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KRISLAI
Prasideda “Laisvės” vajus 
Sukeikime $15,000 fondą 
Du trilijonai karui 
Paklausykime Nixono 
Seniausia profesija

- J. GASIŪNAS -
Mūsų laikraščio “Lais-

<

vės” vajus prasideda spalio 1 
d. Tikimės, kad keletas de- 
sėtkų vajininkų su pirmąja 
vajaus diena stos didžiulin 
darban atnaujinti prenume
ratas, gauti naujų skaitytojų 
ir prisidėti prie sukėlimo 
$15,000 šiame vajuje.

Taipgi svarbu, kadvaji- 
ninkams j talką ateitų šimtai 
laisviečių ir žymiai padėtų 
jiems laimėti vajuje skirtas 
dovanas.

Didžiausias laisviečių dar
bymetis - trijų mėnesių va
jus, reikalaująs visų mūsų 
jėgų mobilizacijos ir ryžto 
laimėti.

Kadaise New Yorko mieste 
išeidinėdavo net 15 komerci
nių dienraščių. Leidėjai tu
rėdavo nemažai iš to biznio - 
pelno. Dabar beliko tik trys 
komerciniai dienraščiai.

Šiuo metu, prie milžiniško 
visokių reikmenų brangumo, 
išlaikyti laikrašti - ne juo
kai. Jeigu komercinė spau
da, turėdama šimtus tūks
tančių skaitytojų ir daug rie
biai apmokamų biznio rekla
mų, nebegali išsiversti, tai 
ką jau kalbėti apie mūsų 
spaudą.

$15,000 fondo sukėlimas 
užtikrintų “Laisvės* išeidi- 
nėjimą visiems sekamiems 
metams.

•

Jungtinės Valstijos nuo 
1945 metų išleido karo rei
kalams apie 2 trilijonus do
lerių, apskaičiavo preziden
to Eisenhowerio gynybos ty
rinėjimo direktorius dr. H. 
York.

Du trilijonai dolerių - mil
žiniška suma, panaudota vi
suomeniniams reikalams 
suteiktų begaliniai visiems 
daug naudos. Bet ta suma 
buvo sunaudota miestų grio
vimui, žmonių žudymui.

Seniai laikas sulaikyti 
pragariškas skerdynes.

•

Richardas M. Nixonas 
1968 m. spalio 9 d., prieš pat 
rinkimus, teisingai įspėjo 
piliečius. Jis tada pasakė:

“Tie, kurie turėjo progą 
per keturi s metus ir ne s u t e i - 
kė taikos, nebeturi gauti 
kitos progos”.

. Nixono pareiškimas turėtų 
dabar išsipildyti. Ketvertą 
metų prezidentaudamas, ne
davė mums taikos, dar padi
dino karą visoje Indokinijoje. 
Lapkričio rinkimuose pilie
čiai turėtų nebesuteikti jam 
progos būti toliau prezidentu 
ir toliau tęsti karą.

•

Prostitucija - pasaulyje 
seniausia profesija. Kapita
listiniuose kraštuose ji su
daro didžiuli bizni..

Italija uždarė legalius 
kekšynus 1958 m. Tuo metu 
buvo registruotų prostitučių 
apie 150,000. Dabar nelega-

“LAISVĖS” VAJUS PRASIDEDA SPALIU 1 DIENĄ
Jungtinių Tautų asamblėjoje 

dalyvauja 132 valstybės
New Yorko laisviečiai padarė 

gražią vajaus pradžią
Jungtinių Tautų asamblė

jos (parlamento) 27-oje se
sijoje užsiregistravo 132 
valstybių delegacijos. Su
važiavo iš plataus pasaulio 
daug Įžymių diplomatų.

Šios sesijos pirmininku 
išrinktas Lenkijos užsienio 
reikalų viceministras Trep- 
czynskis. įžanginėje kal
boje jis nustsk;undė, kad ka
ras Indokinijoje tebesiaučia, 
Vidurio Rytuose tarp Izrae
lio ir arabu susikirtimai ne- 
mažėja. Jungtinės Tautos 
turėtų šiuos ir kitus svarbius 
klausimus be jokio atidėlio
jimo aptarti.

Šios sesijos darbotvarkėje 
yra daugiau kaip 100 įvairių 
klausimų apsvarstyti per 13 
sesijos sąvaičių. Svarbiau-

Už Korėjų vienybe:
Hanojus. - šiaurės Korė

jos valdžia pareiškė, kad ji 
pilnai sutinka su Alžiro ir 
kitų 12 valstybių siūlymu 
Jungtinių Tautų asamblėjoje 
aptarti abiejų Korėjų vie
nybės klausimą.

šiaurės Korėja visą laiką 
ragino Pietų Korėją tuo klau
simu tartis. Neseniai įvyko 
vienas kitas pasitarimas. 
Viena vienybei kliūtis, s tai 
Jungtinių Valstijų militari- 
nės" jėgos Pietų Korėjoje. 
Siaurės Korėja reikalauja 
tas jėgas ištraukti.

Eddie Waitkus
Bostonas. - Mirė pasižy

mėjęs lietuvis beisbolinin- 
kas Eddie Waitkus, išgyve
nęs tik 53 metus, 

t

1949 metais mergina ji 
Įsiviliojo į viešbučio kamba
rį ir suvarė į jo kūną ketu
rias kulkas. Operacija ge
rai pavyko ir jis po poros 
mėnesių grižo į žaidimą. 
Po to dalyvavo dar 154 žai
dimuose. Buvo II pasaulinio 
karo veteranas.

lių prostitučių skaičius sie
kia iki milijono. Toji profe
sija pelno padaro daugiau 
kaip 5 milijonus dolerių į 
metus.

Jungtinėse Valstijose ši 
nelegali profesija taipgi bu
joja ir daro didžiuli bizni. 

sias klausimas - taikos pa
saulyje išlaikymas. Dele
gacijos negali ramiai sėdėti, 
kai Indokinijoje “kraujas lie
jasi, kur žūsta nekalti žmo
nės - moterys ir vaikai”, pa
reiškė sesijos pirmininkas 
Trepczynskis.

Kolonializmas Afrikoje ir 
Azijoje tebėra gyvas klausi
mas, kuri taipgi ši sesija 
turės svarstyti.

15,000 izraeliečių 
puolė Lebanoną

Beirutas. - Apie 15,000 
Izraelio kareiviu buvo isi- 4 C
veržę i Lebanoną, buvo užė
mę 16 miestelių ir kaimų, 
kur daugiausia gyvena pa
lestiniečiai arabai.

Izraeliečiai, keršydami už 
aralpų teroristų veiksmus, 
užmušė šimtus palestinie
čių, kitus šimtus sužeidė, 
daugeli namų sudegino. At
likę skerdynes, izraeliečiai 
pasitraukė.

Vietnamo mainierių 
z atsišaukimas
Vietnamo mainierių unija 

savo atsišaukime nurodo, 
kad amerikiečių lėktuvai iš- 
bombarduoja kasyklas ir už
muša nemaža mainierių. 
Daugiau kaip 3,000 mainierių 
namų bombos sugriovė-su- 
degino.

Vietnamo mainieriai kvie
čia Amerikos ir viso pasau
lio unijas kovoti prieš Ame
rikos imperialistinius žy
gius Vietname ir visoje Indo
kinijoje.

Arabai teroristai 
naudoja paštą

Londonas. - Arabų tero
ristų bomba, atsiųsta paštu, 
užmušė Izraelio diplomatą ir 
kitą sužeidė, kai jie siuntini 
atidarė.

Tokių siuntinių, net ir 
laiškų formoje, paštu siųsta 
daugeliui Izraelio diplomatų 
Vakarų Europoje, Kanadoje 
ir New Yorke. Bombų eks- ’ c
pertai juos peržiūri ir randa 
sprogstančios juose me
džiagos.

Tariasi poliucijos 
kontrolės klausimu

Maskva. - Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos ko
mitetai tariasi, kaip sėk
mingiau sukontroliuoti po- 
liuciją toro, žemės ir van
dens teršimą).

Poliucijos klausimu bus 
pasirašyta bendra sutartis, 
pasiremiant Nixono ir Brež
nevo pasirašyta sutartimi 
Maskvoje gegužės mėn.

Su gelių puokštėmis ir linksm u maršu sutiko vilniečiai Lie
tuvos sportininkus, sėkmingai dalyvavusius XX olimpinėse 
žaidynėse Miunchene. TSRS rinktinės garbę jose gynė 
astuoni Tarybų Lietuvos atstovai. Vilnietis irkluotojas 
Vladas Česiūnas ir krepšininkas iš Kauno Modestas Pau
lauskas iškovojo aukso medalius. 800 metrų bėgikė vil
niete Nijolė Sabaitė laimėjo sidabro medali.

Nuotraukoje: olimpinis čempionas M. Paulauskas, bė
gikas R. Bitė, sidabro medalio laimėtoja N. Sabaitė.

K. LIUBSlO nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
"archeologų darbai

Tarybų Lietuvos archeo
logams šiemet, kaip ir kiek
vieną vasarą, buvo karštas 
darbymetis. Jie tyrinėjo pi
liakalnius,, pilkapius, kapi
nynus, senąsias kulto vietas, 
akmens bei žalvario amžiaus 
stovyklas.

Lietuvos TSR Istorijos ir 
etnografijos muziejaus ar
cheologai kasinėjo šarkų ka
pinyną Šilalės rajone. Kasi
nėjimų metu nustatyta, kad 
tai viena seniausių gyvenvie
čių šiose apylinkėse.

Kaip žinoma, Bražuolėje, 
esančioje į vakarus nuo Tra
kų, 1382 m. Jogaila su kry
žiuočių vadais pasirašė lai
kiną nepuolimo sutarti.. 
Bražuolės piliakalnyje šie
met taip pat atlikti dideli ka
sinėjimai; norima išsiaiš
kinti, ar šioje vietoje stovėjo 
medinė pilis.

Dar viena archeologų gru
pė tyrinėjo Eišiškių rajono 
Zabieliškių vietovės pilkapi.

DRAUGYSTES RYŠIAI
šią vasarą Vilniuje viešėjo 

Suomijos Joensu miesto de
legacija. Prieš tai Suomi
joje yra pabuvoję meninis 
kolektyvas “Sutartinė”, dai
nininkai Giedrė Kaukaitė ir 
Vaclovas Daunoras.

O, štai, neseniai po savai
tės laiko viešnagės Kapsu
ke į tėvynę išvyko kito 
Suomijos miesto - Kokolos 
delegacija ir liaudies melo
dijų ansamblis. Svečiai su
rengė keletą koncertų Kap
suko rajone, susipažino ir 
su Vilniumi.

Vilnius-Joensu, kaip ir 
Kapsukas-Kokola, - susibi
čiuliavę miestai. Jie palai
ko glaudžius draugystės ry
šius, domisi vieni kitų gyve
nimu, keičiasi delega
cijomis.

SODININKYSTES MUZIEJUS
Ne vieną derlingą vais

medžių, vaiskrūmių ar dar
žovių veislę išvedė Vytėnų 
sodininkystės - daržininkys
tės bandymų stoties dar
buotojai. Čia taip pat buvo 
paruošti aktyvūs kovos prieš 
daržų ir sodų kenkėjus, pikt
žoles būdai.

Ateinančiais metais stotis 
minės savo įkūrimo 25- 
meti. Ta proga čia bus ati
darytas pirmasis Lietuvoje 
sodininkystės muziejus. 
Muziejaus steigėjai jau su
rinko pirmuosius ekspona
tus. Tai - senos "knygeles 
apie vaisių auginimJą, vaisių 
ir uogų perdirbimo įrankiai, 
sodininkų instrumentai įr kt.

ČIURLIONIS SIBIRE
Grupė Vilniaus universi

teto studentų atostogų metu 
dirbo ir poilsiavo tolimaja
me Sibire. Tomsko srities 
Strežovojės mieste jie su
rengė tris M. K. Čiurlionio 
darbų (reprodukcijų) pa
rodas.

Parodų lankytojai galėjo 
pamatyti M. K. Čiurlionio 
portretą, susipažinti su jo 
biografija, trumpu kūrybos 
apibendrinimu.

V. Petkevičienė

Profsąjungų kongre 
so delegatai Vilniuje

VILNIUS. - Susipažinti su 
Lietuvos respublikos prof
sąjungų darbo patyrimu i. 
Vilnių atvyko V tarptautinjo 
visuomeninio aptarnavimo 
darbuotojų profsąjungų kon
greso, kuris įvyko Maskvo
je, dalyvių grupė.

Šioje grupėje yra Lenki
jos, Kubos, Čilės medicinos, 
ryšių, komunalinių buitinių ir 
valstybinių įstaigų darbuo
tojų profsąjungų atstovai.

Laikraščio “Laisvės” va
jus prasideda sekmadieni, 
spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 
31 d. Per trijų mėnesių 
vajų tikimasi atnaujinti visus 
senas prenumeratas, gauti 
nemaža naujų skaitytojų ir 
sukelti $15,000 fondą, kad 
laikraštis galėtų be finansi
nių trukumų išeidinėti 1973 
metais.

Kai kurie vajininkai jau 
pradėjo darbuotis. Tikima
si, kad visi buvusieji vaji
ninkai stos darban ir atsiras 
naujų vajininkų. Taipgi 
svarbu, kad visi laisviečiai 
ateitų talkon. Daugiausia 
pasižymėję 10 vajininkų gaus 
dovanas.

New Yorko apylinkės lais
viečiai jau parodė gražią 
pradžią. “Laisvės” Direk
torių Tarybos sušauktoj rug
sėjo 24 d. sueigoje buvo pa
gerbti mirusieji “Laisvės” 
redaktoriai R. Mizara Ir S. 
Sasna, ir sukelta daugiau 

-kaip $1,200 finansiniam fon
dui. Panašios sueigos 
Įvyksta ši sekmadieni, spa
lio 1 d., Philadelphijoje ir 
Hartforde. Tikimasi ir dau-

Japonijos studentai 
mušėsi su policija 
Yokohama, Japonija.

Daugiau 6,000 studentų de
monstravo prie Jungtinių 
Valstijų militarinės bazės. 
Jie sulaikinėjo amerikiečių 
trafiką.

Policija demonstrantus 
puolė mušti, sužeidė 44, 
areštavo 22 studentus. De
monstrantai protestavo 
prieš karą Indokinijoje.

Nepaklausė teismo 
įsakymo

Washingtonas. - Daugiau 
kaip 3,500 sostinės mokytojų 
atsisakė klausyti teismo 
draudimo ir išėjo streikan 
už algų pakėlimą.

Philadelphijoje tebestrei- 
kuoja 185,000 mokytojų. 
Streikuoja ir kai kuriuose 
kituose miestuose.

Nevados mieste Las Ve
gas kai kurie tėvai skelbė 
boikotą prieš pervežimą mo
kinių į desegreguotas mo
kyklas. Boikotas nepavyko. 
Apie 80% juodųjų ir baltųjų 
mokinių lanko mokyklas.

PA RYŽIUS. - Prancūzijos 
ir Italijos darbo unijų fede
racijos: pasmerkė Izraelio 
agresiją prieš Siriją ir 
Lebanoną.

PENSACOLA, Fla. - Mi
lijonai negyvų žuvų plauko 
Escambia Bay dėl stokos de
guonies užterštame vande
nyje.

giau vajaus reikalais pa
rengimų.

“Laisvės” administracija 
išsiuntinėjo pažangiųjų or
ganizacijų kuopoms kvieti
mus prisidėti prie šio di
džiojo darbo. Direktoriai 
ir visas “Laisvės” persona
las tikisi gražaus iš visų 
laisviečių atsiliepimo.

Kanadoje 503,000 
bedarbių

Ottawa. Kanadoje šiuo lai
ku yra 503,000 bedarbių. 
Tai bus daugiau bedarbių, 
negu kitais metais.

Nedarbas sudaro 6.7% vi
sos darbo jėgos. Tai truputi 
didesnis procentas, negu 
Jungtinėse Valstijose. 1971 
metais tuo pačiu laiku buvo 
6.3%.

