencijos yra rams- 

“hu- 
manizmo” priedang o m i s . 
Sakoma, kad visa ta me
džiaga, kurią autorius pa
teikė Amerikos skaityto
jams, imta iš slapto žurna
lo, vadinamo “Politišku 
dienoraščiu,” tik ką pateik
tu į Vakarus iš Tarybų Są
jungos.

Žinoma, rašinys nieko ne
pasako. Tie pasakojimai iš 
to “dienoraščio” 
lėtą metų 
Amerikos 
spaudoje, 
teiginiai 
“kovas” Tarybų Sąjungoje 
dar Wuo tų laikų, kai vy
riausybės postuose veikė. 
Molotovas, Male n k o v a s, 
Chruščiovas ir. kiti. Dau
giausia “gailesčio” tie au
toriai (skiria A. Dupčekui, 
kad jam nepavyko Čekoslo
vakijoje įvykinti buržuazi
nį perversmą.

Vašingtono ir Pekino 
suartėjimai

Ne tik JAV visokios iš
mintys, bet ir visame pa
saulyje diskusuoja, komen
tuoja prezidento Nixono 
žodžius: “Aš vyksiu į Pe
kiną.” Iš tikro, tai pasau
linės reikšmes sensacija.

Philadelphia, Pa.
Veikėjai nesulėtina veiklos

Rugsėjo 12 d. įvyko LLD 
10-ots kuopos susirinkimas. 
Po išklausymų, pramogų ko
misijos pranešimo apie pui
kiai pavykusią pramogą 
rugsėjo 5 d., specialiai 
ruoštą “Laisvės” paramai, 
vienbalsiai nutarta pasiųsti 
“Laisvei” čekį $370.

Nors mūsų dešimtoji kuo
pa šiemet buvo suruošusi 
trejetą pobūvių, tačiau tuo 
veikėjai dar nepasitenkinę 
vėl kužda, kad šį rudenį, po 
6-osios apskrities konferen
cijos spalio 17 d. reikėtų vėl 
ką nors suruošti. Vieni ma- tomos individualinio 
no, kad reikėtų pasikviesti 
J. Grybą pademonstruoti 
ekrane gražius filmus iš T. 
Lietuvos ir duoti pietus, o 
kiti pataria surengti ką ki-

Žurnalas “Newsweek” irgi 
komentavo, kad “jėgos po
zicijų politikas” Nixonas, 
per 20 metų kovojęs prieš 
komunistinę Kiniją, ta poli
tika jį iškėlusi į JAV pre
zidento postą, o dabar jis 
vyks į Pekiną pasisveikinti 
ir tartis su Kinijos komu
nistais. Tai iš tikro—para
doksas. Kur n o i ‘s vyksta 
pakitimai. Jo kelionės į Pe
kiną viešoji premisa sako: 
“Siekimas normalizuoti san
tykius” taip JAV ir Kini
jos. Kokia bus ta normali
zacija tarp komunizmo ir 
kapitalizmo šalių — paro
dys tik ateitis.

Suartinti JAV santykius 
su Kinijos Liaudies Respub
lika, atsteigti Kinijos teises 
tartautinėje Jungtinių Tau
tų Organizacijoje — yra 
normalus ir būtinas reika
las. Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys per 
20 metų kovojo už Ki
nijos ir kitų tautų dalyvu- 
mą tarptautinėje arenoje. 
Jeigu JAV vyria u s y b ė s 
vairuotojai jau susiprato, 
kad jų politika iki šiol bu
vo klaidinga Kinijos klau
simu ir ją keičia—tai Nix- 
o n o kelione į Pekiną būtų 
žingsnis pirmyn, j J u k jau 
atėjo laikas baigti klauno 
vaidmenį, kuris sakė: “Taip, 
yra K i n i j o s Liaudie’s Res
publika su 750 milijonų gy
ventojų, bet aš jos nepripa
žįstu.” Deja, dabar jau rei
kia daugiau, negu pripa
žinti.
f Tegul ir užsimezga diplo
matiniai kontaktai tarp Va
šingtono ir Pekino — tai 
dar tik prologas į draugin
gus tarptautinius tautų ir 
valstybių santykius. Čia bū
tina pašalinti JAV imperia
lizmo 20-ties metų politiką 
prieš Kiniją “iš jėgos pozi
cijų.” Juk Amerikos globa
linis imperializmas su mili- 
tarinėmis bazėmis įsitvirti
no Azijoje, jis apsupo visus 
Kinijos Liaud. Respublikos 
pasienius. JAV imperializ-
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Vajininkij Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to, naujas skaitytojas gaus vieną 
iš
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jau buvo skelbti 
komercinė j e 
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žemiau nurodytų knygų veltui.
J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

g
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Skaitytas laiškas nuo 
“Laisvės” administracijos, 
kviečiantis vajininkus stoti 
vajaus darban gavimui 
naujų skaitytojų ir atnau
jinimui senų prenumeratų.

Skaitytas laiškas nuo 
draugų baltimoriečių. 
atsiprašo, kad negalėjo 
vykti į mūsų pobūvį,
nebeturi šoferių juos at
vežti, nors auto mobilių 
jiems nestinga. Jie kviečia 
philadelphiečius į jų pra
mogą. Bet ir philadelphie- 
čiai jaučiasi tokioje pat pa
dėtyje — automašinų porą 
turi, bet šoferių nebeturi, 
visi jaučiasi per seni toli
mai kelionei, o autobusui 
tiek daug' keleivių irgi ne
galima gauti. Tai ot ir su
siklosto problema.

Delegatai į LLD 6-osios 
apskrities konferenciją dar 
neišrinkti, nes turėsime dar 
vieną isusir i n k i m ą prieš 
konferenciją.

