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KRISLAI
Mūsų spaudos vajai 
Gražios “Laisvei” dovanos 
Jau turime kandidatus 
Juodas istorijai lapas 
Parama mokslus tęsti

— Rašo J. Gasiūnas —

Pasikalbėsime apie tai, kas 
mums šiuo metu svarbiausia.

Dienraštis “Vilnis” paskelbė 
4pavo vajų. Vajus prasidėjo 

rugsėjo 1 d.
/ “Vilnis” prašo visų skaity
tojų ir kitų 'pažangiųjų lietu
vių talkos atnaujinti prenu
meratas ir gauti daugiau nau
jų .skaitytojų.

Laisviečiai taipgi gali su pa
rama prisidėti. Svarbu dien
raštį “Vilnį” išlaikyti ir tvir
tinti.

Skaitėte “Laisvėje” vajaus 
paskelbimą! Vajus prasidės 
spalio 1 d. Laikas jau dabai 
ruoštis prie vajaus, kad jis 
tikrai būtų sėkmingas.

Vajaus metu turime atnau 
jinti visas senas prenumera 
tas ir dar gauti naujų prenu 

i m oratorių.
Taipgi “Laisvės” direktoriai 

nutarė vajaus metu sukelti 
$15,000 fondą, kuris galėtų 
užtikrinti “Laisvės” gyvavi
mą per sekamus 12 mėnesių.

Tai bus nelengvas darbas, 
bet visiems taikau j ant jis ga- 

4)1 pilnai pavykti.

i

į^rangias’ ‘‘Laisvęi” dovana? 
gilome iš Brockton, Mass 
Pranas ir Kazimiera Čereška 
mums rašo: ' i ’ ’

“Mudu rugpiūčio 3 d. šven
tėme 60 metų vedybinio gyve 
nimo sukaktį. Ta proga mu 
du aukojame “Laisvei” 8 Lie 
Namo Bendrovės serus—$20 
vertės.”

Nuoširdžiausiai sveikinam 
mūsų gerus draugus jubiliatu 
ir kartu dėkojame jiems už to
kias gausias dovanas. Link 
me jiems ilgo vedybinio gyve
nimo ir geros sveikatos.

e 
s

Anna Apšega-Walins iš Ali
na Maria, Floridos, prisimin
dama savo vyro Prano Apše
gos 10-metinę mirties sukak
tį, aukoja “Laisvei” du Liet. 
Namo Bendrovės Šerus.

Už šią gražią dovaną jai 
širdingai ačiū.
m Laukiame daugiau “Laisve ” 
dovanų.

Praėjo republikonų 
mokratų konvencijos, 
jau turime kandidatus

s prezidento vie- 
abejonės jau ne
klausimas, kuris

ir de- 
Dab ir 
prezi

dento ir vice prezidento vie
toms. Jokios 
bėra. Tik .] 
kandidatas bus sekamas Jun 
tinių Valstijų prezidentas.

Karas Vietname—vyriaus ia 
ir išrišti sunkiausia problema. 
Nixonas sako galėsiąs laimuti 
“garbingą taiką.” Humphrey 
taipgi sako galėsiąs laimėti 
“garbingą taiką.”

Bet kaip “garbingą taiką 
laimėti? Juk prez. John jo
nas visą laiką kalba a >ie 
“garbingos taikos” laimėj irią. 
O jos niekur nesimato, ka *as 
žiaurėja.

ta-

Stambiomis raidėmis istori
jon bus įrašytas naujas juodas 
lapas, kad Chicaga ir demo
kratų konvencija buvo mil 
rinės apgulos padėtyje, kitaip 
^ąkant, karo stovyje.
~ Policija, milicija ir kariuo
menė gynė demokratų kon-
vejfciją nuo demonstrant

Žemės drebėjime 
žuvo 30,000

Kakhk, Iranas. — Šioje 
apylinkėje ištikęs žemės 
drebėjimas buvo toks bai
sus, kad šį miestelį paver
tė į griuvėsius. Iš 7,000 gy
ventojų 6,000 buvo užmušti.

Nukentėjo daug kaimų ir 
miestelių į rytus 450 mylių 
nuo sostinės Teherano. La
bai daug nuostolių padary
ta.

Apskaičiuojama, kad. žu
vo mažiausia 30,000 žmo

Hubert Humphrey dalyvavo 
demonstraci j o j e

New York.—Vice prezi
dentas Humphrey, demokra
tų prezidentinis kandida
tas, dalyvavo Darbo Dienos 
demonstracijoje. Jis marša- 
vo kartu su AFL-CIO pre
zidentu Meany ir kitais uni
jų vadovais.

Vieni žiūrovai juos svei
kino, kiti baubė, kam Hum

Demokratinė Taikos Sąjunga ir 
Nacional. Išsilaisvinimo frontas

Šaigdrias.—Jungtinių Val
stijų valdiškieji analistai 
(nagrinėtojai) savo raporte 
nurodo skirtumus tarp Na
cionalinio Išsi laisvinimo 
Fronto (partizanų organi- 
zacijos) ir Nacionalinių 
Demokratinių ir Taikos Jė
gų Sąjungos.

Pagrindinis skirtumas ta
me, kad frontas kalba apie 
visą Vietnamą, kaip vieną 
šalį, o sąjunga kalba apie 
nepriklausomą Pietų Viet- 

reikalaujančių baigti karą 
Vietname, naikinti skurdą ir 
rasinę diskriminaciją, nomi
nuoti McCarthy, kaip taikos 
kandidatą.

Majoras Daley — smarkus 
vyras. Brutališka jėga jis pa
dėjo Humphrey laimėti kan
didatūrą ir prez. Johnsonui— 
karinę platformą karo klausi
mu.

s
g-

Na, o kas gali atsitikti lap
kričio rinkimuose? Chicagoje 
dešimtys tūkstančių demonst
rantų, šimtai policijos sudau
žytų, kiti šimtai areštuotų jau 
pasisakė prieš Humphrey.

Demokratų Partijoje pasi
dalinimas milžiniškas. Tiesa, 
prez. Johnsono politika laimė
jo daugumą konvencijos dele
gatų, bet ji negalėjo laimėti 
daugumos piliečių.

Daugelis nusivylusių taikos 
kovotojų kalba apie trečios 
partijos kūrimą ir trečio pre
zidentinio kandidato iškėlimą. 
Tai parodys netolima ateitis.

Washington© valstijos uni
versiteto 800 tarnautojų iš sa
vo uždarbio sudėjo $50,000 
fondą finansuoti beturčius stu
dentus.

Tokių studentų, norinčių 
lankyti Washington© universi
tetą ir finansiniai neišgalin- 
linčių yra apie 300. Tai bus 
jiems graži parama mokslus 
tęsti.

nių. Bet dar daugelio visai 
nesuranda, tai žuvusių ma
noma turėti daug daugiau.

Pribuvo greita pagalba 
iš sostinės Teherano, taip
gi ateina pagalba ir iš kitų 
šalių.

Draudžia filmą rodyti
Ženeva. — Šveicarijos val

džia uždraudė įvežti ir ro
dyti Šiaurės Vietname su
kurtą filmą “Audra kyla”.

phrey ir' Meany remia ka
rą Vietname.

Apskaičiuojama, kad de
monstracijoje dalyvavo apie 
100,000. Tai mažai. Daugelis 
organizuotų darbininkų at
sisakė maršuoti kartu su 
tais, kurie padeda preziden
to Johnsono karinei politi
kai.

namą. Raporte atžymėta, 
kad frontui vadovauja ko
munistai, o sąjungai — ne- 
utralistai ir pacifistai.

Sąjunga buvo sukurta šių 
metų balandžio 20 ir 21 die
nomis netoli Saigono. Jos 
pirmininku yra Trinh Dinh 
Thao. įžymus advokatas, 
pasiskelbęs pacifistu. Jis 
buvo 1965 m. du kartu areš
tuotas — pirmą kartą už 
dalyvavimą budistų judėji
me, antrą — už dalyvavi
mą taikos demonstracijoje 
Saigone. Dabar jis slaptai 
gyvena.

Sąjungoje yra nemažai 
smulkiųjų biznierių, šeimi
ninkių, studentų, intelektu
alų. Sąjunga kovoja už Sai
gono valdžios pakeitimą ko
alicine valdžia, kurioje tu
rėtų atstovybę ir partizanų 
frontas.

Meany vėl teisina 
karą Vietname

Washington. — Min ė d a- 
mas Darbo Dieną, AFL-CIO 
prezidentas Meany pateisi
no prez. Johnsono vedamą 
karą Vietname ir smerkė 
tuos, kurie priešinasi karui.

Jis begėdiškai šaukė, kad 
Šiaurės Vietnamas ir Viet- 
kongas yra kalti dėl karo, 
kaip esanti kalta Tarybų 
Sąjunga dėl invazijos į Če
koslovakiją.

Ilgaplaukiai vejami

s į Turki- 
išvaro.

Instanbul. — Turkijos val
džia uždraudė įvažiuoti hip- 
piams ir bitnikam 
ją ir ten esančius

Ministras Sukąn sako: 
Šie žmonės netu 
prastai apsirengę 
tikus naudoja.

'i pinigų, 
ir narko-

Gražios Ignalinos apylinkės, ežerai sutraukia kasmet tūks
tančius turistų iš visos Tarybų Sąjungos. Palūšėje, ant Lūšio 
ežero kranto įsikūrusi turistinė bazė vienu metu gali priimti 
400 poilsiautojų, aprūpinti juos palapinėmis, kuprinėmis, val
timis, miegamaisiais maišais.

Nuotraukoje: “Iki pasimatymo Lietuva, iki pasimatymo 
Ignalina.” — sako mokytoja iš Maskvos Zoja Mečik.

A. Brazaičio nuotrauka.

Lietuvos fizikų grupe atvyko 
j Jungtines Valstijas

Vilnius (ELTA). — Į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas dalyvauti Roče s t e r i o 
mieste (600 km nuo Niu
jorko) įvykstančioje pirmo- 
je pasaulinėje- t konferenci- 
joje el^ktrof otograf i jos 
klausimais rugpiūčio 28 d. 
išvyko penki Lietuvos fizi
kai. Tai^-Vilniaus V. Kap
suko universiteto puslaidi
ninkių fizikos katedros ve
dėjas docentas J. Viščiakas 
ir Elektrografijos moksli
nio tyrimo instituto bend
radarbiai R. Baltrušaitis, 
J. Sidaravičius, E. Čepenka 
ir N. Galvydis.

Iš trijų pranešimų, ku
riuos konferencijai pateikia 
Tarybų Sąjunga, du skaitys 
Lietuvos mokslininkai. Dar

Kaip neonaciai ruošė perversmą 
Čekoslovakijoje

Berlynas.—Beatrice John
son, “Daily World” kores
pondentė, rašo, kaip buvę 
hitlerininkai ruošė pervers
mą Čekoslovakijoje.

Prez. Johnsono atstovas 
rytų Europoje Z. Brzezins
kis tuo klausimu parašė 
knygą ‘“Alternative to Par
tition”, kurioje rašo, kad 
Čekoslovakija buvo numato
ma ištraukti iš socialistinės 
stovyklos. Brzežinskis juk 
gerai žino tuos planus, nes 
jis bendrai veikia su ueo- 
naciais Vakarų Vokietijoje.

Skelbiamos liberalinės re
formos suteikė fašistams 
progų plačiau veikti Čeko
slovakijoje ir palaikyti ry
šius su Vak. Vokietijos neo- 
naciais. Atsirado Čekoslo
vakijoje įvairiausių “tu
ristų”, kurių per pirmą šių 
metų pusmetį iš Vak. Vo
kietijos atvyko 368,000. 
Tarp jų buvo buvęs Gesta
po viršininkas Erich Wen
ger.

iRevanšis t ų organizacija 
sumobilizavo apie 40,000 vo

du vilniečių referatai bus 
išspausdinti konferenc i j o s 
darbuose. |

Lietuva turi bene labiau-1 
šiai išvystytą elektrografi
jos pramonę šalyje. Jai iš
augti padėjo svarūs mūsų 
respublikos fizikų darbai, 
ypač tyrinėjant puslaidinin
kius ir pritaikant juos prak
tikoje.

Manoma, kad docentas J. 
Viščiakas JAV perskaitys 
kelias paskaitas puslaidi
ninkių fizikos klausimais. 
Jis taip pat pirmasis tarybi
nis mokslininkas, kurį pa
kvietė apsilankyti savo la
boratorijose General Elect
ric kompanijos moksliniai 
vadovai.

kiečių prie Čekoslovakijos 
rubežiaus, kurie laukė pro
gos pasigrobti Sudeteną.

Dešinieji Čekoslovakijos 
reformistai ir Vak. Vokie
tijos revanšistai pasitenkin
tų komunistų valdžios pa
keitimu sociald emokratų 
valdžia, su kuria jie galė
tų susikalbėti per Vak. Vo
kietijos socialdemokratų va
dą Willie Brandtą, Vak. Vo
kietijos užsienio ministrą.

Suokalbininkai buvo už
tikrinti, kad Jungt. Valsti
jos jiems padės susidoroti 
su Čekoslovakijos socializ
mu.

Demonstravo 200,000
Mexico City. — 200,000 

darbininkų, intelektualų ir 
studentų demonstravo sos
tinės gatvėmis. Jie nešė 
tūkstančius vėliavų.

Reikalavo paleisti iš ka
lėjimų 85 darbininkų ir ko
munistų vadovus, protesta
vo prieš policijos brutalu
mą, reikalavo reformų mo
kyklose.

Mokytojų streikui 
visur plečiasi

Washington. — Mokyklų St. Louis, Ilk, mok y t o j a i
atidarymo sezonas praside- taipgi streikuoja. Mokytojai 
cla, bet daugelyje miestų streikuoja Detroite, Phila-
mokytojai atsisako dirbti, 
skelbia streiką.

400 sostinės mokytojų jau 
pareiškė, kad jie darban ne
ateis, kol jų reikalavimus 
nepatenkins.

St. Lous, Mo., 4,000 moky-
tojų paskelbė streiką. East vybei pavojingas.

Kruvinos Humphrey-Muskie 
nominacijos

Chicago.— “Daily World” 
kolumnistas Mike Davidow 
rašo apie Humphrey ir 
Muskie nominacijas demok
ratų konvencijoje. Jis tei
gia, kad tai buvo kruvinos 
nominacijos.

Tuo metu, kai jie buvo 
nominuoti, netoli konvenci
jos salės policija, milicija ir 
armija daužė demonstran
tus, kovojančius už taiką, 
reikalaujanči u s nominuoti

Rodezijoje areštavo 168 vadus; 
gręsia jiems mirties pavojus

Ženeva. — Tarp taut i n ė s ® 
Laisvųjų Darbo Unijų Kon
federacijos atstovas Her
bert Maier paskelbė sąra
šą Rodezijoje areštuotų 168 
unijos vadovų.

Baltųjų rasistų valdžia 
unijistus kaltina laikymu 
uždraustų susirinkimų.

“Dabar t i n i a i nelegalūs 
Pietų Rodezijos valdininkai 
pavertė šią šalį į policinę 
valstybę, kurioje atėjūnų 
mažuma dominuoja ir slo
pina didelę afrikiečių dau
gumą”, sako H. Maier.

Fašistihis aktas leidžia 
policijai areštuoti susirin
kusių trejetą ar daugiau 
žmonių. Policija susirinki
muose keletą žmonių užmu
šė, daugelį sužeidė.

Svarsto nedarbo 
problemą Azijoje

Tokijas. — Tarptauti nes 
Darbo Organizacijos konfe
rencija svarsto, kaip page
rinti sunkią darbininkų pa
dėtį, kuomet Azijoje yra 
apie šimtas milijonų bedar
bių.

