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KRISLAI
Netekome svarbių veikėjų 
Mirė ‘‘veiksnių” agentas 
Nelegalūs imigrantai 
Kubos “vaduotojai” 
šnipų sostinė

— J. Gasiūnas —
Su mirtimi Jono Slen- 

čiausko Chicago j e nustojo
me įžymaus pažangiosios 
veiklos veikėjo.

Velionis buvo man gerai 
pažįstamas. Jis visada buvo 
vietinių pažangiųjų organi
zacijų vadovybėje. Labai 
daug veikė sukūrime ir iš
laikyme Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlės.

Taipgi man gerai pažįs
tamas Juozas Gebortas atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Jis 
buvo veikėjas LDS kuopoje 
ir dažytojų unijoje, Mil
waukee, Wis.

Chicagoje mirė Petras 
P. Daužvardis, “vaduotojų” 
vadinamas Lietuvos gene
raliniu konsulu, 1924-25 m. 
buvęs klerikalų laikraščio 
“Darbininko” redakcijos 
nariu.

P. P. Daužvardis buvo 
niekas daugiau, kaip tik 
klerikalų ir smetonininkų 
agentas, palaikąs Lietuvos 
“vadavimo” raketą, aršus 
Tarybų Lietuvos ir social
demokratinės sant v ar ko s 
priešas.
\

Komercinėje spaudoje pa
duota nemažai žinių apie 
nelegaliai čia atvykusių 
sveturgimių bėdas ir var
gus. jA-AV7:?-

Šmugelninkai per Kanadą 
ir Meksiką nelegaliu būdu 
perveža tūkstančius pabė
gėlių iš kitų šalių. Sakoma, 
daugelis kelyje žūsta, kiti 
papuola į policijos rankas ir 
išdeport u o j a m i. Kai ku
riuos gengsteriai ir gemble- 
riai panaudoja saviems rei
kalams.

Nelegaliai atvyk u s i e m s 
Amerikoje ramaus gyveni
mo nėra ir negali būti.

Floridoje gyvena 314,596 
legalizuoti svetimšaliai — 
210,797 kubiečiai, 28,089 
kanadiečiai, 14,284 anglai.

Daugelis kubiečių, kaip 
Socialistinės santvarkos Ku
boje priešų, gauna nemažas 
šalpas iš valdžios. Kiti jau 
įsipilietino ir įsisteigė biz
nius.

Tarp kubiečių plačiai vei
kia Kubos “vaduotojai.” Kai 
kurie gerai apginkluoti jau 
keletą kartų bandė įsiverž
ti į Kubą, bet buvo ten su
gauti ir nubausti. Kubos 
“vaduotojams” nev y k s t a, 
kaip ir Lietuvos “vaduoto
jams.”

—""""" *'*

Diplomatiniuose rateliuo
se Belgijos sostinė Bruselis 
skaitosi pasaulio “šnipų 
sostinė.”

Bruselyje yra militariftės 
NATO organizacijos cen
tras ir keleto kitų tarptau
tinių organizacijų centrai. 

^Todėl ir šnipavimui susida- 
ik) nemaža galimybe.

Italas Emanuele Gazzo čia 
užlaiko “Europos agentū-

Jungtinių Tantij asamblėja 
svarsto priėmimą Kini j os 

Liaudies Respublikos

Pietų V ietnamo studentai 
reikalauja prezidentinius 

rinkimus tyrinėti
Jungtinių Tautų asamblė

joje išsivystė aštrios disku
sijos Kinijos Liaudies Res
publikos priėmimo klausi
mu. Pasiūlyti du planai.

Albanija siūlo priimti Ki
nijos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas ir Saugu
mo Tarybą, kartu iš ten pa
šalinti Tai van ą (Chiang 
Kai-šeko agentus).

Jungtinės Valstijos siūlo 
taipgi priimti Kinijos Liau
dies Respubliką, bet kartu 
palikti Jungtinėse Tautose

TSRS premjeras Kosyginas 
iš Kanados vyks Kubon

Iš Kanados ......    240
Pov. Beeis, Great Neck, N. Y. 216
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 120
J. Staniene, Baltimore, Md. 108

Ottawa, Kanada. — TSRS 
premjeras Kosyginas ke
liauja po Kanadą. Baigęs 
8 dienų viešnagę Kanadoje, 
jis vyks į Kubą.

Kosyginas tariasi su Ka
nados premjeru dėl padidi
nimo prekybos ir artimes
nių santykių tarp abiejų ša
lių. 1970 metais Kanada 
eksportavo į Tarybų Sąjun
gą įvairių prekių už 101, 
500,000 dolerių. Daugiausia 
buvo pirkta kviečių.

Prie parlamento rūmų 
vengras fašistėlis, prasiver-

Ragina amnestuoti 
karo priešus

Washingtonas. — Pasižy
mėjusių advokatų, rašyto
jų, profesorių ir kitų visuo
menininkų grupė paskelbė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
ragina Nixoną amnestuoti 
karo priešus.

Daugiau kaip 70,000 jau
nų amerikiečių yra nuo ka
ro pabėgusių užsienin. Taip
gi apie 12,000 kitų buvo nu
bausti teismuose. Jie turėtų 
būt visi amnestuoti.

Pasaulinė Demokratinė 
J; u ulinio Federacija reika
lauja paleisti iš kalėjimo 
Angela Davis.

Piratai laimėjo
Baltimore, M d. — Pitts

burgh© beisbolininkai Pira
tai sumušė Baltimorės Ori- 
olus 2-1. Piratai išsikovojo 
pasaulinį žaidimą.

Kai jie grįžo Pittsbur- 
ghan, ten susirinko juos 
sveikinti apie 150,000 žmo
nių. Tai buvo didžiausia de
monstracija. Ištiko ir riau
šių. Policijai reikėjo riau
šininkus malšinti. Yra su
žeistų ir keli šimtai areš
tuotų.

rą,” kuri suteikianti šni
pams “geriausių informa
cijų,” pamokant tik po $25 
į mėnesį. Nežinia, kodėl 
Belgijos valdžia tą šnipų 
centrą toleruoja.

Taivaną (Formosą). Tai 
“dviejų Kini jų” planas, su 
kuriuo nesutinka Kinijos 
Liaudies Respublikos val
džia.

Netrukus paaiškės, kuris 
pasiūlymas bus priimtas.

Roma.—Popiežius Paulius 
suteikė palaiminimą nacių 
nužudytam Lenkijos kuni
gui Kolbei, kuris kiek ga
lėdamas padėjo kitiems kan
kiniams koncentracijos sto
vykloje.

žęs pro policiją, griebė Ko
syginą, apdraskė švarką. 
Užpuolikas areštuotas. Žy
dai suruošė piketą, reika
laudami išleisti iš Tarybų 
Sąjungos žydus į Izraelį. 
Buvo atvykęs į Kanadą ir 
teroristų vadas rabinas Ka- 
hane, bet jis buvo grąžintas 
atgal į Jungtines Valstijas.

Pnompenh, Kambodija. — 
28 parlamento nariai rei
kalauja cenzūruoti valdžią, 
kuri sumažino parlamento 
teises.

Konservatorią partijoj 
nesutikimas didėja

Brighton.—Anglijos Kon
servatorių partijos konven
cijoje pasireiškė nepasiten
kinimo vadovybės ir val
džios politika.

Nedarbas nuolat krašte 
didėja, infliacija pakilo 10 
proc., šaltojo karo politika 
neduoda ramybės, ypač pa
blogėję santykiai su Tary
bų Sąjunga.

Dauguma delegatų pasisa
kė už Anglijos įstojimą j 
Bendrąją rinką, kuomet 
Darbo partijos konvencijo
je pasisakyta beveik vien
balsiai prieš.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga vienu šūviu iškėlė į orbi
tą 8 satelitus.

Reikalauja normally 
santykiy su Kuba

Chicago. —- Čia kalbėda
mas užsienio santykių tary
bos bankete, senatorius 
Kennedy reikalvo atnaujin
ti normalius santykius su 
Kuba.

Laikas Jungtinėms Vals
tijoms baigti ekonominį ir 
politinį boikotą Kubai, lai
kas užmegsti diplomatinius 
ir prekybinius ryšius, sakė 
Kennedy.

Laporte, Ind. — Mrs. Oil
lie Johnson pagimdė dvynu
kus. Ji jau turėjo 17 vaikų 
nuo 2 iki 23 metų amžiaus.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Sc. Boston, Mass..................................................... 1,032
Philadelphia, Pa. ... • •................... .......... 820
Brooklyn, N. Y...................................................  806
A. Račkauskienė - M. Sametis, 

Haverhill, Mass.................   768
George Shimaitis, Brockton, Mass........................... 664
M. Valilionienė, Miami-Ft.Lauderdale, Fla. .... 660
V. Siitkienė - V. Trask, 

San Francisco-Oakland, Calif...........  564
J. Jaskevicius, Worcester, Mass. .........................420
Pittsburgh, Pa.    336
L. Bekešienė, Rochester, N. Y..........................  276

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Tarybų Lietuvoje
Pokalbiai apie taiką

Vilnius. — Įvyko Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komi
teto prezidiumo posėdis. 
Prezidiumo nariai išklausė 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatę J. Paleckio 
informaciją apie tradicines 
Taikos dienas, kurios birže
lio pradžioje vyko Danijo
je. J. Paleckis ten vadova
vo Tarybų Sąjungos delega
cijai.