“L” Reporteris

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko —- PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

į

8

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos— MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. Kal
binkite savo pažįstamus, kurie dar neužsiprenumeravę 
laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoriais. Nevien tik 
vajininkai, bet ir kiti laisviečiai turėtų pasidarbuoti gavi
me naujų skaitytojų. Bus garbė Jums, ir jūsų vajininkui.
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LAISVU 5-tae puslapis

Sensacijos ir tikrovė 
mūšy šalyje

(Pabaiga iš 4-to pusi.) 

zės Azijoje veikia prieš Ki
nijos interesus, kad Chiang 
Kai-šekas turi būti pašalin
tas iš Jungtinių Tautų Or
ganizacijos. Tačiau Nixo- 
nas irgi jau pasakė, kad jo 
“taikos misija” nebus at
sukta prieš savuosius bičiu
lius. Amerikos diplomatai 
sugalvojo priimti į JTO dvi 
Kinijas, kuomet tebėra tik 
viena Kinija. Kinijos Liau
dies Respublikos vyriausy
bės atstovai jau pasisakė, 
kad jie neis į Jungtinių 
Tautų Organizacijų, kol ne
bus iš jos pašalintas netei
sėtas atstovas Chiang Kai- 
šekas.

Galima patikėti, kad Va
šingtono vyriausybė pagrin
dinių politinių nuolaidų Pe
kine nedarys. Imperializmo 
pati prigimtis yra agresyvi 

skaldyti ir valdyti pasau
lį. Geriausiu atveju, Nixo- 
nas ieškos kompromisų su 
Kinija Vietnamo ir kitų so
cialistinių šalių sąskaita. 
Jo laimėjimus Pekine lems,1 
Kinijos vadovybės principi
nė pozicija. Todėl yra pra
našų, kurie teigia, kad iš 
Vašingtono ir Pekino dery
bų gali būti tik fiasko. Ki
nija gali laimėti tik ben
droje kovoje su Tarybų Są
junga ir kitomis socialisti
nėmis šalimis prieš imperi
alizmo agresiją.

Tokios pozicijos laikosi 
Tarybų Sąjunga. Juk tarp
tautinė taikos padėtis nepa
gerės, jeigu Vašingtono ir 
Pekino derybos taptų kom- 
binuote prieš kitas, sakysi
me, socialistines šalis — ji 
galėtų tik pablogėti. Juk 
pats faktas darosi įtartinas, 
kai dvi valstybės kombinuo- 
ją~.suartėjimą, o ignoruoja 
ki£as pasaulio tautas ir 
valstybes. Juk “suartėjimo” 
reikia ne tik tarp Vašing
tono ir Pekino, bet visų ša
lių taikingo bendr avimo. 
Taip teigia Tarybų Sąjun
gos užsienio politika, kuri 
siekia, kad būtų persilau
žimas tarptautinių įvykių 
raidoje ir pereita prie prak
tinio įgyvendinimo priemo
nių, kurios stiprintų taiką ir 
saugumą visame pasaulyje. 
Tarybų Sąjunga siekia ge
rinti santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika, taip 
pat su JAV ir su visomis 
kitomis šalimis bendrauti 
taikos ir tautų saugomo 
įtvirtinimui Azijoje, Euro
poje ir kituose žemynuose,

V. Bovinas

Manila, Filipinai. — Mu
nicipalinei vietai kandida
tas advokatas Pineda buvo 
šūviu užmuštas. Angeles 
miesto majoras ir kiti 27 
žmonės žuvo ginkluotose 
politinėse susikirtimuose.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių kapinių draugi

jos metinis susirikimas įvy
ko rugpiūčio 29 d. Kapinių 
draugijos svetainėje. Daly
vavo geras skaičius lotų sa
vininkų ir šėrininkų.

Kapinių komiteto raportai 
buvo išklausyti ir priimti 
su pagyrimu ir padėka už at
liktus gerus darbus dėl ka
pinių, ir už gražų kapinių 
užlaikymą.

Buvo padaryti keli geri 
nutarimai: kelio pataisy
mas ant kapinių, į kapinių 
namą-svetainę įvesti geres
nę ventiliaciją, ir dar keli 
kiti nutarimai.

Direktoriais sekantiems 
metams išrinkti: J. Macei- 
kis, P. Karsokas, A. Aliko- 
nis, M. Zdankięnė, S. Česna, 
M. Česnienė, J. Vičinas, K. 
Melnis. Direktoriai pasi
skirstys pareigas, kuris ir 
kokią vietą turi užimti.

Nutarta sekantį kapinių 
metinį susirinkimą laikyti 
1972 m. balandžio mėnesį.

Atsistojimu buvo prisi
minti ir pagerbti mirusieji.

Susirinkimui, užsibaigus, 
buvo tuojau stalai apkrau
ti įvairiais valgiais paga
mintais Let. Ęapinių drau
gijos moterų. Susirinkimo 
dalyvius ir svečius pasvei
kino ir pavaišino Moterų 
draugijos narės.

Visi sočiai pavalgę, dėko
jo moterims už skanius ir 
didelius pietus.

Gaila sergančių.
Jau kelinti metai sunkios 

ligos yra spaudžiama pa
žangių darbų veikėja Uršu
lė Paich. Mažai'buvo tokių 
pažangiųjų susirinkimų bei 
parengimų, kur drg. Paich 
su savo vyru nebūtų daly
vavus. Ji dirbo ir rėmė pa
žangos darbą per daug me
tų. Bet negailestinga sunki 
liga ją atitraukė nuo tų 
gražių darbų. Gaila geros 
draugės!

Serga Julė Mauragienė. 
Išbuvus kelias savaites li
goninėje, grįžo į namus. 
Skundžiasi kad ligoninė jos 
sveikatos nepagerino, bet 
dar daugiau ją suvargino. 
Dabar ilsisi ir gydosi savo 
namuose, savo dukters Ali
nos prižiūrima.

J. Mauragienė yra dau
giametė pažangiųjų draugi
jų narė ir daug joms pa
sidarbavusi. Taipgi yra pa
žangios spaudos skaitytoja 
ir rėmėja.