Dėl stokos darbo daugelis 
žmonių badauja, serga ir 
miršta. Su 1980 metais Azi
joje bus 938 milijonai dar
bininkų, tai beveik trim 
šimtais milijonų daugiau, 
kaip dabar. Tuomet gali su
sidaryti apie 150 milijonų 
bedarbių.

Mirė filmų direktorius
Beverly Hills, Calif.—Mi

rė Robert Z. Leonard 78 
metų amžiaus. Jis per 40 
metų diregavo daugelį fil
mų, kurių tarpe buvo muzi
kaliai “Maytime”, “Great 
Ziegfield” ir kiti.

delphijoje, Pittsburge, Tole- 
doje ir kitur.

New Yorko mokytojai 
taipgi ruošiasi streikui. 
Daugelis tėvų atsisako leis
ti vaikus į apleistas mokyk
is, mokinių sveikatai ir gy- 

sen. McCarthy.
Šimtai buvo sužeistų, šim

tai areštuotų. Policija už
puolė McCarthy būstinę 
Conrad Hilton Hotel ir ke
letą ten esančių jaunuolių 
sumušė.

Humphrey ir Muskie vis- 
tiek nepasmerkė Chicagos 
majoro Daley, kurio vado
vybėje buvo pravestas tero
ras prieš kovotojus už tai
ką.

Tanzanijos kuras Zambijai
Lusaka. — Zambija pra

dėjo gauti aliejų iš Tanza
nijos. Ji pirmiau gaudavo 
iš baltųjų rasistų valdomos 
Rodezijos, bet 1965 metais 
paskelbė boikotą rasistų 
valdomai Rodezijai.

Lietuviškas midus 
anglams patinka

Vilnius. — “Tiesa” rašo: 
Didelį pasisekimą Anglijos 
gyventojų tarpe turi Lon
done vykstanti antroji TS
RS prekybos ir pramonės 
paroda.

Anglai pareiškė norą įsi
gyti nemažą Tarybų Lietu
voje gaminamų prekių. Ta
riasi, kad ateinančiais me
tais Anglijai būtų tiekiamos 
didelės siuntos Stakliškėse 
gam i n a m o lietuviško mi
daus— “Bočių” ir “Daina
vos”.

Kunigai protestuoja 
sėdėjimo streiku

Bilbao, Ispanija. — 40 
Basque provincijos kunigų 
paskelbė sėdėjimo streiką, 
protestuodami už neleidimą 
vyskupui laikyti politinių 
apeigų.

Vyskupas ir kunigai pri
taria kovotojams už Basque 
provincijos atsiskyrimą nuo 
Ispanijos ir sudarymą ne
priklausomos valstybės.

Darbai padidėjo uostuose
New Yorko ir New Jer

sey uostuose darbai liepos 
mėnesį padidėjo 16,435 dar
bininkais. Viso dirbančių 
buvo 373,891.
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IŠ LAIŠKŲ

Čekoslovakijos 
nepraėjus

srize dar

Iš žinių ir pranešimi: aišku, kad Čekoslovakijoje 
krizė tebėra nepasibaigus. Atsimename, kaip apsi
džiaugėme, kai Bratislavoj ę buvo pasiektas susitarimas 
tarp Čekoslovakijos, Tarybų Sąjungos, Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Vengrijos ir Bi 
nesusipratimai iš kelio jau 
džiaugtis. Susitarimo nes 
bė. Viskas buvo palikta, kaip buvo. Tos pačios kontr
revoliucinės jėgos dar aukščiau pakėlė galvą. Joms nu
malšinti nebuvo imtasi žygių, 
ir televiziją nenutrūko sra 
cialistinius kraštus, o ypič prieš Tarybų Sąjungą.

Igarijos. Atrodė, kad didieji 
pašalinti. Deja, neilgai teko 
laikė Čekoslovakijos vadovy-

Per laikraščius, radiją 
itas kurstymų prieš kitus so-

TINKAMAS ATKIRTIS 
MENŠEVIKŲ ORAKULUI

“Vienybės” rugpiūčio 2 d. 
numeryje, kuris mus pasie
kė rugpiūčio 24 d., Girna
kalis labai gerai atsako 
“Naujienų” kokiam ten Je
ronimui Cicėnui. Jis sako:

Jeronimas Cicėnas Naujie
nose rašo:

—Štai imu į rankas “Gim
tąjį Kraštą,” ir kas gi? Ogi 
Salomėja Narkeliūnaitė apra
šo Sovietų pareigūnės (išgar
sėjusio Levo Vladimirovo žmo
nos) suorganizuotą JTO (bol
ševikų terminas SNO) lietu
viškojo gintaro parodą. Ir 
tekstas ir nuotrauka — Salo
mėjos. Ir kas gi toje nuotrau
koje? Nagi, Pranė Lapienė, 
čekisto V. Zenkevičiaus žmo
na, Mizarienė, Vladimirovienė 
ir t. t. Anot to, “ryškūs” vei
dai, ar ne?—

taip garsių žmonių, vertų, iš
karšti kailį; gailuosi nebent 
to, kad nesu pakankamai pa
jėgus visiems tnkamai pagal 
nuopelnus įkirsti.

4. jaučiuosi esąs pozityvus 
lietuvis, tiesiog negaliu susi
laikyti nedžiūgavęs, mano iš
manymu, vertingais lietuvių 
laimėj ibiais ir tėvynėje ir iš
eivijoje; mūsų visų pareiga 
tarnauti tėvynei, mano — taip 
pat.

5. nesirūpinu, ar esu rau
donas; bendrai imant, jokios 
kosmetikos nenaudoju; kam 
atrodau raudonas, tam iš- 
blykščiau, jei gera valia ir 
kiek nuodugniau susipažintų 
su mano rašiniais.

6. dėl savo priešų nesijau
dinu, o draugų prašau nerei
kalauti iš manęs nereikalingos 
aukos, paskelbiant mano met
riką ...

ros vedėjas, respublikos nu
sipelnęs inžinierius,/žemės 
ūkio mokslų kandidatas, 
docentas.” Mat, tą dieną 
darbuotojui sukako 70 me
tų.

Straipsnio autorius U. Ur
bonas apie jį rašo:

P. Šklėrius gimė dabarti
niame Anykščių rajono Kuni
giškių kaime, kuris tuometi
nėje Rokiškio apskrityje gar
sėjo kaip komunistinių idėjų 
platinimo centras. Iš jaunų 
dienų susidūręs su komunisti
ne veikla gimtajame kaime, 
P. Šklėrius šios veiklos nenu
traukia ir mokydamasis Ro
kiškio gimnazijoje bei Dotnu
vos žemės ūkio technikume. 
Įsijungia į komjaunimo orga
nizacijos veiklą ir net jai va
dovauja. 1923 - 1924 metais 
jis buvo suimtas ir kalinamas 
Panevėžio kalėjime.

Buvo aišku: arba Čekoslovakijos valdžios ir parti
jos vadovybė nenori, 
šalinti. Kontrrevoliucija 
atsteigti ir Čekoslovakiją 
ties Sąjungos.

Ne kas kitas, o tik tas pavojus paskatino penkias 
minėtas socialistines šalis 
Čekoslovakiją.

Tokius žygius numato 
Sąjungos narių tarpsavinė; 
sirašyta sutartis. Vienai 
je, nepajėgiant su vidinii 
sidoroti, kitos šalys turi

ar la yra bejėgė pavojų pa
buvo pasimojus kapitalizmą 
ištraukti iš Varšuvos Sutar-

pasiųsti armijos dalinius į

Taip, Jeronimai, tai tiesa— 
ryškūs veidai. Yra ko jiems 
būti ryškiems, nes su jais Lie
tuva. Ir šia proga norisi pa
stebėti, kieno veidai neryš
kūs? Blausūs veidai tų, kurie 
nusigręžia nuo savo tėvynės.

Laumė atranda kažkieno

* ir įpareigoja visų Varšuvos 
s pagalbos ir apsigynimo pa
kuria! šaliai atsidūrus bėdo- 
ar išlaukiniu pavojumi su- 

ateiti į pagalbą.

kūdikį, ir, iš didelės meilės 
beglamonėdama, jį n 
Jeronimai, ar dar vi 
bėgiam on ėję s kažką 
brangų, bet negyvą?

udaigoja. 
s nejauti 

labai

Žinoma, mūsų amerikinė spauda ir šiandien prisi
mygus tvirtina, kad sociali 
vojaus nei iš vidaus, nei 
siuntimas armijų neturėj 
argumentus į dulkes sunkala tik viena speciali “New 
York Timesui” korespondencija iš Čekoslovakijos sosti
nės, tame laikraštyje pas 
Joje, be ko kitą, randame

ostinei Čekoslovakijai tokio pa- 
iš lauko nebuvę, ir todėl pa- 

ęs pateisinimo. Bet tuos jos

įrodžiusi rugpiūčio 30 dieną, 
pasakyta:

“Pirma negu Tarybų Sąjunga ir jos talkininkes 
smogė, šimtai vakariečių 
Pragą studijuoti būdus
marketų... Geriausi restoranai, tokie kaip Alcom vieš
bučio restoranas, buvo kiekvieną naktį beveik pilni va
karinių vokiečių, anglų, pi 
šuo j ančių su viršininkais 
trustų tam perspektyvas.

Buvo pranešta, kad 
vazija, didžiulė anglų griipė jau buvo pasirengusi pa
daryti didoką kapitalo iivestmentą.

Pan American Airways davė paskolą pastatymui 
naujo hotelio tarp Vitava upes ii* Old Town aikštės.

Invazija privertė užsieniečius biznierius išsinešdin
ti...”

Tai matote, kas jau ijnivo Vakarų Vokietijos, Pran
cūzijos, Anglijos ir Ame 
kijos. Ten buvo suplaukę ir darbavosi šimtai kapitalis
tų. Deja, pasirodymas socialistinių šalių ginkluotų dali
nių visus tuos gudriai si darytus planus paleido vėjais. 
Ir tai paaiškina, kodėl d 
gailiai apverkia tos socialistinės šalies likimą.

Tarybinis žurnalas “ 
kad Jungtinių Valstijų 
dinamų “Green Berets”,

biznierių buvo suvažiavę į 
praplėtimui savo produktams

rancūzų ir amerikiečių, diska
is ministerijų ir valstybinių

ą pačią naktį, kada įvyko in-

ikos suplanuota dėl Čekoslova-

abar kapitalistinė spauda taip

Literaturnaja Gazeta” nurodo, 
armijos specialiųjų jėgų, va- 
daliniai buvo Austrijoje spe-

o turistais į Čekoslovakiją pa- 
) sukilimo. Taip pat, sako žur- 
kurių tarpe buvo ir buvusių

JO “IŠPAŽINTIS”
Toliau, tame pačiame 

straipsnyje Girnakalis duo
da lyg kad savo išpažintį 
bei “Credo.” Mat, daug kas 
yra susir ū p i n ę s, kas tas 
Girnakalis, nes jis kai ka
da pasako ir tiesos žodį 
apie Lietuvą.

Štai ką jis rašo: t

Dar vis daug kam 'knieti su
žinoti kai ką apie Girnakalio 
tėvą, ypač jo vardą ir pavar
dę. Spėlioja mane esant ar tai 
raudonųjų ipolitruku, velnia- 
žin kur gyvenančiu, ar tai 
slapyvardžiu rašantį kolekty
vą, ar dar kitaip. Pareiškiu 
štai ką:

1. tikrai esu tik vienas as
muo, ne kolektyvas; šiek tiek 
skaitau spaudos, o kai kurio
se kolonijose turiu draugų, 
kurie mane žino ir yra tikri, 
su kuo palaiko ryšius.

“TARYBINĖ MOTERIS”
Šiomis dienomis pasiekė 

mus šių metų “Tarybinės 
Moters” 8-tas numeris.

Atrodo, kad su kiekvienu 
numeriu “Tary binės Mo
ters” raštai tobulėja ir po
puliarėja.

Štai šiame labai gražiai 
iliustruotame numeryje 
tarp daug įvairių, įdomių 
raštų randame Lenos Mic
kevičiūtės atsiminimus apie 
savo motiną Eleną Taut- 
kaitę,' Vinco Kapsuko žmo
ną. Rašto pavadinimas 
“Motina — komunistė — 
žmogus.”

Raštas “Trys Broniai” ir
gi įdomus. Tai apie liau
dies menininkų R e d e c k ų 
šeimą (tėvą, motiną ir sū
nų), kurie savb' namelyje 
Kuršėnuose "įsikūrę dirbtu
vėlę ir suka is molio įvai
riai ’ dekoratyvinės važas, 
lėkštes, ąsočiui, ir t; t.

Rasime tam- pačiam nu
meryje Ievos' Mizarienės 
interviu, kii?į' užrašė “Ta
rybinės Moters” redaktorė 
Birutė Bereišienė.

Šio įdomaus mėnesinio 
'žurnalo tiražas 24 6,807. 
malonu, kad mūsų sesės 
Lietuvoje taip gražiai pa
sirodo.

2. rašau vien savo protu 
ir sąžine versdamasis; nie
kam nesu įsipareigojęs laiky
tis kokių pažiūrų, nei pasiža
dėjęs; jokių pažadų nedaviau 
net Vienybei (žinoma, tai ne
reiškia, kad to laikraščio ne
vertinčiau).

3. manau, kad mūsų visuo
menėje yra daug garsių ir ne

GRAŽIAI PAGERBTAS 
ĮŽYMUS ANYKŠTIETIS 

. i ■

Vilniaus “Tiesoje” rugp. 
21 d. straipsnyje “Mintys 
įprasmintos” gražiai pager
biamas Povilas Šklėrius, 
“Lietuvos Žemės ūkio aka
demijos melioracijos kated-

Studijos Kauno universiteto 
Ekonomikos fakultete, Vienos 
aukštoji žemės ūkio mokykla, 
sausinimo inžinieriaus darbas 
žemdirbystės institute, nelega
liai veikianti organizacija po
litiniams kaliniams remti 
(MOPR)—toks buvo moksli
ninko kelias iki 1940-ųjų me
tų.

Po karo P. Šklėrius pradeda 
naują savo gyvenimo pusla
pį—aukštosios mokyklos dės
tytojo ir mokslininko kelią. 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje organizuoja Hidrome- 
lioracijos fakultetą ir 9 metus 
dirba Hidromelioricijos ir že
mėtvarkos fakultetų dekanu, 
vėliau — prorektoriumi moks
lo reikalams.

Už aktyvų žemės reformos 
įgyvendinimą Lietuvos TSR ir 
revoliucinę veiklą 1918-1920 
metais P. Šklėrius dukart ap
dovanojamas “Garbės- ženklo” 
ordinu, o tąįp pat medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiajame 
Tėvynes kare.” 1948 metais 
jis buvo apdovanotas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Garbės raštu. Už pedagoginį 
bei mokslinį darbą jam sutei
kiamas mokslinio docento 
vardas, 1963 metais — nusi
pelniusio inžinieriaus garbės 
vardas.

Septyniasdešimtmečio proga 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos kolektyvas sveikina do
centą P. Šklėrių ir linki ilgų, 
kūrybingų metų.

Mes irgi, nors jau gero
kai pavėluotai ir iš labai to
li, nuoširdžiausiai sveikina
me jubiliatą šia garbinga 
proga, linkėdami geros 
sveikatos ir sėkmės visuo
se tolimesniuose darbuose.

Gerbiama Redakcija!
Prašau paryškinimo. Kai 

kada į mano rankas pakliū
va kai kurie Lietuvos žur
nalai ir laikraščiai. Ypač 
dažnai gaunu pasiskaityti 
Vilniaus “Tiesą”.