Respublikinio Taikos gy
nimo komiteto pirmininkas 
J. Baltušis papasakojo apie 
taikos šalininkų susitiki
mus Švedijoje ir Suomijoje.

Posėdyje taip pat ap
svarstyta organ i z a c i n i a i 
klausimai.

Istoriko daktaratas
Vilnius. — Istorijos moks

lų daktaro disertaciją ap
gynė vyresnysis mokslinis

Apsvarstė 5 mėty 
plano eigą

Maskva. — Kompartijos 
Politbiuras apsvarstė 5 me
tų plano eigą ir pripažino, 
kad jis gerai vykinamas.

Politbiuro susirinkime pa
žymėta, kad šis planas turi 
pagaminti daug daugiau 
įvairių vartotojams reikme
nų, kad jų ateityje nebe- 
trūktų.

Maskva. — Tarybiniai ir 
prancūzai atominiai moksli
ninkai bendrai atidarė ato
minio tyrimo institutą arti 
Maskvos.

Lackawanna, N. Y.—Beth
lehem Steel korporacija pa
skelbė paleisianti iš darbo 
daugiau kaip 5,000 plieno 
darbininkų. Jau 3,000 pa
leisti.

Sydney. — Australie č i a i 
pridavė Amerikos konsula
tui reikalavimą paleisti iš 
kalėjimo Angela Davis.

L. Tilwick, Easton, Pa................. 72
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 72
S. Puidokas, Rumford, Me.......... 34

bendradarbis Me č i s 1 o v a s 
Jučas.

M. Jučas beveik dvidešimt 
metų tyrinėja feodalizmo 
laikotarpio Lietuvos ūkio 
ir socialinių santykių isto
riją. Daktarinėje diserta
cijoje jis išnagrinėjo bau
džiavos žlugimo Lietuvoje 
pradžią, istorines aplinky
bes ir priežastis.

Dailės darbų parodos
Panevėžys. — Dramos te

atro fojė atidarytas dailą- 
ninko A. Švažo darbų paro
da.

Tai jau penktoji respubli
kos dailininkų darbų paro
da, šiemet eksponu o j a m a 
dramos teatre. Panevėžie
čiai turėjo progos susipa
žinti < su - dailininkų A. Mi
kėno, R. Lankausko, B. 
Mingilaitės ir G. Švažienės 
darbais.

(ELTA)

Laoso du trečdaliai 
jau išlaisvinti

Hanojus.—Minint 26 me
tų sukaktį nuo paskelbimo 
Laoso nepriklauso m y b ė s 
Patriotinio fronto pirminin
kas princas Souphanouvong 
pasakė, kad du trečdaliai 
Laoso jau išlaisvinti iš 
Amerikai parsidavusios ka
rališkos valdžios kontrolės. 
Išlaisvintuose r a jo n u o s e 
paskelbta laisvė, demokrati
ja ir lygybė.

Laoso liaudies jėgos su
naikino 222,380 priešo ka
rių armiją, numušė 2,240 
lėktuvų, užgrobė ar sunai
kino didelius kiekius įvai
riausių ginklų.

Lima, Peru. — Žemės dre- 
drebėjime žuvo 440 žmonių. 
Šeši kaimai buvo sunaikinti.

Detroitas. — Michigan© 
valstijoje dabar yra 348,000 
bedarbių arba 9.6% visos 
darbo jėgos. Prieš metus 
laiko buvo 155,000 bedarbių.

Saigonas. — Dešimtys 
tūkstančių studentų sostinė
je ir kituose miestuose de
monstratyviai reika 1 a u j a 
Senato tyrinėti apgavingus 
parlamentinius rinkimus ir 
suspenduo t i p r e i d e n t ą 
Thieu.

Vyksta triukšmingos de- 
monstraci jos. Nemažai 
amerikiečių ir valdžios au
tomobilių ir sunkvež i m i ų 
sudaužyta, sudeginta. Stu
dentai reikalauja išvaryti 
amerikiečius namo, baigti 
karą.

Senatas svarstė studentų

laikos kovotojai ruošiasi 
demonstracijai lapkr. 9

Washingtonas.— Morato
riumo dieną įvyko daugely
je miestų ir miestelių pro
testo demonstracijos prieš 
karo tęsimą Indokinijoje. 
Demonstracijose buvo rei
kalauta sulaikyti 200 bilijo
nų dolerių karo reika
lams fėndus, baigti karą, 
ištraukti dar šiemet ameri
kiečius iš Indojtinijos.

Šiuo metu jau pradėta 
ruoštis prie demonstracijų 
pakartojimo lapkričio 9 d. 
Liaudies Koalicija taikai ir 
teisingumui kartu su Nacio

Nixonas turėtą atvykti Studentą konferencija
pirma Paryžiun

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios delega
cijos pareiškė, kad prieš 
vykdamas į Kiniją Nixonas 
turėtų atvykti į Vietnamo 
taikos pasitarimus.

Jis turėtų prie pasitarimų 
stalo atsakyti į šių delega
cijų siūlymus baigti karą. 
Tai būtų svarbiausias jo žy
gis šiame kare. D v

Maskva. — Čia netikėtai 
anksti prisnigo net 9 colius 
sniego, oras atšalo.

Graikijos fašistą valdžia 
pagerbė Agnew

Atėnai. — Graikijos fa
šistų valdžia apdovanojo 
medaliu Jungtinių Valstijų 
vice prezidentą Agnew. Ka
reiviai iš šautuvų ir patran
kų šūviais jį saliutavo, kai 
antikariniai demonstrantai 
reikalavo baigti karą Indo
kinijoje.

Agnew buvo priimtas kaip 
savas žmogus, fašistų bičiu
lis. Jis pasižadėjo teikti 
daugiau paramos fašistinei 
diktatūrai.

Washingtonas. — Federa
linės valdžios pareigūnai 
raportuoja, kad nemažas 
karo laivynas plaukia link 
Kubos.

reikalavimą ir d a u g u m a 
balsų nutarė netyrinėti rin
kimu. Prieš rinkimus Se
natas reikalavo prez. Thieu 
atidėti rinkimus ir pačiam 
pasitraukti iš prez i d e n t o 
vietos.

Walla Walla. — Washing- 
tono valstijos kalėjime pra
vestos reformos suteikė ka
liniams teisę patiems tvarky
tis. Jie susidarė savo kon
stituciją, išsirinko tarybą, 
kuri v a d o v a u j' a kalė j imo 
tvarkai. Samdytieji sargai 
neturi ką veikti.

naline Taikos Veiklos koali
cija organizuoja jėgas nau
jiems antikariniams žy
giams. Daugelis unijų 
svarsto prisidėti prie ben
dros veiklos prieš karą.

Montrealis, Kanada.— Ke
letas tūkstančių civilinių 
teisių gynėjų sudarė protes
to demonstraciją prieš karo 
stovio palaikymą Quebeco 
provincijoje, daugiausia tai
komą prieš prancūzų kilmės 
kanadiečius, kovojančius už 
Quebeco nepriklausomybę.

ragina baigti karą
Washingtonas. — Čia įvy

ko pasaulinė studentų kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
studentų organ i z a c i j ų ir 
grupių atstovai iš daugelio 
šalių.

Konferencija vienbalsiai 
pasisakė prieš Amerikos 
karą Indokinijoje, už soli
darumą su Indokinijos ko
vojančia liaudimi.

Washingtonas. — Cenzo 
biuras skelbia, kad puerto- 
rikiečiai ir kiti ispanų kal
bą naudojantieji uždirba, 
proporci o n a 1 i a i skaičiuo
jant, daugiau, kaip negrai. 
Tai rodo 1970 metų uždar
biai.

Haėa.— Olandijos policija 
užgrobė 116 dėžių ginklų, 
kurie buvę lėktuvu vežami 
Šiaurės Airijon republikonų 
armijai. Ginklai buvę veža
mi iš Čekoslovakijos.

Washingt o n a s. — Kon- 
g r e s m a n a s Henry Reuss 
kaltina oro jėgų komandą 
už išeikvojimą $500,000 pa
silinksminimams su civili
niais. -č

Peach Springs, Ariz. — 
Netoli G rand Canyon ras
tas sudužęs lėktuvas ii' žu
vę 10 žmonių. Kartu žuvo 
buvęs J. V. švietimo komi- 
sionierius Allen su žmona.
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Ką iš likriijy gali pasiekti ir 
duoti kolektyvinis žemes ūkis

Koip žinia, lietuvių tautos atplaišos užsieniuose 
smarkiausiai puola Tarybų Lietuvos kolektyvinį žemes 
ūkį, o tebegarbina senąjį žemės ūkį su jo šniūrais, su! jo 
technišku atsilikimu, su jo klasiniu pasidalijimu ir ma
žažemių ir bežemių skurdu. Bet Lietuvos kolūkinis že
mes ūkis yra plačiausiai atidaręs duris į naują, pažangų 
gyvenimą. Kolektyvinis ūkis duoda visas galimybes pa
naudoti visus technikos ir mokslo pasiekimus, apie ką ne
buvo galima nė sapnuoti senajame ūkyje. Dabar viskas 
priklauso nuo pačių žemdirbių rūpestingumo ir darbš
tumo.