Girtavimas pražudė 
27,0001971 metais
Washingtonas. -1971 me

tais trafiko nelaimėse žuvo 
apie 55,000 žmonių, valdžia 
raportuoja Kongresui.

Žuvusiųjų pusė - 27,000 
prarado gyvastis dėl įsigė
rusių vairuotojų, skelbia 
raportas.

45 milijonai dolerių 
Nixonui išrinkti
Washingtonas. - Republi- 

konų partija varo platų vajų 
sukelti 45 milijonus dolerių 
rinkimams. Prieš naciona
linę konvenciją jau buvo su
kelta 15 milijonų dolerių.

Demokratų partija rinki
mams sukėlė 3 milijonus do
lerių, išleido 5 milijonus.

"Pravda” kritikuoja 
ateistus

Maskva. - Dienraštis 
“Pravda” kritikuoja ateis
tus, ypač partijos narius, ku
rie mažai kovoja prieš re
ligiją ir kai kurie net daly
vauja religinėse apeigose.

Dienraštis ragina padidin
ti antireliginę veiklą visoje 
šalyje, išleisti daugiau an
tireliginių knygų ir t. t.

Kubiečiai padeda 
Šiaurės Vietnamu i

Hanojus. - Kubos jūrei
viai ir technikai įsijungė 
darban atstatyti amerikiečių 
bombomis išdaužytas už
tvankas.

Už gražią kubiečių talką 
Siaurės Vietnamopareigūnai 
nuoširdžiai jiems dėkoja.



2-ras puslapis LAISVĖ
o

Penktadienis, Rugsėjo (September) 29, 1972

LAISVE LITHUANIAN 
WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays.
102-02 L lijx: >TY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N; Y. 
established April 5, 1911 —— ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ------ $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year-------- - $10.00
Queens Co., per six months $5.50

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

Prašome, kviečiame...
Jau tik keletas dienų bepaliko iki mūsų rudeninio-metinio 

“Laisves” vajaus. Šie vajai nėra jokia paslaptis mūsų 
skaitytojams. Visi žinome, kad mūsų laikraštis išsilaiko 
tiktai mūsų skaitytojų didžiausiomis pastangomis ir aukš
čiausiu pasiaukojimu. Taip pat niekam nėra jokia .paslap
tis, kad mūsų pažangiąją spaudą išlaikyti kasmet darosi 
sunkiau. Skaudžiai atsiliepia senosios kartos gretų retė
jimas. Vien per praėjusius metus netekome daug tau
riausių laisviečių. Todėl - iš mūsų likusiųjų reikalingas 
dar didesnis pasiaukojimas savo laikraščiui.

Mūsų lietuviškos pažangiosios spaudos vaidmuo tiek lie
tuviškuose, tiek bendrai amerikoniškuose reikaluose nė 
kiek nėra sumažėjęs. Kaip tiktai priešingai. Kaip niekad^ 
pirmiau - šėlsta lietuviškieji reakcininkai prieš mūsų gim
tąjį kraštą ir jo liaudį. Tik “Laisvės” ir visos mūsų pa
žangiosios spaudos dėka tiesos žodis apie Lietuvą pasiekia 
plačiąsias lietuvių mases.

Bendrai paėmus, šie metai mūsų amerikiniame gyvenime 
yra labai svarbūs dar ir tuo, kad įvyksta prezidentiniai 
rinkimai. Tie patys lietuviškieji reakciniai laikraščiai, 
kurie ugnimi spiaudo ant Tarybų Lietuvos, šiuose prezi
dentiniuose rinkimuose galvą guldo už prezidentą Nixoną 
ir jo darbo liaudžiai pavojingą politiką. Tiktai “Laisvė” 
ir visa pažangioji spauda palaiko šūkį: LAPKRIČIO RIN
KIMUOSE RICHARD NIXON TURI BŪTI PAŠALINTASIS 
PREZIDENTO VIETOS!

štai kodėl išlaikymas ir stiprinimas “Laisvės” mums 
visiems yra toks svarbus reikalas. • O tai mes padarysime, 
tiktai suglaustomis gretomis sėkmingai pravesdami šį vajų, 
kuris prasidės spalio Į dieną, štai kodėl kviečiame, pra
šome ir raginame visus skaitytojus susirūpinti vajaus rei
kalais, ir, pagal išgalę, jame aktyviai pasireikšti - ar at
naujinant savo prenumeratą, ar gaunant naują skaitytoją, 
ar užrašant “Laisvę”, savo giminėms čionai Amerikoje 
arba Tarybų Lietuvoje, ar paaukojant j “Laisvei” išlaikyti 
fondą.

Esame giliausiai įsitikinę, kad šis mūsų kreipimasis 
susilauks nuoširdaus atsiliepimo visuose skaitytojuose.

Šių pranašavimų tikslas
Beveik visa komercinė spauda pripildyta pranašavimu, 

kad Demokratų partijos kandidatui senatoriui George Mc 
Govern laimėti rinkimuose progų visiškai nebeliko. Vi
suose apklausinėjimuose piliečiai - penki prieš du - saką 
balsuosią už Nixoną. Todėl, esą, beveik aišku, kad Mc 
Govern pučiąs prieš vėją. Girdi, veltui žmogus eikvoja 
energiją ir dolerius. . .

Aišku, kad tie pranašai neprakaituoja už dyką. Jiems 
kas nors riebiai apmoka. O kas gi daugiau, jeigu ne Re- 
publikonų partija?

Sėjimas nepasitikėjimo ir nevilties savo oponentų greto
se yra sena strategija. Bendrai, ji yra labai gudri. Ma
tyt, kad tais visais apklausinėjimais ar “šiaudiniais bal
savimais” demokratai yra labai susirūpinę.

Bet tokia politika turi ir savo neigiamąją pusę. Viena, 
ji verčia oponentus, šiuo atveju, demokratus, stengtis ir 
darbuotis dvigubai sunkiau. Gilėja ir stiprėja jų užsispy
rimas laimėti. Antra, labai daug žmonių “keistai” galvo
ja: Kam čia remti tą, kuris jau ir taip laimės. . . tai ge
riau savo balsą atiduoti už tą “vargšą”, kuris yra geras 
žmogus, bet iš visų pusių užpultas ir ujamas! . .

■ Panašiai šiuose rinkimuose tie visų republikonų agentų 
pranašavimai gali jiems labai neskaniai atsirūgti. Pagy
vensime, pamatysime. . .

Biurokratai laimėjo
Neseniai pagarsėjusiame mieste - Las Vegas, Nevada 

valstijoje, skaitlingoji plieno darbininkų unija (United Steel
workers of America) turėjo savo suvažiavimą. Matyt, kad 
jame pilniausiai viešpatavo unijos prezidentas I. W. Abel su 
savo klika. Jie pravedė nutarimą, kad plieno darbininkų 
unija šiuose prezidentiniuose rinkimuose “nesikiš į poli
tiką”, bus “neutrališka”. . .

Prezidentui Nixonui didelis laimėjimas.

GEGUŽIO RAŠTAS
Uja už lango grakščios audėjos, 
Laumės pražilę verpia gijas - 
Dyvinos rankos saulės ir vėjo 
Margą gegužio raštą apmes.

Žaibas auksinį siūlą įaudęs
Tranko muštuvais - dun-dun! Tra-tra!
Obelys baltus marškinius siuvąs, 
Gobiasi beržas šilko skara.

Verdančios upės vėsą nuplukdė
Į užmiršimo juodas gelmes,
Skinsiu įbridęs į ežerėlį,
Dieną purienas, naktį - žvaigždes. V. Ž.

Kas ką rašo ir sako
Iš PREKYBOS
TIK LAIMĖSIME

Dienraštis “Daily World” 
pilnai užgiria federalinio 
Ekonominio Vystymosi Ko
miteto siūlymą valdžiai ir 
Kongresui tuoj panaikinti vi
sus ir visokius prekybos su 
socialistiniais kraštais var
žymus, pirmoje vietoje - su 
Tarybų Sąjunga. Laikraštis 
sako, kad prekyba su socia
listiniais kraštais reiškia 
mums amerikiečiams dar
bus. O darbų mums reikia. 
Mes- turime daugiau kaip 
penkis milijonus bedarbių.

“Daily World” nurodo, kad 
įvairiausi prekybiniai su
varžymai prieš socialistinį 
pasaulį buvo vystyti per dau
gelį metų. Todėl, sako, ne
reikia tikėtis greitų stebuk
lų, ims laiko tuos suvaržy
mus ir trukdymus panaikinti 
ir išgyvendinti. Laikraštis 
kreipia Amerikos darbinin
kų dėmesį į prekybos išplė
timo svarbą jų gyvenimui. 
Nauda bus visapusiška, tie
sioginė ir netiesioginė. Tuo 
būdu, darbo unijos turėtų 
prekybos su socialistiniais 
kraštais išplėtimą paremti.

Kaip žinia, kai kurios uni
jos, pav. laivakrovių unijos, 
prieš keletą metų net pikie- 
tuodavo tuos laivus, kurie 
gabendavo prekes į Tarybų 
Sąjungą. Jų reakciniai va
dai palaikydavo griežčiau
sios blokados socialisti
niams kraštams poziciją. 
Reikia tikėtis, kad ir jie da
bar bus pakeitę savo kvailą 
ir žalingą nusistatymą.

KUNIGŲ LAIKRAŠTIS APIE 
RINKIMUS IR KOMUNISTUS

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugs. 14 d.) įdėjo ilgą 
vedamąjį “J. A. Valstijų rin
kimai ir komunistai”. Gali
ma būtų “Draugo” redakto
rius nuoširdžiai pasveikinti 
už gana teisingą apibūdinimą 
arba perstatymą Komunistų 
Partijos rinkiminės progra
mos, jeigu iš jo jie nebūtų 
padarę neteisingos išvados.

štai minėtas apibūdinimaę, 
D rašo:
"Daugeliui gali atrodyti, kad, 

nesant jokių galimumų Ameri
koje laimėti komunistams, kodėl 
jie į tokius rinkimus eina ir jais 
rūpinasi. Bet komunistai sakosi 
kad jie negalį būti0 abejingi, nes 
rinkimuose galima iškelti kla
sių kovą. JAV komunistų parti
jos sekretorius, kandidatas į pro 
zidentus, Gus Hali teigia, kad 
komunistai turi atmesti tokią 
siaurą idėją, kad rinkimai yra 
tik keletas demagoginių kalbų 
ir balsavimo dėžės. Komunistai 
turį žiūrėti į rinkimus kaip į 
kovą, į kurią įjungtos masės ir 
svarbiausia, žiūrėti, kokios idė
jos laimi, o ne kokie žmonės.

JAV komunistų partijos plat
formoj teigiama, kad pirmiausia 
reikia siekti baigti Indokinijos 
karą, nustoti remti Saigono re
žimą, išmontuoti JAV užjūrio 
bazes. Bet tokių siekimų turi 
ir kitos partijos, todėl jie siekia 
daugiau. Komunistų platformo
je reikalaujama, kad mažiausias 
valandinis atlyginimas būtų 5 
doleriai, kad būtų panaikinti vi
si mokesčiai šeimai, kuri neuž
dirba per metus daugiau kaip 
15,000 dol., ir nemokėtų jokių 
nuosavybės mokesčių už namus, 
kurie nėra daugiau verti kaip 
25,000 dol. Jie taip pat reikalau
ja nusavinti visas nuosavybes, 
elektros, gazo, telefono, geležin
kelių. autobusų ir lėktuvų linijų 
bendroves ir taip pat pramonę. 
Taip pat komunistai siūlo pa
naikinti FBI, nuginkluoti poli
ciją, kad ši negalėtų būti bru
tali, taip pat panaikinti kongre
so 'r senato vidaus saugumo ko
mitetus, kurie tam tikra pras
me varžo komunistinę veiklą.

Komunistų partijos vadas 
Hali teigia, kad šie rinkiminiai 
metai yra patys dramatiškiausi

ir juose turi stipriai pasireikšti 
komunistai, platindami savo idė
jas, kovodami už savo progra
mą dvidešimt keturias valandas 
per dieną.0

Protingi redaktoriai turė
tų tiktai palinkėti sėkmės to
kiai partijai ir jos kandida
tams su tokia darbo liaudžiai 
naudinga programa. Bet, 
kaip žinia, “Draugo” redak
toriai tokiais svarbiais dar
bo liaudžiai naudingais klau
simais dar nėra nė karto pa
rodę didelės išminties. Jie 
apakinti neapykantos ir savo 
reakcinio nusistatymo vis
kam, kas gražaus ir pažan
gaus, kas reikštų pagrindinį 
pakeitimą dabartinėje kapi
talistinėje santvarkoje, kurį 
siūlo Amerikos komunistai.

Todėl jie ir dabar saukia: 
“Amerikos komunistai yra 

nepajėgus šiandien laimėti, 
bet jie yra jau pajėgūs truk
dyti ir skaldyti, nešti anar
chiją ir trukdyti normalų 
gyvenimą. . . ”

Argi komunistų progra
moje, kurią pats “Draugas” 
susumuoja, arba Komunistų 
Partijos kandidato Hali pa
sakyme, ką nors galima va
dinti anarchizmu, skaldymu, 
trukdymu? Negalima. To
dėl to laikraščio redaktoriai 
su tokia nepagrista, tokia 
kvaila išvada patys pasirodo 
ne tik didžiausiais skaldyto
jais ir trukdytojais, bet ir 
savo nelaimingų skaitytojų 
klaidintojais.

ŽYDŲ BALSAS
APIE MUNICHO ĮVYKIUS

Amerikos pažangiųjų žydų 
dienraštis “Freiheit” (rugs. 
17 do) savo angliškame sky
riuje kalba apie baisiuosius 
įvykius Vakarų Vokietijos 
Municho mieste per pasau
linę olimpiadą. Aišku, kad 
dienraštis griežtai pasmer
kia arabų pasielgimą su Iz
raelio atletais. 'Bet “Frei
heit” taip pat sakb:

“Tačiau mes kategoriškai 
atmetame Izraelio armijos 
veiksmus, užpuolant Syrijos 
ir Lebanono kaimus ir nužu
dant daug nekaltų arabų gy
vybių. Tokie Izraelio armi
jos veiksmai lošia į arabų 
teroristų rankas ir nepadeda

atnešti taiką į Vidurio Rytus.
Žudymas nekaltų arabų 

vyrų 4r moterų nesulaikys 
teroro prieš nekaltus žydus. 
Taipgi Jungtinių Tautų tylė
jimas apie Municho skerdynę 
nepadės atnešti taikos į Vi
durio Rytus.

Žydai Jungtinėse Valstijo
se ir Izraelyje savo liūdesy
je ir skausmuose turi svar
styti, kaip ateityje išvengti 
liejimo žydų ir arabų 
kraujo”.

“Freiheit” taipgi griežtai 
pasmerkia arabiškų šalių 
valdžias, kurios “globoja 
arabus teroristus”.

SMERKIA DARBO
UNIJŲ BIUROKRATINIUS 
LYDERIUS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” (rugs. 8 d.) savo Veda
majame “Unijų Lyderiai”, 
tarp kitko, dėsto:

, “Išaugus unijoms, pradė
jus vaidinti didelę rolę šalies 
gyvenime, pradėjo veržtis į 
unijų vadovybę žmonės, ku
riems ne tiek darbininkų rei
kalai rūpi, kiek pelningos 
vietos. O kai kur i unijų 
vadovybes prilindo ir gęng- 
sterių. Ir pasidarė sunku 
eiliniams nariams prasitar
ti, pakritikuoti vadovybę, 
gera ji ar bloga.

Prie to, unijų lyderiai pra
dėjo tarpusavius karus. 
Viena unija nori pasigrobti 
kitą. Kad yra labai daug 
neorganizuotų darbininkų, 
kurie galėtų būti įtraukti į 
unijas, nelabai kam rūpi.

