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KRISLAI
Susitiksime sekmadienį 
Gražūs obalsis
Pranas • Ulevičius
Apsivertė aukštyn kojomis 
Nauja “evangelija” 
Kur link ši tauta?

— A. Bimba —
Dar žodelis i laisviečius 

nuo New Yorko iki Philadel- 
phįjos.

Visi pasiryžkime sekmadie
ni susitikti pas draugus čiur
lius Pattenburge jaukioje, 
gražioje, labai vaišingoje su
eigoje. Su šia sueiga užbaigsi- 
tine š. m. piknikų sezoną.

Lai niekas mūsų nuo jos ne- 
sulaiko 1 FC.yCg; 4. "

Ryšium su prasid ė jhi s i u 
“Laisvės” vajumi manf labai 
patinka vieno gero .draugo 
siūlomas obalsis: “Visur gim
tadienio parė Laisvei.” Ją 
gali suruošti ne tik organi
zacijos, bet ir pavieniai lais- 
viečiai. Tegu medžiaginės nau
dos ir nebus daug. Labai svar
bu, kad ši garbinga “Laisvės” 
gyvavimo 60-oji metinė sukak
tis būtų kuo plačiausiai atžy
mėta.

Daugeliui mūsų, kurie tu
rėjome garbės ne tik susipa
žinti, bet ir padraugauti su 
juo, dar ir šiandien sunku ti
kėti, kad gyvųjų tarpe nebe
turime Prano Ulevičiaus, to 
malonaus, nuoširdaus, idėjai 
ir judėjimui atsidavusio,’ be 
galo kruopštaus ir atsakingo 
4Iraugo. Juk taip neseniai jis 
btfvo su mumis. Dienų dienas 
jis praleido “Laisvės” įstaigo
je, rinkdamas, tvarkydamas, 
rūšiuodamas archyvinę me
džiagą iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir veiklos!

Prano mirtis didelis, skau
dus lietuviu tautai nuostolis. 
Mirė jis per greitai, dar per 
jaunas, vos sulaukęs 64 me
tus, daug, daug jaunesnis už 
daugelį mūsų. Rodos, dar te
bebuvo pačiame savo gyveni
mo darbingume.

Chicagos menševikų laikraš
čio galvočiai visą laiką plepė
jo, kad Lietuvoje lietuvių 
pareigūnų patarėjais esą ru
sai, kurie, girdi, anuos už no
sies vedžioja. Bet štai dabar 
vėl keikia rusus, kad čia, 
Amerikoje, jie savo patarėjais 
pasiėmė lietuvius (Juškį, Sin
kevičių, Zenkevičių). Vadina
si, bloga, kad lietuviai rusus 

v*už nosies vedžioja”!

Rodosi, šiek tiek nusima
nau apie Amerikos preziden
tus. Daugelio jų biografijas 
esu išstudijavęs. Bet atvirai 
pasakysiu, kad nežinau nė 
vieno, kuris būtų taip begė
diškai atvirai gynęs Amerikos 
kapitalistų plėšikiškus pelnus, 
kaip gina mūsų dabartinis 
prezidentas Nixonas.

Jis tiesiog paskelbė naują 
pelnų nepaliečiamybės evan
gelija. Pagal ją, mes esame 
bejėgiai ir bevilčiai žmonės. 
Neduosi kapit a 1 i s t u i lupti 
aukščiausius pelnus, jis užda
rys fabriką, ir mums “kaput!” 
Neduosi bankininkui lupti 
aukščiausias palūkanas už pa
skolas, jis neskolins pinigų, ir 
vėl “mums kaput”!

Bet darbininko algą kont
roliuoti ne tik galima, bet ir 

peikia. Įsakei jam, kad jis 
negali daugiau gauti, kad jis 
net neturi teisės reikalauti di-

45,000 longšiormeny jau 
paskelbė streiką, uždare 
Atlanto pakraščio uostus

Karo belaisvių motinos ir 
žmonos reikalauja dabar 
baigti karą Indokinijoje

New Yorkas. — Spalio 1 
d. 45,000 longšormenų (uos
tų darbininkų) pa s k e 1 b ė. 
streikų visuose Atlanto pa
kraščio uostuose. Uostų 
darbininkų unija išstatė vi
sur piketus. Niekas laivų 
neaptarnauja. Vakarų pa
kraščio 15,000 uostų darbi
ninkų streikuoja jau tris 
mėnesius.

Longšormenų kontraktas 
pasibaigė spalio 1 d. Laivų 
kompanijos buvo išanksto 
sutikę pakelti algas Atlanto 
pakraščio longšormenams.

10,000 piketavo Nixoną; 
reikalavo baigti karą

Mainieriai atsisako dirbti
be didesnio atlyginimo

Detroitas.—Daugiau kaip 
10,000 darbininkų, daugiau
sia iš automobilių pramo
nės, sudarė protesto demon
straciją prie Cobo salės, kur 
prez. Nixonas’ bankete kal
bėjo. Jie reikalavo baigti 
karą ir algų įšaldymą.

Demonstrantai už gyrė 
karui moratoriumą spalio 
13 d. Piketą sušaukė Det
roito AFL-CIO taryba.

Kennedy Square daugiau 
kaip 5,000 juodųjų piliečių 
sudarė protesto demonstra
ciją prieš policijos terorą. 
Nuo gegužės mėnesio poli

16 kongresui, užgyre karui 
moratoriumą spalio 13

Washingtonas. — 16 kon-® 
gresmenų prisidėjo prie 
darbo unijų ir kitų visuome
ninių organizacijų, kurios 
ruošia karui moratoriumą
spalio 13 d. ir lapkričio 9 d.

Moratoriumo rengėjai at
žymi : 50,000 amerikiečių 
užmušta Indokinijoje, 300, 
000 sužeista, 1,500,000 Indo- 
kinijos žmonių žuvo, 8 mili
jonai paliko be pastogės. 
Gana skerdynių, laikas ka
rą baigti.

Hilo, Hawaii. — Kilauea 
vulkanas pradėjo smarkiai 
mesti lavą 200 pėdų į viršų.

dėsnio atlyginimo, ir jis turi 
klausyti, arba gaus mušti!

Tai naujas “mokslas”!

Tiesiai turime iš FBI vadų ir 
direktorių lūpų: Mūsų šalyje 
didžiosios, stambiosios (“vio
lent”) kriminalystės vėl pa
šoko aukštyn net visais vie
nuolika procentų! Ir jų skai
čiaus mažėjimui jokių per
spektyvų nesimato. Į kalėji
mus nusikaltėliai nebesutelpa, 
jų armija vis tebeauga.

O kriminalystės, pagrindi
niai, kaip žinia, yra socialinių 
sąlygų išdavas arba vaisius. 
Toks kriminalinių nusidėjimų 
katastrofiškas augimas tik pa
rodo šios mūsų kapitalistinės 
santvarkos pačių pagrindų 
nebesulaikomą trūnijimą.

Bet dabar, kai Nixonas įšal
dė algas, atsisakė longšor
menams pakelti atlyginimą 
ir pagerinti darbo sąlygas. 
Jie buvo priversti skelbti 
streiką.

Nixonas reikalauja sulai
kyti streikus, grasina pa
naudoti įstatymus ir jėgą 
prieš streikuojančius darbi
ninkus.

Minneapolis, Minn.—Min- 
neapolio ir St. Paulo mies
tų tarybos paskelbė lapkri
čio 9 d. Taikos veiklos diena.

cija užmušė net 9 negrus. 
Demonstra n t a i reikalavo 
paleisti iš kalėjimo Angela 
Davis.

Čilė nukirto pelnus
Santiago. — Čilės valdžia 

sumažino atlyginimą dviejų 
Amerikos kompanijų 774 
milijonų dolerių, nes jos va
rio pramonėje per 16 metų 
padarė labai daug pelno.

Brisbane, Australija. — 
Armijos helikopteriui susi
daužius žuvo 10 žmonių.

Texarkana, Texas.—Kris
damas d i d ž i u l i s vandens 
tankas užmušė 6 darbinin
kus ir 12 sužeidė.

Lindsay sunku laimėti 
prezidento vietą

Los Angeles, Calif.—Čia 
atvykęs N. Y. majoras Lind
say smarkiai kritikavo Nix- 
ono administracijos ekono
minę ir karinę programą. Iš 
jo kalbos suprasta, kad jis 
kandidatuoja prezidento 
vietai.

Stambus demokratas fi- 
nansierius E. Wyman pasa
kė, kad Lindsay sunku lai
mėti kandidatūrą demokra
tų konvencijoje. Kandidatų 
paramai išleidžiama po 10 
milijonų dolerių. Pasirodo, 
kad turtingiausi turi dau
giau galimybės laimėti kan
didatūrą.

Segregaciją mokyklose
Detroitas. —-Federalinis 

teisėjas apkaltino šio miesto 
viešųjų mokyklų sistemą, 
kuri palaikanti segregaciją 
mokyklose.

Teisėjas Roth reikalavo, 
kad mokyklų sistema būtų 
pakeista ir segregacija bū
tų baigta.

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigėsi 28 d. Vasario

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
i Punktai

Brooklyn, N. Y. .. • •...................................... 400
So. Boston, Mass. ............................. 396
Philadelphia, Pa............................................ 336
L. Bekešienė, Rochester, N. Y............................... 276
Iš Kanados........................ .................   240
Pittsburgh, Pa................................................  72
L. Tilwick, Easton, Pa..................................  72
J. Stanienė, Baltimore, Md................ ......... •.. 36

Mūsų Jubiliejinis vajus oficialiai prasidėjo su 1 d. 
spalio. Štai jau gauta keletas gerų rezultatų.

Brooklynui vajuje darbuosis mūsų smarkus vaji- 
ninkas Jonas Lazauskas, o jam pagelbės kitas smarkus 
Jonas, tai Jonas Grybas. Kai šitie du Jonai sueina dirb
ti vajaus reikalais, tai rezultatai būna geri, Sėkmės 
jiems!

Su vajaus pradžia Jonas Lazauskas pridavė pluoš
tą atnaujinimų. Jam taipgi pridavė atnaujinimų N.. Y. 
Lietuvių Moterų Klubas (4 prenum. į Lietuvą), Nelė 
Ventienė, L Mizarienė ir Lilija.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Tarybų Lietuvoje
Dėmes j o centre - Bal

tijos krantai
Palangoje įvyko Tarybų 

Sąjungos .jūrų1 krantų tyri
nėtojų konferencija. Joje 12 
pranešimų apie smėlėtus 
Baltijos krantų tyrimus 
skaitė Lietuvos Mokslų aka
demijos specialistai. Jie api
bendrino penkiolika’ metų 
trukusio Baltijos krantų 
tyrimo rezultatus.