štai pavyzdys iš vieno Lietuvos žemės ūkio pasie
kimų. Rašo mūsų bendradarbis Juozas Levickas:

Plačiai žinomas žemės ūkio mokslininkas Petras Va- 
sinauskas yra pasakęs: “Jeigu ten, kur auginami di
deli derliai, kur gaminama daug pieno ir mėsos, nebus 
kultūringos aplinkos, žmogus vis tiek jaus skurdą.” Toji 
problema neužmirštama turtingiausiuose ūkiuose. Pa
čių aukščiausių rezultatų pasiekusius ūkius mes vadi
name modeliniais. Kėdainių rajono Aristavos kolūkis— 
vienas tokių.

Šiame kolūkyje iš hektaro prikuliama vidutiniškai 
po 40 centnerių grūdų (visoje respublikoje — po 24.5 
centnerių), primelžiama iš karvės po 3,500 kilogramų 
pieno (respublikoje po 3,053 kg.). Kolūkiečiai per mė
nesį uždirba vidutinikai po 160 rublių. Važinėja mo
tociklais, lengvosiomis mašinomis.

O kaip aristaviečiai rūpinasi aplinka, kurioje 
gyvena?

Jie rimtai susidomėję gyvenviečių planavimu ir sko
ningu jų apželdinimu bei išdėstymu, kaimo architektūra, 
ateities kraštovaizdžio formavimu.

Centrinėje gyvenvietėje gyvena 82 šeimos. Pirmųjų 
čia atsikėlusių trobesiai mediniai, išlaikę nemaža ben
drybių su anais vienkiemiuose buvusiais namais. Vėliau 
statytieji — mūriniai. Raudonų ir silikatinių plytų. Nau
jausieji namai statomi keturių, dviejų butų. Jų gyven
tojai aprūpinti šiltu ir šaltu vandeniu, yra vonios, cen
trinis apšildymas. Aristaviečių paslaugoms—pirtis ir 
didelė valgykla. Netrukus visa gyvenvietė bus telefo
nizuota.

Išsikalbėjęs su vienu brigadininku, išgirdau:
— Labiausiai džiaugiamės naujais ir gerais keliais. 

Anksčiau tie molynai kojas nuaudavo, o dabar—- visur 
asfaltas.

Aristaviečiai pirmieji rajone ir vieni pirmųjų res
publikoje pernai užbaigė visus melioracijos darbus, ir 
prie Kėdainių vieškelio jie jau deda paminklo meliora
toriams pamatus. Keturių metrų aukščio granito ir 
metalo monumentas simbolizuos žemdirbių pagarbą 
tiems, kas prikėlė jų žemę gausiems derliams.

Aristaviečiai gražiai bendradarbiavo su meliora
toriais. Charakteringesnį valstiečio vienkiemį jie pa
laiko savo vietoje tartum senovinės liaudies architek
tūros ir žemdirbystės paminklą. Tuo tikslu buvo palik
tos kolūkiečių Kosto Žebrausko, Broniaus Lukoševičiaus, 
Kosto Skorupsko ir dar kelios sodybos. Šie trobesiai taps 
etnografinėmis vertybėmis, neatskiriamais lygumų kraš
to komponentais, kaip ir tie melioratorių palikti miške
liai, vertingesnės medžių grupės. Ir dėl vandens telkinių 
bėdos nebus. Jau statoma Juodkiškio užtvanka, kuri 
16 metrų pakels Obelės upelio vandens lygį ir užlies 135 
hektarus žemdirbystei netinkančios žemės. Poilsiauto
jai galės važinėtis vandens slidėmis,, baidarėmis, burlai
viais, prie tvenkinio laisvalaikį praleis žūklės mėgėjai.

— Nauja bandoma technika, geri gamybiniai rodi
kliai, — vasarą sutraukia daug ekskursantų iš visos Lie
tuvos, iš kitų respublikų, — pasakojo mums kolūkio pir
mininkas Vladas Jakštys. — Pas mus viešėjo ir svečių 
iš Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos. Daugiausia, žinoma, žemės ūkio speci
alistų. Ką gi, galime pasidžiaugti ne tik gerais gamybi
niais rodikliais, bet ir gražia aplinka, buities kultūra.

Į talką ūkis kviečiasi menininkus. Taikomosios dai
lės specialistai projektuoja gyvenvietę, o aplinkos su
tvarkymo, apželdinimo darbams vadovauja dailininkas 
Stanislovas Jonelis. Jis parenka medelius, gėlynų spal- 
vas derina. Ir kolūkiečiams pataria, kaip įsirengti gra
žius darželius.

— Menas niekada netrukdo darbui — tik padeda, — 
kalbėjo pirmininkas.

Dailininkas S. Jonelis visuomeniniams pastatams pa
ruošė baldų projektą, kurį “sudaiktino” kolūkio staliai 
H. Paulauskas, V. Buzelis, K. Šlevas. Dailininko kom
pozicijos, metalo darbai puošia kultūros namų, valgyk
los interjerą. Dailininkas savo darbuose įprasmina kol
ūkio gyvenimą; tai labąi vertina bei brangina kolūkiečiai.

Ir džiugu, jog kolūkietės S. Romančikienės rašomoj 
ūkio istorijoj, kino dokumentalisto A. Digimo apie šį ūkį

AIŠKIAI APGAVINGAS 
PAVADINIMAS

Skaitome pranešimą, kad 
Juozas Kapočius išle i s i ą s 
“Amerikos Lietuvių Istori
ją.” Ją suredagavęs prof. 
A. Kučas.

Apie tai “Tėviškės žibu
rį u o se” rašo (sp. 7 d.) J. 
Jakštas. Iš jo sužinome, kad 
knygoje “pirmenybė tei
kiama bažnytinei istorijai— 
parapijoms, jų mokykloms, 
bažnytinėms (katalikiš- 
kiškoms) organizacijoms.” 
Nors J. Jakštas dalinai re
daktorių ir leidėją už tai 
pateisina, sakydamas, kad 
“tai daroma su geru noru, 
nes konservatyvinėje visuo
menėje visa tautinė veikla 
daugiau siejosi bažnyčiomis 
ir parapijomis,” bet, matyt, 
ir jam šioje “istorijoje” kai 
kas nepatinka, nes jis sako: 
“Gal reikėtų pageidauti, kad 
ir laicistinėms srovėms bū
tų pritaikytas daugiau be
šališkas dėstymas, susilai
kant nuo jų peikiamo verti
nimo.

Iš to jau nesunku įsivaiz
duoti šio leidinio tikslą ir 
pobūdį. Tai ne Amerikos 
lietuvių istorija, bet lietu
viškojo klerikalizmo garbi
nimas. Leidinio pavadini
mas yra apgavingas.

triškas nacionalinių muzi
kos instrumentų valdymas, 
— kalba Jero kultūrinio la
vinimo centro direktorius T. 
Marė.

Marija Tereza Dėz aiški
na, jog ji domisi prancūzų 
nacionaliniu menu, kad lie
tuvių kai kurie šokiai pa
našūs į Bretanės šokius.

— Puikūs jūsų šokiai, 
nuostabiai muzikalios dai
nos, — pasakė ji.

Sekančią dieną “Lietuva” 
jau už 200 kilometrų kita
me mieste — Buržo. Ir čia 
“Lietuvai” aidi plojimai. Į 
koncertą atvykęs Buržo de
partamento prefektas pa
lankiai atsiliepė apie an
samblio meninį lygį ir su
ruošė “Lietuvos” atsto
vams priėmimą.

Laukia nauji pasirodymai. 
“Lietuva” koncertuos Privo, 
šošo, Grenablio Kretei, 
Amjeno ir kituose Prancū
zijos miestuose.”

MENŠEVIKAS
MELAGIUS
PAKARTAS Už
LIEŽUVIO

Kanadietė Adolfina Zu- 
bienė su dukromis šiemet 
lankėsi Tarybų Lietuvoje. 
Būk apie jų “išgyvenimus” 
Chicagos menševikų “Nau

jienos” š. m. rugp. 14 dieną 
pasirodė biauri, Lietuvą ir 
ją šmeižianti koresponden
cija. Dabar kanadiečių 
“N. L.” (spalio 13 d.) Mrs. 
Zubienė atvirame laiške 
šmeižikui atsako. Pacitavus 
keližs šmeižtus ir prasima
nymus iš “N.”, ji sako:

1. Iš Lietuvos išvežti jokių 
juostų nebandžiau.

2. Nei įvažiuojant, nei išva
žiuojant Maskvos muitines 
valdininkų mandagumas ir 
bagažo patikrinimas nesisky
rė nuo kitų kraštų tų >pačių įs
taigų.

3. Nei Maskvos muiti
nėje, nei kur kitur ką nors 
pasirašyti ir prižadėti nerei
kėjo. Niekada nebuvo jokio 
pavojaus, kad būčiau už ką 
nors sulaikyta ir negalėčiau 
grįžti į Montrealį.

4. Iš Krivūlės, kurios lei
diniai buvo ne kartą paminė
ti ne tik išeivijos ir1 Lietuvos 
spaudoje, bet teigiamai įver
tinti ir kitataučių mokslo 
įstaigose, jokių įpareigojimų 
ką nors parvežti neturėjau.

5. Lietuvon vykau kaip tu
ristė, kad po 27 metų pati pa
matyčiau gimtinę ir senus tė
vus, kad galėčiau parodyti sa
vo užsienyje gimusioms ir au- 
gusioms dukroms Lietuvą ir 
supažindinti su giminėmis. 
Mes nematavom Lietuvos gy
venimo vaizbūno akimis ir iš 
kelionės parsivežėm šviesiau
sius įspūdžius.

