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Sunki jo našta. . .
Nauja jėga
Atsilygintų tuo patim
Ir Holandijoje
Jie mirė komunistais
Kuo ji tunka?
Karo kriminalistų rojus

Rašo A. Bimba

įžymusis komercinės s])au- 
^(4 o s kolumnistas James Reston 

sakosi nepavydįs demok 
įęOndidatui Humphrey jo 
rrYo. Iki šiol jis ant savo 
čių nešęs tik prezidentą J 
šoną su jo Vietnamo 1
Dabar ant jo pečių užsiriogli
no ir Chicagos miesto m a. 
ponas Daley su savo kruviną
ją policija.

Humphrey našta
pasunkėjo. Mažai beliko 
progų rinkimus laimėti.

ratų 
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ohn-
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jam

Pietiniame Vietname su 
ganizavo nauja Tautinių, 
mokratinių ir Taikos Jėgų 
junga. Jos tikslas baigti 
ir susikalbėti su šiaurės Viet
namu.

Kol 
kaip įtakingos tos jėgos 
ir kokiais būdais jos sieks 
vo garbingų tikslų. Mane 
kad naujoji organizacija 
operuos su Liaudies Išsilaisvi
nimo Frontu.
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Kiesinger 
šaukiasi j 
Ameriką
Bona. — Vakarų Vokieti

jos kancleris Kiesingeris 
nusigandęs šaukiasi i Ame
riką, kad ji padėtų Tarybų 
Sąjungai pastoti kelią j va
karus.

Kancleris nurodo, kad 
Tarybų Sąjunga sutvirtino 
savo militarinius dalinius 
Rytų Vokietijoje iki 7 di
vizijų. Ji taipgi tvirtina jė
gas Lenkijoje. O skaudžiau
sia Kiesingeriui, kad 5 so
cialistinių šalių militarinės 
jėgos pastojo Čekoslovaki
joje kelią kontrrevoliucijai, 
kuri buvo inspiruojama iš 
Vak. Vokietijos ir Ameri
kos.

Taipgi j i s susirūpinęs, 
kad Tarybų Sąjunga pa
siuntė dvi divizijas saugoti 
Vakarų Vokietijos ir Čeko
slovakijos rubežių. -
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Bulgarijos s astinė Sofija. — Viduryje — rugsėjo 9-osios aikštė ir Georgijaus 
Dimitrovo Mauzoliejus.

Brazzaville.—Kongo r e s- 
publikos sostinės 
lių darbininkų s 
paralyžiavo miestą.

municipa- 
treikas su-

Mirė Arthur Horner,
darbininkų vadas

Anglijoje

4■' Amerikos atstovas Harrima- 
nas Paryžiuje pasiūlė Šiau
rėj Vietnamui: mes liausi n ė s 
Šiaurės Vietnamą bombarda
vę, jeigu jūs atsilyginsite, 
mažinimu karo veiksmų.

Š. Vietnamo atstovas gre 
atsakė: Pasiūlymą priimsi] 
Jūs nebombarduokite n 
šalies, o mes nebombardv 
me Amerikos!

Tai bus taip vadinamas 
ciprocity”, apie kurį 
prezidentas Johnsonas 
vienoje savo kalboje, kiek 
noje konferencijoje kalba.

žinoma, laimingi mes, 
šiaurės Vietnamo lėktuvai 
bombomis negali mūsų 
pasiekti ir sėti ant mūsų mie
stų ugnį ir mirtį. Sunku m ims 
įsivaizduoti š. Vietnamo žmo
nių padėtį.
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su 
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Aną dieną viename laik 
^yje mačiau nuotrauką iš 
landijos sostinės. <T~U • 
dųpįama bažnyčia, kuri t 
stafryta 1600 metais! Ji p 
no, griūva, reikėtų taisyti, 
neapsimoka. Be to, tikinč: 
skaičius sumažėjo, bažnyčia 
tuščia. Todėl ji nugriaunama 
ir panaikinama.

Ir pagalvojau aš: Na, o 
gu tokia nuotrauka būtų p 
rodžiusi iš Lietuvos. Pri 
būtų gvoltu šaukę: žiūrėk 
kaip Lietuvoje bažnyčios 
išnevožijamos! O dabar 
neprisiminė, kas daroma 
senomis tuščiomis bažnyčio
mis Holandijoje.
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“Daily World” primena 
mums du labai žymius ameri
kiečius: Theodore Dreiserį 
W. F. B. DuBois. Abudu 
mirę.

ir 
jau 

Dreiseris buvo bene 
įžymiausias Amerikos rašyto- 

aip
Jennie (Jer- 

ir 
ge-

jas. Tokie jo veikalai P 
“Sister Carrie, 
hardt”, 4‘The Financier” 
“An American Tragedy
ite! pažįstami kiekvienam pla
čiau apsiskaičiusiam ameri'cie-
čiuį.

(Tąsa 6-me pusi.)

Anglijoje reikalauja moterims 
lygių teisiu darbuose

Blackpool.—Anglijos Dar-^ 
bo Sąjungos Kongresas, at-' 
stovaująsr 9 ( milijonus uni- 
jistų, nubalsavo reikalauti 
moterims lygaus mokesčio 
su vyrais visuose darbuose.

Priimtoje, rezoliucijoje pa
žymėta, kad į porą metų vi
sos firmoj turi mokėti ly
gų atlyginimą moterims už 
tą patį darbą.

Jeigu tai nebus laiku pa
daryta, tuomet darbininkai 
paskelbs streikus arba sulė
tins darbus.

Kainos smarkiai pakilo 
, Washington. D 
Biuro statistika 
kad birželio ir 1: 
pragyvęnimo. kai 
kia pakilo — iki

arbo Dept. 
i skelbia, 
epos 'mėn. 
nos smar- 
0.5 proc.

izanai

Priešingi militarinei 
tarnybai

San Juan, Puerto Riko.— 
Federalinis teismas patvir
tino prievartingą tarnavi
mą Jungtinių Valstijų mi- 
litarinėje tarnyboje.

Bet puertorikiečiai su tuo 
nesutinka. Daugelis atsisa
ko eiti tarnybon. Kovoto
jai už nepriklausomybę aiš
kina, kad jaunuolių kon- 
skripcija svetimos šalies mi- 
litarizmui yra nelegali.

Araby parti 
plačiai veikia

Tel Aviv.' — Trys bom
bos sprogo centralinė je 
autobusų stotyje. Sprogi
mas užmušė 4 žmones, su
žeidė 51.

Izraeliečių gaujos tuojau 
metėsi arabus m 
tynėse sužeista daug civili
nių žmonių.

Arabų partiząnai plečia 
savo veikimą ne 
puotose žemėse, 
čiame Izraelyje.

Izraelio policij 
14 arabų partizahų.

Auto darbininkų 
delegacija TSRS

Maskva.— Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos delegacija lankėsi Tary
bų Sąjungoje.' Ji susipaži
no su socialinės apdraudos 
įstatymais ir profesinių są
jungų teisėmis. Aplankė 
daugelį fabrikų.

Delegacijos vadovas Mel
vyn Glasser pareiškė, kad 
Amerikos darbo unijoms 
svarbu palaikyti artimes
nius ryšius su.Tarybų Są
jungos profesinėmis sąjun
gomis.

Laimėjo komunistas
Paryžius. — Prancūzijos 

Kompartijos narys Ž. Gra
zianis išrinktas Korsikos 
departam e n t o generalinės 
tarybos nariu.

Londonas. — Mirė Arthur 
Horner, Anglijos darbo 
žmonių vadovas, išgyvenęs 
74 metus amžiaus.

A. Horner buvo Naciona
linės Kasyklų Darbininkų 
Unijos generalinis sekreto
rius nuo 1946 m. iki 1959 m. 
Jis buvo vienas galingiau
sių darbo žmonių vadovų 
Anglijoje.

Horner buvo vienas kū
rėjų Anglijos Komunistų 
Partijos. Visą laiką joje 
darbavosi.

Kilęs iš skurdžios Welšių 
mainierių šeimos, būdamas 
8 metų pradėjo dirbti įvai
rius darbus. Būdamas 15 
metų jis įstojo į Nepriklau
somą Darbo Partiją. Turė
damas 18 metų jis pradėjo 
angliakasyklose dirbti ir

patapo angliakasių vado
vu.

Keletą kartų buvo kovose 
areštuotas. Už raginimą ne
remti 1919 m. siuntimą ka
riuomenės į Tarybų Sąjun
gos teritoriją padėti kontr
revoliucionieriams jis buvo 
nubaustas 2 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

Juodosios jėgos 
konferencija 

Philadelphija, Pa.—Čia įvy
ko juodosios jėgos (Black 
Power) konferencija, ku
rioje dalyvavo 2,500 negrų 
atstovų.

Tokijas, Japonija. — Po
licija užpuolė universiteto 
streikuojančius studentus ir 
išvaikė. Keli buvo sužeisti.

ušti. Muš-

vien oku- 
bet ir pa-

a suėmusi

Numušė 825 lėktuvus
Hanojus.— Laoso respub

likos komunistų Patet Lao 
kontroliuojamoje teritorijo
je nuaušta 825 Amerikos 
lėktuvai, atskridę ten bom
barduoti. 
f - V

Mirė rašytoja Rose
Holmdel, N. J. — Mirė 

Anna Peret Rose, daugelio 
vaikams knygų autorė, 77 
metų amžiaus.

Multimilionieriai - komercines 
spaudos savininkai

Penkių Valstybių kariuomenė 
mažinama Čekoslovakijoje

Mirė kompozitorius 
Juan Jose Castro

Buenos Aires, Argentina. 
—Čia mirė Argentinos gar
siausias kompozitorius Ju
an Jose Castro 73 metų am
žiaus.

1944 metais Castro pasi- 
nriešino valdžios simpatijai 
Hitleriui. Už tai jis buvo 
naleistas iš Buenos Aires 
Teatro Colon direktoriaus 
vietos. Porą metu jis New 
Yorke darbavosi Simfonijos 
Orkestre.

Grįžęs į Buenos Aires, 
Castro susikūrė savo sim
fonijos orkestrą ir taip ver
tėsi iki mirties. Visą laiką 
buvo demookratinių teisių 
gynėjas.

pries 
bombardavimų

Valstijinė 
savo kon- 
dėti į savo
avimą su- 
Vietnamo 

* rimtai

Liberalu Part

New York. — 
Liberalų Partija 
vencijoje užgy.rė i 
platforma reikal 
laikyti Šiaurės 
bombardavimą ii 
tartis dėl taikos.

Tuo pčiu kartu 
ja nutarė remti demokratų 
kandidatus, nors 
simu buvo nemaž 
gų Humphrey 
rai.

konvenci-

tuo klan
ai priešin- 
kandidatū-

Kaltina negro užmušimu
Savannah, Ga. — Motelio 

manadžeris N. Mintz pat
rauktas atsakomybėn už 
užmušimą negr
Luther Cole, norėjusio mo
telyje gauti vietą pernak
voti. . ;

o marino

Praga. — Penkių socialis
tinių šalių militarinės jėgos 
laipsniškai apleidžia Čekos
lovakiją. Sakoma, apie pu
sė jų jau apleido. Su laiku 
ir kita pusė pasitrauks, kaip 
tik viskas Čekoslovakijoje 
sunormalės. Tik Tarybų Są
jungos dvi divizijos pasiliks 
ant Vak. Vokietijos rube- 
žiaus.

Pragoję viskas jau nor
malu. Susitarta, kad Tary
bų Sąjunga rūpinsis iškasi
mu požeminio tunelio (met
ro). Darbas bus greitai pra
dėtas. Taipgi TSRS suteiks 
palengvintų paskolų.

Daugelis dešiniųjų refor- 
mistų jau iškrito iš Kom
partijos ir valdžios vadovy
bės. Jų vietos atpildytos 
naujomis jėgomis.

12 negrų gręsia 
mirties pavojus

Elizabeth, N. J.—12 negrų 
sėdi kaltinamųjų suole. Tei
smas prasidėjo rugs. 9 d. 
Jie nežino savo likimo, kaip 
teismas patvarkys.

Jie kaltinami dėl policis- 
to John Gleasono mirties 
1967 metais, kai siautė riau
šės/ Jiems gręsia mirties 
bausmė elektros kėdėje.

Iš Tarybų Sąjungos da
bar Čekoslo vaki j a gauna 
aliejaus 100,000 tonų dau
giau, negu sutartis nusako.

Socialistinėms šalims prie
šiška propaganda jau paža
bota spaudoje, radijuje 
televizijoje.

ir

Kalta Johnsono 
administracija

Woods Hole, Mass.—Ma
rine Biological Laboratory 
60 mokslininkų pasiuntė te
legramą į Baltąjį'Butą. Jie 
kaltina prez. Johnsono ad
ministraciją dėl iškilusių 
brutalumų demokratų kon
vencijos metu Chicagoje.

Mokslininkai nurodo, kad 
policijos ir armijos bruta
lus puolimas taikos šalinin
kų yra šio karo pasėka. To
dėl jie reikalauja sulaikyti 
bombardavimą, baigti karą 
Vietname.

Pasirašė sutartį
Hanojus.—Kubos ir Šiau

rės Vietnamo atstovai pa
sirašė sutartį dėl ekonomi
nės kooperacijos.

Stockholm, Švedija.—Pie
tų Vietnamo Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Fronto (par
tizanų) raštinė čia atidary
ta. 1 i

Žurnalas “Fortune Maga
zine” paskelbė, kad kai ku
rie komercinės spaudos lei
dėjai (savininkai) — multi
milijonieriai.

“Times” leidėja Mrs. A.
H. Sulzberger yra tarp 27 
multimilijonierių. Jos turtas 
siekia nuo 150 iki 200 mili
jonų dolerių.

“Long Island Press” savi
ninko Newhouse ir “Herald 
Tribune” leidėjo Whitney 
turtas siekia tarp 200 ir 300 
milijonų dolerių.

Spaudos biznis, kaip ma
tyt, jiems duoda milžiniš
kus pelnus.

Partizanai užmušę 
JAV ambasadorių

Guatemala. — Partizanų 
vadas pareiškęs, kad Jung
tinių Valstijų ambasadorių 
John G. Mein užmušę par
tizanai, kuomet jis atsisa
kęs eiti kartu su jais.

Jie norėję ambasadorių 
panaudoti iš valdžios ran
kų išlaisvinimui partizanų 
vado Sančezą.

Amerikiečių nuostoliai
Vietname: 199,161

Saigonas.—Amerikos ko- 
nianda skelbia, kad 408 
Amerikos kareiviai žuvo į 
vieną savaitę. Tai didžiau
si nuostoliai, kokius turėjo 
per pastarųjų trijų mėnesių 
savaites.

Arrierikiečių kareivių už
mušta nuo karo pradžios 
27,101, civilinių — 4,355, su
žeista — 166,518, dingo —
I, 187, bendri nuostoliai — 
199,161.

Tai parodo, kad Vietname 
karas siautėja visu smarku
mu.

Hartford, Conn. — Apie 
2,500 Royal Typewriter kom
panijos darbininkų sustrei
kavo, kuomet kontraktas su 
kompanija pasibaigė ir ne
buvo atnaujintas.