Pasireiškia kovos ir vie
nos unijos vadų tarpe. Blo
giausia, kad pasitaiko net 
smurtiškų žygių. Yra gerai 
žinoma, kad jūrininkų unijoje 
buvo naudojamos bjauriau
sios priemonės opozicijai 
sloptinti. JAV unijų lyderių 
tarpe yra buvę baisesnių 
įvykių. Jablonskio ir jo šei
mos nužudymas yra geras 
pavyzdys. Beje, ir Toronte 
aną dieną vienas unijos vei
kėjas buvo pašautas.

Jungtinėse Amerikos Val
stijose į nekuriu unijų vado
vybę yra įsibrovusių gengs- 
terių.

Unijos yra. reikalingas 
darbininkams ginklas. Bet 
daugelyje atsitikimų tas 
ginklas yra išsprūdęs iš dar
bininkų kontrolės”. ’

Anūkėlis Rimvydis, Justas Paleckis ir sūnus Justas V.

Prie L. Dovydėno “Memuarų”
Liudas Dovydėnas tarp 

Tarybų Lietuvos priešų ir 
šmeižikų užima savotišką 
vietą. Rašytojas, visuome
nės veikėjas - jis 1940 me
tais buvo išrinktas į Liau
dies seimą. L., Dovydėnas 
žmonių pasitikėjimą išnau
dojo biauriam reikalui: 
kenkė tiems žmonėms.

Tuo audringu laikotarpiu, 
matyt, jis svarstė: atvira 
kova su liaudimi - beviltiš
kas dalykas; reikia užsislėp
ti, laukti, kurlink suks poli-

tiniai įvykiai. Jei liaudies 
valdžios nenuvers vidaus ar 
užsienio priešai - galima 
likti su ja; jei reikalai pa
kryps kitaip - reikia užsi
tikrinti užnugarį.
s Ir L. Dovydėnas pradėjo 
aktyviai veikti abiem fron
tais. Jis tapo priešmokyk
linio auklėjimo skyriaus vir
šininku, ir šiose pareigose 
pasistengė kiek galėdamas 
daugiau pakenkti. Kam? 
Ogi - tiesiog vaikams.

. . .Žudyti galima ne vien 
kulka: neduok bejėgiams 
valgyti, trukdyk tą padaryti 
kitiems - ir rezultatas bus 
tas pats. Taip ir veikė L. 
Dovydėnas. Norėdamas su
kompromituoti ką tik atsikū
rusią’ liaudies valdžią, jis 
sabotavo savo darbą. Už tai 
gyvybėmis ir sveikatomis 
mokėjo niekuo dėti vaikai.

Sunku būtų patikėti, jog 
tai - ne fantazijos vaisius, 
bet jau vėliau, spėjęs patar
nauti hitlerininkams ir į Va
karus pasprukęs L. Dovydė
nas plačiai garsinos! savo 
“žygdarbiais”. Melu ir 
šmeižtu prikaišytus prisi
minimus jis spausdino pe
riodikoje, vėliau išleido at
skira knyga.

“GIMTASIS KRAŠTAS”, 
1972 m. rųgpiūčio 24 d.

Mielas drauge Antanai 
ir visi Laisviečiai!

Ką tik grįžau iš nedidelės 
kelionės po Lietuvą. Suma
niau kiek parodyti mūsų tė
viškėle savo sūnui JUSTUI, 
dabar dirbančiam Užsienių 
reikalų ministerijoje Mask
voje, ir anūkėliui RIMVYDU- 
KUI, jau sulaukusiam 5 metų. 
Kadangi liepos mėnesįjiems 
teko buvoti Žemaitijoje, da
bar važiavome į Dzūkiją. 
Pakeliui ‘užsukome į Kauną. 
Ten pasigrožėjome ČIUR
LIONIO galerijos turtais, 
aplankėme A. ŽMUIDZINA
VIČIAUS muziejų su jo pa
veikslais ir pagarsėjusiu 
“velnių . muziejumi”, kurį 
anūkėlis pavadino “velnių 
bažnyčia”. Apvaikštinėjome 
ir zoologijos sodą,' žymiai 
praturtėjusį įvairiais žvėri- 
.mis, žvėreliais ir paukš
čiais. Smagu buvopapietau- 
ti “Trijų mergelių” svetai
nėje ant Nemuno kranto, 
priešais Panemunę. Iš ten 
matomoji vila, kaip sako ži
novai, priklausiusi generolui 
Raštikiui.

Toliau važiavome per 
Prienus, žymiai pasikeitu
sius, . daugelį didelių namų 
iškėlusius. Taip pat daug 
naujų statybų Birštone, kurį 
net sunku pažinti, nes seniai 
besu ten buvęs. Tarp kitko, 
pastatyta puiki vandens spor
to bazė Nemuno krante. Ne
munas čia kiek praplitęs. ry
šium su Kauno hidroelektri
nės statyba ir Kauno mario
mis.

Druskininkuose buvau 
prieš dvejus metus, bet irgi 
daug naujo, gražaus pastaty
ta. Greta viešbučio iškilęs 
milžiniškas namas, kuriame 
bus apie 200 kambarių. 
Prieš jį senasis viešbutis at
rodo lyg nykštukas. O ka
daise viešbutis buvo viena 
stambiausių Druskininkų 
statybų. Dabar jau keletas 
9-12 aukštų namų matyti 
šioje plačiai pagarsėjusioje

sveikykloje.
Druskininkuose susitikau 

su populiariuoju gydomosios 
fizinės kultūros specialistu 
ir entuziastu KAROLIU DI
NEIKA. Jis jau susilaukęs 
75 metų, bet toks pat žvalus, 
energingas. Nors jau pensi
ninkas, bet, kaip sakosi, be 
pamėgto darbo nuobodu. 
Todėl jis tęsia darbuotę jo 
įkurtame fizinės kultūros 
parke direktoriaus pavaduo
tojo pareigose, konsultuoja, 
rašo straipsnius ir knygas 
savo specialybėje.

Grįždami užsukome į 
Merkinę, pabuvome Merkio 
ir Nemuno santakoje. Ir čia 
teko nustebti pamačius ka
daise apleistoje Merkinėje 
tokius puikius didžiulius pa
status. Ir Perlojoje didžiu
liai eksperimentinio ūkio, 
mokyklos ir kiti pastatai pa
puošė tą garsų Lietuvos 
kampelį, kurio centre stovi 
Vytauto stovyla.

Toliau - Pirčiupis, kur pa
kelėje- stovi’plačiai žinomoji 
Pirčiupio Motinos stovyla, 
primenanti apie baisiąją tra
gediją, kurią pergyveno tas 
kaimas. Dabar Pirčiupis 
baltuoja naujais namais, o 
mokykloje įrengtas muzie
jus primena apie šiurpius 
hitlerininkų ir jų sėbrų kru
vinus darbus. Per Baltosios 
Vokios naująją gyvenvietę 
grįžome į mūsų senąjį, bet 
vis jaunėjantį Vilnių.

Būkite sveiki, mieli drau
gai, linkiu geriausios sėk
mės, sveikatos.

Justas Paleckis 
Vilnius, 1972.IX.8.

Redakcijos 
atsakymas

EDV. LEVINSKUI: Jūsų 
išversta legenda *‘Svecias” 
nepasinaudosime. Atleis
kite. Vis tiek labai ačiū už 
bendradarbiavimą.

Kur teisybė

ON WEDDING DAY: CHERYL AND LANCE REVENTLOW

šis tik 36 metų vyras aną 
dieną užsimušė lėktuvo ne
laimėje. Aišku, kaip . žmo
gaus, gaila. Bet paaiški, 
kad jis paliko daugiau kaip 25 
milijonus dolerių turto, pats 
prie jo sukūrimo veikiausia 
nė piršto nepridėjęs. Visas 
šis milžiniškas turtas ati
tenka jo jaunai antrai žmo
nai, kuri taipgi savo kaktos 
prakaitu veikiausia nėra už-

dirbus nė vieno dolerio!

Tuo tarpu šioje šalyje tu
rime per 30 milijonų skur
džių. Daugiau kaip 15 mili
jonų žmonių priversti gyven
ti iš mizernos valdiškos pa
šalpos. Pripažinta, kad mi
lijonai vaikų kasdien 
eina mokyklon negavę svei
katai reikalingų pusryčių 
pavalgyti.
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H. FElFERIENĖ

Iš Stefanijos Sasnos
gyvenimo ir veiklos

Kalba Rugsėjo 24 U. susirinkime
Stefanija Malinauskaitė-

Sasna gimė 1895 metais var
gingoje šeimoje, Žemaitijo
je, netoli nuo Ylakių mies
telio. Būdama tik penkerių 
metų jau pradėjo piemenauti 
Gricaičių ir apylinkės kai
muose. Tačiau jos tėve
liams rūpėjo nors kiek iš
mokinti dukrelę rašyti ir 
skaityti.

Vieną dieną, Stefanijai 
einant devintus metus, tėvas 
parvažiavęs iš Ylakių, pra
nešė, kad ten atsidarė mer
gaitėms mokykla. Susirūpi
nimas šeimoje didžiausias: 
Kaip paruošti Stefaniją ir jos 
sesutę į mokyklą. Reikia 
drabužių, naginių ir pinigų 
sąsiuviniams. Laimė, kad 
motina dar turėjo jaunystėje 
prisiaudusi, prisisiuvusi si
jonų - persiųs juos ir ap
rengs mergaites. Motinai 
daugiau rūpėjo kelio nuotolis 
iki Ylakių miestelio, kad 
tamsiais darganotais rudens 
ir žiemos rytais ir vakarais 
vaikščiodamos mergaitės 
nepavargtų. Juk mažame
tėms suvaikščioti kiekvieną 
dieną po 4-5 varstus, tai ne 
juokai. . .

Vienais metais, pavasa
riop, ledlūžio metu, tėvas 
nusprendė, kad Stefanija su 
sesute, eidamos į mokyklą, 
neišbris iš balų. Todėl pa
sikinkęs kumelaitę į roges 
su ilgomis pavažomis, ban
dė pervažiuoti didžiausias 
balas. Tačiau ledas lūžo, 
tėvas krito balon, ir atlai
kydamas savo kūnu roges, 
apsaugojo mergaites nuo le
dinio vandens. Bet kitą 
dieną tėvas susirgo plaučių 
uždegimu ir už poroš savai
čių mirė. Toliau mergaitės 
mokintis nebegalėjo, nes 
reikėjo padėti motinai ap
dirbti ūkelį.

Stefanija, dar jauna būda
ma, ištekėjo už Sasnausko, 
tačiau vargas privertė juodu 
ieškoti naujų horizontų. Su
laukusi 18 metų amžiaus, 
Stefanija su vyru 1913 me
tais išvyko į Ameriką. Bet 
ir Amerikoje nebuvo lengva 
pragyventi. Stefanija dirbo 
siuvyklose, o kai ten darbo 
nebuvo, dirbo valgyklose. 
Anais laikais, profesinių są
jungų (darbo unijų) dar buvo 
silpna, tai darbo valandos 
būdavo nepakenčiamai ilgos, 
o atlyginimas labai menkas. 
Porai metai praėjus, ji pra
dėjo galvoti apie geresnį ry
tojų ir stojo į pažangiųjų lie
tuvių eiles. Stefanija pra
dėjo aktyviai dalyvauti dar
bininkų organizacijose, ėjo i 
susirinkimus ir demonstra
cijas.

1919 metais Stefanija su 
vyrų grįžo j Lietuvą. Ten 
dirbo pogrindžio revoliucinį 
darbą ir buvo vieni iš laik

raščio “Darbininkų Žodis” 
leidėjų. Žvalgybos agentai 
leidėjus susekė ir Sasnaus
ką nubaudė ketvertų metų 
kalėjimu, kuris jam suardė 
sveikatą. 1923 metais Sa
snauskai vėl emigravo į 
Ameriką, bet buvęs kalinys, 
sveikatos neatgavęs, 
mirė. . .
•' Stefanija, palikusi našlė, 
dirbo, kaip ir seniau, fabri
kuose. 1930 metais ji buvo 
pakviesta dirbti sekretore 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo Amerikoje 
Centre. Ji džiaugėsi tokiu 
pasiūlymu, bet tuo pačiu ži
nojo, kad jos pradinės mo
kyklos žinios labai ribotos, 
ir dar galima sakyti, men
kos. Bet jeigu draugai pra
šo ir ja pasitiki, tai kodėl 
nepabandyti. . .

Darbo pradžia buvo sunki, 
nes ji net rašomosios maši
nėlės nebuvo mačiusi. Ta
čiau mūsų Stefanija su di
džiausiu noru ir pasiryžimu 
mokėsi ir dirbo. Vėliau 
Stefanijai teko redaguoti 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo leidžiamą 
žurnalą “Moterų Balsas”, 
kuriame jinai išdirbo dve
jus metus.

Draugė Stefanija išdirbo 
“Laisvės” redakcijoje 35 
metus, o kuomet labai trūko 
spaustuvės darbininkų, jinai 
pradėjo rinkti raides linoti- 
pu. Tai buvo paskutiniais 
dešimtimi metų.

Išgyvenusi virš pusę am
žiaus užsienyje, Stefanija 
1967 metais aplankė Lietu
voje savuosius ir pamatė

STEFANIJA SASNA 

savo tėvynės nepaprastą at
gijimą bei suklestėjimą. 
Sugrįžo patenkinta, kupina 
nepamirštamų vaizdų ir pri
siminimų.

Stefanija antru kartu buvo 
ištekėjus už pažangaus lietu
vio, uolaus organizacijų vei
kėjo ir laikraščių bendra
darbio Jono Gužo, su kuriuo 
1970 metais ji grįžo i Ta
rybų Lietuvą, dėl kurios ji 
tiek daug sielojosi ir dar
bavosi. Ten jiedu pastoviai 
apsigyveno. Bet, deja, jos 
sveikatai pašlijus, ji buvo 
prižiūrėta geriausių Lietu
vos gydytojų, ji tėvynėje pa
gyveno tik dvejus metus. 
Šią vasarą, liepos 18 dieną, 
mūsų mieloji draugė Stefa
nija Sasna palaidota Anta
kalnio kapuose, Vilniuje, kur 
jau ilsisi daugelis pažangių
jų lietuvių. Lankytojai puo
šia jų kapus gėlėmis, iš
reikšdami gilią pagarbą bu
vusiems užsienio lietuvių 
pažangiosios veiklos vete
ranams.

Ten ilsisi ir mūsų mieloji 
Stefanija, atlikusi reikšmin
gus, didelius, kilnius darbus 
žmogaus gerovei ir savo tė
vynei. . .

SPECIALIAI ’’LAISVEI”

Muzikinis kaleidoskopas
MUZIKINĖ MEDŽIOKLĖ
Vakarų Prancūzijos miško 

prižiūrėtojai viename tylia
me miške išgirdogarsią mu
ziką. Dideliam savo nuste
bimui, jie kralikų urvuose 
surado tranzistorinius apa
ratus, grojančius visu pajė-1 
gurnu. Pasirodė, kad brako
nieriai tranzistorių pagalba 
išvaro kralikus iš jų urvų.

KNYGA - SMUIKAS
Reta knyga saugoma Vie

šoje Valstybinėje Istorijos 
Bibliotekoje Maskvoje. 
Knyga padaryta smuiko for
moje. Knygos viršelis pa
gamintas iš lakuoto medžio. 
Puslapiai nuplauti pagal vir
šaus formą.

Knyga - smuikas buvo iš
leista vokiečių leidyklos 
“Harmonija” 1901 metų pra
džioje. Ji buvo išleista kaip 
muzikinis kalendorius XX 
amžiaus pirmiesiems me-

Žemdirbystės instituto žieminių kviečių sėklinis augynas, kuriame 
selekcininkai A. Puidokaitė ir G. Liutkevičius tobulina naują per
spektyvią žieminių kviečių veislę Nr. 1505-3, gautą, sukryžminus 
Mironovsko 808 su Aidu.

iŠ Kapsuko padangės
Senokai berašiau “Lais

vei”, jaučiuosi daug kuo sko
lingas. Tačiau žmogaus gy
venime taip jau yra, planuoji 
vienaip, o gaunasi visai ki
taip.

darbo dviem pamainom, kas 
yra nepatogu. Taip, proble
ma su mokyklom labai dide
lė, nes mokinių skaičius auga 
atvirkščiai proporcingai 
statomų mokyklų skaičiui.