Štai mano klausimas: Ko
dėl beveik kiekviename kiek 
ilgesniame straipsnyje bei 
editoriale vis rodoma pirš
tu į Tarybų Sąjungos, arba 
Lietuvos Komunistų parti
jos suvažiavimo arba Cent
ro Komiteto nutarimus, ir 
reikalaujama, kad jie būtų 
vykdomi gyveniman. Artai 
nėra partijos garbinimas?

Jūsų,
Senas Skaitytojas

Nuo t^dakcijos: Tai gan 
keistas klausimas. Jis paro
do, kaip kai kurie net mū
sų skaitytojai yra “ameri
koniškai” nuteikti. Čia, 
mat, didžiųjų kapitalistinių 
partijų suvažiavimų nutari
mai arba programos pa
mirštami ant rytojaus po 
jų priėmimo. Tos progra
mos priimamos tik pilie
čiams akis apdumti. Štai 
šįmet republikonai ir demo
kratai priėmė savo ilgas 
rinkimines programas. Bet 
po suvažiavimų jos bus pa
mirštos. Taip būdavo pra
eityje, taip bus ir dabar, 
pamatysite.

Tuo tarpu Lietuvoje ir vi
soje Tarybų Sąjungoje į 
partijos suvažiavimų nuta
rimus bei programas žiūri
ma visiškai skirtingai. Ten 
nutarimai daromi vykdy
mui, o ne piliečių apgaudi
nėjimui. Todėl, iškilus ko
kiam svarbiam klausimui, 
dėmesys kreipiamasi į; tuos 
nutarimus. Reikalaujama 
jų laikytis, juos . vykdyti, 
gyvenimam n;;..

Tai puiku, tai teisinga!

kurio 6 puslapyje patalpin
ta žinutė: “Laisvės” reika^ 
lu. Joje minimas tarp kitų)' 
aukojusių: Jurgis Gendrė- k 
nas, St. Petersburg, Fla....
$20.00”.

Todėl, nuoširdžiai prašau 
gerb. redakcijos, padėti su
žinoti man tikslų jo adresą, 
nes mano manymu užrašius 
“St. Petersburg, Fla.” lais-- 
kas adresatui nepateks.

Iš anksto nuoširdžiai dė
kinga

Pakalnienė.
Lithuania, USSR.
Šilalės rajonas,

Kvėdarna
Pakalnienė Antanina

Kvėdarna
Gerbiama “Laisvės” 

redakcija:
Jau keletas metų, kaip 

skaitau laikraštį “Laisvę”. 
Jis man labai patinka, to
dėl visada laukiu jo atei
nant. Paskutiniu laiku per
skaičiau antradienio, liepos 
9, 1968—Nr. 51 laikraštį,

Brangus Redaktoriau!
Širdingai dėkui už sim

patijos laišką ir linkėjimus 
pasveikti. Pergyvenau sun-^ 
kią operaciją. Ligoninėje iš
buvau 29 dienas. Per tą 
ką neskaičiau jokių laikra
ščių, nė simpatijos kortų... 
Dabar esu Nursing Home. 
Einu geryn. Jau einu pasi
vaikščioti. Valgau gerai. 
Valgis neblogas. Rugpiūčio 
29 dieną daktaras peržiū
rėjo. Sakė, kad viskas ge
rai. Gausiu daugiau “tryt- 
mentų”, ir dar turėsiu bū
ti Nursing Home iki rug
sėjo 12 d. Tiesa, dar esu 
slabnas, bet džiugu, kad jau 
einu stipryn.

Dabar, drauge redakto
riau, pranešu, kad aš ga
vau laišką iš Lietuvos nuo 
mano mirusio draugo Jono 
Nevirausko švogerkos Ago
tos Sabienės, kurį jums 
prisiunčiu.’ Gal galėtumėte 
įdėti į '“Laisvę”. • ’ 

; ' Draugiškai;
r, q ĮGe°1^e. Shimaitis

’ Nud1 Redakcijos:.. LaUai 
džiugu, kad jūsų, . mielas 
drauge, sveikata taisosi. Ti-, 
kime, kad greitoje ateityje 
būsite pilnutinai susveikę^

Bet jūsų prisiųstas A. Sa
bienės laiškas yra grynai 
asmeniško pobūdžio. Todėl 
atleisite, kad jo į “Laisvę” 
negalėsime įdėti. Pradėjus 
asmeniško pobūdžio laiškus 
iš Lietuvos spasudinti, nie
kam kitam laikraštyje vie
tos nebeliktų.

Laiškas iš Romos ' L '

Kova už savo teises
cialįai paruošti dėl vykin 
ruošimui antikomunistini 
alas, Austrijos piliečiai, 
nacių SS narių, buvo įšilnugeliavę per rubežių į Čeko
slovakiją ginklų. Grupė 
pabėgėlių, sudarančių specialų Jungtinių Valstijų armi
jos būrį, sugrįžo į Čekosb 
tais. Taip pat, sako, V 
bavosi nuversti Čekoslovakijos valdžią.

Dar galima pridurti 
hitlerininkas premjeras 
sušaukti NATO jėgų pasitarimą “apsvarstymui • Čeko
slovakijos reikalų.”

Žinoma, Jungtinių V 
čina šiuos “Literaturnajs 
juos paneigia ir Austrijos gynybos ministerija. Jos te
ritorija nebuvus naudojama puolimui Čekoslovakijos.

Na, bet tai jau prą 
jos vadovybė buvo nuvykusi į Maskvą ir tarėsi su Tary 
bų Sąjungos valdžios ir 
linti. Ten sudėti pasižadėjimai. Atrodo, kąd koncesijos 
padarytos iš abiejų pus 
nuoširdžiai tuos pasižadėjimus vykdyti.

Deja, Čekoslovakijo 
šaky muse matosi abejoj 
bama apie pasižadėjimų vykdymą, bet tuojau nurodo
mi sunkumai, kurie stoy 
doma sutartį vykdyti, 
jėgų ir pastangų mobi 
mams įgyvendinti.

Žinoma, nereikia n 
dalykai pakryps f gerą;

iš 30 asmęnų čekų įr slovakų

ovakiją pasidarytais dokumen- 
akarų Vokietijos armija ,dar-

, kad Vakarų Vękiętįjos buvęs 
Kiesingeris buvo pareikalavęs

aisti jų armijos komanda užgin- 
l Gazeta” kaltinimus. Taip pat

eitįs. Kaip žiųia, Čękosloyaki-

partijos vadovybę krizei pąšą-

ų. Atrodo, kad tiktai bereikia

s vadų paręiškimuosę ir pasi
imu ir svyravimų. Tiesa, kal-

į skersai kelią. Tik būsią ban- 
Kol kas nesimato visų šalies 

izacijos sutarčiai ir pasižadėji-

įstoti viltį. (Reikia tikėtis, kad 
ą pusę. i

Lietuviški bąldai — dailūs ir tvirti.. Todėl neatsitiktinai Lietuvos baldų ga-
mjntojai gauna vis daugiau užsakymų iŠ įvairių užsienio šalių prekybos firhių.

Nemaža svarbių užsakymų vykdo Jonavos baldininkai. Savo produkciją jie 
pasiuntę į Londoną, o dabar gamina baldus Maskvos, Leningrado, Kijevo, Tbili
sio, Jerevano kavinėms ir restoranams.

•je: Jonavos baldų kombinato cecho viršininko pavaduotojas Myko- 
(dešinėje) ir stalius Juozas Buzas apžiūri pirmąsias pagamintas

17,000 Romos šeimų gy
vena barakuose, lūšnose ir 
tokiuose sukiužusiuose na
muose, kuriems net šis var
das netinka. Neretai vieno
se patalpose gyvena net po 
keletą šeimų, kurios kenčia 
nuo karščio ir šalčio, nuo 
įvairių ligų ir žiurkių.

Kai kada valdžios orga
nai ateina šiems vargšams 
“į pagalbą”. Jie įsako nu
versti. barakus, kurie daž
niausiai neteisėtai statomi 
apleistuose žemės plotuose, 
turinčiuose savininką. Štai 
kartais toksai savininkas ir 
pradeda ieškoti teisybės... 
Tada šeimos apgyvendina
mos mažuose viešbučiuose. 
Kai kam dar geriau pasise
ka: gauna išsinuomoti bu
tą “Liaudies namų institu
te”, bet už tai turi atiduoti 
trečdalį ar pusę savo darbo 
užmokesčio.

sakė “gana!” Iš lūšnų ir ba
rakų, kurie supa Romą iš 
visų pusių, žmonės susirin
ko į miesto centrą ir suran
gė protesto demonstracijas 
prie Koliziejaus, prie Tpo- 
mos forumo, prie municipa
liteto rūmų. Jie reikalavo, 
kad miesto valdžia greit ap
rūpintų neturinčius kur gy
venti darbininkus butais, 
sumažintų nuomos mokes
čius.

Taigi kova dėl butų Ro
moje, valstiečių neramu
mai, profsąjungų judėjimas, 
str e i k a i, demonstracijos, 
kuriose dalyvauja tūkstan
čiai darbininkų, studentų, 
pensininkų, rodo, kad nau
jajai Italijos vyriausybei 
šiemet “karšta vasara”.

Dž. Vajerelas
' (Eltos spec, koresp.)'

Nuotrauko 
las Liažinas
detales skirtas: stalams Georgijaus salėje Kremliuje.

Romoje butų problema 
opi beveik kiekvienam dar
bo žmogui, ypač darbininkui. 
Mokestis už butų nuomą 
nuolat didėja, nes jais smar
kiai spekuliuojama.

Ir štai šiemet vargšai pa-.

Skelbimų lentoje kabojo 
vieno Paryžiaus teatro afi
ša, reklamuojanti naują 
pjesę “Mano žmona—pany
ra.” Netrukus toje afišo
je ranka kažkas parašė: 
“Mano—taip pat.” .ogį. .
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J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar

LAISVĖ 3 pusi.

j (Tąsa)
Kiti tyrinėjimai

Besimokančio jaunimo re 
mažėjimą ryškiai parodė 1963 metais or
ganizuotas tyrimas kai kuriuose institu
tuose ir vidurinėse mokyk 

Tyrimu buvo siekiama i 
dentų ir moksleivių pasaul 
tyti, koks jų procentas teh 
įtakoje. .

Surinkta medžiaga patv 
kančio jaunimo atsitrauki 
nyčios.

1963 metų pavasarį Šiai 
nio instituto studentai anoniminių anke
tų pagalba apklausė įvair 
vidurinių mokyklų mokslei 
aiškinti jų religingumą. Buvo apklausti 
Vilkaviškio, Kauno, Laže 
Kelmės, Šiaulių, Šakių ir 
jonų moksleiviai.

< Iš atsakymų matyti, k 
moksleivių nebetiki dievu 
Religinių apeigų, teisingai 
gijos daromą žalą komun 
Iš 434 apklaustų moksleivių tik 3% at
sirado tikinčių dievu, 97% 
sakė, kad jie netiki jokiais prietarais. 
Štai kai kurie moksleivi 
Vienas abitiurientas rašo

“Mano nuomone, dievo 
vo ir nėra. Aš niekada ji 
netikiu. Tikėti dievu—n 
rija. Kaip aš galiu juo fikėti, jeigu jo 
niekas nematė, tame tarpe

Kitas moksleivis taip rašo:
“Tikėti nustojau seniai, 

damas į komjaunimą. Kod 
nėra jokio noro tikėti pasakomis, išgal
votais dalykais. Šiandien, 
riame tokį šviesų gyvenim 
keti pasakomis ir išgalvotais dalykais. 
Be to, man sužinoti tiesą
žinimas su tikinčiųjų, ypkč kunigų, gy
venimu. Koks melas ir yeidmainystė!” 

Tyrimu taip pat buvo
25% tėvų visų apklaustdjų moksleivių 

^netiki, o 75% tiki.
1963 metų pavasarį pa 

bikvo organizuotas Kauno 
Akademijoje. Paaiškėjo, <ad iš 253 stu
dentų dar 20% yra relig ninku įtakoje. 
Tik 8% studentų buvo iš netikinčių šeimų, 
o likusieji — iš tikinčių. ; 
studentų atsakymai:

“Tikėti nustojau palaips 
ma nauja apie mokslą ir 
Dievui nebeliko vietos.”

“Tikėti dievu nustojau, 
dūrinę mokyklą. Tada aš 
knygų iš darvinizmo, apie kunigų gyve
nimą ir veiklą buržuazir 
vokiečių okupacijos metais."

“Mokslas, kinas, radijas ir mokyklos 
aktyvistai padarė mane netikinčiu. Di
delę įtaką turėjo vienas 
jas, su kuriuo aš draugav

ligingumo siU-

ose.
šaiškinti stu- 
ėžiūrą, nusta- 
ėra bažnyčios
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mą nuo baz
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niekada nebu- 
o netikėjau ir 
;eteisinga teo-

ir aš?!”

dar prieš įsto- 
ėl? Todėl, kad

kada mes ku- 
ą, absurdas ti-

padėjo susipa-

šaiškinta, kad
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Štai kai kurie

niui, sužinoda- 
jo pasiekimus.

baigdamas vi- 
daug skaičiau

iais laikais ir 
- n

mano mokyto- 
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Kauno Politechnikos institute buvo 
adentų netiki 
susieji dar yra

nustatyta, kad 88.5% st 
dievo egistavimu ir tik Ii

nepyk ant manęs, kad aš tau šiandien 
pasakysiu tikrą tiesą: aš netikiu 
Netikiu todėl, kad jo nėra.”

Vilniaus Pedagoginio instituto fizikos- 
matematikos fakulteto studentė 
kauskaitė rašo:'

“Rašau šį laišką todėl, jog nor 
kiti nė vieno žingsnio nežengtų 
liti, kokiu aš buvau nuklydus.

Kai pamatau klūpantį priešais 
jtaunuolį ir besimeldžiantį, man kila gai
lestis, ir norisi prieiti, pakelti nuo žemės 
ir sušukti: atsimerk ir pamatysi, kad esi 
apgaudinėjamas.

Mano pirmieji žingsniai iš tam 
lavietės buvo labai netvirti, 
ligingoje šeimoje. Motina nuo pi. 
kystėį mane mokė mylėti “gerąjį 
lį”, gąsdino pragaru už nuodėmes 
vieną sekmadienį kartu su tėve! 
rėdavati melstis, 
vaikais. Skaudu būdavo, kai ma: 
skyrusi mane nuo draugių būrio, 
vosi poteriauti. Ilgainiui prie to 
tau.

Su manąa lankydavau bažnyčią 
rais skaitydavau vakarines maldas, li
tanijas. Dažnai pagalvodavau apie die
vo nebuvimą, bet tėvams prasitarti bijo
davau. Jau trečius metus moka 
dagoginiame institute, ruošiuosi 
gam mokytojo darbui. Į institutą 
dar gerokai abejojanti.

Kovoti ir svyruoti teko ilgok 
suradau tikra kelią. Antireligin 
nio knvgos, dalyvavimas ateistų 
je, pačiu kunigų demaskavimas 
slų metu, — tai vis veiksniai, išvadavę 
mane iš gėdingos buržuazinės s 
kos liekanos—religijos saitų.

Perskaičiau J. Ragausko knyga “Ite, 
missa ėst” ir, užvertusi pasku 
puslapi, pergalvojau viską.

Kodėl kunigai patys nedaro to, 
ko daryti žmones? Turtų nekra 
žemėje jie laikini. O patys:?.. Neseniai, 
važiuojant autobusu, teko girdė 
jų moterėlių pokalbį apie tai, jog jų pa
rapijos klebonas nusenusiam a---------
duodą tik maisto atliekas nuo savo sta
lo. nors pats pinigų turi užtektir 
dievo' tarnai vienas kitą apgaud

Iš tikrųjų kunigai demaskuojh patys 
save.

Aš laiminga, kad supratau, r< 
prietarų beprasmiškumą.”