Valdžia prakišo 
rinkimus

Bangkok.— Tailando sos
tinėje rinkimus laimėjo 
opozicinė demokratų parti
ja. Tai buvo pirmi rinkimai 
per 10 metų. Valdžia juos 
visai prakišo.

Dabar ruošiamasi prie 
parlamentinių rinkimų, ku
rie skelbiami 1969 m. birže
lio mėn. Prie opozicinės de
mokratų partijos prisideda 
ir studentai, kurie ir dabar 
tebekovoja už savo teises ir 
demokratiją.

Mokyklų reformos 
Prancūzijoje

Paryžius. Prez. De Gaulle 
ir ministrų kabinetas užgy- 
rė plačių reformų planą su
teikti studentams, mokyto
jams ir publikai daugiau 
teisių prie mokyklų kontro
lės.

Reformų bilius taipgi bu
vo parlamento užgirtas. Tai 
pirmos mokyklose reformos 
nuo Napoleono laikų.

Maskva. — Amerikos ar
chitektų grupė susitiko su 
tarybiniais architektais pa
sitarti apie statybą Ameri
koje ir Tarybų Sąjungoje.

Sofija. — Bulgarijos lėk
tuvas susidaužė, iš 89 ke
leivių 50 žuvo.

Boston. — 18 mėnesių te
lefonų darbininkų streikas 
laimėtas. 13,500 darbinin
kų gavo 19 proc. algų pa
kėlimą. ;
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Beveik vieningas pasisakymas
ŠIOMIS dienomis komercinėje spaudoje buvo pla

čiai paskleisti gandai, kad 
vadovybė suskilo Čekoslovakijos krizės klausimu. Girdi, 
beveik pusė stoja už penk 
o kita pusė griežtai ją bašmerkia.

Dabar turime partijos oficialų pareiškimą. Iš jo 
matosi, kad jokio susiskaldymo tos partijos vadovybėje 
nesimato ir nėra.

Iš pareiškimo sužino ne, kad tuo reikalu buvo su
šauktas Nacionalinio Komiteto susirinkimas, kuris pri
ėmė tokią rezoliuciją:

“Nacionalinis Komitetas užgiria sekretoriaus Gus 
Hali pareiškimą, kurį jis paskelbė rugpiūčio 21 d. pagal 
partijos Nacionalinio Sekretoriato nutarimą.

Kaip mums atrodo, 
malizavimui gyvenimo Če 
šiais bruožais:

“1. Uždrausti visokią 
kuri sudaro Čekoslovakij 
vojų.

2. Imtis žygių tęsimui tų socialistinės demokratizacijos 
procesų ir ekonominių r 
darban Čekoslovakijos K 
miteto sausio mėnesio su

3. Imtis visų reikalingų priemonių apsaugai Čeko
slovakijos rubežiaus su Vakarų Vokietija.

4. Imtis greitos norm 
nimo srityse Čekoslovakij

5. Suglausti pasaulines socialistinės šeimos gretas— 
gretas visų antiimperialis 
perialistinių antpuolių, v< 
alizmą.”

Pranešime sakoma, k 
Komiteto narys, 7 balsavc 
vimo.

Amerikos Komunistų Partijos

ų socialistinių šalių “invaziją,”

tai krizės pašalinimui ir nor- 
koslovakijoje kelias turėtų eiti

kontrrevoliucinių jėgų veiklą, 
os socialistinei santvarkai pa-

gformų, kurios buvo paleistos 
imunistų Partijos Centro Ko- 
sirinkime.

alizacijos visose naminio gyve
nę..

tinių jėgų apsigynimui nuo im- 
odimui ofensyvo prieš imperi-

ąd už šią rezoliuciją balsavo 61 
prieš, o 4 susilaikė nuo balsa-

Dabar jau visi kandidatai
KAI KURIE Amerikos pažangieji žmonės bus lai

mingi tuo, kad jiems nere kės pasirinkti tarp Humphrey, 
Nixon ir Wallace. Dabar jau aišku, kad kai kuriosfe 
valstijose Laisvės ir Taikos Partija turės savo kandida
tus. Vienoje kitoje valstijoje gal turės kandidatus ir Ko
munistų Partija. Jie turės progą savo balsus atiduoti šių 
partijų kandidatams.

Bet aišku, kad prezidentu bus išrinktas vienas iš 
didžiųjų kapitalistinių pr 
Humphrey arba republikonų Nixon. Mažai progų tūri 
rinkimus laimėti ir rasi 
žada turėti savo kandid 
žmonės nėra taip surea 
kandidatą.

Tačiau Wallace gali 
lystę” lapkričio rinkimuose su savo kandidatūra. Jeigu 
jis laimėtų 7 ar 8 pietir 
gijoje negautų daugumos nei Humphrey, nei Nixoii. 
Tada išrinkimas prezidento atitektu Kongreso Atstovų 
Butui. Čia būtų renkamas prezidentas iš trijų daugiau
sia gavusių balsų kandie atų. Ir kiekviena valstija, di
delė ar maža, turėtų tiktai vieną balsą.

O jeigu ir Atstovų Bute nė vienas kandidatas ne
gautų daugumos, tai prazidentą rinktų Senatas, ir jaū 
tiktai iš dviejų daugiausia balsų gavusių kandidatų. 
Senate kiekvienas senatorius balsuotų kaip jam patinką. 
Šimtas senatorių—šimtaį balsų. Šiandien to labai ir bi
joma. Gali susidaryti 
ologijos žmonės nusprę 
ateinančiais ketveriais ihetais

rtijų kandidatų — demokratų

stas fašistas Wallace, nors jis 
atus 43 valstijose. Amerikos 
cCioneję, kad balsūotų už tokį

iškirsti didelę politinę “kiau-

ėse valstijose, Elektorių Kolė-

įsia balsų gavusių kandidatų, 
rius balsuotų kaip jam patinką.

okia padėtis, kad Wallace ide- 
stų, kas bus mūsų prezidentu

N. Y. Liberalų 
dviveidžiauja

partija

o vis Tiek
NESIDŽIAUGIA

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius prana
šauja: “Čekai nugramzdins 
sovietinį komunizmą.” Gir- 
di> “čekai pateko didelėn 
bėdon, bet jiems pavyko 
parišti labai sunkų akme
nį po Brežnevo ir Kosygi
no kaklais... čekų parištas 
akmuo tuos pačius rusus 
nutrauks į dugną.”

Juk kaip tik to troško ir 
tą pranašavo tas laikraštis 
per visus paskutinius pen
kiasdešimt inetų, tai yra, 
kad ‘‘sovietiniam komuniz
mui bus kaput.” Tai atrodo, 
kad penkių sočia 1 i s t i n i ų 
kraštų armijų žygį į Čeko
slovakiją jis turėtų sveikin
ti. Deja, ten pat jis tuos 
“vargšus” rusus visokiais 
vardais išplūsta. Argi tas 
nereiškia, kad jis nepasitiki 
tuo “čekų parištu akmeniu 
po Brežnevo ir Kosygino 
kaklais” ?!

NEW YORKO valstijoje Įneš dar turime ir Liberaliu 
partiją. Jai vadovauja h 
tai ir drapanų siuvimo
Iki šiol šie “liberalai” ištikimai laikėsi įsikibę į Demd- 
kratų partijos skverną 
gal šiais rinkimais jie
ir nerems Humphrey kandidatūros.

Deja, tiems tenka nusivilti. Liberalų partija ir vėl 
šimtu procentų pasisakė už demokratų kandidatą.

Kas keista ir juokinga, tai kad savo nutūriiūu reni- 
ti Humphrey liberalai apsisveikino su visokia logika. Juk 
jie puikiai žino, kad Humphrey yra phez. Johūsoho po
litikos ir Vietnamo karo energingiausias palaikytojas. 
Taigi, užgirdanti jo kandidatūrą, jie užgiria tą jo poli
tiką su Vietnamo karu, feet kadangi jie žiho, kaip pa
sipiktinę šiuo karu eiliniai žmonės, tai kartu su užgyri
mu reikalavo, kad Šiaurės Vietnamo bombardavimkš 
būtų nutrauktas ir kač 
barbariškos skerdynės, 
kad žmonės neįmatys j

enševikiško tipo socialdemokra- 
pramonės darbo unijų lyderiai. 
f j • | •  • 1 t a A l k

Daugelio buvo manyta, kad 
pakels savo seną nusistatymą

ŽURNALO “NEMUNO 
KRAŠTAS” 4-AS NUM.

Vakarų Vokietijoje lietu
vių leidžiamo žurnalo “Ne
muno Kraštas” šių metų 4- 
as numeris yra patrauklus 
ir įvairūs tūriniu. Įdomaus 
pasiskaitymo straips n i a i: 
M. Kaniausko — “Kokią 
šiuolaikinę Lietuvą pamaty
sime Londone?,” akademi
ko Juozo Jurginio — /‘Lie
tuvos didžioji kunigaikštys
tė,” fetermano Budenzdjo s 
įspūdžiai r— “K Donelaičio 
vertėjas prisimena viešnagę 
Lietuvoje,” V.i Vi., .r- “Spau- 
da J-^vietihėję: Lietuvoje?’ 
Yha iii, kitų pasiskaitymų.

Straipsnyje. “Įvykiai ir 
laisvos pastabos” .per npšį 
pabraukiama “vaduoto
jams,” kalbant apie Juozo 
Mikuckio sugrįžimą į Lie
tuvą. Skaitome:

Į Lietuvą sugrįžo visam lai
kui gyventi Juozas Mikuckis. 
Pernai apsidairęs Lietuvoje, 
jis pardavė savo namą Balti
more j e ir grįžo gyventi į gim
tinę, kur turi gana aukštas 
pareigas eiriantį sūniĮ. Buvęs 
žinomas prieškarinės Lietuvos 
tarnautojas, labai Nuotykingas 
žmogus, įsikūrė komunistinia
me krašte, žadėdamas toliau 
darbuotis. Sutiktas jis kuk
iai, tyliai, lyg negalvojant 

dalyti propagandinio^, triukš
mo.

Mūsų veiksniams 
nelaukta “Boriiba”: 
žinomas jų žmogui 
vadavliho reikalu, 1: 
ma laukti dar iš kitų? Arne- 
patrauks J. Mikuc 
dys ii’ daugiau drąs 
Ar nepradės dar 1 
mūsų gretos, nork 
mūsų spauda, jog yusai J. Mi- 
kūckį jau išvežė į 
jis jau nori grįžti 
tiriiorę (kaip tai p 
vo 'padaryta su A. Margeriu) ?

Šid nemalonaus 
fakto komentarai 
gali būti įdomesni, 
spaudoje: ims kas 
tikimų patriotų ir 
senuosius nameliu^. Jeigu ga
lėjo tai padaryti

tai iš tikro 
jeigu toks 

s ‘‘išdavė” 
jai ko gali-

kio pavyz- 
ių žmonių ? 
abiau skilti 

ir rašys

Sibirą, jog 
atgal į Bžtl- 
anašiai bu

veikshiams 
gyvenime 

negu mūsų 
nors iš iš- 
iškeliaus i

už demokratų kandidatą.

V. žemkal- 
nis-Landsbergis ir J. Mikuckis, 

intuoti, jog 
špfagos pa-

;sisveikino su visokia logika. Juk

feet kadangi jie žilio, kaip ph

bu tų einama prie baigimo šios 
Liberalų partijos Vadai ftiUhtf, 

I dviveidiškumo.

tuviai. Ir tuo tenka pasidi
džiuoti.

Ypač gražų įspūdį paliko 
iš Lietuvos atvykę ir davę 
puikų koncertą menininkai.

Bet ką veikė lietuvių tau
tos atplaišos? Kanadiečių 
klerikalų “Tėviškės žibu
riai” su pasididžiavimu ra
šo, kad “Britanijos Lietu
vių Sąjunga ta proga pa
skelbė atsišaukimą, prime
nantį rusų įvykdytą Lietu
vos okupaciją ir su ja susi
jusius vargus.”

Vadinasi, lietuvių tautos 
atplaišos ir čia stengėsi lie
tuviams pakišti koją. Jų 
tas “atsišaukimas” kupinas 
šmeižtų ir prasimanymų.

Nežinia, kiek Anglijos 
lietuvių tais šmeižtais pati
kėjo ir susilaikė nuo susiti
kimo su Lietuvos meninin
kais ir negirdėjo jų lietu
viškos muzikos ir lietuviškų 
dainų. Galimas daiktas, kad 
tokių atsirado. Jie save nu- 
siskriaudė. '

Taip pat aišku, kad vie
nas kitas anglas tapo tuo 
piktu atsišaukimu suklai
dintas.

Tai šitaip “myli” savo 
gimtinę kai kurie pabėgė
liai Anglijoje.

hamo — universiteto. Laiško 
autorius profesorius Antanas 
Vasys praneša, kad universi
tetas rengia lituanistikos kur
sus ir turi lituanistinę biblio
teką. Istorikas Antanas Vasys- 
Vasiliauskas, baigęs aukštuo
sius mokslus Kaune ir ten dės
tęs.

GERI RYŠIAI SU 
UŽSIENIO MOKSLO 
ĮSTAIGOMIS i

“Gimtasis kraštas” at
spausdino tokį pranešimą:

Pepnsylvanijos universiteto 
Philadelphijdje bįtpi o t,ei k o s 
bibliografas Joseph D. Dwyer 
atsiuntė į Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitetą 
pirmininko pa vaduoto j o1 V. Ka
zakevičiaus Vardu laišką, ku
riuo praneša, jog universitetas 
domisi Lietuvos literatūra, tu
ri didžiausių t Amerikos univer
sitetuose lięt/tųviškų knygų 
ripkinių ir . nori gausinti tų 
knygų fondus. Autorius pri
dėjo prie laiško kortelę, kuria 
užfiksuotas komiteto išleistos 
yisos pasaulio lietuvių poetų 
antologijos įrašymas į biblio
tekų fondus. įDuo pačiu J. D. 
Dwyer kreipiasi į komitetą, 
prašydamas padėti parūpinti 
universiteto bibliotekai mūsų 
knygų.

Laiškas, kuriuo įprašoma pa
dėti apsirūpinti įvairia Tarybų 
Lietuvoje išleista lituanistine 
literatūra, gautas ir iš kito 
Amerikos—New Yorko Ford-

BAŽNYČIOS 
NUOSMUKIS IR 
IŠSIGIMIMAS

Jei kas kitas taip rašytų 
arba sakytų apie katalikų 
bažnyčią Lotynų Ameriko
je, tai mūsų klerikalinės 
spaudos būtų apšauktas 
mirtinu ti k ė j i m o priešu. 
Bet štai skaitome Chicagos 
kunigų “Drauge.” Įdomus 
pasiskaitymas.

