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KRISLAI
Lietuvos eksportas 
Investmentai š. Airijoje 
Ed. Kennedy laimėtų 
Desperacija kalėjimuose 
Sėmenys-—vaistas

— J. Gasiūnas —
Vilniaus žurnale “Švytu

ryje” Algimantas Liepoms 
rašo:

“Per pastarąjį dešimtme
tį Lietuvos eksportas padi
dėjo tris kartus. 1970 me
tais jis pasiekdavo 74 kraš
tus.”

# Gausieji Lietuvos darbš
čių rankų gaminiai plačia
me pasaulyje išgarsino 
Lietuvos vardą. Į Lietuvą 
dabar atvyksta daugiau ir 
daugiau turistų bei svečių 
savo akimis pamatyti tą 
kraštą, iš kurio gauna įvai
rių gaminių.

A. Lieponis atžymi, kad 
“Lietuva, kuri 1939 metais 
eksportavo už... 60 0 litų, 
šiandien išveža elektroninę 
skaičiavimo techniką, meta
lo piovimo stakles, teleapa- 
ratūrą, žemės ūkio mašinas 
ir t. t.”

Pastaraisiais metais Jung
tinių Valstijų korporacijos 
nuolat didina savo invest- 
mentus Šiaurės Airijoje.

Šiuo metu Šiaurės Airi
joje yra 35 amerikiečių fa
brikai, kuriuose dirba 5% 
visų šioje teritorijoje dar
bininkų. Nuo 1969 metų 9 
kompanijų investmentai pa
didinti 84 milijonais dolerių.

Amerikiečiai investoriai, 
aišku, remia protestantų 
režimą, kuris padeda prie
spaudoje palaikyti katali
kus ir protestantus darbi
ninkus ir iš jų daugiau 
amerikiečiams pelnų pada
ryti.

Gallup Poll apskaičiavimu, 
Edward Kennedy šiuo metu 
yra populariausias demo
kratų prezidentinis kandi
datas.

Už Ed. Kennedy pasisakė 
26% apkla u s i n ė t ų demo
kratų, už Ed. Muskie—22%, 
už Hubert Humphrey —13 
procentų. Kiti gavo po 
daug mažiau.

. 4 Jeigu senatorius Kennedy 
rimtai pasirįžtų demokratų 
konvencijoje prezidentinę 
kandidatūrą laimėti, nea
bejotinai jis ir laimėtų ir 
rinkimus.
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Oregono psichologas Tho
mas E. Gaddis rašo, kad 
Jungtinių Valstijų kalėji
mai randasi desperacijoje. 
Kalinių sukilimai parodo, 
kad kaliniai atsisako toliau 
gyventi, kaip gyvuliai.

Jeigu tūkstančiai kalinių 
įsitraukia į sukilimus, rizi
kuodami savo gyvastį, tai 
kas nors negero su kalėji
mų režimu.

Sukilę kaliniai šaukia, kad 
jie ne žvėrys, kad jie nori 
gyventi kaip žmonės. Kalė
jimuose reformos būtinai 
reikalingos dabar, o ne ka- 

s$a nors ateityje.

Doc. P. Tamošaitis “Moks-

Daugelis darbo unijų ragina 
streikuoti moratoriumo 

dieną spalio 13

Thieu bando teroru išlaikyt 
prezidento vietą, daužo 

priešingas demonstracijas
Washingtonas. — Sociali

nės Tarnybos Darbininkų 
Federacija su 40,000 narių 
užgyrė karui moratoriumą 
ir nutarė kviesti visus dar
bininkus spalio 13 d. sulai
kyti darbus ir dalyvauti de
monstracijose prieš karą ir 
prieš algų įšaldymą.

Kiek pirmiau jau dauge
lis unijų prisidėjo prie mo
ratoriumo ir nusitarė tą 
diena streikuoti. Vakaru 
pakraščio streikuojan tieji 
longšormenai aktyviai da
lyvaus moratoriumo demon
stracijose. Atlanto pakraš

Išvijo 15,000 žmonių iš 
okupuoto arabų rajono

Niujorkas (TASS - EL
TA).—Sužinota naujų fak
tu, kad Izraelio valdžia aiš- 
kiai ketina aneksuoti oku
puotas arabų teritorijas.

SNO Artimųjų Rytų agen
tūra, teikianti pagalbą Pa
lestinos pabėgėliams ir pa
dedanti organizuoti darbus, 
Suvienytųjų Nacijų 'Orga

Gyvybė galima ir kitose Bažnyčia kritikuoja
tolimose planetose savo veiklą

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos erdvių tyrinėjime 
pasižymėję mokslininkai tei
gia, kad kitose tolimose pla
netose kur nors gali būt gy
vybė.

Mokslinės priemonės dar 
nėra tiek ištobulintos, kad 
galėtų ištirti labai tolimas 
planetas, todėl šis klausimas 
pasilieka ateičiai.

Phnom Penh, Kambodija.— 
Amerikos ambasados na
riams žaidžiant “softball” 
žaidimą, kas tai įmetė gra
natų į žaismių aikštę. Gra
natų sprogimas užmušė du 
amerikiečius diplomatus ir 
10 sužeidė.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
gyvenimo reikmenų kainos 
pakilo rugpiūčio mėn. 0.4% 
arba dvigubai daugiau, kaip 
liepos mėn.

las ir Gyvenimas” žurnale 
rašo:
'“Sėmenų sėklos nuo seno 

vartojamos medicinoje, nes 
jose daug sėmenų aliejaus 
ir gleivių, kurios teigiamai 
veikia uždegimo pakenktą 
skrandžio gleivinę. Tam 
tikslui reikia paimti 2-3 
šaukštus sėmenų, užpilti pu
se litro karšto vandens ir 
pavirinti 45-60 min. Paskui 
perkošti per tankų sietelį ir 
ataušinus gerti 3 kartus per 
dieną po pusę stiklinės 15-20 
min. prieš valgį.” 

čio longšormenai taipgi išei
na streikam

Liaudies Koalicija Taikai 
ir Teisingumui, taipgi Na
cionalinė Taikos Koalicija 
išleido bendrą atsišaukimą, 
kviečiant dalyvauti demon
stracijose spalio 13 ir lap
kričio 9 dienomis.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Visnuomenės santykių mi
nistras Bleakley rezignavo, 
protestuodamas prieš laiky
mą kalėjimuose nužiūrėtų 
asmenų be teismo po keletą 
mėnesių.

nizacijai pateikė pranešimą, 
kurio duomenys rodo, 
jog vien pastaruoju metu 
Izraelio valdžia iš užgrobto 
Gazos rajono išvijo daugiau 
kaip 15,000 žmonių.

Ištremtųjų arabų namai 
griaunami, nes “reikia” 
tiesti naujus kelius “saugu
mo tikslais,” sakoma prane
šime.

Meksikos Miestas.—Romos 
katalikų bažnyčios hierar
chija paskelbė savo rapor
tą, kuriame kritikuoja savo 
veiklą, padėjusią liaudį pa
laikyti priespaudoje.

Pirmą kartą Romos ka
talikų bažnyčios vadovybė 
Meksikoje prisipažino, kad 
bažnyčia nepadeda liaudžiai 
kovoti prieš skurdą ir prie
spaudą.

Washingtonas.—Mirė bu
vęs Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Hugo L. Blacky pa
sižymėjęs kovotojas prieš 
reakciją, makartizmą, ra
sizmą. Palaidotas Arlington 
National Cemetary.

Izraelis savinasi visą 
Jeruzalės miestą

Tel Avivas. — Izraelio ka
binetas vienbalsiai nutarė 
nesiskaityti su Jungtinių 
Tautų tarimu nesisavinti vi
sos Jeruzalės.

Kabinetas nutarė, kad vi
sa Jeruzalė būtų sujungta 
pastoviai. Arabišką Jeru
zalę izraeliečiai okupavo 
1967 metų kare i r dabar 
laipsniškai žydais apgyven
dina.

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Partizanai užpuolė 11 ame
rikiečių ir jų talkininkų ba
zių arti Kambodijos rube- 
žiaus. Kitose vietose parti
zanai taipgi užpuldinėjo sa
vo priešus ir padarė jiems 
nemaža nuostolių.

TSRS ir Jugoslavija jau 
susitarė bendrauti

Belgradas. — Tarybų Są-lkių tarp abiejų šalių ir ko- 
jungos Kompartijos genera- munistų partijų, įvairiais 
linis sekretorius Brežnevas klausimais pasikeičiant nuo-
ir Jugoslavijos prezidentas 
Tito pasirašė labai svarbią 
deklaraciją, kurioje pasaky
ta, kad Jugoslavija laikosi 
nepriklausomai vystyti savo 
šalyje komunizmą ir niekas 
neturi kištis į vidinius jos 
reikalus.

Deklaracijoje taipgi pasi
sakyta už gerinimą santy-

Tarybų Lietuvoje
Valgyklos cechuose

Klaipėda (ELTA). —Vie
noje “Baltijos” laivų sta
tyklos pamainoje dirbantys 
žmonės gali papietauti per 
dvidešimt minučių. Kiekvie
name ceche įrengtos val
gyklos, kuriose pietų metu 
darbininkus visuomeniniais 
pagrindais aptarnauja kom
jaunimo profsąjungų or
ganizacijų aktyvistai.