Philadelphia, Pa.
Iš prieškarinės veiklos

Spalio 13 d. miesto cen
tre, aplink miesto rotušę, 
įvyko kerštingas liaudies 
prieškarinis bruzdėji m a s , 
pasiskirstęs į dvi grupes. 
Pirmoji grupė “Moterų už 
taiką” buvo daug skaitlin- 
gesnė ir veiklesnė, o antro
ji grupė, vadinama “United 
Coalition” buvo neskaitlin
ga, susibūrusi iš apie 5-600 
demonstrantų, Indus t, r i a i 
Valley Bank aikštėje i r jie 
turėjo gerų kalbėtojų.

Beveik visų kalbėtojų 
kalbos buvo nukr e i p t o s 
daugiau prieš prezidento 
Nixono algų užšaldymą, 
negu prieš karą.

Bin1 ■: ■ i i pakalbėjo du 
dvasiu in š 1: vienas episko- 
palų, o kitas Romos kata
likų Šy. Juozapo Kolegijos 
Ekonomijos profesorius F. 
R. Daust. Šis dvasiškis 
puikiai išryškino dabartinę 
šalies' ekonomiką, ir ke
liais atvejais nupeikė prez. 
Nixono klaidingą ir vienpu
sišką politiką, parsidavusią 
tik turtingąją! klasei.

Clarisa Cane davė vėjo 
prezidentui Nixonui už ne- 
suvaldymą turčių, pakėli
mą pragyvenimo reikmenų 
kainų, kurios ir dabar už
šaldymo metu pakeliu los.

Haverhill, Mass.
“Laisvės” vajus jau pra

sidėjo ir eina gyvai. Musų/ 
vajininkės M. Sumeti s ir A. 
Račkauskienė jau padarė 
gerą pradžią. Būtų gerai, 
kad kas žino norinčius už
sirašyti laikraštį arba duot 
auką, kad praneštų vaji- 
ninkėms, tas daug pagel
bėtų ir darbas būtų daug 
našesnis.

Spalio 24 d. važiuosime į 
Montello, kur susitiksime 
su draugais ir praleisime 
linksmai laiką. W. Sametis 
sakė, kad jis jau turi pil
ną masiną žmonių. Manau, 
kad važiuos ir daugiau iš 
mūsų miesto. Tuomet pa
sišnekėsime daugiau apie 
vajų ir kitus reikalus.

Darbininke

SAKO, GERIAUSIAS 
IŠ JŲ NELAIMĖS

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kol u m n o j e 
“Kasdien” (spalio 14 d.) 
patiekia tokių apdūmojimų:

“Universitetuose susidarė 
niūrios nuotaikos dėl būsi
mų rinkimų. Demokratų 
svarbiausi aspirantai prezi
dento urėdui taipgi nežavi 
balsuotojų.

Svarbiausias klau simas 
dabar—baigti karą, bet se
natorius E. Muskie tai už
miršo. Iš senatoriaus H. 
Humphrey mažai ką geres
nio galima tikėtis. Senato
rius McGovern būtų geriau
sias demokratų kandidatas, 
bet partijos lyderiai vargiai 
ar leis jį nominuoti.”

KAIP PRANCŪZAI 
SUTIKO LIETUVOS 
MENININKUS

Vilniaus “Tiesoje” (sp. 12 
d.) skaitome iš Prancūzijos 
Jono Valučkos laišką apie 
Lietuvos menininkų pasiro
dymą. Kai buvo paskelbta, 
kad Lietuvos liaudies dainų 
ir šokių nusipelnęs ansamb
lis Lietuva” išvyko į Pran
cūziją gastrolėmis, buvo su
sirūpinta, kaip prancūzai 
sutiks lietuvių tautos meni
ninkus. Valučka rašo:

“Ir tik po to, kai pilnu
tėlė salė sugriaudėjo ovaci
jomis ir pasigirdo šūksmai : 
“Tre bien,” tapo aišku: lie
tuvių liąūdies menas sujau
dino p r a n. c ū z ų žiūrovą. 
“Klumpakojį” keičia lyriš
ka liaudies daina, lumzde
lio t re les — nuotaikingas, 
trankus “Kadrilis,” prožek
torių šviesoje mirguliuoja 
drabuži ų spalvos. Ilgai 
trunkančiais plojimais pa
lydimos V. Noreikos atlie
kamos lietuvių liaudies dai
nos.

Pertraukos metu kalba
mės su prancūzais, jau pa
čią pirmąją dieną įsigytais 
bičiuliais.

•— Tiesiog nustebino an
samblio muzikalumas, sub
tilios liaudies dainos ir meis-

Iš Kapsuko padangės
Per radiją sklinda nuosta

būs V. A. Mocarto kvarte
to garsai, liejasi nepapras
ta šio saulėto genijaus muzi
ka, pripildydama visą sielą 
noro tik gerą daryti.

Mintys nuskrieja į rugsė
jo mėnesį, apgalvoju ką jis 
gero, naujo įnešė į mūsų gy
venimą.

Rugsėjį pradėjome gražiai, 
gavome naują gražią mo
kyklą, kurioje taip pat dės
toma muzikos literatūra vy
resnėse klasėse. Ši mokyk
la taip pat naujas įrody
mas, Partijos ir vyriausy
bės rūpinimosi švietimu; 
žinoma, švietimo srityje 
yra labai daug opių proble
mų, kurių išsprendimas pri
klauso ne vien nuo moky
tojų gerų norų.

Šiandien — mokyklos die
na. Mokiniai sveikino mo
kytojus, apdovanodami juos 
gėlėmis, stengdamiesi klasė
se ramiau sėdėti, negu šiaip 
paprastai...

Juk nemokamas mokslas 
yra labai svarbus faktorius 
tarybinėje santvarkoje, tuo 
negali pasigirti eilė kapita
listinių kraštų. O tai rei
kalinga labai vertinti.

Rugsėjo mėnesį Vilniuje 
buvo trečias kamerinės mu
zikos festivalis. Koncertai 
vyko visoje Lietuvoje. Pas 
mus Kapsuke gastroliavo 
žinomas S. Tamėjevo kvar
tetas iš Leningrado ir Ki
jevo kamerinis orkestras. 
Kapsukiečiai gėrėjosi ne tik 
klasikų, bet ir dabartinių 
kompozitorių kūriniais.

Ruduo palyginti neblogas. 
Išnaudodami gražesnes die
nas visi skuba nuimti der
lių ypač bulves, kurioms 
daug žalos padarė nepa
prasta sausra vasaros me
tu. Na, o obuolių — devy
nios galybės, medžių šakos 
lūžta nuo gausybes. Valgai 
kasdien, kiek širdis geidžia, 
sveikata leidžia, o jų nema
žėja. Z;'xą.:/.. I u- ' ' d // 

I Prisimenu nepaprastai

puikią kelionę po Žemaitiją 
ir Aukštaitiją, kurią su mo
kyklos dėstytojais atlikom 
dar vasarą. Ir jei kas pa
sakytų, kad Lietuvoje nėra 
gražių vietų, viskas atsibo
dę, tokiems nereikalinga ti
kėti. Yra nuostabių kam
pelių, tik reikia mokėti ieš
koti, žiūrėti.

“Laisvės” jubiliejinį albu
mą gavau prieš porą savai
čių, apįe rugsėjo 15 dieną, 
širdingas ačiū, leidinys įdo
mus, gražiai išleistas.

V. Gulmanas

Bridgeport, Conn.
Vieša padėka visiems 

draugams
Kada žmogus susergi, tai 

gauni sužinoti, ar dar ran
dasi draugų ar jų jau nėra. 
Kai žmogus ilgiau pagyveni, 
kaip kad mudu esame pa
gyvenę, tai pradedi manyti, 
kad jau pasilikai be draugų. 
Bet dar netaip bloga, kaip 
mudu, įsivaizdavome. Kai 
mudu susirgome ir “Lais
vėje” apie tai buvo praneš
ta, draugai pamatę pradėjo 
rūpintis. Gavome apsčiai 
užuojautos atviručių ir tele
fonu pašaukimų. Ir na
muose draugai ir draugės 
aplankė, ir dar gavome 
gražių dovanėlių.

Tai viską sudėjus krūvoj/ 
pasidarė mums didelė pa
spirtis atgauti sveikatą. 
Tiesa, dar nesame pilnai 
sveiki, kaip reikia, bet 
gyvenimu jau vėl galim e 
džiaugtis.

Didžiausias ačiū visiems 
draugams ir draugėms.

J. ir M. Strižauiskai

Kalbėjo ir keleto profsą
jungų atstovai, visi mušda
mi j vieną tašką: “Tricky 
Dicky.”

Bet puikiausiai, revoliu- 
cioniškai kalbėjo viešųjų 
mokyklų unijos prezidentais 
(pavardės nesužin o j a u ) . 
Jam klauso vai ilgai delnais 
plojo.

Trečioji grupe, susibūru- 
si iš apie poros desėtkų as
menų, sukinėjosi didžiojo 
verslo gatvėje, šūkaudami 
už karą Vietname, sakė 
“Komunistai turi būt su
mušti. Prezidentas Nixo- 
nas turi būt sulaikytas nuo 
vykimo į raudonąją Kiniją 
ir Kinijos nereikia priimti 
į Jungtines Tautas.”
Tai krikščioniškų kareivių 

grupei vadovavo dvasinin
kas Carl McIntire, kuris 
vardan dievo pasiryžęs kar
du komunistus iškapoti 
visame pasaulyje. N a, ir 
ta krikščioniškų karių gru
pelė parėkavo, patriukšma
vo ir nutilo, kaip šunelis 
mašalą prarijęs.