Linkiu abiems sergan
čioms draugėms sugrįžti į 
pilną sveikatą!

M.

Binghamton, N. Y. So. Boston, Mass. HELP WANTED-MALE-FEMLI

Washingtonas.— Kongre
sas 356 balsais prieš 49 nu
tarė atšaukti koncentraci
jos stovyklų steigimo įsta
tymą, kuris buvo priimtas 
2-ojo pasaulinio karo metu.

Piknikas labai gerai pavyko
LDS 6-osios kuopos pikni

kas, kuris atsibuvo rugpjū
čio 29 d. Jono Kulbio gra
žioje sodyboje, buvo links
mas ir skaitomas gerai pa
vykinsi u.,

Nors iš pat ryto buvo 
ūkanota, kas rengėjams su
kėlė nemažą rūpesčio, ir 
buvo manyta, kad tikrai 
pradės lyti ir sugadins su
ruoštą pikniką, tačiau dar 
prieš vidurdienį oras išgie- 
drėjo ir per visą mielą die
nelę buvo patogus ir gra
žus. Davė žmonėms links
mai praleisti laiką gam
toje.

Dar prieš 11 vai. uolioji 
pikniko šeimininkė Mary 
Lynn ir jo»s vyras Juozas, 
veždami visą piknikui pa
ruoštą maistą, kartu nuvežė 
ir mane. Dar prieš 12 vai. 
mes atsidūrėme pikniko vie
toje. Taip pat piknikui 
maisto aukojo Antanas ir 
Morta Burtai, Juozas ir 
Ona Ki peiliai, Antanas ir 
Helena Pagiegalai, J. Vai
cekauskas, Anna Mainio- 
nienė ir Uršulė Šimoliūnie- 
nė (butelį “stipresnės”).

Gausiai maistu apkrautas 
stalas, pridėjus draugų at
vežtas dovanas ir viską 
tvarkingai sudėsčius, gra
žiai atrodė. Tiktai beliko 
laukti svečių, kurių, pagal! 
mKsų koloniją, suvažiavo 
nemažai. Kaip ir papras
tai, tuojau užsimezgė po
kalbiai, ir prasidėjo vaišės.

Pietų pateikimo metu, 
šeimininkės M. Lynn ir M. 
Burt ir jų pagalbininkės L. 
Mainionienė, A. Maldaikie- 
nė, M. Strolienė ir A. Mai
nionienė linksmoje nuotai
koje aptarnavo svečius, o 
šie mielai sotinosi. Baro 
čekius pardavinėjo Ona Ki- 
reilienė. Gėrimais aptarna
vo J. Vaicekauskas, A. Burt 
ir J. Lynn.

Kai kurios draugų suvež
tos dovanos buvo išleistos. 
Draugės H. Pagiegalienė ir 
M. Str o 1 i e n ė energingai, 
gražiai pasidarbavo, surin
ko $20.24, Pinigais aukojo 
H. Žukienė ir I. Liužinas 
po $1.

Rengėjai įdėjo daug ir 
sunkaus darbo. Kiek teko 
nugirsti, visi dalyviai buvo 
patenkinti maistu, draugiš
kumu ir gera tvarka. O 
rengimo komisija taipgi yra 
pasitenkinusi, kad 6-ajai 
kuopai padarė gražaus už
darbio, berods, $84.48.

O. W.
Banketas-vakariene ir 

filmų rodymas
Besidžiaugiant gerai pa

vykusiu pikniku, turėkime 
mintyje ir tai, kad artėja 
ir LDS 6 kuopos busimasis 
metinis banketas ir naujų 
filmų iš Tarybų Lietuvos 
rodymas. Rodys drg. Jonas 
Grybas iš New Yorko spa
lio 9 d. Amerikos Legiono 
salėje. Pradžia 6 vai. vak.

Šis banketas, kaip atrodo, i

Philadelphia, Pa.
Praeitame numeryje ko

respondencijoje apie Phila- 
delphijos gražiai pavykusį 
“Laisvės” naudai parengi
mą, buvo praleistas vieno 
aukotojo vardas. Niujorkie
tis Jonas Grybas aukojo 
$5. Atsiprašome.

“L.” Rep.

Elizabeth, N. J.
Mirė “Laisvės” skaityto

jas Vilimas Svietlikas, Alex- 
ian Brothers ligoninėje, su
laukęs, 81 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Širvintų r a j o n e . Į 
Ameriką atvyko 1913 me
tais. Elizabethe išgyveno 
58 metus.

Liūdesyje liko žmonai He
lena Svietlikas ir duktė Te
resė Andruška ir du anū
kai, keturios seserys Lietu
voje. .

Velionis buvo pažangus 
žmogus, “Laisvės” skaity
tojas per daugelį metų.

Buvo labai draugiškas, su 
visais sugyveno labai gra
žiai. Rugsėjo 13 d. buvo pa
laidotas Kalvarijos kapinė
se.

Lai būna tau, Vilimai, 
lengva žemelė, o likusiems 
gili užuojauta.

K. P—s

Hartford, Conn.
Dėmesio!

Rugsėjo 26 dieną įvyks 
Namo bendrovės šėrininkų 
banketas - koncertas. Dai
nuos Laisvės choras. Vieta: 
157 Hngerford St. Pradžia 
1 vai. Kaina $3.

Labai svarbu visiems šė- 
rininkams dalyvauti, būti
nai atnešti po dovanėlę iš
leidimui. Tikimės daug sve
čių turėti. Gerai pavaišin
sime.

Kas atsimena praeitą pa
vasarį mūsų parengimą, bu
vo visi patenkinti, o ypač 
daug džiaugsmo sukėlė lai
mėjimų stalas.

Iki pasimatymo.
Rengimo komisija

J. De Čarli
H. Carlson
J. Chernauskas

(72-73)

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Jonas Žekonis
mirė rugsėjo 22 d., 1965 m.