Per tą laiką susikūrė sa
vita, lietuviškoji kryptis jū
ros krantų dinamikos srity
je, o atlikti darbai susilau
kė gero įvertinimo ir pripa
žinimo ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir užsienyje. 
Todėl ir konferencija buvo 
surengta Lietuvoje, o jos 
organizacinio komiteto pir
mininko pavaduotoju buvo 
profesorius Vytautas Gu
delis.

Keramikų simpoziumui 
pasibaįgus

Apie 500 darbų sukūrė 
tarptautinio keramikų sim
poziumo, vykusio beveik 
mėnesį laiko, dalyviai. Atvy
kę iš įvairių tarybinių res
publikų, taip pat užsienio 
šalių, dailininkai dirbo kū
rybinėse keramikos dirbtu
vėse, keitėsi patyrimu, ben
dravo.

Simpoziumo u ž d a r ymo 
metu jo dalyviams ir garbės 
svečiams iškilmingai buvo

Medaliai streiklaužiams
Washingtonas. — Penta

gonas apdovanojo medaliais 
nacionalinės gvardijos na
rius ir rezervistus, kurie 
1970 metų kovo mėnesį New 
Yorke- sulaužė pašto darbi
ninkų streiką.

Jiems suteikti tokie pat 
medaliai, kokiuos gauna 
Jungtinių Valstijų agresi
jos dalyviai Indokinijoje.
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įteikti diplomai.
Didžioji dalis darbų, su

kurtų simpoziumo mętu, 
eksponuojami specialiai su
rengtoje parodoje.

Naujas lietuviškas filmas
Vilniaus kino teatruose 

pradėtas demonstruoti nau
jas Lietuvos kino studijos 
meninis filmas “Tas pra
keiktas nuolankumas”. Jis 
sukurtas lietuvių literatū
ros klasiko Vaižganto kūri
nio “Dėdės ir dėdienės” mo
tyvais. Scenarijaus autorė 
—rašytoja Vytautė Žilins
kaitė. Pagrindinių veikėjų 
Severijos, Mykoliuko ir Gei
ses vaidmenis atlieka akto
riai D. Krištopaitytė, J. Bu
draitis, B. Bratkauskas.

Sp a 1 v o t ą plačiaekranę 
juostą pastatė režisierius A. 
Dausa, filmavo operatorius 
J. Tamoševičius. 

■rarr --r .
Mėgėjiškų filmų festivalis

Raudondvaryje įvyko mė
gėjiškų kino filmų festiva
lis, pavadintas “Gimtoji že
mė”. Jame buvo parodyta 
14 juostų, kurių kūrėjai už
fiksavo nemaža įdomių ko
lūkinio kaimo gyvenimo epi
zodų, papasakojo apie ge
riausius žemdirbius, dide
lius pasikeitimus Lietuvos, 
kaime.

V. Petkevičienė

Kaltina Pakistaną
Jungtinių^autų asamblė

joje Indijos užsienio reikalų 
ministras Singh kaltino Pa
kistano valdžią dėl teroro 
palaikymo Rytų Pakistane 
prieš kovotojus už nepri
klausomybę.

Nuo teroro milijonai ben- 
galiečių pabėgo į Indiją ir 
sudaro sunkią problemą' jų 
išlaikymui.

Washingtonas. — Mrs. 
Joan Vinson, karo belaisvių 
šeimų koordinatorė, rapor
tavo trijų dienų Amerikos 
belaisvių šeimų sąjungos 
susirinkimui, kad Nixonas 
trukdo taikos derybas Pa
ryžiuje.

Susirinkime dalyvavo sep
tyni šimtai belaisvių šei
mų narių. Jie smerkė 
Nixono nusistatymą karą 
Indokinijoje plėsti. Nutarė 
reikalauti, kad karas būtų 
baigtas šiais metais, kad 

Pittsburgh, Pa. — Mainie-
rių kontraktas su anglies 
savininkais baigėsi spalio 1 
d. Mainieriai pareiškė: nė
ra kontrakto, nėra darbo. 
Jie atsisako dirbti, kol ne
bus susitarta dėl naujo kon
trakto.

Jungtinės Mainierių Uni
ja, atstovaujanti 85,000 
mainierių, tariasi su anglies 
savininkais, bet dar vis ne
gali susitarti. Mainieriai 
priešinasi algų įšaldymui. 
Jie reikalauja algas pakelti 
ir darbo sąlygas pagerinti. 

Rak Kahane graso T.S. 
diplomatus žudyti

Jeruzalė. — Rabinas Ka
hane pareiškė, kad žydai 
militantai užmuš du tarybi
nius diplomatus, jeigu ka
lėjime mirs Silva Zalmason- 
Kuznecova.

Tarybinis teismas nuteisė 
ją 10 metų kalėti už suokal
bį nusukti tarybinį lėktuvą 
į Izraelį. Jos vyras Kuzne
covas gavo 15 metų kalėji
mo už tą patį prasižengimą.

Cukraus gamyba Kuboj
Havana (TASS-ELTA).— 

Cukraus pramonė ir at
eityje bus svarbiausia na
cionalinės ('k onomikos ša
ka, pareiškė Kubos Komu
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius, revoliucinės vy
riausybės ministras pirmi
ninkas Fidelis Castro.

Jis kalbėjo pirmajame vi
suotiniame cukra nendrių 
auginimo specialistų pasita- 

. rime, kuriame buvo svars
tomi klausimai, kaip pakelti 
profesinį, politinį ir kultūri
nį šios liaudies ūkio šakos 
specialistų lygį. Fidelis Cas
tro paragino darbo žmo
nes nuolat plėsti ir tobulin
ti savo žinias, drąsiai diegti 
labai derlingas atmainas.

Fidelis Castro pabrėžė, 
kokia reikšminga yra tary
binių inžinierių ir technikų 
pagalba, kad būtų mechani
zuotas cukrane n d r i ų der- 

I liaus valymas.

tuoj būtų amerikiečiai iš
traukti iš Indokinijos.

Belaisvių šeimos pasisakė 
už Pietų Vietnamo revoliu
cinės valdžios 7 punktus, 
kuriuos priėmus būtų visi 
belaisviai paleisti ir karas 
baigtas.

Denver, Colo. — 9 protes
tantų sektų suvažiavimas 
tarėsi, kaip glaudžiau ko
operuoti tarp protestantų. 
Suvažiavimas atstovavo 25 
milijonus protestantų.

H
Washingtonas. — TSRS 

užsienio reikalų ministras 
Gromyko tarėsi su prezid. 
Nixon u ginklų limitacijos ir 
kitais klausimais.

Sulaiko poliuciją
Ryga. — Latvijoje 90 fab

rikų persitvarko taip, kad 
poliuciją būtų baigta kartu 
su penkių metų planu.

Planas oro, vandens ir že
mės teršimui sulaikyti jau 
pradėtas vykinti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Arrsele, Belgija. — Čionai 

sekmadienį anglų lėktuvo 
nelaimėje žuvo 63 žmonės.

Saigonas. — Per klaidą iš 
Amerikos lėktuvo numesta 
bomba užmušė 11 ir sužeidė 
11 savo talkininkų vietna
miečių kareivių.

Saigonas. — Thieu sako, 
kad laimėjo net 90 procentų 
paduotų balsų sekmadienio 
balsavimuose. Kito kandi
dato nebuvo .

Japonija gina Taivaną
Jungtinių Tautų asamblė

joje Japonijos delegacija pa
sisakė esanti priešinga iš
mesti Taivaną iš Jungtinių 
Tautų narystės. Ji remia 
Jungtinių Valstijų siūlymą 
palikti dvi Kinijas.

Kinijos Liaudies Respubli
ka griežtai atmeta “dviejų 
Kinijų siūlymą.

Vatikanas. — Vengrijos 
kardinolas Minšenty, išbu
vęs 15 metų Amerikos am
basadoje užsidaręs, popie
žiaus Pauliaus ir Vengrijos 
valdžios susitarimu, sutiko 
apleisti Vengriją ir išvyko 
pas popiežių Vatikanan. Jis 
pirmiau buvo Vengrijos tei
smo apkaltintas priešvaldiš- 
kame veikime ir buvo įka
lintas.

Washingtonas. — Namų 
taksai per pastaruosius tris 
metus pakilo 20%.
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Diplomatijoje negirdėta 
provokacija

Iš viršaus atrodė, kad tarp Anglijos ir Tarybų Są
jungos santykiuose viskas normalu. Niekur nieko nesi
girdėjo apie kokius nors nesusipratimus. Bet štai vieną 
gražią dieną Anglijos konservatų valdžia įsako net 105 
tarnautojams įvariose tarybinėse įstaigose Anglijoje iš
sinešdinti, juos paskelbiant ar apšaukiant šnipais!

Tarybų Sąjungos valdžia protestuoja ir atsako, kad 
tai yra biauri provokacija.

Net šimtas penki “šnipai”! Ir tik dabar jie visi kartu 
tokiais surasti! Kiekvienam sveiko proto žmogui daugiau 
negu aišku, jog tai yra sufabrikuota provokacija.

Paaiški ir šios provokacijos tikslas. Anglijos kon- 
servatams labai nepatinka Tarybų Sąjungos žygiai ry
šium su Europos saugumu. Beveik jau susitarta šaukti 
konferenciją. Kaip tam užkirsti kelią? Griebtasi šios 
provokacijos.

Gal ir pavyks. Sunku dabar pasakyti.
Vienas dalykas aiškus kaip diena: Tarybų Sąjunga 

veikiausia nepasitenkins tik protestu prieš šią provoka
ciją. Spėjama, kad Anglijai bus atsimokėta tuo patimi.

Reikia nepamiršti, kad įvairiose Anglijos diploma
tinėse bei ekonominėse įstaigose Tarybų Sąjungoje dar
buojasi šimtai tarnautojų.

O gal dar bus susitarta? Gal dar anglai savo įsaky
mą prieš tarybinius tarnautojus atšauks? Pamatysime.