Man atrodo, kad šis Mo
ratoriumas nebuvo tinka
mai organizuotas. Nepri
taikytas laikas - valandos, 
kuomet liaudis dirba įmo
nėse ir raštinėse. Bet vis
gi naudos duos, nes tūk
stančiai lapelių paskleista, 
kurie daugeliui atidaro 
akis.

“L” Reporteris

Hartford, Conn.
Spalio 17 dieną Moterų 

Klubas ir Laisvės C h o r as 
turėjo gražų parengimą* 
spaudos naudai. Publikos ’ 
susirinko gražus būrys. Ona 
Silks pirmininkavo. Pir
miausia pati pirmininkė per
skaitė labai gražų “Laisvei” 
pasveikinti eilėraštį ir pa
kvietė svečią iš Lietuvos 
Rimantą Valatką susirinku
sius pasveikinti. Svečias šil
tai pasveikino dalyvius ir 
kvietė visus aplankyti gra
žiąją Lietuvą. Sake, kad 
visi bus maloniai priimti.

Paskui pristatė A. Bimbą 
pakalbėti apie “Laisvės” nu
eitą 60 metų kelią ir kvietė 
dalyvauti jos dabartiniame 
jubiliejiniame vajuje. Ra
gino gauti naujų skaitytojų 
ir paaukoti į fondą.

Tada pirmininkė iškvietė 
Laisvės Chorą duoti dainų 
prograHlį. Choras labai, la
bai gražiai pasirodė. Pati 
choro vadovė Wilma Holįį* 
puikiai padainavo solo. *

Po programos buvo pie
tūs. Tai buvo iš tikrųjų 
“karališki” pietūs.

Viskas pavyko labai gerai. 
Ačiū Moterų Klubui ir Lais
vės Chorui. Būtų gerai ir 
daugiau tokių par engimų 
turėti.

J. Kunca

kuriamam filme “čia musų žemė,” atsispindi 
Ūkiečių darbai, bet ir jų dyasinis gyvenimas.

ne tik kol-

POPIERINĖS 
BATERIJOS

Olandijoje pradėtos pla
čiai vartoti popierinės bate
rijos. Jos yra lengvos ir pi
gios. Kiekviena baterija su
sideda iš keturių standaus 
popieriaus sluoksnių. Popie
rius tam tikru būdu im
pregnuotas kalciu, natriu ir 
cinku. Popierines baterijos 
tinka kišeniniams žibintuvė
liams, elektriniams skustu
vams, vaikų žaislams,

PASAULINIO
VANDENYNO TURTAI
Jungt. Tautų duomenimis, 

Pasaulinis vandenynas turi 
tiek mineralų, kad paten
kintų 100 metų poreikius. 
Nustatyta, kad Žemėje yra 
300 milijonų kubinių mylių 
jūrų vandens, kuriame iš
tirpusi daugybė kietų me
džiagų. 1969 metais iš jūrų 
vandens gąutą mineralų už 
7 bilijonus dolerių. Naftos 
ir dujų atsargos po vande
nyno dugnu gali būti dides
nės, negu sausumoje. Da
bar pasaulyje iš gręžinių 
jūros dugne gaunama 17% 
visos naftos. Manoma, kad 
1980 m. iš vandenyno dug
no bus gaunama 33% visos 
naftos.

Rochester, N- Y.
Rugsėjo 26 d. LLD Mote

rų Kuopa buvo surengusi 
pietus spaudos naudai. Pa- 
r e n g i m a s gerai pavyko. 
Viešnių ir svečių buvo gra
žus būrelis. Net maisto pri
trūkome. Labai atsiprašo
me mielųjų svetelių. Kitą
syk geriau pasirodysime.

Šios draugės ir draugai 
aukojo maisto: O. Maliy- 
nauskienė, V. Greibienė, L. 
Bekešienė, R. ir U. Shere- 
liai, A. Usavičienė, K. Že
maitienė, M. Žemaitienė, O. 
Žagy ir V. Poškienė.

Virėjos buvo K. Žemaitie
nė, Margrit, V. Greibienė ir 
L. Bekešienė.

Pinigais aukojo: Mrs. An
na Deivis ir G. Savage po 
$10; V. Balienė $5; A. Ar
lauskas, R. U. Shereliai ir 
N. Baltakienė po $2; J. Kon- 
tenienė ir A. Gricienė po $1.

Aukas ir pelną paskyrė- 
me “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Liaudies Balsui.”

Didelis, nuoširdus ačiū 
dirbusiems, aukojusiems ir 
atsilankiusiems.

L. Bekešienė

Iš anksto galvokime, kaip, 
kuo sėkmingiausiai pravesti
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.
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t Binghamton, N. Y.
Banketas gerai pavyko
Reikšmingas buvo LDS 

6 kuopos pobūvis-vakarie- 
nė ir naujų filmų iš Tary
bų Lietuvos rodymas, įvy
kęs spalio 9 d. Amerikos 
Legiono salėje. Nors iš ry
to oras buvo ūkanotas, ve

rsus ir po truputį lino j o, ta
čiau po vidurdienio išgied- 
riejo ir tapo jaukus ir ma
lonus.. Dalyvių susirinko 
virš 40.

Šio banketo rengimo ko
misija buvo nusitarusi pa
gaminti iš įvairių patie
kalų gerą ir skoningą va
karienę ir juo pavaisinti 
nuolatinius mūsų vakarie
nių lankytojus per ilgus 
met ns.

Bet, ant mūsų nelaimės, 
dalykai nevyko taip, kaip 
jie buvo suplanuoti. Mat, 
ūmai susirgus komisijos 
pirmininkei Mary Lynn, 
kuri tapo paguldyta Lour
des ligoninėje ir operuota. 
Ant greitųjų nesuradus ki
tos gaspadinės, kuri būtų 
sutikusi pagaminti vaka
rienę, tai tuo reikalu buvo 
kreiptasi į Amerikos Le-j 
giono gaspadinės, kurios 
sutiko pagaminti maistą.

Tuojau po vakarienės J. 
Vaicekauskas paaiškino, 
kad bus rodomas naujas iš 
Tarybų Lietuvos filmas ir 
pakvietė J. Grybą ir K. 
Briedį pradėti rodymą. 
Drg. J. Grybas pradėjo 
prisimindamas LDS vajų 
įrašymui naujų narių, 
kviesdamas patiems prisi
rašyti, kurie dar nepri
klauso, taipgi ir savo anū
kus įrašyti, kas jų turi, 
taip pat ir į LLD.

Toliau sekė filmas, vaiz
duojantis Lietuvos žmonių 
šiuodieninį gyvenimą. Ypa
tingai buvo gražiai atvaiz
duotas Kapsuko kolūkis. 
TMip pat dainų ir šokių 
šventė, kur tūkstančiai dai
nininkų ir šokėjų gražiau
siais kostiumais pasipuošę 
žavėjo taipgi tūkstančius 
žiūrovų.

Mūsų publikai šis kultū
rinis vakaras pasiliks ilgai 
atmenamas.

Jums, drg. Grybai, rengė
jai taria didelį ačiū už 
gražius filmus. Taipgi pu
blikai už atsilankymą.

Vėlesni mūsų ligoniai 
daro progresą

Antanas Pagiegala po 
sunkaus susižeidimo sveik
sta. Sveikatai gana sustip
rėjus dalyvavo šiame ban
kete. Gražiai atrodo, kaip 
ir visados, linksmutis. Sa
kosi jaučiasi gerai. Vaikš
tinėja lazdele- pasiremda
mas. Buvo malonu jį maty- 

*41.
Mary Lynn po sunkios, 

bet sėkmingos operacijos ir 
po dviejų savaičių buvimo 
Lourdes ligoninėje su tru
putį pagerėjusia sveikata 
grįžo namo. Jinai sakė, 
dar vis jaučia silpnumą, ir 
gydytojai pataria ilsėtis,

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

A r A J. Kodis, Lawrence, Mass.
J. Zinkus, Lawrence, Mass.

1.00
1.00 HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-MALE-FEMALB

Tai taip mūsų vajininkai pasirodė iki praėjusio penk
tadienio. Žinoma, ruošiant šį sąrašą, jau atėjo daugiau 
laiškių, bet tai bus pranešta kitą penktadienį.

Sveikiname naujai įstojusius vajininkus: haver- 
hillietes A. Račkauskienę ir M. Sametis, George Šimaitį, 
brocktonietį, Worcesterio J. Jaskevičių ir St. Petersbur- 
go P. Alekną.

Great Neckui į pagalbą su gražiu pluoštu skaitytojų 
atėjo Huntingtono F. Klastom

Reikia sveikinti Bostono vajininkus. E.’ Repšienė 
dirba ne juokais. Philadelphiečiams pagelbėjo Lietuvai
tė ir R. Merkis. Jonas Grybas pastūmėjo pirmyn Brook- 
lyno grupę. M. Vąlilionienė žengia pirmyn savo kolo
nijoje.

Sėkmės visiems.

AUKŲ Į FONDA GAUTA SEKAMAI:
Iš Pattenburg, N. J., K. ir J. čiurliai prisiuntė $72 

pelno nuo lietingo pobūvio ir dar $10 auką nuo eastonie- 
čio L. Tilviko — viso $82. Dėkoja Čiurliai visiems už 
dalyvavimą, P. P. Valantams už pagalbą su darbu, Ie
vai Mizarienei, Jonui Juškai ir S. Narkeliūnaitei už 
kalbas.