Jau keli metai praslinko, bet vis negaliu už
miršti savo gyvenimo Draugo.

Ilsėkis, brangusis, šaltoje žemelėje. Svietiškos 
bėdos tave jau nebekankina, bet liūdesis ir pri
siminimai man širdį suspaudžia.

HELENA ŽEKONIENĖ

ar tik nebus LDS 6 kuopos 
paskutinis parengimas 1971 
metais.

Girdėjau, rengimo komi
sija jau darbuojasi — išda- 
giausių, sukviečiant kuo- 
pois nariams dėl platinimo 
ir veda pasitarimus su šei
mininkėmis, kad šį banketą 
padaryti vienu iš pasėkmin- 
giausių, sukvieč i an t kuo 
daugiausia vietos ir apy
linkės lietuvių pamatyti 
naujų filmų iš Tarybų Lie
tuvos. Vėliau veikiausia 
bus parašyta daugiau apie 
tai.

Rengimo komisija

Rugsėjo 11 d. LLD ir 
LPK įvyko susirinkimai.

Apart raportų, LPK pa
aukojo “Laisvei” $10 ir nu
tarė pradėti whist party 
spalio 2 d., 2 vai. po pietų.

LLDl 2 kp. nutarė turėti 
pietus spalio 24 d. 1 valan
dą. Pelnas bus skiriamas 
“Laisvės” vajui.

Viršminėti pare n g i m a i 
įvyks 318 Broadway, South 
Bostone.

E. Repšiene

Rochester, N Y.
Rugsėjo 7 dieną mirė Da

rata Valtienė. Velionė bu
vo gimus Lietuvoje. Į šią 
šalį atvyko 1907 metais į 
Rochesterį ir visą laiką čia 
išgyveno. Ištekėjo už Jono 
Vaito, užaugino sūnų Ged- 
dy Vaitas ir dukrą Dara- 
tėlę.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų, “Laisvės” ir “Liaudies 
Balso” skaitytoja, priklausė 
prie LDS ir prie LLD 110 
kuopos moterų skyriaus. 
Visur daug darbavosi ir au
kojo dėl spaudos ir darbi
ninkų klasės reikalų. O per 
pasaulinį karą per penke
rius metus po dvi dienas į 
savaitę mezgė, siuvo ir tai
sė drabužius, kad tik dau
giau pagelbėti nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Ir pinigais aukojo, 
kiek galėdama, tam pačiam 
gražiam tikslui. Niekados 
nesakydavo, kad “jau pa
vargau,” visada darbavosi 
su šypsena veide.

Paliko dideliame liūdesyje 
savo mylimą vyrą Joną, sū
nų ir dukrą, vieną anūką ir 
dvi proanūkes, ir daug gi
minių čia Amerikoje ir 
Lietuvoje, ir daug draugų. 
Mūsų Moterų Klubas labai 
apgailestauja, netekęs ge
ros draugės. Velionė per 
daugelį metų buvo mūsų fi
nansų raštininkė, kol svei
kata leido.

Velionė buvo laisvai palai
dota. Jos karstą puošė dau
gybė gėlių. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė L. Bekešienė 
ir G. Savage. Palydovų į 
kapines buvo labai daug. 
Visi palydovai buvo pa
kviesti į Gedimino svetainę 
ir pavaišinti.

Ilsėkis ramiai, miela Da- 
ratėlę, šaltoje žemelėje.

L. Bekešienė

An Appeal 
for Volunteers

One of New York City’s 
most unique voluntary or
ganizations is the Easter 
Seal Home Service which 
conducts a program of 
home visits and special 
activities for handicapped 
children and young adults. 
Mrs. Margery McMullin, di
rector of the 32 year old 
service, has announced that: 
volunteers are presently 
needed to make weekly vi
sits to homebound children 
and young adults in the 
Bronx, Brooklyn, Manhat
tan and Queens.

Those who already pos
sess skills in painting, sculp
ting and vari on s handi
crafts as well as those 
with suitable hobbies s u c h 
as s t a m p collecting are 
needed. However, specific 
skills are not essential, as 
the organization trains vo
lunteers and suggest suit
able activities for the young 
person visited. In past years 
innumerable men and wom-

BATCH MAKER. Paint mfgr. 
Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-75)

PORTERS. 18 yrs. of age or over. 
Will train the inexperienced. Free 
coffee breaks and lunches in beauti
ful Colonial surroundings. Blue Cross 
and Blue Shield. 8 pd. holidays, va
cation, etc. We are an equal oppor
tunity employer. Contact Convales
cent Center, 1515 Lamberts Mill 
Rd., Westfield, N. J. (70-75)

TIRE AND FRONT END man 
wanted. Good pay, steady year round 
work. All benefits, including retire
ment. Will help relocate. 201-347- 
2700 Budd Lake, N. J.

(70-72)

3 LABORS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE.
201-236-6249

(71-75)

CARPENTRY & MASONARY
All Types — Estimates 

Cheerfully Given. 
201-236-6249

(71-75)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. — back- 
round forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054.

(71-77)

EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formica tops and installation.
201-322-9100.

(70-72)

Screw Machine Set-Up Man For 
Sscomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own produucts, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200; or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(71-73)

Maintenance worker. General clean
ing, able to do modern repairs. Must 
speak and write English. Must have 
owners license. Starting salary 
$5200.00 a year. Apply West New 
York Housing Authority, 6100 Adams 

Ave., West New York, N .J. 
201-868-6100

(71-74)

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment.
Apply Fimbel Door Corp.

Whitehouse, N. J.
201-534-4112

(71-77)

en have discovered the sa
tisfaction of sharing their 
experiences -with the physic
al disabled.

All volunteers are as
signed on an individual ba
sis, and receive guidance 
and supervision from a pro
fessional staff. Suggested 
activities are always ap
proved by the attending 
physician. For the young 
person who is disabled by 
muscular dystrophy, polio, 
spina bifida, cerebral palsy, 
or other illness, a weekly 
visit with an enthusiastic 
volunteer can not only fill 
lonely hours, but frequently 
stimulate interests which 
will last for a lifetime.