Vasara pralėkė labai grei
tai. Su mūsų mokyklos ko
lektyvu, prisiekusiais ke
liauninkais, išmaišėm Lat
viją ir Estiją. Oras visą 
laiką buvo puikus, saulutė 
taip kepino, kad, autobusiu
kui sustojus, nežinodavai kur 
dingti. o . Nakvodavom pa
lapinėje.

Matėm daug nuostabiai 
gražių vietų. Teko prava
žiuoti ir tas vietas, kuriose 
karo metais teko pabuvoti. 
Visur verda naujas, tarybi
nis gyvenimas. Puikūs estų 
miestai Tartu, Talinas, 
Piarnu. Na, bet apie ke
lionės įspūdžius parašysiu 
sekantį kartą,sveikinimą, tur 
būt, gavot.

Tokios žinios iš Kapsuko 
padangės. Rugpiūčio mėne
sio antroje pusėje labai pa- 
biuro orai, nėra dienos, kad 
nebūtų lietaus. O tai savo 
ruožtu labai neparanku že
mės ūkiui. Derlius buvo la
bai geras, bet nespėta visko 
nuimti. Todėl rugsėjo mė
nesi visos aukštosios ir spe
cialiuos vidurinės mokyklos 
talkininkaus nuimant derlių. 
Kai gausit ši mano laišką, aš 
jau irgi būsiu “Artojo” ko
lūkyje su mokiniais prie lau
ko darbų. Na, o kaip sekėsi, 
apie tai parašysiu sekan
čioje korespondencijoje.

“Laisvę* gaunu. Gavau 
taip pat ir Jokubkos knygą. 
Širdingas ačiū.

Daug sėkmės Jums linkiu ♦

tams. Kalendoriuje patal
pinta įvairios žinios apie 
šventes, jubiliejinius minė
jimus ir įvairios datos, su
sijusios su jų muzikinio gy
venimo įvykiais.

Knygoje randasi Bacho, 
Haidno, Mozarto, Bethoveno, 
Vagnerio, Verdi, Glinkos, 
Čaikovskio, Smetanos ir kitų 
įžymių kompozitorių por
tretai.

GERŠELIS - MUZIKANTAS

Viljamui Geršeliui pri
klauso nemažai puikių atra
dimų astronomijos srityje. 
Per savo ilgą gyvenimą šis 
mokslininkas pagarsėjo 
Urano planetos, Saturno pa
lydovų atradimu, iškėlė 
hipotezę apie taip vadinamas 
sudvigubintas žvaigždes. 
Bet Geršelis, Anglijos kara
liaus Jurgio III sūnus - as
tronomas buvo ne tik moks
lininkas, bet savo laiku ir 
žinomas kompozitorius, or
kestrinių kūrinėlių ir dainų 
autorius. Grojo violončele, 
vargonais, buvo karinio or
kestro muzikantu.

Mūsų padangę apgaubė ir 
viena labai skaudi žinia. 
Rugpiūčio 22 d. autoavarijoje 
žuvo ilgametis pedagoginės 
mokyklos dėstytojas Pr. Po
vilaitis. Jis buvo užmuštas 
vietoje, o žmona, vairavusi 
mašiną, sunkiai susižeidė. 
Laidotuvės buvo labai gra
žios. Daug gėlių, vainikų, 
žmonių.

Antras liūdn'as įvykis, pa
lietęs visą mūsų šalies me
ninį pasaulį - tai TSRS liau
dies artisto prof. B. Dva
riono mirtis. Jis sirgo la
bai reta (liga, suparaližavo 
rankas, kojas, visame kūne 
jautėsi dideli skausmai.

Rodos, visai neseniai ma
čiau profesorių Kapsuke 
autoriniame koncerte. La
bai nuoširdžiai pasikalbėjo
me įvairiais aktualiais mu
zikos klausimais, ir štai, jo 
jau irgi nėra.

Prof. B. Dvarionas muzi
kos srityje išvarė gilią vagą, 
tarė svarų savitą žodįmene, 
kuris dar negreitai nutils. 
Turėdamas įgimtą melodin
gumo dovaną, nesivaikyda
mas įvairiausių moderniškų 
srovių, jis parašė tokius, 
brandžius kūrinius, kaip 
koncertas smuikui su orkes
tru, simfonija, uvertiūra 
“Prie gintaro kranto” ir 1.1. 
Profesorius priklausė tai 
muzikantų kategorijai, kurie 
pasižymi kūrinių kokybe, bet 
ne kiekybe. Skaudu netekus 
tokio žymaus menininko..

B. Dvarionas iškilmingai 
palaidotas Palangos kapinė
se, prie Baltijos jūros, kurią 
jis taip mylėjo.

V. GULMANAS

TABLETĖS NUO KOSULIO

Žinoma, kad daugelis 
klausytojų koncertų metu 
kosti ir tuo pačiu sutrikdo 
tylą salėje. Viename Seat
tle (JAV) simfoninio orkes-^ 
tro koncerte, prieš jo pra
džią, kiekvienam klausytojui 
buvo įteiktos tabletės kosu
lio nuraminimui. Koncertas 
praėjo visiškoje tyloje ir su 
pasisekimu. Kai kurie klau
sytojai pasiūlė išrasti table
tes nuo švilpimo.

Surinko ir parašė
JUOZAS SLĖNYS

Neseniai gavau labai ma
lonią dovaną, amerikiečių 
lietuvių kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko plokštelę su 
“Ainiųdainom” ir “Les sept 
solitudes” pagal O. Milašių. 
Klausiausi su dideliu malo
numu. Tai,tikrai talentingas 
muzikantas, turis savitą sti
lių, aukštai išsiskiriąsiš kitų 
mūsų kompozitorių tarpo. 
Noriu . palinkėti gerbiamam 
maestro daug sėkmės, ku
riant tikrai brandžius kūri
nius, o svarbiausia, apsilan
kyti savo tėviškėje, kurią 
jis paliko, būdamas 11 metų 
amžiaus.

šiandien prasidėjo nauji 
mokslo metai. Mokykla 
skambėjo nuo jaunatvišku 
balsų. Kapsuko penkta vidu
rinė mokykla, pradėjusi an
truosius mokslo metus, 
išaugo iki 1663 mokinių. 
Nenorom teko pereiti prie

V. Karvelis - Šiaulių 
garbes pilietis

Lietuvos TSR kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko dimisi
jos generolo majoro Vlado 
Karvelio gyvenimas neatski
riamai susijęs su Šiaulių 
miestu. Čia jis gimė, augo 
ir mokėsi. Čia rūsčiais 
karo metais kovėsi prieš 
hitlerinius grobikus jo vado
vaujamos 16-osios Lietuviš
kosios divizijos kariai.

Neseniai .Vilniuje iškil
mingai buvo! pažymėtos V. 
Karvelio giųiimo 70-osios 
metinės. Garbingos sukak
ties proga šiauliečiai nutarė 
generolui V. Karveliui su
teikti jo gimtojo miesto Gar
bės piliečio vardą.

šiomis dienomis sukaktu
vininkas apsilankė Šiauliuo
se. Miesto gyventojai, ku
rių dabar jau šimtas tūks
tančių, širdingai pasveikino 
svečią, apdovanojo ji gėlė
mis, jteikė suvenyrų. 
Miesto kultūros namų salėje 
įvyko didelis vakaras.

. . . Susimąstęs V. Kar
velis vaikščiojo po miestą, 
mintimis nuklysdamas į toli 
praeitin nubėgusias dienas. 
Sunku šiandien' beatpažinti 
gatves, kuriomis vaikystėje 
kasdien skubėdavo į mokyk
lą, paskui | gimnaziją. O 
kaip pasikeitęs pats gimna
zijos pastatas, kurį pokario 
metais šiauliečiai prikėlė iš 
griuvėsių! Dabar čia - J. 
Janonio vidurinė mokykla, ši 
pavasarį išleidžianti 121-ąją 
abiturientų laidą; /

Apsilankė svečias ir nau
jajame gyvenamajame rajo
ne, kuris auga miesto piet
vakarių pakraštyje. Čia, bu
vusiame Lieporių kaime, 
1944 metų rugpiūtyje vingia
vo lietuviškojo junginio ap- 
,kasų linijos. Čia lietuviai 
kariai kartu su kitų tarybinių 
tautų kovotojais atlaikė ura- 
ganiškas prįešų kontratakas 
ir apgynė Šiaulius. Dabar 
Lieporiuose nutiestos naujos 
gatvės, boluoja grakštūs na
mai. šiame rajone įkurtu
ves jau atšventė apie 18,000 
žmonių.

Savo viešnagės gimtajame 
mieste metu V. Karvelis su
sitiko su įmonių darbinin
kais, moksleiviais, pasida
lijo su karo dienųprisimini- 
mais, papasakojo apie Lietu
vos TSR kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
veiklą.

V. MAIGIUS

Įspūdžiai iš kelionės 
po Norvegiją

BIRUTĖ BORElŠlENĖ

Tarp Norvegijos šiaurės nito iškaltas žmogaus vei- 
ir pietų plyti didžiuliai plo- das. Pradėjus tolti nuo 
tai, besiskirią ne tik gamti- uolos, jos profilis primena 
nėmis sąlygomis. Norvegi- žymaus norvegų rašytojo 
jos pietuose susitelkę patys Bjernsono veidą, dar nu- 
stambiausi šalies miestai su plaukus toliau - veidas rūs- 
gerai išvystyta pramone, tėja, darosi plokštesnis - 
prekybos centrais, o šiaurė- panašėja | žymaus keliautojo 
je kur kas ramiau. Rualdo Amundseno profili.

Didžiausias šiaurės mies- SUSIRŪPINIMAS
tas - Tromsė, pačių norvegų VAIKAIS, JAUNIMU 
vadinamas Šiaurės sostine. Oras kelionei pasitaikė 
Kiti miestai - Alta, Honing- puikus. Saulė švietė visą 
svogas, Celsfuras, Berlevo- mieRj dieną ir naktį. Mies- 
gas, Hamerfestas, Varde, teliai buvo tarsi ištuštėję - 
Kirkenesas bei dar keletas žvejai jūroje, šeimininkės 
kitų - nedideli, išsimėtę prie namuose. Tik paaugliai, ap- 
fiordų, kaip spalvotos deg- šepę ir apiplyšę, prieplau- 
tukų dėžutės. koše tingiai žiopsojo i atvy-
ju PAGRINDINIS kusius turistus.
UŽSIĖMIMAS Vienas senas profsąjungos

Pagrindinis šiauriečių veikėjas, komunistas sugai- 
verslas - žvejyba. Tiesa, lesčiu pareiškė: “Narkoma- 
Berlevogė, be žuvies pramo- nija, betikslis gyvenimas - 
nes, yra ir statybinė firma, baisi nelaimė”. Ir iš tiesų, 
kuri Finmarko sritįaprūpina man teko matyti, kai mieste 
statybinėmis miško-medžia- prie namų sienų ramstėsi 
gomis, stato gyvenamuosius viskam abejingi ilgaplaukiai, 
namus, vasarnamius, pagal- Daugelio motinų veiduose 
binius pastatus. mačiau rūpestį; “Kas bus?

Šiauriečiai kultivuoja že- Ką daryti? Kokią rasti išei- 
mės ūkį, verčiasi gyvulinin- tį? Kur nueis mūsų vaikai?” 
kyste. Palankiausios tam Motina, būdama tik namų 
sąlygos Altoje. Altą (svane) šeimininke, ne visada suran- 
reiškia gulbę. Neatsitiktinai da bendrą kalbą su vaikais, 
miestas pavadintas šiuo var- netgi su mergaitėmis. Tie
du, nes, skrisdamos per šit sa, ji išmoko jas megzti ir 
fiordą, gulbės čia nusileis-' siuvinėti (tai senos norvegų 
davo trumpam poilsiui. tradicijos), tačiau jaunimas

Altą kerta 70-ojiparele- jau išsiveržė iš namų. “Ką 
lė - pati šiauriausia vieta aš galiu jiems pasakyti, - 
Europoje, kur auginami ja- pasiskundė Neli, trijų vaikų 
vai. Altoje veikia šiferio motina, - jei visas mano gy- 
apdirbimo firma, šiferį čia venimas tarp šių kambarių, 
gauna, sprogdindami uolas. O vaikai eina savais keliais, 
šis natūralus kalnų šiferis Dar laimė, kad jie ne narko- 
primena granitą ir yra var- manai. . . ” 
tojamas įvairioms interjero Sustojome Vardėje. šį 
detalėms, statybos apdailos uostamiestį supą kalnai buvo 
darbams. mažesni, negu anksčiau ma-
ATSILIEPIMAI APIE pyti. Atrodo, pakol ledynai 
TARYBINIUS ŽMONES atslinko iki Vardės, pakeliui

Altos istoriją sužinojome išbarstė didžiąsias uolas, o 
iš miesto mero pavaduotojo, šiam miesteliui paliko dau- 
kuris sakėsi, kad tarybinės giau drėgmės, rūkų ir kirų, 
moterys pirmą kartą lankosi Vardėje teauga vienintelis 
merijoje. Vicemeras pa- medis - šermukšnis tvirto- 
reiškė, kad Altoje beveik vėje. Bet ir jis stovi to- 
kiekviena šeima puikiai atsi- kioje vietoje, kur jam suda- 
mena tarybinius karo belais- rytas mikroklimatas. De- 
vius, kurie fašistų čia buvo vynis mėnesius jis būna ap- 
kalinami stovyklose, taip pat kaltas, o per likusius tris 
ir tarybinius karius išvaduo- mėnesius spėja net pra
lojus. Kirkenese tarybi- žydėti.
niams kariams, kritusioms NORVEGIETĖS - 
kovoje už šio miesto išvada- PUIKIOS ŠEIMININKĖS 
vimą, pastatytas paminklas - Fiordų šalyje žavi norve- 
aukštesnėje miesto vietoje ges - puikios šeimininkės, 
stovi tarybinis karys, tarsi Jų namuose tvarkinga, šva- 
ir šiandien saugodamas visų ru, nors vaikai gatvėje sten- 
ramybę ir laisvę. giasi atrodyti kuo prasčiau.

Altoje, susirinkimų salė- šiaurės pilkai, gal kiek sie
ję, vieną savo viešnagės po- giančiai savo vienodumu 
pietę susitikau su miesto gamtai norvegai priešpasta- 
visuomenės atstovais. Po-Įto įvairiaspalvę buitį. Gy- 
^kalbis pakrypo apie besiarti-j venamieji namai, kurie yra 
nantį mūsų šalies 50-mečio daugiausia mediniai, dažomi 
jubiliejų. Kiekvienas daly- įvairiausiomis spalvomis, 
vis pasakojimą apie mūsų Todėl, plaukiant vandenynu, 
šalį pildė savo betarpiškais pamatai prie fiordo išsidrie- 
ispūdžiais iš viešnagės Ta- kusi miestuką, kuris rudų 
rybų Sąjungoje. Čia eina kalnų fone atrodo kaip įvai- 
Tarybų Sąjungos sausumos riaspalvis ryškus kilimas, 
siena su šiaurės Norvegija, Panašiai ir butuose. Kam- 
todėl norvegai labai dažnai bariuose daiktus norvegai 
vyksta i Murmanską, Le- stengiasi išdėstyti taip, kad 
ningradą, Maskvą. Be to, viskas būtų po ranka irpato- 
TSRS-Norvegijoskultūrinių giai. O jau kilimėlių, pa
ryšiu draugijos šiaurės sky- veikslų, pagalvėlių, užtiesa- 
riaus veikla šalyje pati ak- lų! Ir gėlės, gėlės, gėlės. . . 
tyviausia. šiaurė ir gėlės! “Nepa-

Fiordų šalyje jau buvo mirškit, kad pas mus ilga po- 
prasidėjęs turistinis sezo- liarinė naktis”, - kaiašKir- 
nas. Kad galėtume kuo kenese paklausiau Editą Nes, 
daugiau pažvelgti į šios ša- kodėl namų languose kabo 
lies gamtą, plaukėme laivu, tiek daug įvairiaspalvių 
kuriuo vyko vienuolikos tau- žibintų.
tybių turistai. Norėtųsi tuos ivairiaspal-
r Pasiliko jau Honingsvo- vius žibintus sutapatinti si’, 
gas, Celsfuras, Oksfiordas, mano sutiktais žmonėmis 
tolo didžioji Nordkapo uola, Siaurės Norvegijoje. Savo 
padovanojusi žmonėms pui- gyvenimo būdu, pažiūromis, 
kią gamtos išmonę. Pačio- santykiuose su žmonėmis jie 
je jos viršūnėje, lyg iš gra- I nepaprastai įvairiaspalviai.
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MŪSŲ IŠEIVIAI

Gyvenimas pažangai
Kazys Ciurlis nugyveno 

pavyzdingą, kupiną intensy
vios veiklos gyvenimą išei
vijoje. Todėl reikia apie jį 
papasakoti.