Be ko kita, straipsnyje 
pasakyta:

Katalikų Bažnyčia Pietų 
Amerikoje, nežiūrint Vatika
no suvažiavimo ir’.enciklikos 
“Populiorum progressio,” ne
skaitant mažų i š i m č i ų, štai 
kaip atrodo: iš požiūrio į 
aukštąją hierarchiją — ji yra 
“miegančių /Bažnyčia,” atsi
žvelgiant į žemesniuosius dva
sininkus, ji yra “formalistų 
Bažnyčia” ir\ žmonių masių at
žvilgiu ji yra “ateistų Bažny
čia.” Bažnytinę praktiką at
lieka nedaugiau kaip 10 proc. 
vyrų ir jaunimo. Vaikai dau
giausia pasilieka be 
apmokymo: pradžios 
lose ne mada dėstyti 
pamokas.

Katalikų Bažnyčios 
didmiesčiuose nuo kolonializ
mo laikų dažniausiai ‘stovi gre
ta valdžios rūmų: Katalikų 

Bažnyčia, >prie šitos < sąjungom 
prarado savarankiškumą, r r Iš-, 
vados dabar.. pasirodo visu ryš7 
kurnu: iš valdžios pusės ko
rupcija, infliacija, nedarbas, 
badas ir skurdas, iš kitos pu
ses—mieganti Bažnyčia, Baž
nyčia formai i z m o , kuriame 
viskas skęsta. Bažnyčia pasi
metė ir nesuranda savęs.

Visuomenė tikro Bažnyčios 
supratimo neturi: katalikybė 
žmonėms atrodo vyskupo ir 
klebono Bažnyčia. žmonių 
jąusmai šitokios bažnyčios at
žvilgiu susideda iš neapykan
tos ir baimės, netikėjimo ir 
atstūmimo mišinio. Visuome
ne Bažnyčios vengia iš tolo. 
Laidotuvės dažniausiai vyks
ta be dvasininko. Šeimos 
draugas prie kapo sako kal
bą. Daug pigiau.

tikybos 
mokyk- 
ti kybos

pastatai

Aktyvaus proletarinės re
voliucijos dalyvio Jurgio 
Smalsčio-Smolskio jau nebė
ra gyvųjų tarpe — jis žu
vo 1919 metais. Jo duk
tė Jurgita Smalstytė, gyve
nanti Belgijoje, yra aktyvi 
Belgijos - Tarybų Sąjungos 
Draugystės draugijos narė, 
žinoma žurnalistė. Jubilieji
niais Tarybų valdžios me
tais mes gavome iš jos pui
kią dovaną—knygą apie jos 
tėvą. Ji taip ir pavadinta— 
“Mano tėvas.”

Revoliucionieriaus duktė 
du kartus lankėsi Tarybų 
Lietuvoje, susipažino su 
gausia archyvine medžiaga 
apie savo tėvą, susitiko su 
žmonėms, jį pažinojusiais, 
peržiūrų' daugelį to meto 
spaudos leidinių, kuriuose 
buvo rašoma apie tėvo gim
tinę—Kamajus.

Skaitant šią knygą, prieš 
mūsų akis iškyla tauraus 
revoliucionieriaus paveiks
las. Smalstys jau 1905 me
tais buvo vienas aktyviau
sių Kamajų apylinkės agi
tatorių, šaukusių valstie
čius į kovą prieš carizmą, 
prieš išnaudojimą. Jis su
organizavo keletą mitingų, 
aiškino žmonėms, kokiu ke
liu jie turi eiti, kad pasiek
tų šviesesnį gyvenimą, apy
linkės valstiečių tarpe pla
tino .atsišaukimus, revoliu
cinę literatūrą.

Nemuno krašte sūnus ne
nutraukė ,savo revoliucinės 
veiklos, atsidūręs ir užsie
nyje: Šveicarijoje, Belgijo
je, Italijoje... Jis dalyvavo 
darbo, žnpnių susirinkimuo
se, sakė prakalbas. Grįžęs • T" • t - • » ' • *

kojo apie savo tėvą — drą
sų, energingą, mylintį ddHb 
bo žmogų ir kovojantį uŽ 
jo gerovę. Už šią įdomiį1 
ir reikalingą knygą norisi 
padėkoti jos autorei—mūsų 
ne užmirštamo kovotojo 
dukrai.

J. Laurinavičius

ątidave Tarybų valdžios su
kūrimui. / n.:-'.

.Beje, Smalstys-Sm<o|skis- 
buvo . ne tik nepalaužiamas 
revolįucion i e r itų ę, < bet ir 
rašytojas. Dar būdamas 
studentu,; jis parašė keletą 
apsakymų, kurių dalis buvo 
išspausdinta anų laikų spau
doje. Sukūrė ir kelis scenos 
kūrinėlius, kurie su pasise
kimu buvo vaidinami Aukš
taitijos kaimuose. Jo kūry
ba prisimenama ir šiandien; 
apsakymas “Ir nuvyto kaip 
rožė” buvo išspausdintas 
rinkinyje “Audroms siau
čiant” (1955).

Knygą “Mano tėvas” su 
įdomumu perskaitys dauge
lis skaitytojų. Jos autorė 
šiltai ir nuoširdžiai papasa-

tai kas gali gar 
neatsiras naujos 
čioje netikėčiausipje grandy
je?

Kaip reikėtų to
rlioštiš—kas. .pata ’S ?

dais atvejais5

JIE IR TEN 
PASIŽYMĖJO

. Lohdbrtę '
£6s šhriidštoje jihiMdbje^ld, 
bai gražiai atsižymėjo lie-

• i

T^rybtį Šąjun* 
je jihfddbje^ldį

VIDUDIENIO ŠALIS
Raibuoja saulės blyksniai 
Ant ežero vandens. 
Pakrančių smėlis baltas 
šešėliais apsidengs.

Ateina lengvas vėjas, 
Be kelio, be takų. 
Aukštuos pakrančių 

medžiuos
Įstringa tarp šakų.

Be jokio debesėlio 
žydriai gilus dangus. 
Baltieji saulės blyksniai 
Ant žemės veido guls.

Nuo,saulės ligi žemės, 
Kur akys tik suklys,—

Šviesi ir begalinė * / 
Vidudienio šalis.

Vladas Marcinkevičius

KOPŲ VAIKUI
kopas Nerijos mylėjaiTu

Ir maudeis Baltijoj tyroj, 
Tėvynei meilę pažadėjai, 
žavėjais vakaro žaroj.
Tau jūra ten užbūrė sielą 
Ir saulė jaunus troškimus. 
Nors vaikas dar buvai, bet 

miela 
Turėt gražius atminimus.
Vaikystė praleista negrįžta. 
Nesigailėki jos, sūnau.
Nors tau širdis iš skausmo 

plyšta, 
Tave prie jūros pažinau.
Ir kur surasi tokį dangų, 
Žibėjimą šviesių žvaigždžių.
Kad pamatytum krantą

, brangų.
To iš širdies karštai geidž/įj.

’Sukursi’laužtis Jrit ’smėlynų, 
Prie Neringos gyvensi tud 
Alsuosi orą. jos pušynų,^ 
širdy nebus daugiau kartu. I • •
Kai rinksi gintarą mieliausią 
Ir plauksi jūron laiveliu, 
Tėvynės meilė bus giliausia— 
Tu eisi vėl gimtu keliu.
O, vaike, Nerijos ir jūros, 
Nenusimink daugiau.
Svetur gi vandenys taip 

sūrūs —
Tėvynėje smagiau.

Romualdas Čepulevičius

Johavos rajone Panoterių kolūkyje atidarytas poeto ir dramaturgo Petro 
Vaičiūno memorialinis hiuziejus. Nąme, kuriame poetas gimė ir praleido jaunys- 
,tės mfetus, eksponuojami jo kūriniai ir įvairios nuotraukos, parodančios P. Vai
čiūno /-kūrybinį gyvenimą. ?

Atįdarapt memorialinį muziejų dalyvavo respublikos poetų grupė, P. Vaičiū
no žifcdna, Lietuvos TSR nusipelniusi artistė Teofilė’ Vaičiūnienė, poetė Judita 

. VAičįilhaitė,. giminės ir artimieji. '!►' H
. Midilątįkbje: poeto žmona, Lietuvos TSR nusipelniusi artistė Teofilė Vaičiū

nienė atidengia ihemorialinę lentą. M. Ogajaus nuotrauka

Skystas kraujas 
prieš vėžį

Širdininkai jau seniai gy
domi, skystinant jų kraują 
antikoaguliantais. Dabar 
antikoaguli antai bandomi 
panaudoti gydant vėžį (“Sci
ence Digest”). Manoma, 
kad sutirštėjęs kraujaSfsu- 
daro - vėžio ląstelėms sąly
gas prilipti prie kraujagys
lių. Paskui šios ląstelės 
pereina per kraujagyslių 
sieneles ir nusėda audiniuo
se, nutolusiuose nuo pirmi
nės vėžio ląstelių atsiradi
mo vietos. Jos ima daly
tis ir daugintis, sudaryda
mos metastazes — naujas 
vėžio kolonijas kitose orga
nizmo dalyse.

Bandymai kol kas atlieka
mi su gyvuliais. Jeigu pa
vyktų užkirsti kelią vėžiui 
plėstis, ligonį galima būtų 
išgydyti radiacija.

Galima pridurti, kad šir
dininkai, gydomi antikoagu
liantais, miršta rečiau už 
asmenis, neveikiamus anti
koaguliantais. Be to, mano
ma, kad antikoaguliantai ne 
tik neleidžia vėžio ląstel&Įhs 
plėstis po organizmą, bet ir 
stabdo jų augimą pirminia
me židinyje.

t
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y čia Lietuvoje seniau ir dabar
J. RIMAITIS

Katalikų bažn
r (Tąsa)

Gydytojas, o ne koks t m dievas
Šiaulių K. Didžiulio v. politechnikumo 

moksleivis A. Varkalis raš
“Mane visai mažą Didž] 

karo metais sužeidė į kojd, ir aš visiš
kai negalėjau vaikščioti. Motina mane 
išmokė visus poterius, nux 
mosios išpažinties. Klebor 
laimino ir apgailestaudamas pasakė:

“Melskis sūnau, ir prašyk dievo, ku
ris tave nuskriaudė, gal pasigailės ir 
atleis.”

Taip nuo to laiko ištisus vakarus su 
ašaromis akyse meldžiausi 
leidimo. O mintyse vis kl 
dievulis mane taip nuskriaudė. Kartą 
nedrąsiai mamos paklausiaĮu:

“Mamyte, ar dievulis vis 
mažus ir didelius?” “Taip, 
nusikalsti, baudžia ir maz 

^e, juk aš dievuliui nieko Hogo nesu pa
daręs.” “Nieko nepadarys

dievo valia.”
'Tėvai mane vedžiojo po visus atlaidus, 

užpirkdavo mišias, bet ger
Ir štai be jokių poterių, 

50 metais Mažeikių rajono 
chirurgo drg. Burbos dėk| man buvo 
grąžinta sveikata.

Aš vėl sugrįžau į gyven 
mokytis. Būdamas dar 
mokykloje, įstojau į šlovingąsias VLKJS 
eiles. Pradėjau daugiau skaityti kny
gas, žiūrėti filmus, vis labiau suprasda
vau tikrąjį dvasininkijos veidą, jos pik
tadarybes tarybinei liaudžiai 
Tėvynės karo ir pokario lietais.

Baigus kursus, pradėja 
tajame kolūkyje, bibliotek 
na ateistinė knyga sustiprindavo mano, 
netikinčio dievu, pozicijas.

Dabar aš mokausi Šiaulių K. Didžiu
lio v. politechnikume. Jokie religiniai 
prietarai nedrumsčia maro galvos, ir 
esu patenkintas ir dėkin 
Tėvynei už suteiktą man t

o:
o jo Tėvynės

ežė prie pir
as mane pa

ir prašiau at- 
rtojau, kodėl

is baudžia, ir 
vaikeli, jeigu 
us.” “Mamy-

iau nebuvo.
be atlaidų 19- 
nusipelniusio

mą. Pradėjau 
septynmetėje

Didžiojo

a dirbti girn
oje. Kiekvie-

kas tarybinei
;?isę mokytis.”

Ir kiti gyventojų shoksniai
įsikrato ne tik 

gyventojų sluoks- 
ai. Štai Koste 
šo:

(Religiniais prietarais nu 
moksleivija, bet ir kiti gyv 
niai. Tai rodo ir jų laišk 
Raubaitė iš Vilkaviškio ra r

“Aš gimiau ir augau labai religingoje 
šeimoje. Tikėjimas dievu pajungė mano 
pačius geriausius jausmus, 
metų už religiją aš galėj 
gyvenimą. Šiandien man 
Pažvelgus į praeitį man g; 
mių metų, darosi gėda.”

Nuo religijos šalinasi ne 
bet ir senesnio amžiaus žnponės. Štai O. 
Kardišauskienė iš Radvil 
Kutiškių kaimo rašo:

“Skaitydama J. Ragaus' 
missa ėst,” aš verkiau, 
kad moteris verkia dėl ni 
ašaros tikrai karčios. A| verkiau dėl 
kankinamai prabėgusios vaikystės, jau
nystės ir nelengvos senatvės. Visą gy
venimą aš tikėjau, kad po 
pateksiu pas dievą, už vis 
atlyginta. Ir kentėjau, 
nit? metu, savo senatvės 
supratau, kad tikėjimas 
tuštuma.”

Prieš keletą 
au atiduoti ir 
jau 26 metai, 
aila tų bepras-

tik jaunimas,

škio rajono

ko knygą “Ite, 
Nors sakoma, 
?kų, bet mano

mirties, kada 
a tai man bus 

Bet dabarti- 
išvakarėse, aš 
dievu — klaiki

Nebeatsilaiko
Tarybinio gyvenimo tikrovė griauna 

religinius prietarus ne tik eilinių tikin
čiųjų, bet ir religijos sk 
čios autoritetu galvosenoj >. 
je pokario laikotarpiu visa eilė kunigų 
atsisakė kunigystės. Pavyzdžiui, ’ 947 
metais metė kunigystę vis: 
rai žinomas ateitistas Jori 
1955 metais — buvęs Ri 
bažnyčios klebonas kun. 
Akstinas. 1957 metais — 
giu katalikų bažnvčios 
Aleksas Ramašauskas, 1963 metais — 
buvęs Antazavės katalikų bažnyčios 
klebonas kun. Juozas Vaičionis ir dauge
lis kitų.

Buvęs kunigas A. Žilinskas rašo:
“Nenoriu žmonių a p g 

skelbti tai, kuo pats jau 
dirbti ir būti naudingu vi 
gumi.” 
♦Buvęs kunigas A. Uogintas rašo:

“Motyvai, kurie mane paskatino pasi
traukti iš šio darbo srities—tai ilgi (10- 
tieSTnetų) stebėjimai, ka p religija nie

elbėiu, bažny-
To pasėko-

lems dabar ge- 
as Ragauskas, 
ešės katalikų 

Ambroziejus 
buvęs D>ubin- 

klebonas kun.

audinėti — 
netikiu; noriu 

suomenei žmo-

ties

ko žmonėms nepadeda, neskaitant 
tiško užsispyrimo; taip pat tai, kid re- 
ligininkai niekuo neprisideda prie 
dies gerovės kėlimo bei komuni 
statybos ir dar kai kurie asmeniui 
vidiniai pergyvenimai.”

