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10 metų be draugo Rojaus 
Už senųjų j 

sau;
Kalėjimų vaidmens 

klausimas
A. BIMBA

Ne tik šio didmiesčio, bet 
ir visos plačiosios apylinkės 
laisviečiai ir visi kiti geros 
valios lietuviai esate nuošir
džiausiai kviečiami šį sekma
dienį į Laisvės salę. Sočiai 
pasivalgysime, puikiai pasi
vaišinsime, draugiškoje nuo
taikoje kultūriškai praleisi
me popietę ir paremsime jau 
gerokai prasidėjusį “Lais
vės” vajų.

LITHUANIAN WEEKLY PRICE 25 c
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Pietų Afrikos 
premjeras 
įspėja JAV

Praeitą savaitę matete * T .... vX. . . . •• John Vorsterlaikraščio Administracijos ,
pateiktuosius pirmuosius šio ; Pretoria, South Africa. — 
vajaus rezultatus. Jie musį^e^ Afrikos Respublikos 
džiugina. Jie rodo, kad vajus i premjeras pasižymėjęs rasis

tas John Vorster įspėjo

METAI 66-IEJI

Paneigia ir pasmerkia 
reakcinę propagandą

nius žydus patenkintus gyve 
nimu ir teisėmis. Savo laišką 
Yanish baigia:

“Apgailėtina, kad šitie lak 
tai Jungtinėse Valstijose 
bendrai nėra žinomi. Mes 
irgi buvome vieni tų, kurie 
nežinojome. Be1 tai, ką šioje 
viešnagėje matėme ir sužino 
j ome, plačiai atvėrė musų 
akis.”

Jungtinių Tautų Generalinės iškilmingai atžymė- 
ta revoliucijos 
sukaktis

Addis Ababa. — Rugsėjo 
i 12 dieną sukako lygiai treji 
metai kai Etiopijoje buvo 

: nuversta monarchija su ka- 
i ralium Haille Selassie prieša
kyje. Galią paėmė ir valdžią 
įkūrė grupė marksistiniai nu
sistačiusių karininkų su pul
kininku Mengistu Haille W- pivr?ttUU4, riam priešakyje su tikslui aple zydų gyvenimą lr telses 

seną, bet labai atsilikusią šalį 
pasukti socialistiniu keliu į 
naują rytojų. Ši istorinė trijų 
metų sukaktis buvo sostinėje 

! Addis Ababa ir visoje šalyje 
j labai iškilmingai atžymėta, 
j Iškilmėse dalyvavo visos 
Į eilės kitų šalių komunistų bei 
darbininkų partijų atstovai. 
Tarpe jų buvo atstovaujama 
ir Jungtinių Valstijų Komu- 

į nistų Partijoa jos apšvietos ; 
' direktoriaus James E. Jack-1 
I son.

Dabar jau aišku, kodėl 
šiandien kapitalistinių kraštų | 

i Visa žmonija su didžiausiu: vald0Vai taip priešiškai kai-i“ 
Jis sako, kad Tarybų Sajun- susidomėjimu stebės Gene- .^y apįe nūdienę Etiopiją. "' 
ga svarbų vaidmenį vaidino , ralinės Asamblėjo 32-osios Nėra jokia paslaptis, kad I 
praeityje ir vaidins ateityje sesijos eigą. imperialistų yra sukurstytas;

ir dabartinis ginkluotas kon- , 
• fliktas tarp Somalijos ir;
Ethiopijos. Jų tikslas Ethio-1 Prieš nepriklauso- 
pijon sugrąžinti turčių 
monarchijos viešpatavimą, 

nės priežiūros patarnavimus --------------
ir plačiau patirti priežastis, 
protinius sutrikimus gimdan
čias. Iš raporto sužinome, 
kad per pastaruosius du de
šimtmečius plotinių ligonių į stangomis studijuoti saulę ir mui “Ženevos konferencijoje 
gydymo metinės lėšos kele- A_ l rn’1 ’ • -• -•* j—r------
riopai padidėjo ir jau pasiekė 
net 17 bilijonų dolerių! Taip 
pat ir protiniai sunkiai susir
gusių ligonių, įvairiose proti
nių ligų ligoninėse, skaičius 
patrigubėjo ir jau pasiekė 
350,000.

Komisijos pirmininku yra 
Dr. Thomas E. Bryant, o 
prezidento žmona Rosalynn 
Carter yra komisijos garbės 
pirmininkė. Ji sako, kad jinai 
ir Dr. Bryant jau turėjo 
susirinkimą su prezidentu ir 
aptarė komisijos pranešimą.

Asamblėjos 32-oji sesija
United Nations, N. Y. — i 

Praeitą antradienį, rugsėjo | 
20 d., prasidėjo Jungtinių! 
Tautų Generalinės Asamblė- i 
jos 32-oji sesiją. Jos darbo-! 
tvarkis labai didelis. Joje i 
tikimasi labai audringų deba
tų.

Jungtinių Tautų generali-' 
nis sekretorius Kurt Wald
heim sako: “Šios sesijos dis-; 
kusijose pirmoje vietoje bus j 
palaikymas taikos ir tarptau-' 
tinis saugumas. Asamblėja! 
turės ne tik persiimti su • 
egzistuojančiu įtempimu ir • 
konfliktais įvairiose pasaulio , 
dalyse, bet taipgi ir su de-'! 
gančiu nusiginklavimo klau
simu. Tarybų Sąjunga šiuo ■ 
reikalu yra pateikus keletą i 
konkrečių pasiūlymų, kurie ' 
bus Generalinėje Asamblėjo
je aptariami.” ! Kurt Waldheim

Sekretorius Waldheim ne- : išsprendime pasaulinių pro
seniai lankėsi Tarybų Sąjun- ' blemų.

nimai tiems^laisviečiams, ku- savo nosies į jo valdomos goję ji®U J”S. !
rie jau spėjote šiame vajuje . šalies^ vidinius reikalus.
užsirekorduoti. Tai paskati- pareiškė, . ka.d, niekas jam 
mas mums visiems 
laikraščio rėmėjams 
luoti.

San Francisco, Cal. — Čia 
išeinantis “San Francisco 
Jewish Bulletin” (rugpj. 19 
d.) paskelbė buvusio žydų 
organizacijos B’nai B’rith pir
mininko Nat Yanish labai 
įdomų laišką. Laiško auto
rius griežtai paneigia reakci
ninkų melagingą propagandą

pradeda gražiai įsisiūbuoti.
Nuoširdžiausi mano sveiki- Jungtines Valstijas nekišti

Jis

kitiems nediktuosiąs, kaip jis turi 
nesivė-

rugsėjo

; šalį valdyti.
Vorster vadovauja baltųjų 

saujelės fašistiniam režimui, 
kuris milijonams šalies gy
ventojų yra atėmęs teisę 
savo kraštą patiems valdyti.

Tarybų Sąjungoje.
Iš laiško sužinome, kad 

neseniai amerikiečių žydų 
grupė lankėsi Tarybų Sąjun
goje. Grupėje buvo ir Yanish 
su žmona. Yanish rašo, kad 
kadangi jo žmona gerai moka 
rusiškai kalbėti, tai ameri
kiečių grupė neturėjo jokio 
tarybinio palydovo bei per
kalbėtojo.

' Amerikiečių grupė aplan- i 
ikius penkis didmiesčius: i 
^Maskvą, Leningradą, Kievą, ! 
Odesą ir Volgogradą. Ten 
amerikiečiai laisvai susitiko i 
ir kalbėjosi su daug visokių 
profesijų žydų piliečių, kurie

• visi gerai kalba žydiškai. Jų
• tarpe buvę net 10 žymiausių 
dailininkų. Jie rado tarybi-

Anglija neteko 
žymaus kovotojo

Kaip tik šiandien, 
23 dieną sueina lygiai de
šimts metų, kai iš mūsų 
gretų mirtis išplėšė mūsų 
judėjimo veteraną, žurnalis
tą, rašytoją, veikėją ir kovo
toją draugą Rojų Mizarą. Tai 
buvo smūgis, kurį mes, kurie pan v 111114
Rojų gerai pažinojome, su Washingtonas. — Po labai 
juo daug metų bendradarbia- i aštrių ilgų diskusijų Atstovų 
vome, ir šiandien tebejaučia- . Rūmai užgyrė pakėlimą. Su 
me. Ypač “Laisvės” kolekty- ateinančiu metų sausio 1 d., 
vas tebejaučiame ... ; minimum alga jau bus $2.65 į

□ 1 valandą, su pradžia 1979 m.

Atstovų Rūmai 
i užgyrė minimum 
algos pakėlimą

Suomijos

ir mą Palestiniečių
atstovybę

Washingtonas. — Valsty-
ir bės sekretorius Cyrus Vance

sunkios 
gyvųjų

II ei sinki.
Tarybų Sąjungos mokslinin- sako, kad šios šalies vyriau- 
kai susitarė bendromis pa- i sybė palestiniečių dalyvavi-

20 milijonų amerikiečių 
reikalingi protinės priežiūros 

Šiomis dienomis iš šalies 
sostinės spaudoje pasirodė 
žinia: “20 milijonų ar daugiau 
žmonių reikalingi protinės 
priežiūros.” Po ilgo tyrinėji
mo tokios išvados priėjus 
Prezidentinė Protinės Svei
katos Reikalams Komisija. 
Komisijos raporte sakoma, 
kad “nuo 20 iki 32 milijonų 
amerikiečių vienu ar kitu 
laiku pergyvena protinius

Nuo kriminalistų siautėji- $2.85 ir su 1980 m. $3.06. Šis sutrikimus ir reikalingi gy- 
mo daugiausia nukenčia se- minimum algos pakėlimas dymo.” 
nyvi žmonės. Prieinama prie ! sutinka su darbo unijų reika- Komisija, susidedanti iš ,20 
to, jog sutemus jau reikia lavimu. Kaip žinoma, dabar- narių, pateikia 14 rekomen- 
vengti gatvėje pasirodyti. Ir tinė minimum algas šioje dacijų, kaip praplėsti proti- 
vien tik policijos apsauga šalyje yra $2.30 į valandą. 1-----------------------------------
nebegalima pasikliauti. Tai Atstovų Rūmams buvo pa-: .
didelio susirūpinimo reika-; siūlymas padaryti skirtumą ; Aukštas VlZltOFlUS 
las. '1

Mūsų didžiajame New Yor- ir senesnio amžiaus darbinin- : 
ke bandomas naujas būdas kų, jaunuoliams mokant ge- 
kovai su kriminalistais. Vai- rokai mažesnę. Bet pasiūly- 
džia organizuoja taip vadina- . mas vieno balso dauguma 
mą S. C. A. N. (Senior 1 buvo atmestas. 
Citizens Anti-crime Net
work) ir ragina visus gyven
tojus į šį sąjūdį įsitraukti, 
steigiant vienetus kiekvieno
je gatvėje.

Kiekvieną pastangą, kiek
vieną ėjimą prieš kriminaliz- ; jančio nerimo ryšium su už- 
mą reikia sveikinti. Jeigu . grobimu stambiausio šalies, 
šios pastangos pilnai ir ne- kapitalisto, 
duos pageidaujamų rezulta- •---------------------------------- —
tų, jeigu ir nebūsime pilnai I minalizmas, yra pražūtinga 
apsaugoti nuo kriminalistų ' “profesija.” Todėl, girdi, mū- • 
siautėjimo, bet ir blogo ne- j sų kalėjimuose sąlygos turi; 
padarys. j būti taisomos, gerinamos,

□ ! švelninamos.
Kuris supratimas teisin

gesnis? Ką parodo praktika?
Senosios nuomonės šalinin

kai už pavyzdį rodo Švediją, 
kur kalėjimuose sąlygos 
esančios labai žmoniškos, 
kur rehabilitavimas nusikal
tėlių esąs seniai ir plačiai 
praktikuojamas. Kokie rezul
tatai? Vėliausi duomenys, 
girdi, parodo, kad 70 procen
tų, arba septyni iš dešimties 
bausmę atlikusių nusikaltėlių 
vėl užsiimdinėja ta pačia 
“profesija” ir sugrįžta į kalė
jimus.

Ir taip kalėjimų vaidmens 
klausimas pasilieka bekabąs 
ore. Neturime aiškaus atsa
kymo, kuris supratimas tu
rėtų pirmauti.

minimum algos tarp jaunųjų ' ig Prancūzijos
Washingtonas., — Su ofi-. 

cialiu vizitu šioje šalyje lan- ’ 
kosi Prancūzijos premjeras 
Raymond Barre. Jo vizito 
svarbiausias tikslas—susi
tarti su mūsų vyriausybe dėl 
leidimo prancūzų lėktuvui 
“Concorde” naudotis Ameri
kos orlaukiais. Prancūzijos 
vyriausybė, matyt, tai laiko 
labai svarbiu biznio reikalu.

Bonn. — Vakarų Vokieti
jos premjeras Helmut 
Schmidt neribotam laikui 
atidėjo oficiali vizitą į Lenki
ją dėl jo šalyje viešpatau-

jos ypatybes. Tikimasi siūlo vieną iš dviejų formų, 
abiem šalim naudingų re- būtent, kad jų delegatai būtų 
zultatų. dalimi Jordanijos arba bend-

. . 1 j x ! rosios arabų delegacijos. TasMasinis studentų reiškia, kad atskiros, nepri- 
SUėmimaS klausomos delegacijos pales-

Johannesburg, Pietų Afri- tiniečiai neturėtų. Bet tam 
ka. - Universiteto studentų griežčiausiai priešingi pales- 
protesto demonstraciją prieš1 tiniečiai. Jie nori savo dele- 
kalėjime nužudymą afrikie- ■ gacijos.
čių vado Steven Biko rugsėjo' Matyt, mūsų vyriausybė 
15 d. buvo rasistinės valdžios! norį patenkinti izraeliečius, 
policijos žiauriai užpulta ir j kurie, kaip žinoma, griežtai 
išblaškyta. Net 1,200 studen-; priešingi palestiniečių nepri-

John Gollan
Londonas. — Po 

ligos rugsėjo 5 d. iš 
tarpo išsiskyrė John
buvęs Anglijos Komunistų 
Partijos pirmininkas ir atsi
davęs kovotojas už darbo 
liaudies reikalus. Mirė nuo 
plaučių vėžio ligos. Buvo tik 
66 metų amžiaus. Velionis 
taipgi buvo kelių knygų 
autorius, kurių bene žymiau 
šia “The British 
Socialism.”

Gauta giliausia 
Komunistu Purtij. 
nio šeimai 1, 
Komunistų P 
ninko Henry 
sekr. Gos Hali.

Road to

užuojauta 
i ir v ei i o 
Amerikos

v\ m st on ir

W. A. Boyle sako, 
kad jis nekaltas

tų suareštuota ir sumesta į klausomai delegacijai bet ko- Media, Pa. — Buvęs Jung 
kalėjimus. kiose derybose su arabais, tinės Angliakasių Unijos pre
_____ __ _______________ Jie atsisako skaitytis su Pa-

. lestinos Išsivadavimo Orga-

Planuoja nutiesti 2,100 mylių nizacija 
vamzdį pristatymui naftos 

iš Sibiro
Iki šiol buvo daug kalbama vamzdis jau veikia. Bet jis

ir rašoma apie šios šalies dar toli nuo Jungtinių Valsti- i^yks ateinantį pavasarį. Jo 
Kadangfšis* viršgarsinis* Tėk- užm°ji nutiesti vamzdį pri- 'jų. Šiomis dienomis tarp vizitas, girdi, galėtų pakenk- 

g rsga n statymui naftos (aiiejaus) iš Kanados ir Jungtinių Valsti- ti valdančiajai prancūzų par-
tolimosios Alaskos į mūsųjų tapo padaryta sutartis Ujai. Jai būtų primetamas 

• miestus^f)arbas jau gerokai liginimui to vamzdžio kon- koleborąvimąs su Ameri-

Prez.Washingtonas.
Carter abejoja, ar gerai būtų 
jam su oficialiu vizitu lanky
tis Prancūzijoje prieš parla- 
mentainius rinkimus, kurie

Ryšium su kriminalistų 
siautėjimu, spaudoje plačiai 
diskutuojamas mūsų kalėji
mų sistemos vaidmuo. Vy
raujanti nuomonė iki šiol 
buvo, kad vienintelis kalėji
mų vaidmuo—nusikaltėlius 
nubausti. Todėl, girdi, kuo 
aštresnės ir sunkesnės kalė
jimuose sąlygos, tuo efektin
gesnis atgrasinimas nusidė
jėliui atlikus bausmę ir išė
jus iš kalėjimo, savo nuodė
mės nebekartoti.