Diplomatic keliones
GAL niekados pirmiau pasaulis nebuvo girdėjęs apie 

tiek daug diplomatinių kelionių, kiek jų jau paskutinėmis 
dienomis įvyko, šiuo laiku vyksta ir dar vyks ateityje. 
Jau baigėsi Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos pirmo
jo sekretoriaus Brežnevo kelionė Jugoslavijoje, Vengri
joje ir Bulgarijoje. Maskvoje lankėsi Indijos premjerė 
Gandhi. Jugoslavijos prezidentas Broz Tito ruošiasi ke
lionei į Jungtines Valstijas. Mūsų prezidentas Nixonas 
vyks į Pekiną. Viceprezidentas Agnew šauna į Graikiją 
ir Turkiją. Vakarų Vokietijos premjeras Brandt lan
kėsi Tarybų Sąjungoje. Japonijos imperatorius Hirohito 
trankosi po Europą. Jis jau lankėsi mūsų Alaskoje.

Būsią ir daugiau panašių “misijų,” kurios dar ne
paskelbtos.

Gal ir gerai. Gal taip ir reikia. Kai diplomatai ta
riasi, tai jie nesimuša. Daug geriau, daug sveikiau ...

Tik truputį keista, kad Lotynų Amerikos valstybių, 
“galvos” nepasižymi kelionėmis. Kodėl?

Amerikos jogos Piety Vietname
DAR ir šiandien Jungtinės Valstijos Pietiniame 

Vietname turi iš 213,000 vyrų armiją. Pasirodo, kad kas 
mėnuo pasiunčiama į Vietnamą 15,000 naujų amerikiečių 
kareivių, užėmimui vietų tų, kurie iš ten ištraukiami. 
Taip pat pasirodo, kad dar ir šiandien Jungtinės Valsti
jos užlaiko P. Vietname 3,500 reguliarių lėktuvų ir 3,000 
helikopterių, kurie labai aktyviškai naudojami karo 
tęsimui.

Kas ką rašo ir sako
NAUJAS “KONFLIKTAS” 
TARP “VADUOTOJŲ”

Iš “veiksnių” spaudos 
sužinome, kad neseniai 
“Valdo ir Astos Adamkų dė
ka Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė buvo sukvietusi 
JAV ir Kanados lietu
vių laikraščių redaktorius, 
spaudos darbininkus ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės vei
kėjus, kad galėtų pasikeisti 
mintimis įvairiais lietuviško 
gyvenimo klausimais.” Ir 
štai, konferencijoje “paaiš
kėjo, kad yra kilęs nepa
prastai aštrus konfliktas 
tarp Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir naujai išrink
tos JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybės.” Rezul
tatas: “Jis toks aštrus, kad 
volertinė vadovybė” konfe
renciją tiesiog boikotavo.

Menševikų “Naujienos” 
(rugs. 21 d.) tiesiog šaukia:

“Frontininkų užsispyri-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

mas vieniems valdyti Ben
druomenę ją nususino, pa
darė vienos grupelės negy
vu organizmu... Kilęs kon
fliktas tarp JAV LB sulin
dusių frontininkų su P LB 
vadovybe dar labiau pa
kenks bendruomenei. Voler
tinė (vadovybė) eina prie 
liepto galo...”

Nė žodžio nesakoma apie 
“konflikto” pagrindus. Vei
kiausia taip pat bus dolerio 
reikalas. Panašus “konflik
tas” jau seniai tęsiasi tarp 
ALTos ir Bendruomenės už 
pasidalijimą surinktų aukų. 
Atrodo, kad panaši istorija 
bus ir su šiuo konfliktu tarp 
PLB ir JAV LB Lietuvos 
“vadavimo” raketo. 

IR KANADOJE AŠTRI 
mokyklų problema

Kaip žinia, mūsų Jungti
nėse Valstijose verda gin
čai religinių ir viešųjų mo

kyklų klausimais. Katalikų 
bažnyčios vadovybė ir ki
tos reakcinės jėgos siekia 
sulaužyti Konstituciją ir 
priversti valstybę finan
suoti privatiškas religines 
mokyklas, kurios daugumo
je yra katalikų bažnyčios 
parapinės mokyklos.

Pasirodo, kad panašių bė
dų turi ir Kanados žmonės. 
Apie tai skaitome draugų 
kanadiečių “Liaudies Bal
se” (rugs. 24 d.) :

Ontarios katalikai reikalau
ja, kad premjeras Davis fi
nansuotų katalikų mokyklas 
iki universiteto. Prancūzai 
reikalauja prancūziškų moky
klų, ukrainiečiai ir italai rei
kalauja jų kalba mokyklų. 
Neatsilieka žydai, vokiečiai. 
O juk tai dap ne galas. Juk 
yra iportugalų, graikų, ispa
nų ir t. t. Ir kas iš tų mo
kyklų bus, jeigu jos bus stei
giamos patenkinant kiekvie
nos grupės, kiekvienos reli
gijos norus?

Kanadoje mokyklų užduotis 
paruošti jaunimą gyvenimui. 
Religines, kalbinės grupės ga
li savo vaikus mokyti savo 
religijos, savo kalbos namie, 
savo organizacijose.

Toks skaidymasis, pagal re
ligijas, pagal tautybę, tiktai 
dar labiau sukiršins kana
diečius. Tarp anglų ir pran
cūzų jau reiškiasi tokie ki- 
virčiai.

PER ANKSTI SU 
“AMŽINĄ ATILSĮ”

Mūsų pažangiojoje spau
doje dažnai nusiskundžia- 
me dėl mūsų lietuviškojo 
darbininkiš k o j o judėjimo 
ateities. Mirtis skaudžiai 
retina mūsų senosios kar
tos gretos. Darosi sunkiau 
išlaikyti spaudą ir organi
zacijas. Bet toli, labai toli 
gražu nuo pasitraukimo iš 
lietuviškos darbininkiškos 
veiklos arenos. Dar labai 
gražiai mes atsilaikome prieš 
sunkumus ir esame pasiry
žę dar daugeliui didelių 
darbu. V

Bet, va, kanadiečių kle
rikalų savaitraščio “Tėviš
kės Žiburiai” bendradarbis 
Al. Gimantas tame laikraš
tyje rūgs. 23 d. straips
nyje “Besibaigianti pažan
giųjų jaunystė” jau mums 
skubiai atgiedojo “amžiną 
atilsį.” Mes jau esą beveik 
palaidoti. Vargšui teks 
skaudžiai nusivilti. Pama
tysite. Mūsų “Laisvės” ir 
“Vilnies vajai parodys Al. 
Gimantui ir kitiems reakci
niams graboriams, kad jie 
per anksti ruošiasi mus lai
doti.

Bet kaipgi su reakcinė
mis lietuviškomis srovėmis? 
Argi jau jos tokių pat sun
kumų neturi?

Nesakysime, kad tyčia 
sukvailinimui savo bendra
darbio Algimanto, bet “T. 
Ž.” redaktoriai vis tiek iš
kirto jam šposą, tuojau po 
jo straipsnio su mumis “am
žiną atilsį” ėmė ir įdėjo sa
vo bendradarbio Pranio Al- 
šeno straipsnį “Kuri ateivi- 
ja atsparesnė?” Jame au
torius skundžiasi kaip tik 
tais pačiais sunkumais, sto
vinčiais prieš re a k c i n e s 
sroves.

“Senoji mūsų išeivija,” 
Alšėnas dejuoja, “buvo ir 
tebėra daug atsparesnė nu- 
tau t ė j i m o pavojui, negu 
naujoji, po II pasaulinio 
karo atsiradusi, vadinamo
ji D P ateivių banga.” At
rodo, girdi, turėtų būti prie
šingai, nes juk pastarieji 
Lietuvoje buvo “gavę moks
lą ir išsilavinimą, dažniau
siai turėję geras tarnybas 
ar ■' šiaip šviesesnį ir leng
vesnį gyvenimą Lietuvoje.
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Laiškas A. BimbaiTad ir kyla klausimas: ko
dėl jie mažesnį atsparumą! 
rodo nutautėjimui svetur?”

Ir gana teisingai jis at
sako, kad visa Lietuvos is
torija rodo, jog už Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę, 
už geresnį, šviesesnį, už 
naują gyvenimą daugiausia 
ir ryžtingiausia kovojo pa
prastoji, dirbančioji liaudis. 
Ponijai ir daugumoje inteli
gentijai tie reikalai mažai 
terūpėjo. Todėl ir svetur 
nu klydus iem s Lietuvos 
valstiečiams ir darbinin
kams, daugumoje net visiš
kiems bemoksliams, Lietu
vos reikalai ir lietuvybės 
išlaikymas buvo ir tebėra 
arčiausia prie širdies.

Įdomus dar vienas Alšė- 
no teiginys, būtent, kad jei
gu kurie vėlesnieji senieji 
imigrantai iš Lietuvos dar 
tebesiskaito save lietuviais, 
tai tiesiog iš prievartos. Jis 
taip ir sako:

“Po II pasaulinio karo at
vykusioj! į Š. Ameriką mū
siškė vyresnio amžiaus atei
vių banga turės pasilikti

lietuviška ligi “karsto len
tos,” nors ir kaip jie ne
atsparūs būtų nutautėjimo 
vilionėms.. Ir tai dėl labai 
prozinių priežasčių. T i e 
žmonės, net ir norėdami, 
nebepajėgtų nei savo liežu
vio (kalbos- atžvilgiu), nei 
nugarkaulio (lankstymosi 
svetimiesiems požiūriu) 
priderinti nutautėjimo rei
kalavimams.”

Kaip su antrąja karta? 
Kaip su dip u k ų vaikais ? 
Ar jie geriau atsilaikys 
prieš asimiliavimąsi į ame
rikinį gyvenimą, negu mū
sų, senosios imigracijos sū
nūs ir dukros? “Ak, labai 
nesinorėtų, kad su mūsų 
gyvenimo dienomis baigtųsi 
ir lietuvybė šiuose kraštuo
se,” šaukia Alšėnas. Bet 
“tokių simptomų esama.” 
Girdi: “Iš tikro, mūsų jau
nąją kartą nutau t ė j i m a s 
smarkiai virškina.”

Netolima ateitis parodys, 
kad ir šita dipukų karta 
bus daug mažiau atspares
nė tam virškinimui, negu 
mūsų antroji karta.