Further information 
may be obtained by writ
ing the Easter Seal Home 
Service at 239 Park Ave. 
South, New York, N. Y. 
10003 or by telephoning 
777-1120.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bjzni, paskelbkite Lais
vėje, pąrdupsįte ęreiL Už pa
skelbimą kaina žema.

HELP WANTED-MALE-FEMALB
AUTO BODY MAN and Bear 
Machine operator. Experienced. 
Call WALTER’S AUTO BODY 

201-727-3660.
(70-74)

COQK. Warrensburg, N. Y. Hotel- 
Restaurant. Excellent salary. 
Room and board arranged.

For information;
Conn. 203-438-4459.

(70-72)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghusen Ave., New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

AUTO BODY MAN. Must be ex
perienced. Paid hospitalization, ma
jor medical, life insurance. Plenty 
of overtime. 64 W. 22nd St., Bay
onne, N. J. 201-437-0610.

(67-72)

MEN & WOMEN WANTED for^ 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20 & 
30. Some light typing & takink 
phone orders. Must be Good with 
figures.

201-521-3338.
Ask for Mr. Abbott.

(71-78)

Mechanics Maintenance to work on 
textile machines. Exp. helpful such 
as Lesso-na winders, 1-10 uptwisters, 
10-b downtwisters. Fringe benefits. 
Apply in person, Eddington Thread 
Mfg., Street & Knights rd., Edding
ton, Pa.

(71-72)

SUPERVISOR — R.N.
Full time evenings. Liberal benefits.

Van Dyk Manor, 
445-8200. 

Richmond, N. J.
(71-75)

COOK — INSTITUTIONAL

CALL —EV 2-4963

BETWEEN 2—4 P. M.
(71-73)

Air conditioning. Refrigeration 
mechanic for top commercial serv
ice and installation shop. Top {jay, 
excel, benefits, full time, year round. 
United Comm. Ref. Hillside, 201- 
923-2113. Alex Fiedler.

(72-75)

MEN willing to train hand squee
gee pushers, automatic press oper
ator and helper. Exp. pref, willing 
to train. Steady full time company 
benefits. Color reproductions, Gar
den State Rd., Union, N. J. 686- 
4780. (72-74)

ATTENTION
Web Pressman-Offset to work in 

Expanding Co. — background forms 
& commercial job shop helpful. Op
portunity to Advance to your po
tential. Metuchen, N. J. Call 201- 
548-1054. (72-78)

EXPERIENCED MACHINIST 
OR TOOL MAKER

With roll forming background pre
ferred. Apply in person to Mr. Sam 
Greene Greene Hammer Metal 
Products — 15 Rcchboyton Roa 4, 
Dover, 201-366-3070.

(72-76)

MAN FOR
MODERN DAIRY FARM

'.n Columbia County, must be ex
perienced milker, top salary, with 
earned raises to right man, good 
housing with utilities. Excellent 
school district. Code 518-348-8196.

(72-76)

REAL ESTATE
Land for Sale. Putnam County. 

Hudson River area. 100 acres beau
tiful unspoiled woodland property, 
1^ hours from Manhattan. Res
idence is charming old farm house 
up-dated for extremely comfort
able yr^pound living. Could accom
modate two families w/ privacy. 5 
bdrms plus 2 baths. Lovely grounds, 
flower and vegetables gardens, excel, 
water. 10 min. to Pkway. 25 mi.n. 
to Penn.-Cent. sta. Asking $150,000. 
Fqr other fine village and copntry 
properties, write/call Jane Fleming, 
broker. Cold Spring, N. Y. 10516. 
914-265-2862. (70-72)
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NASTĖ BUKNIENĖ

Antrukart tėviškės padangėj
Lietuvių Namo Bendroves 

šėrininkams
(Tąsa iš pereito nu m.) 

Muziejuose
Apsilankiau Istorijos mu

ziejuje, o neseniai pastaty
toje Čiurlionio galerijoje 
viską aprodė ir paaiškino 
ne kas kitas, kaip pati 
Čiurlionio sesuo Valerija 
Karužienė. Naujajame pa
state net vidaus tempera
tūra pritaikyta, kad oro 
sąlygos nekenktų paveikslų 
spalvoms ir medžiagai ir 
kad tie kūriniai ilgiau išsi
laikytų.

Senamiestyje teko užsuk
ti į Maironio memorialinį 
muziejų, apžiūrėti Literatū
ros muziejų, kurio vedėja 
yra žurnalistė M. Maci
jauskienė. Teko apsilankyti 
ir Kauno bazilikoje. Buvo 
kaip tik Petrinės. Žmonės 
meldėsi, bet visi pagyvenę 
ir seniai. Jaunimo nesima
tė. Ubagų taip pat nema
čiau, o kadaise, prisimenu, 
prie bažnyčių būriai jų sė
dėdavo. Tai tik p a r o d o , 
kaip gyvenimas pakitėjęs.

Gatvėse žmonės vaikšto 
gražiai apsirengę, o iš po
kalbių su daugeliu priva
čiai paaiški, kad didžiausia 
problema tai, kad nespėja-

Šiuo pranešame, jog Lie
tuvių Namo Bendrovės — 
Lithuanian Building Cor
poration — suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, spalio (Oc
tober) 16 d., 1971, savame 
name, 102-04 Liberty Ave
nue (įėjimas iš 102 St.), 
Ozone Park, N. Y. Pradžia

dabar.
plieniniais vamž- suvažiavime dalyvauti. O 
žeme ateina iš tie, kurie negalės dalyvauti, 
Kartu su Kaunu gali įgalioti ką kitą atsto

vauti, nes būtinai reikalin
ga atstovauti virš 50 pro
centų visų parduotų Šerų.