K. Ciurlis gimė 1894 m. 
Virbališkių kaime. Kur tas 
kaimas Lietuvoje, nežinau 
(Kupiškio rajone - RED.). 
Sulaukęs devyniolikos, iš
vyko | Argentiną. Pažinau 
jį apie 1916-1917 m. Eliza
beth, N. J. (Jungtinėse 
Amerikos Valstijose). Ma
nau, kad K. Ciurlis nebuvo 
ėjęs jokių akademinių moks
lų. Tačiau kai su juo susi
tikau Lietuvių darbininkų 
progresyviame klube, Kazys 
Ciurlis jau buvo Įsisavinęs 
marksistinę ideologiją.

Kazys Ciurlis ėmėsi akty
vios veiklos, siekdamas i šio 
klubo darbą Įtraukti kuo dau
giau lietuviškos jaunuome
nės. Pats dalyvavo klubo 
diskusijose visuomeniniais 
ir politiniais klausimais. 
Vien tuo jis nesitenkino. 
Kiek leido laikas, jungėsi Į 
platesnę visuomeninę veiklą.

Tuo metu susikūrė socia
listų partija. K. Ciurlis da
lyvavo jos veikloje. Iškilo 
reikalas Amerikos progre
syviems lietuviams turėti 
savo apšvietos organizaciją, 
kuri galėtų leisti ir knygas. 
Organizavosi Amerikos Lie
tuvių darbininkų literatūros 
draugija. Mūsų tautietis 
tvėrė ALDLD kuopos, ne tik 

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

PODAROGIFTS, INC.
We are the ONLY firm in U.S.A, exclusively appointed by VNESHPOSYL
TORG to accept and send gift-orders to relatives in all parts of U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which sends the 
gift-orders to VNESHPOSYLTORG, without any intermediates, banks etc.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which accepts or
ders for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its or
ders directly through VNESHPOSYLTORG for quality merchandise obtain
able in the special VNESHPOSYLTORG stores and warehouses in many 
large cities of U.&S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, authorized to accept 
orders for APARTMENTS available through VNESHPOSYLTORG.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, which receives from 
VNESHPOSYLTORG allotments for Automobiles at special dollar prices.

At present we have a few cars available for immediate sale, of the follow
ing models:

ZHIGULI-VAZ 2101 — $3214.00; MOSKVICH 412 IZH —$3155.00;

MOSKVICH 408 IE —$3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ 968 —$2026.00 
(Subject to prior sale)

First come — First served

For our customers convenience orders can be placed with any of our 
affiliates:

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N. Y. N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y. 10019 

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, Tel (212) 685-4537 

(between 27 and 28 Sts.)
NEW YORK, N. Y. 10001

Make certain you place your orders with a properly authorized firm.

For Delivery of Gifts for CHRISTMAS -

Rush Your Orders to Us NOW

ten, kur jis gyveno, bet ir 
artimesnėse vietovėse, kur 
tik lietuvių būta. K. Ciurlis 
entuziastingai dirbo ALDLD 
kuopos komitete, stengėsi, 
kad draugijos parengimuose 
.vyrautų prakalbos politinė
mis temomis. Jam rūpėjo 
ir kitais būdais plėsti lite
ratūros draugijos Įtaką 
Amerikos lietuvių tarpe.

Išeiviai reakcionieriai 
1930 m. iš Lietuvių susivie
nijimo Amerikoje išmetė 
tūkstančius progresyviai nu
siteikusių žmonių. Progre
syviesiems prisiėjo tverti 
naują pašalpos organizaciją. 
Kazys Ciurlis prisidėjo prie 
Lietuvių darbininkų susivie
nijimo organizavimo.

Nors daug metų prabėgo 
išeivijoje, tačiau K. Ciurlis 
nepamiršo Lietuvos. Kaip 
galėjo, jis rėmė tą jos žmo
nių veiklą, kuri siekė socia
listinės santvarkos Lie
tuvoje.

Prisitaikęs progą, Kazys 
Ciurlis • apsilankė Tarybų 
Lietuvoje. Čia viskas jam 
patiko.

Dideli K. Čiurlio nuopelnai 
Amerikos lietuvių pažangiai 
spaudai. Per visą gyvenimą 
jis stengėsi surasti kuo dau
giau jos skaitytojų, nuošir
džiai dalyvaudavo “Lais
vės”, “Vilnies” laikraščių 
vajuose. Jie abu su žmona 
sukviesdavo šimtus lietuvių 
į savo gražią gyvenvietę.

Pavaišindavo. Tuo būdu su
rinkdavo nemažai lėšų Niu
jorko “Laisvei”, finansiškai 
paremdavo ir kitus pažan
gius laikraščius.

Aplankiau Kazį Čiurlį šių 
metų liepos mėnesį. (Jis 
švenčia gimimo 77-ąsias 
metines). Radau geros 
sveikatos, tačiau skundžiasi, 
kad senatvė painiojasi po 
kojų ir neleidžia jo prie 
Įprastinės veiklos. Ypač 
apgailestavo, jog jau nebe
gali sukviesti tautiečių pas 
save.

Niujorko lietuviai mėgo 
rinktis pas Čiurlius. Viena, 
gyvena netoli miesto. Antra, 
gyvenamoji vieta labai pri
mena senuosius Lietuvos 
bažnytkaimius: aplink kal
neliai, pušynėliai, kaip prie 
Vilniaus. . .

Taigi ne kokia jau Kazio 
Čiurlio sveikata. Vienintelė 
paguoda ir ramuma, kad daug 
atlikta, daug padaryta.

A. GILMAN- 
GUTAUSKAS 

Jamaica, N. Y.,
(Iš “Gimtojo Krašto”)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. - Na- 

cionalinės Švietimo Sąjungos 
pildomasis komitetas nutarė 
rekomenduoti piliečiams 
rinkimuose nebalsuoti už 
Nixoną.

JUO DE JANEIRO. - Bra
zilijoje užregistruota pusė 
milijono džiova sergančių 
žmonių.

BUENOS AIRES. -Argen
tinoje streikų bangos plečia
si. Mokytojai streikavo 72 
valandas, reikalaudami di
desnių algų.

NEW YORKAS. -Elektros 
darbininkų unijos 37-oji kon
vencija, atstovaujanti 165,- 
000 darbininkų, užgyrė de
mokratų prezidentinius kan
didatus.

WASHINGTONAS. - Kini
ja nupirko iš Jungtinių Val
stijų pusę milijono tonų 
kviečių.

BONNA. - Vakarų Vokie
tijos kancleris Brandtas 
skelbia naujus parlamenti
nius rinkimus lapkričio 19 d.

MONTGOMERY, Ala. - 
Federalinis teismas rado 
kaltu gub. Wallace preziden
tinio vajaus direktorių 
Trammel už apgavingą fede- 
ralinlų taksų blankų pildymą 
1967-68 m.

SACRAMENTO, Calif. - 
Vietnamo veterano vairuoja
mas militarinis lėktuvas nu
krito ant užkandinės ir už
mušė 22 ten buvusius 
žmones.

SENIAUSIOJI
PASAULIO KNYGA

Seniausioji žinoma spausdintoji 
knyga pasirodė 868 m. Jq išspaus
dino pirmasis mums žinomas 
spaustuvininkas Van Cze. Si kny
ga — šventųjų Budos tekstų rin
kinys — buvo rasta tik 1907 m. 
Van Cze knyga drauge su kito
mis 15 000 knygų 900 metų išgu
lėjo jmūryta Dunchuano . olos 
slaptavietėje (Siaurės Vakarų Ki
nija).

Seniausioji spausdinta knyga 
yra 6 lapų ir dar vieno mažesnio 
lapelio, 1

SKRUZDĖLIŲ KELIO 
ŽENKLAI

Alma Alos entomologas P. Ma- 
rikovskis nustatė, kad mažos 
skruzdėlės krematogasterai ke
liaudamos ,, naudojasi" kelio 
ženklais. Šie dykumų gyventojai 
turi savo ,,topografus" ir ,,meist
rus dailininkus". Jie tiesia labai 
lygius kelius ir pastato juodų taš
kų ir kabliukų pavidalo rodykles. 
Ženklai padaromi iš kvepiančio, 
greit džiūstančio ir tamsėjančio 
skysčio lašelių. Spėjama, kad kab
liukai rodo kryptį j maistų ir 
skruzdėlynų. Vabzdžiai juda vie
nas paskui kitų ir nuo nutiestos

VANDENIMS VALYTI
Pramoninius ir buitinius nuteka-^ 

iriuosius vandenis, ypač turinčius 
daug organinių medžiagų, valyti 
trukdo juose esantis sieros van-; 
denilis. Toks vanduo toksiškas, 
blogo kvapo, be to, nuo jo labai 
rūdija kanalizacijos įrenginiai/ 
Vienas anglų žurnalas pranešė, 
kad sieros vandeniliui nuteka
muose vandenyse susidaryti truk
do natrio nitratas. Mat, jeigu van
denyje nėra ištirpusio deguonies, 
mikroorganizmai azoto rūgšties 
druskas panaudoja kaip deguo
nies šaltinį.

Klaidos pataisymas
Pranešime LLD reikaluo

se pereitam numeryje įvyko 
nemaloni klaida. Pabaigoje 
pažymėta, kad “viso aukų 
gavome $50”, o turėjo būti 
$560.

REDAKCIJA

Lietuviški apmąstymai Niujorke
RAŠO: ALMUS ŠALČIUS

Ainius Šalčius Universiteto aikštėj pakeliui pas Juozą Keliuotj
1970 metais. .

O VISGI YRA IR GRAŽIŲ 
DALYKŲ LIETUVOJ. . .

Stebuklas! Žurnalistas 
Algirdas Gustaitis “rusina
moj, sovietinamoj” Lietuvoj 
užtiko deimančiuką! Parašė 
“Tėviškės Žiburiuos” (8.14) 
taip, kad nei “Gimtasis 
Kraštas” ar “Literatūra ir 
Menas* nebūtų sugebėję ge
riau parašyti. . .

Rašo Algirdas, poeto Mo
tiejaus Gustaičio brolvaikis:

Tarp daugybės kitų pasigėrė
tinų lietuvių liaudies pasakų, ku
rios nevisad turi pastovius pava
dinimus (jie kartais duodami pa
sakotojo ar užrašinėtojo), štai, 
prieš akis “Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas”, 1971 m. iš
leista “Vagos” Vilniuje; skelbia
mas tiražas 50.000 egz.; su vir
šeliais — 22 psl., kaina 17 kp.

Knygos apipavidalinimą, ver
čiantį stebėtis iliustracijomis, 
piešiniais ir raidėmis, atliko gra
fikas Petras Repšys, gimęs 1940 
m., baigęs Vilniaus Dailės Insti
tute grafikos skyrių.

Šiame leidinyje dail. Petras 
Repšys pasireiškė taip origina
liai, patraukliai, lietuviškai, 
darbščiai, su tokia meile dailei 
ir įsijautimu į kūrinėlį, kad ten
ka stebėtis ir nesuvaldomai gė
rėtis. P. Repšio iliustracijos yra 
pilnos lietuviškos minties, giles
nio supratimo savo tautos pasa
kų, tarsi pakeliančių augščiau 
nuo žemės paviršiaus į be galo 
nusitęsusius senosios aisčių gi
minės laikotarpius.

Dailininkas pasirinko savitą, 
drąsų iliustravimui būdą, kurį 
įvykdė nuostabiai gerai. Laimin
gos lietuvių tautos pasakos, tu
rinčios tokį jas suprantančias 
grafiką ir mokantį surasti ati
tinkamą išraišką.

P. Repsys ne tik iliustravo, 
bet savo ranka išrašė visas teksto 
raides. To iki šiol nebuvau pa
stebėjęs jokiame mūsų didesnia
me leidinyje. Tai pareikalavo 
daug atidaus, kruopštaus darbo. 
Viskas skoningai, meniškai sude
rinta — išėjo vientisas meno kū
rinys. žodžius, skiemenis, saki
nius pertraukia, apjungia, supa' 
lengvos juodos linijos, besirai
tančiai išdėstytos puslapiuose 
taip, kad sudaro neatskiriamą 
teksto ir iliustracijų junginį, čia 
pasimokyti galėtų ir kiti lietuviš
kų knygų iliustratoriai.

Grafiški piešiniai, didesni ar 
mažesni, pasakai sudaro lyg ir 
antro ar trečio spektro pasaką 

Adolfas ir Pola Mekai

vaizdine prasme. Perskaitęs no
ri vėl ir vėl vartyti, žiūrėti ilius
tracijų, gilintis i jas, bandyti su
sidaryti platesnę mintj.

P. Repšys ne tik papuošė lie
tuvių liaudies pasaką, bet ir ją 
pristatė plačiajam pasauliui pa
vydėtinai patraukliu būdu, kuris 
nesibaigs su knygutės tiražu, ne
sibaigs su grafiko gyvenimu. 
Leidinys pilniausiai tinka atsto
vauti lietuvių liaudies kūrybai 
jaunimo iliustracijų tarptauti
niame tos rūšies leidinių dei- 
mantyne, kur lietuvišku ginta
ru spindės ‘‘Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas”.

NAUJAS FILMAS APIE 
LIETUVĄ NIUJORKE

Praėjusią savaitę spaudai 
ir kviestiniams svečiams 
Adolfas ir Pola Mekai paro
de pirmą kartą Niujorke 
juodviejų, tą pačia tema, kaip 
Jono Meko, “ Įspūdžiai iš 
kelionės Lietuvon”, filmą. 
Jų filmo pavadinimas “Going 
Home”.

“GOING HOME” filmo 
tekstas daugiausia susideda 
iš Adolfo dienoraščių, ku
riuos jis rašė anuomet Lie
tuvoje ir Vokietijon išvežtas. 
Filme matomi visa eilė sve
timtaučių ir lietuvių Įžymy
bių - lietuvių suminint Al
bertą Laurinčiuką, Juozą 
Miltini. c

Muzikai naudojamos lietu
viškos liaudies dainos, ku
rias išpildo Įvairūs lietuviš
ki ansambliai. Taip pat 
Čiurlionio kompozicijos, ku
rias išpildo V. Landsbergis. 
Girdimos ir Beatle, keletas 
italų dainų, kurias dainuoja 
Pola Chapelle-Mekienė.

Abiejų Mekų filmai bus vėl 
rodomi “10 New York Filmų 
Festivalyje”, kuris Įvyks 
Lincoln Center, Alice Tully 
Teatre. Jų spektaklis numa
tomas spalio 4 dieną, 7:30 
P. M.