J. J. Staniai prisiuntė $80, dalį pelno nuo Baltimorės 
pikniko, kuris įvyko rugsėjo 19 d.

George Shimaitis, Brockton, ne tik gerai pasirodo 
kaip vajininkas, bet ir aukų prisiuntė $79 (aukotojų 
vardai telpa žemiau). Taip pat ir A. Račkauskienė ir 
M. Sametis prisiuntė blanką su $93 aukomis — vardai 
irgi žemiau. J. Jaskevičius irgi prisiuntė aukų.

Paulina Jasilionienė, binghamtonietė, per Joną Gry
bą paaukojo “Laisvei” 4 Namo Bendrovės Šerus. $100.00

M. Stakoff, Richmond Hill, N. Y.,
paaukojo 1 Namo B-ves Šerą................. 25.00

Per Geo< Shimaitį aukojo:
Liet. Liter. Draugojos 6 kp..........................  25.00
P. A. Chestnut......... .............. •............  11.00
Adam Sikarskis . •................    •........... 11.00
P. A.( Vaitekūnai....... •.............. •____ •.............11.00
M. Gutauskienė ......... .....••......... 10.00
J. Potsus .. . . ......................... •.............. •..........  8.00
John Grigas ... •.............•........ ................. 1.00
Mary Kapchun .......   •............ 1.00
Rose Markevich .................. ............. ...... 1.00

Per A. Račkauskienę ir M. Sametis:
Povilas Nukas, No. Andover, Mass. .............  21.00
J. Popierinis, Haverhill, Mass..............  11.00
A. Navickas, Haverhill, Mass.......................... 11.00
M. Sametis, Haverhill, Mass............................. 10.00
\V. Račkauskas, Haverhill, Mass............ .  10.00
E. Financienė (Florida)......................  10.00
C. Morkūnas, Haverhill, Mass...................  10.00
R< Šileikienė, Haverhill, Mass......................... • 5.00
S. Uždą vinis, Haverhill, Mass. ........................ 1.00
B. Gumauskas, Haverhill, Mass. ....................... 1.00
P. Galinis, Lawrence, Mass................................. 1.00

ką jinai ir daro. Ilsisi vyro 
Juozo geroje priežiūroje.

Ižidorius Vezis, LDS 6 
kuopos narys ir ilgametis 
laikraščio “Laisvės” skai
tytojas, jau per ilgą laiką 
nesveikuoja. Liga jį taip 
smarkiai suspaudė, kad 
ant greitųjų buvo nugaben
tas Wilson Memorial ligo
ninėn ppatikrinimui svei
katos. Koks dabar drg. I. 
Vėžio sveikatos stovis, ne
teko sužinoti.

Iš gilumos savo jautrios 
širdies linkiu ligoniams 
sėkmingo ir greito pasvei
kimo. Kartu ir pati sau, 
nes esu ligonė per ilgą lai
ką.

LDS 6 kuopus nariams
Dar nėra žinios, ar LDS 

6 k Į), finansų sekretorė

Mary Lynn iš po sunkios 
ligos galės dalyvauti šiame 
susirinkime, kuris įvyks 
lappkričio 1-mą dieną So
kol salėje, 226 Clinton St.Į 
Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si 6 kuopos nariai turėtu
mėm dalyvauti jame, nes 
bus išduotas raportas iš ką 
tik atsibuvusio gražaus pa
rengimo. Turėtų būti svar
bu visiems žinoti jo pasek
mes. o. w.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Petronėlei Jakulevičienei
' “ * - • Ir

1971 m., spalio 2 d.

Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Andriui 
Jakulevičiui, dukroms Onuteti, Birutei ir Mary
tei Nevins; taipgi 4 anūkėms ir visiems artintie
siems.

RUDENS PEIZAŽAS
Styro plikos šakos 
Drebulės ir klevo, —■ 
Rudeniniai vėjai 
Medžius nulapavo.
Kūdrą Įtiemynojo 
Lapų tinklas dengia, — 
Iš dangaus kasdieną, 
Šalti lietūs drengia.

Molžemio takeliai 
Balomis patežo, — 
Sausumos lapelio 
Neišvysi mažo.

Patvoriais dar kyšo
Parudavę žolės, — 
Kitką paskandino
S kyšy tutėlis molis.

Aug. Tamąliųnas

AIDO CHORAS
Ozone Park, N. Y.

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais 
vę.” Jie jums bus dėkingi

Nuo kitų gauta sekamai:
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa......... . 60.00
J. Kazei, Lexington, Ky...........•.. •. ................ 20.00
Jonais Kasparavičius, Baltimore, Md.............. 15.00
N. Griciūnienė, Philadelphia, Pa................... 11.00
Long Island’ietė .........   11.00
Charles Masaitis, Worcester, Mass......................11.00
Lucy Rauduvienė, Pittston, Pa.....................    10.00
J. Baubonis, Kenosha, Wis............................... 10.00
M. Stakoff, Richmond Hill, N. Y........................10.00
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn.  ............. 10.00
A. J. Kauliniai, Huntington, N. Y.................. 10.00
F. Klaston, Huntington, N.t Y.........................  10.00
Prof. B. F. Kubilius, Chicago, Ill..............  10.00
Petras-Aęlelė Valukonis, Los Angeles, Calif. 7.50 
J. Daugirdas, Miami, Fla...............................  • 6.00
J. Skeltis, Worcester, Mass................................. 6.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................  6.00
J. Senkus, Worcester, Mass. .......................... 6.00
E. Katiniis, Easton, Pa. ................................... 5.00
Frank Navardauskas, Philadelphia, Pa........ .  5.00
P. Jočionis, Dearborn, Mich.. .......................... 5.00
Paul Bukis, Vancouver, Canada ...................... 5.00
Rėmėja iš Miami, Fla. .. ..................................• 5.00
Ed. Kelly, Brockton, Mass. .,...........................  4.00
J. Miller, Miami, Fla. • ....................................... 3.00
F. Petkūnas, Worcester, Mass. .. •.. ............ • • • 3.00
J. Andrius Miami, Fla...................................  • 2.00
Po $1: Geo. Schlaves, Brooklyn, N. Y.; James Shas- 

kas, Philadelphia, Pa.; W. Stulgaitis, Stoughton, Mass.; 
K. Monlkevich, Stoughton, Mass.; J. Navirauskas, 
Stoughton, Mass.; K. Kubai, Stoughton, Mass.; A. 
Paukštienė, • Miami, Fla.; J. Žilinskas, S. Petersburg, 
Fla.; M. Draugelis, Huntington, N. Y.; M. Petkūnas, 
Worcester, Masts.; J. Jakaitis, Worcester, Mass.; A. Na
ruševičius, Worcester Mass.; T. Krapas, Worcester, 
Mass.; J. Mauragienė, Pittsburgh, Pa.<; Roise Chenkus, 
W. Hazleton, Pa.

Per praeitą savaitę gavome $740.50. Iki šiol gau
ta $3,856.50., Dar reikia $11,143.50 iki pasiekimo $15,000.

Dėkojame visiems.
Administracija

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 mėty egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

/
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935-3455
Atydos! Naujas adresas—New York Central Office:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 

Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių :

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60632 '
4102 Archer Ave.

254-4144
BRANCH:
CHICAGO. ILL. 60622
2242 W. Chicago Av®.

BE 5—7788
CLEVELAND OHIO 44119 
787 East 185th Street

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6160 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Cainpau Avenue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Central Ave., N. E, 

Telephone: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CQNN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUT^'BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

25^2113
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360
Parish, Hall
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street

798-8347

Globe Pąrcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 
dovanų užsakymus Tarybų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams. televizijoms, motociklams drabužiams ir t. t.

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

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(77-81)

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. 
Metuchen, N. J.

(71-83

St.John's 
University
pharmacy
as a major field of study offering
a B.S, f

write or phone:
College of Pharmacy
St. John's University
Jamaica. New York 11432
Phone 969-8000, Ext, 275

(78-82)

MECHANIC — with tools to do 
general repairs to hoisting engines, 
compressors and welding machine 
on field and shop equipment. All 
company benefits. Call 201-589-8095 
between 9 A.M. & 2 P.M.

(79-85)

MOLD MAKERS
Company that specializes in plastics 
and wax injection molds wants ex
perienced help. Ideal Southern New 
Hampshire location offers uncon
gested living. Write dr call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N.H. 
03055

(80-86)

MALE & FEMALE
School Bus Drivers—Howell Town
ship Schools need substitute driv
ers for regular routes and occasion
al field trips. Should be township 
resident. Call 201-933-2775 or 201- 
364-1651 for information.

(78-84)

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, 201-256-6200-410 

(73-81

MEN and 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. (77-84)

GIRLS. Receive free training in 
the comestics field. Earn $3 per 
hr. in commissions working ih your 
spare time.

For personal interview call Mrs. 
McGoary. MA 6-5659 (77-83)

DOMESTIC—LIVE IN. Capable 
pleasant. Private rm. with bath & 
TV. Good Salary. 201-228-4447 

(80-81)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2% baths, 3 kit. Lot 25’xl75’ 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-85)
__ L,_______________________________

RESORT HOTEL. 80 rooms on 
the ocean front in New Jersey’s 
finest shore community. Dining 
room seats 300. Elevator. Steady 
clientele. Season June to Septem
ber. Same ownership for 27 yeais. 
Gross $150,000. Asking $250,000.