Bet jau plačiai puoselėja
mas supratimas, kad kalėji
mų vyriausias, pagrindinis 
uždavinys turėtų būti nusi
kaltėlius reabilituoti, patai
syti, išmokyti, apšviesti bei 
įkvėpti supratimu, kad kri-

tuvas neapsakomai triukš
mingas, tai Amerikose žmo-J 
nėse jo įsileidimui yra didelė i. .. — 0------- ~ . . . , . ,
opozicija Ypač new yorkie !PuseJ°’ 800 toks I stravimo dar paims keletą Ka • • •

; čiai priešingi leidimui naudo- --------------- ------------------- j metu ir atsieis nemažai bili‘ •
i tis Kennedy aerodromu. Uždraudimas Varto- ! ° enų*v .¥ __ .vAunauwmaa vm u,m Bet pranegama lš Tarybų 

ti sachariną atidėtas; Sąjungos, kad tarybinė vy-
Washingtonas. - Senatas • riausybė planuojanti pradėti; 

nubalsavo neleisti valdžiai 1 tiesti panašų ar dar stambes-Į 
uždrausti vartoti sachariną ni vamzdį pristatymui naftos ■ 
per ateinančius 18 mėnesių. •iš tolimojo Sibiro vakarinės Į 
Taip pat Senatas atmetė daiies, kur, sakoma, surasta j 
pasiūlymą reikalauti, kad sa- i tiesiog neišsemiami naftos 
charino gamintojai ir platin-1 šaltiniai, į europinės Tarybų 
tojai persergėtų vartotojus, ' Sąjungos miestus. Tai būsiąs j 
kad sacharinas gali būti vė- i net 2,100 mylių ilgio vamzdis | 
žio priežastimi. Šį nutarimą Įir Pilnai pradėsiąs funkcijo- 
Senatas padarė 87 balsais 
prieš 7.

Premjeras Raymond Barre 
ir šalia jo prez. Carterio 

žmona Rosalynn

Nairobi, Kenyja.
gautas pranešimas, kad tarp 
Jungtinių Valstijų ir Etiopi
jos aukšto rango atstovų 
įvyko pasitarimas. Apie pasi
tarimo tikslus ir rezultatus 
žinių kol kas nėra.

nuoti tiktai 1981 metais. Tai 
irgi atsieis daug, daug bilijo
nų rublių. Kai darbas bus 
baigtas, sakoma, bus prista
toma iš Sibiro daugiau kaip 
12 milijonų statinių aliejaus.

Galimas daiktas, kad nuo 
dabar dažnai girdėsime apie 
tas dideles, istorines Tarybų 
Sąjungos vyriausybės ir liau
dies pastangas.

zidentas W. A. Boyle, kuris 
kaltinamas suruošime są 
mokslo nužudyti unijos vei
kėją Yablonskį ir jo žmoną 
su dukra 1969 metais ir buvo 
teismo nubaustas ilgų metų 
kalėjimu, reikalavimą naujo 
teismo laimėjo ir dabar čia 
antru kartu teisiamas. Jis 
vėl kartoja, kad jis nekaltas, 
kad nieko bendro neturėjo 
Yablonskių nužudymu.

Kaltinamasis yra paleistas 
po $250,000 užstatu.

Už solidarumą su 
Čilės liaudimi

•s. .e

Havana. — Kubiečiai protestuoja pries militannio 
fašistinio Čilės režimo terorą. Jie solidaruojasi su Čilės 
kovojančia liaudimi.
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V. Vokietijos žydų 
įspėjimas žmonijai

Vakarų Vokietijos Žydų Taryba išleido pareiškimų, 
kuriame įspėja žmoniją dėl naujo pavojaus iš atgimstančio 
nacizmo Vokietijoje. Pareiškimas paskelbtas Žydų Naujų 
Metų išvakarėse. Taryba atstovauja apie 30,000 vokiškų 
žydų.

Taryba ypač kreipia dėmesį į labai pagausėjusių nacinę 
propagandų literatūroje ir filmuose. Ji sako, kad vėliau
siuose filmuose hitleriniai žydų skerdikai vaizduojami 
didvyriais ir Vokietijos patriotais.

Šis Žydų Tarybos pareiškimas tiktai patvirtina Vakarų 
Vokietijos Komunistų Partijos nuomonę šiuo nacizmo 
atgijimo klausimu. Komunistų Partija jau seniai kreipia 
vokiečių ir viso pasaulio dėmesį į naujų nacizmo pavojų.

Kaip žinoma, rugpjūčio mėnesį ir Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos pirmininkas, buvęs V. Vokietijos premjeras, 
Willie Brandt pareiškė susirūpinimų atgimstančio nacizmo 
pavojumi, ir ragino vyriausybę imtis priemonių jam 
užkirsti kelių, kol dar ne pervėlu. Bet tos pačios 
Socialdemokratų Partijos, su premjeru Helmut Schmidt 
priešakyje, vadovaujama Vakarų Vokietijos vyriausybė ne 
tik nesiima priemonių prieš šį pavojų, bet dar bara savo 
pirmininkų už kalbėjimų apie, girdi, “nesamų pavojų.”

Reikia tikėtis, kad šis Žydų Tarybos įspėjimas nepraeis 
be atgarsio ne tik pačioje V. Vokietijoje, bet ir visame 
pasaulyje.

“Už geresnį ir šviesesnį 
gyvenimą mūsų kartai”

Tokioje dvasioje pradžioje šio mėnesio buvo atlaikyta 
labai sėkminga ketvirtoji New Yorko Jaunųjų Darbininkų 
Išsilaisvinimo Lygos konvencija. Sąskrydis plačiai aptarė 
visus pačius opiausius ir svarbiausius mūsų jaunimų 
liečiančius klausimus.

Savo išsamiame pranešime Lygos pirmininkas Lindsay 
pabrėžė, kad šiandien “šios šalies valdovas yra stambusis 
biznis, o stambusis biznis yra mirtinas jaunimo priešas.” 
Jis pasmerkė prezidentų Carterį ir jo vadovaują Adminis
tracijų, kad “nesirūpina kova su nedarbu ir kitomis 
jaunuosius žmones liečiančiomis problemomis.” Priėjęs prie 
New Yorko mieste įvykusio “blackauto,” Lindsay sakė: 
“Spaudos, sakyklos ir politikierių tapo sudarytas tikras 
gyvulių choras prieš taip vadinamus plėšikus—juoduosius 
ir portorikiečius, bet tikraisiais plėšikais yra stambusis 
biznis, korporacijos ir didžiųjų namų savininkai. Jie mus 
kasdien apiplėšinėja.”

Konvencijoje buvo pabrėžta, kad nors Lyga tebėra 
palyginti jauna jaunimo organizacija, bet jos įtaka yra gana 
plačiai jaučiama mūsų darbo jaunime.

Po šios konvencijos Jaunųjų Darbininkų Išsilaisvinimo 
Lyga su padidintu ryžtu ir atsidavimu mobilizuos jaunimų 
kovai už šviesesnį ir geresnį gyvenimų šios šalies jaunajai 
kartai.

Pavojingas musų 
vyriausybės ėjimas

Jau ir komercinėje spaudoje girdėti protesto balsų prieš 
mūsų vyriausybės sutikimų leisti Japonijai žengti pirmų 
žingsnį į branduolinį ginklavimųsi. Tai ji padarė prieš 
kelias dienas, leisdama japonams atidaryti ir operuoti 
įmone, kurioje gaminamas plutonium, kurį lengvai galima 
panaudoti gaminimui branduolinių bombų. Dar taip nese
niai prezidentas pasmerkė kaip tik tokių įmonių operavimų.

įmonę Japonijai pastatys ir įrengs Prancūzija. Ta pati 
Prancūzija ir Vakarų Vokietija, kaip žinoma, yra padariu
sios sutartis su Brazilija ir Pakistanu, kad jos ir ten tokias 
įmones įrengs. Iki šiol prezidentas labai kritiškai žiūrėjo į 
tokį prancūzų ir vokiečių plėtimų branduolinių bombų 
gaminimo technologijas. Na, o dabar jis pats kaip tokių 
pavojingų sutartį padarė su Japonija!

Šiuo laiku pasaulinėje arenoje greičiausiu ir svarbiausiu 
reikalu laikoma užstoti kelių branduolinių bombų gaminimo 
technologijos proliferacijai. Bet visos kalbos apie sulaikymų 
proliferacijos pavirsta niekais, kai didžiausios NATO 
militarinės sąjungos valstybės užsiima proliferacija. Vadi
nasi, vietoje siekti susitarimo branduoliniam ginklavimuisi 
padaryti galų, ką seniai siūlo socialistinės šalys, Jungtinės 
Valstijos, Prancūzija ir Vakarų Vokietija į ginklavimųsi 
įtraukia naujas šalis.

Pergalę 
Nutilo patrankų gaudimas. 
Nurimo puota kruvina; 
Kareivis prie darbo 
vėlimas,— vėlimas, 
Tėvynė mūs vėliai laisva!

Vėl staklės gamyklose ūžia, 
Siūbuoja prinokę javai. . . 
Išnyko tėvynėj bakūžės— 
Iškilo mūriniai namai!

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

prisiminus
Tik skausmas

krūtinėje varsto: 
Kiek daugel negrįžo karių . .. 
Palaidoti toliuos be karsto 
Jie amžinu miega miegu.
Už tėviškės laisvę jie krito... 
Jie troško, kad būtų taika!
Mes amžiais vardus

jų atminsim— 
Tebus pagarba jiems šventa!

Kęstutis Balčiūnas

Kas ką rašo ir sako
RELIGINIŲ TRADICIJŲ, 
PRIETARŲ BEI 
PAPROČIŲ PROBLEMA 
LIETUVOJE

Žurnale “Jaunimo gretos” 
(1977.6) Vita Vasiliauskaitė 
rašo:

“Mes gyvenam šaly, kurios 
nedrasko klasiniai prieštara
vimai, gyvenam visuomenėj, 
kurios nepavadintum bešir
de, gyvenam amžių, kuris 
nusipelno ir didingų, ir iškil
mingų epitetų. O religijos 
problema yra. Ir nepasakysi, 
kad ji nesvarbi, neaktuali. Ji 
neišnyks ir neišsispręs savai
me. Nors matom, ir niekas 
to nenuneigs, kad religija 
mūsų visuomenėje palaips
niui netenka senojo socialinio 
turinio, iš įvairių religinio 
kulto apeigų sparčiai nyksta 
ankstesnis jų socialinis turi
nys. Net ir tada, kai religija 
netenka savo ankstesnės vi
suomenines reikšmės, apei
ginė jos pusė lieka kaip 
tradicija. Religinio kulto ele
mentai per ilga įaugo į lietu
vių liaudies nacionalinius pa
pročius ir tapo jų dalimi. Tai 
yra viena priežasčių, padėju
sių religiniam kultui išsilai
kyti: nacionalinės, buitinės 
tradicijos yra gajausios. Ta
čiau būtina suprasti, kad net 
formalus prisidėjimas prie 
religinių tradicijų padeda 
bažnyčiai sudaryti įspūdį 
apie tariamų visuomenės re
ligingumų. Todėl su religi
nėm tradicijom reikia kovoti 
taip pat, kaip ir su religija.

Bažnyčia nuo seno stengėsi 
paveikti žmogų visais svar
biausiais jo gyvenimo mo
mentais. Krikštynų, vestu
vių, laidotuvių apeigos tebė
ra išlikusios, bažnyčios puo
selėjamos, tobulinamos. 
Neatsitiktinai. Juk jos, iš- 
naudodamos pačios situacijos 
iškilmingumų, daro tikinčia
jam didžiulį ; poveikį. Tuo 
tarpu vardynų, santuokos, 
laidotuvių civilinės tradicijos 
kai kuriais atvejais ir kai kur 
dar nei išraiška, nei simboli
ka, nei iškilmingumu nepri
lygsta bažnytinėms. Tačiau 
čią pat prisiminkime: religi
nės tradicijos savo amžių 
skaičiuoja šimtais metų, o 
naujosios — dešimtmečiais. 
Tų, naujųjų, neturime lauk
ti. Jas reikia kurti patiems.”

KOMERCINIS DIDLAPIS 
PER AKIS MELUOJA

“The N. Y. Times” (rugs. 
13 d.) vedamajame “Admit
ting the Soviet Unionists” 
pilnai pritaria mūsų vyriau
sybės nutarimui duoti vizas 
keturiems tarybiniams uni- 
jistams, kuriuos pakvietė 
Chicagos unijistai, apsilanky
ti šioje šalyje. Didlapis užgi- 
ria nesiskaitymą su George 
Meany, kuris, kaip žinia, 
griežčiausiai priešingas 
Amerikos darbo unijų bet 
kokiems ryšiams su Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialistinių 
kraštų darbo unijomis.

Tas labai gerai, ir didlapis 
būtų vertas pasveikinimo, 
jeigu jo šis ėjimas nebūtų 
pagrįstas gryniausiu melu. 
Pav., jis sako: “Neįsileidimas 
į Jungtines Valstijas politi
niais sumetimais (pagrindais) 
reikštų panaudojimą takti
kos, kurių vartoja komunisti
nės valdžios apsaugojimui 
savo piliečių nuo pažiūrų, 
kurios prieštarauja jų valdy
mui.”

Betgi “The N. Y. Times” 
žino, kad jis skelbia melų. Jis 
žino, kad Amerikos ir kitų 
kapitalistinių šalių darbo uni
jų delegacijos lankosi Tarybų 
Sąjungoje. Dar nebuvo tokio 
atsitikimo, kad bent delega
cija būtų buvus neįsileista 
dėl jos narių politinio nusi
statymo.

Taipgi šimtai ir tūkstančiai 
amerikiečių kasmet lankosi 
Tarybų Sąjungoje. Kiek 
mums žinoma, niekas ne

klausia jų politinių pažiūrų 
bei įsitikinimų. Paimkime 
Amerikos lietuvius. Juk kas
met šimtai jų aplanko savo 
arba tėvų gimtąjį kraštų. 
Prieš išdavimą jiems visų 
niekas neklausia jų politinio 
nusistatymo arba afiliacijos. 
Niekas tavęs neklausia, ko
kiai tu partijai priklausai— 
komunistų, republikonų, de
mokratų, ar socialistų. Nie
kas nesako: “Nesi komunis
tas, tau Lietuvos durys yra 
kietai uždarytos!”

Tuo tarpu, kaip žinoma, 
nuo 1952 metų šiose mūsų 
Jungtinėse valstijoje veikia 
federalinis įstatymas, kuria
me sakoma, kad jeigu tarybi
nis pilietis yra Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
narys ir nėra oficialus val
džios siunčiamas jos atsto
vas, neturi būti įsileidžia
mas, neturi gauti vizos!

BARA JUOS, KAD JIE 
NEŠMEIŽIA LIETUVOS

Šią vasarų kanadiečių 
(montrealiečių) graži lietuvių 
jaunimo grupė net tris savai
tes viešėjo Lietuvoje. Jai 
vadovavo Liudas Stankevi
čius. Jų pakvietė “Tėviškės” 
draugija. Jaunieji ekskur
santai, matyt, yra labai pa
tenkinti viešnage, iš jos su
grįžo kupini gražių įspūdžių.

Vienos jaunos ekskursijos 
dalyvės žiupsnelį įspūdžių at
spausdino Kanados klerikalų 
organas “Tėviškės žiburiai” 
(1977.VIII.25), su savo išti
sos skilties pastaba, kriti
kuojančia autorę, visus daly
vius ir ypač jų vadovą. Girdi:

“Jie ir jos—visi jauni, tad 
domėjosi tuo, kas jiems buvo 
rodoma Lietuvoje. Bet “Tė
viškės” draugijai rūpėjo pro
pagandinė pusė. Tai matyti 
iš “Gimtojo Krašto” (31 nr.), 
skirto propaguoti sovieti
niams laimėjimams bei sovie
tinei santvarkai. Jis, kaip ir 
kitais! atvejais, Montrealio 
lietuvių grupę panaudojo 
propagandai. Ištisų puslapį 
skyrė nuotraukoms kanadie
čių grupės, kuriai buvo paro
dytas ir sovietinis kolchozas 
—viena iš komunistinės san
tvarkos atramų. Netrūko ir 
kitų dalykų, bandančių suda
ryti įspūdį, kad Lietuva yra 
laisvas kraštas, klestintis ko
munistinės santvarkos ir 
Kremliaus dėka, z

Prie sovietinės propagan
dos prisidėjo ir pats mon
trealiečių vadovais Liudas 
Stenkevičius, davęs pasikal
bėjimą propagandiniam “G. 
Kraštui”. . .

“Aš visada esu už kuo 
tvirtesnius ryšius su savo 
tauta. Man atrodo, kad bu
vau bene pirmas lietuvis 
Kanadoje, žengęs šiuo ben
dravimo su Tarybų Lietuva 
tiltu. Žinote, kai Montrealy- 
je atsidarė pasaulinė paroda 
EKSPO-67, aš iš karto nuė
jau į Tarybų Sąjungos pavil
joną pasižiūrėti lietuviškų 
eksponatų, susitikti su ten 
dirbusiais lietuviais.” Tai ko- 
laborantinio pobūdžio pareiš
kimas, . . .”

Žodis kitas apie pačius 
įspūdžius. Eksursijos dalyvė 
E. B., tarp kitko, pabrėžia:

“Tėviškės” draugijos pa
kviesta, Montrealio lietuvių 
studentų grupė, atvyko į 
Lietuvą š. m. birželio 24 d. 
trim savaitėm.