Baimė
Vilniaus pedagoginės mokyklos moks

leivis J. Tomaševičius rašo:
“Groja vargonai, 

žvakių kvapu, žmonių prakaitu, 
viu už kažkieno nugaros, man 
karšta ir svaigsta galva. Noriu išeiti į 
lauką, bet bijau ąpie tai prasitarti mo
tinai. Motina klūpo ir net nepažvelgia 
į mano puse. Ji prašo dievo, kad duotų 
mums sveikatos ir laimės, o aš noriu iš
eiti, ir viskas. Man pasidarė baisu, kad 
taip galvoju. Dievas gali užsirūstinti.

dievu.
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Trenkia degančių 
Aš sto- 
baisiai

Reikia pa-religinių prietarų įtakoje!.
įrėžti, jog visi studentai pažymėjo, kad 
jie pradėjo abejoti mokydamiesi viduri
uke mokykloje, skaitydmai materialisti
nę literatūrą, tarybinės pikrovės povei- 

studentas taip

n&įe mokykloje, skaitydi 
nę literatūrą, tarybinės 
įkyje. Pavyzdžiui, vienas 
atsako:

“Mokslas atveria akis 
tiesiems, mokslas nušviečia Visatos 
siradimą ir jos egzistavimą.” 

Kita studentė rašo:
“Niekada aš tvirtai T etikėjau dievo 

egzistavimu. Galutinai nutraukiau ry
šius su religija dar vidurinėje mokyk
loje, kada susipažinau su moksliniu gam
tos reiškinių aiškinimu.”

Buvusiųjų tikinčiųjų pasisakymai
Apie religingumo sumažėjimą byloja 

buvusių tikinčiųjų laiškai. Štai ką rašo 
Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mo
kyklos XI klasės moksleivė Stasė Voz- 
nytė savo motinai:

“Mama, nutraukdama 
kutinį duonos kąsnį, tu r 
dievo tarnui, ir lauki iš 
Ir ką tau duoda dievas? 
jis duoda tik apgaulingą 
laukusi nė jokių malonių 
|pigus kunigui, vėl meld 

erai hiif ac viam

Pamaldų iškilmingumas ir paslaptin
gumas ugdė man vi e baime ir nuolanku
mą prieš visagalį dievą. Tada aš nega
lėjau netikėti, nes nieko nežinojau. Bet

visiems tikin- 
at-

nuo savęs pas- 
eši jį kunigui, 
dievo malonių.

Mamyte, juk 
vilti... Nesu- 
tu vėl neši pi

eši ir galvoji:
O, gal būt, aš per mažai meldžiausi?” 

Ne, mamyte! Jokių maknių tu iš dievo 
-iwulauksi, aš tuo įsitikinau. Mamyte,

DANGUJE NĖ DEBESĖLIO
Danguje nė debesėlio, 
Tik saulutė ramiai slenka, " 
Savo spindulius ir kaitrą 
I žemelę tiesia, siunčia. 
Ramus vėjas, miškas ošia. 
Pievos puošiasi gėlėmis. 
Laukuose, javai banguoja, 
O nadan^ėi 'vyturėlis 
Kvla ir linksmai čirena 
Vis ta pačią dainą seną: 
Apie meilę, laisve, laimę. 
Kad nedrumstų jokia baimė. 
Baimė karo — aršios šmėklos. 
Tegu kaunasi kevėsos, 
Kurios trokšta krauio. keršto, 
Jos išlaužia net iš niršto, 
Ko nebūta, negirdėta 
Ir pasauly neregėta. • 
čia tuoiaus ginklai sužvanga, 
Jie. itemne riebu snranda, 
Stebi, kain kautvnės vyksta: 
Zvimbia kulkos, kraujas trykšta. 
Rankas trina nusisukę—

. §tai kur pelnas bus padūkęs.
K. Žakavičienė 

Kaunas

manyje jau kildavo abejonės visam tam, 
ką pasakodavo apie dievą.

“Viską sukūrė dievas: ir žmones, ir 
karves, ir žolę,” — sakė motina.

Tuo metu aš galvojau būti lakūnu, 
mane domino daugiau už visčą lėktuvai, 
todėl paklausiau:

“Mama, o lėktuvus taip pat sukūrė 
dievas?” “Žinoma. O kas gi kitas?”

Kaip dievas viską žino, sugeba net ši
tiek mašinų sukurti? Argi jis toks vi
sagalis? Nutariau (tada jau lankiau 
mokyklą) išbandyti dievo galybę. Vie
nų mišių metu aš piktai pažvelgiau į 
altorių, kur kabojo kryžius, ir parodžiau 
kumštį, bet ne dešine, o kaire ranka. 
Samprotavau taip. Jeigu supykęs dievas

padarys taip, kad nudžiūtų ranka, tai 
geriau tegu nukenčia kairė... Ranka 
nenudžiūvo, o aš įsitikinau, kad dievas 
nieko negali.

Kai prisimenu šituos vaikystės epizo
dus, negaliu susilaikyti nenušypsojęs — 
tokie jie naivūs ir vaikiški atrodo da
bar. Tikrąją tiesą apie dievą, bažnyčią, 
religiją sužinojau tik mokykloje. “Žmo
gus sukūrė dievą, o ne dievas — žmones” 
— su tokia tiesa susidūriau, klausyda
mas mokytojų aiškinimų, skaitydamas 
knygas. Jeigu vaikystėje prie šito ėjau 
naiviai, tai dabar nenuginčijama mokslo 
tiesa padėjo dingti abejonėms.

Taip aš išsiskyriau su dievu.”
(Bus daugiau)

Pasikalbėjimas su žurnalistu 
Albertu Laurinčiuku

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas su žmona ir 
dukra išvyko į tolimuosius 
Vakarus platesniam susipa
žinimui su mūsų šalimi. Da
bar jie jau yra sugrįžę, ir 
“Laisvės” reporteriui buvo 
įdomu patirti žurnalisto 
įspūdžius iš kelionės. Jam 
pastačius keletą klausimų, į 
kuriuos jis su mielu noru 
trumpai atsakė.

Čia seka mano klausimai 
ir A. Laurinčiuko atsaky
mai.

Klausimas: Kokį maršru
tą atlikote, kaip plačiai va
žinė jote?

Atsakymas: Kelionė, ku
rią šiomis dienomis užbai
giau, truko daugiau kaip 
mėnesį laiko. Kartu su ma
nim važiavo žmona ir duk
tė. Keliavome su automo
biliu. Sugrįžę į Niujorką 
pažvelgėme į spidometrą ir 
sužinojome, jog nuvažiavo
me 10,000 mylių. Aplankėme 
26 valstijas. Buvome Či
kagoje, San Francisco, Los 
Angeles, San Ahtonio ir 
kituose JAV miestuose.

Pravažiavome Jūsų ša
lies prerijomis ir kalnais, 
patyrėme dykumų karštį ir 
lygumu drėgmę, matėme 
geru derliumi alsuojančius 
laukus ir automobiliais už
kimštus kelius. Susitikome 
su daugvbe žmonių.

Į šia didelę ir įdomią ke
lionę leidausi vykdydamas 
redakcijos pageida v i m u s. 
Laikraštis, kurį aš atsto
vauju Jungtinėse Valstijo
se — MOSCOW NEWS — 
nori papasakoti savo skai
tytojams apie Jūsų šalies 
gvvenimą ir jos žmones. Aš 
džiaugiuosi, jog man teko 
toks uždavinys.

Klausimas: Kokias ke
lionėje įdomybes aplankėte 
bei pastebėjote?

Atsakymas: Jūsų šalis

didelė ir labai įvairi. Ke
liauti per tokią šalį nenuo
bodu. Žinoma, giliai susi
pažinti su tokia didele ir 
konstruktinga šalimi, kokia 
yra Amerika, per tokį trum
pą laiką neįmanoma. Ta
čiau vis tik pamačiau ir pa
tyriau kelionės metu labai 
daug. Man gerą įspūdį pa
darė, kaip Jūsų šalyje 
tvarkomi Nacionaliniai par
kai, Nacionaliniai miškai, 
kaip prižiūrimi Nacionali
niai monumentai.

Niekuomet neužmiršiu 
įspūdžių, patirtų Grand 
Canyon, Yellowstone Park, 
Yosemite nacionaliniuose 
parkuose. Šių parkų vado
vybė ir tarnautojai buvo 
mums labai malonūs ir pa
darė viską, kad mes kuo 
daugiau pamatytume ir su
žinotume.

Dėmesingai mus sutiko ir 
idomią programą paruošė 
Chicagos International Vi
sitors Center, San Francis
co International Hospitality 
Center, Los Angeles World 
Affairs Council ir kit. To
dėl mes turėjome galimybę 
susipažinti su moderniško
mis miestų statybomis, kul
tūros istaigoųiis, Hollywoo- 
du ir kit.

Šią vasarą San Antonio 
mieste vyksta tarptautinė 
paroda. Šios parodos vado
vybė sudarė sąlygas per pa- 
Ivginti trumpa laiką susipa
žinti su šia didele ekspozi
cija. Man asmeniškai buvo 
idomu palyginti šia parodą 
su pereitais metais vyku
sia Pasauline paroda Mont- 
realyje. Mačiau kai kuriuos 
eksponatus ir filmus, kurie 
i San Antonio atkeliavo iš 
Montrealio. Įdomus man
buvo Texaso valstijos pa
viljonas, kuriame parodytas 
indelis, kuri idėjo kuriant 
Amerikos civilizaciją ir kul
tūrą ateiviai iš įvairių Eu
ropos šalių.

Klausimas; Kokį įspūdį

susidarėte apie mūsų toli
muosius Vakarus?

Atsakyymas: Apie toli
muosius Amerikos vakarus, 
dar vaikystėje skaičiau dau
gybę knygų, mačiau daug 
filmų. Man tuomet patik
davo labai stiprūs, drąsūs 
ir ištvermingi kaubojai. Ta
čiau knygose ir filmuose ne 
visada gyvenimas parodytas 
toks, koks jis ištikrųjų yra.

Tolimuose Amerikos va
karuose gyvenimas šiandien 
mažai kuo skiriasi nuo gy
venimo kitose Amerikos da
lyse. Tuo aš įsitikinau jau 
prieš septynerius metus, kai 
aš pirmą kartą keliavau po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Šis įspūdis nepasikeitė 
ir po šios kelionės. Visur 
gyvena tie patys žmonės ir 
jie gyvena tokiais pat 
džiaugsmais, turi panašius 
rūpesčius, planus ir svajo
nes.

Žinoma, šie žmonės gy
vena skirtingoje gamtos ap
linkoje ir tas, be abejo, tu
ri jiems tam tikros įtakos. 
Tačiau nereikia pamiršti, 
jog dabartiniame atomo ki
bernetikos amžiuje žmones, 
Raip niekada anksčiau, jun
gia greitas ir patogus tran
sportas, radijas, televizija. 
Todėl amerikiečiai, kuriuos 
mačiau San Francisco ir 
New Yorko gatvėse, visiš
kai nesiskyrė vieni nuo ki
tų. Gerai ir greitai namus 
stato ir Los Angeles, ir 
Chicagos inžinieriai ir dar
bininkai.

Ir vis tik tolimieji vaka
rai skiriasi nuo kitų Ame
rikos vietų. Jie skiriasi sa
vo gamta. Ten daugiau erd
vės, didesni kalnai, kontras- 
tingesnis peizažas, daugiau 
spalvų.

Klausimas: Ar turėjote 
progos susitikti su Lietu
viais?

Atsakymas: Nežiūrint, 
jog mano kelionės progra
ma buvo labai perkrauta, 
turėjau progos susitikti ir 
su Amerikos lietuviais. La
bai malonu būdavo pasikal
bėti savo gimtąją kalba. Vi-

Kalbos kampelis

Del pasakymy
“Prie progos” ir “prie 

gerų norų”
Pasakymą prie progos 

peikė ir gujo iš vartosenos 
jau J. Jablonskis. To paties 
galo yra junginys prie 
gerų (geriausių) norų, kurį 
taiso J. Jablonskio tradici
jų tęsėjas prof. J. Balčiko
nis. Tačiau šie pasakymai 
pasirodė gajūs: ir dabar 
galime neretai išgirsti taip 
sakant ar net rasti parašy
ta. Bet to dar maža. Pana
šių pasakymų pastaruoju 
metu pradėjo rastis ir dau
giau, pvz., prie gerų sąly
gų, prie didelio slėgimo ir 
pan.

Visos minėtos konstrukci
jos yra literatūrinei kalbai 
neteiktinos ir tais y t i n o s. 
Vietoj konstrukcijos prie 
progos galima sakyti įvai
riai: turint progą, pasitai
kius progai, radus progą ir 
pan. Palyginkime šiuos sa
kinius:

Nusprendžiau pirma pro
ga iš čia pabėgti. Jis kiek
viena proga ar neproga gir
davosi esąs lenkas. Ta pro
ga galėjai ir ligonį aplan
kyti. Atvažiuotum pasinau
dojęs proga. Ir mes eitume, 
kad būtų progos.

Konstrukciją prie gerų 
(geriausių) norų galima pa
keisti tokiomis: labai no
rint, jei labai norėtume, tu
rint gerų (geriausių) norų, 
su gerais (geriausiais) no
rais. Palyginkime dar to
kius pasakymus:

šiandien negaliu ateiti ir 
labai norėdamas, kad ir la
bai norėčiau, kad ir kaip 
norėčiau, nors ir labai no
riu.

Pasakymus prie gerų są- 
IVgų, prie didelio slėgimo, 
taisome taip: esant geroms 
sąlygoms, turint geras są
lygas, geromis sąlygomis, 
esant dideliam slėgimui.

E. Valiulytė
Filologijos mokslų kandidate

Druskininkai. “Dainavos” sanatorija. v * uehv.ic A4 Dilio nuotrauka

si jie labai domisi gyveni
mu Lietuvoje. Didelė jų 
dalis džiaugiasi lietuvių 
tautos laimėjimais, kuriuos 
ji pasiekė.

Lietuviškos kilmės ameri
kiečių sutikau visame savo 
ilgame kelyje po Jūsų šalį. 
Kiti jau nebemoka lietuviš
kai, bet didžiuojasi, jog jų 
tėvų žemė yra Lietuva.

Noriu pasinaudoti proga 
ir žmonos, dukros ir savo 
vardu padėkoti visiems 
Amerikos lietuviams, kurie 
mūsų kelionę padarė links
mesne, gražesne, kurie at
vėrė mums gerą širdį, ku
rie buvo malonūs ir vaišin
gi.

Klausimas: Gal rašysite 
įspūdžius iš tokios nepap
rastos kelionės?

Atsakyymas: Žinoma, ra
šysiu. Dėl to tik ir keliavau. 
Porą straipsnių parašiau 
jau kelionės metu ir pasiun
čiau redakcijai.

Kelionės metu padariau 
daug foto nuotraukų ir 
daug ką užfiksavau kino 
juostoje. Visą šią medžiagą 
atidaviau išriškinti. Nuot
raukos ir kino juosta turi 
žymiai geresnę atmintį ne
gu žmogus. Jos padės man 
ilgam laikui prisiminti šią 
sunkią, bet labai įdomią 
žurnalistinę kelionę.

Bronx ant vieškelio auto 
smogė į sunkvežimį. Vieną 
keleivę mirtinai sutrėškė, 
vairuotoją, jo 4 brolius ir 
jaunuolę pavojingai sužei
dė.
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Susitikimai ir draugyste su 
bibliotekininkais Anykščiuose
Bibliotekininkas tai tar-| Iš draugo Zulono kalbos 

pininkas tarp rašytojo ir 
skaitytojo. Geras ir kruopš
čiai savo darbą atliekąs bib
liotekos darbuotojas — pu
sė žinių skaitytojui. Jis, 
pagal skaitytojo išsilavini
mą, jo darbo profilį ar po
žiūrį į gyvenimą, padeda 
skaitytojui pasirinkti mė
giamą literatūrą, orientuc- 
ja. Ypač įgudusio bibliote
kininko parama didelį dar
bą atlieka kaimo skaityte- 
jų tarpe.