Įrengiant valgyklas ce
chuose, laisvai a i k i u talki
ninkavo brigados, < komjau
nimo grupės. Savo jėgomis 
laivų statytojai rekonstra
vo patalpas, padarė stalus, 
kėdes. Darbininkai, sutikę 
pietų metu aptarnauti ce
chų kolektyvus, lankė įmon- 
nėje veikusius visuomeninio 
maitinimo darbuotojų kur
sus, konsultavosi su valgyk
lų tresto specialistais. Da
bar į cechus kasdien prista

faną piketavo įr 
Alaskos gyventojai
Portland, Ore. — Prez. 

Nixonas susitiko su Japo
nijos imperatoriumi Hirohi
to Alaskos mieste Anchor
age ir tarėsi dėl artimesnių 
santykių su Japonija, taipgi 
dėl Nixono kelionės į Kini
ją.

Vykdamas į Alaską, Nixo
nas buvo sustojęs Oregono 
ir Washingtono valstijose.

Tūkstančiai alaskiečių pi
ketavo Nixoną, demonstra
vo, protestuodami prieš ren
giamą branduolinį sprogdi
nimą Alaskoje. Reikalavo 
sulaikyti sprogdinimą.

Washingtonas. — Konsti
tucinės Veiklos Amerikie
čių organizacija skelbia, kad 
darbo unijos 1970 metais iš
leido rinkimų vajuje dau
giau kaip $1,200,000, dau
giausia kandidatų paramai 
gubernatorių vietoms. MGa
noma, prezidentiniais me
tais, bus išleista daug dau
giau.

Vatikanas. — Popi ežius 
Paulius, minėjo 74 metų su
kaktį. Paskleisti gandai, kad 
jis netrukus rezignuos ir 
užleis jaunesniam tą vietą. 
Jam nepatinka daugelio ka
talikų reikalavimai refor- 
muo ti katalikų bažnyčią, pa
naikinti celibatą ir 1.1. 

monėmis. Pasisakyta už 
prekybinių ir kultūrinių ry
šių praplėtimą.

Po deklaracijos pasirašy- 
mo Brežnevas išvyko į Ven
grijos sostinę Budapeštą 
pasitarti dėl Jugoslavijos 
santykių. Manoma, bus su
laikyta Vengrijos spaudoje 
kritika Jugoslavijos adre
su.

tomi treji kompl e k s i n i a i 
karšti pietūs.

Cechuose organizavus val
gyklas, laivų statytojams at
sirado galimybė 40 pietų 
pertraukos minučių skirti 
poilsiui.

Gausėja naujakurių
Šilalė.—20 metų išgyveno 

senoje trobelėje “Naujo gy
venimo” kolūkio narys Kaz. 
Tolei kis. O šiemet išsikelia į 
kolūkio gyvenvietę Kvėdar
noje, kur pasistatė naują 
aštuonių kambarių su visais 
patogumais namą.

Ruošiasi švęsti įkurtuves 
Juzefą Jasienė ir kiti žem
dirbiai.

Rajone kasmet iš melio
ruojamų plotų į gyvenvietes 
persikelia daugiau kaip 100 
šeimų.

“Artojas”

Kinija atmeta “dvieju 
Kiniją” siūlymą

Pekinas. — Kinijos dien
raštis “Jenminh Jih Pao” 
griežtai smerkia Jungtinių 
Valstijų rezoliuciją, kuri 
siūlo Kiniją priimti į Jung
tines Tautas ir Saugumo 
Tarybą, bet palikti Jungti
nėse Tautose ir T ai v aną 
(Formosą).

Jeigu tokia rezoliucija bū
tų priimta, Kinijos Liaudies 
Respublika negalėtų būti 
Jungtinių Tautų nare, laik
raštis rašo. Taivanas, yra 
tik Kinijos dalis, tai negali 
būti kita Kinija. Tik viena 
Kinija turi teisę būti Jung
tinių Tautų nare.

Lansing, Kansas. — Su
streikavo apie 100 virtuvės 
tarnautojų kalinių. Kalėji
mo viršininkas p a re i š k ė, 
kad dėl streiko visi kaliniai 
negaus maisto.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Afrikos Vienybės Organi
zacija pasmerkė NATO ša
lis, kurios remia Portugali
ją, kariaujančią už išlaiky
mą kolonijų Afrikoje.

Bonna, Vak. Vokietija.— 
Socialistų jaunimo konfe
rencija nusitarė reikalauti 
paleisti iš kalėjimų Angela 
Davis ir kitus politinius ka
linius Jungtinėse Valstijose.

Saigonas. — Prezidento 
Thieu policija ašarinėmis 
bombomis ir kitais ginklais 
daužo priešvaldiškas demon
stracijas Pietų Vietnamo 
miestuose. Thieu įsakė po
licijai šaudyti tuos, kurie 
kokiu nors būdu priešinasi, 
kelia riaušes, bombas pa
naudoja prieš amerikiečių 
automobilius. O tokių at
sitikimų pilna.

Priešvald iškošė demon
stracijose dalyvauja tūks
tančiai, reikalaudami nu
kelti prezidentinius rinki
mus iš spalio 3 d., taipgi 
ragina Thieu rezi g n u o t i.

Nixonas įsikišo į uostų 
darbininkų streiką

Portland, Ore. — Vykda
mas į Alaską pasimatyti su 
Japonijos karalium Hirohi
to, prez. Nixonas buvo čia 
sustojęs ir tarėsi su Vaka
rų pakraščio longšormenų 
vadais bei laivų atstovais.

Jis ragino abi puses tai
kytis. ir baigti ilgą -longšor
menų streiką, “bandyti pa
siekti susitaikymą iki kitos 
savaitės pabaigos.”

Motina jau žino, kad 
jos vaikai mirs

South San Francisco, Ca
lif. — Mrs. Jacqueline Col
lum vyriausia duktė jau mi
re. Motina tikrai žino, kad 
ir kiti trys vaikai taipgi 
mirs.

Visi keturi jos vaikai su
sirgo nepagydoma Batten 
liga, kuri laipsniškai naiki
na centrinę nervų sistemą. 
Medicinos mokslas, kol kas, 
tokios ligos negali nugalėti.

Washingtonas. — 14 šios 
apylinkės unijų užgyrė ka
rui moratoriumą spalio 13 d. 
ir pasisakė tą dieną strei
kuoti prieš karą.

Jaunimas ęązdina karo 
palaikytojus

Milwaukee, Wis. — Buvęs 
senatorius demokratas Mc
Carthy ir republikonas kon- 
gresmanas McCloskey pa
reiškė 3,000 jaunimo susi
rinkimui, kad jaunimas gąz- 
dina Nixona ir jo rėmėjus.

Jis ragino jaunuolius už
siregistruoti ir aktyviai da
lyvauti rinkimų vajuose, 
balsuoti už kandidatus, ku
rie aiškiai pasisakys prieš 
karą, už taiką.

Hong Kongas.—JAV Vals
tybės departamento specia
listas Kinijos reikalais John 
Service atvyko Kinijon. Gi
męs Kinijoje prieš 62 me
tus ir ilgiausia ten gyvenęs, 
tai gerai vartoja kinų kalbą. 

Tuo pačiu metu Saigone po 
policijos apsauga įvyko pro- 
valdiška demonstracija, ku
rioje dalyvavo tik apie 200 
Thieu rėmėjų.

Partizaniška kova smar
kiai padidėjo visoje šalyje.

Montgomery, Ala. — Pie
tinių valstijų negrai moky
tojai tarėsi sudaryti savo 
organizaciją ar panaudoti 
kitas jiems palankias orga
nizacijas kovai už apgyni
mą jų teisių, kad mokyklo
se nebūtų rasinės diskrimi
nacijos.

Nixonas pripažino, kad 
abi pusės yra padariusios 
progreso, bet nepakanka
mai greitai eina prie susi
tarimo.

Ft. McPherson, Ga.—Pen
kių militarinių oficierių 
teismas išteisino kapitoną 
Mediną, kaltinamą už civi
linių. skerdynes Pietų Viet
namo My Lai kaime.

Poliucija didėja 
Pacifiko salose

Noumea, Naujoji Kaledo
nija. — Pietų Pacifiko teri
torijų metinėje konferenci
joje atžymėta, kad Pacifiko 
salose smarkiai plečiasi po
liuci ja (teršimas).

Pirmiau buvę gamtiniai 
puikios salos dabar praran
da natūralinį grožį, kai vi
sur užteršimas didėja. Ta
rėsi, kaip kovoti su poliu
rija.

Kopenhaga.—Danijos par
lamentiniuose rinki m u o s e 
valdžios koalicija, suside
danti iš trijų dešiniųjų par
tijų, prarado 10 vietų, ku
rias laimėjo kairiosios par
tijos. Dabar kairiosios par
tijos reikalauja valdžios re
zignacijos.

Saigonas.— Pietų Vietna
me artėjant prezidentiniams 
rinkimams spalio 3 d. padi
dėjo opozicijos spaudimas 
atidėti rinkimus, kad galė
tų daugiau kaip vienas kan
didatas būti rinkimų sąra
še. Daugelyje vietų ištin
ka kruvini susikirtimai.