Ne tik katalikai

fana-

kau
stinės 
ai bei

Nusivylimo religija nuotaikos reiškia
si ne tik katalikų, bet ir kitų to 
konfesijų dvasininkijos tarpe.

Beveik šešiasdešimt metų A 
Šernas buvo kunigas. Jam buvo Nuteik
tas reformatų bažnyčios general- 
intendento vardas, kas atatinka k£ 
vyskupo titului. Jis buvo Lietuv 
formatų bažnyčios galva. Ir štai, 
kęs aštuoniasdešimties metų, 196 
tais, jis nutraukė galutinai ryšius

iginių

lomas

super- 
talikų 
os re- 
sulau- 
4 mė
sų re-

as da-

a reli- 
Tą mano įsitikinimą su- 

i, kad 
teisin
us do- 
dėl at- 
padėti 
įrodyti 

bibli-

Kadangi šio buvusio bažnyčios autori
teto. pasisakymas labai įdomus, todėl pa
teiksiu iš jo platesnę ištrauką.

“Seniau aš galvojau, kad tikėjin. 
ro žmones geresniais,—pasakoja A. Šer
nas. Nors dievo buvimu ir abejojau, bet 
tikėjau auklėjančia ir guodžianči 
gijos galia, 
griovė tarybinė tikrovė. Suprato 
materialistinė pasaulėžiūra—pati 
giausia, ji rodo žmonijai tiesiausi 
ro ir kilnaus gyvenimo kelius. To 
sisakiau religijos ir noriu kitiems 
nusikratyti prietarų. Noriu p; 
žmonėms biblijos nesąmones, nes
ja—krikščionių tikėjimo pagrindas.

... Dabar aš jau taip tvirtai įsis 
mokslinę - ateistinę pasaulėžiūrą, 
savigarbos nebegaliu likti kunigu 
tu, kalbėti kitiems apie tai, kuo p 
maž nebetikiu.

Dabar man jau aštuoniasdešimt 
Pažįstu žmonių, kurie visą gyveni 
vo negerbė, o senatvėje pradėjo 
jam meilę ir prašyti dangaus. Matyt, ne
labai buvo tvirti jų įsitikinimai. Aš taip 
negaliu. Savo gyvenimo saulėlydyje no
riu nutraukti bet kokius santyk 
religija ir atvirai paaiškinti, kod 
padariau. Likusius metus noriu 
venti dorai, negarbindamas prasir 
stabų ir žiūrėdamas žmonėms tiesiai į 
akis.

Noriu kreiptis į tuos, kurie ; 
tiki, bet dar svyruoja ir nesiryžta ženg-

Dalį gyvenimo

nvmau 
jog iš 
artis- 

ats nė-

metu, 
nądie- 
reikšti

ius su 
ėl taip 
pragy- 
rianytų

au ne-

a tuo

i sako, 
O juk, 
skęsti

ti paskutinio žingsnio, 
paklydime pragyvenus, negalim 
grįsti tolimesnių klaidų. Negalima ap
gaudinėti savęs ir kitų. Tikintiej 
kad mesti kunigystę negarbinga, 
pačiam netikint, būti kunigu ir
melagystėje šimtą kartų negarbingiau.

... Ir mano mintis, kad nėra 
nėra dangaus su jo džiaugsmais 
garo su jo kančiomis, nė kiek nedrums
čia mano geros nuotaikos, netrikdo man 
ramybės. Kad ir netikėdamas dievu nė 
šėtonu, aš galiu ramiai miegoti 
valgyti ir gerti, gėrėtis gamtos
dirbti ir mėgautis gyvenimu, dėkingai 
naudotis gėrybėmis, kurias sukūlė žmo
gaus protas. Kad ir esu tikras, j 
no siela-psichika pasibaigs kartu su kvė
pavimu, tačiau mirties nebijau, nors ir 
norisi čia amžinai būti—gyventi. Tik

dievo, 
ir pra-

, gerai 
grožiu,

VIENATVĖ

og ma-

(Poetui Broniui Mackevičiui)
Pakilsi, namai penkiaaukščiai, 
Matysi pasaulį plačiau, 
Kaip vasarą išneša paukščiai. 
Ruduo atkeliauja arčiau.

Paklausi, kodėl mus palieka?
Lig skuba kur saulė tekės 
Kodėl jie nepaėmė nieko— 
Nei maisto, nei rūbų dėžė 

Tą nerimą jūsų skaitydams 
Aš čia ir save suradau, 
Poetų vienatvėj matydams 
Ir aš tais keliais paklydau...

Svajonės tai man dovanotos 
Ir dainos rašytos kartu,
Jos džiugins lig gėlės spalvotos 
Jaunystę ir grožį kitų.

Tai kas, kad likimas vienatvė, 
Ne vienas pasaulyj einu, 
Sulaukus ateinant senatvę 
Raudosim jaunųjų dienų.

O mes pavadinsim lapkritį
Vardu to birželio puikaus,
Nors paukščių mažai jau matyti, 
Bitelės nerenka medaus.

Vikt. Tat arelis

3?

gailiuosi netikusiai praleidęs savo die
nas, neproduktingai eikvojęs talentą, 
gėdinuos skelbęs dalykus, ąpie kuriuos 
žinoma, kad jie klaidingi, absurdiški, ne
galimi.”

Vyskupo aplinkraštis
Apie vis didėjantį dvasininkijos religi

nį abejingumą, apie katalikų bažnyčios 
autoritetų pastangas pakelti gyventojų 
religingumą, geriau ir iškilmingiau or
ganizuojant religines apeigas, kalba Tel
šių vyskupo P. Maželio 1955 metų vasa
rio 7 dienos aplinkraštis vyskupijos ku
nigams:

“Tikintieji nusiskundžia, kad kai ku
rie kunigai bažnytinį darbą prie alto
riaus, klausykloje, sakykloje atlieka la
bai atmestinai, skubotai. Pastebima tik 
kažkokia tarškanti, barškanti forma be 
jokio susitelkimo, be gilesnės minties. 
Net ir šv. Mišios laikomos su nedovano
tinu apsileidimu: beprasmiai judesiai, 
juokingi priklaupimai, lyg po kojomis 

. būtų žarijos. Šiaip ar taip, išvidinis ku
nigų taurumas turi tauriai, pagarbiai 
reikštis ir išviršiniu būdu, atliekant tą 
ar kitą bažnytinį darbą.”

(Bus daugiau)

SUKALĖ GRABĄ
Visų pirma noriu pareikš

ti, kad kaip daugelis Ame
rikos piliečių, taip ir aš per 
keturias dienas sėdėjau 
prie televizoriaus iki vidur
nakčio, stebėjau Demokratų 
partijos konvencijos kiek
vieną pasukimą (politinį). 
Labai prašau, leiskite pa
reikšti mano mintis dėl de
mokratų partijos ateities.

Demokratų partijos kon
vencija, įvykusi rugpiūčio 
26-29 dd. Chicagoje, gavo 
mirtiną smūgi, nub kurio 
ji jau nebeatsikels. Partijos 
vadai įkalė vinį į grabo len
tą, kuriame demokratų par
tija atsiguls amžinam po
ilsiui.

Artinantis demokratų kon
vencijai, Chicagos meras 
Richardas Daley padarė pa
reiškimą, kad jo “mieste 
bus visiems saugu, betvar
kė nebus toleruojama, nes 
bus stipri policija ir nami
nės gvardijos pulkai, kurie 
dabos tvarką.” Žinant, ko
kie dabar laikai, ir žinant 
šio miesto padėti, jau buvo 
galima spręsti, kad1 ponas 
Daley ruošia kokią nors ne
paprasta puotą, o konven
cijos reikalas jį už viską 
pateisins. ž , ■

Nežiūrnt to, buvo paste-, 
bima, kad taikos šalininkai, 
o ypatingai jaunimas, ruo
šiasi iš artimų ir tolimų 
miestų atvvkti į Chicagą, 
kur įvyksta Demokratų par
tijos konvencija, ir ča pa
reikšti savo aštrią nuomonę 
prieš karą. O nemažiau 
ruošėsi ir Chicagos miesto 
akademinis jaunimas — se
natoriaus Eugene J. Mc
Carthy, kandidato į prezi- 
dentus, sekėjai-intelektu- 
alai.

International Amphithe
atre demokratų konvencija 
buvo vedama politiniuose 
mašinos varžtuose. Opozici
ja buvo nevisai silpna, ji su
rinko už mažumos pasiūly
tą programą 1,041 balsą 
(pozicija surinko 1,567 bal
sus). Taigi, nors opozicija 
nesudarė didžiumos, bet pa
sirodė esanti gan tvirta, su 
kuria teks skaitytis. Dis- 
kusuO'jant patiektą didžiu-

mos ir mažumos partinę li
nija, mažumos pusėje pasi
reiškė žymūs kai b ė t o j a i 
prieš karinę politiką, pa- 
reikšdami, kad JAV yra 
būtina pasitraukti iš Vet- 
niamo, paliekant to krašto 
reikalus spręsti patiems ša
lies gyventojams. Už iš
reikštas mintis jie gavo 
griausmingus aplodismen
tus, ko negavo pozicijos at
stovai, kalbėdami už karą.

Reikia paminėt ir tai, kad 
vieta, kur vyko konvencija, 
yra 5 mylios nuo miesto 
centro; čia pastatyta tvirta 
policijos, viešos ir slaptos, 
sargyba, spygliuotu vielų 
tvora, barikados. Norėta, 
kad delegatas, kuris eis į 
vidų, jau būtų visiškai at
skirtas — nebegalėtų susi
siekti su likusiu antroje 
spygliuotų tvorų bei bari
kadų pusėje gyvenimu, o 
čia jaustųsi “saugiai” taip, 
kaip mėras sakė.

Konvencijos sesijoms be
einant, taikos š a 1 i n i n k ai 
miesto gatvėse ir parkuose 
daro pasiruošimus eiti tas 
5 mylias iki Amphitheater ir 
ten pareikšti savo prieška
rinius reikalavimus. Tačiau 
policija apsupa Grand par- 

rantų, jr įttos'ton ųzkorka- 
vę pradeda, paikinti. Nepa
vyksta. . '

Minia, prasiveržusi per 
policijos. j ė g.a$. pasiekia 
Michigan Aye. (di d ž i ą j ą 
miesto gatvę), ir sudaro. ei
les eismui. . Aiškų. ^įsaky
mas buvo,, kad. viskas bųtų 
daroma neprileisti demonst
rantu, arčiau tos apvliųkės, 
ku>’ vvk.sta konvencija..

Ot ir prasidėjo kraujo 
puota. ’ Čia prieš demonst
rantus paleista viešosios ir 
slaptosios policijos bei na
minės gvardijos jėgos.

Tos žinios greitai pasiekė 
Amphitheater, demokratų 
kovencijoje dar aiškiau pa
sirodo pozicija ir opozicija. 
Opozicijos delegatai reika
lavo, kad būtu sulaikvtas 

“mums laikyti 
už spygliuotų 
taika m vi in- 
kriminališkai

teroras, kad 
konvencija 
tvorų, kada 
čius žmones

užpuola, nedera.” “Sulaiky
kite terorą, suvaldykite 
Gestapo...”

Abrahajn Ribikoff, Con
necticut valstijos delegatas, 
griežtai pasmerkė mero R. 
D. policijos terorą. Colora- 
dos delegatas statė klausi
mą, “ar ši konvencija ne
turi teisės imtis žingsnių 
teroro suvaldymui — sulai
kymui ore iškilusios ran
kos?”

Konvenciia pergyvena kri
ze. Pakrikimas... Illinojaus 
delegatūra ir Chicagos mė
ras nušvilpiami. Nerimas 
užkariauja aplinką...

Padaryta pertrauka, o tuo 
pasinaudodami reakcionie
riai iškelia Čekoslovakijos 
klausimą ir kaltinimą prieš 
TS, būk ji įsiveržė į Čeko
slovakija, — tai pastanga 
pateisinti kruviną terorą, 
kuris vyksta čianat. . Vie
nas iš delegatu (didžiumos) 
pasakė patriotinę kalbą, ro
dydamas pirštu į kai ku
riuos nepasitikimus. Pavy
ko. Tvarka atsteigta.

Einama prie Demokratų 
partijos nominavimo kandi
dato i JAV prezidento vie
ta. Statomi McCarthy. 
Humphrey ir Julian .Bond 
(delegatas iš Georgia vals
tijos; negras). Nominaciią 
laimi Hubert H. Humph- 
rev, gaudamas reikalingą 
kiekį balsų.

Delegatai neramūs. Sve
tainėje. randasi televizorius, 
o. jame matosi vaizdai, kur 
policija daužo demonstran
tus, ir juos valkioja ant že
mės. Sukyla Wisconsino, 
New Yorko ir Californijos 
delegatai ir reikalauja “už
daryti konvenciją, o už 10 
dienų ją pradėti bet kuriame 
kitame mieste, kur demo
kratinės teisės nebebus min
džiojamos.”

Demokratu partija jau 
nalaidota. Chicagos mėras 
Richard Dalev įkalė pirmą 
vini į grabo lentą.

Ketvirta konvencijos die
ną kandidatas į preziden
tus H. H. Humphrey pasa
kė kalba, priimdamas nomi
naciją ir pasmerkdamas 
Chicagos policijos poelgius. 
Prašė visus nukentėjusius

Pasaulis skaičiais
Niujorkas (Tass-Elta). — 

Išėjo eilinis (aštuoniolik
tasis) 1967 metų “SNO sta
tistikos metraštis”. Jį pa
ruošė SNO statistikos biu
ras, remdamasis žiniomis, 
gautomis iš daugiau kaip 
150 šalių bei teritorijų sta
tistikos organų. Šis metraš
tis apima laikotarpį nuo 19- 
53 metų iki 1966 metų.

1966 metų viduryje, nuro
doma metraštyje, pasaulyje 
iš viso gyveno 3,353 milijo
nai žmonių (palyginti su 3, 
174 milijonais gyventojų 19-
63 metais). Azijoje (be Ta
rybų Sąjungos) gyvena 1,8-
64 milijonai žmonių — 381 
milijonu daugiau, negu vi
same likusiame pasaulyje.

1960-1966 metų laikotar- 
p i u gyventojų prieauglio 
tempas pasaulyje sudarė vi
dutiniškai per metus 1.9 pro
cento. Sparčiausiai daugėjo 
gyventojų Lotynų Ameri
kos šalyse, kur prieauglio 
procentas sudarė per tą lai
ką 2.9 procento,Pietų Azijo
je — 2.5 ir Afrikoje — 2.3 
procento. Metinis gyventojų 
prieauglis Europoje sudarė 
tik 0.9 procento, o Tarybų 
Sąjungoje — 1.4 procento.

Skyriuje, skirtame Rytų 
Europos socialistinėms ša
lims, SNO statistikos met
raštis pažymi, kad bendra 
gamybos apimtis per 16 me
tų padidėjo daugiau kaip 
dvigubai Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje, o Bulgari j o j e, 
Vokieti i o s Demokratinėje 
Respublikoje, Lenkijoje, Ta
rybų Sąjungoje ir Jugosla
vijoje — daugiau kaip tris 
kartus.