201-774-2505. (77-81)

KNITTERS. Threaders, Warpers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-82)

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J.I Pėrin, 
201-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer.

(77-83)

MAINTENANCE MECHANICS
Experienced in repair and main

tenance of manufacturing machines 
and equipment. Group insurance be
nefits. Company pension plan. Paid 
vacations and holidays. Area wages. 
Steady employment. Apply:

U.S. GYPSUM CO.
193 Henderson St., Jersey City, 

N. J. 07302.
201-435-4700. An equal opportunity 

employer. (77-81)

Needed at once. Forklift truck 
driver, punch press operator, Some 
experience necessary. Small man
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelten Ave. GE 8-7400.

(77-83)

Warehouseman. An opportunity for 
a responsible individual to work in 
a small modern chemical plant. 
Diversified duties including manifest, 
shipping and receiving. 5 day week, 
full benefits; salary $130 week. 
Must speak English. Call Mr. Perl- 
stein. 201-381-6200, for interview.

(77-81)

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
to 5, :

201-684-5162, Paterson, N. J.
((77-83)

Grinders. Sheet metal disc. Must 
be experienced. Good working con
ditions and fully paid benefits. 
Alpine Metal Products, 7 Progress 
St., off Inman Ave., No. Edison, 
N. J. 201-753-4543. (77-82)

Factory help. Male needed. Door 
manufacturing and assembly plant. 
Blue Cross, Blue Shield coverage. 
Life insurance. Good starting rate 
plus overtime. Apply at Main office. 
Baker-Aldor-Jones of New Jersey. 
Coddington Rd., Whitehouse, N. J. 
201-534-4151. (77-81)

Experienced Mechanic wanted, must 
have N. J. driver’s license. Top 
money for top man. Benefits in
clude: Blue Cross, Blue Shield, life 
ins., pension plan & paid vacations. 
Working conditions excell. See Mr. 
Machusky in person at Crest Mo
tors, 481 Main Ave., Passaic, N.J.

(80-82)

TVORA NUO TRIUKŠMO
Visame pasaulyje ieškoma 

būdų, kaip apsisaugoti nuo 
triukšmo dideliuose mies
tuose ir stambios e auto
stradose. Vakarų Vokieti
jos spauda rašo, kad triukš
mu dabar skundžiasi kas 
antras gyventojas. Rūro 
srityje nuo Oberhauzeno, iki 
Hanoverio išilgai autostra
dos pastatyta štai šitokia 4 
metrų tvora iš plastiko. Ji 
trukdo plisti garso ban- 
gomSo

COLLEGE STUDENTS
Night College students able to work 
days assemblers and apprentice 
glazer. Just be willing to work 
good starting salary. Drivers license 
necessary. Liberal company paid 
benefits. Apply in person between 
4:30 PM and 6 PM to:

SHELCO INDUSTRIES 
969 Pleasant Valley Way 

W. Orange, N. J.
200 Ft. North of Mt. Pleasant Ave.

(80-82)

FOR SALE

Otsego Co. Secluded Hunting 
Land 100 plus acres. If your game 
is Deer, Duck or jusf small game 
look this property oyer. Large Uuck 
marsh and plenty of woods with a 
secluded open field to build yoųr 
hunting lodge. Borders reforestation 
and town road: Price $350 per acre. 
Will finance responsible parties.
Owner: RoCoCa Log Enterprises 

Real Log Homes 
Leonardwille, N. Y. 13364 

315-855-7511
.(80-83). >■ . .
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Svečias iš Lietuvos 
Aplankė Aido choro 

pamokas
Karts nuo karto Aido cho

ro pamokų metu atsilan
ko ir svečiai iš Lietuvos. 
Jiems, žinoma, įdomu pama
tyti kaip laikosi ir tvarkosi 
mūsų Aido choras.

Praėjusį penktadienį ap
silankė neseniai atvažiavęs 
iš Lietuvos Rimantas Va
latka, kuris apsistojo pas 
aidiečius Bronę ir Walter 
Keršulius.

Rimantas yra mūsų mie
losios Nelės Ventienės pus
brolis, gyvenąs Vilniuje ir 
dirbąs Vilniaus Politechni
kume, kur jis užima direk
toriaus pavaduotojo parei-

Laisves People
On our way to Hartford 

last Sunday we stopped at 
Mureikas, Milford, Conn. 
It was a beautiful sunny 
October day and their home 
among the trees and fields 
was a welcome change to 
the city folks. Mureikas 
have a nice home. They 
have a vegetable garden, 
berries and beautiful, beau
tiful flowers. New York 
Women’s Club members en
joyed having some of those 
beautiful flowers at their 
meeting Wednesday and 
Laisve’s w o r kers were 
having grapes and raspber
ries we brought back from 
Mureikas.

Regardless of their quite 
high age, Mr. & Mrs. Mu- 
reika look very good. Liv
ing in cleaner air and eat
ing wholesome food does it. 
Who wouldn’t know how 
good Mure i k i e n ė s sūriai 
are? Du

gas vakariniame mokyme, 
taip pat ten dėsto mašinų 
gamybą ir braižybą.

Įdomu buvo sužinoti dau
giau ir smulkiau apie šią 
mokslo įstaigą, tad Riman
tas teikėsi mums papasako
ti. Vilniaus Politechnikume 
yra 150 dėstytojų. Ten mo
kosi 3,500 moksleivių, dau
giausia jaunų, nuo 16 metų. 
Yra ir senesnio amžiaus mo
kinių, nes niekuomet neper- 
vėlu mokintis. Ten mokosi 
busimieji technikai - inžinie
riai, kurie studijuoja apie 
penkis ar šešis metus, bai
gia mokyklą su mokslo laips
nio gavimu, pilnai prirengti 
stoti į naujus darbus, į nau
jas pareigas.
Rimantas dar jaunas ir 

e n e r g i n g a s vy ras, labai 
draugiškas ir malonus lie
tuvis. Pakliuvęs tarp aidie- 
čių jis nesijautė vienišas, o 
paragavus jo atneštų lauk
tuvių dar arčiau susidrau
gavome.

Draugas R. Valatka atva
žiavo pasinaudodamas savo 
atostogų laikotarpiu, tad 
neilgai galės paviešėti, gal 
tik porą mėnesių. Bet tu
rint tokią giminaitę, kaip 
N. Ventienę, ir draugus,

Iš L. N. B. šėrininky 
suvažiavimo

Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyko spalio 16 d. Dalyva
vo 41 šėrininkas. Dalyviai 
atstovavo 74 savo Šerus, 
962 įgaliotus šėrus, viso 1,- 
036 šėrus.

Direktorių raportai rodo, 
kad bendrovė yra gerame 
finansiniame stovyje, na
mas taipgi gerame stovyje. 
Direktorių raportas vien
balsiai priimtas.

Renkant direktorius visi 
senieji apsiėmė, tik Peter 
Jones-Višniauskas dėl sune- 
galėjimo negalėjo suvažia
vime dalyvauti ir toliau ne
apsiėmė būti direktorium. 
Jo vieton išrinktas J. Ga
šlūnas.

Dabar yra sekamas direk
torių sąstatas: Walter Ker- 
šulis, Jurgis Bernotas, Jo
nas Grybas, Vincas Venc- 
kūnas, Pranas Varaška, Po
vilas Venta ir Jonas Gasiū- 
nas.

Paulina Jasilionienė 
Binghamton, N. Y.,
Grybą, pasveikino suvažia
vimą su $10.

Po suvažiavimo visi daly- 
kaip Keršuliai, jo laikas bus viai buvo skaniai pavaišin-

Mieste pasidairius
Riverdale rajone privati 

katalikų kolegija buvo skai
toma konservatyviška. Bet 
ir joje atsirado nemažai 
studentų, kurie pasisakė 
prieš militarinį rekrutavi- 
mą ir karą Indokinijoje, už 
dalyvavimą prieškar i n ė s e 
demonstracijose.

iš
per

pilnai išnaudotas ir supla
nuotas.

Beje, tą vakarą po pamo
kų Bronė Keršulienė mus 
pavaišino savo gimtadie
nio proga, o mes jai sudai
navome “Ilgiausių Metų.”

Rimantas yra vedęs. Jo 
žmona Milda dirba valgių 
firmoje kaipo gamybos ve
dėja. Dukra Jūratė jau 14 
metų ir mokosi aštuntoje 
klasėje. Sūnus Audrius 11 
metų — mokosi penktoje 
klasėje. Be abejo, jie laukia 
tėvelio sugrįžtant iš Ame- 

su

ti. Valgius pagamino He
len Siaurienė, Marcelė Kar- 
velienė ir Bronė Keršulie
nė.

Vaišių metu pasirodė ir 
iš Vilniaus atvykęs svečias 
Rimantas Valatka. Jis vi
sus nuoširdžiai pasveikino 
ir palinkėjo ilgiausių me
tu darbuotis.

They work hard to keep rikosuu naujienomis,.
i įspūdžiais ir lauktuvėmis.

“Laisves” direktoriams
Dėl Padėkų šventės pir

madienį, prašau susirinkti į 
posėdį antradienį, spalio 26, 
4 vai. popiet. Sekretorius

Ne taip, kaip buvo
Išlipau Canal St. puožemi- 

nio traukinio (subway) sto
tyje. Žiūriu į stoties pava
dinimą ir netikiu—gi prie 
angliško u ž r a šo ir kiniš
kais rašto simboliais, kad 
čia “kinų miestas” — New 
Yorko miesto dalyje. Tas 
jau reiškia, kad tautinės 
mažumos pripažintos New 
Yorke.