Chicago. — Pereitą savait
galį negrų vadai praleido 
prie uždarytų durų pasita
rimus, kaip geriau pasi
ruošti prezidentiniams rin
kimams. Planuoja iškelti 
negrą prezidentinį kandida
tą.

Taipei, Taivanas. — Čia 
siautęs viesulas padarė daug 
nuostolių, žuvo 30 žmonių.
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Talkon, drauges ir draugai!
šiandien, spalio 1 dieną, prasideda mūsų “Laisvės” 

rudeninis jubiliejinis vajus gauti naujų skaitytojų, at
naujinti išsibaigusias prenumeratas ir sukelti penkioli
kos tūkstančių dolerių fondą. Pasimojimai yra dideli ir 
garbingi. Jiems pasiekti yra reikalinga visų “Laisves” 
skaitytojų ir bičiulių aktyviška talka. Kiekvienas gali 
joje kuo nors pasižymėti—gal gavimu naujo skaitytojo, 
gal greitu atsinaujinimu savo prenumeratos, gal pagal 
išgalę auka į fondą.

Pilnai pasitikime, kad šis mūsų nuoširdus kivetimas 
į talką susilauks plačiausio atgarsio visuose laisviečiuose. 
Darykime taip, kad rugiapiūtei-vajtii pasibaigus, galėtu
me iš širdies sakyti.* Darbas puikiai atliktas. Džiaugiuosi, 
kad ir aš prie jo pagal išgalę prisidėjau!

Ieško sau ištikimų pastumdėlių
VIENAS šios šalies Aukščiausiojo Teismo narys 

mirė, o kitas geruoju pasitraukė. Mirė Black, o rezignavo 
Harlan. Prezidentui Nixonui proga paskirti į jų vietą ki
tus narius. Nereikia nė sakyti, jog vietos labai labai svar
bios. Na, ir prezidentas ieško kandidatų.

Smarkiai keliamas klausimas, kad pagaliau turėtų 
būti į Aukščiausiąjį Teismą įleista nors viena moteris. 
Iki šiol visoje ilgoje teismo istorijoje nėra jo nariu buvus 
moteris. Tai baisi diskriminacija prieš šalies daugumą 
gyventojų. Panašu į katalikų bažnyčios diskriminaciją 
prieš moteris, kur irgi dar ir šiandien moteris neįlei
džiama į kunigus ! Taigi, būtų gera, kad Nixonas tą ne
lemtą tradiciją sulaužytų ir moterį paskirtų Aukščiau
siojo Teismo nare.

Bet ryšium su skyrimu naujų teisėjų, mums labai 
rūpi ir kitas klausimas. Savo vėliausiame susitikime su 
korespondentais prezidentas Nixonas jau pasakė, kokių 
kandidatų į Aukščiausiąjį Teismą jis sušilęs ieško. Jis 
atvirai pasakė, kad jis ieško ne tokių, kurie būtų toms 
aukštoms pareigoms tinkamiausi, bet tokių, kurie yra 
jo reakcinės ideologijos šalininkai, ir tai pasakė net ne
rausdamas iŠ gėdos!

Tai bene bus pirmas toks šios šalies prezidentas, ku
ris viešai pasakytų, kad jis teisėju skirs tiktai savo ide
ologijos šalininkus. Jis nori sudaryti teisme tokią dau
gumą, kuri ištikimai šoktų pagal jo muziką, kuri aklai 
pildytų jo visus įsakymus ir pageidavimus.

Čia jau didelis pavojus Amerikos žmonių laisvėms ir 
gerovei. Reikia pasakyti, kad Blackui esant nariu ir 
Warrenui vadovaujant, Aukščiausiasis Teismas yra išne
šęs visą eilę puikių sprendimų, apsaugančių žmonių tei
ses ir laisves. Jeigu prezidentui Nixonui pavyktų susi
daryti teismą tik iš savo ideologijos pasekėjų, būtų reak
cijai plačiai atidarytos durys tas teises ir laisves siau
rinti, net ir naikinti. Yra ko Amerikos žmonėms susirū
pinti. č '

Nixono ir Hirohito susitikimas
TOLIMOJE Alaskoje rugsėjo 26 dieną įvyko mūsų 

prezidento Nixono dviejų valandų susitikimas su Japoni
jos imperatoriumi Hirohito. Susitikimas buvęs labai 
“šiltas,” labai “draugiškas.” Abudu kalbėjo apie jų at
stovaujamų šalių talkininkavimą ir bendradarbiavimą. 
Bet jiedu daugiau nieko ir nenuveikė. Visi sutinka, kad 
vėliausiais laikais iškilę tarp Amerikos ir Japonijos po
litiniai (dėl prezidento kelionės į Pekiną) ir ekonominiai 
(dėl pakėlimo muitų ant iš Japonijos įvežamų produktų) 
nesusipratimai net nebuvę pakelti prezidento ir impera
toriaus susitikime.

Komercinėje spaudoje daug dėmesio kreipiama į tą 
faktą, kad imperatorius Hirohito yra pirmas Japonijos 
valdovas įkelti koją į svetimą žemę, ir kad toji žemė 
yra mūsų Amerikos. Ta prasme, žinoma, imperatoriaus 
žygis yra istorinis. Bet Japonijos valstybės galva, ma
tyt, yra pasimojęs tas kvailas tradicijas palaidoti ant 
visados. Iš Alaskos jis nebegrįžo Japonijbn, o pasileido 
ilgon kelionėn į Europą. Ten jis aplankysiąs visą desėt- 
ką šalių. Už tai imperatorių tenka tik pasveikinti.

Tik bėda su patimi imperatoriumi. Nors, tiesa, iš 
lauko pusės niekas neturi teisės diktuoti japonams, kas 
turi būti jų valstybės jgalva, bet juk jie galėjo išsikepti 
imperatorių nekruvinomis rankomis. Šio imperatoriaus 
rankos storai sukruvintos amerikiečių ir kitų šalių žmo
nių krauju. Jis Japonijai vadovavo Antrojo pasaulinio 
karo laikais. Jis yra karo kriminalistas. Jis turėjo būti 
Niuremburge teisiamas kartu su hitleriniais kriminalis
tais ir nubaustas. Jį išgelbėjo mūsų generolas McArthu- 
ras, atsisakydamas jį teismui išduoti. Ne tik išgelbėjo 
jo gyvybę, bet dar ir ant sosto paliko. Ir tik dėka to, 
jis šiandien yra Japonijos imperatorius. Netenka abejoti, 
kad jis iki gyvos galvos bus dėkingas amerikiečiams už 
tas taip pat istorines jam paslaugas.

Kas ką rašo ir sako
ŠIE GYDYTOJAI 
REIKALINGI SKUBAUS 
GYDYMOSI

Na, tai jau ir po taip vadi- 
n a m ų Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos “suvažiavimo”. Jau 
turime jų ir tiesiog pasaulį 
“purtą n č i u s” nutarimus. 
Juos svietui paskelbė 
Brooklyno “Darbininkas” 
(rugs. 24 d.).

Smarkiai būsite suvilti 
tie, kurie manėte, kad šitie 
“iš viso pasaulio” suvažiavę 
lietuviški gydytojai ką nors 
pasvarstys ir pasakys mū
sų sveikatos reikalais. O tiek 
daug tų reikalų! Bet nė ma
žiausio iš jų žodelio.

Svarbiausias jų nutari
mas, tai “pasveikinti: JAV 
prezidentą, Amerikos Medi
cal Association prezidentą, 
Lietuvos diplomatinę tary
bą, VLIKą, ALTą, PLB ir 
JAV Lietuviu Bendruome
nę”.

Nereikia ne sakyti, jog 
jie nepamiršo ir mūsų gim
tojo krašto — Tarybų Lie
tuvos, ant jos išliejo savo 
karčiausią, pikčiausią tulžį. 
Jie ragina “veiksnius” eiti į 
Jungtines Tautas “dėl geno
cido vykdomo okupuotoje 
Lietuvoje”. Jiems Lietuvoje 
psichiatrinėse 1 i g o n inėse 
“prievarta uždarytus žmo
nes kankina įvairių vaistų 
pagalba ir laisvės atėmimo 
priemonėmis”. Na, ir jie 
sveikina žmogžudžius Bra
žinskus ir prašo Turkijos 
valdžią “ir toliau jų neiš
duoti Tarybų Sąjungai.”

Iš šių suvažiavimo nutari
mų aišku, kad šitie gydyto
jai serga labai pavojinga li
ga ir yra reikalingi greito 
gydymosi. Jie serga kraš
tutine reakcine ideologija ir 
nesuvaldoma neap ykanta 
Tarybų Lietuvai, jos žmo
nėms ir vadovybei.

NEREIKALINGA 
TALKA...

Visa klerikalinė spauda 
kasdien savo nelaimingiems 
skaitytojams pliekia į ausis, 
kad su komunistais neturi 
ir negali būti jokio susikal
bėjimo, jokio susitarimo. 
Kala ir kala, kad jokia “lai
svoji” šalis neturėtų tartis 
ir jokių sutarčių .daryti su 
komunistiniais k r a š t a is. 
Bet, matyt, jų redaktoriai 
nesijaučia pakankamai savo 
tokia propaganda paveikę 
savo skaitytojus, kad antai, 
Chicagos marijonų “Drau
gas” (rugs. 23 d.) pasišaukė 
kokį ten įspaną “filosofą” 
Madariago jiems padėti sa
vo skaitytojus šia tema “ap
šviesti”.