SNO statistikos metraštis 
pateikia daug du omenų apie 
atskirų ekonomikos ir kul
tūros šakų vystymąsi įvai
riose šalyse. Metraštyje, be 
kita ko, pažymima, kad pa
gal išleistų knygų pavadini
mų skaičių pirmąją vietą pa
saulyje užima Tarybų Są
junga, kur per vienerius 
metus buvo išleista 72,977 
pavadinimų knygų.

M. Baranausko nuotr.Prie Birštono.

užmiršti, kas čia įvyko, ir 
vėl bendrai dirbti.

Iš visko atrodė, kad jis 
pats netiki savo žodžiais. 
Žaizdos padarytos, ir jos 
mirtinos. Trečioji partija 
gims!

Dzūkelis
Redakcijos pastaba

Na jau, drauge, per anks
ti Demokratų partiją palai
dojote. Ji gali prakišti šiuos 
rinkimus (ir, veikiausiai, 
prakiš), bet tai būtų ne pir
mas toks jos istorijoje atsi
tikimas. Juk panašiai (gal 
tik netaip dramatiškai) rin
kimus 1964 metais pralai
mėjo Republikonų partija, 
bet ar ji ir buvo palaido
ta? !

Kol kas dviejų partijų 
sistemai didelio pavojaus 
nesimato. Jeigu ir susior
ganizuotų trečioji, ar ket
virtoji partija, tai dar ne
reikštų, jog jau būtų tokia 
pajėgė, kad galėtų numato
moje ateityje paimti valsty
bės galią į savo rankas. 
Tiesa, kada nors tai turės 
įvykti, bet dar ne šiandien 
ir ne dabar. Dar teks ge
rokai palaukti. Be to, mums 
atrodo klaidinga manyti, 
kad tokia jėga pakils ant 
Demokratų partijos griuvė
sių, o ne ant Republikonų 
partijos.

Atsargiau su perdėto op
timizmo pranašystėmis!

i
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Tarybų Lietu
seimą

vos priešai atlaikė 
New Yorke

Rugpiūčio 30-31 dd. ;aip savo rūstybėje ir supykęs 
vadinama “Pasaulio Lijtu- neplak nekaltųjų žmonių! 
vių Bendruomenė” atk dkė 
savo III seimą New Yc 
puošniame Statler - Hi
hotelyje. Nors šita organi
zacija pavadinta dideliu var
du, net ir garbingu, pasisa
vinant net visą lietuvių 
tą, bet tikrenybėje tai 
tas pats VLIKas, Chicaįoje 
gimęs ir augęs, kuris pasi- 
brėžęs sau pareigą nuversti 
dabartinę Lietuvos tva/ką. 
Tai iš visos šios sue 
veiklos, o ypatingai iš 
bų, tuojau aišku buvo, 
“Pasaulio Lietuvių Be 
ruomenė” niekas daug 
kaip kontrrevoliucinė orga
nizacija nuvertimui dabar
tinės Lietuvos santvar 
Tos organizacijos ved 
to fakto ir neslepia, o 
stipriai pabrėžia, kad jie 
nenurims, kol nebus 
versta dabartinė Lieti 
santvarka. Dėl šitokio t 
lo ir šis seimas laikom is.

Kunigų rankoje
Nors seime nedaug k 

gų matėsi, vienok neg 
turn jokiu būdu paslėpt 
fakto, jog kunigai vadox 
ja šiai organizacijai 
pradžios iki pabaigos, pra
lotas Balkūnas atidarė 
mą savotišku “Tėve mūšų, 
o užbaigė seimą Pati 
katedroje, ant Fifth Ave
nue, New Yorke.

Ką kunigai sakė1 Lietuvos 
vardu katedroje, jau ne taip 
svarbu kam žinoti, nes Bal
kūnas pasakė savo “Tėve 
mūsų” maldoje viską, ko ši 
organizacija nori ir šie

Balkūno malda
TĖVE MŪSŲ, KURIS 

ESI DANGUJE — Kuris 
valdai žemes ir vandenis, 
kurio rankose yra dang 
kūnai ir žvaigždžių ta 
kuris esi gyvybės, šviesos 
ir laisvės davėjas.

TEESIE ŠVENTAS TA
VO VARDAS—Prieš Jį len
kiasi mūsų galvos ir mal
daujame, kad Tavo va 
būtų laisvai garbinamai ir 
skelbiamas mūsų brangioje 
tėvynėje.

TEATEINA TAVO KA
RALYSTĖ—Būk mūsų 
ralius, tėvas ir ramintoji as; 
grąžink mums laisvės, 
džiaugsmo dienas; su:'ink 
visus mūsų tėvynės si 
ir dukteris iš koncenti; 
jos stovyklų, kalėjimų ir 
tremties ir parvesk juos po 
išlaisvintos tėvynės s >ar- 
nais, kad amžiais gyventu
me laisvėje, garbėje, te 
gurne ir meilėje.

TEESIE TAVO VAIRIA, 
KAIP DANGUJE, 
IR ŽEMĖJE — Vykdyc 
Tavo valią nesuskait ima 
daugybė mūsų brolių ir 
šių paaukojo savo gyvybes 
ant tėvynės aukuro, - 
išvaryti iš savo namų 
blaškyti po tolimus kraštus, 
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priimk juos savo priegi 
v tin ir saugok juos.

KASDIENINĖS MŪ 
DUONOS DUOK MUMS 
ŠIANDIEN—Viešpatie 
laikyk mus nuo medž 
nio bado, o labiau nuo 
sinio, kad tremties gyveni
mas nepalaužtų mūsų nuo
latiniai kovai už tėvynės 
laisvę? b ' ,* 1 ’

IR ATLEISK MUMS 
MŪSŲ KALTES, KAI If IR 
MES ATLEIDŽIAME 
VO KALTININKAMS 
Dovydu šaukiamės į Tave, 
Viešpatie, nebausk mūsų

SŲ

uz- 
agi- 
dva-

SA- 
-Su

Mus priešas gana jau pla
ka, bet kenčiame, atleidžia
me, kad išsivaduotume. Pri
imk mūsų ašaras, mūsų 
kančias, mūsų tautos kanki
nius, kaip atpirikimo kainą 
už laisvės, šviesos ir laimės 
dienas.

IR NELEISK MŪSŲ 
GUNDYTI, BET GELBĖK 
MUS NUO PIKTO — Esa
me išstatyti dideliam ban
dymui, tačiau neleisk už
miršti Tavo malonės gausu
mo.

Dangaus Valdove, laimink 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes Trečią j į Seimą. Duok 
atstovams — širdžiai mei
lės, protui pažinimą ir va
liai norą dirbti. Duok pa
siaukojimo dvasios, ištver
mės darbuose ir teisingumo 
jausmo santykiuose su ar
timu. Te grožio ir tiesos 
ryžtas lydi jų darbus ir Ta
vo palaimos ranka apsaugo 
nuo pikto.

Amen.
Nusiskundmas

Per visą seimą atrodė, 
kad čia daugiau vystoma 
kova už grąžinimą kuni
gams Lietuvoje “duonos ir 
druskos,” o ne rūpinimasis 
Lietuvos žmonių materiali
niu gyvenimu—maistu, ap
ranga, butu, mokykla. Pas
kutinių suminėtų dalykų 
“bendruomenininkams”. ; ne
galima buvo panaudoti kad 
ir propagandai, nes jie jau 
gyveniman įvykdyti dabar
tinės Lietuvoje esančios 
santvarkos.

Buvo nusiskundžiama, kad 
tūla jų pačių spauda ima 
ir nesilaiko tvarkos prane
šimuose apie Lietuvą. Ji 
ima ir praneša apie ten da
bar esantį medžiaginį ger
būvį — apie buvimą daug 
maisto, apie gerus namus, 
gražius apsirengimus, mo
kyklas. Tokie pranešimai 
kenkią propagandai už 
veiklą prieš dabartinę ten 
santvarką.

Bet šefas Stasys Lozorai
tis nesutiko su tokia minti
mi. Jis atsakė nusiskundė- 
jui, jog tai gerai, kad taip 
pranešama. Tas parodo, jis 
sako, kad lietuviai Lietuvo
je dirba ir stato turtingą ir 
gražią Lietuvą sau. O kai 
laikas prieisiąs, tai ir lietu
viai taip padarysią, kaip 
čekoslovakai kad padarė 
šių metų rugsėjo mėnesį, 
nrieš okupantus sukildami. 
Tik stiprus kūnas tegalįs 
padaryti tą, neišalkėlis.

Tai irgi “filosofija” po- 
gal reikalą...

Bombastiškos kalbos
Visas seimas susidėjo dau

giausia iš trumpų prakal
bų, išskyrus Lozoraičio,, ir 
raportų iš (kitų šalių “bend- 
ruomenininkų” veiklos.

Prakalbos buvo bombas
tiškos, su pasigyrimais lai
mėjimu kovoje prieš dabar
tinę Lietuvos santvarką ir 
denueiayimais “raudonojo 
imperializmo,” vis prisime
nant, kad kas dabar įvyko 
Čekoslovakijoje, tas ne tik 
gali, bet ir įvyksiąs ir Lie
tuvoje.

Pranešimuose buvo įdomu 
tas, kad juose skambėjo są
skaita lietuvių kitose šaly
se. Bendruomenininkų veik
la esanti — skleidimas lie
tuvybės, bet aiškiausiai 
bažn y t i n i a i s pagrindais, 
nes beveik visur skambėjo 
kunigų vadovybe. i

Kiek kur lietuvių
Prancūzijoje e^ą apie 1,- 

200 lietuvių; 60 
davatkų. Turį bažnyčią Pa
ryžiuje.

Delegatas iš V. 
sakė, kad ten esą 
tuvių; turi ketui 
gimnaziją, bažnyčias, 
karų Vokietija p 
trečdalį jų reikalams išlai
dų.

Lozoraitis sakė, kad Ita
lijoje —1 Romoje 
tuvių. Popiež 
įsteigti lietuviam 
Švento Petro kat 
pe, “lietuvių dvas

Kitu atveju 
nusiskundė, kad 
propaganda pas i 
jiems patiems It; 
merangiškai. Kur ten rei
kėję Italijoje paaiškinti apie 
Lietuvą ir lietuvius, spau
doje ar kur ten. 
užklausė Italijos 
paaškinti apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tas “ignorantas” 
atsakęs, kad tokio dalyko 
kaip lietuviai ir Lietuva nė
ra — ten esą rusai ir Ru
sija, kur Lietuva Ir lietuviai 
buvę.

Taigi, jei ne iokia kvai
la “bendruomenininkų” pro
paganda, popiežius gal būtų 
leidęs lietuviams steigti 
koplyčią virš Petro kated
ros rūsio.

Urugvajuje esą, sakė iš 
ten delegatas, apie 3,000 lie
tuvių. Turi bažnyčią, radi
jo valandą, vaikų mokyklė
lę. Bet Uruguajuje esanti 
stipri lietuvių komunistų 
grupė, kuri turinti . savo 
spaudą, radijo valandą, mo
kyklas. Tas kenkiąs “bend
ruomenininkams.”

Kolumbijoje e^ą apie 800 
lietuvių, moteris 
raportavo. Turį 
gus, bažnyčią. B 
mažėjanti.

Garbošaitė sakė, kad Švei
carijoje esą apie 
vių. Lietuviai turį savo baž
nyčią ir lietuvinimui vaiku
čių mokyklėlę.

Nenugirdau Nau j o s i o s 
Zelandijos ir 
delegatų statistikos, kiek 
ten lietuvių. Jų veikla, esan
ti panaši į aukščiau minėtą 
veiklą kitur.

Buvo atstovyų 
tų šalių, bet aš 
visų išgirsti, iš 
pas juos dedasi.

Lietuvinimas
“Laisvės” skai 

įdomu tas, kad 
mas lietuvių vaikučių nesi
seka niekur. Pavyzdžiui, 
j eigų lietuviai vaikučiai mo-, 
komi lįetųvįška| dainuoti, 
tai dažnai pris 
išaiškinti, ką dainelė reiš
kia, nes jie lietuviškų žo
džių dainoje nesupranta.

Priežastis esanti ta; kad 
dabar visose šaly;
mokslas privalomas, tai ir 
lietuvių vaikai tiri eiti į tos 
šalies mokyklą ir mokytis 
tos šalies kalbos ir kultū
ros. Tas atima 
mą iš lietuvių vaikų.

, Jie tikisi vėl
Seimo centrine dalis bu

vo Stasio Lozoraičio pa
skaita. Ji tęsėsi 
dos, su atsakymais į klausi
mus, kurių buvo 
Lozoraičio paskaitoje sužy
mėti visi “pege 
bartinėje Lietuvoje. Jis sa
kė, kad “rąųdor? 
dė jau užgesusi,” 
na šviesi diena 
menininkams,” c lųodant su
prasti, };ad pabėgėliai iš 
Lietuvos, kunigai ypatin
gai, galės grįžti Lietuvon ir 
vėl ją valdyti.

vienuolių-

Vokietijos 
, 6,000 lie- 
rių klasių 

Va- 
adengianti

— 150 lie- 
ius leidęs 
■s koplyčią 
;edros skle- 
ios penui.” 
Lozoraitis 
jų pačių 

tarnavo 
alijoje bu-

Kas ten 
pareigūną

s delegatė 
tris kuni- 
et kolonija

600 lietu-

Aus trali jos

ės ir iš ki- 
nesuspėjau 
kur ir kas

nesiseka
tytojui bus

lietuvini-

eina jiems

se pradinis

lietuvišku-

valdyti

arti valan-

apie šešis.

nūnai” da-

oji žvąigž- 
todel atei- 
“bendrpo^

Lietuvon ir

Lozoraitis išdėstė, kaip

dabartinei Lietuvai, komu
nistams vadovaujant, “nesi
seka.” Pavyzdžiui, jis sa
kė, kad dabar daug mažiau 
gimsta Lietuvoje, negu 1930 
metais. Bet ten dabar na
mus stato, stato ir nepri
stato jų tiek, kiek reikia; 
vis butų trūksta ir trūksta, 
taip, kad naujai vedusios 
poros verčiamos gyventi su 
tėvais susikimšime. Todėl, 
jis sako, veikiausia Lietu
vos valdonai meluoja, O' ne 
namus stato.