Todėl šiems klausimams 
aptarti, Lietuvos biblioteką 
darbuotojai dažnai susirer- 
ka pasitarti, pasidalinti darb 
patirtimi, ieškoti geresni 
būdų suartėti su skaitytoju, 
jam padėti. Neseniai tok; 
bibliotekų darbuotojų — 
Vilniaus zonos — seminarą 
įvyko viename gražiausi i 
mūsų miestų — Anykščiuo
se. Apie penkiasdešimt bib
liotekininkų — beveik vise 
moterys — tris dienas svars
tė savo profesijos reikalus; 
viena kitai perdavė sav 
darbe įgytas žinias.

Atsitiktinai, ir šių žodži 
autorius buvo įtrauktas į j 
seminarą. Buvo taip:

Turėjau pasižadėti
Iš Lietuvos Tarybinių ra

šytojų sąjungos gavau kū
rybinę komandiruotę. Pasi
rinkau Anykščius, kaip vie
ną gražiausių Lietuvos vie
tovių.

Ten esamuose “Šilelio’ 
poilsio namuose apsigyver 
ti nepasisekė — buvo pi 
ni kaip konservų dėžutė.

Pabandžiau laimę viet 
niame viešbutyje. Ir či 
pilna.

—Visas vietas užsakė 
Anykščių Vykdomasis Ko
mitetas bibliotekininkų se
minarui— atsakė man vieš
bučio administratorė.

Ką daryti? Grįžti atgal 
į Vilnių?

Apsisukau ir nudūmiau j 
V ykdomą j į Komi te tą.. Vyk
domo jo Komiteto pirminin
ko pavaduotąjį Kazį Zulo- 
ną radau besiruošiant pra
nešimui apie Anykščius bib
liotekininkų seminaro daly
viams. Papasakojau jau 
savo bėdas. Jis, paskaičia
vęs viešbutyje užsakytų vietų 
skaičių ir peržvelgęs daĮ 
vių sąrašą, tarė:

—Gerai, vietelę kaip no 
surasime, bet už tai ture 
mums papasakoti apf 
Braziliją, ten gyvenanči 
lietuvius ir bibliotekas.

Taip, netikėtai, aš tapku taip atsiradęs šiandieninis 
bibliotekininkų seminaro Ignalinos miestas.” 
dalyviu. Ir nenusivyliau.
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sužinojome:
Kad Anykščių rajonas 

vienas didžiausių Lietuvoje.
Kad pats miestas1 greitai 

augąs (tą mes matėme sa
vomis akimis).

Kad Anykščiuose yra di
džiausia Lietuvoje vyno ga
mykla, kurios produktai iš 
mūsų respublikoje augančių 
vaisių ir uogų eksportuoja
mi į daugelį pasaulio šalių.

Kad vieną Anykščių vyno 
rūšį labai mėgstanti Angli
jos karalienė Elizabetė.

Kad be vyno, Anykščiuo
se yra didžiulis veltinių 
fabrikas “Spartakas.”

Kad Anykščių rajone esą 
didžiuliai kvarcuoto smėlio 
telkiniai.

Ir taip toliau, ir taip to
liau !

Viena seminaro diena bu
vo skirta pasakojimui apie 
rajonuose esamas įdomybes. 
Daugelis pasakojo apie esa
mus ir buvusius garsius 
žmones, piliakalnius, eže
rus, senus ir įdomius me
džius, legendas. Be plačiai 
žinomos legendos apie neto
li Anykščių esantį bene di
džiausią Lietuvos akmenį 
Puntuką, kuriame skulpto
rius Pundzius iškalė Atlan
to; nugalėtojų ’ Dariaus ir 
Girėno bareljefus, labai 
įdomią legendą papasakojo 
Ignalinos rajono bibliotekos

Legenda apie gelsvakasę 
Aliną

Ji pasakojo:
“Kadaise, kur dabar yra 

Ignalinos miestas, gyvenęs 
senas bajoras ir turėjęs la
bai gražią, mėlynakę, storo
mis gelsvomis kasomis duk
relę Aliną. Ją pamilęs tvir
tas ir gražiai nuaugęs, taip 
pat geltonplaukis, apylinkės 
kalvio sūnus Ignas.

Alina taipgi karštai jį 
pamilusi. Kadangi juodu 
skyrė luomai, Alinos tėvas 
griežtai uždraudęs jaunuo
liams susitikinėti. Bet, ne
žiūrint tėvo grasinimų, Ali
na su Ignu pasimatydavę 
ant apylinkėje esamos kal
vos (dabar čia stovi didžiu
lė ir erdvi mokykla).

Kartą Alinos tėvas už
tikęs jaunuolius besimylin- 
čius ir iš keršto abu už
mušęs. Nuo tada žmonės 
šią kalvą pradėję vadinti 
Ignalinos vardu. Ilgai
niui, apie bajoro rūmus 
pradėjo išaugti daugiau pa
statų, didėti gyventojų, ir

Anykš- 
tas pir-

ko j o ukmergietės apie "Uk
mergės (ankstyvesniais lai
kais vadinta Vilkmerge) 
vardo kilmę.
Susipažinimas su apylinkės 

vietovėmis
Toks seminaras 

čiuose buvo sureng
mą kartą. PagrincHnis dė
mesys seminare buvo ski
riamas bibliografiniam — 
kraštotyri n i a m bibliotekų 
darbui. Kita semir 
na buvo skirta su 
su rajono bibliotekomis ir 
įžymiomis Anykščių 
tomis. Buvo aplank 
no Biliūno kapas ir 
toji gryčia-muzieju;

Du pilnutėliai autobusai 
važinėjo po rajoną, 
bibliotekas, senų 
liaudies švietėjų Ibidžiulių 
sodybą-muziejų, jų 
poilsio vietą-kapine s. Lan
kytojai labai domė, 
tano Baranausko klėtele ir 
palikimu ir Antano 
lio kūryba.

Anykščiai mėgi 
ekskursantų vieta, 
ra tos dienos, kad 
liūno, Baranausko, 
lių ar Vienuolio 
nesustotų mašinos ; 
leiviais ir šiaip turi 
lankyti ir pagerbti 
Lietuvos liaudies 
rašytojų. Kiekviena grupė 
muziejaus lankytoją knygo
je palieka savo mintis apie 
buvusius pagarbiu 
tėnus, apie jų palik 
gotoj us.

' Kiekvienas daiktelis 
jaudina mus

“Viskas, kiekvienas daik
telis, kuris kalba mums apie 
mūsų mylimą rašytoją, jau
dina mus. Čia norisi ir pa
tiems būti geresniais, gyven
ti prasmingiau, kurti gyve
nimą didelį ir gražų, kuris 
paliktų pėdsaką žemėje,”— 
rašo Krekenavos vidurinės 
mokyklos septintos klasės 
moksleiviai A. Vienuolio 
muziejaus lankytojų kny
goje.

Greta jų, mano žemiečiai, 
Kupiškio Vlado Rekašiaus 
vardo vidurinės mokyklos 
devintokai įrašė: “Dėkoja
me už nuoširdų aiškinimą 
ir esame sujaudinti maty
dami tuos daiktus, kuriais 
naudojosi rašytojas”.

Taip anykštėnai saugo sa
vo garsių sūnų palikimą. 
Taip apie juos atsiliepia 
lankytojai ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš visos Tarybų 
Sąjungos, iš užsienio. Lan
kytojų knygoje pilnj -----y-- 
įvairiomis pasaulio kalbo
mis, išreiškiančių 
padėką.
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West Suffield, Conn.
Mirė Anna Staugaitienė, 

Vinco Staugaičio žmona 
81 metų amžiaus. Mirė 
rugpiūčio 25 d.

Gimusi Lietuvoje. Paliko 
nuliūdime vyrą, du sūnus— 
Mykolą ir Petrą Grabaus
kus, kurie taip pat gyvena 
West Suffield, Conn.; brolį 
ir seserį Lietuvoje, taipgi 
keletą anūkų ir gerų drau
gu-'

Priklausė ji Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijai, 
Hartforde.

Palaidota Rose Hill Me
morial Park kapinėse.

Nuoširdi užuojauta Stau
gaičių šeimai ir giminėms, 
o Onai lai būna lengva il
sėtis Amerikos žemėje.

Martin Elgelevičius

Rochester, N. Y.
širdingas ačiū, draugai!
Prieš daugiau mėnesio 

mane buvo pagavusi staigi 
ir skaudi nelaimė. Buvau 
viena, nes mano vyras apie 
6 savaites buvo Flooridoje 
pas švogerį ir sergančią se
sutę. Jis padėjo savo švo- 
geriui ligonę prižiūrėti, tad 
iš jo pagalbos negalėjau 
gauti.

’ Kai tik draugės telefonu 
sužinojo apie mano ligą, 
tuojau pribuvo į pagalbą. 
Dėkinga esu visoms, o la
biausiai draugėms L. Beke- 
šienei, K. Žemaitienei, J. ir 
F. Konteniams. Jie pasi
keisdami dienomis man gel
bėjo, aprūpino maistu; taip
gi ir draugai Andriušiūnai 
pribuvo su maistu.

Be jūsų pagalbos man bū
tų buvęs prastai. Ačiū 
jums visiems už tokį manęs 
atjautimą, taipgi ir tiems, 
kurie kasdien telefonu inte- 
resavotės apie mano sveika
tą.

Niekuomet jūsų neužmir
šiu.

Ona Malinauskiene

Vietinėje spaudoje buvo 
pranešta, kad šeštadieniais 
pašto darbininkai nedirbs ir 
laiškų nenešios. Tai aš taip 
ir parašiau “Laisvės” num. 
59. Bet vėliau buvo patai
syta : šeštadieniais pašte 
darbininkai nedirbs, bet lai
škus išnešios.

• • •

“Laisvės” num. 63 šešta
me puslapyje parašyta 
“Gimdymas ir kontrolė” 
Ten parašyta: “Už dviejų 
šimtų metų Amerikoje bus, 
matematika rodo, vienas bi
lijonas gyventojų, jei žmo
nių daugė j i m u i kontrolės 
nebus. Tai reiškia, tada 
Amerikoje būtų tris sykius 
tiek žmonių, kiek jų yra 
šiandien visame pasaulyje!”

O visame pasaulyje dabar 
yra daugiau kaip trys bili
jonai žmonių. Tai jeigu pa
dauginsi tris sykius, tai už 
200 metų Amerikoje būtų 
ne vienas bilijonas, o dau
giau kaip devyni bilijonai 
žmonių.

Darbininkė
Redakcijos pastaba: To- 

straipsnio autoriaus A. Gil- 
mano buvo parašyta, kad 
už 200 metų bus “vienuolika 
bilijonų gyventojų”, o per 
klaidą buvo atspausdinta 
“vienas bilijonas”.

Lietuvos kamerinis orkestras

a užrašų

meilę ir

Įdomią legendą papasa- L. VALBASYS

B. Aleknavičiaus nuotraukaSustiprintos pajūrio kopos prie Palangos,

Norwood, Mass.
Amerikonai skaito knygas 

apie Lietuvą
Mary Kazlauskienė dova

nojo dvi knygas “Lithuania 
past and present” Haver
hill Public Library. Jau vie
na knyga pusėtinai apdėvė
ta, o kita dar pusėtinai ge
rame stovyje. Matyti, kad 
knygos eina iš rankų į ran
kas.

Kas tiktai norite daugiau 
žinoti apie Lietuvą, perskai
tykite virš minėtą knygą. 
Ten rasite daug naujo. Kny
ga 188 puslapių.

Perskaičius knygą iš Lie
tuvos “Graži tu mano bran
gi Tėvynė”. Didelė knyga 
558 puslapių, parašyta dau
gelio rašytoją. Žinoma, yra 
svarbesnių ir silpnesnių ra
štų, bet svarbu, kad sura
šyta rašytojų vardai ir pa
vardės ir kur gimė ir ėjo 
mokslus.

Matyti, kad dabar Lietu
va tai mokyklų šalis. Kas 
tiktai nori, visi gali moky
tis. Netaip, kaip seniau bu
vo —- galėjo mokytis tiktai 
ponų vaikai. Skaitydamas 
knygą ras joje savo kai
mynų ir pažįstamų vardus 
ir pavardes.

Rugpiįįčįo ;2£ d.; buvo gra
ži diena. M.! Kazlauskiene 
prisodino pilną mašiną žmo
nių ir nuvažiavome Uždavi
nio sodan Norwoodan. Pra
leidome linksmai laiką po 
žaliuojančiais medžiais. Bu
vo gera kelionė.

MIAMI, FLA.
Taikos mylėtojų 

demonstracija
Bay Front parke per tris 

dienas jauni mokyklų stu
dentai demonstravo prieš 
karą ir policijos brutalumą, 
nešdami užrašus “Mes no
rime taikos” ir tam pana
šius.

Pradėjo šeštadienį, rug
piūčio 31 d., ir buvo sek
madienį, o pirmadienį, Dar
bo Dieną, susirinko dau
giausia, apie 200 ar dau
giau.

Jie vaikščiojo prie didelio 
bulvaro, kur daug žmonių 
pravažiuoja ir praeina. 
Praeiviai vieni sveikino, 
kiti pasiuntė ir neprielan
kių žodžių. Jie užsilaikė 
ramiai, daugelis buvo ilgais 
plaukais, kai kurie basomis 
kojomis. Rinko parašus, 
kas norėjo galėjo pasirašy
ti ir daugelis pasirašė už 
taiką.

Apie ketvirtą valandą po 
pietų pirmadienį policija 
pranešė, kad miesto leidimo 
laikas pasibaigė ir turi i 
skirstytis. Taip jie ir pa
darė be jokio pasipriešini
mo. Saulutė

Organinės medžiagos 
meteorituose

Meteoritų cheminės sudė
ties analizė iki šiol negalėjo 
atsakyti į klausimą, kokios 
kilmės yra meteorituose ap
tinkamos organinės medžia-l 
gos. Aiškinant šį klausimą, 
didelę reikšmę turi aųieri- 
kiečių chemikų Oro ir Ku- 
perio darbai, atlikti Hius- 
tono universitete (Texas). 
Jie tyrinėjo tiek meteori
tuose, tiek ir- prieškambri- 
nėse žemės nuosėdinėse uo
lienose randamų sočiųjų 
angliavandenilių molekules.

Ar jos yra sudėtingesnių 
biologinės kilmės organinių 
medžiagų skilimo produk
tai, ar no? Kruopštūs Oro 
ir Kuperio tyrimai. parodė, 
kad aptiktieji .angliavande
niliai iš tikrųjų kilę iš dvie
jų skirtingų biologinių mo
lekulių tipų.

Tose uolienose ir meteo
rituose randamos anglia
vandenilių molekulės yra 
visišaki vienodos.

Šio muzikinio kolektyvo 
kūrybinė biografija kiek 
neįprasta. Nebuvo nei nu
tarimo, nei nurodymo jį 
įsteigti. Jis pradėjo savo 
veiklą daugiau kaip prieš 
aštuonerius metus, kai 
smuiko pedagogas ir diri
gentas Saulius Sondeckis 
bei eilė jaunų Vilniaus kon- 
servatorijos ir kitų Vil
niaus muzikos mokyklų sty
ginių instrumentų dėstyto
jų susirinko laisvu nuo dar
bo metu, trokšdami tik vie
no: groti kompozitorių kū
rinius, parašytus nedide
liam kameriniam orkestrui 
ir atskleidžiančius nepa
kartojamą, neblėstantį gro
žį.