Na, ir dviejų špaltų straip
snyje “Ar verta tartis su 
komunistais?” šio “filosofo” 
lūpomis storomis raidėmis 
“Draugo” redaktoriai dar 
kartą surinka: Negalima!

Pasikvietimas talkon už- 
kietėjusio ispaniško fašisto 
“filosofo” tik parodo “Drau
go” redaktorių nepasitikėji
mą savo protu ir argumen
tais.

Beje, ponas Madariaga 
nepasitenkina draudimu be
sitarti ir nedraugauti su 
komunistais bei komunisti
nėmis valstybėmis. J i s, 
“Draugo” redaktorių žod
žiais, tiesiog kerta, kad “jei 
demokratinis kraštas ieško 
draugystės su komunistine 
vyriausybe jis jau virsta sa
vo tautos priešu.”

Įdomu ir tas, kad šis pra
keikimas “Drauge” paskelb

tas “ryšium su numatyta 
prezidento Nixono kelione į 
raudonąją Kiniją.”

NAUJAS DIDŽIULIS 
PASIMOJIMAS!

Savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas” (rugs. 18 d.) skai
tome korespondentės Mari
nos Baublienės pasikalbėji
mą su Bronium Kurkuliu. Iš jo 
sužinome, kad jau gerokai 
pasistūmėta pirmyn pasi
ruošime išleisti universalinę 
Lietuvišką j ą enciklopediją. 
Kaip žinia, jau turime Ma
žąją lietuvišką tarybinę 
enciklo p e d i j ą. Tai trijų 
tomų, 2,600 puslapių, 18,000 
straipsnių veikalas. Bet 
Universalinė enciklopedija 
bus daugiau negu dvigubai 
didesnis leidinys. Kurkulis 
sako:

“Planų turime daug ir 
gražių. Pagrindinis mūsų 
uždavinys — išleisti aštuo- 
nių tomų universalinę Lie
tuviškąją tarybinę enciklo
pediją. Jos apimtis — 480 
spaudos lankų. Tai jau bus 
gana didelis leidinys, o jei 
pavyks jį išleisti mūsų da
bartiniu formatu ir dar 
gauti vienu punktu smul
kesnį šriftą, tai turėsime vi
sai solidžios apimties enci
klopediją. Joje galėsime iš
spausdinti 75-80 tūkstančių 
straipsnių.”

Kurkulis tęsia:
“Mažoji enci k 1 o p e d i j a 

skirta specialiai Lietuvai. 
Apie kitas tarybines res
publikas, svetimus kraštus, 
įvairius įvykius rašėme tik 
tiek, kiek jie buvo susiję su 
Lietuvos gyvenimu. Uni
versalinės enciklo p e d i j o s 
skaitytojas ras žinių apie 
pasaulio florą ir fauną, apie 
visuomenės vystymąsi nuo 
seniausių laikų iki šių die
nų, apie mokslo pasiekimus, 
kultūrą, pasaulio politinio 
žemėlapio p a s i k e itimus. 
Daug vietos skirsime pa
saulio tautų literatūrai ir 
menui. Žinoma, plačiausiai 
nušviesime broliškųjų tary
binių respublikų, kaimyni
nių socialistinių šalių gyve
nimą. Juk neracionalu bū
tų skirti lygiai vietos vi
siems pasaulio rajonams. 
Kas arčiau mūsų, tas mums 
svarbiau. Tiesa, būna ir iš
imčių.”

Nuoširdžiausi mūsų svei
kinimai šio gražaus, didelio 
leidinio sumanytojams, pla
nuotojams ir darbuotojams. 
Tik vienas taip pat nuošir
dus mūsų patarimas: Su
simildami, nebemaž i n k i t e 
šrifto. Juk toks leidinys 
skiriamas ne tik mokslei
viams bei studentams, bet ir 
mok y t o j a m s, ir profeso
riams, ir mokslininkams, ir 
net norintiems šviestis dar
bininkams ir kolūkiečiams, 
ar ne?

Seniausiu Amerikos gyventojų 
likimas turtingiausioj šalyje
Cedar City, Utah.—Sena 

Paiute vadinama indėnų 
gentis turi seną legendą 
apie Baltosios ir Raudono
sios rasių atsiradimą.

Dievas turėjo du sūnus. 
Vyresnysis buvo ramaus 
būdo, nepriklausomas, sa
vais reikalais besirūpinan
tis, ir jos tapo indėnų tėvu. 
Jaunesnysis sūnus buvo nie
kuo dėtas vaikas, visuomet 
norėjo visko, ką tik pama
tė, ir tapo Baltosios rasės 
tėvu.

Bet legenda nepasako, kad 
baltieji žmonės, norėdami 
vandenų, kas gyvybei išlai
kyti yra būtina, Utah brūz
gynuose užgrobė visus upe
lius ir šaltinius, kur Paiute 
gentis su pasididžiavimu 
per gentkartes gyveno.

Vienas jų genties narys, 
mistišku vardu W o v o k a, 
1890 metais pasiskelbė Me
si j ūmi. Jis sakė, kad iškils 
tvanas ir nušluos baltuosius 
žmones. Q indėnai sulips į 
kalnų viršūnes, ir kuomet 
vanduo atslūgs, jie nusileis 
žemyn ir vėl užims praras
tas žemes.

Kita Paiute indėnų gen
tis,- vadinama Old Posey, 
vedė paskutinį sukilimą 
prieš Jungtines Valstijas

per aštuonerius metus ban
dydama išvyti baltuosius iš 
indėnų žemių. Jų vadas nuo 
žaizdos mirė slėptuvė
je 1923 metais.

Šiandien nebeliko kas ka
riautų prieš baltu o sius. 
Tiktai 1,200 beišliko tų in
dėnų. Jie dabar gyvena di
džiausiame skurde.

“Mes dabar ant tiek nu
alinti, jog nebeturime vil
ties atsigriebti,” aimanuo
ja jų vadas Clifford Jake.

Ne veltui indėnai dainuo
ja

“Kalnas yra mano namai. 
Kai aš buvau mažas, aš žai
džiau tenai. Indėnai ten 
žvejojo ir medžiojo stirnas 
dėl maisto. Bet atėjo svetim
šalis ir atėmė iš manęs na
mus. Dabar aš ten nebega
liu žvejoti, nebegaliu ten 
medžioti. Kuomet aš pa
žvelgiu į tą kalną, aš ma
tau atėjūną ir susergu. Ne
bėra mano namų, todėl už
simerkiu, kad nematyčiau.”

Tai kas čia, jeigu ne be
gėdiškas naikinimas seniau
sių Amerikos gyventojų?!

Pagal kolumnistą 
Jack Anderson, 

paruošė
J. Bimba

Buržuazijos menas — Al
fredo Hitchcock pjesės, ku- 
rios kelia negyvėlius iš gra
bų. Bob Hope juokai daž
nai linksmina Baltąjį Na
mą, Billy Graham perpra
šo dievą už visų nuodėmes. 
Visi pereina tas ribas, ku
rios skirtos žmogui. Jei 
žmogui viskas galima, tai 
tada lieka klausimas, kas 
jis per žmogus? Ar jis 
išlaiko žmogaus standartą 
(tipą) ?

A. L. savo knygoje visus 
šiuos klausimus iškelia ir į 
juos duoda atsakymą.

J. Dzūkelis

Lietuvos rašytojai apie Ameriką

Medūza jūros “vapsva,” 
gyvenanti šiltuose Austra
lijos, Indonezijos ir Filipinų 
vandenyse, laikoma viena iš 
pavojingiausių jūros pa
baisų. Jos kūnas žmo
gaus galvos dydžio ir tu
ri ne mažiau kaip 40 
čiuptuvėlių, kurių ilgis iki 
6 metrų. Kiekvienas čiup
tuvėlis turi apie 100 tūks
tančių spygliuotų ląstelių. 
Kai tūkstančiai skaidulų 
įsisiurbia į žmogaus kūną 
— galas. Skaidulos yra dil
ginamosiose ląstelėse, jos 
sudirgintos įšvirkščia nuo
dus.

Jau keletas Lietuvos rašy
tojų viešėjo JAV ir parašė 
savo įspūdžius ne tik apie iš
eivijoje gyvenančius lietu
vius, o ir apie šią šalį: kaip 
ji jiems atrodo ir kaip čia 
gyvenimas klostosi.

Rašytojas Juozas Baltu
šis patiekė labai rinitą, 
patrauklią skaityti pamo
kinančią knygą apie šios 
šalies kultūrą, puspročius, 
milijonierius, apie klasių 
santykius, apie tautines 
mažumas, jų gyvenimą ir 
net apie Hollywoodo akto
rius. Teisingai viską aprašė.

Albertas Laurinčiukas 
parašė dvi kiek didesnio 
formato knygas ir abidvi 
labai geros. “Trečioji Dole
rio Pusė” yra 410 puslapių 
ir “Juodasis Kraujas” 340 
puslapių. Kietais viršeliais 
ir su daug nuotraukų-pa- 
paveikslų. Abidvi knygos 
yra pamokinančios, perpil
dytos ištraukomis ir isto
riniais įvykiais.