KOMENTARAI

Kasdieniškai apie šventes
Nacionalistai iš visko įp-

ratę daryti “politiką”: ir iš 
mėginimo išduoti Tėvynę, ir 
iš Tarybų Lietuvos laimėji
mų (nekalbant jau apie ne
sėkmes), ir iš mokslo, ir iš 
kultūros...

Kokia ta “politika” — 
šiandien ir aiškinti neverta. 
Viskas, kas vyksta gimtinė
je —' juoda ir baisiai bloga, 
viskas, kas dedasi emigra
cijoje — nepaprastai puiku. 
Įpratimas —■ blogiau prigi
mimo, — sakoma; tad įpra
timas pūstis, iš varlės dary
ti jautį tapo visų “veiksnių” 
bei “vaduotojų” prigimtimi. 
Ji, ta prigimtis, išlenda ir 
tiesiog juokingose smulk
menose, ir svarbiuose reika
luose.

... Visi gerai prisimename 
pernykštę Dainų šventę Vil
niuje. Objektyvūs žmonės 
(net dalis “veiksnių” spau
dos) tai laiko dideliu lietu
vių tautos laimėjimu, jos 
meno suklestėjimu, puikia 
senų tradicijų saugojimo 
pavyzdžiu.

Bet tie, kurie į viską žvel
gia pro juodus akinius, ir 
Dainų šventėje matė tik 
“Maskvos ranką”, o pačią 
šventę laikė tik reginiu... 
užsieniečių akims apdumti 
(tuos, kurie bandė kalbėti 
ir rašyti kitaip — purvais 
apdrabstė).

... Liepos pradžioje ir 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose įvyko lietuviška dainų 
šventė. Aišku, juokinga bū
tų lyginti šią ir vilniškę — 
tiek dalyvių skaičiumi, tiek 
jų pasirodymu, tiek meist
riškumu. Bet palyginimų 
griebėsi—tai Kanados “Tė
viškės Žiburiai”. Laikraštis 
drąsiai ir narsiai ėmėsi neį
manoma — lyginti tas dai
nų šventes. Ne, ne jų daly
vių skaičių ar pasiruošimą, 
ne mastą ir lygį, bet — po
litinį triukšmą. Ir nors 
“Tėviškės žiburių” straips
niukas rašytas dar prieš 
įvykstant amerikietiškai lie
tuviškai šventei, kanadiš- 
kiai jau žinojo:

“Tai bus tikra prasme su
telktinis tautos choras, ku
ris galės skristi po visą lais
vą pasaulį. Tai tas pats bal
sas, kuris sklinda ir iš Vil
niuje rengiamų dainų šven
čių. Tik ten jis atsimuša į 
geležinę uždangą ir nepa-

siekia laisvės Aplotų (...) 
Čikagos dainų šventė bus 
laisvų širdžių balsas, kalbąs 
nepolitiniais tonais, tačiau 
išreiškiąs tą patį visų Lietu
vos kovotojų “mes be lais
vės nenurimsim...”

• Tiesiog sunku įsivaizduo
ti, kad šiais keliais labai 
sujauktais sakiniais išsaky
tas visas “veiksnių” ir “va
duotojų” “credo”. Juk čia 
ir “laisvas pasaulis” (kur 
visišką laisvę turi turtingie
ji ir stiprieji), čia ir “gele
žinė uždanga” (o, kaip “veik
sniai” nųrėtų, kad ji iš tie
sų egzistuotų: tada užsieny
je gyvenantys tautiečiai gal 
tikrai nematytų šiandieni
nės Lietuvos bei jos darbo 
ar švenčių dienų ir patikėtų 
visais tais pliauškalais!), 
čia ir “nepolitiniai tonai” 
kurie trokšta “laisvės” (tik 
nuo ko ruošiamasi “laisvin
ti”. “T. Ž.” taip ir nepara
šo).

... Nesinori čia užgauti 
tų — tikrų entuziastų būrį, 
kurie ir toli gražu ne« lepio
mis tam sąlygomis sugeba 
emigracijoje šiaip taip išsi
laikyti lietuvišką dainą ir 
šokį, šiaip taip — tegul pa- 
sipešiodami ir pasistumdy
dami — surengti šventę; 
bet nešvari politinė “veiks
nių” spekuliacija kultūriniu 
renginiu įžeidžia tiek šven
tės dalyvius, tiek žiūrovus.

Jonas Lukys

Mielas Drauge Antanai!
Iš paskutinių mūsų žy

mesnių kulūrinio gyvenimo 
įvykių norėčiau pa m i n ė t i 
mūsų labai gero artisto ir 
režisieriaus, širdingo i r mie
lo žmogaus A1 e k s a n d r o 
Kernagio 60-metį. Jis savo 
gyvenimu įrodė, kad kalen
dorium aklai pasikliauti ne
galima, jog ne nuplėštais 
kalendoriaus lapeliais ma
tuojamas žmogaus gyveni
mas, o darbais... kitų žmo
nių labui.

O mūsų mielasis draugas 
Aleksandras Kernagis savo 
nerimstančia ir talentinga 
kūryba mums, visiems te
atro mėgėjams ir lankyto
jams, yra daug, net la
bai dai,, gerų, malonių 
gyvenimo valandų padova
nojęs. Tur būt, toks jau 
yra ak tori aus gyveni
mas, panašus į gydyto
jo — ir aktoriui galima bū
tų pritaikyti įžymaus olan
dų mediko Rembrandto bi
čiulio Van T u Ip i j aus žo
džius, kažkada pasakytus 
apie gydytojus — “Šviesda
mas kitiems—sudegi pats.” 
Bet mūsų draugas Aleksan
dras, šviesdamas kitiems, 
sugebėjo išsaugoti savo jau
nystę, žvalumą, kūrybinį 
nerimą. Ir tuo galima tik 
pasidžiaugti. Iš visos šir
dies pasidžiaugti...

Aš draugą Aleksandrą 
Kernagį dar prisimenu iš 
prieškarinių laikų. Dar tuo
met buvau Kauno penkto
sios gimnazijos mokinukas
— labai uolus Kauno Vals
tybinio Dramos Teatro lan
kytojas. Ir dabar ranką 
prie širdies pridėjęs, galiu 
drąsiai pasakyti... Mane 
auklėjo ne tiek gimnazija, 
kiek teatras, Kauno drama, 
kur aš praleisdavau kiek
vieną laisvą vakarą.

Aš čia — teatre — turė
jau savo mėgiamus akto
rius. Vienas iš jų buvo ir 
A. Kernagis, kuris tuomet 
man įsiminė Zonbergo pje
sėje “Jaunieji daržininkai”
— labai mielas, šiltas spek
taklis.

Pokario metais Aleksan
drą Kernagį teko ne kartą 
matyti, vaidinant Vilniaus 
Akademiniame Dramos te
atre. Vienas geriausių jo 
sukurtų vaidmenų, man įsi* 
minusių, — ir ne tik man, 
bet visiems, kam buvo tekę 
pamatyti jį — tai “Dviejų 
ponų tarnas.” Čia A. Ker
nagis vaidino judrų, apsu
krų, labai sąmojingą tar
ną Trufaldiną. Teko man 
matyti A. Kernagį ir Gor
kio “Priešuose,” B. Sruogos 
“Apyaušrio dalioje,” J. 
Avyžiaus “Sūkuryje,” Jus
tino Marcinkevičiaus “Kate
droj e.”

Be to, mūsų mielasis Alek
sandras Kernagis talentin
gas režisierius, pastatęs ne
mažai veikalų — jų tarpe-— 
pirmąją istorinę pjesę pro

Didžiausias pasauylje 
požeminis ežeras

Šį ežerą atrado žymus po
žeminio pasaulio tyrinėto
jas prancūzas Mratelis. 
Ežerą pavadino Miramar u. 
Jis yra Slibino urve, 12 ki
lometrų nuo Mana ko to s, 
Ma j orkos saloje (Balaarų 
salyne). Vanduo į ežerą su
bėga iš šaltinių. Jis čia pa
tenka ir iš žemes paviršiaus, 
p r a s i s u n k ę s pro žemės 
sluoksnį. Miramaro ežeras 
turi 177 metrus ilgio ir 30-40 
m. pločio. Vienos požeminės 
salės, lubos remiasi ant dau
gelio puikių akmeninių ko
lonų (stulpų), kurios prime
na palmes, išsiplėtusias į 
viršų ir lyg palaikančias sa
lės skliautus. Miramaro ež- 
ras su savo blizgančiomis 
baltomis salelėmis yra vie
nas gražiausių pasaulyje. 

letarinį poetą Julių Janonį 
“Pamilau dangaus žydru- ' 
mą.” Tai labai poetiška pje
sė, vienas geriaiusiųjų mūsų 
Akademinio Dramos teatro 
spektaklių, įėjusių į mūsų 
nacionalinės dramaturgijos 
aukso fondą.

Ilgas ir įvairus A. Kerna
gio aktorinių ir režisūrinių 
darbų sąrašas, čia ir Šek
spyro, Džeko Londono, M. 
Gorkio ir A. Čechovo, lie
tuvių rašytojų P. Cvirkos, 
A. Gudaičio-Guzevičiaus, T. 
Tilvyčio ir kt. rašytojų ku
riniai. Neužmirštamais dau
geliui radijo klausytojų ta
po tokios A. Kernagio re
žisuotos radijo teatre pje
sės, kaip P. Cvirkos “Žemė 
maitintoja” ar Dž. Londono 
“Meksikietis.”

Viename nedideliame laiš
ke neišvardiansi visų LTSR 
nusipelniusio meno veikėjo, 
talentingo artisto A. Kerna
gio darbų. Svarbiausia, — 
dar tašką padėti anksti. Tų 
darbų, įdomių^ meniškai su
kurtų vaidmenų bus dar ne
mažai, nes A. Kernagis savo 
jubiliejų sutinka pilname 
kūrybinių ir fizinių jėgų 
žydėjime. Ir tai nenuosta
bu — jis seniai įmynė di
džiąją gyvybės ir mirties 
mįslę ir žino tą nuostabųjį 
receptą “ad Vitam longam.” 
Žino A. Kernagis, kad tas 
receptas — kūryba, sveikas 
kūrybinis nerimas, šitas 
vaistas ir yra “stebuklinga
sis eleksyras,” pjadedąs iš
likti jaunam, sveikam ir 
kupinam jėgų. Ir tai'labai 
gražu...