Pirmiau New Yorke nebu
vo to. Pirmiau, jei čia ir 
milijonas būtų gyvenę ko
kios tautybės žmonių krū
voje, tai vis tiek nebūtų bu
vę pasakyta, jog čia tokios 
ar kitokios tautos mažuma 
gyvena.

Pavyzdžiui, New Yorko 
dalyje Brooklyne kadaise 
gyveno, sakoma, apie 25,000 
lietuvių. Grand Streeto ir 
Union Avė. subvės stotyje 
tikrai privalėjo tada būti 
užrašyta stoties pavadini
mas lietuviškai ir angliškai, 
jog čia lietuvių apgyventa 
New Yorko miesto dalis. 
Čia net ir Lietuvos didvy
riams Dariui ir Girėnui pa- efellerių šeimą už palaiky- 
minklas pastatytas ant 
vanikos skvero.

Tiesa, dabar reikėtų 
koti su žiburiu dienos 
tu lietuvio Brooklyne 
Grand St. ir Union Avė. 
Gal ir kitos tautos taip iš
nyks Amerikoje su laiku. 
Bet kinų apgyventa New 
Yorko dalis tebėra tirštai 
jais apgyventa, kaip ten ji 
buvo gal prieš šimtą metų. 
Tai jie ir užsitarnavo nors 
stoties vardą kiniškai pa
žymėti.

Gaila, kad lietuviai nemo
kėjo taip ilgai lietuvybės 
išlaikyti, tai jie nei lietu
viškai parašyto subvės sto
ties vardo New Yorke ne
gavo.

Ant Bronx County House 
laiptų susirinko aną dieną 
daugiau kaip 600 jaunuolių 
su reikalavimu “ištraukti 
Bronx iš karo.” Tą reikala
vimą užgynė Bronxo prezi
dentas Abrams. Jis ragino 
remti tuos kandidatus, ku

ku r ierie priešingi karui, 
kovoja už taiką.

Vietnamo Veteranų 
nizacija kovai prieš 
turėjo debatus su Vetera
nais už teisingą taiką. 
Dauguma pasisakė už iš
traukimą amerikiečių iš In- 
dokinijos.

Politinių niekšų darbas
Volai trečiadienį koks nors 

politinis niekšas iš toli sie
kiančio šautuvo iš Hunter 
College pastato nuo 14-to 
aukšto šaudė į Tarybų Są
jungos Jungtinėse Tautose 
Misijos buveinę ant 67 St. 
Manhattane. Pataikė į lan
gą kambario, kuriame buvo 
net keli žmonės. Laimė, kad 
kulkos nepataikė nė į vieną.

Policija ieško kriminalisto 
ar kriminalistų.

Pramogy Kalendorius *
Spalio 31 <1.

LDS 1 kuopa ruošia įdo
mių popietę “Laisves” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

orga- 
karą

Kompartija kaltina Rock-

Lit- mą reakcinės politikos, mul
timilijonieriams naudingos, 
darbo žmonėms žalingos, 
negrams pražūtingos.

ieš- 
me- 
ant

A. Gilman

Studentų vadai informuo
ja, kad lapkričio 3 d. stu
dentai paskelbs karui strei
ką universitetuose, kolegi
jose ir vidurinėse mokyk
lose.

'Policij jos pareigūnas Arm
strong pareiškė, kad polici
jos departamentas turi la
bai daug nesmagumų su 
daugelio policistų korupci
ja, kyšių ėmimu, turėjimu 
artimų ryšių su gengste- 
riais, gembleriais. Tyrinė
jimai parodė blogą padėtį.

their place in shape and 
welcome everyone who ever 
comes there. They are 
wonderful people and our 
good wishes and thoughts 
are with them.

Use

Linkime draugui Riman
tui gerai praleisti laiką 
Amerikoje, o kuomet teks 
jam grįžti tėvynėn—pakal
bėsime apie tai vėliau.

New Yorkas. —Fordo Fun
dacija nusitarė suteikti 10 
milijonų dolerių paramai 37 
dramos, šokių ir operos 
grupių, kurios yra prasisko
linusios ir arti bankroto.

f į x

Tapei, Taivanas.—Chiang 
Kai-šeko valdžia paskelbę 
kad ji paleidžia iš kalėjimų 
apie 5,000 nepolitinių kali
nių. Politinių kalinių nepa
leidžia.
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Sekmadienį,, 7 d ičio (November), 2 valandą

MIRĖ
Trečiadienį, spalio 20 d., 

mirė Anna Mitkus, žmona 
Tom Mitkaus, mirusio prieš 
kiek laiko. Mirė pas savo 
dukterį Mountainside, N. J. 
Pašarvota Gray Funeral 
Home, Westfield, N. J. Lai
dojama šeštadienį, spalio 
22 d., Hollywood Memorial 
Cemetery, Union, N. J.

Paliko liūdinčius dukterį 
Laurą, žentą A. Hassarn ir 
anūką Kevin, taip pat sūnų 
Arthur, jo žmoną Pat ir dvi 
anūkes — Debra ir Denise.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionės artimiesiems.

Nellie Skubliskas

Policija areštavo 22 au
tomobilių vagis. Pasirodo, 
kad jie turi savo organiza
ciją, kuri sėkmingai pavog
tus automobilius išleidžia.

Harlemo mokyklos No. 10 
mokinių tėvai, reikalaudami 
grąžinti darban 22 mokyto
jus, paskelbė boikotą. Iš 
1,930 mokinių tik trys į mo
kyklą atėjo.

Rugpiūčio mėn. šioje apy
linkėje iš darbo paleista 
43,000 darbininkų.

Rep.

Pietūs ir mitingas

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

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

Ateikite į LDS 1 kuopos 
įdomų parengimą

POPIERIAUS GAMYBOS 
PERSPEKTYVOS

Jungtinių Tautų Maisto 
produktų ir žemės ūkio ko
misija teigia, kad 1968 m. 
visame pasaulyje buvo su
vartota 123 milijonai tonų 
popieriaus ir kartono. 1985 
m. šios produkcijos gamyba 
padidės iki 285 milijonų to
nų, t. y. daugiau kaip du 
kartus. Vis didėjanti popie
riaus paklausa leis besivys
tančioms šalims išplėsti sa
vo pramonės bazę.

Numatoma, kad paklausa 
spaudos ir rašymo popieriui 
padidės 154%, o paklausa 
laikraštiniam popieriui su
mažės iki 94%.

Paryžius. — Prancūzijoje 
kuriasi b e n d r as liaudies 
frontas politinės ir ekono
minės krizės kovose. Kai
rieji rinkimuose gavo apie 
55% balsuotojų. Vieningai 
veikdami, jie gali pakeisti 
valdžią.

Sekmadienį, spalio 31 d., 
bus LDS 1-os kuopos paren
gimas “Laisvės” salėje. Pra
džia 2 vai. popiet.

J. Siurba pasižadėjo paro
dyti s k ai d re s (slides) iš 
įvairių įvykių. Jis sako, 
kad, apart kitų, parodys 
spalvotas nuotraukas iš 
LDS 10-ojo seimo, apie 
“Laisvės” jubiliejinį paren
gimą ir apie 1970 metais 
Vilniuje įvykusią dainų ir 
šokių šventę.

Taipgi rengėjai parūpins 
ir lengvų užkandžių. ...

Galėsime smagiai ir įdo
miai praleisti sekmadienio 
popietę.

Nepamirškite. Taipgi at
siveskite savo draugus jįf 
pažįstamus.

Rengėjai

New Delhis.—Indijos gy
nybos ministras Ram per
sergėjo Pakistaną, kad jis 
nepradėtų karo prieš Indi
ją. Jeigu Pakistanas pra
dės kariauti, tai Indija pa
silaikys iš Pakistano užka
riautas žemes.

CARLE PLACE, L. L
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo1 ss*;*
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Jau dabar norime primin
ti, kad Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimas įvyks lapkričio 9 
d. Bet tai bus ne tik su
sirinkimas, o ir pietūs. Dvy
liktą valandą pasivalgysime 
pietus, o paskui laikysime 
susirinkimą. Prašome vi
sus 185 kuopos narius ir 
mūsų bičiulius įsitėmyti lai
ką ir ruoštis dalyvauti.

Pietūs ir susir i n k i m a s 
įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Valdyba

Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler
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Programoje dalyvauja: AIDO CHORAS, iš Ozone Park, vadovybėje MILDRED STENSLER, LAISVĖS 
CHORAS iš Hartfordo, vadovybėje WILMA HOLLIS; solistai AMELIA YOUNG, IRENA JANULIS ir AL 
DUPSHA. Taipgi išstos ir suminėtų chorų solistai.

ĮĖJIMAS $2.00 (auka) Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai
(LKS B-vės Direk. Taryba)- %

Belfast. — Šiaurės Airijo
je Anglija jau turėjo 13,- 
000 kareivių. Dabar vėl pri
siuntė 2,000. Bet tvarkos 
ten negali išlaikyti. Šiais 
metais kovose užmuštą 94 
žmonės, tarp kurių buvo 28 
kareiviai.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvės” rei
kalus savo susirinkimuose.

I Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

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

Mes neužmiršime jo niekados. ’
—Anna Kazlauskienė 

gyvenimo draugė 
ir sūnus su šeima