Perskaičius jas galas nu& 
galo, ir vėl reikalui esght 
eini atgal į jųjų puslapius 
ir ieškai tų faktų, kuriuos 
tu pastebėjai skaitydamas, 
kad juos panaudoti kur yra 
reikalas ir proga.

“Trečioji Dolerio Pusė” 
knyga, rodosi, būtų tik apie 
dolerį, apie Amerikos va
liutą, ant kurios yra priga- 
vingas ir melagingas obal- 
sis, būtent, “Dievu mes 
tikime” (In God We Trust). 
Ką bendro turi Amerikos 
doleris su dievu? Gal nei 
tiek, kiek tie 30 grašių, už 
kuriuos Judošius pardavė 
Kristų.

Knygoje iškeliama daug 
vertingų istorinių klausi
mų apie šalių, rasių ir tau
tų sugyvenimą. Jei A. L. 
tiek daug žino be patikrini
mų istorijoje, tai tikrai la
bai daug jis savo proto san
dėlyje yra sutalpinęs. O jei 
jis šiuos visus iškeltus fak
tus turėjo patikrinti, šią 
knygą berašydamas, tai jis 
tikrai turėjo labai sunkiai 
dirbti.

Ne už dyką jam buvo 
paskirtas atsakingia u s i a s

spaudos darbas Lietuvoje— 
Vilniaus “Tiesos” vyriausio 
redaktoriaus vieta.

“Juodasis Kraujas” kny
ga, mažiau ar daugiau, lie
čia Afriką, juodąją rasę, 
kur gyvuoja 32 skirtingos 
juodaodžių valstybės, kur 
kolonizatoriai seniau gau
dė vergus ir pardavinėjo 
juos kaip gyvuluis.

Rašytojas stambiais žings
niais perbėga per pasaulį ir 
vėl duoda daug faktų, sta
tistikos, finansinės ataskai
tos. Kalba apie diplomatų 
susitikimus,, kariškas prob
lemas.

Vienas anglas rašytojas, 
“ramindamas” kapitalisti
nę sistemą, patsdkė: “Ka
pitalistinei civilizacijai ne
tenka nieko daugiau dary
ti, kaip tik išnykti. Jos skai
čiai jai lemia pražūtį.” (The 
figures spell doom.)

Nesupraskime, kad čia 
kalbama apie skaičius pini
guose, doleriuose. Ne. Skai
čiai visuose kituose krašto 
pasireiškimuose. Kaip va, 
karas Vietname, šalyje ne- 
susiklausymas, pinigų ver
tės kritimas. Skaičiai, kiek 
studentų y ra užmušama 
demonstracijose, kiek negrų 
nu linčiuota, kiek intelektu
alų, dvasininkų ir religiją 
mylinčių sisterkų eina ko
ja į koją su demonstran
tais gatvėje ir reikalauja 
taikos; kiek apiplėšimų gat
vėje, kiek narkotikų, kiek 
sukilimų ir kiek užmušama 
kalinių, kas įvyko Attica 
kalėjime, kur buvo užmuš
ta 30 kalinių ir 9 kalėjimo 
sargai. Tai istoriniai įvy
kiai, ir jie įrašomi į istori
ją žmogaus krauju.

Amerikos kapitalis t i n ė 
spauda ir TV, kur kapita
listinės reklamos viską už
gožia, progresuoja idėja, 
kad žmogaus laimė ir dora 
vien tik turte, piniguose, 
kad žmogaus meilė ir pa
garba vien tik lytiškame 
gašlume. Mūsų hipiai tuo 
keliu pasuko ir eina į nu
žmogėjimą. Tai - buržuazijos 
sūnūs ir dukros. Jie kito 
kelio nebežino.

Baltimore, Md.
Mūsų LLD 25 kuopos 

parengimas rugsėjo 19 dien- 
ną nebuvo skaitlingas, bet 
buvo gana duosnus. Dide
lis ačiū jo dalyviams!

Prie progos reikia pažy
mėti, jog lietus vėliau ne
aplenkė mūsų sueigos. To-,, 
dėl ačiū draugams J. J. Sta
niams, kad tik jų darbo dė
ka ir įvyko šis pokylis. Jie 
suteikė vietą savame bute. 
Neveizint blogo oro, atsi
lankymas draugų česterie- 
čių ir apylinkės draugų pa
gerino ūpą susirinkusiems.

Šeimininkių pagaminti pie
tūs gavo gerą atsakymą-pa- 
dėką iš dalyvių. Draugų 
Dūdonių šeima aukojo $15, 
po tiek pat— A. Lipčius ir 
Antanaičių šeima, F. J. Del
tuvai. Po $10 — P. Kupris, 
Šlajus, J. J. Staneliai, P. Pa- 
serskis, O. Kučiauskaitė. Po 
$5 — J. Deltuva, Mikušaus- 
kienė, Šilanskienė. šešis 
dolerius aukojo Gižauskie- 
nė is Phila., Pa. Nedaly
vavusieji aukojo sekamai: 
K. Lietuvaitė iš Phila. 20 
dol., J. Kasparavičia, Bal
timore, 20 dot, F. Nevar- 
dauskas, philadelphietis, $5u

Maistu aukojo F. Deltu
vienė, Antanaičių šeima. 
Draugai J. J. Staniai, be sa
vo darbo, maisto aukojime 
irgi neatsiliko.

Turėta gerų įplaukų, ir 
mes žinome, jog jos bus su
naudotos ten, kur svarbiau
sia bus reikalinga. Todėl 
visų mūsų kuopos narių 
pareiga šeštadienį, spalio 2 
d., dalyvauti kuopos susi
rinkime, 2813 New York 
Avė., 2 vai. po pietų. Išgir
sime pilną raportą, paskirs- 
tysime pelną. Visi dirbo
me, galėsime pasididžiuoti 
laimėjimais. Be to, bus pa
skutinis susirinkimas prieš 
Vl-tos apskrities konferen- 

i ei ją, kuri įvyksta spalio 17 
d., Chester, Pa. Tas svar
bu, nes dalyvavimas konfe
rencijoje yra nepavaduoja
mas žingsnis organizacijoj 
labui.

Vinco dūkte

Waterbury, Conn.
Aš noriu pasakyti savo 

draugėms ir draugams, kad 
aš turėjau širdies smūgį. 
Buvau nuvežtas į Waterbu- 
rio ligoninę ir ten išgulė
jau keturias ir pusę savai
tės, o dabar jau sugrįžau į 
savo namus, bet esu po dak
taro priežiūra. Dar geros 
sveikatos neturiu — vieną 
dieną geriau, kitą dieną ne
labai gerai.

Aš tariu širdingai ačiū 
tiems, kurie mane lankėte 
ligoninėje, ir kurie man at
virutes prisiuntė t su gerais 
linkėjimais. >

Ačiū jums visiems.
I Juozas Vaitonis



t

Penktadienis, Spalio (October) 1, 1971

Nuoširdus kvietimas
Pattenburg, N. J.

* Gerbiami draugai !
Kviečiame visus pas mus atsilankyti į paskutinę šios 

vasaros išvyką spalio 10 dieną. Pas mus dabar labai 
gražu. Obuolių sodas linguoja, pievos žydi geltonai ir 
dobilai rausta, siūbuoja. Taigi oras labai sveikas pakvė
puoti. Visi būsite maloniai priimti ir pavaišinti. Bus deš
rų ir kaimiškų sūrių ir taipgi Tilviko pagamintų pyra
gaičių.

Dar kartą visus nuoširdžiai kviečiame.
; Churliai

Aplankius sergančius 
gerus draugus

Rugsėjo 21 dieną aplankė
me ser g a n č i u s “Laisvės” 
skaitytojus.- Mary ir Vla
dą Stashius, kurie il
gus metus gyveno Cam
bridge, Mass. Bet kada ne
begalėjo save apsižiūrėti, 
tai persikėlė gyevnti pas sa
vo dukterį Anna Kelleher, 
Albert Rd., Pocasset, Mass., 
RO. Box 111 — 02559.

Vladas guli lovoje, nebe
gali pavaikščioti, turi jį pri
žiūrėti. O pati Mary irgi 
serga, turi kojas skaudan
čias, mažai tegali pavaikš
čioti, ir akys silpnai betar
nauja. Ji sako: skaičiau 
“Vilnį” ir “Laisvę.” “Lais
vę” prenumeruosiu, kol gy
va būsiu, j

Draugė S. Stashienė, kai 
sveika buvo, daug prisidė
davo prie progresyvių vei
kimo, yra didelė patriotė 
LDS. Ji pati ir dvi dukte
rys yra LDS narės. Turėjo 
ant 20 metų 5 šimtų dole-

rių “indaumentą,” ir vėl at
naujino. Jos trys anūkai 
irgi yra LDS nariai. Būtų 
gerai, kad tokių tėvų būtų 
daugiau, kurie prirašo savo 
vaikus prie LDS. Tai LDS 
ilgai gyvuotų.