Mes, tai yra, teatro mė
gėjai — tikimės, kad mūsų 
mielasis Aleksandras Ker
nagis mus dar pradžiugins 
ne vienu- puikiu spektakliu, 
mes nesenstantį mūsų me
nininką dar pamatysime 

I vaidinant scenoje klasikų ir 
mūsų nacionalinės drama
turgijos veikalų herojus.

Tai dar ne viskas... Alek
sandras Kernagis, būdamas 
visa s i rd i n i i įsimylėjęs mū
sų lietuviškąją nacionalinę 
dramaturgiją, yra nemažai 
prisidėjęs prie mūsų nacio
nalinės dramaturgijos pa
siekimų ir laimėjimų.

Sėkmės! Linkime kūrybi
nių pasiekimų ir sveikatos 
jubiliatui.

J. Skliutąuskas

Iš 1,900 Paryžiuje užre
gistruotų elgetų 650 atvykę 
iš užsienio: 227 — iš Angli- 
jos, 136 — iš VFR, 76 — iš 
Amerikos ir t. t.

Kopenhagos gyventoja 
Elizabeta Pedersen pagalį 
sėjo... savo pienu. 1968 m. 
Elizabeta pagimdė dukrelę, 
ir nuo tada Kopenhagos kli
nikoms davė tūkstantį litrų 
motinos pieno. Už gautus 
pinigus ji pasistatė namą, 
įveisė sodą.

GRAŽIOJI JAUNYSTĖ

Gražioji jaunystė ištirpo, kaip sniegas
Pavasario saulės kaitroj,
Suvyto, kaip lapas nuskintas nuo medžio, 
Kaip pievų gėlė pakirsta.

Žinau, kad ji niekam ir niekad negrįžo, 
Ir man nesugrįš niekados.
Tik josios svaj ones liko lyg sapnas 
Gilios ir gražios praeities.

Ir tu gal prisimeni savo jaunystę,
Pamiršęs vargus tos dienos,
Mintyse klajoji pašlaitėm ir kloniais, 
Miško takeliais Tėvynės savos.

K, žakavičiene
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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.
Churiiai

genda, reiškiančią mintį, 
kad moteris turi priklausy
ti nuo vyro. Graikų mitolo
gijos susimaišymas su bib- 
liškąja rodo, kad ir į Kris
taus prisikėlimą iš numiru
siųjų žiūrėta irgi kaip į le- 
dendą, skelbiančią pergalę 
prieš mirtį, išreiškiančią 
žmogaus psichikoje slypintį 
nemirtingumo troškimą.

(Pabaiga sekamam num.)
J. Subačius

$

MIAMI, FLA HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED--MALE-FEMALB

Su turistais lankant
Vilniaus bažnyčias

Vilniaus bažnyčias
į Vilnių, kaip savotiškų ar
chitektūros muziejų, lanko 
daug turistų. Nuolat paste
bėsi ties kuriuo nors archi
tektūros paminklu būrelį 
atvykėlių, o jo viduryje — 
gidą su mikrofonu ir gar
siakalbio dėžute.

> Mano tėviškės bažnyčia
Smalsumo skatinamas, ir 

aš nežymiai prisijungiau 
prie vienos grupelės.

Vilniaus universitete pri- ' 
siklausius paskaitų apie re- < 
ligijų istoriją, ne kartą pa
buvojus ateizmo muziejuje, 
o taip pat kaip turistui pa
vaikščiojus po senąsias re
nesanso bažnyčias, man gi- ' 
do pasakojimas buvo nebe 
naujiena, ir mano mintys 
ėmė laisvai klaidžioti. Ne
jučia prisiminiau tėviškės 
miestelio bažnyčią, į kurią 
užėjau irgi iš smalsumo. 
Kažkaip žingeidu buvo už
sukti į tą senovišką šven
tyklą, šiandien dvelkiančią 
visišku anachronizmu, rūs
čiai primenančią klaikią 
praeitį.

Tėviškės bažnyčia, iš rau
donų plytų, su dviem masy
viais bokštais, stūkso it 
koks kolosas ant pakilume-1 
lės. Ji pastatyta gal prieš 
porą šimtmečių mažyčiame 
miestelyje iš šiaudais deng
tų vienaaukščių namukų.

Ir toji gigantiška plytų 
krūva, vietomis apdrasky
ta artilerijos sviedinių per 
pirmąjį pasaulinį karą, man 
primena Egipto piramides. 
Faraonaai, trokšdami išlik
ti nemirtingi, aukojo tūks
tančius vergų, kurie be ma
šinų, plikomis rankomis, su- 
griozdė tokius akmenų kal
nus. Piramidės išstovėjo 
dešimtis amžių, ir užka
riautojų kariuomenės persi
rito per jas kaip vandens 
banga per uolas.

Ir tą išstypusią miestelio 
bažnyčią statė ištisus de
šimtmečius paprasti valstie
čiai, be jokių mechanizmų, 

<5|nt savo nugarų užtemp
dami tūkstančius tonų ply
tų į šitokią aukštybę. Ir jie 
turėjo statyti ne mokyklas, 
kurios neštų šviesą, ne fa
brikus, kurių gaminiai 
lengvintų žmonių gyveni
mą, ir ne ligonines, kurios 
gelbėtų žmonių gyvybes. 
Tas milžiniškas mūrinis ko
losas privalėjo dominuoti 
toms medinėms pirkelėms,

kuriose alko gausios šeimos, 
kur difteritas ir kitos ligos 
išskindavo visus iki vieno 
vaikus, kur iš viso nežinota, 
kas yra gydytojas.

Meno panaudojimas
Bet, įėjus į vidų, staiga 

apstulbina didinga archi
tektūrinė erdvė. Lieknos 
kolonos šauna aukštyn ir 
ten atsiremia po žvaigždė
tais skliautais.

Kokia kita ideologija su
gebėjo taip veiksmingai pa
naudoti visas meno rūšis 
savo tikslams! Krikščiony
bė puikiai suprato meno po
veikį žmogaus psichikai. Ji 
žinojo, kad žmogaus pri
gimtis veržiasi į tai, kas 
didinga, kas p r a k i 1 n u. 
Ji jautė didžią muzikos įta
ką ir stabiausius talentus 
panaudodavo p a t r a u kti 
žmonėms, o patraukus įpir
šti jiems savo ideologiją. 
Mocertas, Bethovenas, Hen- 
delis, Verdis dalį genialios 
savo kūrybos skyrė bažny
čiai. Kaip pritrenkiančiai 
turėjo aidėti tokioje archi
tektūrinėje erdvėje, pavyz
džiui, Verdžio “Requiem” 
su trimitų gausmais, su mi
nios nerimu, prieš praside
dant paskutiniajam teis- 

| mui.
Biblijos mitologija, su

kurta per ilgus amžius, li
teratūriniu atžvilgiu buvo 
gal ne menkesnė už graikų 
mitus. Nuo kolonų gesti- 
kuliuoj ančios skulptūros 
tarsi kalbėjo su besimel
džiančiais. Amu ras, užsiko
ręs ant altoriaus karnizo, 
taikė meilės strėlę kokiai 
bepoleriau j ančiai gražuolei. 
Tas Amūras — tai akivaiz
dus įrodymas, kaip palaips
niui bibliškoji mitologija 
sumišo su stabmeldiškąja.

šiandien ji tuščia
Ir štai šia visų senų me

nų rūšių sintezė perkrauta, 
jos prisodinta erdvė šian
dien tuščia. Tėviškės šven
tykla tuščia ir per didesnes 
šventes. Ji tikrai primena 
stūksančias piramides, ku
rias telanko pilgrimai turis
tai, stengdamiesi suvokti 
senovę.

Kodėl ji tuščia? Kad mo
kslas paneigė stebuklus ir 
prietarus? Bet juk religi
niais stebuklais netikėjo ir 
jų kūrėjai. Jie suprato 
juos alegoriškai. Ievos su
kūrimą iš Adomo šonkau
lio jie laikė prasminga lė

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai, “Laisvės” ir 

“Vilnies” skaitytojai 
ir rėmėjai

Kastancija Kalvelienė su
sirgo rugsėjo 5 d. naktį. Li
goninėje išbuvo 18 dienų. 
Daug kentėjo. Buvo many
ta, kad reikės daryti ope
raciją ant tulžies. Bet da
bar daktaras nustatė, kad 
gal pavyks pagydyti val
giais. Dabar ligonė jau na
mie. Gyvena 87 Upland Rd., 
Brockton, Mass., 02401.

Vincas Zmudin, 91 metų 
amžiaus, jau pirmiau nesi
jautė gerai, sirguliavo. Jį 
prižiūrėjo jo duktė Jeane 
Brown. Vėliau visai sune- 
galėjo. Tris savaites išbuvo 
ligoninėje. Dabar yra Quin
cy Adams Nursing Home, 
130 Quincy Ave., Brockton, 
Mass. 02402. Mudu su drg. 
Skirmontu jį aplankėme. 
Jau vos mudu bepjažino. 
Silpnas. Negali vaikščioti. 
Mažai šneka.

George Shimaitis

išlaiky-

KEARNY, N. J.

Mirus

Michael Witkus
Reiškiame gilią užuojautą velionio giminėms, 

draugams ir artimiesiems. Lai būna lengva šios 
šalies žemelė!

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

Binghamton, N. Y.
Aš čia noriu širdingai pa

dėkoti savo dukrai Vikto
rijai už paminėjimą mano 
81-ojo gimtadienio rugsėjo 
25 d. Kadangi taip pat su
ėjo ir jos dukrai Soniai 20- 
asis gimtadienis rugsėjo 19 
d., tai bendrai abudu gim
tadienius paminėjome Sears 
Roebuck kafeterijoje, Alba
ny, N. Y., kur Sonia lanko 
Teachers College. Ačiū vi
siems už dalyvavimą ir do
vanas. Taipgi ačiū sūnui 
Broniui už dovanas ir anū
kais už linkėjimus. Rugsė
jo 4 d. jau susilaukiau pro
anūkio.. Aš jums visiems 
linkiu gražiai augti ir su
prasti gyvenimą.

Jūsų tėvas, senelis 
ir prosenolis

Jonas Vaicekauskas

ba, nušviečianti Amerikos 
pažangiųjų lietuvių kultūri
nę veiklą, kuri niekad ne
buvo nutrūkusi nuo lietuvių 
tautos kamieno, pačios Lie
tuvos. Jis priminė ir mūsų 
lietuvių pensininkų veiklą 
Miamyje. Jis baigė kalbą 
šūkiu — “valio, valio, va
lio!” Tarybų Lietuvai, kuri 
pasirinko teisingą socializ
mo kelią.