Netrukus kolektyvu susi
domėjo konservatorija, kiek 
vėliau jį. įtraukė į koncer
tinę veiklą Lietuvos filhar
monija, ir jis iš karto susi
rado didelę auditoriją, dau
giausia iš jaunimo, kuris 
labai susidomėjęs klausėsi 
orkestro grojamų Bacho, 
Hendelio, Vivaldžio, Kore
lio, Mąnfredinio, Mocarto 
kūrinių...

Lietuvos kameriniam or
kestrui pradedant savo veik
lą, dirigento portfelyje bu
vo vienas vienintelis lietu
viškas kūrinys tokiam ko
lektyvui: į J. Naujalio “Sva
jonė.” Netrukus muzikos 
mėgėjai su džiaugsmu suti
ko S. Sondeckio talentingai 
atliktą M. K. Čiurlįonio va- 
rijacijų liaudies dainos “Bė
kit, bareliai” tema ėrkest- 
nę transkripciją. Tai pa
skatino lietuvių kompozi
torius kurti muziką kame
riniam orkestrui, ir dabar 
kolektyvo repertuare yra

čiūno, J. Karoso, A. Klenic- 
kio, J. Juzeliūno, T. MakačL 
no, V. Klovos, L. Povilaičio J 
A. Bražinsko, F. Bajoro ir V 
daugelio kitų kūrinių.

Po koncertų Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose 
įvyko sėkmingi pasirodymai 
broliškosiose respublikose, 
gerai buvo įvertinti Lietu
vos kamerinio orkestro kon
certai Maskvoje ir Lenin
grade, Kijeve ir Minske, 
Rygoje ir Taline, UI j ano vs- 
ke ir Petrozavodske. Or
kestras glaudžiai bendra
darbiauja su Lietuvos radi
ju ir televizija. Gausiai 
perkamos plokštelės su šio 
populiaraus kolektyvo at
liekamais klasikų ir mūsų 
laikų kompozitorių kūrinių 
įrašais.

K. Nainys

ištisa eilė įdomių ir origi- 
lalių B. Dvariono, A. Ra-

Nauja hipotezė
Žinoma, kad Žemės paros 

trukmė keičiasi. Senovėje 
para buvo žymiai trumpes
nė, negu dabar. ' Kokios jė
gos verčia mūsų planetą 
suktis tai greičiau, tai lė
čiau?

Tarybinis geofizikas E. 
Mogilevskis laiko, kad kalta 
Saulė. Jis iškėlė hipotezę, 
kad įkrautos dalelės išme
tamos į Saulės paviršių ne 
tik srautais, bet ir atskirais 
milžiniškais plazmos debe
simis — plazmoidais. Toks 
kosminėje erdvėje skriejan
tis debesis yra daugelį kar
tų didesnis už mūsų plane
tą ir turi savo galingą mag
netinį lauką. Susitikęs su 
Žeme, plazmoidas taip stip
riai paveikia jos magnetinį 
lauką, jog atsiranda mag5
neųnes auaros ir pasiKeici 
Žemės sukimosi greitis.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Paraše “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios , 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos' 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos., 
Lietuvos vaizdą savo namuose. 5

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarme

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
11. Apie Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti, i , 5 ?

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisvės” knygyne 1
' 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 

'
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Kaip Lietuvoj žiūrima į gimimų
kontrolę ir pop 
y Vilniaus dienrašty j 
įkaitome įdomų straipsnį 
humanizmo?” Kiek sutri 
skaitytojams.—Redakcija

Popiežius Povilas VI pi 
skelbė encikliką “Humani 
vite.” Tai nebuvo skubi 
ar neapgalvotas sprendimaĮs. 
Komisija, susidedanti 
kardinolų, vyskupų, gydyto
jų, psichologų, sociologų 
kitų specialistų, keletą me 
tyrinėjo, sprendė gimin 
kontrolės klausimus. Dauge
lis jų priėjo nuomonę, ki 
bažnyčia turėtų sušvelni: 

ti savo draudimą, kad lai 
vę tai spręsti patikėtų p 
čiai šeimai. Popiežius P 
vilas VI atmetė šią nuom 
nę. Enciklikoje jis pabr 
žia, kad vyras ir motei 
.turi tik vykdyti “jų prigim
tyje įkūnytą... dievo plam ”. 
j “Tiesos” korespondentė 
Aezienė k re i p ė s i į mū 
respublikos sveikatos a 
saugos ministro pavadų 
toją M. Zaikauską, praš 
dama pakomentuoti šią en
cikliką ir atsakyti į kele|tą 
klausimų.

—“Tiesos” skaitytojus, 
abejo, domins mūsų šaliles 
demografinė politika. Ko
kios pažiūros vyrauja m 
sų mokslininkų tarpe? Ar 
reikalingas gyventojų gau
sėjimas mūsų šalyje?

—Taip, gyventojų sk 
čiaus didėjimas mums labai 
reikalingas. Už tai pasisako 
mokslininkai, rimti šių klau
simų tyrinėtojai, kaip B. 
Urlanis, apie tai liudija 
sa mūsų šalies vidaus gy
venimo politika. Nesen 
šių metų gegužės pabai; 
įe, Čeboksaruose buvo si 

* rinkę aukštųjų mokyk 
mokslininkai.' Jie - svari 
kvaip tik šiuos kla 
simus. Simpoziumas pr|ie 
mė sprendimą — rūpin 
kad gyventojų augimas 1 
tų optimalus. Bet dradge 
pabrėžė, kad tai net 
reikšti, jog valstybė g 
kištis į laisvą šeimos apjsi- 
sprendimą.

Žvilgtelėkime į skaiči 
Nuo 235 milijonų dab 
numatoma pakilti iki Ž80 
milijonų 1980 metais, o 
2000-aisiais — turėti a ne 
350 milijonų gyventojų. rfai 
dideli skaičiai, bet jie mu 
nebaisūs. Mums vis č 
trūksta darbininkų. A 
ra vertus, kapitalistiniajne 
pasaulyje populiarios tec 
jos, kad žemė taps per ma
ža išmaitinti žmoniją, mu 

Svetimos. Socialistinė san
tvarka turi neišsenkamus 
r^pervus. Prisiminkime ' 
nalus, išbraižiusius K a 
Kūmų dykumą, žvilgtelė 
me į buvusias mūsų rėsp 
likos krūmokšniais apaugu
sias pelkes, kur dabar gra
žiausios pievos. Arba nuva
žiuokime į Dzūkijos smili 
guosius laukus, kur javai 
linksta nuo sunkių varpų. 
Didžiulė; nevienodai apgy
vendinta, nevienodai įsaA 
ta šalis. Antra vertus, kul
tūros, technikos vystymasis 
sudarys sąlygas šaliai 
kelfi laukų derlingumą,^ 
tyti pramonę.

Vis labiau mokslo vai
ruojamąja! jėgai skverbi 
tis į gyvenimą, reikalin 
visapusiškos žinios apie 
mografinius reiškinius, 
rime ne tik numatyti, be 
moksliškai pagrįsti ž 
gaus vystymosi, gyven 

jjgeras sąlygas, šiuo mietu 
susiklosčiusi demogr a f: 
situacija turi daug ski:’ 
bi> Štai kad ir girnii

iežiaus encikliką
s “Tiesoje” (rugpiūčio 15 d.) 
“Kieno vardu — dogmos ar 
mpinę čia jį pateikiame mūsų

likusių, žemos kultūros ša- 
Ne taip dažnai, gal 
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Vienose respublikose — Vi
durinėje Azijoje, Azerbai
džane—gimimų labai daug, 
o kitose, jų tarpe ir Pabal
tijyje, šie skaičiai gerokai 
sumažėja.

—Kuo aiškinamas nedi
delis gimimų skaičius mūsų 
respublikoje?

—Taip, jis yra kiek suma
žėjęs. Tūkstančiui gyven
tojų —18. Tačiau neturi
me pamiršti, kad mažėja ir 
mirtingumas. Dėl to natū
ralus gyventojų prieauglis 
mažai tepasikeitė, nebent 
vienu procentu. Gimimų 
sumažėjimą galima aiškinti 
įvairiai. Tarybų Sąjungoje 
prieškarinis gyventojų skai
čius buvo atstatytas tik 
1956 metais. Karas nusiau
bė ir mūsų respubliką, iš
ardė šeimas. Po karo, grįž
tant šeimoms į normalias 
vėžes, gimimų pagausėjo. 
Ši karta jau užaugo, kuria 
šeimas. Norėčiau manyti, 
kad dabar vėl gimimų pa
daugės.

Įtraukdami moterį į ga
mybą, visuomeninę, politinę 
veiklą, valstybės valdymą iš
vedėme ją į platų interesų 
pasaulį. Dabar ji pati ne
benori grįžti, užsidaryti 
siaurame šeimos ratelyje. 
Tai, be abejo, taip pat są
lygoja šeimos dydį.

—Kaip sieksime šeimų 
gausėjimo?

—Kurdami gerovę. Štai, 
pavyzdžiui, dabar Kaune 
kasmet pastatoma daugiau 
gyvenamų namų, negu bu
vo statoma visoje buržua
zijos valdomoje Lietuvoje. 
Kas nematė išaugusių Šiau
lių, Panevėžio, naujųjų Vii? 
niaus rajonų? Kaime ku
riamos naujos gyvenvietės. 
Plečiamas lopšelių, darželių 
tinklas, kur sudaromos la
bai geros sąlygos vaiko auk
lėjimui: nauji, gerai įrengti 
pastatai, auklėtojos su spe
cialiu pedagoginiu išsilavi
nimu, kiekviename lopšely
je, darželyje medicinos se
serys, gydytojai. Didinami 
darbo žmonių atlyginimai.

! —Kaip tad vertinti po-
! piežiaus encikliką?

—Nenorėčiau būti grubus, 
bet ši enciklika verčia pri
minti jos esmę: gimdykite, 
kiek dievas leis... Tokie 
santykiai šeimose būdingi 
daugeliui ekonomiškai atsi-

lių.
tik kartą per metuĮ 
gynimo dieną, zpris 
skaičius, kiek vaikų dėl ba
do, skurdo ir ligų miršta 
Lotynų Amerikoje, 
j e. Bet jie įstringa 
tį visam gyvenimui 
baisūs. Popiežius 
tik katalikus, bet 
kitus, atmetęs mokslininkų 
daugumos nuomo 
yra ne kas kita, kaip laiky
masis dogmos, savo esme 
prieštaraujančios

Afriko- 
į atmin- 
Jie yra 
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visa tai bus daroma pačio-1 iw* mitmcrsiQ nsiQmis humaniškiausiomis prie- ne[US « milinga^ pdd
Mildredą Stenslerienę
Rugpiūčio 31 d. Aido cho

ro nwiai turėjome skanius 
pietus ir mitingą mūsų 
dainų mokytojos ir jos ma
mytės namuose, Livingston, 
N. J. Pietus surengė Mild- 
reda ir jos mamytė su pa
galba Adelės Šuplevičienės 
ir Antosės Stočkienės, ku
rios yra mūsų aidietės.

Po pietų turėjome ir mi
tingą, kuriame darėme pla
nus ateinančiam žiemos se
zonui. Mitinge pasirodė, 
kad jau turime tris pakvie
timus atlikti programas, bū
tent: S. Sasnos ir L. Ka
valiauskaitės pagerbimo 
bankete rugsėjo 28 d., iš
leistuvėse rugsėjo 13 dieną 
Bridgeporto mieste vaidint 
bei dainuoti dainas iš ope
retės “Sudrumsta širdis.” 
Ir, žinoma, visiems apsiė- 
mėm.

Beje, Mildredos ir jos 
mamytės rezidencija arba 
būstinė gana didelė ir jau
ki. Namas stovi ant di
delio ploto žemės. Pakraš
čiais eilės žolynų ir vieto
mis žolynų klombos.

Per magnetofoną girdė
jome velionio Rojaus Mi- 
zaros kalbą, pasakytą 1965 
metais dainų šventėje, kur 
jis buvo atstovu nuo Jung
tinių Amerikos Valstijų pa- 
žangiųjų lietuvių.

Na, o jau jų stuba, tai 
lyg meno muziejus. Viena
me kambaryje paveikslai, 
kitame — skulptūros, tre
čiame —muzikališki instru
mentai. • Žodžiu sakant, 
kiekvienas stubos kampelis 
išdekoruotas meniškai. Ir 
sužinojome, kad taip gra
žiai išdekoravo mūsų choro 
narys ir solistas Viktoras 
Beckeris. Garbė Tau, Vik
torai !

Mes aidiečiai džiaugia
mės, kad mūsų Mildredą ir 
jos mamytė taip gražiai gy
vena. Ir dėkojame, kad mus 
taip mielai ir draugiškai 
priėmė ir pavaišino.

Jonas Juška

priemonėmis.
Popiežius Povilas VI dog

mą priešpastatė gyvenimui, 
mokslui. Ir todėl jis pra
laimi.

> humaniz-
JL v

mui. Dabar net vaikai ne
betiki pasaka, kad gimstan
čiam duoną visam gyveni
mui parūpinąs dievas. Žmo
gus—tėvas ir motina, tauta, 
visuomenė turi jausti atsa
komybę, kiek vaikų galės iš
maitinti, išauklėti, 
ti. Ir niekas neti 
šitos atsakomybės 
gražios, labai hum 
nuimti.

Visasąjunginio 
mo Čeboksaruose 
savo nutarime yr 
pasakę, kad bet k 
dimas nutraukti 
prieštarauja sąm 
motinystei, aukš 
daugelio kartų s 
tam jausmui, 
griežtai tai drauct 
tik padidino šei 
mes, moterų mi 
kurios pačios imdavo ieško
ti išeities. Nelaukiami vai
kai, neturį norm 
gų augti, vystytis, 
šeimos, tautos nekimė.

Mes už tai, kad 
lyje gyventojų sk 
dėtų. Mes — ne maltusi- 
ninkai, kurie puola į pani? 
ką, įsivaizduoda 
planetos ateitį, k 
gyventojų perpild 
tis — ne karai, ne epidemi
jos, o sąmoninga 
sąmoninga tautos, 
daus politika, soči 
tvarka.

Ištyrinėję demografinius 
procesus mūsų šalyje, mes 
norime turėti išsamų, moks
liškai pagrįstą ateities vaiz
dą, numatyti tą atJ 
blausias mūsų poli 
las — žmogus, jo 
augantys poreikiai, o tuo pa
čiu augantys reikalavimai 
šeimai, kuri socialistinėje 
visuomenėje pagrįsta abi
puse meile, sąmoningos mo
tinystės principu, 
reikia galvoti, kad gyven
tojų skaičius negali būti re
guliuojamas. Ateis, matyt, 
laikas, kada teks tą augi
mą stabdyti. Tai numatė 
dar Engelsas. Apie tai jis 
1881 metais rašė Kautskiui, 
kad komunistinės 
nės žmonės išmo 
tojų augimą reguliuoti, ir

J išmoky- 
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MALE or FEMALE Help Wanted Male

FOOD COMPANY
Have openings in all phases 

food management.
Permanent position.

Call Mr. Baehr, 466-5159.
(64-69)

of

Vabalai augina grybus
Aiškinti, jog žmonės mėgs

ta grybus, nėra reikalo. 
Net lapė ir voverė skanau
ja kazlėkus. Grybų mėgėjų 
sąrašan įtrauktini ir vaba
lai. Jie grybus ne tik ėda, 
bet sėja jų sporas ir augina. 
Kokie vabalai augina gry
bus?

Lietuvoje yra apie septy
niasdešimt penkios kinivar
pų (Ipidae) rūšys. Kinivar
pos gadina spygliuočius ir 
lapuočius medžius. Pava
sarį, pragraužusios jų žie
vę, įlenda po ja ir čia iš
varo visokiausius, kiekvie
nai rūšiai būdingus takus. 
Paskui kinivarpų patelės, 
dar nepadėjusios kiaušinė
lių, “sėja grybą,” kurio 
sporų yra ją organizmo iš
skyrose. Tai grybas am
brozija. Ambrozijos sporos 
sudygsta ir susidariusi gry
biena ardo medieną.