Dauguma atvyko pirmų 
kartų Lietuvon. Išlipdami iš 
lėktuvo abejojo, ar pavyks 
atpažinti gimines iš nuotrau
kų, bet neužilgo matėsi tik 
šypsenos su žibančiom akim 
ir rankos, kupinos gėlių. 
Taip pat ir oficialiai sutiko 
mus atstovai iš “Tėviškės” 
draugijos.

Sekančią dieną “Inturisto” 
autobusu lankėme dalį Vil
niaus senamiesčio lankėme’ 
Gedimino aikštę. Didelį įspū
dį padarė miesto švarumas 

bęŲ daugybė medžių ir seni 
pastatai . . .

Per tris savaites buvom 
nuvežti į Kauną, Trakus, 
Druskininkus, Anykščius, 
Molėtus, Elektrėnus ir Rum
šiškes. Supažindino su aplin
ka, gamta, literatūra, istori
ja, (nuzika ir menu. Restau
ruotos pilys ir senamiesčių 
šventovės patvirtina gražią 
Lietuvos praeitį.

Prie Rumšiškių yra buvu
sių Lietuvos sodybų muzie
jus. Lydimi direktoriaus Vy
tauto Staliukūno, matėm 85 
perkeltus pastatus. Gėrėjo
mės jų autentiškumu ir su
grupavimu. Aplankėme Ciu- 
lėnų kolūkį ir gavome po 
kietą sūrį. Druskininkuos 
pirmąsyk pamatėm Nemunų. 
Anykščiuos buvom gražiai 
sutikti tautiškai pasipuošusių 
mergaičių su rasotomis rožė
mis ir suvenyrais, o mes, 
nesitikėję tokio priėmimo, 
nejaukiai pasijutome be jo
kių dovanėlių.

Stovėdami prie Puntuko, 
kuriam labai trūksta geros 
priežiūros, klausėmės apie 
Darių ir Girėną. Netoliese 
aplankėme rašytojo Vienuo
lio kapą ir jo namelį. Elek
trėnuose teko žaisti krepšinį, 
bet, deja, mūsų sportininkai 
pralaimėjo. Kaune pralinks
mino velnių bei kaukių ko
lekcija, ir norintys spėjo pa
matyti muzėjuje M. K. Čiur
lionio paveikslus, kuriais lie
tuviai didžiuojasi.

Pačiame Vilniuje matėm 
baletą, operą ir koncertų. 
Buvom pakviesti į televizijos 
studiją, kur ne tik pasišnekė
jom, bet ir užtraukėm keletą 
dainelių, vadovaujant Kristi
nai Kličiūtei.

Nepaprastas grožis Vil
niaus universiteto bibliote
kos. Matėme senąsias istori
nes knygas, laiškus ir 400 
metų senumo atlasus. Visur 
buvome draugiškai sutikti.

Krautuvėse ir kavinėse iš- 
mėginom savo lietuvių kal
bos mokėjimą, o su giminė
mis dar ir žodyną smarkiai 
praturtinome. “Tėviškės” 
draugija mumis tikrai nuo
širdžiai rūpinosi. Turėjome 
labai skanų maistą ir daug 
išvykų. Gaila, turėjome ma
žai progos susitikti su savo 
amžiaus jaunimu.

Akyse pasiliko vienspalvių 
plakatų vaizdai, puiki gamta, 
istorinis Vilnius ir mielos 
mielos lietuviškos širdys.

Už tuos neužmirštamus įs
pūdžius dėkojam visiem va
dovam ir visiem, kurie mus 
taip nuoširdžiai priėmė.”

Senato komitetas 
už tiesioginį 
prezidento rinkimą

Dabar šios šalies preziden
tas nėra renkamas tiesiogi
niai. Pirmiausia yra išrenka
mi taip vadinami “rinkikai,” 
kurie paskui susirenka ir 
formaliai išrenka naują pre
zidentą. Tokia prezidento 
rinkimo sistema gyvuoja nuo 
pat šios respublikos susikūri
mo prieš du šimtus metų.

Seniai yra puoselėjama 
mintis šią keistą sistemą 
pakeisti ir leisti piliečiams 
tiesioginiai balsuoti už žmo
gų, kurio jie nori turėti savo 
prezidentu.

Tą įdėją Senato Juridinis 
Komitetas užgyrė 9 balsais 
prieš 8. Dabar klausimas eis 
viso Senato apsvarstymui.

Prisimenant Rojų Mizarą
IEVA MIZARIENĖ

Dirbai skaisčiąjąi idėjai,
Kuri laimę žemei žada. —
Tavęs liūdim, tave minim
Kaipo draugą, kaipo vadą!

(S. Jasilionis]
Šiandien, rugsėjo 23 d., sueina dešimts metų nuo Rojaus 

Mizaros mirties. Staiga jis atsiskyrė iš mūsų tarpo—o buvo 
taip reikalingas! Joks visuomeninis darbas jam nebuvo 
persmulkus bei perdidelis. Jis mokėjo su kiekvienu (ir 
mažu vaikučiu, ir suaugusiu žmogumi) rasti bendrų kalbą.

Apie jo veiklą visuomeninėje dirvoje visi žinome. Jis 
buvo “Laisvės” vyriausias redaktorius per 35 metus. Jis 
buvo “Šviesos” redakcijos narys. Jis buvo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo prezidentas per ilgus metus. Jis 
buvo Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Komiteto 
narys daugybę metų. Jis buvo rašytojas, kalbėtojas, 
puikus, populiarus žmogus.

Rojus pradėjo dirbti pažangiajame judėjime veik nuo pat 
atvykimo į JAV (1913 metais), ir niekad ūepaklydo, 
nepasitraukė iš tiesos kelio.

Tą dieną (rugsėjo 22) prieš mirtį jis pasiuntė Vilniaus 
“Tiesos” redakcijai raštą “JAV lietuviai ir spalio revoliuci
ja,” minint spalio revoliucijos 50 metų sukaktį. Kaip jis 
džiaugėsi atlikęs tą darbą! Draugai Lietuvoje gavo jo raštą 
jau jam mirus ...

Daug prisiminimų apie mieląjį Rojų kaip visuomenininkų, 
kaip vadą! Prisiminimai apie jį, kaip gyvenimo draugą, 
niekad neišdils iš mano atminties. Aš jį prisimenu, lyg jis 
būtų tik kur nors išvažiavęs ir aš laukiu jo—pasikalbėti, 
pasitarti mūsų judėjimo, mūsų šeimyniniais reikalais . . .

1968 metais gegužės 11 d. mane gražiai draugai išlydėjo 
su Rojaus palaikais į Lietuvą. Gegužės 23 d. jie buvo 
ypatingai jausmingai, iškilmingai palaidoti, išlydėjus iš 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos rūmų Vilniuje Rojaus gimtinė
je Savilionyse, aukštajam kalnelyje, apsuptam trijų 
ežerėlių.

Ilsėkis ramiai, mielas Rojau! Mes, pasilikę čia, bandome 
tęsti Tavo darbą kiek tik leidžia mūsų jėgos.

I JACKSON HEIGHTS, N. Y. į

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rojaus Mizaros
| Mirė 1967 m. rugsėjo 23 d.
į Jau suėjo dešimts metų, kai iš mūsų tarpo 

atsiskyrė mūsų vadas, visų mylimas ir gerbiantis 
draugas. Mums asmeniniai jis buvo artimas 
draugas, su juo pialeidome daug malonių momen
tų.

Ilsėkis ramiai, mielas Rojau, savo gimtųjame 
kaimelyje, Savilionyse. Mes Tavęs niekad neuž
miršime.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAlClAI
Eairview, N. J.

Bogota. * — Colombijos so
stinėje riaušėse 16 žmonių 
užmušta ir daug sužeista. 
Biednuomenė protestuoja 
prieš skurdą ir alkį. Jiems 
malšinti valdžia yra sumobi
lizavus tūkstančius kareivių.

Mexico City. — Meksikos 
sostinėje vargiai bepraeina 
tokia diena, kad nebūtų kur* 
teroristų išsprogdinta bom
ba.-Valdžia turi paruošus 
10,000 policininkų ir kareivių 
kovai su teroru.

TĖVIŠKĖ Zita MAŽEIKAITĖ
Bėga j kalną rugiai, 
sapnuose viltim užderėję, 
per perkūnijas, liūtis žegnoti, 
per sausras apvaikščioti dešimtis kartų, 
skaudančia širdim Žvelgiant į įkaitusį 
tarsi Iškūrenta pirtis horizontą, 
ir bučiuota kvapni riekė per darbymetę — — 
Ir dabar, kai prie vartų pasėja rugius, 
tėvas iš lėto ir rūpestingai eina palaukėm, 
jis tarsi vaikas, kurio net galvos nematyti 
Iš švelniai šnabždančios jūros------
O kaip aš bėgu, pametusi viską, 
rugiagėlių skinti vainikui, 
kuris turi uždegti akis ir rankas, 
kad motina nusigąstų, 
jog pusiaudienis ir sustojus ruoša.
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Pažangus dainininkas Stasys Kuz 11 ickas
H. FEIFERIENĖ

Mainierių kvartetas, Shenandoah, Pa., 1934 mt. Pirmoje 
eilėje, iš kairės: Petras Grabauskas, Antanas Kuzmickas. 
Antroje eilėje, iš kairės: Stasys Kuzmickas ir Vytautas 
Judzentavičius.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų pažangiam lietuvių judėji
me kartu su organizacine 
veikla, sėkmingai klestėjo 
meno saviveikla. Kas tik 
turėjo gabumų, stojo i chorą, 
teatrinę grupę arba pradėjo! 
rašinėti spaudoje. Bendravi- i 
mas su žmonėmis meno savi
veikloje teikė jiems kūrybinį 
jausmą ir idėjinę reikšmę. Ir 
taip, per meną įsitvirtino jų 
idealai.

Tarp kai kurių menininkų 
pradėjo reikštis ypatingi ga
bumai,—-pradėjo reikštis ta
lentai, išsiugdė solistai, cho
rų vedėjai, vaidintojai bei 
muzikai. Vieni išsivystė gana 
aukštai, o kiti, deja, neturėjo 
galimybių mokytis. Bet nei 
vieni, nei antri neprarado 
populiarumo pažangiųjų lie
tuvių tarpe. Esant tos pačios 
idėjos, tų pačių įsitikinimų, 
kiekvienas menininkas sa
vaip prisidėjo prie pažangio
sios kultūrinės veiklos. Žvel
giant į praeitį, galima pasi
džiaugti, kokį gilų pėdsaką 
paliko mūsų pažangieji meni
ninkai kultūrinėje veikloje.

Pakalbėkime šį kartą apie 
visiems gerai žinomą veikė
ją—dainininką Stasį Kuzmic
ką, kuris per 50 metų lydi 
pažangųjį judėjimą su daina. 
Jo vardas buvo minimas 
“Laisvės” ir “Vilnies” kon
certų programose ir spaudo
je. Jo balsas skambėjo kon
certuose, operetėse, pikni
kuose bei prakalbų rengi
niuose. Du kartu dainavo 
“Liaudies Balso” koncertuose 
Kanadoje. O dabar galima jį 
dažnai išgirsti dainuojant 
“Lithuanian Senior Citizen” 
klube, St. Petersburg, Flori
doje.

Gerai prisimenu “Laisvės” 
metinius koncertus, kurie 
vykdavo “Labor Lyceum,” 
Brooklyn, N. Y. Suvažiuoda
vo lietuviai į koncertą iš kitų 
miestų, salė būdavo pilnutėlė 
publikos. Prisimenu ir buvu
sį ilgametį New Yorko 
“Aido” choro iždininką Petrą 
Grabauską, su kuriuo Stasys 
jau dainavo “Mainierių” 
kvartete, Shenandoah, Pa. 
Petras kalbėdavo apie Stasį 
su ypatingu entuziazmu: 
“Atvažiuos į “Laisvės” kon
certą Stasys Kuzmickas, tai 
pasigėrėsime jo dainavimu. 
Ot kur vyras turi gerą ir 
stiprų balsą,” sakydavo Pe
tras Grabauskas.

Stasys apdovanotas puikiu 
balsu. Nors jis neturėjo pro
gos mokytis dainavimo, bet 
su dėkingumu mini muzikus 
Bronę Šalinaitę ir Vladą Žu

ką, kurie daug pamokė Sta
sį, akompanuojant jo daina
vime.

Vargo keliais . . .
Stasys Kuzmickas pažino 

vargą nuo pat jaunystės. 
Gimė 1909 metais gegužės 8 
dieną Pittston, Pennsylvania 
valstijoje, anglies kasyklų 
apylinkėje. Ten dirbo Stasio 
tėvas, o visa Kuzmickų šei
ma gyveno nepavydėtinose 
gyvenimo sąlygose.

1914 metais Antanas Kuz
mickas (tėvas) grįžo į Lietu
vą aplankyti savo sergančius 
tėvus, gyvenančius Kelma- 
nonių km., Balbieriškio 
valsč., Alytaus apskrityje ir 
tuojau kvietė savo šeimą 
grįžti į Lietuvą. Tačiau, šei
ma nuvykus Lietuvon, jau 
nerado tėvo,—jis buvo paim
tas caro kariuomenėn.

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, Marija Kuz- 
mickienė su trim vaikais (jų 
tarpe Stasys) pasitraukė Ru
sijos gilumon ir apsistojo 
Sibire, Omsk mieste, kur 
buvo ir daugiau karo pabėgė
lių. Stasys būdamas vyriau
sias, pradėjo ten lankyti pra
džios mokyklą, o motina dir
bo, vargo, augindama 2 sū
nus ir vieną dukrą. Sibire jie 
išgyveno 7 metus, pergyven
dami socialistinės revoliuci
jos eigą. Matė Kolčako kon
trrevoliucinius užpuolimus 
Omske, vėliau Kerenskio lai
kotarpį. Pergyveno Rusijos 
imperijos žlugimą ir revoliu
cijos laimėjimą.

Po karo, 1919 metais su
grįžę į Lietuvą, rado ūkį nuo 
bombų sudegintą, o tėvas 
jau buvo miręs ... Ir vėl 
šeima buvo priversta keltis į 
kitą vietovę, surasti pastogę 
ir duonos kąsnį . . . Motina 
ieškodama išeities, apsigyve
no Kaune, Slabadoj, varguo
menės rajone. Negalėdama 
pragyventi su trim vaikais iš 
uždarbio, buvo priversta ati
duoti Stasį ir jo brolį Antaną

“Vaikelio Jėzaus” prieglau- 
don, Vilijampolėje. Stasys 
mokėsi šaltkalvystės prie 
prieglaudos esančioje amatų 
mokykloje.

Prieglaudoje Stasys susi
draugavo su Stepu Žuku, 
vėliau pagarsėjusiu grafi
ku—karikatūristu, kuris tuo 
metu gyveno tam pačiam 
bendrabutyje ir lankė Kauno 
Meno Mokyklą, siekėsi būti 
dailininku. Vėliau Stepas Žu
kas dirbo pogrindyje, buvo 
revoliucinio judėjimo daly
vis.

Pasikalbėjimuose Stasys 
dažnai prisimena Stepą Žu
ką, kaip širdingą draugą ir 
gerą dainininką bei pasako
rių. Jis prisimena, kai juodu 

( su Stepu dainuodavo bendra
bučio perstatytose operetė
se. Dažnai kalba, kaip juo- 
dviem gerai pasisekė sudai- 

! nuoti operetėje “Concilium 
' Facultatis.”

Stepas Žukas buvo keliais 
i metais vyresnis. Jis mėgda- 
‘ vo pamokyti bendrabučio 
(jaunuolius. Mokėdavo nepa- 
(prastai realiai apibūdinti 
varguomenės gyvenimą ir 
darbo žmogaus išnaudojimą. 
“Jis buvo mūsų vadas!”—pa
brėžia Stasys. Iš Stepo Žuko 
vaizdžių pasakojimų Stasys 
Kuzmickas įgavo socialistinį 
supratimą.

Baigęs amatų mokyklą, 
Stasys Kuzmickas negalėjo 
susirasti šaltkalvio darbo. 
Tuomet Lietuvoje siautė bai
sus nedarbas ir 1927 metais 
Stasys buvo priverstas vykti 
atgal į Ameriką.

Gyvenimas ir pažangi 
veikla JAV

Aštuoniolikos metų am
žiaus, Stasys Kuzmickas grį
žo į Ameriką su svajone 
mokytis dainuoti. Juk daina 
—jo džiaugsmas, liūdesys ir 
visa kita, kas būdinga žmo
gaus gyvenime . . . Tačiau ir 
savo gimtinėje Stasys netu
rėjo sąlygų mokytis dainavi
mo, buvo priverstas ieškoti 
darbo. Jo dėdė gyveno She
nandoah, Pa. Nuvykęs pas 
dėdę, jis papuolė į anglies 
kasyklas, taip, kaip ir jo 
tėvas išdirbdamas 27 metus. 
Tuojau įstojo į uniją “United 
Mine Workers of America.”

Gavus pirmąjį savaitės at
lyginimą, dėdė nusivedė Sta
sį į saliūną—smuklę “nuplau
ti anglies dulkes.” Stasys 
išgėręs porą stikliukų pradė
jo dainuoti. Išgirdęs jį dai
nuojant, ten esantis lietuvis 
Kazys Motuzą pakvietė stoti 
į Shenandoah pažangiųjų lie
tuvių “Lyros” chorą, kurį 
tuomet mokė Jonas Velička. 
Vėliau chorą mokė Daratėlė 
Yuden.