"SOVIETAI
PALAUŽĖ KELIUOTĮ” 

Dar vasario mėnesio 
"Akiračiuose” buvo blai-

viai Įvertintas Juozo Ke- 
liuocio pasikalbėjimas išei
vijos temomis. Bet vis dar 
būna nieko bendro su realybe 
neturinčių anoniminių 
šmeižtų prieš Keliuotį. 
Paskutinis toks tilpo net 
“Tėviškės Žiburiuose”. 
Girdi, jo pažįstami buvę su
tikę Keliuotį, ir jis jiems 
padaręs palaužto ligonio Įs
pūdį. . . “Taigi, Keliuotis 
yra psichiškai palaužtas li
gonis ir jau nebėra sąmo
ningas.”

KAS PER DAUG, TAI JAU 
PERDAUG! Šių eilučių auto
rius matėsi su Keliuočiuke- 
liais atvejais, kartu su kul
tūrininkais muziku V. 
Landsbergiu ir skulptorių V. 
Vildžiūnu. Jis nustebino 
savo drąsa, tokiu pat stip
riu intelektu. Pasakojo sa
vuosius pergyvenimus.

Šių eilučių autorius skati
no Keliuotį pasisakyti kultū
rinių ryšių reikalu. Petras 
Keidošius“Literaturnaja Ga- 
zleta” pasikalbėjimą perdavė 
autentiškai ir tiksliai, nors 
ir metais vėliau.

New Haven, Conn.
Tariu didelį ačiū A. Miller 

už atvežtus gerus linkę jimus 
iš Miami, Florida, lietuvių. 
Ten daug apsigyvenusių iš 
New Haveno. Jie tęsia ap
švietos darbą. Kalbėjausi 
su drauge Miller. Ji prane
šė apie Jūsų gražiai nuveik
tus darbus. Garbė Jums, 
ačiū Jums! Linkiu viso ge
riausio!

•

Rugsėjo 17 dieną Waterbu- 
rio LLD 28 kuopos surengti 
pietūs puikiausiai pavyko. 
Galima sakyti, kad labai se
niai toks pokylis bebuvo. 
Buvo daug svečių iš toliau. 
Parengimui pirmininkavo 
Vincas Jokubonis. Jis iš
kvietė dalyvaujančius daini
ninkus padainuoti. Labai 
gražiai padainavo Viktoras 
Bekeris, Helena Brazaus
kienė, Nelė Ventienė. Mil
dred Stenslerienei vadovau
jant, smarkiai padainavome 
ir visa publika. Draugai P. 
Venta ir A. Bimba pakalbėjo 
apie "Laisvės” reikalus.

Sis parengimas ilgai liks 
mūąų atmintyse.

Kitas mūsų visų susitiki
mas Įvyks Hartford, Conn. 
Tai bus spalio 1 dieną. Pie
tus rengia Moterų Klubas. 
Prasidės 1 vai. Parengimas 
"Laisvės” naudai. Vieta: 
Lietuvių svetainė. Čia vėl 
turėsime progą susitikti 
daug draugų ir bičiulių.

Mes ruošiamės dalyvauti. 
O kaip Jūs, drauguti? Hart
fordo šeimininkės žino, kaip 
svečius priimti ir pavaišinti.

J. KUNCA

n Middletown, Del.
Rugsėjo 18 d., po sunkios 

ir ilgos ligos mirė Anton Gi- 
taitis. Velionis buvo 80 m. 
amžiaus. Buvęs ūkininku. 
Iš Lietuvos Į JAV atvyko 
1913. Jo žmona Helen Beh
ring Gitaitis mirė 1968 m. 
Liūdi jo sūnus Michael (pas 
kurį jis gyveno), dvi dukros 
Virginia valstijoj ir Ibrolisi 
Vilniuje, taipgi anūkų ir 
proanūkų. Palaidotas Hicko
ry Grove kapinėse.

Šią žinią pranešė Mrs. Mi
chael Gitaitis.
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Pittsburgh, Pa.

LAISVĖ 5-tas puslapis

Gerbiami “Laisves” ir 
“Vilnies” skaitytojai Pitts- 
burghe ir šioje apylinkėje! 
Mes visados dalyvaudavome 
•Lais’es* ir ‘‘Vilnies” va
juose ir turėdavome geras 
pasekmes.

Tikiu, kad ir šiemet 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
juose pasidarbuosime. Gai
la, kad daug pažangiųjų vei
kėjų, katrie taip širdingai 
dirbdavo dėl pažangiosios 
spaudos palaikymo, jau ne
bėra gyvųjų tarpe.

Nors musų spaudos skai
tytojų skaičius dėl mirčių ir 
ligų yra sumažėjęs, bet šioje 
apylinkėje dar turime jų ne
mažai. Paminėsiu tik vieną 
iš daug kitų: E. Vičinienė, 
per daug metų “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytoja, per te
lefoną sako: Mažukna, siun
čiu Jums $30, atnaujink man 
abiejų laikraščių prenume
ratas, užmokėk duokles j 
LLD 87 kuopą už 1973 metus, 
o kas liks - palik dėl “Lais
vės” ir “Vilnies”.

Draugė Vičinienė yra daug
iu etų sunkios naštos spau
džiama, retai kada iš namų 
gali išeiti, bet pažangiosios 
spaudos ir draugijos neap
leidžia.

Prašau visų “L.” ir “V.” 
skaitytojų laike šio vajaus 
atnaujinti savo prenumera
tas ir sulyg išgalės paaukoti 
doleri kitą pažangiajai 
spaudai.

Yra didelė parama laik
raščiams gavimas naujų 
skaitytojų. Jeigu negalima 
gauti naujų skaitytojų ant 
vietos, tai atsiminkime, kad 
mes turime giminių-draugų 
Lietuvoje. Užrašykime 
Jiems “Laisvę’* arba “Vil
nį”. Tai bus jiems brangi 
dovana. Jie bus mums la- 
bd! dėkingi.

Draugės ir draugai! Pa
sidarbuokime, kad šie vajai 
būtų sėkmingi, kad “Laisvė”, 
ir “Vilnis” lankytų mūsų na
mus, atnešdamos žinias apie 
visur gyvenančius lietuvius, 
atnešdamos pasaulines ži
nias. Be tų žinių, be pa
žangiosios spaudos mūsų 
gyvenimas būtų tikrai nuo
bodus.

Jeigu kam yra parankiau 
užsim oket i už laikraščio 
prenumeratą ant vietos, ga
lite tą padaryti pas mane. 
Galite pašaukti per telefoną 
arba parašyti. Visados iš
pildysiu Jūsų pageidavimą.

J. K. MAŽUKNA

Brockton, Mass.
Rugsėjo 1’6 dieną aplankė

me ligoninėje draugę Agotą 
Kukaitienę. Radome gerai 
nusiteikusią. Pergyveno 
operaciją. Sakė, kad dabar 
jaučiasi geriau, ir mano 
greitai gri/ti į namus, 67 
Winter St., kur gyvena sykiu 
su dukra Birute. Vėliname 
jai greitai sustiprėti.

Rugsėjo 19 dieną nuvažia
vome aplankyti mūsų seniai 
pažįstamas ir maloriias 
drauges Anne Samulėnas ir 
Ievutę Tamulonis, kurios gy
vena Fitchburge, Mass. 
Abidvi yra našlės. Vladas 
Tamulonis mirė prieš dau
giau kaip 15 metų, o Jonas 
Samulėnas prieš metus ir 
keturis mėnesius. Abudu 
ilgai sirgo.

Abidvi yra vaišingos 
draugės. Padarė skanius 
pietus. Gražiai pasikalbė
jome apie gyvenimo sąlygas. 
Sako, kad Fitchburge mažai 
bepaliko senosios kartos lie
tuvių. Ir skiriantis draugė 
Samulėnas Įteikė “Laisvės” 
palaikymui 10 dol. dovaną.- 
Širdingai ačiū.

S. ir J. RAINARDAI.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 17 d. LLD 28-os 

kuopos narių pastangomis 
buvo su ruošti spaudos nau
dai pietūs. Svečių prisirin
ko pilnutėlė svetainė iš arti 
ir toli. Teko sutikti svečių 
iš New Jersey valstijos, tarp 
kurių buvo Alfonsas Švėgžda, 
seniau gyvenęs Bridgeport, 
Conn., o dabar gyvenantis 
Camden, N. J. Buvo gražus 
būrelis svečių ’iš Boston, 
Mass., taipgi ir iš Brooklyn, 
N. Y.. - iš “Laisvės” redak
cijos ir iš Aido Choro.

Greitosioms Aldo Choro 
vedėja Mildred Stenslęr su
darė grupę dainininkų, jų 
tarpe buvo solistai Viktoras 
Bekeris iš New Jersey ir 
Helen Brazauskienė iš Hart
ford, Conn. Kalbėjo A. Bim
ba iš New Yorko ir J. J. 
Kunca iš New Haven, Conn.

Kaip išsireiškė, pietūs 
buvo pirmos rūšies. Visi 
parengimu patenkinti.

Hartford iečiai kvietė spa
lio 1 d. vykti Į jų parengi
mą, 157 Hungerford Street, 
Hartforde. Visi būkime ir 
ten. J. STRIŽAUSKAS

Apie 40 metų čia gyvavo 
Moterų Apšvietos Klubas, 
kuriame buvo vir-š šimtas 
narių, visos veiklios ir visos 
dalyvaudavo pažangiųjų pa
rengimuose. • Klubas daug 
aukodavo ir pažangiai spau
dai surengdavo parengimų.

Paskutiniu laiku daug na
rių mirė, kitos išvažinėjo Į 
kitas kolonijas, o likusios 
nesveikuoja, senatvė lenkia 
prie žemės. Taip ir pasili
kome tik kelios narės. Tad 
ir nutarėme Klubą likviduoti, 
o likusius pinigus aukoti 
spaudai:- “Vilniai” $10, 
“Laisvei” $10 ir “Liaudies 
Balsui” $5.

MARIJONA GUTAUSKIENE
• KLUBO PIRMININKĖ

Philadelphia, Pa.

Dar kartą noriu priminti 
mūsų parengimų lankyto
jams, jog seniai laukiamas 
parengimas jau priartėjo. 
Svečiai kviečiami iš arti ir 
toli i visiems jau gerai ži
nomą svetainę - 6024 Wayne 
Ave., sekmadienį, spalio, 
pirmą dieną. Vaišės prasi
dės 12:30 vaL Tikimasi už
baigti šiltos vasaros sezoną 
draugiškai ir linksmai.

Gaila, kad per praėjusią 
vasarą neturėjome nevienos 
draugiškos sueigėlės, todėl 
nors ' šitą padarykim sėk
mingą.

Nepamirškit važiuoti gat- 
vėkariu 53, Broad St. ir Erie 
Ave., kuris nuveš iki pat pa
rengimo vietos. L. R.

Miami, Fla.
MIRĖ

BIRUTA ALEXANDRIENĖ

Trečiadienį, rugsėjo 13 
d., parvažiavus iš Socialio 
Klubo susirinkimo, namuose 
suskamba telefonas su liūd
na žinia, kad klubo narė Bi- 
ruta Alexandriene mirė. 
Nors jos mirtis nebuvo ne
tikėta, nes ji jau sunkokai 
per ilgoką laiką sirgo, bet 
mirtis žmogaus, su kuriuo- 
mi esi per visą eilę metų 
dirbęs visuomeninėje veik
loje, sąmonėje iššaukia su
krėtimą ir liūdesį.

Velionė buvo gimusi Lie
tuvoje, Plungės apskr., 
Alksninių kaime. Į Ameri
ką atvyko 1912 metais. Di
džiąją dalį savo gyvenimo 
praleido Chicagos apylinkė

je, o pastarųjų 17 metųMia- 
myje, Floridoje. Mirė,eida
ma 74 metus.

Pagal mūsų Floridos sta
žą, ji dar galėjo pagyventi 
visą eilę metelių.

Nemažai veikė Lietuvių 
Socialiame Klube ir dalyva
vo kitoje pažangioje veikloje. 
Paliko liūdinčius savo myli
mą vyrą Eugene, sūnų Cla
rence su marčia ir trimis 
anūkais, taipgi skaitlingą, ir 
ištvermingą žemaitišką šei
mą: dų brolius ir tris se
seris Amerikoje, du brolius 
ir 4 seseris Lietuvoje.

Prieš šešis metus velionė 
lankėsi Lietuvoje ir džiaugė
si, pamačius naują, jauną 
Lietuvą su bujojančiu joje 
moderniu, lietuviškai liau
dišku gyvenimu.

Birutos Alexandrienes pa
laikai išvežti Į amžino atil
sio vietą, Į Lietuvių Tau
tiškas kapines Chicagoje.

Laidotuvių koplyčioje su
sirinko visa eilė Lietuvių 
Socialio Klubo narių su Bi- 
ruta atsisveikinti. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė S. Za- 
vis. Po to liūdintys vyras ir 
sūnus visus pakvietė į Biru
tos paskutines vaišes, Į So- 
ciaiio Klubo patalpas.

Po vaišių, šie dalyviai, ve
lionei išreikšdami paskutinę 
pagarbą ir paguodą jos šei
mai, pasižadėjo remti jos 
remtuosius darbus.

C. ir A. Aimantai, 
A. Bečienė, 
A. Clements, 
J. ir U. Daugirdai, 
S. Danienė, 
J. Dragūnas, 
Alice Johns, 
J. ir M. Kochiai, 
J. ir M. Kanceriai, 
S. ir J. Kanapiai, 
J. ir V. Marozai, 
A. ir S. Masonai, 
Amelija Miller, 
G. Suvak, 
J. Smalenskas, 
V. Sodeika, 
J. ir Olg. Šimkai,
E. Suvak,
J. Stankienė, 
Q. Robinson,
F. ir O. Rastic,
J. ir S. Tamsonai, 
C. ir N. Tamošunai, * 
Ignas Urbonas,
A. ir M. Walley,
B. ir B. White, 
S. ir B. Zaiviai.

S. Z.

artėja mūsų metiniai
RENGINIAI

Kas metai LLD 75 kuopa, 
talka uja nt ir kitoms organi
zacijoms, ruošia tradicinį 
banketą-koncertą pažangio
sios lietuvių spaudos para
mai. Šių metų spaudos ban
ketas Įvyks spalio 29 dieną, 
sekmadienį. Tai bus pir
mas sezono banketas su lie
tuviškų dainų programa. 
Rengėjai rūpinasi sukviesti 
geriausius lietuviškos dai
nos mėgėjus. Tad jau lai
kas ir šią datą pasižymėti į 
mūsų išeigų kalendorių.

Taip pat jau galvojame ir 
apie ateinančių metų veiklą. 
Pirmas iš didžiųjų parengi
mų 1973 metais, tai sausio 
31 dieną LLD 75 kuopos ruo
šiamas BAZ ARAS. Žinoma, 
kad sėkmingai bazarą Įvy
kinti, reikalinga darbą pra
dėti iš anksto. Bazarui do
vanos, eksponatai jau reikia 
pradėti rinkti dabar.

Visų LLD kuopos narių ir 
mūs talkininkų yra pareiga 
veikti, kad šie renginiai būtų 
sėkmingi - tai mūsų visuo
meninė ir kultūrinė pareiga.

San Francisco, Cal.
SVEČIAI IR PRAMOGOS

Rugsėjo 10 d. Įvyko mūsų 
šauni pramoga Antano ir Ne
lės Valaičių jaukioje rezi
dencijoje.

Šios dienos popietė buvo 
turtinga ir maloni, nes joje 
dalyvavo malonus svečias iš 
Lietuvos, žymus rašytojas, 
poetas, kalbininkas ir “Gim
tojo krašto” redaktorius VA
CYS REIMERIS.

Svečias atvyko Į Kalifor
niją ir žada susipažinti su 
kai kuriomis jos Įdomybė
mis. Dalyvauti šioje mūsų 
pramogoje net iš San Diego, 
Čalif., atvyko svietingi žmo
nės Walteris ir Josephina- 
Dorinai.