Prastai dabar Lietuvai 
einasi ir su eksportu. Ji tu
rinti savo produktams rin
ką už arti dešimties tūks
tančių kilometrų, į kur per
vežimas produktų brangus, 
taip, kad jai nelieka jokio 
pelno. O jos pašonėje, tik 
per rubežių, niekas nenori 
vesti su ja prekybos dėl jos 
negeros politikos. Todėl 
toks eksportas esąs Lietu
vai nelaimė, o ne laimė.
Neužtektų nė jaučio odos

• Kitas dalykas esąs pras
tas dabartinei Lietuvai, tai 
tas, kad ją verčia importuo
ti net 90 procentų dujinės 
ir šlapiosios jėgos iš tolimų 
Sąjungos kraštų, kas atsiei
na labai brangiai, todėl ji 
esanti nualinta taip, kad jos 
gyventojai nepajėgia užsi
dirbti tiek, kiek reikia žmo
niškam pragyvenimui paly
ginus su Vakarų standar
ds

Lozoraitis yra greitas 
skaitytojas. Kiek jis pri
skaitė negerumų dabartinė
je Lietuvoje per 45 minu
tes, tai man reikėtų visos 
jaučio odos, jei norėčiau vi
są jo kalbą surašyti.. Už
teks ir tiek.

Klausimai
Nors klausimų buvo tik 

kelį, tačiau, buvo įdomūs.
“Ar leidžiama susisiekti 

raštu, net ih vizituoti Lie
tuvoje gimines ir pažįsta
mus?,” klausia vienas.
Taip, galima, sako Stasys, 

tik reikia daryti tą su ap
galvojimu, pag^l planą, Jei
gu pats nežinai kaip, tai ki
to pasiklausk. Vien tik su
sirašinėjimas, arba ten nu
vykimas aplankyti ko, būtų 
bergždžias darbas, net ir 
pagalba anai santvarkai. 
Todėl reikia taip daryti raš
tu ir vizitu, kad tavo arti
mieji žinotų, kodėl tu susi
rašai su jais ir koks geras 
jų laukia, jei jie taip darys, 
kaip tu jiems sakai!

Kitas klausia: “Arpatar
tina siųsti siuntinius, net ir 
pinigus saviesiems Lietuvo
je?”

Lozoraitis ir tam atsako 
tą patį,— kad galima bet 
reikia taip daryti, kad te
kios dovanos atneštų nauda 
“bendruomenininkams.” čįa 
vėl reikalingi apgalvojimąi 
ir pasitarijnai.

Moteriškės klausimas 
sumaišo

Bet viena moteriškė ėm,ė 
ir padavė “negerą” klausi
mą rašteliu: “Jūs sakote, 
kad dabar Lietuva nelaisva. 
Bet jei ji nelaisva, tai kaip 
tas yra, kad Prancūzas ra
šytojas Sartre sako, jog 
tūkstančiai svetimšalių dą- 
bar aplanko Lietuvą?”

Stasys sako: “Ponia ar 
ponas nepasirašai po klau
simu.”

Moteriške pakyla ir pasi
sako, įkas ji.

“Aha,; jsąvb žodžiais 
kalbi* ponia; nesupranti ko- 
munjštų propagandos,” sa
ko Stąsys.

Bet gaf buvo “geriausias” 
klausimas ir paties klausėjo 
atsakymas, tai tas, kad da
bar Lietuvoje esą taip pran

ta, jog net jau tūli Lietu
vos komunistai šaukiasi pa
galbos pas “bendruomeni- 
ninkus,” kad juos išvaduo
tų iš “rusų komunistų im
perializmo.” Jis tik negalįs 
tokių komunistų įvardinti.

Dar vienas “keblus” 
klausimas

“Jeigu mes pradėsime už
megzti susisiekimo ryšius 
su Lietuvos žmonėmis, kaip 
į tai žiūrėtų tada State De
partamentas, ar neatimtų 
iš mūsų to Lietuvos pripa
žinimo, kokį dabar turi
me?”

Į šį klausimą aiškaus at
sakymo ir nebuvo. Stasys 
Lozoraitis nei su “dievo pa
galba,” kaip jis mėgsta sa
kyti, negalėjo atsakyti, ką 
tuo atveju State Departa
mentas darytų su dabarti
niu Lietuvos pripažinimu.

Pralotas apsimelavo
Trečiai sesijai pasibaigus, 

pralotas Balkūnas pranešė, 
kad jis užsakė 275 sėdynes 
Patriko katedroje seimo de
legatams. “Kai sekmadienį 
nueisite į katedrą ant su
mos, tuoj ir sėskite į jums 
nužymėtas priešakyje sėdy
nes,” sako Balkūnas.

Aš nusišypsojau, kad ir 
kunigai meluoja savo vy
resniesiems, reikalui esant. 
Seimo rekordas rodė, kad 
delegatų buvo tik^ virš 80. 
Biskį mažiau suskaičiau su 
kortelėmis ant krūtinės. 
Kai fotografas ėmė tik dę? 
legatų nuotrauką, irgi su
skaičiau mažiau 80. . ;
f ■ - t; ; • > K >

Bet,, matyt, kai Balkūnas 
prašė sėdynių kat e d r b j e 
“bendruo menės” delega
tams, tai jis kardinolui 
pamelavo, kad seime bus 
275 delegatai.

Nors ir tokioje įtemptais 
veidais sueigoje, humoras 
rado sau vietą. Imant de
legatų ir svečių nuotrau
kas sykiu, fotografas ban
dė suspausti visus kuo ar
čiausiai prie vienas kito. 
Vienus susodino, kitus su
statė, o trečius, užpakali
nius, sulaipdino ant stalų. 
Bet tie atrodė negerai, iš 
proporcijos. Fotografas ne
randa būdų, kaip padaryti 
geriau, tinkamiau. Tik vie
nas ko medi j antas riktelėjo: 
“Pulkim ant kelių!”

Visi nusikvatojo, supras
dami juoką. Kai ant stalų 
stovėję suklaupė, fotogra
fija išėjo gerai.

A. Gilman

BINGHAMTON, N. Y.
Gražus buvo banketas — 

paremta spauda
Sekmadienį, rugpiūčio 25 

d. Jono Kulbio kempėj at
sibuvo jam pačiam ir Juo
zui Lynn (Linoniui) jų pa
gerbimui šaunūs pietūs — 
banketas. Tai jiems skirta 
pagarba nuo LDS 6 kuopos 
už jų šiltą paslaugą, sunkų 
darbą LDS kuopos išvykoje 
liepos 28 dieną. Reikia pa
sakyti, kad banketas visais 
atžvilgiais gerai pavyko.

Svečių atsilankė nemažai. 
Buvo atvykusi viena mašina 
(penki žmonės), tai mūsų 
mielieji kaimynai: St. ir Lu
cy Raudovės iš Pitston, Pa., 
Mariutė Sinkevičienė ir A. 
Globičius ir Wilkes Barre, 
Pa. Ir dar vienas draugas, 
(kurio pavardės nesuspėjau 
sužinoti). Jųjų atvykimas į 
šį pobūvį daug padarė gi
laus įspūdžio į visus.

Per sunkų ir rūpestingą 
pasidarbavimą komisijos M. 
Lynn ir Mainionienės, ir ge
rų gaspadinių P. Jasilionie- 
nės, N. Strolienės ir A. Že
maitienės, kurios pagamino 
skoningus pietus, visi daly
viai, kiek teko sužinoti, bu
vo patenkinti. Prie stalų pa
tarnavo Ann Mainionienė ir 
Marytė Judikaitienė.

Baigiant valgyti pietus, 
Antanas Žolynas paprašė 
visų atydo& Jisai trumpai 
pasakė, kad šis pobūvis ruo
štas pagal LDS 6 kuopos 
nutarimą pagerbimui jų už 
jų širdingą pąsla'ūg^ LDS 
6 kuopos piknike liepoš 28 
dieną. Nuo visų dalyvių bu
vo įteikta jiems vertingos 
dovanėlės.

Po to, Žolynas iškvietė 
Joną Kulbį tarti žodį. Jis 
pareiškė visiems šiltą padė
ką už suruošimą šio banke
to jų vardu.

Buvo iškviestas ir Juozas 
Lynn (Linonis), kuris taip
gi išreiškė šiltą padėką. 
Taip pat buvo iškviesta ir 
Jono Kulbio motina ir Juo
zo žmona Mariutė Lininie- 
nė. Jinai buvo didžiai susi
jaudinusi, tačiau ji anglų ir 
lietuvių kalbomis išreiškė 
gilią iš širdies šiltą padėką 
visiems dalyviams už atsi
lankymą ir visus prašė vai
šintis visu kuo. Mariutė 
buvo šiltai pagerbta gausių 
plojimų.

Mariutė Sinkevičienė (vil- 
kesberietė) iškėlė mintį, 
kad reikia pagal išgalę pa
remti spaudą.

Su šiuo programėlė užsi
baigė. Draugės Lucy R<^- 
dovienė (pitstonietė) ir Ma
rytė Kazlauskienė priiminL* 
jo draugų dovanas. Jos su-
rinko $43. Rengėjų patvar
kymu padalyta pusiau: 
“Laisvei” $21.50 ir “Vilniai” 
$21.50. Didelis ačiū gerie
siems draugams už dovanas.

Girdėjom žmones tarp sa
vęs kalbančius, kad svečiai 
vietiniai ir iš toliau atva
žiavę buvo pilnai patenkin
ti. Komisija, gaspadinės ir 
visi dirbusieji taip pat pa
tenkinti, kad visa kas išėjo 
gerai.

Seka aukotojų vardai:
Jonas ir jo žmona Kul- 

biai — $7.50. Po $5.00: 
Scrantonietis ir Rallin R. 
Avery Ser. Po $2.00: St ir 
Lucy Raudovės, J. ir A. že
maičiai, A. Globičius, Ste^e 
ir Anna Baka, Po $1.00: A. 
Žolynas, M. Kazlauskienė, 
M. Stelmokienė, Anna Di- 
shis, M. Liuzinienė, P. Mi
kola junas, J. Vaicekauskas, 
M. Patras, J. Krasauskas, 
S. Vaineikis, P. Juozapaitis, 
J. Strolis, M. Sinkevičienė, 
M. Lynn, Ona Wellus, P. 
Jasilionienė ir A. H. Pagie- 
galai, ir G. E'. Slesoraičiai 
— 50 c.

Sunkiai susirgo
Tuojau po LDS 6 kuopos 

pikniko įvykusio liepos 28 
d. draugė A. Maldaikienė 
buvo , rimtai susirgusi ir 
ūmai pateko į General ligo
ninę, kurios globoje ir gy
dytojams tyrinę j ant jos 
sveikatą, išbuvo keliolika 
dienų.

Pagerėjus sveikatai, po 
kurio laiko grįžo namo ir 
gydosi gydytojo, prižiūrim.

Drg. Maldaikienė sveika 
būdama daug darbavosi 
LDS 6 kuopoje surengimui 
įvairaus pabūdžio pasilinks
minimo vakarų, ji yra 20 
kuopos Moterų Skyriaus 
pirmininkė, ir per keliolika 
metų būdama tame poste, 
yra daug pasidarbavusi Mo
terų Skyriaus veiklos bare.

Linkime jums, draugu te, 
stiprybės ir ryžto greitai ir 
sėkmingai ligą nugalėti ir 
vėl sveikai darbuotis, kaip 
ir iki šiolei.

Ona Wellus

Kasmet gausius cukrinių runkelių derlius išaugina Šiaulių 
rajono Kuršėnų tarybinio ūkio žemdirbiai, šiemet 75 hekta
rus cukrinių runkelių prižiūri traktorininkai Aleksas žadeikis 
ir Vaclovas Glodenis.

Ą. Dilio nuotraukoje matome cukrinių runkelių kaupimą.

Preparatas sutvirtina 
jayy stiebus

Ufoje sukurtas prepara
tas, kuris ‘neleidžia javo 
stiebui labai išaugti, bev jį 
padaro storesnį, šiaudai 
sutvirtėja, geriau atlaiko 
vėjus, lietų, neišgula.

Laboratoriniai preparato 
bandymai davė gerų rezul
tatų. Dabar pirmoji chemi
kalo tona bandymams iš
siųsta į kolūkius.

Geležis iš dūmy
Šiluminių elektrinių ka

minų išmetamuose dūmuo
se yra nemaža vertingų 
medžiagų, jų tarpe ir gele
žies. Lenk i j o j e, “ Javožno- 
II” elektrinėje, sėkmingai 
išbandytas aparatas,' išski
riantis geležį iš dūmų.

Įjungus šį aparatą, susi
daro besisukantis elektro
magnetinis laukas, kuris ir 
nusodina metalo daleles. To
kiu būdu lenkų inžinieriai 
iš karto “nušovė du ®š- 
kius”—nesuteršiama atmos
fera ir iš dūmų išskiriąmas 
metalas. A L’. J
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HARTFORD, CONN parengimą 
jaunosios

LAISVE 5 pust

L.M. Klubas laikė susirin- 
Jįfiiią rugsėjo 1 dieną. Nors 

Jbuvo kviečiamos narės apa
tiškai ir per spaudą, be 
silankė labai mažai, 
miausia buvo pager 
trys mirusios narės ats: sto
jimu.

Po trumpo pasitarimo 
tarta rengti “Laisvės” 
dai parengimą, taip, 
kasmet daroma, dedant 
sas pastangas, kad būtų 
sėkmingas. Diena — spalio 
20, sekmadienį, 1 vai. pooiet, 
su meno programa, jei 
galima. Visų “Laisvės” 
mėjų prašome tą dieną 
sižymėti ir paskirti dėl 
svarbaus darbo.

Rugpiūčio 25 d. mirė 
rijona Slumba-Staugait: 
Vinco Staugaičio draugė. 

<Mirė po ilgos ir sunkic 
gos. Buvo Lietuvoj gi nus, 
pilėnų kaime, Prienų :1 
ne. Paliko liūdintį vyr: 
sūnų su šeima ir anūkus. 
Lietuvoje paliko brolį i 
šerį. Amerikoje išgyver 
metų. Buvo narė Liet. Sūnų 
ir Dūk. draugijos, L. Mote
rų Klubo, Laisvės cioro 
(garbės narė) ir LLD 68 
kuopos.

Prie karsto gražią k 
pasakė O. Šilkienė, apie 
gyvenimą ir nuveiktus 
bus. Taipgi ir ant kapinių 
ji kalbėjo, prisiminė 
gamtos įstatymus, kad 
gimė, tas turi mirt, 
išsipirkimo, nei išsimal 
mo nuo mirties. Kapą 
gražaus kalnelio Roy 
Memorial Park, puošė 
gybė gėlių. Ilsėkis rąmiai 
po sunkios kelionės, o

Pir
ktos

nu- 
:iau- 
taip 

vi- 
pa-

bus 
rė- 
pa- 

taip

Ma- 
enė,

s li-

•ajo- 
ą ir

r se- 
o 60

albą 
jos 

dar-

ama 
kas 

nėra 
davi- 

ant 
Hill 
dau-

Vin-

cui ir sūnui su šeima visų 
mūsų gili užuojauta.

Antra L.M. Klubo narė 
mirė rugp. 22 d., tai Moni
ka Lukstienė iš Windsor, 
Conn. Tai buvo nuoširdi rė
mėja visų gerų darbų. Su 
savo vyru visada dalyvau
davo parengimuose ir ne
buvo tokio darbo, kad ne
būt prisidėję su auka bei 
dovana. Ir nė vieno svarbes
nio susirinkimo nepraleido 
abu, nors reikėdavo važinė
ti 10 mylių ar daugiau į 
Hartfordą. Labai gailimės 
netekę jos.