Melodijoje išsilieja liaudies 
gyvenimas. Ir taip per dai
nos meną, Stasys Kuzmickas 
įsitraukė į pažangiąją lietu
vių veiklą. Įsirašė į LLD 
kuopą ir buvo išrinktas tos 
kuopos sekretorium.

1930 metais Stasys sutvėrė 
“Mainierių” kvartetą, kuris 
buvo labai populiarus ir pla
čiai išsigarsino važinėdamas 
po JAV miestus, kur tik 
vyko “Laisvės” arba “Vil
nies” naudai parengimai.

Shenandoah anglakasių

apylinkėje gyveno ypatingai 
daug lietuvių. Stasys numa
tė reikalą transliuoti lietuviš
ką radijo programą. Per sa
vo vedamą radijo pusvalan
dį, jis skleidė lietuvišką žodį 
ir dainą stotyje WAZL, Ha
zelton, Pa., kuri išsilaikė 
porą metų.

1937 metais susijungė dvi 
broliškos—pašalpinės orga
nizacijos. Aukščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoje 
įstojo į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Tuomet Sta
sys buvo išrinktas finansų 
sekretorium, o 1940 metais

—į LDS Centro iždo globė
jus. Taip pat sutvėrė Maha- 
noy City LDS 104 kuopą ir 
su Jono Rušinsko pagalba, 
toje apylinkėje suorganizavo 
LDS apskritį.

SPALIO REVOLIUCIJA
IR TAIKA-NEATSKIRIAMI

Tarybų valstybė atkakliai 
siekia, kad įtempimo mažini
mo politikos vaisiai būtų 
prieinami visoms tautoms, 
kad planetoje būtų likviduoti 
pavojingi įtempimo šaltiniai. 
Ji ragina teisingai ir tvirtai

ANT. ORIJA
Istorija nežino įvykio, ku-ipai tapo vyraujančia tenden- 

ris būtų padaręs tokios dide- cija valstybių santykiuose, 
lės įtakos visam pasaulio Tai ypač ryškiai pasireiškia 
vystymuisi, kaip Spalio so- Europoje, kuri jau turi savo 
cialistinė revoliucija. | taikaus sambūvio “kodeksą”

Spalio revoliucijos pergalė!—Helsinkyje pasirašytą Bai- 
reiškė, kad ne tik keičiasi i giamąjį aktą. Kaip buvo pa-
socialinė santvarka vienoje • žymėta, šią vasarą Berlyne! sureguliuoti Vidurio Rytų 
šalyje. Ji pranašavo šaulely- j įvykusioje Europos komunis- konfliktą, neatidėliojant at- 
dį visai pasaulinei tvarkai, (tų ir darbininkų partijų kon- naujinant Ženevos konferen- 
pagrįstai išnaudojimu, impe-i ferencijoje, imperializmas i cijos darbą.
rialistine priespauda, smurtu i jau nebegali diktuoti Europai < Tarybų S-ga teikia visoke- 
ir karais. Nuo jos skaičiyoja-, jos likimo. Nustatant šį liki- riopą pagalbą Afrikos išsiva- 

svarus žodis šiandien davimo judėjimams, kurie 
sustiprino savo kovą prieš 
imperializmo statytinius— 
rasistinius režimus. Aktyvių 
žygių Tarybų šalis imasi 
remdama teisingus Azijos, 
Afrikos, Lotynų Amerikos 
šalių reikalavimus pertvar
kyti lygiateisiškumo pagrin
dais tarptautinius ekonomi
nius santykius. Ji ryžtingai 
smerkia Čilės fašistų nusikal
timus.

Spalio Revoliucijos šalies 
įtaką, internacionalinę pagal- 

principas —tai-, valstybių bendradarbiavimas bą visoms tautoms tiksliai

ma era revoliucinių pertvar- ■ mą, 
kymų, kurie iš pagrindų pa-j priklauso socialistinėms val- 
keitė dabartinį pasaulį. ' stybėms, darbininkų ir de- 

' Dabar pasaulinė socializmo • mokratiniam judėjimui kapi- 
~ Daratėlei Yuden palikus Į sistema» tarptautinė darbi- ■ talo šalyse. Ir kaip tik šioms 
Shenandoah “Lyros” chorą ! ninkU klasė, visos antiimpe- jėgoms priklauso lemiamas 
mokė svetimtaučiai, tačiau I balistinės jėgos tapo lemia-; nuopelnas, kad Europa štai 
susidarė keblumų mokantis'mu Pasaulio vystymosi Į jau daugiau kaip 30 metų 
operetes. Jiems teko pasi-i veiksniu- gyvena taikoje,
kviesti muzikę Bronę Sali-i Kar°liuį Marksui priklauso 
naitę iš New Yorko, kuri j pranašiški žodžiai: . . ,

i padėjo susimokyti veikalą i Priešingai senai vieuome- 
“Alkis” i

Tautų ir valstybių 
bendradarbiavimas

ir kitas "operetes' ; "ei 8U. ekonominiu skurdu ( Įgyvendindama Baigiamojo 
Vėliau, netekus mokytojui:ir P°litine beprotybe gimsta . akto principus, Tarybų šalis 

aktyviai siekia, kad taikusi choras iširo,'o "Stasys tęsė ( visuomenė, kurios i 
(toliau dainos meną lenkų ir r~!_“-
j amerikonų choruose.

Nepamirštamas Stasio gy
venimo momentas buvo, 
kuomet 1943 metais įvyko 
“United Mine Workers of 
America” konferencija Har
risburg, Pa., kur suvažiavo 
virš 1000 delegatų iš visų 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Po konferencijos buvo meni
nė programa, kurioje Stasys 
dainavo solo ir su grupe 
“Minstrels.’’Ten buvęs an
gliakasių unijos lyderis John 
L. Lewis pasveikino Stasį už 
gerą dainavimą. m

Shenandoah mieste pama
žu pradėjo retėti pažangiųjų 
lietuvių eilės. Daugelis drau
gų persikėlė į kitus miestus, 
tačiau spaudos reikalai nebu
vo pamiršti. Stasys per eilę 
metų buvo; “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Liaudies Balso” va- 
jininkas.

1954 metais Shenandoah

ka.” Teisinga ir demokratinė • 
taika buvo tas šūkis, su 
kuriuo į visas tautas ir vy
riausybes kreipėsi Spalio re
voliucija. Spalio revoliucijos 
šalis lenininės užsienio politi
kos vėliavą išnešė per sun
kius ir kupinus išmėginimų 
metus, kai Tarybų Sąjunga 
buvo viena, kapitalistinio pa
saulio apsupta. Šią vėliavą ji 
garbingai išnešė per Didžiojo 
Tėvynės karo ugnį, sutriuš
kinusi hitlerinę karo mašiną, 
atnešusi Europos tautoms iš
sivadavimą iš fašistinės tiro
nijos. Ištikima šiai vėliavai 
Tarybų valstybė visą pokario 
laikotarpį tvirtai gina taiką 
ir tautų saugumą.

Už taikų sugyvenimą
Aktyviai įgyvendinama 

partijos XXV suvažiavimo 
patvirtinta tolesnės kovos už 
taiką ir tarptautinį bendra-

būtų ne tik dvišalis, bet apibūdino neseniai Tarybų 
įgautų vis platesnį daugiašalį Sąjungoje viešėjęs Angolos 
pobūdį, sudarydamas tvirtą Liaudies Respublikos prezi- 
materialinį taikos pagrindą, j dentas Agostinijus Netas. 
Tuo tikslu Tarybų šalis siūlo i “Tautoms, kurios tuo metu

apylinkėje užsidarė anglies | darbiavimą, už tautų laisvę 
kasyklos. Kitokių darbų ne
suradus, darbininkų šeimos 
buvo priverstos ieškotis dar
bų kitose vietovėse. Tuomet 
Stasys Kuzmickas su šeima 
persikėlė gyventi į Cleve
land, Ohio, kur susirado lai- 
vakrovio darbą uoste.

Clevelande įsirašė į LLD 
22 kuopą ir į LDS 55 kuopą 
ir vėl buvo išrinktas abiejų 
kuopų sekretorium ir tos 
kolonijos korespondentu.

Daina stiprina žmogaus 
sielą ir buitį, deja, Stasys to 
nerado Clevelande. Tuo me
tu nebuvo ten pažangaus 
choro. Tad su chorvedžio 
Juliaus Krasnicko pagalba, 
Stasys suorganizavo ten 
“Lyros” chorą, kuris net bu
vo pakviestas nuvykti į Chi- 
cagą padainuoti lietuvių ka
pinėse, visuomenininko—ra
šytojo Leono Pruseikos pa
minklo atidengime.

Tapęs pensininku, 1977 
metais, Stasys Kuzmickas su 
žmona Violeta persikėlė gy
venti į St. Petersburg, Flori
doje. Abudu Kuzmickai tapo 
LLD 45 kuopos ir “Lithuani
an Senior Citizen” klubo na
riais. Abudu dainuoja Dainos 
Mylėtojų chore, o Stasys 
aprašo visą veiklą “Vilnyje.”

Atvykęs iš Lietuvos į She
nandoah, Pa., ir , pradėjęs 
dainuoti “Lyros” chore, Sta
sys susipažino su to choro 
nare, Amerikoje gimusia lie
tuvaite Violeta Utariute, su 
kuria susituokė 1929 metais. 
Tuomet Violeta buvo choro 
iždininkė, o turinti gerą so
prano, dažnai dainuodavo 
operetėse ir solo. Abudu 
Kuzmickai talentingi dainoje 
ir juodu šiuos įgimtus gabu
mus panaudoja dainuodami 
duetus. Violeta per visą savo 
vedybinį gyvenimą dalyvau
ja kartu su vyru Stasiu 
pažangiam judėjime, atlikda-

ir nepriklausomybę progra
ma. Apžvelgdamas šios pro
gramos įgyvendinimo eigą 
partijos CK Spalio plenume, 
TSKP CK Generalinis sekre
torius dfaugas L. Brežnevas 
pabrėžė: “Visas pasaulis ma
to: TSRS žengia taikos ir 
taikaus bendradarbiavimo 
keliu. Ir visas pasaulis turi 
žinoti: šiuo keliu mes žengsi
me ir ateityje!”

Taikaus sambūvio princi-

ma įvairius organizacinius 
darbus.

Kuzmickai užaugino dukrą 
Barborą ir sūnų Donald. At
rodo, kad sūnus iš tėvų 
paveldėjo gabumus. Pamėgo 
dainuoti lietuviškas dainas ir 
dažnai dainuodavo su tėvais 
Shenandoah ir Clevelande. 
Donald įmantriai valdo sak
sofoną ir akordeoną. Jis turi 
nuosavą orkestrą Columbus, 
Ohio. Malonu buvo pažinti jį, 
kuomet atvyko į St. Peters
burg aplankyti tėvų ir lietu
vių “LSC” klube atliko kele
tą muzikinių kavalkų.

Kada tik susitinkame ir 
pasikalbame, Stasys vis pri
simena Kauną. Jį riša tėvų 
žemės ilgesys ir žada sekan
čiais metais aplankyti Lietu
vą. 4

“Laisvės” vajaus proga 
Stasys ir Violeta Kuzmickai 
aukoja $50 ir linki visam 
laikraščio kolektyvui geriau
sios sveikatos.

Stasio širdyje įsigyveno 
daina nuo vaikystės dienų. 
Daina puošia jo gyvenimą. 
Jis gyvas, energingas, ryž
tingas, greit susidraugauja 
su žmonėmis.

Tegul dar ilgai skamba 
Stasio Kuzmicko dainavimas 
pažangiųjų lietuvių tarpe, 
reiškiant meilę dainai, žmo
nėms ir idealams.

rengti visos Europos kongre
sus dėl transporto, energeti
kos, aplinkos apsaugos pro
blemų. Įgyvendinamos Euro
pos pasitarimo aprobuotos | 
pasitikėjimo stiprinimo prie- ■ 
monės—Tarybų Sąjunga iš1 
anksto informuoja kitas šalis 
apie būsimus tambius kari
nius i 
užsienio stebėtojus. Plečiami 
Tarybų šalies kultūriniai 
mainai su užsienio valstybė-' 
mis, plačiau keičiamasi infor
macija, griežtai laikantis su- | 
verenumo gerbimo ir nesi-j 
kišimo į vieni kitų vidaus i 
reikalus, principų.

Duodamas interviu Pran- ; 
cūzijos televizijai, L. Brežne- t 
vas nurodė, kad tarptautinio 
gyvenimo “sveikos tendenci- į 
jos taptų tikrai nesulaiko- j 
mos, būtina pažaboti ginklą- į 
vimosi varžybas, padaryti 
joms galą, o po to ir pradėti 
nusiginklavimą.”

Šiai aktualiausiai mūsų lai
kų problemai Tarybų šalis 
skiria nuolatinį dėmesį. Tuo 
labiau, kad į savo pralaimėji
mus socialiniuose mūšiuose, į 
kolonijinių valdų praradimą, 
į vis naujų ir naujų šalių 
atitrūkimą nuo kapitalizmo, į 
pasaulinio socializmo laimėji
mus ir komunistų partijų 

(įtakos didėjimą buržuazinėse 
(valstybėse—į visą tai agre
syvieji kapitalistinio pasaulio 
sluoksniai reaguoja karštli
giškai stiprindami karinius 
pasirengimus, didindami ka
rines išlaidas.

kentė žiaurią imperializmo 
kolonijinę priespaudą, —sakė 
jis, —Didysis Spalis tapo po
sūkio tašku kovoje už laisvę 
ir nepriklausomybę. Jis įne
šė naujų elementų į mūsų 
nacionalinį gyvenimą, į visų 
engiamų tautų likimą.”

manevrus, kviečia į juos j a _ j • i 
min ctohAtniuc Plnriumi AnOTlUS BlllOta

į Rugsėjo 22-ąją sukanka 70 
metų, kai gimė (1907 m.) 

■ Andrius Bulota, teisininkas, 
i Ispanijos pilietinio karo daly- 
i vis, Lietuvos TSR nusipelnęs 
( kultūros veikėjas.

1925 m. baigęs Marijampo
lės (Kapsuko) realiąją gimna- 

( ziją, A. Bulota įstojo į Kauno 
universiteto teisės fakultetą. 
1929 m. policijos persekioja
mas jis emigravo į Cekoslo- 

į vakiją, vėliau persikėlė į 
(Vieną. Ten aktyviai dalyva- 
I vo austrų darbininkų gin- 
i gluotoje kovoje prieš fašis- 
(tus.

1936-1939 metais A. Bulota 
kovojo prieš fašizmą Ispani

joje. 1940 m. jis grįžo į 
Istoriniai pasiūlymai ; Lietuvą.

Tarybų Sąjunga—vienin- 1940-1941 metais A. Bulota
telė didžiųjų valstybių, kuri: dirbo Liaudies vyriausybės 
metai po metų nedidina savo užsienio reikalų ministerijo- 

! karinių išlaidų ir siekia, kad je, Lietuvos TSR Valstybi- 
bendrai suderintai būtų ma-’ nėję plano komisijoje, 
žinami valstybių kariniai biu-; 1942-1944 metais jis gyve- 
džetai. Plataus atgarsio pa-(no Vilniuje, buvo J. Vito 
šaulyje susilaukė TSRS tai- (vadovaujamos antifašistinės 
kingi pasiūlymai, pateikti i organizacijos komiteto na- 
Jungtinių Tautų Generalinės rys, su J. Vitu redagavo 
Asamblėjos sesijai. Tai ragi- pogrindinį laikraštį “Tėvynės 
nimas sudaryti sutartį dėl frontas” ir atsišaukimus, 
jėgos nenaudojimo tarptauti- Į 1944-1945 metais A. Bulota 
niuose santykiuose, susitarti dirbo Lietuvos TSR Valsty- 
dėl visiško ir visuotinio bran- binėje plano komisijoje, 
’ ” ’ * 11 ’ 1 v 1945-1956 metais—Lietuvos

TSR Mokslų akademijoje. 
Nuo 1948 m. jis—Vilniaus 
Pedagoginio instituto, nuo 
1954 m.—Vilniaus universi
teto dėstytojas, nuo 1961 
m.—universiteto valstybinės 
teisės katedros vedėjas.

A. Bulota paskelbė straips
nių teisės klausimais, parašė 
knygas “Nuo baltojo žirgo iki 
svastikos,” “Ten, už kalnų, 
Ispanija.”

Mirė Andrius Bulota 1974 
metais.

duolinio ginklo bandymų už
draudimo, dėl cheminio gin
klo uždraudimo ir sunaikini
mo, tai raginimas neatidėlio
jant surengti Pasaulinę nusi
ginklavimo konferenciją.