Po kalbos, seka Amerikoj 
gimusios lietuvaitės Onutės 
Stelmokaites gražus solo 
balsas, jai mandolina prita
ria S. Zavis. Suskamba ir 
S. Zavio mandolina solo. Žo
dį taria V. Bovinas, dėko
damas Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais kompo
tui, kuris rūpinasi pašaly
je pasklidusių lietuvių* rei
kalais. Mes sveikiname di
džius tėvynės laimėjimus ir 
linkime žengti į dar gražes
nį ir turtingesnį gyvenamą.

Tai ir viskas. Klausyto
jai šiltai priėmė šią progra
mą. Kalbos ir dainos pakan
kamai aiškios. Susirinku
sieji dėkojo šios “schemos” 
iniciatoriams ir atlikėjams.

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

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

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 ■ 
Products

Greene Hammer Metal 
— 15 Rechboyton Road, 

Dover, 201-366-3070.
(72-76)

m

MAN FOR 
MODERN DAIRY FARM

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)

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

201-462-0444.
(73-77)

Bridgeport, Conn
Is

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD I‘AY WITH RAISE.
201-236-6249

(71-77)

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.

(73-77)

Spaudos išlaikymo 
priklauso mums vi- 
tad visi turime ir 
kad tikslas būtų pa-

Bridgeport, Conn.
Keistas įvykis

•Rugsėjo 27 d. Byrzlies 
parko apylinkėje įvyko keis
tas nuotykis. Staiga užge
so šviesos ir nustojo veikę 
visi kiti elektriniai įtaisai. 
Elektros m a z g a s išdegė. 
Darbininkai betais y d a m i 
surado ir priežastį. Pasiro
do, kad voverukė n uodė 
mazgo vielų uždangalą. Pa
ti vargšė voverukė žuvo 
vietoje. V

Negalima pamiršti, kad 
spalio 17 dieną draugai 
hartfordiečiai ruošia spau
dos naudai puikų parengi
mą. Jis įvyks 157 Hunger
ford St. salėje. Pietūs pra
sidės 1 vai. Bus graži pro
grama. Girdė j au, kad ’ iš 
mūsų Bridgeporto ruošiasi 
grupė dalyvauti. Bridge- 
portiečiai myli hartfordie- 
čius kaip labai gerus drau
gus ir drauges.

J. Strižauskas

lį* mūs rudenine veikla 
prasidėjo

Rugsėjo 22 dieną LLD 75 
kuopos susirinkimas buvo 
skaitlingesnis ir įdomesnis. 
Po skanių pietų, kūrinos vi
suomet paruošia draugė 
Kancerienė ir jos talkinin
kės, pradėta organizacinė ir 
kultūrinė programa. Susi
rinkimui pirmininkavo S. 
Zavis. Priėmus protokolą 
ir išaiškinus kuopos valdy
bos pranešimus, vyko pasto
vių komisijų pranešimai ir 
rekomendacijos..

J. Kanceris pranešė, kad 
iš šios dienos pietų gauta 
uždarbio virš 40 dol. Juozas 
Paukštaitis pateikė bendrą 
kuopos iždo finansinį pra
nešimą. Kuopos raštininkas 
J. Daugirdas skaitė “Lais
vės” laišką reikale finansi
nio vajaus laikraščio išlai
kymui. “Laisvės”
mui reikalinga sukelti 15 
tūkstančių dolerių fondą.

Iš kultūrinės veiklos ra
portavo V. Bovinas. Paaiš
kėjo, kad spaudos parengi
mui LSK salė jau gauta. 
Spaudos paramai i banketas 
įvyks šių metų lapkričio 7 
d. Komisija kviečia chorą 
ir visas mūsų menines jė
gas dalyvauti šio labdarin
go parengimo koncertinėje 
programoje. Visi kiti davė 
savo prižadus dirbti šiam 
parengimui, kad jis būtų fi
nansiniai ir kultūriniai sėk
mingas.

Buvo pranešta, kad Mia
myje veikla už taiką irgi 
yra veiklesnė. Kuopa šiam 
reikalui paskyrė $50. Tai
kos centras ruošia antika
rines sueigas, platina lite
ratūrą, organizuoja protes
tus prieš Vietnamo karą.

LLD kuopa nutarė daly
vauti “Laisvės” vajuje. 
Veiklioji vajininke M. Vali- 
lioniene ir V. Bovinas pa
skirti rūpintis vajaus rei
kalais.
vajus 
siems, 
dirbti,
siektas.

Sekantis LLD 75 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 27 
dieną. Kaip visuomet—bus 
pietūs, kultūrinė programa, 
o svarbiausia — matysime, 
kiek iki tol laimėjome va
jaus darbe. Taip pat ir 
“Vilnies” vajus, jau anks
čiau paskelbtas, dar nebaig
tas. “Vilnies” vajininkas 
yra J. Kanceris.

Kultūrinė programa
Šis susirinkimas buvo 

skirtas mūsų bičiulių, grįžu
sių iš Lietuvos, pasitikimu! 
ir išklausymui jų įspūdžių. 
Apgailėtina, kad ne visi jie 
dalyvavo sueigoje. Jonas 
Smalenskas papasakojo sa
vo viešnagės įspūdžius, bet 
to neužteko.

Buvo nujausta, kad pro
gram o j e iškils kas nors 
naujo. Štai ir ta “naujovė.” 
Dėka iniciatorių J. Steven- 
sono ir S. Zavio, buvo suma
nyta ir padaryta per mūsų 
“atstovą” Joną Smalenską 
pasveikinti Tarybų Lietuvos 
liaudį ir vyriausybę už jų 
šaunius darbus mūsų buvu
sioje tėvynėje. Bet kaip?— 
buvo paslaptis. Patyliukais 
buvo kalbėta, dainuota, gro
ta ir tai visą paslėpta mag
netofono juostelėje. 5 Tai ir 
buvo tas smalsumas suži
noti, kas tie sveikinimai.

Štai ir sužinome, kad gra
žiai ir gerai darbas atlik
tas. Suskambėjo S. Zavio,

Tarybų Lietuvos dėkoja 
už “Laisvę” ir Albumą
Šių metų pradžioje gavau 

prašymą nuo pusseserės iš 
Tarybų Lietuvos,kad aš jai! 
užrašyčiau “Laisvę.” Ji sa
kė ją skaičius pas pusbro
lį ir ji jai patikusi. Aš gi 
jos prašymą išpildžiau dar 
su kaupu, būtent, užrašiau 
“Laisvę” ir pasiunčiau 
Laisvės Albumą.

Tai šiomis dienomis gavau 
nuo jos gražų padėkos 
laiškutį. Abudu— ji ir jos 
vyras — džiaugiasi ypatin
gai Albumu. Jie jame rado 
tiek daug nuotraukų. Ir sa
ko: skaitant jų vardus ir pa
vardes randi pažįstamų 
žmonių, su kuriais kaimy
nystėje augome. Ne tik mes 
noriai skaitome, bet ir kai
mynai nori tą knygą pama
tyti ir pasiskaityti.

Ji rašo, kad “Laisvėje” 
matė pranešimą, jog Stri- 
žauskai serga. Ji sako: aš 
irgi sergu. Gydytojas į na
mus ateina du kartus į sa
vaitę, o mokėti nieko nerei
kia. Ir ligoninėje prisiėjo 
būti. Ten taipgi nereikėjo 
mokėti. Rašo, kad dabar 
Lietuvoje gyvenimas darbo 
žmonėms geriausias negu 
kada yra buvęs. Man, sako, 
per 80 metų laikotarpį teko 
būti prie caro valdžios, pas
kui prie buržuazinės lietu
viškos valdžios, o dabar prie 
bolševikų. Girdi, mano su
pratimu, bolševikai, supran
ta ir moka valdyti šalį ge
riausia. Mums tik bėda, kad 
jau senatvė vis daugiau len
kia prie žemės.

Dabar Lietuvoje žmonės 
gyvenimu patenkinti. Tiktai 
bijoma, kad vėl karas neį
vyktų ir kad vėl nesunai
kintų šalies, kaip buvo su
naikinta per Antrąjį pasau- 
ninį karą. To tai visi bijo.

Dabar apie spaudos va
jus. “Vilnies” vajus jau 
prasidėjo, o “Laisvės” pra
sidės su spalio 1 d. Draugai, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai! Visų pareiga dėti 
pastangas; kad vajai pilnai 
pavyktų. O kad pavyktų, 
tai reikalinga visų talka. 
Visi turime pasirūpinti gau
ti nors po vieųą naują skai- jas. Šis klausimas svars- 
tytoją. O tas galima pada- tomas 118 valstybių atstovų

WEB PRESSMAN - 
work 
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054.

(71-7!).)

offset to 
in expanding Co. — back-

KNITTERS. Threaders, Wrappers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

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

7

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)

Full
SUPERVISOR -

time evenings. Liberal benefits.
Va'n Dyk Manor, 

445-8200.
Richwood, N. J.

R.N.

(71-77)

je giminių. Bandykime 
jiems užrašyti. O Lietuvos 
žmonės mėgsta s k a i t y t i 
mūsų laikraščius. Jie bus 
mums dėkingi.

J. Strižauskas

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

LDS 57 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks spa
lio 10 d., 2 vai., 29 Endicott 
Street.

Kviečiame narius daly
vauti ir pasimokėti duok
les, kad nebūtumėte suspen
duoti, nes šis susirinkimas 
bus paskutinis šiemet.

Jaskevicius, seki*.

PRESSMAN. For A. B. 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)

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

'. Steady employment. 
Apply Fimbel Door Corp. 

Whitehouse, N. J.
201-534-4112

(71-77)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2 Vi baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-79)

LLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks po LDS 
kuopos susirinkimo. Prašo
me narius dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų apkal
bėti, ypač “Laisves” vajus 
jau čia pat. Turime šį ju
biliejinį vajų pravesti sėk
mingai, nes mums visiems 
priklauso jo pasekmės.

Jaskevicius, sekr.