Labai at jaučiam jos visai 
šeimynai liūdesio valandoje.

Daugiau, kitas korespon
dentas rašė apie ją, tai ne
kartosiu. V. K.

šį kartą j mūsų 
buvo atvykusių 
kartos svečių. Jie smagiai 
laiką praleido ir džiaugėsi, 
kad atvyko.

Visi buvome skaniai pa
vaišinti. Prie 
maisto darbavosi dvi die
nas draugės A,. Tureikie- 
nė ir V. Paliepienė.

Nuo savęs linkiu draugei 
Ramanauskienei 
sveikatos ir lai: 
laukti dar daug, 
tadienių.

paruošimo

geriausios 
mingai su- 
daug gim-

P. Walantiene

Bridgeport,
Iš LDS ir 

susirink
Sekmadienį, r 

įvyko LDS 74 i

Conn.
LLD 

mų
igsėjo 1 
tuopos mė-

d.,

PHILADELPHIA, PA. Help Wanted Female Help Wanted Male

Philadelphia, Pa.
Atgarsiai iš draugės 

Brones Ramanauskienės 
gimtadienio atžymėjimo 

Sellersville j e
Kaip žinia, jos gimta

dienio atžymėjimo parengi-

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.
4 P. M.

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

(64-69)

kuo greičiausiai pagyti ir 
bendrai sustiprinti sveika-

Pasibaigė atvirame ore 
gegužinės

Rugsėjo 1 d. philadelphie- 
čiai turėjo dar vieną links
mą išvyką į ūkihinkų Ra
manauskų suruoštą puikų 
pobūvį Sellersville j. Šiame 
pobūvyje svečių dalyvavo 
kiek mažiau negu pirmes- 
niuose pobūviuose, bet vis
kas pavyko kuo puikiausiai. 
Pirmą valandą patarnauto
jos pradėjo krauti skanų 
valgį ant stalų po žaliuojan
čiais medžiais. Netrukus 
R. Merkis per garsiaukalbį 
paaiškino parengimo tiks
lą, — kad tą dieną sukan
ka 70 metų amžiaus B ro
mutei Ramanauskienei. To
dėl jinai ir užsikvietė savo 
bičiulius ir draugus iš ar
ti ir toli ir visus pavaiši
no skaniais pietumis.

Baigiant pietus, pati jubi
liatė papasakojo svečiams 
apie savo praeitį. Išryškė
jo, kad jos gyvenimas bu
vo ne rožėmis nuklotas. 
Pergyveno daug šiurpulin
gų nuotykių. Pagaliau sve
čiai sudainavo linksmą gim
tadienį ir “Ilgiausių metų.”

Po to buvo pakviestas pa
kalbėti “Vilnies” redakto-1 
rius V. Andrulis, kuris at
sitiktinai atvyko į šį paren- 
gmią. Drg. Andrulis įdo
miai papasakojo apie Chi- 
cagoje įvykusią demokratų 
partijos kruvinąją konven
ciją.

Antras kalbėjo A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Jis 
plačiai nušvietė šių dienų 
pasaulinius klausimus ir 
svarbius nuotykius, ypatin
gai Čekoslovakijoje.

Daug buvo girdėta sve
čius kalbant su pageidavi
mais: kad sekamais (1969) 
metais draugai Ramanaus
kai, sveiki būdami, vėl su
ruoštų panašių pobūvių. 
Pobūvyje teko išgirsti la
bai nemaloni žinutė, kad 
mūsų parengimų lankyto
ja ir prožektinių paveikslų 
rodytoja Alice Gežniūtė 
atostogaudama nūs i 1 a u ž e 
koją. Mes visi Alices drau
gai ir bičiuliai linkime jai

Kai kuriems pobūvio sve
čiams Beržiuko rekorduota 
plokštelių lietuviška muzi
ka taip patiko, kad jiems 
ir namo parvykus muzika 
ausyse dar skambėjo. Šių 
žinučių rašytoja irgi svei
kina draugę Ramanauskie
nę josios 70-uojų gimtadie
niu.

Help Wanted Male

to

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)

Leonora

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)

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

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 717-842-7696. (66-70)

Pittsburgh, Pa.
Draugijų susirinkimai
Pittsburgho lietuviai tu

ri paprotį nelaikyt draugi
jų susirinkimų per vasaros 
sezoną, tai yra per 4-5 mė
nesius. Tą patį daro ir LDS 
ir LLD kuopos.

Pirmi susirinkimai po il
gų pertraukų įvyks:

LLD 87 kp. susirinkimas 
rugsėjo 15 d., 2 avi. popiet.

LDS 160 kp. susirinkimas 
spalio 6 d., 2 vai. popiet.

Abiejų kuopų susirinki
mai bus laikomi LDS 160 
kuopos name, 1317 Reeds- 
dale St., North Side.

Abiejų kuopų susirinki
mai yra labai svarbūs, nes 
turėsim daug svarbių rei
kalų svarstyti ir atlikti.

Visi abiejų kuopų nariai 
būtinai turi dalyvauti, nes 
labai svarbu.

J. K. Mažukna, sekr.

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)

nesinis susirinkimas. Į su
sirinkimą nedaug narių at
silankė. Nors kuopoje yra 
apie 130 narų , bet susi
rinko tiktai tiek, kad buvo 
galima atidaryti susirinki- 

Mat, tam yra daug 
priežasčių. Nė aš patsai vi- 

Už tai, kad 
ų įvykių, 
omisija ra- 
ooklyniečiai 
as mus su

vaidinti operetę ‘Sudrums- 
uskyrė rug- 

Bet pasirodė, 
kad tą dieną jokiu būdu ne- 

. Tad svars- 
do Chorui, 
kitą dieną,

mą.

sada lankausi.
pasitaiko visoki

Parengimų k 
portavo, kad brmas jų ūkyje įvyko rugsėjo |^ra apsigmę p

1 dieną. Diena buvo graži. 
Į draugės Bronės Rama
nauskienės pakvietimą atsi
liepė gražus būrys svečių. 
Visi praleidome dieną sma
giai ir naudingai. Džiaugė
mės susitikę ir pasimatę 
vieni su kitais. Nes tik to
kiame parengime tenka ret
karčiais susitikti ir malo
niai pasisveikinti. Mačiau, 
artimiausi > draugės Rama
nauskienės draugai apdova
nojo ją dovanėlėmis.

Gražu buvo matyti, kad

HARTFORD, CONN.

Mirus

Marijonai Staiigaitieriei
Rug. 1 d., 

Reiškiame užuo. 
šeimai ir anūkams

š. m., West Suffield, 
autą jos vyrui V., sūnui, jo

ta širdis,” ir n 
sėjo 20 d.

kai

M. Barnett 
A. E. Klimai 
J. V. Kazlau 
J. V. Vasiliaus
M. K. Nakteni? 
A. Latven 
J. L. Žemaičia 
L. Butkevičier 
C. Miller.

ė

B. Karvelienė
A. Plaugienė
G. O. Silks
A. Žilinskienė
O. Giraitienė

v C. Miller
J. Beržinis
J. Yuška
Petras Grabauskas

galima surengti 
te parašyti Ai 
kad paskirtų 
vėliau.

Pasibaigus LDS kuopos 
susirinkimui, pr adėtas LLD 
63 kuopos susi! 
valdybos raport 
kad sekretorius turi blan
kas nominacijų 
Komitetą. Po 
kalbėjimo draų 
mo, atlikome 
Nominavome 
pagal mūsų su 
tai vietai da: 
tinkamiausi.

Trumpai pa 
apie LLD Treči 
ties metinę konferenciją, 
kuri įvyks Wat 
baigoje spalio mėnesio. Pa
likta sekretorių 
ti su Waterburio draugais, 
kad jie svetainę paimtų.

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 dėsire 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 to:

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

(66-72)

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.

(64-69)

SHOEMAKER 
Must be experienced. 

Good Pay. 
DANS SHOES 

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

rinkimas. Iš 
ų paaiškėjo,

į Centro 
trumpo ap- 

gų tinkamu- 
nominacijas. 
tuos, kurie 

pratimą yra 
-bščiausi ir

.sikalbė ta 
osios apskri-

erburyje pa

i susirašinė-

Strižauskas

Mass.
kuopos fin.

Zarubienę

HARTFORD, CONN.

I Moni
ka Lukšiene

i y Liūdžiu netekęs mylimos žmonos Monikos.
1 Liūdi k irtu ir visa šeima.

Jonas Lukštas,
Hartford, Conn.

. . —< u .• - «_a. a 2* 1 r • 1 d

Mirus

Monikai Lukšienei
Reiškiame užuojautą jos vyrui Jonui ir jos 

vaikams, anūkams,- giminėms ir draugams.
\

Norwood,
Mūsų LDS 3 

sekretorę Olgą 
ištiko skaudi nelaimė. Rug
piūčio 24 d. savo namuose 
turėjo porą vie 
konienę, tik ką 
Floridos, ir Moncę Traki- 
mavičienę. Oli 
buojant virtuvėje, paslydo 
viena koja ir 
skaudžiai paž 
koją per riešą, 
pripažino, kad 
toje yra trūkęs

Olga gydosi
Olgos vyras Andrius virš 

savaitę laiko gražiai Olgą 
prižiūrėjo. Be 
jo 33 dieną j ii; 
gulė į lovą. Skausmai krū
tinę jam pradėjo varstyti, 
šaltis krėsti.

Gydytojas, 
gonį, pripažink, 
gavęs gripą, ir

įsnių: H. Že- 
sugrįžusią iš

gai besidar-

krisdama 
Jeidė dešinę

Gydytojas 
vienoje vie- 
kaulas. 

namie.

t štai rugsė- 
s pats atsi-

M. Barnett 
A. E. Klimai 
J. V. Kazlau 
J. V. Vasiliau 
J. L. Žemaičiai
M. M. Naktiniai 
M. Raulifiaiti 
A. Latvėnas 
A. Dagilienė 
J. Walawfeh

skai

A. Visotskienė
A. Žilinskienė
L. Butkevičienė
B, Karvelienė
A. Plaugienė

pžiūrėjęs li- 
, kad yra 
liepė gulėti 

lovoj, šiltai apsikloti, kad 
gerai išprakaituotų.

Linkiu abiem greitai ir 
pilnai pasveikti.

UždarinisM.

enė G. O. Silks
O. Gifaitiėhe
L. Yuška
F. Roman

brūtaluritą
Paskir t a

■Tirs policijos
Washington.

prezidentinė komisija tirti 
policijos bruta 
ratų korivėnciji 
cagoje ir kituo

ūmą demok- 
Ds metu Chi- 
^e miestuose.

Rytdienos traktorius
Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje paruoštas au
tomatinio traktoriaus-kom
baino projektas. Ši mašina 
bus valdoma radijo bango
mis iš dispečerinio punkto. 
Vienas žmogus galės valdy
ti 10 mašinų.

Traktorių-kombainų judė
jimo kursas matomas speci
aliame televizijos žemėlapyj. 
Pavasarį traktoriai ars že
mę, sės, tręš laukus skys
tomis trąšomis. Per piūtį 
jie bus paversti savieigiais 
kombainais.

Pranešimai
ROCHESTER, N. Y. 

Spaudos paramai pietūs.
LLD vyrų ir moterų kuo

pos ruošia pietus. Rugsėjo 
22 d., Gedemino Salėje, 575 
Joseph Ave., pradžia 1 vai. 
Valgis bus labai gerai pa
ruoštas, taipgi duosime ir 
prieskonių. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės daly
vauti. Rengėjai priims vi
sus vaišingai. —.R. B.

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)

MAINTENANCE MEN (2)

Blue Seal license. Good hours and 
pay. Camden area. Call Mr. Kent. 
215-WA 5-1137 between 8 and 4.

(68-70)

Worcester, Mass.
Svarbus pranešimas Meno-Dainos mylėtojams 

ir rėmėjams
Praėjusiame “Laisves” piknike, Olympia Parke, 

rugpiūčio 18 d., dalyvavusiai publikai buvo praneš
ta, kad LMS 2-fa Apskritis ruošiasi surengti meni

ninkų dieną šį rudenį Olympia Parke.
šiuomi viešai pranešant, kad rudeninė Dainų šven

tė įvyks SPALIO (OCTOBER) 6 d. Kilnu, džiugu 
pažymėt, kad šioj dainų šventėj, pirmą sykį turėsi
me žymų svečių iš Tarybų Lietuvos, rašytoją AL
BERTĄ LAURINčtUKĄ.

Kviečiame Massachusetts ir iš apylinkės Dainos- 
Meno mylėtojus, auklėtojus ruoštis būti OLYMPIA 
PARKE spalio 6-tą dieną.

LMS 2-ros Apskr. Komitetas 
Marijona Sukackienė, sekr.

GREAT NECK, N. Y

Rengia LLD 72 kuopa su talka mūsų kaimynų

Sekmadienį, Rugsėjo 15
KINGS POINT PARKE

GREAT NECK, AREA 7 
J parką galima važiuot hito Red Brook Road

Pradžia 10 vai. ryto. — Pietūs 12 valandą
Prašome visus į laiką atvykti. Būsite įražiąi 

priimti. Atrodo, kad jau šiltos dienos baigiasi, 
gal bus paskutinis čia padengimas.

— Kviečia rengėjai

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, 

įveikti patogiau. Pasisteng- 
kite gauti naujų narių į 
mūsų kuopą. —Valdyba.

(67-68)

MAINTENANCE Electrician. In
dustrial plant. Steady year-round. 
Familiar w/power wiring and con
trols. Co. paid sickness and accid
ent insurance. Blue Cross & Blue 
Shield. Start $2.77 per hr. Call 
GA 6-6050. Mr. Berg. (68-72)

Briuselis. — Belgijos val
džia nutraukė visą prekybą 
su baltųjų rasistų Rodezija.

Saulės generatorius
Saulės spindulių energija 

daugelį kartų viršija visus 
žemės vandenis ir kuro 
energijos išteklius. Tiktai 
Turkmėnijos TSR teritori
jai tenka tiek Saulės ener
gijos, kiek jos pagamina 
visos žemės elektrinės.

Todėl mokslininkai kuria 
įrenginius, kurie tiesiogiai 
paverstų Saulės energiją 
elektros srove.

MIABtl, FLA

Banketas - Koncertas
SPAUDOS NAUDAI

Sekmad., Rugsėjo-Sept. 15 d
LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE 

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

Banketą-koncertą rengia Miamio lietuvių pažan
giečių organizacijos. Buls žavinga koncertinė pro
grama. Naujos mokytojas B. Ramoškaitės vadovy
bėje dainuos Aido choras. Solistai: Biruta Ramoš
kaitė, Mae Gabrėnienė, Elena Mikitienė-Kinderienė 
ir kiti.

Viši ir visos kviečiami dalyvauti šiame parengime.
Rengėjai
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Streikuoja N.Y miesto 
viešųjų mokyklų mokytojai

Chuliganai teismo 
koridoriuje

Streikas prasidėjo pirmadienį. Streiką paskelbė 
United Federation of Teachers (Jungtinė Mokytojų Fe
deracija), kuriai priklauso apie 55,000 miesto moky
tojų.