Šiems pasiūlymams akty
viai pritaria visų žemynų 
tautos, masinis taikos šali
ninkų judėjimas, kurio inicia
tyva šimtai milijonų žmonių 
pasirašo po naujuoju Stock- 
holmo atsišaukimu dėl gin
klavimosi varžybų nutrauki
mo ir nusiginklavimo.
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F. D. Roosevelto gatvė Jaltoje
.JUSTO PALECKIO LAIŠKAS IŠ KRYMO

! žmonių, iš jų
. tančių svečių

’ii* J* lių.
Jaltoje esu

v

Naujos “minties” knygos CLEVELAND, OHIO
penkmečio plano metus 
(1965-1970) vien Jaltos ku- 

i Tortinėje zonoje gydėsi ir 
poilsiavo 8 su puse milijono 

apie 400 tūks- 
iš užsienio ša

buvęs pirmą 
kartą 1934 metais su Lietu
vos žurnalistų delegacija. 
Vėliau dar tekdavo būvoti 
šiame gražiame pajūrio mies
te. - - - -
kartą jį nors trumpai aplan- ! įstaigų,

istorinė būtinybė,” A. Bu
činsko “Miestų partinių orga
nizacijų veikla, stiprinant še- Į Vasara baigiasi, ruduo pra- • 
fuojamų ūkių materialinę- sideda ir gamta, rodosi, ren- i 
techninę bazę Lietuvos TSR giasi prie vėsesnio sezono ir 
1959-1970 m.,” recenzija “Is- žiemos.
torijos klastotojai. Užsienio į pasibaigė ir vaikučiai bei 
lietuvių nacionalistų koncep-į studentai sugrįžo į mokyk- 
cijų kritika Tarybų Lietuvos j las.

KAS NAUJO?

Atostogų sezonas

♦ ♦ ♦

Eina “Laisvės” ir “Vilnies” 
i vajai gauti naujų skaitytojų 
ir atnaujinti išsibaigusiasl 
prenumeratas. Laikraščiai 
mums yra taip reikalingi 
kaip duona ir sviestas. Tai 
remkime juos, kiek išgalime. 

' Remkime ir mūsų organizaci
jas, kurios taipgi finansiniai 

j neturtingos, o viskas kainuo
ja, ir tos kainos kyla kaip ant 
mielių.

Krymas, c u o laikų aristokratų pilis ties Jaltą, vadinamo 
“Kregždžių lizdas. ’’

Šio mėnesio piadžioje ra
šiau .Jums taišką iš Maskvos, 
o šį kartą rašau is tolimesnio 
krašto-- iš saulėtojo Krymo. 
Atvykau te n su sūnaus Jus- 
to-Vinco šeima pratęsti vasa
ros, kuri aemel Lietuvoje 
buvo dosm lietumi ir vėsu
ma, o mažai tematome sau
lės. Užtat čia, Krymo pusia
salio pietuose, apsaugotuose 
kalnagūbrių nuo šiaurės vė
jų, prie Juodosios jūros 
krantu, dangus giedras ir 
saulė gerorm kepina. Gyve
name netoli Aluštos kurorti
nio miesto poilsio namuose, 
pavadintuose garsaus daili
ninko Aivazovskio vardu. 
Tas dailininkas buvo mari
nistas, savo paveiksluose 
daugiausia vaizdavęs Juodą
ja jūrą ir apskritai juros 
peizažus ir juros scenas.

Šiuo metu Juodoji jura 
dažniausiai o u na rami ir ma
lonu pasimaudyti jos gana 
šiltuose vandenyse, nepaly
ginti ši lies m uosi- negu musų 
I ta lt i jo le * ’01 Isio namuose 
turime d • kambarius su bal- 

m oka me po 6 
suaugusieji ir 
vaikai.

KOOU

pusę Musų
U sū

numi ir abu uiukenai— smar
kiai maudomės, o Genovaitė 
su martele faumute kol kas 
susilaiko, uo labiau, kad

ui ringą
mus dienom- < 

Skrisdami
Simferopoli, kuriuos jungia 
tiesioginiai lėktuvų reisai, 
įsitikinome, kad į Krymą 
vyksta vas. roti gana daug 
mūsų resp įblikos piliečių. 
Ne tik lėktuve girdėjome 
daugelį lietuvių bendrakelei
vių, bet ir ekskursijose Jai- 
ton ir kitose vietose dažnai
teko sutikti tautiečių. Beje, tarybos. Būdamas vakar Jal- 

lėktuve stiuardesė apie toje, stambiausiame Krymo 
pranešinėja kurortinės zonos mieste, su- 

devintojo

Vilniaus į

Joana Daunienė, Aleksan
dra Gulbinskienė, Vytautas 
Kugevičius, Algimantas Sa- 
maška. Kaunas (97 psl.). 
Nemuno ir Neries, upių san
takoje plačiai išsidėstęs Kau
nas—antras pagal didumą 
Tarybų Lietuvos miestas, 
žymus respublikos pramonės
ir kultūros centras. Neatpa-; istorijos klausimais (1940- ; Clevelande rasinė integra- 
žįstamai miestas pasikeitė į 1974)” ir kt. i cija eina pirmyn, nors jos
Tarybų valdžios metais.- Pa- Į Genrikas Zimanas. Mes— ' kojos ir raišos. 400 mokytojų 
statyta daug naujų pramonės patriotai ir internacionalistai i buvo perkelti į naujas vietas- į!.. y p

Tad įdomu buvo ir šį j įmonių, kultūros ir buities; (143 psl.). Nuo senų senovės > mokyklas. Ir šiandien, rugs. ųt # 
gyvenamųjų' žmonių sąmonėje gyvuoja ■ 13 dieną, vienas vaikučius; Mūsų Moterų Klubo posė.

dis su užkandžiais įvyko rug
sėjo 8 d. Nors nedaug atsi-

i mų apie miesto praeiti, supa-1 apie žmonių gimines vieny-1 ta, bet nesunkiai, tik vienam įsp^^g^ oraUgė Paltan 
pirmininkavo. J. Vilchinskie- 

vardu ryšium su jo dalyvavi- ■ Kaune, pasakoja apie nūdie- i proletariniu internacionaliz-{ East Ohio Gas Co. 2,200 skaitė laišką nuo Anne 
mu Jaltos konferencijoje ka- nį gyvenimą, aprašo miesto mu, pasakoja apie nacijos datbininkų atmetė kompani-> ar S?.n‘, ?. rau&e mjsivy u 

apylinkes. ' visuomeninę sąmonę ir jos . jos siūlomą kontraktą ir tęsia .. J K1.. . ,.
geriausio. LKP istorijos klausimai, 20 struktūrą, socialistinių naci-! streiką. . 7^ ; .
i i . . . . . . i u. * * Ki Onutei geresnes sveikatos

ir normalaus gyvenimo.
Draugė Botyrius, ilgametė 

mūsų veikėja, sirguliuoja; 
draugė Chapla yra pasveiku
si, bet susirinkime negalėjo 
^dalyvauti. Pranešta, kad 
i draugė Laurušaitienė mirė 
Washington© valstijoje, kur 
per eilę paskutinių metų gy
veno. Ir mūsų draugės Gar- 
bučienės sūnus mirė.

Šį kartą minėjome Susan 
Saimon gimtadienį, sudai
nuodami jai “Happy Birth
day.” Ta proga jubiliatė 
paaukojo “Vilnies” fondui $5. 
Ačiū.

Klubietės nutarė “X-mas 
party” pelną paaukoti spau
dai. Petraus paprašė draugių 
paremti spaudą. Mrs. Bacon 
gėlės, kurios puošė mūsų 
stalą, buvo “out of this 
world.” J. Petraus

kartą jį nors trumpai apian- i įstaigų, ištisi
kyti. įdomu, kad mūsų eks- j namų kvartalai. Šioje gausiai i mintis apie visų žmonių bro- vežantis busas pervažiavo; 
kursinis autobusas, važiavęs nuotraukomis iliustruotoje lybę, apie rasių, genčių, tau-; per raudoną šviesą ir atsimu 

; is Aluštos pusės, į sustojimo ! knygoje autoriai pateikia ži-1 tybių lygybę ir draugystę, į šė į medį. 19 vaikučių sužeis 
vietą įsuko per gatvę, kuri j ... ... i ........................ !j-- >•
pavadinta JAV prezidento ; žindina. su įžymiais žmonė-į bę. Šioje knygoje autorius {ranka sulaužyta.
Franklino Delano Roosevelto | mįs> gyvenusiais ir dirbusiais į supažindina skaitytojus su I * * *
vardu ryšium su jo dalyvavi-: Kaune, pasakoja apie nūdie i proletariniu internacionaliz- East Ohio Gas Co. 2,200

Artimiausiąjį miestą Aluš
tą teko pravažiuoti jau pirmą 
vakarą, kai vykome iš Simfe
ropolio į savo poilsio namus, 
o per jį tenka važiuoti eksur-' 
suojant į tolimesnes vietas. ! 
Beje, kas mėgsta Adomoj 
Mickevičiaus poeziją, tas yra j 
skaitęs jo Krymo sonetus, ; 
kurių tarpe du yra skirti; 
Aluštai—tai “Alušta dieną” j 
ir “Alušta naktį.” O Mickevi- i 
čiaus laikais Alušta buvo I 
kaimelis su keliais šimtais s 
gyventojų. Net daug vėliau t 
— 1860 metais — joje buvo; 
vos 800 gyventojų, o šio! 
šimtmečio pradžioje jų buvo j 
2,800. Gi dabar Alušta pačia- ; 
me mieste turi 25,000, o j 
visoje Aluštos kurortinėje i 
zonoje —45,000 nuolatinių i 
gyventojų. O poilsiautojų ' dentai. 
Aluštoje kurortinėje zonoje i 
per metus peeina apie milijo- 
ną žmonių. ;

Kitas vaizdas buvo caro 
laikais, 
vietas 
lankyti 
menė,” 
ras su daugybe didžiųjų ku- j 
kunigaikščių, aristokratai bei ! 
įvairūs turtuoliai. Apskai
čiuojama, kad per 25 metus 
nuo 1890 ligi 1914 metų 
Kryme ilsėjosi apie 250,000 
žmonių.' Tuo tarpu tarybų 
valdžia padarė Krymą priei
namą milijonams darbo žmo
nių. Viename Jaltos parke 
stovi obeliskas, kuriame iš
kaltas 1920 m. gruodžio 21 d. 
Lenino pasirašytasis dekre
tas apie tai, kad Krymo 
sveikyklos paskiriamos visų 
tarybinių respublikų darbo 
žmonėms gydytis ir ilsėtis, o 
taip pat kitų šalių darbinin
kams, siunčiamiems Tarp
tautinės profesinių sąjungų

ro metu.
, Kol kas viso į 
.Jums, mieli draugai! _ ! t. (112 psl.). Siame tome jų visuomeninės sąmonės! > ***

Justas Paleckis spausdinami straipsniai: N.: formavimosi ir vystymosi' Meras Park pradėjo rinki- 
! Krymas-Alušta, Žukauskienės “Didžioji Spa- dialektiką, parodo, kad kova’mu kampaniją. Jo policija ;
• 1977.VIII.23. i jįo socialistinė revoliucija— i prieš buržuazinio nacionaliz- padarė kratas 18 “porno”;
---------------------------- ------- —1 --------------------------------- i mo atgyvenas—būtina inter- ‘ vietų, bet “business as usual 

i nacionalistinio ir patriotinio i next day.” 
: auklėjimo sąlyga. Antras pa-' 
pildytas leidimas.

L. Dockienė

SPECIALIAI “LAISVEI”

Aukštoji mokykla 
Vilijampolėje

Veterinarijos akademija zuotos fermos, kurioms

Žmogelis varo kampaniją! 
' padaryti mus “dorais.” Bet 
i jo pravestas apklausinėjimas 

Minties” leidyklos parodo, kad piliečiai labai 
menkai teprisideda prie jo 
pastangų. O Čia lankydama- 

neperseniausiai pradėjo kia naujo profilio specialistų, AUTOMOBILISTU NAUJA sis advokatas Kunstler pata- 
penktą dešimtmetį. Lietuvo- turinčių ir biologo, ir inžinie- SUTARTIS rė merui nesikišti į “porno”
je ji nėra nei prie seniausių

rei- i
darbuotoja

riaus technologo specialybes. Milwaukee, Wis
rė merui nesikišti į “porno” 

Čia 1 biznio reikalus dėl jo patiesJA 1AVA U AIVA AV UVAUUU01U, ~ ... 1T111VV O.UI1 VV, | v —r —

nei prie jauniausių aukštųjų Akademijos auklėtiniai tobu- sėkmingai baigėsi derybos | gerovės. Bet, matyt, Park 
liną gyvulininkystės produk- tarp American Motors kor- ■ yra pasiryžęs miestą ir pilie- 
tų gamybos technologinius 
procesus, gyvulių šėrimą,! mobilistų Unijos dėl naujo I meru ketvirtu kartu, 
gerina esamas ir išveda nau-{ kontrakto. Dabar tik lieka 
jas jų veisles. Zooinžinieriai; unijOs nariams referendumu

mokyklų, pagal studentų 
skaičių gana nedidelė, bet 
žemės ūkiui labai svarbi. 
Akademija ruošia labai kvali
fikuotus gyvulininkystės 
specialistus, be kurių dabar 
neapsieina nė vienas Lietu
vos kolūkis ir tarybinis ūkis. t ... ...

— 1936-aisiais, pirmaisiais! organizatoriai ir vadovai. Jų j ma 
Akademijos gyvavimo me-1 ruošiama vis daugiau, zooin-:----
tais,—pasakoja šios aukšto- i žinieriams mokyti Akademi-1 
sios mokyklos rektorius R. statomas atskiras korpu- i

poracijos ir Jungtinės Auto-1 čius padaryti dorais ir tapti

♦ ♦ *

Mūsų geras tautietis ir 
—ne šiaip specialistai, bet j naują kontraktą užgirti. Kol i “Vilnies” skaitytojas John 
modernios, pramoniniu keliu i kontraktas nėra užgirtas, i Zilen tapo labai sunkiai su- 
žengiančios gyvulininkystės i apįe j0 turinį nieko nesako- žeistas. Linkiu jam greito 

pasveikimo.

kada šias puikiąsias ; 
ir sveikyklas galėjo 
tik “aukštoji visuo- i 
kuriai priklausė ca- į

Karazija,—į Veterinarijos fa
kultetą buvo priimti 25 stu- 
-------- Ir vėliau priėmimo 
kontingentai beveik nedidė
jo, nes buržuazija baiminosi 
specialistų pertekliaus. Da
bar stacionariniuose Zooinži- 
nerijos ir Veterinarijos fa
kultetuose mokosi daugiau 
kaip tūkstantis studentų, dar 
apie 600 studijuoja neaki
vaizdžiai. Lietuvoje jau yra

į nėra pilnai susveikęs. Širdin- 
' ga užuojauta Juozui ir Tillei 
: Lukams.

Rugsėjo 3 Lietuvių Piliečių įniai buvo vidutiniai, nes ir ;MIRĖ
. ... . . » r . i- vųcųrAc a i c i 1 q n Irn nuc I TA. a

ST. PETERSBURG, FLAsas. ;
Busimuosius gyvulininkys-'

tės specialistus ruošia beveik i __ _____________ _____ e
šimtas dėstytojų, kurių dau-į klubo salėje įvyko "LLD 45 .vasaros metu atsilanko pas! Rugsėjo 4 slaugymo na-

Įnius svečių iš tolesnių vietų. Imuose mirė Natalija Lenigie- 
I Taip pat pranešė, kad ugniam nė. Buvo 79 metų amžiaus. 
! gesių departamento inspek- j Buvo gimusi Lietuvoje.
' torius reikalauja virtuvėje ! Paliko liūdinčius sūnų Joną 
: įdėti aparatą, kuris automa- {Martin ir jo šeimą, gyvenan- 
i tiškai užgesintų pečių, jeigu ,^įus gį Petersburg©, du 
i kiltų gaisras.
' Be to, valdybos posėdyje
1 buvo pravesta gerų tarimų 
namo pagerinimui.

Šiuo klausimu kalbėjo Vi-

guma turi mokslinius vardus; kuopos susirinkimas. Jį pra- 
ir laipsnius. Jaunimą moko! dėjo kuopos pirm. J. Mileris. 
Lietuvoje gerai žinomi profe- pirmiausia tylos minute 
šoriai B. Janonis ir T. buvo pagerbta mirusi kuopos 
Šniukšta, žemės ūkio dakta-: narį Natalija Lenigienė.
ras C. Jukna, docentas V. j Toliau susirinkimą vedė 
Kalpokas bei kiti mokslinin- Stasys Kuzmickas. Valdybos 
kai. Akademijos dėstytojai ■ raportai:

pasklidę per 4 tūkstančius! Parašė per 50 vadovėlių; Jonas Mileris tik prieš ke- 
Akademijos auklėtinių, bet i aukštųjų mokyklų studen- j Įįas dienas grįžo iš atostogų, 
šiandieniniam Lietuvos kai
mui jų vis dar maža.