Nieko šiems geriems drau
gams negalima padėti, tik
tai palinkėti ištvermės, ir 
kad sveikata jiems tarnau-

St. ir Julia Rainardai

Philadelphia, Pa.
Nors pastaba buvo pada

ryta f iladelf iečių korespon
dento, kad nereikėtų auko
jusiųjų vardų skelbti laikraš
tyje, bet kadangi kai kurie 
vardai jau buvo skelbiami, 
tad reikia dar pridėti dvie
jų niujorkiečių vardus, ku
rie aukojo po $5 ir nebuvo 
įrašyti į sąrašą: tai Helena 
Feiferienė ir Adomas Čepu
lis. Čia kalbame apie pobū
vį, surengtą rugsėjo 5 dieną 
“Laisvės” naudai.

“L” Redakcija

T
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Rugsėjo mėnesį įvyko LLD 
ir LDS kuopų posėdis Va
lės Butkienės bute. Džiu
gu, kad veik visi abiejų 
kuopų nariai atsilankė bei 
dalyvavo. Posėdžio pirmi
ninke buvo išrinkta drg. 
Madeline Mijat, kuri pui
kiai pravedė posėdžio eigą.

“Vilnis” atsikreipė para
mos į $15,000 fondą. LLD 
kuopos nariai paskyrė do
vanas sekamai: “Vilnies” 
fondui $100, “Liaudies Bal
sui” $25.

Girdė josi,kad šiuo metu 
darbščioji Lilija Kavaliaus
kaitė, 
tore,
mūsų kuopų narių nuošir
džiai linkime Lilijai greitai 
susveikti.

Baigiantis posėdžiui, Valė 
Butkienė pateikė savo įdo
mius įspūdžius iš kelionės 
po New Yorką ir New Jer
sey, iš kurios buvo neseniai 
grįžusi. Prie to, didelis pa
dėkos žodis Valei už vaišes 
bei užkandžius.

‘Laisvės” administra-
nesveikuojet. Varde

lin- 
viso

San Francisco, Cal.
Taraškus. Nuoširdžiai 
kime A. Chuladienei
gero Kalifornijos saulėtame 
krašte gyventi.

O va iš Los Angelis, Ca
lif., specialiai atvyko į mū
sų pikniką: Elizabeth Kei- 
baliene-Cable, veikli ir gera 
spaudos v a j i n i n k ė Onutė 
Bernotienė ir Mar. Mpksla- 
veskas-May. Viešnios pora 
dienų pasižvalgė po San 
Francisco žymesnes vieto
ves. Beje, O. Bernotienė 
prieš daugelį metų buvo San 
Francisco gyventoja ir čia 
veikė.

Šiame piknike radosi ir 
gimtadienių sukakčių, kaip 
tai šeimininkės Nelės Valai
tienės ir Marytės Ginaitie- 
nės. Jų vardan buvo sudai
nuota “Ilgiausių metų,” ir 
joms teko gerų šiltų linkė
jimų nuo savo bičiulių. Mi
nint gimtadienių sukaktis, 
va dar prisiminė vienas 
gimtadienis, kurį norisi ke
liais žodžiais pažymėti.

Rugpiūčio mėnesį teko
T>., ... dalyvauti Danville, Calif.

I gražioje gimtadienio sukak- 
Rugsėjo 19 dieną puiikiai tyje. Tai mūsų pramogų 

piknikavome Antano ir Ne-1 lankytojos ir šilto draugiš- 
i- kūmo moters ir ilgametes 

Oaklando, Calif., gyvento- 
mielų sve- jos Katrinos Palšienės, kuri 
Buvo An- pasiekė garbingą 94 metų 

amžių. K. Palšienė-Palzis 
iš Lietuvos į Ameriką atvy
ko 1903 metais į Lawrence, 
Mass, o 1910 m. ji su vyru 
atvyko į Oaklandą.

K. Palšienės vyras prieš 
daugelį metų mirė, bet jai

maždaug 
gyvenimo 
gyvenimo 

ir pan.

kad keliau- 
užmirštame 
problemas, 
nemalonu-

HELP WANTED-MALE-FEMALP. HELP WANTED-MALE-FEMALB
BATCH MAKER. Paint mfgr. 

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

(66-75)

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

(72-75)

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)

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE.
< 201-236-6249

(71-77)

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. Ž (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 Rechboyton Road, 
Dover, 201-366-3070.

(72-76)

lės Valaičių jaukioje rezi
dencijoje. Šioje malonioje 
sueigoje radosi 
erų bei viešnių.

Į tanina Chuladienė iš Law
rence, Mass. Ji yra mūsų 
veiklios Violetos Taraškie- 
nės mamytė. Teko girdėti, 
kad atvyko į Kaliforniją pa
stoviam apsigyvenimui pas 
dukrą Violetą ir žentą Al.

I-

Lietuviu Motery Klubas Rengia 
“LAISVES” NAUDAI KONCERTĄ IR PIETUS

Sekmadienį, Spalio 17 d., 1971
157 Hungerford Street
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Hartfordo Laisves Choras, vad. Wilma II

esant labai darbščiai, ji iš-| 
auklėjo, išmokslino tris du
kras ir sūnų. K. Palšienė ir 
šiandien yra judri ir turin
ti puikią atmintį, gerą 
klausą, atrodanti gerai, my
linti žmones, o ypač savo 
ilgamečius pažįstamus bei 
bičiulius lietuvius. Nuo sa
vęs linkiu K. Palzis dar il
gų metų, o daugiausia geros 
sveikatos.

Mūsų ramaus būdo Jo
sephine Anscott - Valiuly te 
šią vasarą lankėsi Lietuvoje 
ir grįžo iš jos gerokai pa
jaunėjusi ir linksma. Yra 
pasakymas, kad malonios 
kelionės bei išvykos žmo
gui yra puikiausias vaistas. 
Tikriausiai kad šiame saki
nyje yra daug, daug tiesos. 
Be abejo, kiekvienam iš mū
sų teko patirti, 
j ant 
savo 
savo 
mus

Josepina sakė, kad ją la
bai sužavėjo Lietuvos gam
ta ir jos laukų grožis su ža
liuojančiomis pievomis, ja
vais, miškais ir t. t. Jo- 
sephina pasimatė su savo 
sesutėmis ir kitais savai
siais, kurių ji nebuvo ma
čiusi nuo 19 37 metų, nes 
tuomet ji lankėsi Lietuvoje. 
Josephine sakė, kad dar 
progai pasitaikius jai norė
tųsi Lietuvoje ilgesnį laiką 
paviešėti. Šį kartą ten ji 
viešėjo dvi savaites.

Knyga “Tėvų žemė”
Džiugu, kad proga pasi

taikė bei pakliuvo į rankas 
įdomi knyga “Tėvų Žemė,” 
kurią parašė “Vilnies” re
daktorius S. J. Jo ku b k a. 
Skaitant šią knygą, ot, kaž
kaip pajunti, kad lyg ke
liauji kartu su knygos au
toriumi po tas įvairias Lie
tuvos įstaigas, kolūkius, 
mokslo įstaigas, pramones, 
kurortines vietas, kur poil
siauja ir gydosi tūkstančiai 
žmonių ir t. t.

Iš tikrųjų knyga “Tėvų 
Žemė” labai turtinga įspū
džiais. Matyt, knygos auto
rius įdėjo labai daug darbo, 
daug pasiaukojimo ir jis su 
visa savo širdimi ir siela ją 
ruošė ir rašė. (Ši knyga bus 
duodama LLD nariams. —

Beje, “Tėvų Žemė” knyga 
iliustruota daugeliu Lietu
vos miestų, įvairių apylin
kių žavė jaučiais vaizdais 
bei nuotraukomis.

Kviečiame visus vietinius ir apylinkes lietuvius. Paremsime darbininkišką laikraštį “LAISVĘ” ir bus | 
proga sueiti pažįstamus draugus, išgirsti gerą koncertą ir skaniai pavalgyti pietus. — Kviečia rengėjai l
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CARPENTRY & MASONARY
All Types — Estimates

Cheerfully Given.
201-236-6249

(71-75)

MAN FOR
MODERN DAIRY FARM

in 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)

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

(71-79)

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

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

(71-80)

RN and LPN. For small Nursing 
home. Part time.
HOMESTEAD NURSING HOME
119 Broadway, Freehold, N. J.

201-462-0444.
(73-77)

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. 201-256-6200. X10.

(7.3-77)

Full
SUPERVISOR — R.N.

time evenings. Liberal benefits.
Van Dyk Manor, 

445-8200.
Richwood, N. J.

(71-77)

KNITTERS. Threaders, Wrappers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-79)

GIRLS WANTED

Clerk --Typist
Answer telephone 

switchboard. Also Girl for 
picking and billing. Apply

No 
der 
person:

AMBASSADOR LACE & 
EMBROIDERY CO.

4216 ,Palisade Ave., Union City, N.J.
(73-75)

Mary Lynn, LDS 6 kuopos 
f in. sekretorė, ligoninėje
Nors Mary Lynn per porą 

dienų gerai nesijautė, bet 
pirmadienį, rugsėjo 19 die
ną, dar išėjo į darbą. Bet 
padirbus kelias valandas 
pasakė darbdaviui, kad ne
sijaučia gerai ir eis namo. 
Taip ir padarė. Ji grįžo na
mo ir atsigulė pasilsėti. Tos 
pačios dienos apie 7 vai. va
kare nuvyko pas gydytoją. 
Gydytojas apžiūrėjęs sura
do, jog liga ją yra sunkiai 
suėmus, ir tuojau pasiuntė 
ligoninėn. Dabar Mary gu
li ligoninėje, kambarys 163, 
Johnson City, N. Y. Iš sku
baus ligos patyri n e j i m o, 
manoma, kad jinai turės 
pasiduoti operacijai. Labai 
gaila, kad Mary Lynn ran
dasi dideliame sveikatos su
kritime.