Vabalų takuose juoduoja 
iš grybienos išaugusios išti
sos grybų plantacijos. Be 
kinivarpų ir ambrozijos ne
gali plisti. Tačiau auginti 
siauruose “tuneliuose” gry
bus ne taip jau paprasta.

Grybiena mėgsta drėgmę, 
o karštomis vasaros dieno
mis išdžiūva net vidiniai jos 
sluoksniai. Todėl kinivarpos 
karštomis dienomis landas 
užkiša piuvenų kamščiais. 
Išskyroms ir piuvenoms iš
mesti angos viduryje jos pa
lieka skylutes. Sutemus ar 
lyjant, vabalai landas atki
ša. t .. . . -

Taip sunkiai auginamą 
grybieną ėda ne pati pate
lė, o jos vaikai — lervos. 
Joms kur kas vertingesnė 
turinti baltyminių medžia
gų grybiena, negu medis. 
Taigi grybai joms tikras 
“dievų maistas.” Juk “am
broziją” gėrė ir Olimpo die
vai. G. L

ir

Help Wanted Female

SAMPLE BOOK
Light assembly work on display & 
sample books. Experience desirable 
but not nec. Large 1-floor plant. 
Good working conds. 7:30 A.M. to 
4 P. M.

COLOR PROCESS CO.
W. Conshohocken, Pa. 828-8900.

(64-69)

Help Wanted Male

STATIONARY ENGINEER. With 
fire man’s license. 10 PM to 6 AM 
shift, 5-day week. Able to do main
tenance work. Company benefits.

Apply: Wilson & Co., 2150 W.
Sedgley Ave. (64-68)

FIREMAN—Large nationally known 
manufacturer has an immediate 
opening for licensed fireman. Appli
cants should be familiar with inter
mediate pressure oil fired boilers. 
We offer steady employment and 
opportunity for advancement in ad
dition to excellent fringe benefits. 
If you qualify please call Mr. Bow
man, IV 2-7000. An equal opportu
nity employer. (66-71)

MEN
Steel company has openings for— 
crane operators, truck loaders shear 
operators and helpers. Reliable with 
or without experience. Paid vaca
tions & paid Co. benefits. Perm, 
position. OR 6-4206.

(64-67)

SUPERINTENDENTS
We are offering 2 interesting posi
tions. 1-Hi-Rise Elev. Bldg. CC. 56 
apts. Well skilled man required. Gd 
sal plus apt. 2-Suburban Garden 
Apts. Maintenance work, 
lary and apartment.

Apply in person, 326 S.
PE 5-6401.

Good sa-

19th st.
(64-69)

MAINTENANCE MECHANIC
Good all-around maintenance man, 

some electrical experience required; 
good salary and benefits. Apply in 
person, Hardboard Fabricators, 79 
Empire st., Newark, or call Mr. 
Aversą, 201-242-2343.

(64-67)

POCONO MANOR INN — Year 

’round resort hotel needs dining 
room porter. Call (717) 839-7111, 
Ext. 7620. (66-70)

SALES REPRESENTATIVE
CAREER OPPORTUNITY

Male or female. Inside or outside 
work. Salary plus commission, leads 
furnished. Must have drivers license 
& car or show desire to use comp, 
vehicle. Eves. & Saturdays must, if 
you have the desire to be on your 
own & write your own paycheck 
this may be the job for you. $120.00 
plus. Comms, wkly, to start. Sales & 
sewing exp. helpful, but not necs., 
we will train you. (No phone calls 
please). Apply or send resume tor

LAV’S SEWING CENTER
29 S. Beaver St. York, Pa., or 
328 Market St., Lemoyne, Pa.

(66-72)

BAKER
FULL TIME.

MUST BE EXERIENCED.
WILLING TO PAY TOP SALARY 

FOR RIGHT MAN. 
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS.
Apply

JOHN F. DAVIS BAKING CO.
213 N. WASHINGTON AVE.

Phone 717-342-7696. (66-70)

MANAGER FOR LUNCH ROOM—
Between age 35&45, good salary, 

good working cond., good hours, vac. 
w/pay, hospitalization. Call 301-426- 
9837, MR. HASLUP. Baltimore, Md.

(64-67)

Great Neck, N. Y.
Puikus piknikas-pietūs
Vietinė LLD 72 kuopa su 

talka mūsų kaimynų rengia 
pietus rugsėjo 15 d. Įvyks 
Kings Point parke. Great 
Neck, Area 7. Galima įva
žiuoti į parką nuo Red 
Brook Rd. Pradžio 10 vai.

DESIGNER DRAFTSMEN—Imme
diate position for men for Textile 

Drying Oven Design. Requires sheet 
metal & structural design lay-out. 
Power transmission, calculation, gas 
typing & control equipment. Textile 
Machinery background desired. Ex
cellent Company benefit & salary. 
For appointment call OS 2-2600.

i v (64-69)

SHOEMAKER 
Must be experienced. 

Good Pay. 
DANS SHOES 

1029 Market Street
WA 3-1880 (66-69)

MIAMI, FLA.

Banketas ■ Koncertą IS
SPAUDOS NAUDAI

Sekmad., Rugsejo-Sept. 15 d.
LIETUVIŲ SOCIALIU KLUBO SALI

2610 N.W. 119th St. Miami,
įJE
Florida

Banketą-koncertą rengia Miamio lietuvi 
giečių organizacijos. Bus žavinga konėer 
gramą. Naujos mokytojos B. Ramoškaitės 
beje dainuos Aido choras., Solistai: Biruts 
kaitė, Mae Gabrėnienč, Elena Mikitienė-K 
ir kiti.

' Visi ir visos kviečiami dalyvauti šiame pe
R<

ą pažan- 
;inė pro- 
vadovy- 
Ramoš- 

mderienė

įrengime, 
mgėjai

.. JJ

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.
L.L.D 2-ros kuopos 

A.L.P. Klubo po vasarinių
atostogų susirinkimai įvyks 
rugsėjo 7 dieną, 1 vai. po 
pietų, klubo kambariuose. 
Visi nariai turėtų atkreipti 
dėmesį ir ateiti į susirinki
mą, nes turėsim svarbių 
reikalų aptarti. Yra gautos 
Centro Valdybos nominaci
jos blankos, kurias turėsime

Užgyrė invaziją
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos vadovybė 56 
balsais prieš 4 užgyrė pen
kių socialistinių šalių inva
ziją į Čekoslovakiją, kaip 
būtiną dalyką “sulaikyti 
kontrrevoliucines jėga s”, 
pasimojusias susidoroti su 
socializmu.

Tuo pačiu sykiu užgyrė 
reformų tęsimą pramonėje 
ir abelname gyvenime, ku
rios nėra socializmui prie
šingos.

Pietūs bus išduoti 12 vai. 
Todėl prašom visus į laiką 
atvykti. Yra dedamos pa
stangos, kad galėtumėm 
jus gražiai priimti ir pa
vaišinti.

Atrodo, kad jau šiltos die
nos baigiasi, gal bus pasku
tinis vasarinis parengimas. 
Todėl kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai, gražiai 
praleisti laiką.

P. Beeis

THE PAPER MILL DIVISION 
of C. C. A.

In Manayunk has immediate open
ings for qualified men in its pro
duction department. We offer stea
dy employment with excellent fringe 
benefits and a hiring rate of $2.43 
per hour. If you are interested ap
plications are available at our Gate 
House 5000 Flat Rock Road, Phila., 
Pa. 19127. Equal opportunity emp
loyer. (66-71)

Rast. S. Rainard
Spfija.—Bulgarijoje areš

tuoti keturi šnipai.

637 žuvo trafike
Chicago. — Apska i č i u o- 

jama, kad per trijų dienų 
šventes trafiko nelaimėse 
žuvo 637 žmonės.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks rugsėjo 9, 
99 Providence St. Pradžia 
2 vai. popiet.

Kviečiame narius daly
vauti. Šiame susirinkime 
turim daug reikalų aptarti.

Bus išduotas “Laisvės” 
pikniko raportas. Turime 
jau blankas rinkimui drau
gijos centro komiteto.'

“Laisvės” vajus tuojau 
prasidės, reikią gerai prisi
rengti, kad 'jiš būtų pasek
mingas.

Matote, daug darbų mus 
laukia, turime gerai prisi
ruošti.

J. Jaskevičius, sek. 
(66-67)

Pradžia 5 vai. vak. — Bilietas $5 asmeniui

BANKETAS
Pagerbimui mūsų dviejų žymių veikėjų — 

STEFANIJOS SASNOS
— ir—• .

LILIJOS KAVALIAUSKAITĖS

Įvyks Šeštadienį, Rugsėjo 28
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Apart pagerbimo šių dviejų draugių, bus ir ofi
cialus newyorkieciu atidarymas “Laisvės” vajaus 
gavimui naujų skaitytojų ir atnaujinimas senų pre
numeratų. Taipgi pradžia sukėlimui finansų į 1969 
metų biudžetą.

Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti šiame 
garbingame bankete. Rengimo Komisija

Pranešimai
CRANFORD, N. J.

Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 

54 kuopos susirinkimai 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
8 d., 2 vai. popiet, pas L. 
Novak, 460 Brookside PL, 
Cranford, N. J.

Šiame susirinkime turė
sime nominuoti kandidatus 
į LLD Centro komitetą dve
jiems metams.

Yra keletas ir kitų klau
simų apsvarstyti.

Visi nariai būtinai daly
vaukite. • Kviečia LLD 54 
kuopos • Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 14 d. rug
sėjo, 2 vai. dieną, toje pa
čioje salėje. Kviečiame na
rius dalyvauti, išgirsite ra
portą iš Ramanauskų įvy
kusio banketo, taipgi pasi
tarsime apie 10-os kuopos 
parengimą. Orui atvėsus, 
veikti patogiau. Pasisteng- 
kite gauti naujų narių į 
mūsų kuopą. —Valdyba.

(67-68)
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Rašo A. ŠALČIUS

Lietuviški 
New

Užjaučiu Hippies, Yippie
Šeimoj nelengva pakel 

“sukilėlis”—hipis, 17 met
sūnus, iki pečių garbanotais 
plaukais, per pečius elektr 
ne, ausų būgnelius sprogt 
nančia gitara. Jei prieš 30 
metų lietuviškas Šabaniaus- 
kas traukė... “Oi skambėk, 
skambėk gitara, ir dainuo ki 
dainą griaudžią, be pasto
gės ir be meilės tik tu vie
na palikai...” tai šiandienos 
mūsiškiai “pusberniai” dar 
sunkiau pergyvena pasaulį 
į kurį jie ateina. Argi nuos
tabu, jei auga šitų hipių (ri
les, — netikinčių nei para
zitais politikais, nei parazi
tais kariškiais, ar jų gra: 
bilystė... 100,000,000,000 bi
lijonų dolerių išleidžiama 
beprasmiam gaminimui ner
vinių dujų, raketų, iš kurių 
viena prasiveržusi pro “gy- 

keliais hydroatomi- 
is

1-

z-

patikėsite ? Ištisą dešimts 
metų kultūrinio ryšio pio
nieriai visų prašė uždusda
mi plėsti abipusį Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių kultū
rinį bendravimą. Dabar, gi, 
bendraukite rašiniais, nuot
raukomis, kronikomis. Deja, 
didžioji dalis bėglių tetervi
nais, patys sau kronikas ir 
raudas tegieda. Net ir kon
gresą pretentingu “Pasaulio 
Lietuvių” '
vietę nei vieno iš Lietuvos, 
sau New Yorke suruošė. O 
Irena Vladimirovienė paty
li u k a i s, n esigarsindama, 
Vilniaus “Mokslui ir gyveni
mui” 1967 m. siuntė repor
tažus iš New Yorko ir, kaip 
girdėt, laimėjo žurnalo skai
tytojų populiarumo antrą 
vietą! Bet apie jų įspūdžius 
iš Lietuvos gal kitu kartu.

color of our skins 
color of my poli 
dangers of v i o 1 e 
multiplied. My posi 
that of the Communist Par
ty is that we will 
our own protectio

and the 
tics, the 
o c e are 
tion and

provide 
n

Aidiečiy dėmesiui
Mieli Aidiečiai!

Po ilgų 3 mėnesi 
gų pradėkime sdzoną su 
gražia, energinga v

Pirmos Aido ch 
nų praktikos įvyks 
tadienį, rugsėjo 6 i

- -

Būtinai visiems 
ga susirinkti, nes kito penk
tadienio vakarą 
dainuoti vienų išlčistuvėse, 
kitu priimtuvėse.

Taipgi, esame pąkviesti į 
Bridgeport, Conn 
dinti operetę ““Sudrumsta 
širdis” spalio mėnesi.

Tad visi ir visos būkime 
šiose pamokose.

Aido pirmininkas

vardu, nepasik- vakare, “Laisves

4 atosto-

reikla.
oro dai- 
šį penk- 

d. 8 vai. 
salėje.
reikalin-

turėsime

, suvai-

Mieste pasidairius
New Yorko delegatai su

grįžo iš Chicagos labai ne
pasitenkinę. Daugelis jų 
norėjo, kad McCarthy lai
mėtų, o jis pralaimėjo. Pats 
žymiausias iš niujorkiečių 
delegacijos narių Paul 
O’Dwyer sako, kad jis nė 
piršto nepajudins, kad 
Humphrey būtų išrinktas 
prezidentu. Daugelis kitų 
žymių demokratų yra pasi
piktinę Chicagos įvykiais.

neklausymą jiems gręsia il
gametis kalėjimas.

ir
a-

z-

Ne žmon š- 
nusikaltimų 

su 
o-

nybą”, 
niais užtaisais, sunaiki 
kontinentą....

Mes, solidnūs ponai 
draugai, apsirėdę ir manei
gūs, prie šitokio gyvenimo 
vedame... Juk esame pavj 
džiu pusberniams (mūsų 
jaunuoliams), 
kai padidėjo
skaičius ir kišenvagius 
FBI gaudom uoliai. Mes, s 
lidnūs ponai, visai paslap
čiomis investavę į mirties 
pramonę, samdydami “agre
syvius” manadžerius, girda*- 
mi generolus, džiaugiam 
taip patogiu ir lengvu am 
rikonišku gyvenimo būd 
Garsusis dainininkas F. Si
natra, ir net tūlas kongre 
manas iš New Jersey, kaip 
rašo spauda, bičiuliaują su 
gengsteriais. Tie mažieji 
gengsteriai, mat, blogesni 
už “didžiuosius”, lygiai su
gebančius nukepti Che Gu- 
evarrą, politinį priešą, gra
sinantį mūsų “gyvenimo bū
dui”! Gal dėlto ir gera, kad 
vietoj ėję, kaip avinai, tapti 
patrankų mėsa, pražūt 
užsiauginę ilgus plaukas 
vyriokai vis labiau gązdi 
valdžias “iš dievo ir cloleHo 
malonės”? Gal gerai, kad 
ir motinos pradeda pakam
piuos šūkauti—vietoj pasi
kliovusios maironišku rami
nimu “Neverk motušėle, kad 
jaunas sūnus eis ginti bran
giosios tėvynės...” Gal kur 
Vietname ar paliai Elbės 
upę.

Vladimirovai parvažiav 
netuščiomis

Pervažiavę pusę pašau 
pasidžiaugę Palangos pušy
nais, dar vieneriems me
tams New Yorkan grįžo 
Jungtinių Tautų Bibliotexos 
direktorius Levas Vladimi
rovas su žmona Irena.
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Miesto majoras Lindsay 
patvarkė, kad motorciklis- 
tai turi teisę savo motorcik- 
lius statyti gatvėse visur 
taip, kaip statomi automo
biliai. Taip ir gerai, nes su
lygintos teisės visu mašinų 
savininkų. Motorciklis irgi 
yra mašina.