Daugiausia Akademijos 
! auklėtinių dirba kolūkiuose 
1 ir kitose žemės ūkio įmonė-

brolius ir seserį Lietuvoje. 
Rugsėjo 7 Paines Memorial 
koplyčioje Aldona Aleknienė 
pasakė atsisveikinimo kalbą, 
apibūdino velionės gyvenimotams ir technikumų mokslei-j tad veiklos klausimu nieko,

viams. ! neturėjo pasakyti. Tik primi-1 ceprezidentas W. Dubendns ; nueitu keliĄ. Prieš 20 metu
Pažangūs moksle studentai i nė, kad jiedu su žmona iir direktoriai. Visus direkto- -Natalija iš Pittsburgh, Pa., 

gauna stipendijas. Jiems sta-1 Margaret plačiai pakeliavo ! rių tarimus susirinkimas už- i persikėlė į Floridą, priklausė 
tomas dar vienas bendrabu-|po šiaurės kraštus, aplankė ^yrė. ............... .... prie pažangių organizacijų,

se, mokslinio tyrimo ir ban- tis. Kam silpnesnė sveikata, į savuosįus bei pažįstamus. Be .; . . . - - -
| dymų įstaigose. Be naminių skiriamas dietinis maitini-; priminė, kad teko sutikti niškiene pateikė platų klubo spaudą. Kol sveikata leido, 

... —-i-’----- ! visą eilę mūsų spaudos skai-, fJnansU ^stt0VL Odininkas j veikė daug organizacijose.
tytojų. Sakė, jie labai paten-

Finansų sekr. Adelė Pakai- skaitė ir rėmė pažangią

ir
skridimo ♦ igą
lietuvių ir i ūsų kalbomis. žinojau, kad per

. gyvulių, gerieji “ iskaudos” mas, kelialapiai į poilsio na-
,i gydo paukščius, kailinius ; mus sanatorijas. ____, ______ r____
žvėrelius, zoologijos sodo gy-j Kaip sekasi mokytis aka-{ kinti, kad mūsų korespon- {raportu, 
ventojus, žuvis ir bites—vi-1 deminiam jaunimui, ką jis ! dentai gerai aprašo organiza- * 
sus gyvūnus, kuriems reika-1 veikia laisvalaikiu? Mūsų į 

i linga žmogaus pagalba. j studentai—užimti žmonės. ;
j Labai perspektyvi antroji! Akademija turi gerą moky- { 
—zooinžineriaus specialybė. ! m0 bazę: erdvias auditorijas,

; Kad žmonių valgių stalas i modernia aparatūra ir įren-; 
Lietuvoje Simais aprūpintas laboratori- i, kasmet turtėtų, ] 

kuriama pramoninė gyvuli
ninkystė. Statomi dideli

1 kompleksai, labai mechani-

1 ĮĮĮSiii.. .  \ "r : J ;• I

i.- ■"•SJSš;™;

Poilsio namai Aluštoje

J MM 
rS?

■ «'■

jas, turtingą biblioteką, pui
kias klinikas, mokomąjį ban
dymų ūkį, kuris pagal gamy
bos rodiklius pirmauja šaly-

I •i je.
I Turiningas studentų lais- i 
i valaikis. Netrukus Akademi
ja turės savo sporto rūmus. 
Veikia internacionalinis 
“Draugystės” klubas, kuris 
palaiko ryšius su kitų respu
blikų bei užsienio aukštųjų 
mokyklų studentais. Vasarą 
jaunimas praleidžia darbo ir 
poilsio stovyklose. Studentų 
profsąjunga organizuoja poil
sio vakarus, ugdo meno savi
veiklą. Dainius Ručinskas

i cinę veiklą. Taipgi priminė 
kad jau prasidėjo “Vilnies” ir1 
“Laisvės” vajus, mūsų kuopa 
taipgi turėtų, prisiminti mū-j 
sų spaudą.

Susirinkimas nutarė pa 
siųsti paramos abiem laikraš 
čiam po $500.

Tie patys vajininkai suti 
ko darbuotis: “Vilnies’’ Hele 
na Šarkiūnienė, 
Povilas Alekna.

Finansų sekr. Julė Andriu-' 
lienė pateikė finansų bei na
rių stovį. P. Alekna, iždinin
kas, sutiko su jos raportu.

Juozas Dobrow sutiko su) A. Aleknienė, pabaigus 
• kalbėti, paskaitė poetės La-

Iš renginių komisijos pra- į vernos liūdną eilėraštį (“Gy- 
. nešimą pateikė P. Mockape- j venimas.”) 
i tris ir P. Alekna. Visi rapor 
! tai buvo priimti.

Malonu priminti, kad jau į tinkamas dainas. Vadovavo 
! sugrįžo visi atostogautojai. ■ A. Pakalniškienė, taip pat A. 
i Tuomi mūsų veikla pagyvės. į Pakalniškienė dainavo solo, 
į Pobūviai buvo įdomesni.
j Mūsų choro mokytoja Ade-; rjal Park kapinėse. Prie kapo 
; lė Pakalniškienė šiemet ture- i Adelė tarė keletą žodžių an- 
; jo ilgesnes atostogas, grįžo i gliškai.

Laisvės” igerai nusiteikusi’pilna ener‘* Palydovai buvo pakviesti 
i gijos. Į pietums į Lietuvių Piliečių

i Šio mėnesio 13 d. choras i klubą. Reiškiu širdingą užuo- 
- - j turėjo pirmas pamokas. Nuo I jautą veliones artimiesiems, 

dabar eis įprasta tvarka.
Dar viena maloni žinia

I venimas.”)
Dainos Mylėtojų choro mo

terys padainavo momentui

Velionė palaidota Memo-

... ................  wv„. Pranešimas
Per Aldoną Aleknienę įI Mūsų pijanistė Helena Janu-{ Rugsėjo 24 d. klubo pobū- 

kuopą įsirašė nauji nariai: J. į }ytė susvelk<> Įr jau vaisto; vis, pjetūs 12 vai., po pietų 
Gutauskas ir Stazys Zizys.; Pagalbos. Linkiu j. i geros mu2įjęaf šokiai.

GRAŽIAI SVEIKSTA
Madridas. — Garsioji ko

votoja prieš fašizmą Ispani
jos Komunistų Partijos pre
zidentė Dolores Ibarruri (La 
Rasonaria) pergyveno gana 
sunkią operaciją. Bet opera
cija gerai pavyko ir ligonė 
sveiksta. Jos krūtinėn tapo 
įdėtas “pacemaker” širdžiai 
padėt atlikti savo funkcijas.

Per H. Siaurienę—Mary Al- į 
lison.

Po susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus. Popietė pra
bėgo prie muzikos ir šokių.

Klubo veikla
Rugsėjo 10 savoje salėje 

klubiečiai turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Jį pravedė klu
bo prez. V. Bunkus. Pir
miausia buvo pagerbta tylos 
minute mirusi klubo narė 
Natalija Lenigienė. Toliau 
klubo valdyba pateikė rapor
tus. V. Bunkus pranešė, kad 
praėjusį mėnesį klubo rengi-

i sveikatos.
! Dainos Mylėtojų choristai 
Juozas ir Tillė Lukai pergy
veno skaudžią nelaimę. Jiedu 
buvo išvykę į West Vitginią 
aplankyti Juozo sergantį 
brolį Mykolą ir ten praleisti 
atostogas.

Netikėtai Juozas susirgo ir 
turėjo pergyventi rimtą ope
raciją. Po penkių savaičių 
jiedu parskrido į namus. 
Juozo sveikata eina geryn. 
Tačiau ir vėl nemalonumas: 
gavo žinią ( kad mirė Juozo 
brolis bet jis į laidotuves 
vykti negalėjo, nes jis dar

Spalio 1 LLD 45 kuopos 
susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Spalio 8 dieną klubo susi
rinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto.

Spalio 8 d. po klubo susi
rinkimo turėsime koncertą. 
Atvyksta iš New Yorko so
listas V. Bekeris ir pijanistė 
Mildred Stensler. Taipgi dai
nuos ir vietinis solistas Sta
sys Kuzmickas ir Dainos 
Mylėtojų choras. Prašom vi
sų įsitėmyti. įvyks klubo 
salėje, 314 15 Ave. So.

V. Bunkienė
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MONTREAL, CANADA
NETEKOME TAUTIEČIO

Rugsėjo 7 d., po ilgo sirgi
mo, mirė šios kolonijos seno
sios kartos tautietis Kazimie
ras Kieta, baigdamas 86-tus 
metus. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Raguvos, Ukmergės apskr., 
1913 metais, būdamas jau
nuoliu, išvyko į J. A. V., o 
1921 m. sugrįžo į Lietuvą, 
tikėdamas atrasti geresnį 
gyvenimą. Sukūrė šeimos ži
dinį su Onute Tvaskaite. Bet 
neradęs tokio gyvenimo, ko
kio tikėjosi, už kelių metų 
vėl išvyko laimės jieškoti. Šį 
kartą į Kanadą, į Montrealo 
miestą, kur visą laiką ir 
išgyveno. Už metų laiko at
siėmė šeimą. Montreale gy- 

būrys torontiečių. Prie to, I išsilavinę jauni eskimai kalbą vendamas priklausė pažan- 
buvo penki Ispanijos karo į i angliškai. Jie jau pradėję : gioms organizacijoms, skaitė , PADĖKA 
veteranai, kurie buvo tame i perimti eskimų reikalus į | ir rėmė pažangią spaudą. (> Man ši vasara buvo labai1 Rugsėjo 27 d. mūsų mielas
pačiame savanorių batalijo-; savo rankas. Jeigu būtų pe- į Vehorns pahko liūdinčią ir I ne]aiminga. Nes visą gra-! draugas montrealietis Liudas
ne. J. Yla pasakė atsisveiki-1 reita prie francūzų kalbos,! prastos sveikatos žmoną, sū-1 ^tausią taika turėjau praleisti I Kisielis sulauks 75 metų am-
nimo kalbą, trumpai apibū-i tai tų jaunų eskimų 10 metų °ų ir dvi dukras—J. Cram- j iigOnįnėj : žiaus. I "
dindamas velionio gyvenimą. įmoksiąs netektų vertės. O bie ir N.Mitkus, gyvenančią Į

TORONTIEČIŲ kronika
NETEKOM DVIEJŲ priešino Kvebeko valdžios 
TAUTIEČIŲ i užmojui priversti tėvus leisti

Mirtis pradėjo ne juokais į vaikus į francūzų mokyklas, 
šienauti torontiečius. Nespė- Fort Chimoj esą nemažai 
jam palaidoti vieną, žiūrėk eskimų. Mokykla, palaikoma 
jau nėra kito ir trečio ir t. t. (federates valdžios, turint 245 
O rugsėjo 12 vienu kartu ; mokinius. Didžiuma eskimai, 
laidojom net du. i bet yra 15 “baltųjų” ir net 5

Mirė Petras Bepirštis, Is-I iš jų francūzų vaikai.
panijos karo veteranas, eida- ! Beverly sako, kad būtų j 
mas 86-tus metus. Kadangi | didelis smūgis Fort Chimo 
giminių neturėjo, tai laidotu-| gyventojams, jeigu jie būtų 
vėmis rūpinosi Jonas Žulys, į priversti mokinti vaikus! 
apiekūnas. Paskutiniam atsi- Į francūziškai. Iki šiol buvo! 
sveikinimui susirinko gražus’ mokinama angliškai. Visi jau i 
l-____ i___ t>_• I ., • • • . • • i i.

MIRĖ
Rugsėjo 7 mirė Kazimieras 

Kiela, 86 m. Paliko nuliūdi
me žmoną Oną, sūnų Vytau
tą su šeimą, dvi dukras su 
šeimomis ir daug pažįstamų. 
Savu taiku labai mėgdavo 
daug skaityti, turėjo daug 
knygų. Kai nebegalėjo jau 
jomis naudotis, nes sveikata 
nebedaleido, tuomet išdalijo 
kitiems, ir vis ragindavo 
skaityti. Buvo ilgametis 
M. L. S. D. Pašalpinės 
draugijos narys. Jo pageida
vimu, jo kūnas buvo sude-| 
gintas.

Artimiesiems gili užuojau
ta, velioniui tebūna lengva 
šalta žemelė. J-na i

GAISRAS SUNAIKINO GARSŲJĮ OLIMPIJOS PARKĄ
Shrewsbury, Mass.—Štai kas beliko iš garsiojo, beveik visiems Amerikos ietuviam , 

vių Olympijos parko. Jį pavertė į baisius griuvėsius rugpjūčio 28 d. kilęs gai. ras. Prieš 
buvo ne tik Worcesterio, bet ir visos Naujosios Anglijos pažangiųjų liei -vių pasiA

Liudui Kisieliui ilgiausių metų!

Visi dalyvavusieji atsisveiki- naujus išmokslinti juk reiktų 
nime su Petru buvo pakvies-,vėl kokių 10 metų. Ji sako, 
ti į Lietuvių salę ir pavaišin- kad tai būtų tiesiog tragedi- 
fi- ja.

Velionis buvo ramaus bū-f Beverly mano, kad Fort 
do, tykus, prakalbų nesakė, Chimo eskimai lengvai nenu- 
bet visą gyvenimą buvo su’sileis Kvebeko separatis- 
darbo žmonių judėjimu už Į tams, kurie sugalvojo tuos mūjū ir giminių. Po laidotu- 
geresnį gyvenimą, gausiai paversti francūzais, neatsi 
rėmė pažangią spaudą. įžvelgdami jų interesų.

Tą pačią dieną, tik iš kitos 
vietos, buvo palaidota S. 
Barčienė, Jono Barčo žmona, “ŠIAUR” PARTIJA 
dar nesulaukusi nė 70 metų Į 
amžiaus. Ji jau kuris laikas 
nesveikavo ir buvo ligos iš-; 
varginta. Paliko nuliūdime i 
vyrą Joną, dukterį su šeima ; 
ir daug draugų. Dalyvavu-1 
šieji laidotuvėse taipgi buvo 1 
skaniai pavaišinti Lietuvių i

* * *

DETROIT, MIGTI.
PUIKIAI PAVY KO

Detroito paž, ugiv 
nizacijų spaud.s piki/iifoo 
po stogu labai rai pa j 

Po Detroito Li< tuvu; i. o 
mėnesinio susi • m k imu i ug- 
piūčio 28 d. pri.-oi iiu..) kiuou 
svetainė su maloniais hutu 
viais. Buvo plut as ir m 
programa.

Pirminio kavų Klubo pir
mininkė, kuri i, (.'ikago:- Ka
talikų laikrašcKj "I i> a.

Liudas, kaip ir jo:
Kuomet dirbi organizacijo- žmona Petrė, yra atidavę 

se, tai labai yra gerai turėti| visą savo subrendusį amžių i 
gerus nuoširdžius draugus, i pažangos judėjimui. Jie yra 

! mūsų pažangiųjų organizaci-' 
! nešti ir paaukoja laiką aplan- jū Montreale vadovybėje, jie j 

buvo “Liaudies Balso,” uolūs ' 
rėmėjai, nepamiršdami iri

J. A. V., 9 anūkus ir vieną 
proanūkę, daug giminių iš 

; žmonos pusės. Šermenys bu- kurie deda tą viska , 
vo šeimyninio pobūdžio. Pa- nešu ir auk a laik ap)an. I 
lydėti t amžiną poilsio vietą | k j, bQnant u inėj ir 
-t crematoriją, susirinko | padedant šeimos reikaluose. Į

Ir kaip tik ją^o pačiu taiku, j JAV pažangiosios spaudos. 1 
Janiną Vilkelienę ištiko ne- • Dabar jie yra mūsų “Lais- 
laimė, kojos pėdos kaulas! vės” skaitytojai, vajininkai, : 
skilo, ir turėjo įdėti į gibsą! rėmėjai.
daugiau mėnesio laiko. | Draugas Liudas buvo sava- i 

Niekuomet nebus galima noris Ispanijos demokratinės :
Jūsų visų pamiršti, už tuos 
visus patarnavimus, linkėji
mus, dovaneles. Lai buna 
Jums visiems širdingas Ačiū.

—į crematoriją, susirinko i 
pilna šermeninė velionio arti- <

Lais-
vių visi palydovai velionio 

i sūnaus labai puošnioje rezi- 
Idencijoje, buvo puikiai pa- 
. vaišinti.
i Velioniui amžina ramybė, o 
j artimiesiems gili užuojauta!

Kaiininka! Arlene Crystal Morkis 
minių ir draugių pastango-

Į mis buvo surengta “šiaur” 
partija Lietuvių salėj dėl 
būsimos jaunosios. Didžioji 
salė buvo apypilnė moterų ir 
merginų, kurios buvo skaniai i ATVYKO 
pavaišintos, o viešnios, iš j J. Rimavičius iš Baltimore,

o . p x . I savo pusės, apdovanojo Ar-i Md. atvyko aplankyti sesutę
. ' leną gražiomis dovanomis. V. O. Verbylus ir kitusgyveno apie 100 mylių nuo. A . . uri ; JX, . Lt i . 4 . ■ Arlenos vestuves su Wil- , gimines.Toronto, Wasaga beach, tad .. rT . .. : t .... .. i Y . , i - m liam Henry Cole atsibus rug- Is I. Lietuvos, Vilniaus,retai kada atvykdavo į lo- .. . v j*- • L , • • . -. v • t i fsejo 17. Kai siuos žodžius yra atvykusi pagarsėjusi

ron ą. ai gyveno or n e, sgaįĮysjį |JUS jau pO vestu. Operos solistė Nijole Ambra- 
tai Jonas aktyviai velke lie- . . x. Ax > •. .. r-,-,, vių. zaityte. Atvyko į svečius,
uvių organizacijose. M 17^5nYfHĮęo ’Itein^^ėinrtyfŪfiio'pKviečiama tėvelio. Gi čia

užuojauta ja^wseimai. ; gyveninio. - - Reporteris ; pabus ilgesnį laika ir žada
Montrealio lietuviams kon- * * * 1 ,i certuoti.