Reikia manyti, kad ta jau
na, veikli ir nuoširdi pažan- 
gietė sėkmingai ligą nuga
lės ir vėl bus su mumis.

Linkiu greit sėkmingo ir

Or
in

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY, 

near 
Ave., 
ches,
Asking $28,000.

Guest house, 
Convention Hall. So. Georgia 
off Pacific. 17 rms. two por- 
2% baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 

609-345-2760.
(74-79)

PRESSMAN. For AB. dick and
M. D. G. offset. Steady day job. 
Call- BOISE-PRINTING CO. for 
appt. 122 E. Second St., Plainfield,
N. J. 201-757-7200.

(73-76)

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. 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.
(71-75)

visiško pasveikimo.
Teko nugirsti, kad šiuo 

metu Jonas Strolis sunkiai 
susirgo ir tapo paguldytas 
Wilson Memorial ligoninėje, 
Johnson City, N. Y. Teira- 
vaus ir apie kitus ligonius: 
J. Kireili ir K. Vaicekaus
kienę, tačiau tikrų žinių ne
gavau.

Jie visi yra LDS 6 kuo
pos nariai ir “Laisvės” skai
tytojai. Linkiu jiems vi
siems greitai pasveikti.

O. W. ;

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment.
Apply Fimbel Door Corp.

Whitehouse, N. J.
201-534-4112

,L (71-77)

Washingtonas. — Kongre
sas svarstys konstitucinį pa
taisymą, kurį siūlo kai ku
rios religinės grupės įvesti' 
mokyklose pamaldas, kurias 
prieš kiek laiko uždraudė 
Aukščiausiasis teismas.

se

Pranešimas
Hartford, Conn.

Prasidėjus rudeniniam 
zonui, Lietuvos Sūnų ir
Dukterų Pašai pine Drau
gija ruošia žaidimų popietę 
su užkandžiais spalio 3 d., 
157 Hungerford St,

Waterbury, Conn.
Rugsėjo .19 d. įvyko LLD 

28 kuopos susirinkimas. At
silankė būrelis narių, ap
svarstė draugijos reikalus 
ir nutarė surengti parengi
mą dėl spaudos naudos lap
kričio 14 d. Po susirinkimo 
M. Ulozienė pagamino už
kandžių ir dar “užfundino” 
iš Lietuvos parvežtos kar
čiosios. Mes tariame drau
gams M. ir J. Ulozams ačių 
už jų gerą širdį.

Dabar turiu pasakyti, kad 
jau prasideda “Laisves laik
raščio vajus gavimui nau
jų skaitytojų ir atnaujini
mui senų prenumeratų. Aš 
prašau visų skaitytojų, kad 
patys užsimokėtumėt ir pa
dėtumei man gauti naujų 
skaitytojų del “Laisvės.*’ 
Yra mūsų visų pareiga dirb
ti, kad “Laisvės” vajus bū
tų pasekmingas.

M. Svinkūnienė

Montville, N. J.—Kilęs ar
klidėje gaisras sudegino 30 

'arklių.
/
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Gražiai praleidome sekmadienio Mieste pasidairius 
popietę “Laisvės” salėje

Anksčiau spaudoje buvo pranešta, kad rugsėjo 26 d. 
įvyks “Laisvės” oficialus vajaus atidarymas. Į salę su
sirinko gražus būrys žnęionių (galėjo būti ir biskutį dau-| 
giau). Progrąmą atidarė Liet. Koop. Spaudos Bendrovės 
pirmininkas Povilas Venta. Jis trumpai paaiškino susi
rinkimo tikslą.

Programoje pirmiausia pasirodė vietinis Aido Cho
ras. Gražiai padainavo keletą dainų, vadovybėje Mildred 
Stensler. Dainavo ir choro solistai: Nelė Ventienė (taip
gi duetą su J. Grybu) ir Victor Becker.

Po choro, tarė keletą žodžių redaktorius Antanas 
Bimba. Užbaigus Antanui kalbėti, žmonės pradėjo neš
ti dovanas prie stalo sėdinčioms L. Kavaliauskaitei ir 
I. Mizarienei. Aukotojų pavardes perskaitė I. Mizarienė.

Publikoje matėsi svečių iš T. Lietuvos — žurnalistas 
Apolinaras Sinkevičius ir jo žmona Zina, ir iš United 
Nations ekonomistas G. Cibulskis su žmona ir dukrele, 
kuri gražiai palinksmino publiką su dainele. Sinkevi
čius ir Cibulskis susirinkusius pasveikino.

Nastė Buknienė pakvietė dalyvius prie stalo, ant 
kurio buvo sudėta labai skanūs valgiai. Gaspadines bu
vo Nelė Ventienė, Ilse Bimbienė ir N. Buknienė. Joms 
talkininkavo H. Feiferienė.

A. Čepulienė, N. Ventienė ir J. Lazauskienė aukojo 
dalį valgio.

Norime padėkoti Aido Chorui, jo solistams ir moky
tojai už jų gražų pasirodymą scenoje, ir taip pat darbš
čiosioms gaspadinėms už jų rūpestingumą pagaminti 
skanų maistą. t

Dabar seka aukotojai:
Lietuvių Namo Bvė (per W. Keršulį) ..., 
A. ir I. Bimbai............. . . . . . . ... ..............
Sena Našlė .................. .... .
Dzūkas nuo Merkinės............................. . . .
N. Y. Lietuvių Moterų Klubas .. .........
W. B. Keršuliai, atminčiai mūsų mylimos 

sesutės Viktorijos Zmitraitės, 
mirusios prieš 6 metus šį mėnesį) ....

LLD 185 kp. (per Baltrušaitį) ...................
William Baltrušaitis ................
Senas Juozas .. . . . . . ....................................
K. V. Milinkevičiai .. . . . . . . . . . . . . .......... . .
M. Simon ............. . .......... . ......................... .
Dr. A. ir M. Petrikai...............................
J. J. Jordan, Three Bridges, N. J. ...........
J. Gasiūnas .. ............. . . . ............     -
W. K. Misiūnai ................. . ......................... .
Ch. Anuškis, Livingston, N. J. .. . ......... ..
J. K. Rušinskai.................... . . . . ................
Karl Bender ......................................
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y.,

t negalėjo dalyvauti ............. . .............
Anna Walmus .. ...........................................
Petras M. Šolomskas ...................
Frank Varaška ............. . .............. .
R. H. Feiferiai .. . . ......................................
V. O. Čepuliai ..... . . ............ ....... ................
Jonas Siurba .............................. . ................
George Wareson .. . .......... ............ . ........
Frances Mažilienė .. . ................... . ....... . . .
V. V. Venckūnai .......................... . . ............
P. N. Ventai ..............................................

M. Krunglienė___ .......___ ...........
Ieva Mizarienė .. . . . ......................................
P. H. Siauriai..............................................
Jurgis ir Uršulė Bernotai . ........................
A. F. Lupsevičiai, Newark, N.J. .................
Tessie Stočkienė, Newark, N.J. .........
Domicėlė Galinauskienė .................
Ona Laukaitienė ........................................
Adelė Rainienė........................... . ..............
Jonas Grybas ................... . ..................... .
Jonas Juška......... . ....................... ............. .
I. K. Levanai................................................
M. E. Liepai ........ . . . .......... .............. . . . . . .
Anthony Litvaitis ...................................
Petras Bieliauskas .......................................
Adelė Petraitienė .. .......... ............ ....
Alex Gudaitis........... .  , *
Bronė Ostapuk, Newark, N. J. ........... .
Mildred Stensler, Livingston, N. J. ;___
Victor Becker, Livingston, N. J.......... .
Julia Anskienė .................... .
Lilija Kavaliauskaitė ...................
J. J. Lazauskai .. ............ ................ . ....... .
Edward Bijūnas............... ..........................
Pranas ir Nastė Bukniai ........... . . ..........
Mary Adams, Great Neck..........................
Karl Kaptainis ............... ............ .......... .
Anna Kazlauskienė ....... . ............ ............
Albina Vaznienė ..  .......... . ..........................
Anna Jamison, Livingston, N. J. .. .......... .
A. M. Aleksiejus ........... . . . . . . ............ . ....

Investigacijų komisionie- 
rius Ruskin raportuoja, kad 
kai kurios transportacijos 
kompanijos, vežiodamos 
|skurdžius ligonius pagal 
medicaid programą, galėjo 
apgauti “miestą milijonais 
dolerių.” Surasta, kad kom
panijos už pervežimą gavo 
mokėti už tuos, kurie jau 
seniai mirę.

Alabamos gubernatorius 
Wallace čia atvyko gauti 
pritarimo jo prezidentinei 
kandidatūrai. Lėktuvu at
sivežė apie 160 savo sekėjų. 
Jis kritikavo Nixoną ir 
Lindsay, kaip netinkamus 
prezidentauti.