Jeigu jūs negalėsite šia
me suvažiavime dalyvauti, 
tai būtinai išpildykite pa
siųstame laiške jums pri
siųstą Proxy. Jūs galite 
įgalioti, ką tik jūs norite.

Išpildykite Proxy labai at
sargiai. Parašykite miestą, 
kur jūs gyvenate, ir dieną, 
kada Proxy išpildote. Pasi
rašykite patys ir būtinai tu
ri pasirašyti liudininkas. 
Tada tą Proxy, įdėję į jums 
prisiųstą voką, pasiųskite

Labai svarbu šėrininkams

|žino, kaip buvo buržua
zijos valdymo laikais, kai 
elektrinė p r i k 1 a u s ė bel
gams, o pati energija buvo 
brangiausia visoje Europo
je. Nuo to laiko, kai Kau
ne daugia kaip prieš 70 me
tų sužibo pirmosios elek
tros lemputės, tas miestas 
dar niekad taip gerai netu
rėjo, kaip

Dujos 
džiais po 
Ukrainos,
tas dujas gavo ir Elektrė
nai — nemažas miestukas 
prie Vilniaus - Kauno greit
kelio. Jį teko kita proga 
aplankyti. Taigi, tas mies
telis pradėjo statytis, kai 
tik buvo nutiestas dujų 
tinklas ir pradėta statyti 
elektrinė, varoma gamtinė
mis dujomis. Įdomu buvo 
stebėti tą elektrikų miestelį, 
kurio anksčiau nė Lietuvos 
žemėlapyje nerastum, o da
bar jau turi per 5,000 gy
ventojų.

Druskininkuose
Kai su turistine grupe 

prieš devynetą metų lan-^tam asmeniui, kurį įgalioja- 
kiausi Druskininkuose ir ...................................

tepabuvau vos vieną dieną, 
jie man nepadarė gilesnio 

ma tiek mašinų pagaminti,1 įspūdžio. Dabar gi — visiš- 
kiek yra pirkėjų.

Apie pramonę
Važinėjant po Kauną, dė

mesį traukia gausybė pra
monės pastatų. Pramonė 
daugiausia sukoncentruota 
Vilijampolės ir Žaliakalnio 
rajonuose. Žaliakalnyje jau 
iš tolo akį traukia baltas 
gigantiškas pastatų blokas, 
Dirbtinio pluošto gamykla. 
Sako, ji didžiausia Europo
je.

Penkių dienų jokiu būdu 
neužtenka pabūti Kaune 
Reikėtų bent mėnesio, no
rint pamatyti, kaip Kaun- 
nas išaugo į visas puses, 
kaip gyvenamieji rajonai 
plečiasi visuose priemies
čiuose, kaip naujuose dau
giaaukščiuose namuose įsi
kuria darbininkai, tarnau
tojai. Viename tokių gyve
na niano artimi giminaičiai 
Stasė ir Jonas Drižiai. Jis 
dirba siuvykloj. Jų bute 
gražūs baldai, šaldytuvais, 
televizorius ir kiti daiktai, 
apie kuriuos paprasti žmo
nės anksčiau nė galvoti ne
būtu, galėję.

Draugės Narkevičiūtės 
dėka pamačiau kolektyvi-’ 
nius sodnus ir juose vie
nas už kitą gražesnius na
melius, kurie Vilijampolėje 
tęsiasi visu Paneriu. Ten 
kauniečiai laisvalaikiu įdir
ba žeme, auginasi daržo
vių ir įvairiausių vaisių. 
Tai valdžios jiems paskirti 
sklypeliai.

Elektra ir dujos
Atskirai norisi pakalbėti 

prisimenant apie elektrą ir 
dujas Kaune. Moterys vir
tuvėje negali atsidžiaugti 
dujomis. Dabar ir maisto 
virimo darbas sumažėjo ir 
supaprastėjo. Nereikia var
žytis ir dėl to, kiek išnau
dosi elektros ir kad už ją 
reikės brangiai mokėti. 
Pigią elektros energiją 
Kaunui teikia neseniai pa
statyta hidroelektrinė, ku
ri atsirado užtvenkus Ne
muną priešais Petrašiūnus. 
Ta pati elektra suka ir šim
tus tūkstančių ratų ratelių 
Kauno įmonėse ir fabri
kuose.

Koks tai patogumas, gali 
įsivaizduoti tik tas, kas

kai kita. Gyvenau “Daina
vos” sanatorijoje. Jos vyr. 
gydytoja ir administratorė

B-VĖS DIREKTORIAI
Walter Keršulis

pirmininkas
Jurgis Bernotas

vice pirmininkas
Jonas Grybas

sekr.-iždininkas
Peter Jones
Vincas Venckūnas 
Pranas Varaška 
Povilas Venta

su-

Daguiau sveikinimų
Dr. Antanui Petrikai 

Vilnius, 1971. VIII. 28
Gerbiamas Daktare!
Nuoširdžiai sveikinu,

laukusį garbingo aštuonias
dešimtmečio.

Tamstos indėlis į lietuvių 
kultūros lobyną išliks vi
siems laikams. Dirbdamas 
sunkiomis, lietuvių kultūros 
darbui nepalankiomis emi-

pažangiosios organizacijos, 
jų aktyvūs darbuotojai įne
šė neįkainuojamą indėlį į 
bendrą amerikiečių tautos 
kultūrą, prisidėjo prie jos 
žengimo pažangos keliu, 
prie jos kovos su reakcijos 
jėgomis, kuriomis atstovau
ja ras i z m o, militarizmo, 
buržuazi n i o nacionalizmo 
šalininkai.

Linkiu Tamstai sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės.

Gerų dienų Tamstos žmo
nelei.

R. šarmaitis

Mielas drauge Antanai 
Petriką!