SKAITLINGAS uvad Linkiu, linksmos viešnagės.
SUSIRINKIMAS , 1 OKON 10 I

Rugsėjo 11 įvyko Sūnų ir Šuninės Draugijos susirin PLĖŠIKAUJA 
Dukterų Draugijos Toronto įkimas, įvykęs rugsėjo 11 d.,! 
kuopos susirinkimas. Kadan-1 buvo gana skaitlingas. Buvo 
gi buvo pirmas po atostogų, j daug diskusijų. Centro Ko
tai buvo gana skaitlingas. Į mitetas pranešė, kad pagal 
Buvo apkalbėti kuopos reika- i valdžios reikalavimą, turime 
tai, išduoti įdomūs raportai. I eiti prie Draugijos likvidavi- 
Pasirodo, kad salė jau bai- mo ir pasidalinimo Centre 
giama dažyti, jau nupirktas I esamų pinigų nariams. Kiek- 
naujas pečius, tvarkomi kiti, vienam nariui bus pasiųsta 
reikalai. Tai vis dėka na-1 balsavimo blankas ir narys, 
riams, kurie savanoriškai su-1 ji pasirašęs, turi grąžinti 
tiko pasidarbuoti.

Buvo nutarta surengti 
kilmingą balių lapkričio mė- ’ 
nesį. Tai bus paminėjimas 65 i 
metų draugijos sukaktuvių, ! 
taipgi ir atnaujintos svetai-1 
nės atidarymas. Sekite spau- I 
doj pranešimus.

Centro komitetas praveda j 
balsavimą narių tarpe. Jis 
nori žinoti, ar nariai sutinka, i 
kad draugija būtų likviduota. ' 
Mat apdraudos departamen- Į 
tas jau nekuris laikas kaip 
pataria tai padaryti, kadangi 
nariai sensta, mirtys dažnė
ja, fondas (pomirtinis) gali 
neužtekti pinigų visiems po
mirtinei išmokėti. Atrodo, 
kad nariai pritaria draugijos 
likvidavimui, kadangi dabar 
pašalpa, toli atsilikusi nuo 
infliacijos, nebeturi didelės 
reikšmės.

Toronto kuopa, tačiau, ne
nustos gyvavus, kadangi ji 
persiorganizuoja į klubą ir 
veiks pagal klubo čarterį.

gi

: MONTREALIO 
I NAUJIENOS

na- < balsavimo blankas ir narys,

iš
kuopos sekretoriui prieš se
kantį susirinkimą, kuris 
įvyks spalio 2 d. 2 vai. po 
pietų, 160 Claremont St.

1-mos kp. sekretorius 
R. Rimdžius

Montreale 
plėšikavimas.

Paskutiniu laiku smarkiai 
palietė ir lietuvius. D. Pe
trauskų, L. Telenio, Ed. Ju- 
zolaičių išplėšė namus, išne
šė daug vertingų daiktų. 
Nuskriaudė ir piniginiai. V. 

Į Verbylai ištraukė piniginę su 
visais dokumentais, kas su
daro daug vargo, vėl viską iš 
naujo sutvarkyti.

Tad, mieli tautiečiai, neati- 
' darykit durų, jeigu nepažįs- 
j tat žmogaus, ir eidami žiūrė- 
j kit, kas prie šalia jūsų eina. 
; Apsisaugokite. ■

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

N. S. Barčienei

ESKIMŲ MOKYTOJA— 
LIETUVAITĖ

Pas savo tėvus Toronte 
lankėsi Beverly Morkis, To- 
nio ir Anės dukrelė. Įdomu 
tas, kad ji yra eskimų moky
toja, ir ne kur kitur, o Fort 
Chimo, apie kuri labai daug 
rašo didžioji spauda. Mat 
tenai eskimai smarkiai pas i

- : tūlo “Detroito pažams ‘Mul,
linkiĮ tuvių ambasadai c". 1\ 

' te rengėjų — org 
metais išplaukė iš Kanados | laukti dar daug gimtadienių, pirmininkus. L: D 
stoti į pagalbą Ispanijos de-' o svarbiausia—linkime Jums pos Frank N ai..s 
mokratams kovoje prieš fa-! sveikatos. i kuopos Aliulis I

“Laisvės” Adm. ir Red. ru Pažangos J 
, Daukus. Taipgi 
statvti svečiai. 
Antoinette Vai

Mielas Drauge Liūdai. 
Laisvės” kolektyvas 1......

valdžios rėmėjas. Jis 1937: Jums ilgai ilgai gyventi, su-!

Jonas, Janina Vilkeliai šizmą.
ir .

PRANEŠIMAS
M. L. Sūnų ir Dukterų Q . . , „ .. ,

Pašalpinės dr-jos susirinki- įbavitarpines Pašalpos Draugijos kuopoms Povilonis, On.i -Arn
I ir pavieniams nariams Antanas povikr-L n
i ,. . . . . i-i ... Vaitkus; i.s Baiumoi'Gerbiamieji kių tarimų, tik likos pasiuly-
: Draugijos Nariai ės: ta nariams rimtai pagalvoti

I apie Draugijos likvidavimą.
' Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.: “Centro Komitetas savo 
j Draugijos, Centro Pildanty pos(\()yje, 1977 m. gegužės 
sis Komitetas, vaduodamasis 117 nularė kreiptis į Draugi 
Ontario Ministry and Com- J jos narįus, gauti narių nuo-

- . ' monę. Tą nuomonę nariai
-i o m o o ------------- prašomi pareikšti balsavimu,Taip pat yra rengiamas draugijos likvidavimo, o taip ! nasirašant ant blankos kuria 

’augi.ios rudeninis balius, t nrnAillsiarnp Drauciios I ^Sa a ' ’ , jpat praėjusiame uraugijos i kiekvienas narys gaus, kad
’ kuris įvyko ' t)raUgįja būtų likviduojama, 
r J ar nelikviduojama.

įgaliojimu, jeigu nesirastų , Kuopų valdybos prašomos 
jėgų organizaciniam darbui sušaukti kuopų susirinkimus, 
atlikinėti tuomet eiti prie perskaitę šį laišką, padisku- 
draugijos likvidavimo. To- saVęt įteikite balsavimo blan- 
ronte pirmos kuopos masi- kėlės, kad kiekvienas narys 
niame susirinkime pirmą pasirašytų, o po pasirašymo, r . 
kartą buvo iškeltas klausi- j surinkite jas ir artimiausiu Vincė Poviloniai (t hiua 
mas eiti likvidavimo j iaiku blankus grąžinkite cen- Adele Warilo, Palsy s 

! trui. Pavieniai nariai irgi vila, Teofilė ir S’ei anija
0 i pasirašę ant blankos, grąžin- < sis; po $10: Elizabeth F 

Skite centrui, o centras visuo- Ras, John ir Man-ulla J 
I met laikysis didžiumos balsų. , lis> Alfons ir b mina 
, Lauksime balsavimo rezul- Zuzanna Danta, Fran: 
į fnfū- Antoinette Vaii l us Ų’l
| C. K. Sckr. K. Naruševičius ' Alexandra Shark

George ir Sophh Nausėda 
Tony ir Millie Vasaris, Joni 
ir Adele Klimaviue, Juhn b 
Pauline Bagdonas; po $5 
Bessie Klimas, Miko ir It r 
Stunskas, George Klaidu 
(Windsor), Anna Kamanis 
John Urbon ir Anna Tamm 
lis. Iš viso aukų surinkti

Sūnų ir Dukterų Kanados Lietuvių

mas įvyks spalio 8 d. 1:30 po 
pietų, 3447 St. Laurient St. 
Malonėkit visi po atostogų 
dalyvauti, bus daug praneši 
mų. Kurie esate jau užsire 
gistravę arba rimtai galvoja
te vykti į T. Lietuvą ateinan- j 
čią vasarą, turėsite uždėti i

1 # . • * V711LC1I IV 1VA1111OU1 J <XA1V V/Vlll“

kauciją. Nelaimei įvykus, Į mercjal Rolation įstaiga, kuri 
bus grąžinamą. ; pakartotinai ragino eiti prie

draugijos rudeninis balius, ,
kuris įvyks Šv. Kazimiero į suvažiavime, 1
salėje lapkričio 19 d. Tad, 1974 metais gegužes 12 d 

labai paplito būkite susirinkime, kuriame
viskas bus aptarta.

Valdyba

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba reikalauja, kad be 
delsimo būtų atnaujintos 
tarp Cyprus salos turkų ir 
graikų derybos. Ypač po 
mirties prezidento Makarios 
paaštrėjo tarp jų konfliktas.

mas eiti prie imviuavimv, 
Draugijos, todėl, kad doleris | 
paliko labai atskiestas, 
mokama pašalpa paliko ma
žaverte. Nebuvo daryta jo-

desnę kalbą apie sa>o vie 
nagę Tarybų Lietuvoje s 
vasarą ir apie \ ihiies“ \ 
jų. Pirmininkė pranešdau

riek1 u L niai a?. .*12; * ■; 
tu seniam-aa m-a 
narė $250; .Am m 
$30; Detroito Lietu 
terų Pažangos kini 
po $20 aukoju: Ar;

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, dukrai 
Helen Kaily, anūkams John ir Shelai, taipgi 
giminėms Kanadoje ir Lietuvoje.

A. Jurgutaitis
A. Berškienė
J. Valaitis
J. M. Grigaliūnai
J. O. Žiuliai
F. R. Balnys
A. Jozaitis
A. A. Gužauskai
Ch. Morkūnas
P. M. Daugielai
O. Vilkelienė
A. R. Rogers
J. Hewchuk
W. Patrylok
B. Waitecevič
M. Felkowich
W. Deit
J. S. Kevežai
B. Žukauskas
W. P. Griška
J. Petkauskas

S. Karvelis 
Ch. O. Naruševičiui
Mr.-Mrs. Stanley—Lors 
W. M. Weiditch 
P. O. Pajuodžiui 
Walter A. Daukantas 
Stella Snesky
Loren Agnes Buchingams

F. E. Lauruševičiai
A. R. Antanavičiai
W. S. Straževičiai
M. Vaitkienė
J. Žukauskas
P. Kunėius
M. Kuprėnas
K. A. Kevežai
W. Wex
A. Leimonas
J. Hgutis
J. A. Mockeliai

MONTREAL, QUE., CANADA

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus
Tjr- • • • -w-jr • 1 •Kazimierui Kielai

Liūdime netekę tautiečio ir giliai atjaučiame 
velionio visus artimuosius ir gimines.

V. O. Verbylai
J. N. Brakniai
J. V. Knis tautai
J. S. Čičinskai
A. E. Morkevičiai
L. P. Kisieliai
P. Bendžaitienė
O. Veršinskienė
N. Venskaitienė
S. Petronienė
J. Mickūnus

V. Zavišienė
E. Juraitienė
J. Stukas
A. F. Suplevičiai
J. E. Urbanavičiui
R. M. Karalevičiai
A. Sadauskas
M. Cekaitienė
M. Janušienė
J. P. Skripkai

Mirus

Kazimierui Kietai
ilgamečiu! LLD nariui

Labai apgailestaujame netekę gero nario ir kartu 
reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
Montrealo kuopa

i Binghamton, N. Y.
I

Dar kartą noriu priminti 
I mūsų LDS kuopos narių pa 
I rengimą, įvyksiantį spalio 2 
dieną Legion Hall, Clinton ir 
Grace St.

Kviečiame dalyvauti. Tu- 
i rėsime vakarienę ir filmus, 
: kuriuos parodys LDS prezi- 
I dentas Servit Gugas. Turėsi
me smagų taiką ir progą 
pasikalbėti su draugais.

Tikietai platinami. Nepa
mirškite jų įsigyti.

Į parengimą kviečiame ne 
Įtik vietos lietuvius, bet ir iš 
apylinkės, dalyvauti ir su 
draugais praleisti taiką pas 
mus Binghamtone.

M. Lynn

. >68.4 1.

MONTREAL, CANADA

Pardavimui bei 
išnuomavimui

Lietuviai, kas norėtų pirkti 
dupleksą arba nuomoti visą 
dupleksą bei kambarį vienam 
ar vedusiai porai, prašome 
kreiptis:

7420 Dollier St.
Leonard

P. O. Montreal—H1S-2J6

$765.
Rengimo kumisja su. 

ko rugpiūčio 31 d. ir a 
padalino per pusę “Lai 
ir “Vilniai“, o pikniko ] 
nuo laimėjimo, \ ‘dgių ’ 
rimų — ant nuo miciu. 
gi Į “Laisvę' 

; $462.19, f “Vilių
Rengimo komisija prašė 

i padėkoti visiems už atsilan- 
[ kymą į pikniką pu stogu, už 
j aukas pinigais ir valgiais, 
i o ypač visiems pikniko dar- 
j bininkams, kurie aukojo sa- 
I vo laiką ir darbą. Piknikas 
po stogu 
vyko.

tikrai gerai pa
Stefanija

kuriama' neįprastas 
jame bus surink- 

kas susųę su teisiu-

Tunise 
muziejus 
ta visa, 
gurnu nuo pat Kartaginos lai 
kų: teismo dokumentai, įs 
tatymai ir kodeksai, neigi tei 
sėjų drabužiai.
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PI IIIjADELPHIA, pa.
Svečiuose pas girnų dalyviai. O parengimų

Lyros choristus į per 55 metus buvo daug. 
Rugsėjo dienos rytas buvo ; Visuose man teko šį tą padir- 

vėsus ir saulėtas. Oro biuras i bėti.
žadėjo vėsia, saulėtą dieną. 1 Į Lyros choristų sueigą 
Su F. Wblant skubėjome į atvyko arti 60 įvairaus am- 
Behmerių kaina, netoli žiaus asmenų ir keletas jau- 
Schwenksville, Pa., manyda-; nuolių. Antai: J. Kutra su 

žmona atvykęs net iš Flori
dos, Seno Vinco dukra iš 
Gibstown, N. J., žymi chor
vedė Milda Stensler, solistas

er ir Bob Bender su žmona.' Bekeris, Alice Pivariūnaitė 
ustebau sužinojęs, kad iš New Jersey, ir dar keletas 
>ob' v ra Juozo Bendaravi- 
aus, kadaise buvusio darbš- 
r LLD 10 kuopos nario, 

u įnirusio prieš virš 15

nū, kad ten gal prireiks ir 
mūsų rankų darbo. Bet rado
me jau sudus baigiamus ap
dengti Darbuojasi J. Beh-

Atsisveikindami dalyviai 
dėkoja už pakvietimą. Klau
sia, kada ir kur bus sekanti 
sueiga? Niekas nepasakė, 
nes jie neturi veikiančios 
valdybos, ar komiteto.

Kalbėjausi su iniciatoriais į 
ir darbuotojais jų parengi
muose. Pasirodo, kad visi jų 
tėveliai darbavosi pažangos 
labui.

Mano širdingiausi linkėji
mai geriausios sėkmės cho
ristų sueigoms, nes tai yra 
lietuvybės palaikymas. Taip
gi širdingas ačiū pirmūnėms 
darbuotojoms Alicei Pivariū- 
naitei, Rožytei, Tessie Butvi- 

j laitei, Robertui ir Jenei Ben- 
I daravičiams ir daugeliui savo 
darbu rėmėjų. R. Merkis

Puikiai pasivaišinsime “Laisvės” vajaus proga
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 25 DIENĄ, 1 VAL.

LAISVES SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK

BUS DUODAMI SKANUS PIETUS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS
Už šio pobūvio maistą ir vaišes apmoka “Laisvės” Bendrovės direktorius Jurgis 

Stasiukaitis, kuris reikalauja, kad viskas būtų kuogeriausias. Jis tai daro pagerbdamas 
savo žmonos “Laisvės” administracijos darbininkės Sofijos gimtadienį.

Sueikime visi ir sykiu su Stasiukaičiais pasilinksminsime, palinkėdami mūsų 
gerbiamai draugei Sofijai ilgiausių metų. Auka $7.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

Pramogų kalendorius

į SPALIO 29 D.
■ ŠEŠTADIENI

New Yorko Pažangios 
Draugijos ruošia Spalio Re
voliucijos 60-mečio minėjimą. 
Bus meninė programa, trum
pos kalbos ir vaišės, Laisvės 

1 salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Į Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
• vai. po pietų.

SPALIO 30 D.
Lietuvių Moterų Klubas 

rengia pietus su programa. 
Pelnas skiriamas “Laisvės” 
fondui. Pradžia 1 vai. Vieta: 
157 Hungerford Street, 
Hartford, Conn. Auka $5.