Namų administrat orius 
Walsh paleido iš darbo 7 in-

spektorius, kurie pasidavė 
papirkinėjimams.

Manhattano teismas nu
baudė 20 pieno kompanijų ir 
du asmenis už suokalbį pa
kelti pieno kainas. Apkal
tinti turi pasimokėti $220,- 
000. Valstijos Aukščiausias 
teismas patvirtino bausmę.

Pennsylvanijos geležinke
lio stotyje R. N. Butler pei
liu subadė du žmones, ku
rie atsisakė jam duoti pini
gų. Taipgi bandė užpulti 
du jaunuolius ir merginą. 
Policistai spėjo jį sulaikyti 
ir kalėjiman pasodinti.

Areštavo dvi moteris prie 
Jungtinių Tautų tarybinės 
misijos įstaigos, kur jos rei
kalavo žydus leisti į Izraelį. 
Kaltina jas netvarkingu el
gesiu.

$100.00 
60.00 
60.00 
60.00 
50.00

50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00

Angela Davis Day
The September sun was 

bright and warm. Beauti
ful Central Park in New 
York was full of people. 
Not only nature lovers and 
fresh air seekers but thou-

Apie Aido Chorą
Pirmas Aido choro pasi

rodymas šiame sezone buvo 
“Laisvės” jubiliejinių metų 
vajaus atidaryme, kur susi
rinkę svečiai padarė gražią 
vajaus pradžią — sukėlė 
stambią sumą laikraščiui.

Daugiau kaip 1,000 žydų 
East Side sinagogoje minė
jo 30 metų sukaktį nuo na
cių išskerdimo tūkstančių 
žydų prie Kievo miesto.

Harleme negras Roland 
Holly įsikūrė prieš metus

Sekantis Choro pasirody
mas bus “Laisvės” jubilie
jiniame koncerte, prie kurio 
aidiečiai ryžtingai rengiasi 
ir mokosi.

N. Buknienė viešėdama 
Lietuvoje aplankė ir mūsų 
mieląją buvusiąją aidietę S. 
Sasną, kuri prašė perduoti 
aidiečiams nuo jos sveikini
mus ir 5 dolerius dovanų. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Savo gimtadienio proga 
aidietis J. Juška pavaišino 
choristus, o mes sudainavo
me jam “Ilgiausių Metų.” 
Jau 25 metai, kai Jonas dai
nuoja chore, ir jau daugelis 
metų, kai [jis eina sekreto
riaus pareigas. Aparį to, jis 
dažnai vaidindavo veika
luose ir parašė porai opere-

Motery Klubo narės 
kviečiamos

Nepamirškime, visos da
lyvaukime mūsų pasižmonė- 
jimo sueigoj šeštadienį, spa
lio 2 d., 2 vai. po pietų, pas 
Joną ir Juliją Lazauskus, 
111-15 - 122nd St., South 
Ozone Park. Vietą pasiekti 
labai lengva. Lefferts Ave. 
autobusas priveža prie Lin
den Boulevard, o ten išlipę 
paeikite tik du trumpus 
blokus iki 122nd St., pasuki
te į dešinę ir rasite Lazaus
kų gražią rezidenciją.

Mūsų gaspadines — Elena 
Šiaulienė ir Nele Ventie- 
nė — rūpinasi maistu, ži
nau, jau keletas draugių pa
sižadėjo kai ką pagaminti. 
Tad būkime visos, atsives- 
damos savo draugus, kad 
galėtume gražiai praleisti 
popietę.

Beje, jeigu tą dieną lytų, 
tai popietę turėsime Lais
vės salėję.

Pirmininkė

Pramogų Kalendorius >
Spalio 9 d.

Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

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

vai.

loję.
Linkime draugui J. Juškai

tresh air seekers but thou- Holly įsikūrė pries metus čių libreto, kurioms muziką geriausios sveikatos ir sėk- 
sands of other people were I laiko nemažą a p.ran gosi sukūrė’ komp. Frank Bale-mių darbuotis toliau pažan-
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| there Saturday afternoon 
to express their sympathy 
and solidarity to Angela 
Davis and to demand her 
release on bail. To me it 
was a deeply emotional ex
perience to be a part of 
this.

This past summer in Berke
ley, California, Mayor War
ren Weidner proclaimed Sa
turday, July 31, as Angela 
Davis Day. Saturday, Sep
tember 25, was Angela Da
vis Day in New York. It’s a 
powerful movement to free 
her.

As Mayor Weidner said: 
The people cannot agree 
that a young, talented wo
man, a teacher, has to suf
fer in jail without any evi
dence that she is guilty of 
anything while at the same 
time lieutenant Calley who 
killed more than a hundred 
people, women and child
ren, in Vietnam, is free.

A majority of the people 
everywhere feel the same 
way. The clear proof of it 
was the demonstration in 
Central Park.

krautuvę. Biznis jam gerai 
ėjo. Bet kilęs gaisras viską 
sunaikino, o krautuvė nebu
vo apdrausta, žuvo 
jo turtas.

vičius. Tai vis gražūs inde- giųjų lietuvių tarpe, 
liai mūsų kultūrinėje veik-

visas

KaroNew Yorko Žydų 
Veteranų sąjunga pasiuntė 
Nixonui rezoliuciją, kurioje 
reikalauja ištraukti ameri
kiečius iš Indokinijos iki 
šių metų pabaigos.

Rep.

Saigonas. — Pietų Vietna
mo militarinės jėgos gavo 3 
karo laivus iš Jungt. Vals
tijų be jokio atlyginimo, 
tikslu tęsti karą Indokini
joje.

Unusual Art Exhibition
Very unusual and im

pressive is May Stevens’ 
art exhibition at 18 E. 67th 
Street, in Manhattan. There 
are no paintings of pretty 
flowers or landscapes but 
series of paintings about 
Big Daddy who is repre
senting the ruling class of 
America in its different 
roles and moods. It’s the 
most original art show I 
have ever seen and' I am 
sure it will leave its mark 
in the art field of today and 
of days to come. May Ste
vens’ art has a message to 
the people.

The last day of the exhi
bition is Saturday, Oct. 2.

Use

of Filing October 1st,

of Publication: Laisvė, 
Semi-Weekly.

Aplankius Pr. Jakštį
Pirmadienį, po “Laisvės” 

direktorių susirinkimo, Vin
cas Baltrušaitis ir aš aplan
kėme Praną Jakštį. Atra
dome jį gerai nusiteikusį ir 
jau gerokai sustiprėjusį po 
ligos., Jis sakė jaučiasi ne
blogai, žingeidavo apie pra
ėjusio sekmadienio vajaus 
pradžiai sušauktą susirinki - 
mą.

Pranas sakė, kad kadangi 
jis negalėjo dalyvauti, tai 
nriąirlpdn dnbnr cni ^20 tain poratea tirm< name and.addressprisiaeaa uaoar su «p^u, taip as we]] ag Of eaCh individual
pat atsinaujino ir “Laisvę/ 
pridėdamas dar dešimtinę.

Atrodo, kad neužilgo Pr. 
Jakštys galės dalyvauti pa
rengimuose ir mitinguose.

Palinkėjome draugui grei
tos sveikatos.

Geo. Wareson

LDS 1 kp. susirinkimas
Jis įvyks spalio 5 d., 2 vai. 

po pietų, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai kviečiami at
vykti !

Sekr. A. Gilman (74-75)

JOHN JUREVICH

114th St.,
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Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities 

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

s me-<

Spalio 17 d.
HARTFORD. CONN.
Įvyks Banketas-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. ■1

issue

(Net

Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 
267.
Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in 
A). 2,582.

Actual number of copies of single 
issue published nearest to Filing 
date:

a) Total No. copies printed (Net 
Press Run). 2,582.

b) Paid Circulation:
* 1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. None.

2. Mail subscription. 2,315
c) Total Paid Circulation 2,315
d) Free distribution by mail car

rier or othe means.
1. Samples complimentary, and 

other free copies.
2. Copies distributed to News 

Agents, but not sold. None.
e) Total Distribution (Sum of C 

and D) 2,315.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after print
ing. 267.

Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in 

A). 2,582.
I certify that the statements made 

by me above are correct and com
plete.

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.

f)

g)

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die
ną turėti mintyje.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėti 

sergančią moterį amžiaus 75 m. Ji 
neseniai buvo susirgusi (stroke) ir 
dabar sustiprėjus sveikatoje, vis- 
vien reikalinga pagalba . AtlygMX- 
mas bus toks: veltui gyventi 5-kių 
kambarių bute ir viskas veltui. Li
gonei reikia prižiūrėjimo ir kartu 
drauges. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis: Frank Witkus, 
100 Irving Ave., Livingston, N. J. 
07039. Tel. 201-992-1741.

(75-77)

Pranešimas
OZONE PARK. N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, spa
lio 6, Laisvės salėje. Kvie
čiame visus kuopos narius 
dalyvauti. Atostogos praėjo. 
Turime pasitarti apie LDS 
veikla. Pradžia 6:30 vai. va
kare.

Valdyba

Washingtonas. — Keturių 
prezidentų barberys Steve 
Martini apkaltintas už sve* 
timų pinigų eikvojimų ir 
taksų nemokėjimų.