Artėja svarbi Jūsų gyve
nimo data — rugsėjo 3 d. 
Jums sukanka 80 metų. Šią 
sukaktį plačiai pagerbsime 
Lietuvoje, ir tenka tik ap
gailestauti, kad ta proga 
negalėjote būti mūsų tarpe. 
Todėl siunčiu Jums pačius 
nuoširdžiausius sukaktuvi
nius sveikinimus per platųjį 
Atlantą. Džiaugiuosi, kad 
pastaraisiais metais mane

gracijos sąlygomis, Jus pa- gu jlimįs sįeja nuoširdi pa
jėgėte sukurti visą krūvą ■ v .n^.^ jasa įdomūs, tu- 
mokslo populiaiizacijos, k-jpiningi laiškai padėjo atsk- 
teratūros. istorijos knygų, ieįsįį naujus akiračius, kad 
kurios sviete musų tautos 
išeivius užjūriouse,

Istorikams ypač yeitinga gav0 miepems bičiuliams 
yra Jūsų knyga “Lietuvių įjūryje, 
literatūros draugija ir pa-j Sveikinda

mokslo populiai izacijos, li“|rinįngį laiškai padėjo atsk-

Jūsų mielas bendradarbia
vimas skatina geriau padė-

Mieste pasidairius
Sausio 1 d. milijono apart- 

mentų nuomininkai gaus 
“dovaną” — nuomų pakėli
mą, 7.5 proc. Pusei nuomi
ninkų teks mokėti 45 proc. 
daugiau, kiek dabar moka.

Prostitucijos tyrinėjime 
kalbėjo dvi buvusios prosti
tutės, bet vėliau tyrinėjimo 
vadovybę užėmė moterų iš
silaisvinimo organiza c i j o s 
narės. Jos aiškino, kad pros
titucijoje taipgi nėra lygy
bės. Moterys areštuojamos 
ir baudžiamos, o vyrai lais
vai palaiko prostituciją.

Pasižymėjęs Mafia gemb- 
leris Masiello nubaustas 2 
metų kai ėjimu ir $5,000 
pasimokė ti. Jis apkaltintas 
bandymu papirkti Internal 
Revenue Service agentą.

Pramogų Kalendorius r
Rugsėjo 26 <1.

Tai bu<s sekmadienis — 
įvyks “Laisvės” oficialus 
atidarymas Jubiliejinio va
jaus. Pradžia pirmą valan
dą dieną. Turėsime gražią 
programą ir užkandžių. 
Prašome dalyvauti. Kviečia 
Spaudos Bendrovės direk
toriai.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.

Naujų filmų iš Tarybų 
Lietuvos rodymas. Rodys 
-J. Grybas iš New Yorko. 
American L e g i o n salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Bronxe ant Stebbins Ave. j Pattenburg, N. J. Įvyks 

mokykla 99 pasilieka uždą- socialis pobūvis pas K. J. 
ryta. Tėvai piketuoja mo- Čiurlius. Prašome šią die- 
kyklą ir atsisako leisti vai- na rezervuoti, 
kus, kol ji nebus atremon-  
tuota.

te, arba tiesiog Lietuvių 
Namo Bendrovei.

Taipgi norime priminti, žangieji Amerikos lie tu-i
kad po suvažiavimo vakare viai”, Jūsų redaguotas “Lai-1f iv.ikti UŽ£?riuvu.
visi suvažiavimo dalyviai svės” šešiasdešimtmečio ąl-jją jus iigos negandai-dar 

bumas.. Kas tyrinės lietuvių ( jĮgaį darbuotis lietuviškoje 
kultūroje, kur Jūsų įžymūs 
nuopelnai yra gražiai pa-? 
gerbti.

Visada su Jumis —
V. Kazakevičius

s J”
| gyvenimo draugę

ir Jūsų 
’argari-

bus pavaišinti.
Proxy įgaliojimus siųsda- pažangiosios minties istori-' 

yra dr. E. Kriaučiūnaitė. mi adresuokite sekamai 
Tai maloni, didelės širdies Lithuanian Bldg. Corp 
moteris. Ji supažindino ma-'Inc. 
ne su sanatorijos gyvenimu 
ir bendrai su kurortu.

Turėjau progos pamatyti 
ir purvo vonias. Jas apro
dė ir jų veikimą žmogaus 
organizmui paaiškino gyd. 
Kačergis. Ten teko išsikal
bėti ir su vienu kolūkiečiu, 
kuris priiminėjo purvo vo
nias. Sako, jam labai skau- 
dėjęs nugarkaulis, o dabar 
jau praeinąs. Matydama, 
kiek- daug žmonių gydosi ir 
poilsiauja, ir žinodama, kad 
už tai jiems nereikia mo
kėti, dažnai galvojau, kaip 
gera, kad dabar ir paprasti 
žmoneliai gali tokiais daly
kais pasinaudoti. Kur tai1 
būtų buvę matyta anksčiau! |

Druskininkuose pabuvoti; 
vienas malonumas. Dienos ( 
metu gali gėrėtis nuostabiai: 
gražia gamta, lankyti mies
to įdomybes, kurių tarpe 
yra ir Čiurlionio memoria
linis muziejus. Jame susi
pažinau su įdomiais mo
mentais iš Čiurlionio gyve
nimo ir kūrybos. Nemažai 
laiko praleidau ir su savo 
giminėmis. Iš Kauno buvo 
atvykusi mano sesers du
kra, o jos Nijolė visados pas 
mane užbėgdavo, kai tik 
baigdavo savo darbą. Ji 
dirba kaip gydytoja “Vil
niaus” sanatorijoje. Tuo 
metu, kai viešėjau Lietuvo
je, Nijolė gavo pagyrimo 
lapą už savo darbą ir visuo
meninę veiklą. Man, kaip 
jos tetai, buvo labai malonu.

Dainavos sanatorijoje ma
no buvimo metu įvyko net 
du koncertai, kurių viename 
dalyvavo dailiojo žodžio 
meistras Tomas Vaisieta. 
Jis recitavo atmintinai Že
maitės, Cvirkos, Donelaičio 
kūrinius. Man taip patiko, 
kad nelaukusi antros dalies 
nuskubėjau jį pasveikinti. 
Sakau, kad tokį į Ameriką 
pasikvietus, tai bent turėtu
mėm ko pasiklausyti!