LAPKRIČIO 13
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas, pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės Salėje, 

i 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Labai nemaloni i .MUSŲ PADĖKA
Antradienio rytą (apie 2-rą ; Mes užauginome du sūnus, 

vai.) du plėšikai išlaužė rūsy- [ Stengėmės, kad jie užaugtų 
je langą ir įsibriovė į “Vieny
bės” namą.

Žinoma, tuo laiku visi mie
gojo. Užlipę į pirmąjį aukštą, 
jie pirmiausia įėjo į “Vieny
bės redaktoriaus Jono Valai
čio miegamąjį kambarį
pradėjo jo kojas ir rankas i Roslyn Bernstein. Privatinio

I Mirė K. Nečiunskas
Praėjusį sekmadienį (rug- 

i sėjo 18 d.) mirė visiems new 
1 yorkiečiams gerai žinomas 
! draugas Kazys Nečiunskas, 
! kuris seniau veikė su mumis 
■ siuvėjų unijoje, LLD ir viso- 
i se kitose mūsų draugijose.

Jis buvo pašarvotas Hicks- 
! ville, Long Island, kur gyve- 
i no (nuo 1971 metų), po to kai
jį ištiko smūgis (stroke), pas 
savo dukrą Adelą Wilson.

I Kazys buvo palaidotas ke- 
! tvirtadienį Maspeth Mount 
' Olivet kapinėse šalia savo 
mylimos žmonos, kuri mirė

| 1954 metais, 
vamz-j Taipgi didelis ačiū drau- Plačiau apie mielo draugo , vės

Į džiais, sužeidė rankas, per-i gams ir prieteliams, kurie Į gyvenimą bus parašyta se- posėdis, Laisvės salėje. Visi
j kirto galvą, kad net reikėjo jaunavedžius pasveikino ir i kančiame “Laisvės” numery- dalyvaukime.
kreiptis į ligoninę; žaizdą suteikė jiems gyvenimo pra- ; je. Ieva i

galvos dešinėje pusėje gydy- džiai dovanų. O sveikinimų 
tojai susiuvo.

Mūsų užuojauta vienybie- bet ir tolimesnių kolonijų 
čiams. draugų.

Mes, Paul tėvai, reiškiame 
per “Laisvę” širdingą padėką 
visiems draugams ir drau
gėms.

Nellie ir Paul Ventai

new jerseyiečių.
Po skanių užkandžių, suse- | 

dom, ratu ir, vadovaujanti 
Rožytei ir Mildai, prasidėjo 
dainos dainelės. “Kai aš tu- 

■‘Sė-| 
u. ...........  Kur! Waterbury, Conn,
bėga Šešupe, ir kitas seno-1 
viškas, bet labai malonios: Laikas bėga greitai, taip 
daineles. pat ir žmogaus gyvenimas, ir

Praeities prisiminimai, ! mes nė nepajantame, kaip 
draugiški pokalbiai visų prabėgo tiek daug metelių J pririšti prie lovos. J. Valai- [ pobūdžio vestuvių pokylis 

klausos sumažėji- mėgstami. O čia dienos 1977 m. spalio 3 d. sukanka 1 čiui pabudus, plėšikai tuoj įvyko mūsų namuose.
vgi sužinojau, kad trumpėjimas, tolimos kelio- 50 metų mūsų vedybiniam ! pradėjo reikalauti pinigų ir. Mes norime per mūsų laik- 

gyvenimui. 'brangenybių (jewelry). Ar | raštį “Laisvę” išreikšti padė-
,, , ... į negana greit Valaitis jiems i ką “Laisvės” ir “Tiesos” ko-

' es per uos me us ejome 1 ar kokios kitos i respondentams už vestuvių
: petys Į petį, Žingsnis I zings- ; nrip?aqtipq u smukini oi ims anrašvma nį darbuose, politikoje, vei- i prieza?t,esv ?e . smarkiai, eigos aprašymą.
I.: / 'apmušė švininiais; kimuose. Mes per tuos me- ' 
Įtus pergyvenom visko—blo
go ir gero.

l’o ne iR t) ir svečiai prade-J rėjau kaime mergelę, 
1.' atvažiuoti. Vis po kelętą, • jau rūtą, sėjau mėtą,’ 
i.iuy.iausia moterų. Sveiki
em ės bučiuojamės. Mane

-■i vadina vardu R. M., o aš
m prisir enu nė pavardžių.

-u kitais ir susikalbėti sunku 
iu-i mano

S !’. PETERSBURG, FLA.

rus

žangiečių paren- nės . .

Mirus

Natalie Lenigan
•.krame nuoširdžią užuojautą jos šeimai:

John Martin, Harry ir Jack Lenigan ir 
1 s. dviem broliam ir sesutei Lietuvoje ir 

riminėms ir artimiesiems Amerikoje ir 
v je. Mes kartu su jumis liūdime.
? Marten

sū
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Pataskas 
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S. Yuknis 
J. Bakšys 
J. Betts 
J. Stančikas
L. Tvaska 
•T ir T. Lukas 
A. Yurevich 
W. ir M. Žukai 
J. Andmlienė
E. Valley
T. Sholūnas
F. ir O. Bunkai C. Ruk 
F. ir M. Miller 
J. Judickas 
E. Galvin
M. Sharova 
A. Budris 
H. Bernotą

V. Casper
J. White
J. Puishis
M. Rutkauski
L. Tvaska
J. Greblick

J. ir A. Rūbas 
W. Dubendris 
E. Keiraitis 
V. Repečka

r r u nskienė 
ir H Sarkiūnas

M ErLsrhūncii 
D. Mik>ilapinienė 
J ir P. Stanley

H. Sū turis
M. Klishus
A. Brewer
P. Semonienė
M. Steinys
N. Petronis

ROCHESTER, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Julia Kontenis
mirė 1975 m. rugsėjo 27 d.

Jau praėjo dvejetas metų nuo mano mylimos 
žmonos Julijos mirties, bet aš niekur nerandu 
carnvbos. Tur būt taip ir bus iki aš ateisiu pas 
Tave, mano mylimoji.

F. KOUTENIS

MIAMI, FLA.

Mirus ’

John Koch
Reiškiame širdingą užuojautą Jums, mieloji 

Marie Koch ir visiems velionio artimiesiems. 
Jaučiame Jum nemalonią padėtį netekus savo 
mylirim gyveninio draugo. Linkime Jums ištver
mės ir sveikatos išgyventi liūdesio momentą.

MR. & MRS. H. EAGON 
Dania, Fla.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
I ndertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

gerais ir padoriais lietuviais 
ir Amerikos darbo žmonių 
prieteliais.

Šių metų rugpjūčio 19 d. 
jaunesnysis sūnus Paul sukū
rė šeimynini gyvenimą su čia

ir | gimusia ir augusią mergaite

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, rugsėjo 26 d.,
2 vai. po pietų, įvyks “Lais- 

Bendrovės direktorių

A. R., Sekr.

Minėdami 50 metų mūsų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 
mes aukojame spaudai 
$1,000: “Laisvei” $500, Lite
ratūros Draugijai $300, “Vil
niai” $100, ir “Daily World 
$100. Lai gyvuoja darbinin
kiška spaudą.

Joseph ir Marion 
Svinkūnai

Nuoširdžiai dėkojame už 
šią gražią spaudai paramą ir 
prašome priimti nuo “Lais
vės” kolektyvo šia garbinga 
proga linkėjimų sulaukti dar 
daug laimingų ir saulėtų me
telių.

Redakcija

Ieva

buvo daug ne tik iš vietinių,

Miami, Fla.

Prasidėjo

Reikalinga šeimininkė arba 
vedusi pora pagaminti sek
madieniais pietus Lietuvių 
Socialiame Klube.

Reikalui esant galime duoti darbymetis 
butą ir kitus patogumus. Dėl 
algos ir darbo sąlygų, prašo
me tartis šiuo adresu:

Lithuanian Social Club
2610 N. W. 119th Street
Miami, Fla. 33167

(38-39-40)

BRIDGEPORT, CONN
LDS 74 kuopa turėjo gra

žią išvyką rugsėjo 11 d. 
gražiame Valst. Parke prie 
jūros Westporte. Susirinko 
gražus svečių būrelis iš apy
linkės miestu, taipgi atsilan
kė ir LDS Centro žymi 
veikėja Anne Yakštis. Visi 
dalyviai geriausiame ūpe ir 
dideliame draugiškume vaiši
nosi ir malonų laiką leido, 
užbaigdami vasarinį parengi
mų sezoną.

Turiu pažymėti ir tai, kad 
dalyvavo du LDS nariai gra
žuoliai tik po apie dvejų 
metukų amžiaus. Tai jau 
ketvirtosios kartos nariai. 
Kaip malonu būtų matyti, 

1 kad tokie gražūs žiedai daly- 
Į vautų LDS parengimuose ne 
i tiktai po du ar tris, bet 
I desėtkais.

Didelė retenybė mūsų pa
rengimuose susitikti žemietį 
iš mūsų Žemaitijos kampelio. 
O šioje išvykoje susitikau 
vieną iš mano “parapijos,” 

; kuris su LDS turistų grupe 
; vyko Lietuvon. Jis sako, kad 
jam buvo laimė atsiskirti nuo 
savo grupės ir aplankyti sa
vo mielą gimtinę Šidlavos 
apylinkėje. Jis labai džiau
giasi ta laime. Taipgi ir man 

! buvo malonu klausytis jo 
i pasakojimo apie mano gimti- 
' nę Šidlavą, kuri šiais laikais 
! vadinama “Šiluva.” Dėl viso

pareigas, ir žmonės gali pil
noje laisvėje lankyti bažny
čias ir melstis. Bet jeigu 
kunigai mėgina per pamoks
lus agituoti žmones prieš 
valdžią, jie gali iš vyriausy
bės susilaukti drausmės.”

Tas mano parapijonas yra 
tikintis žmogus. Jis buvo 
įėjęs į Šidlavos bažnyčią ir 
klausėsi mišių kartu su kitais 
dalyviais. Taipgi, jis sako, 
šiandien žmonės Lietuvoje 
gražiai gyvena, gerai paval
gę, gražiai apsirengę, bedar
bės nepažįsta ir apie ją 
nesirūpina. O iš pabėgėlių- 
vaduotojų tiktai juokus kre
čia, ir negali įsivaiduoti to
kios keistenybės, būtent: 
Lietuvą išvaduoti iš lietuvių!

Mano parapijonas labai pa
tenkintas ekskursija į Lietu
vą ir džiaugiasi ta malonia 
viešnage.

* * *
LDS 74 kuopa rengia pie

tus, kurie bus duodami 1:30 
po pietų. Bus rodomi filmai 
iš Lietuvos. Filmus rodys 
LDS prezidentas Servit Gu
gas iš Detroito, kuris šią 
vasarą lankėsi Lietuvoje ir 
nufilmavo daug įdomybių, 
nepaprastai gražių Lietuvos 
vietovių ir šių dienų įvaire
nybių. Taigi, mielas lietuvi ir 
lietuvaite, nepraleisk šios 
nepaprastos progos pamatyti

; ko, aš jo paklausiau: Kaip savo tėvynę Lietuvą, išgirsti 
dabar ten yra? Anais laikais, gražių lietuviškų dainų, ku
kai būdavo išeini iš bažny
čios, tai palei šventorių taip 
vadinami “pauparninkai” ar
ba škaplierninkai pasistatę 
tam tikras “būdas” biznevoja 
įvairiomis brostvomis, mal
daknygėmis ir tam panašiai? 
“Ne,” jis sako, “dabar to 
nebėra, bet toliau nuo bažny
čios yra krautuvė, kurioje 
gali nusipirkti, taip sakant, 
religinių dalykų užtektinai, 
niekas nepersekioja; gali 
laisvai atlikinėti bažnytines

Po vasaros atostogų ir di
delių karščių, Aido Choras 

j susirinko į pirmas praktikas. 
Visi choristai labai gerai nu
siteikę, pakilusiame ūpe ir 
pasiryžę dar ilgai dainuoti, 
lietuviškomis dainomis links
minti publiką.

I Aido Choras su visa pažan- 
| giaja pasaulio žmonija švęs 
Didžiojo Spalio 60-mečio ju
biliejų. Choras pradėjo mo
kytis Spaliui pritaikytas dai- 

! nas.

BRIEFS
Soviet rehearsal. Attendance was 

program 
recently

American and 
youths joined in a 
of music and dance 
at the McBurney Y, under
sponsorship of the Ameri
can-Soviet Youth Forum of 
Pleasantville. The eight 
young Soviet performers 
who participated were on 
their way home after a 
two-week educational and 
cultural exchange that inclu
ded stays at Carroll College 
in Waukesha, Wis., and at 
Chicago, Washington and 
New York. They had been 
selected to participate in this 
exchange by the Committee 
of Youth Organizations of 
the USSR.

* * *
Kennedy Center and New 

York’s Metropolitan Opera 
Association announced that 
Cuba’s national ballet and its 
prima ballerina Alicia Alonso 
will come to the United 
States next spring.

Aido Choras turi gerai 
pasiruošti laikraščio “Lais
vės” metiniam koncertui, ku
ris įvyks lapkričio 13 dieną.

Aido Choras gali didžiuo- j 
tis, turėdamas energingą ir 
pasiryžusią mokytoją Mild
red Stensler ir aidiečius, 
kurie per daug metų chore- 
dainuoja.

II
Po pamokų Onutė Babar-1 

skiepė, minėdama savo gim- ' 
tadienį, apkrovė stalus mais- i 
tu ir gėrimais. Julė Lazaus- • marvelous book that will put [

* *
Fall is here, and many of 

us who dreamed about get
ting into the woods for cam
ping or hiking or learning 
something about the out
doors haven’t yet made it. J 
But even if you didn’t have a I 
vacation like that, there is a ]

good and after the rehearsal 
Ona Babarskas treated us a 
good home made dinner. 
Happy birthday was wished 
to her and many thanks 
extended.

SOVIET PERFORMERS
IN NEW YORK

kienė, pagerbdama savo [the beautiful and historically I 
draugę Onutę, iškepė gimta- 

I dienio tortą. Choristai padai- 
; navo jubiliatei “Ilgiausių me
tų,” palinkėjo geros sveika
tos ir ilgai būti tokia ener
ginga ir darbščia kaip iki 
šiol.

I interesting places on the! 
; outskirts of N. Y. City with-, 
in your path. The New York i 
Walk Book, published by the 
naturalists of the New York, ; 
New Jersey Trail Confer
ence and the American Geo-

; graphical Society, contains 
i terrific suggestions and de-Onutė Babarskienė sako

Man šis gimtadienis yra labai : Įaįie(j descriptions of jour-,
džiuginantis, gavau sveikini
mų ir iš Lietuvos. Per jau 
gana ilgą savo gyvenimą 
labai norėjau turėti lietuviš
ką tautinį kostiumą, tai šie
met gimtadienio proga jį į 
gavau. Tai yra didelė man 
dovana!

neys in the wilderness areas ! 
around our city.

rios aidės iš jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių krūtinių. Tokia 
proga šiais laikais yra didelė 
retenybė. Visi geros valios 
lietuviai esate kviečiami. Vi
si būsite maloniai priimti ir 
skaniai pavaišinti lietuviš
kais skanumynais.

Šis gražus pobūvis įvyks 
lapkričio 6 dieną, Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos sve
tainėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn.

Šidlavos Žemaitis

0 mes visi linkime Onutei 
Babarskienei sulaukti dar 
daug gimtadienių, būti svei
kai ir dar ilgai dainuoti 
J___  P. Ventachore.

P. S. Prašome visų aidie- 
čių įsitėmyti, kad šeštadienį, 
rugsėjo 24 d. choro pamokų 
neįvyks, nes sekmadienį, 
rugsėjo 25 d., bus “Laisvės 
vajaus parengimas.

Prašome visus choristus 
susirinkti į pamokas spalio 1 
d., šeštadienį, 3 vai. po 
pietų. Valdyba

* * *
Melodies of beautiful Lith- j 

■ uanian songs filled Laisvė’s ■ 
hall Saturday, afternoon, i 
Sept. 17. New York Aidoj 
Chorus had its season’s first!

Ona Babarskienė

New York is having Soviet 
Festival at Majestic Theatre 
and the Radio City Music 
Hall on Consecutive nights.

“Estrada,” the greatest ar
ray of Soviet popular enter
tainers ever assembled on 
one stage, had its premiere 
at the Majestic on Tuesday, 
Sept. 20.

“Estrada” means “variety” 
in Russian. It consists of five 
of the most famous troupes 
in the entire Soviet Union: 
the best acts from The Mos
cow Circus, the most popular 
singing group; Souvenir, a 
young and exciting troupe of 
both classical and folk dan-

i cers; Tulips, a dazzling Mon- 
Į golian company of singers, 
' dancers and acrobats, and 
four of the top pantomimes

i in the sprawling U. S. S. R. 
I And the 65 star performers 
i who make up “Estrada” will 
| be performing nightly except 
Sundays with matinees on 
Wednesdays and Saturdays, 
through October 8.

Prices range from $7 to 
$15, Monday through Thurs
day evenings, and Wednes
day and Saturday matinees; 
and from $9 to $17.50 on 
Friday and Saturday even
ings. Tickets are available at 
Ticketron or at the Majestic 
Theater box office, 247 West 
44th St., Manhattan. Ilse