Washingtonas. —-Inter
national Monetary fondo 
direktorius Schweitzer ra
gina Jungtines Valstijas pa
naikinti 10 proc. taksų ant 
importo į Jungtines ValstL

ilgamečio LSK veikėjo, kai-1 ryti. Visi turime Lietuvo- susirinkime

Ar daug skaitoma 
Lietuvoje?

Kiekvienam tūksta n č i u i 
Tarybų Lietuvos gyventojų 
dabar tenka 1649 egzemp
lioriai laikraščių ir žurna
lų. Iš viso respublikos skai
tytojai dabar prenumeruo
ja ir perka periodinių lei
dinių, kurių vienkartinis ti
ražas viršija 5 milijonus eg
zempliorių. Lietuvos spau
dos platintojams ne kartą 
buvo pripažinta pirmoji vie
ta visoje Tarybų šalyje.

Lietuvos alpinistų žygis
Tarybų Lietuvos alpinistų 

rinktinė, kuriai vadovavo 
inžinierius iš Vilniaus V. 
Šaduikis, įkopė į aukščiau
sią Tarybų Sąjungoje vir
šukalnę — Komunizmo vir
šūnę Pamyro kalnuose. Vir
šukalnės aukštis — 7,495 
metrai, p

Mirė Edwin B. Goodell
Bostonas. —Po keleto mė

nesių sirgimo mirė pažan
gus architektas, taikos ko
votojas Edwin B. Goodell 
77 metų amžiaus.

Velionis veikė Civilinių 
Laisvių Sąjungoje, Antifa
šistiniame komitete, Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos Drau
giškumo taryboje, taikos 
organizacijose.
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4 puslapis

ĄLMUS ŠALČIUS
Lietuviški apmąstymai

Lietuva—sveikatą 
“gadina”...

Tai va, draugai! Dirbau 
sau ramiai prie biznio viso
kiausių reikalų, niekad nesi
baigiančių, įkyrėjusių, iki 
paštininkas atnešė paštą iš 
Lietuvos. Šiandien, trečia
dienį, Vilniaus “Tiesą,” pra
ėjusio šeštadienio, taip pat, 
tos pačios dienos, “Literatū
ros Lankus.” Ir smūtna, 
kažko neramu pasidarė... 
Anais metais toks kunigas 
Č e k a v i č i u s aiškino: ... 
“matai, Šalčiau, jie ten gy
vena, o mes tik būnam.. ” 
Kas nežino Adomo Micke
vičiaus išvedžiojimų: “Lie
tuva, Tu man kaip sveika
ta”?... Pasiskaitykit Os
karo Milašiaus eiliuotos pa
skaitos prieš 52 metus Pa
ryžiuje vertimą:

užtikrino, kad per 25 metus 
negirdėjusi šitokio puikaus 
pastatymo. O gal į kiną 
(argi jums, amerikiečiams, 
nenusibodo visi “Tik suau- 
g u si e m s ” filmai, seksi
niai?) penkiuose Vilnimis 
t ea t r u o s e p a v a r d ž i u i : 
“Vilniuj,” “Vingy,” “Ai
de,” “Nery j,” ir “Tėvy
nėj.” Šiuo metu, kai ra
šau, rodomi Vaižganto “Dė
džių ir Dėdienių” ekrano 
versija,” “Tas Prakeiktas 
Nuolankumas”...

Šitą skaitant, žinau, Jo
nui G r y b 11 i, ir nemažiau, 
man, pasišovusiam propa
guoti Lietuvos kultūrą 
Amerikoj, užkaista kraujas. 
Per 15 metų Amerikoj taip 
ir neįmanoma gauti Lietu
vos Kino Studijos kūrybos! 
O New Yorko lietuvis bago-

“Tos žemės vardas — Lietuva — pavergė man galvą, širdį.
Eime, mintimis vesiu Jus į svetingą kraštą, ūkanotą, glūdų, šlamantį... 

Skriskime per šalį apgaubtą atminimų skaidrėms.
Ten — vandens lelijų kvapas, plokštančių miškų garai.....
Lietuva, la Lithuanie, Gedimino ir Jogailos žemė.
Atsiveria prieš mus susimąsčiusi šalis, 

kur vėsi, blyški padangė tebeturi prigimties gaivumą. 
Po septynmėnesio žiemos letargo ji šokteli nubudusi pavasario gražybei, 
O nuo vidurio rugsėjo naujas derlius, 

ir varnų kranksmai, vėl skelbia ilgą žiemą.
Lietuvišku vasarų medaus kvepėjimas tada užleidžia vietą 

rudens dvelkimui, kuris yra tarytum karš Lietuvos siela,— 
Saldžiarūkštis kvapas, nelyginant nuvirtusio karšinčiaus medžio, 

ar griuvėsių po lietaus, besibaigiant vasarai. 
Gūdi šviesa užlieja šalies lygumas, o žemos ūkanos pridengia mišką.

Tylu saulės veidą apniaukia įkyrių minčių blausumas. 
Nors dar nesnigo, paplūkusiuos keliuos ratus pakeičia rogės.
Nuo upės sklinda per laukus linų markos kvapai.
Galop išskrenda lapkričio sniegas, ir vakarais šunes vėl 

užtraukia nesibaigiančią šneką su vilkais 
senam miške, dingusio rūkuos...

čius Kazickas sako, kad 
“per savo kanalus” gavo du 
puikius spalvotus 16 mm fil
mus apie Lietuvą. (Negir
dėt, kad jis savo draugams 
katalikams rodytų.)

Arba va, žurnalistė Lie
tuvaity t ė mini “Tiesoj” 
“Laisvės” bendradarbę Ilsę. 
Iš tikro, ši humanistė mo
teris yra ne tik menininkė 
teptuku, bet ir plunksna. Iš 
jos ne vienas galim pasi
mokyti rašyt “trumpai-drū- 
tai.”

Bet kur tu visą Lietuvos 
spaudą atpasakosi. O aš ir 
kartoju: Mums Amerikoj 
reikalinga “Lithuanian 
Readers Digest,” kur lietu
vių ir anglų kalba būtų pa
teikiami iš Lietuvos rinkti
niai reportažai ir grožiniai 
dalykai. Patarkit, kaip pa
daryti

šiandien Lietuvos 
nostalgija

Šiandieninį išeivį tik jau 
“ne vilkų šnekos su šuni
mis” nuteikia nostalgiškai. 
Paliksim poetui ir filminin- 
kui Jonui Mekui, tik ką grį
žusiam iš Lietuvos, papa
sakoti, kaip anuomet Mic
kevičius su Milašium, kokį 
įspūdį sukėlė jam lietuvių 
žemė anno domini 1971. 
(Jis jau baigia Lietuvoje 
daryto filmo redagavimą ir 
A. L. Fondacija netrukus 
pristatys “Mekas apie Lie
tuvą” viešame parengime.) 
Užtenka, tesgatis, paimt 
“niujorkiečio” Alberto Lau- 
rinčiuko redaguojamą ViL 
niaus “Tiesą,” ir kas žinu
tė, kažkas paširdžiais paku
tena. Ar tai, kad “Aukš
taičių duona” gavo ska
niausios prizą, ar kad Čiur- 
lionies mokyklos mokiniukai 
groja nuostabius koncer
tus... O gal paeitume 
šiandien (praėjusį šeštadie
nį) dramon: Marcinkevi
čiaus “Mindaugas,” arba to 
paties autoriaus “Kate- 
dron”? O gal operon pasi
klausyti mūsų puikių jaunų 
dirigentų ir solistų? Nie
kaip neužsimiršta praėju
sios vasaros sezono pradžioj 
Jono Aleksos “Lonhengri- 
nas.” Dviemis eilėmis prie
kyje sėdėjusi prof. dr. Mari
ja Alseikaitė, iš Beverley 
Univers i t e t o, Kalifornijoj

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” vajaus atidary

mo parengime aukotojų są
raše nesimato Onos ir Vin
co Zaveckų, o jie aukojo 
$5... Labai. atsiprašome. 
Prašome atsiliepti ir kitus 
aukotojus, jeigu kurių var
dų per mūsų kląidą nesima
to tame sąraše.

Administracija.

Saigonas. — Pietų Vietna
me šiuo metu dar yra 213,- 
900 amerikiečių karių.

LAISVE

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

R. Merkis, Philadelphia, Pa., pradėjo vajų su dviem 
naujom prenumeratom ir atnaujinimais. Tikimės1, kad 
gausime ir nuokitų Philadelphijos vajininkų gerų re
zultatų. ■ •' L ■

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. L. Bekešienė daugelį metų 
dirba kaipo vajininkė. Rochesteriečiai, pagelbėkite jai 
šiame vajuje.

So. Bostonui pasidarbavo H. Thomas su atnaujini
mais. j

L. Tilwikas, Easton, Pa., J. K. Mažukna, Pitts- 
Pittsburgh, Pa., ir J. Stanienė, Baltimore, Md... stojo į 
vajų su atnaujinimais.

Iš Kanados gauta atnaujinimų nuo P. Kisielienės ir
J. Urbanavičiaus.

AUKŲ J FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Sveikinu laikraštį “Laisvę” jos 60 metų gyvavimo 

proga. Skaitau ją nuo Hooverio depresijos laikų. Dė
kui draugėm Davodonienei ir Sukackienei, jos mane 
prikalbino skaityti “Laisvę”. Mano žmona Ida (Šnipai- 
tė, Juozo) atvyko į JAV 1913 metais. Jai irgi patinka 
skaityti “Laisvę”. Tad linkime “Laisvei” ilgai gyvuoti. 
Čia randate $25.

Draugiškai, Antanas Ruseckas 
St. Petersburg, Fla.

Gerbiamieji: Čia randate čekį sumoje $170. .Tai 
bus nuo mūsų pikniko, kuris įvyko rugpjūčio 29 d. Gai
la, negalėjome daugiau prisiųsti, žmonių buvo tik 45, o 
Lucy Vaičionienė ir aš daug prisiėdė j ome prie išlaidų.

Draugiškai,
Lillian Sheralienė-Novak,

Cranford, N. J.

Nuo kitų gauta sekamai:
Brooklyniečių pradžia (rugsėjo 26) ...........