Be šios progos Druski
ninkuose man teko ir filmą 
pamatyti apie Amerikos lie

B r o n x o kongresmenas 
Badillo, buvęs komisijos na
riu tartis su Attica sukilu
siais kaliniais , reikalauja 
Atticos tragediją nuodug
niai ištirti ir kad Kongre
sas prie ištyrimo prisidėtų. 
Badillo aštriai kritikuoja 
Rockefellerio elgėsi.

t

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

LIETUVIŲ NAMO

tuvius. Mačiau net du kar
tus. Manau, kad tas filmas 
įdomus, ir kai tik mūsų fil- 
mininkas Jonas Grybas 
gaus, tai mes čia Amerikoje 
jį ir pamatysime.

(Bus daugiau)

i ją, Jūsų šiuose darbuose1 
Iras daug vertingų duome
nu.

Ateis laikas, kai Jungti
nių Amerikos Valstijų kul
tūros tyrinėtojai, pažangio
jo judėjimo istorikai vis 
dažniau kreips savo dėmesį: 
į 20-ojo amžiaus pažangiuo- 
sius '

Atliko gerų darbą
Praėjusį šeštadienį rūpes

nius ^i^r^e^ečių1^^818 P°vilas VT?nta atli- 
daugianacionalinės liaudies cJa1^ ( Išmazgojo 
kultūros darbuotojus. Jie n_ lsvninisavo ^aisves sa- 
atras, kad ir Lietuvių lite-, Į68 gundis.^ ,^as -as 
ratūros draugija bei kitos Pasn -uPin£s •

Penki šimtai jaunuolių 
piketavo Rockefellerio raš
tinę, šūkiais lygindami 
Rockefellerį prie Hitlerio, 
taipgi reikalaudami išlais- 
Įvinti Angela Davis.

New Yorko taikos orga
nizacijos smarkiai ruošiasi 
prie karui moratoriumo, ku
ris įvyks spalio. 13 d.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

OJAUS MIZARO
KETVIRTŲJŲ MIRTIES METINIŲ

. A)'

{(f**

•ry

K.

MIRĖ: 1967 m. rugsėjo 23 d.
Ieva

Operacija atidėta
į ’ Praeitame “Laisvės” nu
meryje p r an e š ė m e, kad 
mūsų administratorė Lilli- 

| an Kavaliauskaitė išvyko į 
! ligoninę, kur bus jai ant 
1 akių j) a d a r y t a operacija. 
Bet ligoninėje gydytojai dar 
kartą gerai ištyrė ir nuta
rė operaciją porai-trejetui 

| savaičių atidėti. Lillian su- 
gdįžo prie savo pareigų.

Žmoniškumo teisių admi
nistracija surado mieste 
daugiau kaip 200,000 žydų, 
skurdžiai gyvenančių, dau
giausia seno amžiaus. Jų 
šeimų pajamos nesiekia 
nei $3,000 į metus.

Harleme bus atidarytas 
marksistinis institutas. Re
montuojama apdegusi bal
dų krautuvė, kurioje bus 
įsteigtas institutas.

Rep.

•tr ■L-

Paryžius. — Pietinėje 
Prancūzijoje pasirodė cho
lera, praneša sveikatos mi
nisterija. r*

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona

Valė Gurienė
Trylika metų kai mirė mano mylima žmona Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji; nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris 
Brooklyn, N. Y.

Spalio 17d.
HARTFORD, CONN.*
Įvyks Banketais-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hungerford St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

^Spalio 24 d.
Niujorko Moterų Klubo 

popietė, Laisvės salėje. Vė
liau duosime daugiau infor
macijų. ;

Richmond, Va. — Tary
bų Sąjunga nupirko 350 ra
guočių (galvijų) geriausios 
rūšies. Per trejetą metų 
mano nupirkti apie 100,000. 
Tarybų Sąjungoje dabar 
yra 3 milijonai raguočių. 
Nori padidinti iki 18 mi
lijonų. I prieplaukoje.

Atsiprašome
Praėjusiame numeryje 

“Laisves” buvo paskelbti 
vardai aukojusių “Vilnies” 
fondui. Įvyko dvi klaidos. 
Turėjo skambėti šitaip:

Senas Juozas ........ $15
Veronika Pranaitiene $10
Prašau draugų atleisti.

Ieva Mizarienė

Spalio 30 d.
1-ma kuopa ruošia 

“Laisvės” salėje,
LDS 

popietę
Ozone Parke. Bus rodomi 
filmui. Prašome įsitėmy ti 
parengimo datą ir dalyvau
ti.

Pointiac, Mich. —Mokyk
lų integracijos priešai pike
tavo General Motors dirb
tuvę, kuri parūpina autobu-Honolulu, Hawaii. — Ke- tuvę, kuri parūpina autobu- 

letas Tarybų Sąjungos ka- sus mokiniams pervežti, 
ro laivų buvo sustoję šioje. Laikinai dirbtuvė buvo pri- 

'versta užsidaryti.
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KVIEČIAME Į SVEČIUS
Sekmadienį, Rugsėjo 26 d.

“LAISVĖS” SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y.
Veiks bufetas ir bus kitokių vaišių.
Durys bus atdaros 2-rą valandą

Turėsime oficialų “Laisvės” Jubiliejinio vajaus atidarymą, 
del gavimo naujų skaitytojų ir atnaujinimo senų prenumeratų 
spalio 1 dieną.

Apart pasikalbėjimu, bus ir graži meninė programa, kurią 
AIDO CHORAS.

Ateikite patys ir atsiveskite savo draugus. Gražiai praleisime popietę
Kviečia Spaudos Bendrovės Direktoriai.

Vajus 
prasidės

išpildys