Pramogą su pietumis su
ruošė Oaklandb LLD 198 
kuopa. O šios kuopos veik
lūs nariai Pranas ir Dorothy 
Machuliai, ta proga, atžy
mėjo savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Pabrėž
tina, Machulių sūnus Ray- 
mondas sumokėjo šios jau
kios popietės visas išlaidas. 
Prie to, girdėjosi, kad Ray- 
mondas pageidavo, jog šio 
pobūvio pusė likusių Įeigų 
būtų pasiųsta laikraščiams - 
“Laisvei” ir “Vilniai”. (Pri- 
mintina, kad mūsų pobūvių 
likusios šiokios tokios iei- 
gos yra skiriamos pusiau 
abiem LLD Oakland o ir San 
Francisco' kuopoms.) Laike 
tostų selebrantams, svečio 
Reimerio vadovybėje, sudai
nuota “Ilgiausių metų” ir pa
linkėta nemaža šiltų, nuo
širdžių linkėjimų.

Užsibaigus vaišėms, po
pietės pirmininkė Ksavera 
Karosienė iškvietė svečią V. 
Reimerį pakalbėti. Poetas 
maloniai i sveikino pobūvio 
dalyvius if reiškė džiaugs- 
mą, kad, būdamas toli nuo 
savo mielojo krašto Lietu
vos, turis progą susitikti su 
pa žangiaia lietuviais. Poe
tas’.kalbėjo apie Lietuvos at- 
siekimus, kylantį progresą 
ir bendrai apie Lietuvą pa
pasakojo daug Įdomaus. Šio 
mielo svečio gražia ir Įdo
mia kalba mes visi labai su
sižavėjome.

Pirmininkė taipgi iškvietė 
antrą svečią, kalifornietį iš 
San Diego, Walter! Doriną 
tarti žodį, kuriame svetys 
išreiškė .daug vilties ben
dradarbiauti.

Didelis ačiū šeimininkam 
A. ir N. Valaičiams už pui
kias patalpas, ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
šios maloniai praleistos 
popietės, t O mielam svečiui 
poetui V.’ Reimeriui - lai
mingai svečiuotis Amerikoje 
ir Įsigyti daug naujų įspū
džių iš tolimo krašto, o visų 
labiausiai - laimingai griž- 
tu Į savo mylimąjį kraštą 
Lietuvą. <

ANTRA PRAMOGA

Rugpiūčio 27 d. Įvyko San 
Franclso LLD 153-čios kuo

pos pramoga pas Onutę Dai- 
vis. Džiugu, kad ir šios 
pramogos, su pietumis, vi
sas lėšas sumokėjo mūsų 
veikli Valė Sutkienė - proga 
savo 70 metų amžiaus su
kakties. Dr. Valės pageida
vimas buvo, kad šio pobūvio 
dalis Įeigų būtų pasiųsta 
laikraščio “Laisvės” para
mai. Valei buvo sudainuota 
“Ilgiausiu metų” ir suteikta 
daug nuoširdžių linkėjimų.

Nuoširdus ačiū Valei už 
paramą laikraščiui, ir vardu 
josios artimųjų draugų ir 
nuo savęs - linkime jai viso 
geriausio, o visų daugiau
sia - geros, tvirtos sveika
tos. Taipgi didelis ačiū 
Onutei Daivis už puikias 
patalpas.

Kaip jau žinoma, sveiksta 
mūsų judrus ir veiklus Juo
zas Karosasjpergyveno sun
kų širdies priepuolį. Juo
zas, išbuvęs tris savaites 
ligoninėje, jau gydosi savo 
namuose. Nuoširdžiai linki
me Juozui greit sutvirtėti, 
nes visi Jo draugai ir pa
žįstamieji pasigendame Jo 
mūsų Įvairiose sueigose.

DAR SVETYS IS LIETUVOS

Baigiant rašyti šias mūsų 
žiniutes, sužinojome, kad iš 
Tarybų Sąjungos su turistine 
grupe San Francisco lankosi 
ir dar vienas lietuvis, iš Pa
nevėžio ra j. “Tiesos” kolū
kio šaunus pirmininkas Al
bertas Meilus. Si turistinė 
grupė mūsų mieste trumpai 
viešės ir iš čia vyksta Į 
Los Angeles, Cal.

L-MA

REDAKCIJOS PASTABA: 
A.pie tą patį parengimą - ir 
svečią gavome koresponden
tei ją įr^ nuo draugo Ig, Ka- 
/mardusko. Aišku, kad tega
lime panaudoti vieną. La
bai ačiū ir d. Kamarauskui 
už parašymą.

Binghamton, N.Y.
IS LDS 6 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Rugsėjo 5 d. Sokol salėje 

įvyko LDS 6 kuopos narių 
susirinkimas. Kadangi šis 
susirinkimas buvo nutartas 
laikyti tuojau po Labor Day, 
tai ir mažas skaičius narių 
teatsilankė. Labai blogas 
reiškinys, kad nariai pa
miršta atlikti savo garbingos 
organizacijos svarbias pa
reigas - dalyvauti jos susi
rinkimuose. Tai didelis tų 
narių apsileidimas.

Kuopos valdybos raportai 
išklausyti ir priimti.

Iš finansų sekretorės 
Mary Lynn raporto sužino
jome, jog sirgusių narių K. 
Vaičikauskienės ir I. Wežio 
sirgimo laikas išsibaigė, ir 
dabar i pašalpą užsimalda- 
vusių narių nėra kuopoje.

Labai apgailėtina kad, kaip 
jau buvo rašyta, mūsų 
miela Helenutė Pagiegalienė 
LDS 6 kuopos iždininkė, be
sidarbuodama namuose, su
sižeidė koją. Buvo nuvežta 
ligoninėn; ten išbuvo apie 5 
savaites.

Grįžo namo, manydama, 
kad viskas bus gerai. Ta
čiau taip nėra. Dabar jau 
bus keli mėnesiai prabėgę, o 
Helenutė dar vis negali 
vaikščioti be ramentų 
(crutches) ir negali niekur 
iš namų išeiti. Dėl to ne
galėjo dalyvauti LDS 6 kuo
pos susirinkime.

Linkim Jums daug ištver
mės pergyventi visus skaus
mus ir sugrįžti Į gerą svei
katą.

Dėl neskaitlingo narių su

sirinkimo, daug kuopos 
svarbių reikalų neatlikti.

Visi nariai turėtų daugiau 
susirūpinti savo organizaci
jos reikalais ir dalyvauti 
kuopos susirinkimuose.

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas Įvyks pir
madienį, spalio 2 d., toje 
pačioje vietoje. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi pasirū
pinkime dalyvauti.

ONA; LDS 6 kp. narė.

Schwenkville, Pa.
Čia gyvena lietuviams ge

rai žinoma šeima-Rožytė ir 
Juozas Behmeriai. J. Behm- 
er visą gyvenimą dirbo, var
todamas sudėtingiausias 
mašinas net mažiausiai nesu- 
sižeisdamas. Bet štai, rug
sėjo 9 dieną reikėjo Į trak
torių Įdėti naują batarėją. 
Kaip tik vielas sukabino, 
traktorius pradėjo važiuoti. 
Paskutinis traktoriaus Mi
delis ratas - pervažiavo 
skersai jo krūtinę, o prieka
bas žolei plauti - per kojas. 
To pasekmė: sulaužyti krū
tinės kaulai, skaudžiai su
žeisti kojų keliai, apdrasky
tos rankos. Pabuvęs virš 
savaitę ligoninėje, Juozas 
bando vaikščioti lazdos pa
galba.

Daktarai sako: Tu esi la
bai laimingas. Tik dėl kelių 
colių vietos ir kelių sekun
džių laiko, būtum buvęs mir
tinai suspaustas. '

Laimė, kad žmona Rožytė 
ir buvo netoliese, tai galėjo 
suteikti greitą pagalbą.

Visi Juozo pažįstami linki 
jam greitai pasveikti. Aš 
irgi. • R. M.
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Oakland, Cal.

PARAMA
LAIKRAŠČIUI “DARBAS”

Kaip žinia, Urugvajaus 
lietuvių laikraštis “Darbas” 
spalio mėnesį minės savo 
gyvavimo 37-tas metines. 
Jam mūsų finansinė parama 
labai reikalinga. Kalifor- 
niečiai tai gerai supranta. 
Štai jų parama:

Po $10: Ig. Kamarauskas, 
W. Dorinąs, Ks. Karosienė 
(auka ir prenumerata) ir V. 
Sutkienė (auka ir prenume
rata). Po $5: J. Ginaitis, 
U. Burdiene, A. V. Taraškai, 
K. Mugianienė ir F. D. Ma- 
čuliai. Viso sudėta $6$.

Labai ačiū visiems drau
gams ir draugėms už aukas. 
Esu tikras, kad urugvajie
čiai Jūsų nepamirš.

IG. KAMARAUSKAS

Montello, Mass.
I

v piknikas:

Ruošia LLD 6 kuopa spaudos naudai

SPALIO 8 D. - USTAPO DABŽE

Kad ir lytų, bus vietos pastogėje. Tai bus 
vasarinio sezono užbaigimas. Mūsų vyriausia 
gaspadinė ANNA MARKEVIČIENĖ paruoš skanius 
valgius.

kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

- RENGIMO KOMITETAS

■i
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PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų 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

KR

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, 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 
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. 60622 
2242 W. Chicago' Av®. 

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

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau 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, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-8930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-8038
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street

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

GR 1-8712
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
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

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

257-2118
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360

I Parish Hall
West Landis Ave. 

(609)691-8428
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347 <
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6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Rugsėjo (September) 29, 1972

NEW YORKO
NAUJIENOS
Plėšikai, įsiveržę į kle

boniją 406 W. 40 St., Ma n - 
hattane, užmušė miegantį 86 
metų senelį P. Breiwą ir, 
pasigrobę klebono Stanie- 
wicziaus $81 - paspruko.

o
Mrs. Marie T. Firth areš

tuota ir kaltinama už iki mir
ties sumušimą dviejų metų 
įdukrintos korėjietės mer
gaitės Kim Marie.

o
Prostitutė Brenda Johnson 

kaltinama, kad ji viešbutyje 
nužudė ir apiplėšė biznierių 
P. Botero. Jai padėjo dar 
dvi jaunos prostitutės.

o
Brooklyn© 14-ame kon

gresiniame distrikte rugsėjo 
19 d. buvo demokratų kandi
datų perrinkimas. Kongres- 
manas Rooney vėl laimėjo 
mažu balsų skaičium. Kan
didatas Lowenstein sako, kad 
balsavimuose buvo netikslu
mų. Rooney - karo šalinin
kas, Lowenstein - karo prie
šas.

Romos katalikų kunigui T. 
Lumpkin vadovaujant, šimtai 
katalikų ir kitų tikėjimų 
žmonių susirinko ant Saint 
Patricko katedros laiptų ir 
prisiekė badauti 40 dienų. 
Jie reikalauja baigti karą 
Indokinijoje.

o
Pirmą kartą Yom Kippur 

iškilmingose pamaldose da
lyvavo moteris rabine Sally 
Priesand, laisvoje Stephen 
Wise sinagogoje.

o
Mirė kongresmanas Ryan, 

liberalas. Griežtas karo 
priešas. RE P.

New Yorkiečių aukos 
vajaus pradžiai

Amelia ir Walter Juškevičiai, Stamford, Conn.
(prisiminimui Stefanijos Sasnos)..............$100.00

Bronė ir Walter Keršuliai, Brooklyn, N. Y.
(prisiminimui mirusios sesutės iršvogerkos
Viktorijos Zmitraitės, mirė rugs. 17 d.) . 100.00 

Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y. . 
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y.......................
Jadvyga ir Kazys Čiurliai, Pattenburg, N. J., 

(proga Kazio 77 m. gimtadienio) ....
Steponas Vetchkis, Brooklyn, N. Y...................
Antanas ir Ilse Bimbai, Richmond Hill, N. Y. . 
LLD 185 kp., per J. Bernotą, Ozone Park, N. Y 
William Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. .... . 
Aido Choras, Ozone Park, N. Y. ....... . 
Ignas ir Ona BeČiai, Union, N. J,....................
Jonas Siūrba, Ozone Park, N. Y......................
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.......................
Elena N. Jeskevlčiutė, Whitestone, N. Y. . . . 
Jurgis 
Birbta

. 100.00

. 100.00

Apie Aido chorą
Su rudens pradžia prasi

deda ir Aido choro darbai. 
Chorui jau teko išstoti 
“Laisvės” vajaus atidaryme, 
kuomet buvo pagerbtas 
“Laisvės” buvusius redakto
rių Stefanijos Sasnas ir Ro
jaus Mizaros atminimas. 
Draugė Stefanija buvo ilga
metė aidietė. Skaudu buvo 
apie jos mirtį'kalbėti. Su
sijaudinus ne vienam ašara 
nuriedėjo veidu. . .

Šią vasarą Aido pirm. J. 
Grybas dalyvavo LDS ir LLD 
draugijų suvažiavimuose, 
Chicagoje, kur susitiko daug 
senų draugų. Parvežė Cho
rui $10 dovanų nuo Chicagos 
Roselando Aido choro iždi
ninko Jono Patecko. Dėko
jame.

Labai džiugu buvo pamaty
ti Aido pamokose mieląjį 
Joną Lazauską, kuris dar vis 
tebėrą daktaro priežiūroje, 
bet pasiilgęs dainos ir drau
gų, atsilankė į pamokas. 
Jonas padėkojo už gautus at
virukus su linkėjimais greit 
susveikti. O jų gavo gana 
daug, apie 70. Visas susi
dėjo į albumą, kad karts nuo 
karto galėtų pasižiūrėti ir 
kitiems parodyti.

New Yorko laisviečiai pradėjo vajų
PAGERBĖM BUVUSIUS REDAKTORIUS ROJŲ MIZARĄ

nemažas būrys lais- 
į Laisvės salę pa- 
“Laisvės” redakto- 

Stefaniją Sasną, kuri

Praėjusį sekmadienį su
plaukė 
viečių 
gerbti 
rius:
mirė Lietuvoje šiais metais 
liepos 18 d., ir RojųMizarą, 
kuris mirė prieš penkeris 
metus, rugsėjo 23 d.; taipgi, 
kaip ir kasmet, pirmieji pra
dėti “Laisvės” vajų.

Reikia pasidžiaugti, kad 
New Jefsės ir Great Necko 
draugai labai apščiai pasiro
dė šiame pobūvyje. Mes 
niujorkiečiai jiems dėkingi 
už tai.

Pobūvio pirmininkas Po
vilas Venta, atidarydamas 
programą, jautriai, prisi
minė parengimo tikslą. 
Ypatingai gražiai apibūdino 
draugės S. Sasnos veiklą. 
Jis pranešė, kad programa 
skiriama
pradėsime su prisiminimu 
mirusiųjų draugų, paskiau 
bus pietūs, o po topaimsime 
“Laisvės” vajaus reikalus.

Pirmiausia buvo pakviesta 
Amelia Yuškevičienė iš 
Stamford, Conn. Ji papasa
kojo angliškai savo prisimi
nimus apie S. Sasną. Ji 
prisiminė Stefaniją kaip hu
manistę, kaip moterį, kuri 
visuomet atjautė kiekvieną 
žmogų.

Antra kalbėjo Elena Jes- 
kevičiūtė, kuri sakė pažinu
si Stefaniją nuo 1930 
kada Stefanija atvyko 
Yorką užimti Elenos 
Lietuvių Darbininkių 
vienijime. Tuomet, 
Elena,

i kelias dalis:

IR STEFANIJĄ SASNĄ

Pramogų Kalendorius

ir Uršulė Bernotai, Woodhaven, N. Y. 
ir Alfred Walins, Bridgewater, Conn., 
(prisiminimui S. Sasnos)...................
Waresonas, Brooklyn, N. Y................

77.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00

Atostogų metu choro mo
kytoja M. Stensler ir daini
ninkas V. Bekerispavažinėjo 
po Kaliforniją, parsivežė 
daug skaidrių iš kelionės. O 
H. ir R. Feiferiai, sugrįžę 
iš viešnagės Lietuvoje, pasi
dalino įgytais įspūdžiais, 
parodė fotografijas. Aidie- 
čiai vaišinosi lauktuvėmis iš 
Lietuvos ir Kalifornijos.