Iš Worcester, Maes., per J. Jaskevičių .
Iš Philadelphiaos, per F. Walant ...............
LLD 78 kp., per M. Pūkis, Yucaipa, Calif.
Lietuvaitė, Philadelphia, Pa.........................
K. Zambuseyičiai, Reading, Pa....................
Jonas Bublewsky, I)earb.Ql‘n<Mich.
Frank WitkusHr šeima, Kearny, N. J. ...
Frank Yakštys, Ozone Park, N. Y............
Jonas ir Ona Shatkus, Peoria, Ill................
Jonas Kazlauskas, Binghamton, N. Y........
J. Lekavičius, Valencia, Pa......... . ...........
P. J. Martin, Wexford, Pa. .. . ....................
L. Tilvikas, Easton, Pa......... .......................
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y...........
N. Dudonis, Chester, Pa...............................
K. Genys, Scranton, Pa...................... ..........
Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif...........
LP KI., So. Boston, Mase., per E. Repšienę
M. Kunevičienė, Maspeth, N. Y..................

John Bagdon, Dearborn, Mich.........................
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. ......... ............
Paul Chepla, Cleveland, Ohio ........................
Tessie Buivydienė, Riviera Beach, Fla. ......
F. Spaičys, Montreal, Canada ........................
J. Verbyla, Montreal, Canada ......................
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J..............
Adelė Litvinko ir K. K. Mačiūnas, Phila., Pa.
A. Borden, Kenosha, Wis...............................
A. R. Antanavičiai, Stroud, Canada ...........
Marijona Stašienė, Pocasset, Mass..................
A. Shupetris, Lawrence, Mass........................
J. Birželis, Montreal, Canada ....... ................

Po $1: J. Brundza ir F. Šuplevičius, Montreal, 
nada; John Beleckas, W. Somerville, Mass.; Joseph Wat
son, Boston, Mass.; Mary Kvietkas, N. Miami Beach, 
Fla.; P. Švelnikas ir A. Ogent, Easton, Pa.; P. Gižaus- 
kienė, Chester, Pa.; Elizabeth M. Eglevich, Broad Brook, 
Conn.; Margaret Stanienė, Baltimore, Md.; Mike Kalusis, 
Fitchburg, Mass.; K. Zinskienė, Dorchester, Mass.

Antpadienis, Spalio (October) 5.1971

Mieste pasidairius
Buvęs New Yorko valsti

jos gubernatorius ir Ameri
kos delegacijos galva Viet
namo taikos derybose W. A. 
Harriman, 79 metų amž., 
susituokė su našle Leland 
Hayward 51 metų amžiaus.

Valgyklų unija skundžia 
Horn and Hardart kompa
niją už duonos kainų pakė
limą po kainų įšaldymo. 
Spotless Stores taipgi ke
lia kainas.

Du prohibicijos departa
mento patarėjai kaltinami 
prostitucijos palaikymu.

Vyks į svečius 
pas Čiurlius

Sužinojau, kad jau tikrai 
savo mašinomis vyks į Pat- 
tenburgą į svečius pas čiur
lius laisviečiai Simonavičiųs, 
Večkys, Waresonas, Ventie- 
nė, Mizarienė ir Bimba. Kai 
kurie jų sako, kad dar tu
ri savo mašinose tuščių vie
tų, Norintieji važiuoti su 
jais tuoj susisiekite.

Kelrodis
Iš Holland Tunnel išvažia

vus reikia paimti Route 22 
ir traukti iki Pattenburgo. 
Iš čia važiuojant Pattenbur- 
gas kairėje Route 22 pusėje.

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.

i

Rugsėjo 25 d. Central 
Parke buvo milžiniška de
monstracija, reikalauj anti 
išlaisvinti Angela Davis ir 
visus politinius kalinius, 
smerkianti skerdynes Atti
ca kalėjime, reikalaujanti 
reformų kalėjimuose ir 
baigti karą Indokinijoje.

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.

New Yorke Šiaurės Airi
jos studentai ragina ameri
kiečius padėti Šiaurės Airi
jos katalikams apginti savo 
teises.

Vilniečiams pasiųsta
Per mane dar prisidėjo su 

auka “Vilnies” fondui M. 
Aleksiejus iš Woodhaven su 
$3 ir užsimokėjo $10 už pre- 
n u m e r a t ą. A. Čepulis iš 
Maspetho užsimokėjo $10 
už prenumeratą. Richmond- 
hillietė prisidėjo su $1 ati
ku.

Tad jau dabar išsiųstas 
čekis vilniečiams už $247.

Ieva Mizarienė

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

įvairios Žinios
Meksikos Miestas. — Ke

turi ginkluoti žmonės pa
grobė civilinės aviacijos di
rektorių Almadą. Reikalau
ja $240,000 jo išpirk i m u i. 
Sumokėjus tą sumą, direk
torius paleistas.

Albany, N. Y.—Gub. Rock- 
efelleris ir keturi legislaty- 
viai vadai sutiko skirti 4 
milijonus dolerių Attica ka
lėjimui remontuoti. Taipgi 
nusitarė “revoliucinius kali
nius” laikyti po vienu sto
gu — izoliacijoje, kad jie 
nėsusisiektų su kitais kali
niais.

Washingtonas. — Sveika
tos, Švietimo ir gerovės de- 
parta m e n t a s raportuoją, 
kad 1970 metais šalpos 
(welfare) išlaidos padidėjo 
27%, šelpiamųjų žmonių 
skaičius padidėjo 17%. Šel
piamųjų skaičius siekia 10, 
200,000 žmonių.

Washingtonas.—Vice pre
zidentas Agnew pasveikino 
gub. Rockefellerį už kruvi
ną susidorojimą su sukilu
siais kaliniais. Jis smerkė 
spaudą, kuri savo publika
cija iškelianti sukilusius ka
linius “ į didvyrius.”
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Puertorikiečiai čia sudarė 
koaliciją kovai už savo tei
ses. Valdžios apskaičiavimu 
Jungtinėse Valstijose yra 16 
milijonų puertorikiečių ar
ba 8% visų gyventojų.

Antradienį, spalio 5,.Mark
sistų Švietimo Centre, 29 W. 
15 St., Henry Klein kalbės 
apie revoliucinį judėjimą. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga $1.50.

Trečiadienį, spalio 6 d., 
Victor Perlo kalbės apie 
Nixono ekonominę progra
mą.

Saigonas. — Amerikiečių 
250 lėktuvų nuolat bombar
duoja Šiaurės Vietnamą, 
kiti lėktuvai bombarduoja 
Laoso patriotų fronto jėgų . • I • . • •Įsitvirtinimus, 
o

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hun g erf o r d St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Laikraščiui “Laisvei” aukojo po vieną Lietuvių Na
mo B-vės šėrąr, $25 už šėrą: LLD 63 kp.,per J. Strižauską, 
Bridgeport, Conn., ir Vera Šibeikienė, Brooklyn, N. Y.

Šį sykį gavome į fondą $2.461. Dar reikia $12,539. 
Balandžio mėnesį Kooperatinės Spaudos B-vės dalininkų 
suvažiavime buvo nutarta sukelti fondą iš $15,000. Tai ve 
mūsų pradžia.

Kaip gerai būtų, jeigu galėtume kiekviename vajaus 
raporte pažymėti didelę gražią įeigą, kad fondas gra
žiai augtų. Raginame organizacijas, pavienius ruošti su
eigas, kad sukelti finansinės paramos laikraščiui. Šitie 
visi 1971 metai skaitomi Jubiliejiniais “Laisvės” metais. 
Ruoškite laikraščiui “Birthday Party”!

'.....-'"IP-*1 W

Kitas dalykas, tai reikia suprasti, kad mūsų vete
ranai vajininkai nebe tie “jaunuoliai,” kaip kadaise buvo. 
Jiems reikia pagalbos. Jeigu jie negalės atvažiuoti pas 
jus iškolektuoti prenumeratą, tai jūs patys jiems pri- 
duokite — palengvinsite jiems. Nepamirškite ir atnau
jinti savo giminėms Lietuvoje prenumeratas.

Ačiū viršminėtiems už gražias dovanas.
Geros sėkmės mūsų vajininkams!

Karui moratoriumo de
monstracija įvyks spalio 13 
d. drabužių siuvėjų centro 
gatvėje ant 7 Avė., tarp 36 
ir 37 gatvių. Pradžia 4 vai. 
Bus įžymių kalbėtojų ir mu- 
ziĮ^fs prbgrama.

Rep

Our Star Reporter
We have seen initials H. 

F. under many wonderful 
articles in Laisvė for many 
years. How much time and 
work has been put into 
those articles is immeasur
able. The author has had 
uncounted interviews with 
people, has taken assign
ments to cover events and 
affairs, has travelled con
stantly to do her job. And 
she has done her job well, 
informing and giving our 
people pleasurable reading. 
She has been sacrificing her

I time and talent because she 
(believes what she is doing, 
jits her way of contributing 
’to the American Lithuanian 
progressive movement and 
it is simply wonderful. And 
needless to say the people 
respect and appreciate her.

I am talking about Helen 
Feifer.

Spalio 24 d.
Niujorko Moterų Klubo 

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

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

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

•»

Sekmadienio rytą, spalio 
5 d., mirė Petronėlė Jakule- 
vičienė, motina aidietės Ma
rytės Nevinskienės ir Onu
tės Mikalūnienės, kuri ir šią 
žinutę pranešė. Pašarvota 
M. Shallins koplyčioje. J. L. Use

Administracija IĮ

Mirus Mielam Draugui

Pranui Ulevičiui
su kuriuo bendrai dirbome pažangioje 

veikloje Argentinoje,—
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, sūnui, 

artimiesiems draugams.

N. A. Iešmantai
H. R. Feiferiai

O. J. Babarskai
M. J. Nevinskai

MASPETH, N. Y

Alphonse A. Peikus
mirė 1968 m. rugsėjo 28 d.

Jau treji metai kai mirė mano mylimas sūnus.
Aš negaliu jo pamiršti. Liūdime jo sūnus Bobby, 
žmona Micky ir aš —

Aleksandras Deikus,
Tėvas

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

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

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą.

REIKALA VINIAI y.
Reikalinga moteriškė prižiūrėti 

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

(75-77)

Ušinoura. — Japonija iš
kėlė 138 svarų satelitą į že
mės orbitą.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga pasiuntė dar vieną erd
vėlaivį liūną - 19 j Mėnulį. 
Nežinia, ar jis nusileis ant 
Mėnulio.

Maskva.—Premjeras Ko
syginas priėmė ir vaišino 
Indijos premjerę GandhL 
atvykusią pasitarimams su 

ITSRS vadais.
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