Grupė dvasininkų išleido 
pareiškimą, kuriame jie rei
kalauja amnes t i j o s tiems 
jaunuoliams, kurie laikomi 
kalėjime už nestojimą į ar
miją. Jų sąžinė jiems ne
leidžia mokytis, kaip žudy
ti žmones.

Pareiškimą pasirašė ketu
ri episkopatų bažnyčios ir 
trys metodistų bažnyčios 
vyskupai, katalikiško laik
raščio redakt orius, žydų 
rabinas ir presbiterijonų te
ologas.

Regarding the Denial 
of Protection to 
Communist Candidates

New York City, August, 
1968. Mrs. Charlene Mitch- 

! ell. Presidential candidate 
of the Communist Partv, 
charged today that the US 
government’s refusal to al
low her secret service pro
tection was additional ev
idence of a racist disregard 
for the protection of the 
lives of Black people.

John W. Warner, Assist
ant to the Director of the 
Secret Service, responding 
to a querry from Corliss La
mont, Chairman of the 
Emergency Civil Liberties 
Committee, stated that per
sons not “designated as ma
jor candidates” by the Sec
retary of Treasury did not 
get Secret Service Protec
tion.

Mrs. Mitchell stated:
I note that Dick Gregory 

has just lost his court suit 
to force the Secret Service 
to protect him during his

, presidential campaign. The 
court ruling was that this 
issue was a perogative of 
the executive branch of 
government. This is ano
ther example of the way in 
which the “division of pow
ers” between the executive, 
legislative, and judicial|dabartinės už savaite algos 
branches of go ve r n m e n t į yra tarp $69 ir $140.
stands in the wav of equal Į Mitingui buvo paimta 
treatment for Black peo
ple.”

“In this society Black 
neonle face the danger of 
racist violence everv dav of 
their lives. For the three 
Black candidates for the 
Presidency — Eldridge 
Cleaver, Dick Gregorv, and 
myself — because of the

SUBWAY “SLOWDOWN”
Subway Supervisors uni

ja rugpjūčio 29 paskelbė, 
kad su samdytojais dar ne- 

I susiderėjo ir kad rugsėjo 
3-čios rytą vykdys “slow
down.”

Supervisors reikalauja pa
gerintų pensijų.

Garsiojoje Madison Square 
Garden salėje rugsėjo 9 d. 
bus atidarvtą paroda, pava
dinta “Hall of Fame.” Čia 
bus nuotraukomis ir fil
mais parodyti svarbiausi 
sportiniai ir kitokie šioje 
salėje įvykiai nuo pat jos 
pastatymo. Įėjimas $2 suau
gusiems ir $1.50 jaunuo
liams bei studentams.

Šiuo laiku vyksta didelis 
MuVšmns prie visu šalpos 
skvrin. Žmonėm nrotestuoja, 
kad jiems teikiamos pašal
pos nebeužtenka, kad ji nė
ra teisingai skirstoma ir t. 
t. Yra ir areštų, bet kol 
kas nedaug.

Gal bus išvengta streiko 
New Yorko uoste. Sakoma, 
kad. dervbos tarp laivų sa
vininkų ir laivų pakrovėiu 
unijos eina gana sklandžiai. 
Unija reikalauja, kad' dar
bininko alga būtų $4 už va
landa. O jeigu jis dirba 
viršlaiki, tai turi gauti $6 
už valandą.

Unijistai susidomėję 
savo reikalais

Keliolika tūkstančių Di
džiojo New Yorko viešbu
čiuose patarnautoju Darbo 
Diena pasitiko ųniiistų su
sirinkime. Gi sveteliai dau
gelyje vietų turėjo pasitar
nauti patys sau. Kai kur 
ištaigų savininkai ir aukš
tieji tarnautojai s t engė ši 
pavaduoti eilinius samdi
nius. ’

Mitinga baigus, vieni uni
jistai nuėjo dalyvauti uniju 
parade, kiti namo, dar kiti 
i darbą. Grįžusioms į darbą 
už šią diena mokėjo dubel- 
tava mokesti.

Hotel and Motei Tradesįmonstracijų, kai jos vvko 
Council reikalauja , tuojau Demokratu partijos suva

žiavimo metu. Už įsakymo

i Emergency Civil Liberties 
Committee gavo pranešima, 
kad; negrai kareiviai kali
niai Fort Hood kempėje; 
Texas valstijoje, neprilei- 
džiami prie1 ju advokato; 
kuri jiems parūpino šis ko
mitetas. Ten* esama 43 ka
reiviu kaliniu.. Visi negrai.

Už ka iie uždarvti į mili- 
tarmi kalėiima? Ogi už tai, 
kad jie atsisakė vvkti į Chi- 
caga malšinimui taikos de-

KriminaĮvsčiy augimas 
mūšy New Yorke

Tik dabar Policijos De
partamentas paskelbė duo
menis apie mieste įvykdy
tas kriminalystes per šių 
metu liepos mėnesį. Pasiro
do, kad palyginus su 1967 
metais, šįmet stambieji pra- 
sižengimai pakilo net 30 
procentu! Tai yra kuo su
sirūpinti.

Prasižengimai prieš as
menį liepos mėnesį pakilo 
33 procentais,' o prieš nuo
savybę—29.4 proc.

O paėmus visus šių metų
pirmuosius septynis mėne
sius, šįmet krimin aliniai 
prasižengimai paaūgo be
veik 27 !procentais.: Prasi
žengimai prieš žmones pa
kilo 27.60 proc., o prieš nuo
savybę—26.8 proc.

Svečiai iš Chicagos
Mums buvo maloni staig

mena, kai sužinojome, kad 
mus aplankys “Vilnies” re
daktorius Vincas Andrulis 
ir jo žmona Julia. Antra
dienį greitomis susirinkome 
laisviečių būrelis su svečiais 
pasikalbėti,, pasidalyti min
timis. Gaila, kad draugai 
Andruliai turėjo ant ryto
jaus apleisti, tai nebuvo lai
ko didesnę sueigą suruošti.

Draugas Andrulis pasakė 
mums gerą kalbą apie De
mokratų konvenciją Chica- 
goje, apie įvykius Čekoslo
vakijoje ir kitus svarbius 
tarptautinius reikalus. Jis 
taipgi mus plačiai supažin
dino su dienraščio “Vilnies” 
reikalais. Priminė, kad 
“Vilnies“ metinis vajus jau 
prasidėjęs ir prašė niujor
kiečių draugų talkos. Džiu
gu, kad mūsų senas veikė
jas Juozas Weiss apsiėmė 
būti “Vilnies” v a j i n i n k u 
per šį vajų. Jis su mielu 

i noru patarnaus tiems, kurie 
Inorės “Vilnį” atsinaujinti 
bei užsiprenumeruoti. 
Kremkitės i jį.

Už vilniečiams suteiktą 
talką drg. Andrulis pažadė
jo paraginti vilniečius pasi
darbuoti “Laisvės” vajuje, 
kuris prasidės spalio 1 die
ną.

Pastebėjau, kad keletas 
susirinkusių įteikė “Vilniai” 
finansinės paramos:

Dar kartą: labai malonu 
buvo su svečiais iš Chica- 
gos susieiti ir draugiškai 
pasikalbėti bendraisiais 
mūsų judėjimo reikalais.

Reporteris

Parengimų kalendorius
Rugsėjo 10 d.

LLD 185 kuopos pietūfit 
12-tą valandą “Laisvės” san.

LLD kuopa 
vietiniame

28 d.

Rugsėjo 15 d.
Great Necko 

ruošia pietus 
Kings parke.

Rugsėjo
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Spalio 13 d.
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Spalio 27 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo banketas, 1 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer-^ 

tas New National HaLL 
Greenpoint-Brooklyn, N?£

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

SVEIKINIMAS
Geriausi linkėjimai vi

siems iš Lietuvos. Vilnius.
H. žukienė ir Pine šeima

Council reikalauja , tuojau 
nernagrinėti kontraktą, mo
kėti pragyvenimo pabrangi
mo priedą no $30 už savai
tę negaunantiems “tipsu” ir 
no $15 gaunantiems. Rei
kalavimą unijistai vienbal
siai užgyrė

Į Mitingui raportuota, kad

Gal bus ir čia pirmutine
New Yorko delegacija De-

viena mažųjų Madison Sq. 
Garden saliu, tad viduje mi
tingavo 5.000, o kiti stovėjo 
gatvele klausydamiesi gar
siakalbių. Rep.

Areštai taip pat smarkiai 
pagausėjo. Palyginus su 
1967 metu liepos mėnesiu, 
šįmet areštai paaugo 35.7 
proc. Per mėnesį buvo su
areštuota už visokius sun
kius nusikaltimus 16,633
žmonės. 1967 metais per tais, ar mažos ar didelės, 
liepos mėnesį buvo' suimta 
tik 12,245 žmonės.

O per visus šių metų sep
tynis mėnesius areštai pa-

Linkęjimai iš Toronto
Draugė Lillian: '
5 Štai kelios eilutės' iš To
ronto,’ Kanados. Dabartinių 
laiku čia vra Canadian Na
tional Exhibition. Daųg^yra 
įdomių-dalykų, taip, kaip ir 
visose parodose. Buvo lietu
vių diena. Lietuviai gražiai 
pasirodė.

Apie Toronto miestą ga
lima pasakyti vieną dalyką: 
miestas labai švarus. Gat
vės laistomos vandeniu ry-

Šauni išleistuvių ir 
sutiktuvių vakarienė
Rugsėjo 13 dienos vaka

re (6 vai.) būkite “Laisvės” 
salėje. Ir ateikite alkani, 
nes gausite gerą vakarienę. 
Tai bus nepaprastai įspū
dingas vakaras. Bus vie
nų puikių žmonių išleistu
vės, o kitų sutiktuvės. Bu^ 
tJunipų kalbų ir puiki me
nine'program a, kurią muij^s 
duos mūsų Aido Choras.

Bus Visi aidiečiai, bet rei
kia, kad pilna sale prisi
rinktų ir pašaliečių. Visiems 
durys atdaros, visi kviečia
mi. Rep.

mokratu partijos konven- agusėjo 13.5 proc. Buvo su
areštuota 106.817 žmonių, o} 
pereitais metais per tą patį 
laikotarpį—tik 94.118.

Humphrey parade
Viceprezidentas Humph

rey dalyvavo New Yorko 
unijų parade — iš pradžių 
kaip maršuotojas, toliau 
kaip stebėtojas. Šūktelėji
mų jo adresu buvo visokių. 
Jis iš stebėtoju dignitarų 
stando pasitraukė nesulau
kęs parado pabaigos.

rijoje Chicagoie i Naciona
lini komitetą išrinko Mrs. 
Shirley Chrisholm. Ji yra 
negre. Tai pirmas toks at
sitikimas Demokratų parti
jos istorijoje.

Mrs. Chrisholm yra ga
bi ir populiari moteriškė. Ji 
dabar vra New Yorko vals
tijos seimelio narė. Tai ir- 
o*i pirmutinė negrė toje 
ištaigoje.

Manoma, kad Chrisholm 
bus demokratu nominuota i 
TungJ-iniu Valstiin Kongre
są. iš Brooklvno 12-oio dist- 
rikto. T ši distrikta įeiną 
n poru tirštai an o-y v e n t a 
miesto Bodford-Stuvvesant 
sekcija. Jai yra progų lai-

Šešiolikamečiai vagys
Areštuoti du 16-mečiai 

(ir 1 jaunesnis) brooklynie- 
čiai, kai policija juos pa
matė apsikrovus nešuliais 
einant grupėje. Klausinėja
mi, vyrukai sakė padedą se
seriai persikraustyti.. Bet 
policija netoli tos vietos už
tiko išlaužtą sandėliuką ir 
įtartųjų nebepaleido. Va
gystė atlikta Jamaikoje, to
li nuo namų.

Tai visur švaru. Pati tu
rėtum matyti, kad patikė
tum. Parkuose daug viso
kiu geliu ir medelių. La
bai įspūdinga.

Tai tiek iš mano atsilan
kymo Toronte.

Geriausi linkėjimai vi
siems laisviečiams.

Josephine Augutienė

PATAISA
Korespondencijoj iš Aido 

choro pikniko J. J. Lazaus
kų sadelyje, programos da
lyvių sąraše nepažymėtas 
Jonas Grybas. Jis atvirame 
ore, prietemoj parodė rin
kinį gražių ir spalvinių fil
mų.

tilpti kartu su Jono Juškos įspū- 
3je. Atsiprašome.

Tiesos” vyriausias redakto-

Apžvelgdami parkinga 
Brooklvno du policininkai 
pamate asmenį įvažiuojant 
vieno jų automobiliu. Pri- 
buvėlis pasirodė lankstus ir 
vikrus, iš po mašinos gra
sinės policininkus apšaudy
ti. Teko pasigrumti iki ji 
suėmė. Tada pamatė, kad jo 
šautuvėlis tik žaislinis.Ši nuotrauka turėjo 

džiais iš viešnagės Lietu v
Joje (iš kairės į dešinę) :

rius Henrikas Zimanas, Jonas Juška, Henry Juška ir Vytau- ristams susiginčijus, vienas 
tas Pečiūra.

Brooklyne dviem moto-

tapo pašautas.

Bet kova žadanti būti 
sunki Mat. renublikonų ir 
liberalu koalicija yra nomi
navusi i Kongresą iš šio 
distrikto taip pat žymų ir 
n o p u 1 i a r ų negrų vada 
Tames Farmer, o Laisvės ir 
Taikos partijos kandidatas, 
taip pat negras Leroy Bow
ser. Tai bus įdomus kon- 
testas. Jei Mrs. Chrisholm 
laimėtų, tai ji būtų pirmu
tinė negrė patekti į šalies
Kongresą. / Rep.

Gandai apie šūvius
New Yorke vienam 18- 

mečiui išdykėliui pašovus 
savo bendrą buvo pasklidę 
gandai, būk šūvis buvęs tai
kytas viceprezidentui 
Humphrey.

Policininkai, apsivilkę 
krūtinę neperšaunamais 
dangčiais, ieškojo blogda- 
rių porą blokų aplink, bet 
nieko įtariamo nerado. 
Spėja, kad tas vyrukas ban
dė išmislu nukreipti dėme
sį nuo savęs už savo bend
ro šūvį.

Kaina ir vertė
Milijonierius meno patro

nas C. H. Roth teisme užve
dė bylą prieš tūlus prekiau
tojus dailės kūriniais. Jis 
buvęs įtikintas kad jis už 
šimtą ir 25 tūkstančius dol. 
perkąs brangų praėjusiojo 
šimtmečio artisto kūrinį, o 
jį nupirkęs apsižiūrėjo, jog 
jo pirkinys tik pigus pamėg
džiojimas ano brangiojo 
darbo.

LI geležinkelių firma 
unija sutiko savo bylą pa
vesti tarpininkui, trauklių 
kursavimas normalė ja. '

Majoras Lindsay dalyvavo 
apeigose pradėti statybas 
dvieju kooperatyvinių apar- 
tmentinių namų projektų 
Brooklyne ir Queens.

GREAT NECK, N. Y

Rengia LLD 72 kuopa su talka mūsų kaimynų

Sekmadienį, Rugsėjo 15
KINGS POINT PARKE

GREAT NECK, AREA 7 
| parką galima važiuot nuo Red Brook Road
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Pradžia 10 vai. ryto. — Pietūs 12 valandą
Prašome visus į laiką atvykti. Būsite gražiai 

priimti. Atrodo, kadi jau šiltos dienos baigiasi, 
gal bus paskutinis čia parengimas.

— Kviečia rengėjai
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