A. Iešmantą, Aido choro 
galingasis bosas, taip pat 
viešėjo Lietuvoje ir sugrį
žo pasitenkinęs savo apsi
lankymu tėvynėje. Aidie- 
čiai laukia Augusto atsilan
kant į pamokas. H. F.

metų,
i New <
postą
Susi-
sakė

Stafanija apsistojo

AR VITAMINAS D 
TIKRAI VITAMINAS!

Jurgis 
Helen ir Robertas Feiferiai, Woodhaven, N. Y 
Jonas Gasiūnas, Richmond Hill, N. Y.............
A n ne Yaks t is, Richmond Hill, N. Y. ....................
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y............. ... . . .
Povilas ir Nellie Ventai, Jamaica, N. Y. . . . 
Anna Quater, New York City, N. Y...................
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y. ..... . 
Konstancija ir Walter Misiūnai, Richmond

Hill, N. Y................... . . . ..................
Mildred Stensler, Livingston, N. J...................
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y. . . . , 
Marcelė Sukaitienė, Woodhaven, N. Y.............
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J. ..... , 
Jonas ir Kostė Rušinskal, Brooklyn, N. Y. . . 
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N. J. . . 
Elena ir Petras Siauriai, Woodhaven, N. Y. . 
Morta Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y. . . ; . . 
M. ir H. Hacinkevičiai, Great Neck, N. Y. . . 
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. . . 
Uršulė Simoliūnienė, Binghamton, N. Y. . . .
K. Paciunas, Elizabeth, N. J. ........ .
John Yorke, Hausbrouck Hts., N. J. ...... . 
Ona Cernevičienė, Maspeth, N. Y...................
Carol Baretela, Richmond Hill, N. Y.,

(prisiminimui S. Sasnos)....................
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y................
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y.......................
L. Kavaliauskaitė, Woodhaven, N. Y................
Mary Adam, Great Neck, N. Y. .................... ...
Felix ir Adelė Lupsevičiai, Newark, N. J. . . 
Vera Urbanas, Brooklyn, N. Y........................
Julia Šimkus, Brooklyn, N. Y..........................
J. ir E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y................
G. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y...................
B. ir N. Skubliskai, Richmond Hill, N. Y. . . 
Marcelė Jakštienė, Richmond Hill, N. Y. . . .
M. Bitkauskienė, Flushing, N. Y......................

20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
11.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00

HANOJUS. - Siaurės Viet
namas paleido namo vykti 
tris amerikiečius karo be
laisvius, lakūnus N. A. Char
les, M. L. Gartley ir E. K. 
Alias. Prieš išvyksiant 
namo jie pageidavo, kad 
Siaurės Vietnamo bombar
davimai būtų sulaikyti ir ka
ras baigtas.

MONTEVIDEO, Urugva
jus. - Apie 10,000 sveikatos 
įstaigų tarnautojų paskelbė 
48 vai. streiką, reikalaudami 
pakelti algas.

BAL HARBOR, Fla. -Gu
mos darbininkų unijos kon
vencija, atstovaujanti 184,- 
000 narių, užgyrė McGover- 
ną, pasmerkė Meany “neu
tralumą”.

MONTERREY, Meksika. -5.00
5.00 DVį studentų grupės ginklais 

ir kitais įrankiais mušėsi 
už universiteto ligoninės 
kontrole. 7 studentai sunkiai < 
sužeisti.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
1.00

PAŽADĖTA
K. Levanas, Brooklyn, N. Y., 

(atminčiai mirusios žmonos Irenos)
Liet. Namo B-vės Šerą....................
ir $100.

Mary Tamells, Flushing, N. Y................... ...
Uršulė Bagdonienė, Flushing, N. Y. ....

* * * * * *
Dėkojame už paramą laikraščiui. - ADMINISTRACIJA

$25.00

10.00
6.00

Vhkonsino valšfijds universite
to biochemikas Hektoras Deliuka 
teigia, jog tyrimai rodo, kad vi
taminas D yra ne vitaminas, o 
hormonas. I

Vitaminas D susidaro odoje, 
veikiant saulės spinduliams, o ke
penyse ir inkstuose įgauna akty
vią formą. Tuo tarpu tikrieji vi
taminai turi būti įsudėtinė maisto 
dalis. Žmogaus organizmas nesu
geba sintetinti vitaminų iš nesu
dėtingų cheminių medžiagų.

MIESTO TRIUKŠMAS

Suomių mokslininkai nustatė, 
kad nuo didelio triukšmo beveik 
kas ketvirtas Helsinkio gyvento
jas turi vienokį ar kitokį psichinį 
sutrikimą, kuris pasireiškia greitu 
nuovargiu, nervuotumu, susierzi
nimu.

Vidutinis triukšmo lygis miesto 
gatvėse siekia 75 decibelus. 65 
decibelai būdingi beveik visoms 
miesto gatvėms, kuriomis per pa
rą pravažiuoja daugiau kaip 1000 
mašinų. Tose vietose, kur prava
žiuoja sunkvežimiai, triukšmo ly
gis pasiekia 80 decibelų. O psi
chinius sutrikimus gali sukelti 
30 decibelų triukšmas.

NEPAPRASTA LIGA

ir

Irake septynerių metų mergaitė 
Intazar Azara susirgo keistajiga: 
ji mato tik naktį, o dieną yra vi
siškai akla. Gydytojų nuomone, 
jos liga neišgydoma.

QUEZON, Filipinai. - 
Dviejų bombų sprogimai 
apardė miesto rotušę, sužei
dė 25 žmones, padarė nema
ža nuostolių. Valdžia parti
zanus kaltina.

JOHN JUREVICH
Mirė spalio 1 d., 1966 m.

Sukanka šešeri metai kai mirė mano 
mylimas vyras Jonas. Lieku liūdesyj.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y.

laikinai pas ją, ir jos nuo to 
laiko labai glaudžiai sugy
veno. Elena viena iš pa
skiausių mūsų tarpe, kuri 
matė S. Sasną Lietuvoje, bet 
jau ligoninėje. Ypatingai 
jautriai Elena prisiminė Ste
fanijos darbą kaip komunis
tės, prisiminė jos didelį ku
klumą.

Trečioji kalbėjo f Elena 
Feiferienė. Ji buvo pasira
šiusi savo kalbą, kuri tilps 
“Laisvėje”. Draugė Feife
rienė apibūdino Stefanijos 
gyvenimą nuo pat jaunystės, 
jos per visą gyvenimą nuei
tą kelią, kuris vedė į kovą 
už darbo žmonių teises. 
Draugei Feiferienei buvo 
sunku kalbėti, ne kartą turėjo 
sustoti dėlei susijaudinimo. 
Užbaigiusi kalbą, Elena pa
prašė visų pagerbti Stefaniją 
atsistojimu.

Povilas pranešė, kad da
bar einame į antrą dalį su
sirinkimo, tai bus pagerbi
mas, prisiminimas Rojaus 
Mizaros, ir pakvietė pakal
bėti “Laisvės” redaktorių 
Joną Gasiūną. Draugas Ga
siūnas labai gražiai apibūdi
no Rojaus gyvenimą ir veik
lą. Jis sakė, kad Rojus dar 
gyvendamas Dzūkijoje jau 
persisėmę darbininkiška 
dvasia. . Atvykęs į Ameriką 
jis siekėsi praplėsti savo 
žinojimą. Jis pra
dėjo dirbti linotypininko dar
bą “Keleivyje” ir kitose lie
tuviškose spaustuvėse, o nuo 
1919 metų pradėjo dirbti 
“Laisvėje” redakcijoje. Jo
nas ir Rojus sykiu dirbo 
“Vilnies” redakcijoje nuo 
1922 m. iki 1925. 1927 me
tais Rojus vyko į Argentiną, 
kur daug pasidarbavopažan- 
giąjam judėjimui. Jis buvo 
redaktorius laikraščio “Ry
tojus”, kurį pagelbėjo Ar- 
gentiniečiams išleisti.

Prisiminė draugas Gasiū
nas ir apie Rojaus parašytas 
knygas, pjeses, sakydamas, 
kad visa tai Rojus atliko po 
darbo reguliaraus valandų 
bei, savaitgaliais. Rojus, 
sakė Jonas, aktyviai dalyva
vo visame mūsų judėjime - 
kaip agitatorius, organizato
rius. Jis per 16 metų buvo 
LDS prezidentu, buvo mūsų 
centrinių organizacijų, kaip 
LLD ir LMS, komitetuose.

Užbaigęs kalbą draugas 
Gasiūnas paprašė susirin
kusiųjų pagerbti Rojų Mizarą 
atsistojimu.

Povilas Venta prisiminė 
apie Rojaus kapą jo gimtojo
je Dzūkijoje, kur jam teko 
aplankyti viešint Lietuvoje.

Džiugus momentas buvo, 
kada P. Venta pranešė, kad 
atvyko į šį susirinkimą mūsų 
ilgametis ■ nepavaduojamas 
spaustuvės darbininkas Ste
ponas Večkys.

Kita graži staigmena 
mums buvo, kai Povilas pra
nešė, kad pas mus atvyko 
svečias iš Lietuvos teisinin
kas Vladas Maželis. V. Ma
želis pasveikino mus, pagy
rė mūsų nenuilstamą entu
ziazmą, mūsų veiklą.

Pakviestas Aido Choras. 
Prieš pradedant dainuoti, 
Nastė Buknienė tarė kelis 
žodžius apie choristę Stefa
niją Sasną ir apie Rojų Mi
zarą. Ji pranešė, kad pirmą 
daina aidiečiai skiria “Ne- <
laimės sunkios nukankinti” 
prisiminimui Stefanijos. 
Choro mokytoja Mildred 
Stensler pranešė, kad choras 
dainuos vieną seną dainą 
“Atsisakom nuo senojo svie
to” ir vieną dabartinės Lie
tuvos “Draugystės daina” 
(kur solo partiją atliko labai 
jausmingai Nelė Ventienė), o

paskutinė daina bus 
Shall Overcome” (lietuviš
kai - “Laimėsim tikrai”) 

Reikia pasakyti, kad nors 
ir ne visi choriečiai susirin
ko (man atrodė, kad trūko 
mažiausia šešių), bet choras 
ypatingai gražiai pasirodė. 
Bravo aidiečiams!

Na, po šios įdomios ir 
ne per ilgos programos, pir
mininkas pranešė, kad bus 
pertrauka pietums, o po pie
tų seks “Laisvės” vajaus 
reikalai. Pietūs buvo sko
ningai priruošti. Sį darbą 
atliko Bronė Keršulienė, 
Nelė Ventienė ir Adelė Rai
nienė. Joms reikia labai 
nuoširdžiai padėkoti.

Po pietų vėl pirmininkas 
nutildo susirinkusius, ir 
žengiame į paskutinę dali 
pobūvio.
‘‘Laisvės” vyriausią redak
torių Antaną Bimbą. Anta
nas prisiminė mūsų miru
sius draugus, kuriuos šian
dien pagerbiame, bet sykiu 
sako, kad neturime pamirš
ti ir kitų draugų, kaip Leo
nas Prūseiką, Leonas Joni
kas. Nepamirškime, sako 
ir mūsų sergančių draugų - 
“Laisvės” ilgamečio admi
nistratoriaus Prano Buknio, 
mūsų veikėjo Vinco Cepulio, 
aidietės ir visuomenininkės 
Onos Čepulienės ir kitų.

Antanas pakalbėjo apie 
“Laisvės” reikalus, apie 
svarbą mums dirbti daugiau 
dabar nei pirmiau, nes rei
kia užpildyti gretas sergan-

SPALIO 1 D.
Rudeninis banketas Phila- 

delphijoje, pas Albertą, 6024 
Wayne Ave. Bus ir meninė 
programa.

SPALIO 15 DIENA
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
metinė konferencija. Pra
džia 11 valandą ryto. Pie
tūs 1 valandą. Vieta: 1300 
East 11th St., Eddystone, Pa. 
Kuopos išrinkite delegatus ir 
būkite laiku. Esate širdin
gai kviečiami dalyvauti.

APSKR. KOMITETAS

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Jis pakviečia

įvyks spalio 3 d., 2 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

A. GILMAN 
Sekr.

Laisvės” reikalais
Dovanos “Laisvei” gautos 

Waterbury, Conn., rugsėjo 17 
d. labai gražiame spaudos 
naudai parengime: 
Vincas Karalius . . . $11.00 
Alice ir Ted Morris 
Vincas Kajeckas . . .

Arisonas.............
ir J. Strižauskai .
E. Švėgždai ....
Jokubonis .............

Anna Philipsie..........
Kazys Danisevičius . 
Millie Barnet..........
Juozas Nevins..........
S. Kutelis..................
J. Kunca.................. ..

* * *
Viršminėtiems už paramą 

laikraščiui nuoširdus ačiū.
- ADMINISTRACIJA

M.
M.

10.00 .
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00

iššaukė 
vajininkų 
ir kvietė 
dirbti ir

vįsus prisidėti prie “Lais
vės” vajaus.

Povilas Venta 
vardus buvusiųjų 
mūsų apylinkėje 
juos neatsisakyti
šiame vajuje. Jonas Grybas, 
kuris jau kelioliką meti, da
lyvauja “Laisvės” vajuose, 
sakė apsiimsiąs ir šiais me
tais, bet- jis norėtų, kad ir 
kitas Jonas (Lazauskas) 
taipgi neatsisakytų. Jiems 
abiem puikiai sekasi dirbti. 
Žinome, kad draugas La
zauskas pergyveno sunkią 
ligą, bet gal šiek tiek prisi
dės su pagalbą Grybui.

Paskiausia pakvietė pir
mininkas Ievą Mizarienę 
tarti žodi kitą ir pranešti 
kiek suplaukė aukų pradžiai 
vajaus. Viso aukų šiame 
pobūvyje gavome $1,243. 
Tai graži pradžia. Tikėki
me, kad ir kitos kolonijos 
pasirodys taip pat gerai.

Stalus puošė puikios gėlės, 
kurias atnešė W. ir A. Yuš- 
kevičiai iš Stamford, E. Jes- 
kevičiūte, Marcelė Yakštie- 
nė ir Bronė Keršulienė. 
Maisto aukojo Julija Lazaus
kienė, Helen Siaurienė ir 
Adelė Rainienė. Dėkojame 
draugėms už gėles ir už 
maistą.

Gaspadinėms pagelbėjo 
Povilas Venta ir Jurgis Ber
notą. Prie tikietų pardavi
mo dirbo Walteris Keršulis 
ir administratorė Lilija Ka
valiauskaitė.

IEVA MIZARIENE

Sugrįžo iš ligoninės
Net tris savaites išgulėję 

ligoninėje praeitą savaitgali 
laisviečiai draugai Ona ir 
Vincas Čepuliai sugrįžo 
namo. Vinco liga (Parkin
son’s) seniai visiems žino
ma. Onos viduriai buvo su
negalavę, ir gydytojai nutarė 
ligos priežastį nuodugniai 
ištirti. Džiugu, kad po ilgo 
ir labai įkyraus tyrimo jie 
sako nieko'juose blogo nesu
radę. Sutrikimas pareinąs 
nuo nervų pertempimo. Pa
tarė ilsėtis ir ramiai užsi
laikyti, ir visos bėdos 
praeis.

O mūsų Vincui esą duoda
ma kokių ten naujų vaistų, 
nuo kurių jo rankų drebėji
mas esąs šiek tiek sumažė
jęs. Tai labai labai linksma 
naujiena.

Visi mes nuoširdžiausiai 
linkime Onai ir Vincui kuo 
greičiausiai susveikti.

RE P.

Išnuomavimai
Išnuomoju 5 kambarius, 

dideli ir šviesūs. Antrame 
aukšte, dvejų šeimynų na
mas. Prašome skambinti: 
846-8584. (55-56)

BROOKLYN, N. Y.

VINCUI VENSKŪNUI

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Violetai, 
dukrai Valentinai Nevins ir jos šeimai, giminėms 
ir artimiesiems.

LLD185 KUOPOS VALDYBA
IR NARIAI