Į derybas tarpmc J 
paskutinėmis valandomis buvo įsitraukęs ir majoras Lind
say, bet atrodo, kad ir jo pastangos streikui išvengti buvo 
veltui. Tiesiog misterija: visi žinojo, kad mokytojų 
unija skelbs streiką, jeigu nebus išspręsta visa eilė klau
simų, tačiau per visą vasarą nebuvo rimtai stengtasi tas 
problemas išspręsti ir

Streikui pradžią
kytojų Ocean Hill-Brownsville distrikte. 
rektorius McCoy pare
rasti darbą kitur. Mokytojų ferderacija tam griežtai 
pasipriešino.

Žinoma, mokytoji organizacija turi išstačius keletą 
kitų reikalavimų. Uni 
jeigu tų dešimties n 
sutvarkytas, streikas 
problemos tebėra nei

Sunku pasakyti, 
daiktas, kad Apšvie 
džionkšino (uždraudimo), kaip kad buvo padaryta laike 
pirmesnio streiko. Si 
Galimas daiktas, kad 
visų mokytojų reikal

Teachers (Jungtinė Mokytojų Fe-

kytojų unijos ir Apšvietos Tarybos

streiko išvengti.
lavė pašalinimas iš darbo 10 mo- 

Distrikto di- 
iškė, kad tie mokytojai turi susi-

jos prezidentas Shanker sako, kad 
okytoių klausimas ir būtų buvęs 
vis tiek būtų įvykęs, nes tos kitos 
^spręstos.
saip ilgai streikas tęsis. Galimas 
:os Taryba kreipsis į teismą in-

anker buvo pasodintas į kalėjimą, 
r dabar jam prisieis pasiaukoti už

us. Rep.

Atsisveikinimas su gerb. V. 
Zenkevičiumi Washingtone

Praėjusį ketvirta d į e n į,
rugsėjo 5 d., Tarybų Sąjun
gos ambasadoje įvyko kok- 
telio vakaras pagerbimui
ambasados pirmojo sekreto
riaus Vytauto Zenkevičiaus 
ir jo žmonos Marytės.

Vytautas Zenkevičius, iš
tarnavęs Washingtone apie 
septynerius metus, grižta
namo. Kadangi abu Zen-
kevičiai aukšto išsilavini-

.mo, kuklūs ir malonūs žmo
nės, jie įsigijo daug drau
gų bei pažįstamų šioje ša
lyje. Taigi ir jų išleistuvė
se suplaukė gražus būrys 
žmonių.

Čia buvo galima matyti 
inteligentijos iš JAV įvai
rių valstybinių įstaigų, 
daug kitataučių iš įvairių 
ambasadų, nemažai buvo 
gerb. Zenkevičių draugų iš 
jų tarnybos, taipgi ir gra
žus būrys Amerikos lietu
vių.

Lietuvių tarpe matėsi či- 
kagiečių nemažas būrys, niu
jorkiečių, philadelphi e č i ų, 
balitimoriecių.

Teko čia susitikti iš Lie
tuvos pažįstamą žurnalistę

BANKETAS
Mūsų veteranėms—dau gia- 

metėms aidietėms ir 
metėms laisvietėms — Lili
jai Kavaliauskaitei i 
fanijai Sasnai pagerbti ren
giamas šio rudens didesne 
skale banketas.

Gerų pramogų mėg 
lankytojai, laisviečiai 
laisviečiai, iš arti ir 
kviečiami atsilankyti, 
te mielai visi priimami ir 
“storai” vaišinami.

ilga-

r Ste-

ėjai ir 
ir ne- 

lš toli, 
Būsi-

Pasižymėkite šio banketo 
datą ir vietą. Įvyks už ma
žiau kaip už 3-jų savaičių—
šio mėn. 28 d., 5 vai., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Durys 
į salę iš 102-os gatves. Ži
noma, jos bus atdaros prieš
5 vai.

turime 
išduo-

Tai, kas atsitiko rugsėjo 
dieną šio miesto viename 

yn Criminalteisme (Brook
Court), nuskambėjo per vi
są šalį. Gauja baltųjų chu
liganų, kurių tarpe buvę ir 
paprastais rūbais apsiren
gusių policininkų, užpuolė 
ir brutališkai sumušė tris

baltųjų chu-

jaunus negrus, narius taip 
vadinamos Panther parti
jos.

Ir kas įdomiausia ir žiau
riausia, tai kad nė vienas 
chuliganas nebuvo sulaiky
tas. Girdi, policija ieško, 
ale nesuranda! Koks pik
tas pasityčiojimas iš sumuš
tų jaunų žmonių!

Susirūpino miesto majo
ras Lindsay, taip pat poli
cijos komisijonierius Leary. 
Esąs vedamas tyrinėjimas, 
kaip toks įvykis galėjo įvyk
ti tiesiog teismo koridoriu
je? Kaip galėjo atsitikti, 
kad trys žmonės sukruvinti 
ir vos neužmušti, o ten. esą 
policininkai nė vieno už
puoliko nematė ir nesuėmė?

Žiūrėsime, ką parodys ty
rinėjimas. Negrai sako, kad

Ta pačia proga 
priminti, kad čia bus 
tos trys vertingos dovanos.

Bilietai į šį banketą jau 
buvo platinami prieš porą 
mėnesių ar daugiau,

Kviečia Rengėjai
Canarsie ir Flatbush ra

jonuose siautėjo smulkieji 
plėšikėliai, vienu rytmečiu 
apiplėšė 11 pienvežių. Po
ra įtartų asmenų suimti.

Akstinienę, kuri baigia vie
šėti išbuvus čia apie 5 mė
nesius. Ji daugiausia lai
ko praleido Los Angeles, o 
Washingtone sustojo jau 
pakeliui į namus. Tikimės, 
kad gerb. Akstinienė-nepa
mirš ir niujorkiečių aplan
kyti. Jos vvras, B. Aksti
nas, yra Eltos korespon
dentas Vilniuje.

Vytautas ir Marytė Zen- 
kevičiai išvyks į namus iš 
Montrealio Tarybų Sąjun
gos laivu “Puškin” rugsėjo 
16 d. / '

Visi, palinkėję laimingos 
kelionės gerb. Zinkevičiąms, 
skirstėmės i namus su tą 
viltimi, kad dar ne sykį teks 
susitikti su taip visiems 
mylimais žmonėmis.

Ieva

Tarybų Sąjungos 
spauda skaičiais

Metai iš metų Tarybų Są
jungoje leidžiama vis dau
giau laikraščių ir žurnalų, 
didėja jų tiražai. Kaip buvo 
pranešta Tass-o korespon
dentui Visasąjungi n i u o s e 
knygų rūmuose, 1967 me
tais kartinis visų periodinių 
leidinių tiražas šalyje suda
rė 253 milijonus egzemplio
rių. Kiekvienam gyventojui 
dabar tenka daugiau kaip 
vienas egzempliorius perio
dinių leidinių, o kiekviena 
tarybinė šeima gauna dau
giau kaip keturis egzemp
liorius laikraščių ir žurna
lų. Kartinis centrinių visa
sąjunginių laikraščių tira
žas palyginti su 1966 metais 
padidėjo 8 procentais, res
publikinių — 11 procentų, 
kraštu, sričių ir apygardų 
laikraščiu — 12 procentų, 
miestų laikraščių — 10 pro
centu, autonominių respub
likų ir sričių laikraščių — 
2 procentais.

Milijoniniais tiražais ša
ly j e leidžiami centriniai 
laikraščiai. Antai bend- 
ras kartinis “Pravdos” ir 
“Izvestijų” tiražas, pavyz
džiui, 1967 metais sudarė 15 
milijonų 400 tūkstančių eg
zempliorių.

East New Yorko plote, 
žinomame kaip Linden Pla
za, statys keturis po 17 
aukštų namus, vieną 20 
aukštų, taipgi 32 vienos ir 
dviejų šeimų namukus.

Būkime Laisvės salėje 
penktadienį

šį penktadienį, rugsėjo 
13 d., 6 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, įvyks vakarie
nė. Gaspadines ruošia ska
nius valgius, bus dainų, bus 
ir kitko.

Atėję sužinosime tikslą, 
kaip jau buvo minėta, iš
leistuvių ir primituvių va
karo.

Tiek galime pasakyti, kas 
nepribus, vėliau gailėsis.

Rengėjai

tasai tyrinėjimas tik svieto 
akių muilinimui.

Komisijonierius Leary iš
leido policininkams įsaky
mą, kad jie turi užsilaikyti 
kaip tvarkos palaikytojai 
net ir tada, kada jie nene
šioja uniformos.

Aišku, kad šis įvykis dar 
labiau sukiršins rasinius 
šiame mieste nesusiprati
mus.

Ar policininkai 
fašistėja?

“T|m N. Y. Timeso” ko
respondentas Sylvan Fox 
tame laikraštyje rugsėjo 6 
d. teigia, l|ad šip miesto po
licija smarkiai dešinėja. O 
tai reiškia fašistėjimą.

Tai esą jaučiama ir ma
toma visame, policijos de
partamente. Užpuolimas ir 
sumušimas negrų teismo 
koridoriuje yra tiktai vie
nas iš daugelio reiškinių. 
Korespondentas Fox sako, 
kad tą faktą šiandien pri- 
pažista visa eilė policijos 
viršininkų.

Polici j os depart a m e n t e 
yra sudaryta “Law En
forcement Group.” Ji susi
deda iš “drąsiausių” polici
ninkų. Jos įtaka sparčiai 
auga.

Tai, žinoma, labai blogas 
ir pavojingas reiškinys.

Transportacijos 
sulėtinimas dar 

nejaučiamas
Požeminių traukinių tvar

kytojai (sūpervaizeriąi) 
yra nutarę sulėtinti trau
kinių kursavimą ir tuo pri
versti pakelti jiems algas. 
Toks jų žygis turėjo prasi
dėti pereitos savaitės pra
džioje.

Bet iki šiol jokio sulėti
nimo nebuvo jaučiama. 
Traukinių skaičius nesuma- 
žėjęs. Jų greitis irgi toks 
pats. Kol kas keleiviai ne
turi jokių nesusipratimų.

New Yorko miesto vy
riausybė atsisako mokėti į 
Medicaid fondus 7 ir pusę 
milijono dolerių, kurių rei
kalauja valstijinė įstaiga. 
Sakor tai turi sumokėti fe
deralinė ir valstijinė vy
riausybės.

STATEMENT ON POLICE 
BRUTALITY IN CHICA
GO BY THE AMERICAN 
ASSOCIATION TO COM

BAT FASCISM AND 
RACISM

The American Associa
tion to Combat Fascism and 
Racism joins with millions 
of Americans in condemn
ing the tactics used by the 
police, security forces and 
National Guard during the 
Democratic Convention in 
the city of Chicago.

Senator s Abraham Ribi- 
coff correctly defined these
attacks as “Gestapo” tactics 
against peaceful Americans 
excercising their democrat
ic right to dissent and pro
test. The atmosphere that 
predominnated in the city 
of Chicago was one of ap
prehension and repression- 
and the millions who viewed 
these actions on television 
and then read the detailed 
reports could draw only 
one Conclusion — this can
not be happening in our na
tion ; this must be Germany 
Undei’’ Hitler.

In ; ^hort, Mayor Daley’s 
minions gave us a preview 
of iyhat an Amerįcan form 
of fascism would be, and 
we, together with all liber
ty-loving Americans don’t 
like it, indefed ,we are hor
rified by it?’:

The. American Associa
tion calls upon Vice Presi
dent H. H. Humphrey, as 
tbe presidential candidate, 
to condemn the Mayor of 
Chicago for the terror he 
unleashed in that city dur
ing the Democratic Conven
tion under the guise of 
“law and order.”

Millions of troubled Ame
ricans are also concerned to 
see that those responsible 
for the brutality be pun
ished.

The American Association 
declares that if the Chica
go storm trooper-type at
tacks on peaceful demon
strations are what some 
politicians and Candidates 
mean by “law and order” 
then their programs and 
candidacies should be repu
diated by the electorate.

We appeal to all Ameri
cans to rajse their voices 
and join with those who 
would preserve democracy 
and constitutional liberties 
to work in the arena of 
politics, public life and com
munity organizations for 
the elimination of creeping 
fascism in American life.

American Association 
to Combat Fascism 
and Racism

Simon Federman 
President

Anne Friedlander 
Executive Seer.

Užsidegus jos butui, mir
tinai apdegė broooklynietė 
Sanda Kutler, 26 m.

KRISLAI Paskutinis pakvietimas Parengimą kalendorius
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

DuBois buvo negrų vadas, 
istorikas, filosofas.

Abudu jie mirė sulaukę gra
žaus amžiaus. Ir abudu buvo 
Amerikos Komunistų Partijos 
nariai I

Jeigu Lietuvos spaudoje ne
būtų savikritikos, nebūtų ke
liami ir nurodomi trūkumai, 
pralūžymai, nesusipratimai, 
kas bloga, neleistina, nepado
ru, tai mūsų lietuviškų kleri
kalų, smetonininkų ir menše
vikų spauda būtų beveik tuš
čia.. Kas liečia Lietuvą ir jos 
gyvenimą, tai tik tokiomis 
“žiniomis” savo skaitytojus ir 
maitina. Joje nė žodelio apie 
didžiulius Lietuvos ir lietuvių 
tautos 'pasiekimus.

Tie redaktoriai ir leidėjai 
labai panašūs žuvėdroms, ku
rių vyriausias maistas yra iš
matos ir atmatos.

New Yorko lietuviai, kurie 
manimi netikite, nuvažiuokite 
į pajūrį Canarsie apylinkėje, 
kur yra vežamos ir verčiamos 
miesto išmatos, šiukšlės. Pa
matysite nepaprastą vaizdą. 
Pamačiusios (o jos toli mato) 
sunkvežimį su išmatomis žu
vėdros tūkstančiais sulekia 
pasimaitinti! Kaip jos džiau
giasi, kaip jos varžosi už kiek-! 
vieną sugedusio, išmesto mai
sto gabalėlį! »

Lygiai taip elgiasi minėti 
redaktoriai ir leidėjai Lietu
vos klausiniu.

Rytų Vokietijoje išleistoje 
knygoje “Brown Book” kalba
ma apie Vakarų Vokietijos 
valdžios aparatą. Knygoje nu
rodoma, kad šiandien Bonnos 
valdžios aparate veikia 2,300 
buvusių nacių ir karo krimi
nalistų.

Apie juos paduodamos ne- 
negincijamos informacijos. 
Pats prezidentas Heinrich Lu- 
ebke‘ yra buvęs aršus nacis. ,

Vakarų Vokietijoje šiandien 
1,118 buvusių - nacių .< užima 
aukštas vietas teismų sistemo
je, 244 darbuojasi Užsienio 
reikalų ministerijoje, 300 yra 
policijos Viršininkų, dvidešimt 
įeina į federalinės valdžios 
kabinetą ir sekretoriatą, 189 
nacių-kriminalistų armijoje 
generolais.

Dar norime priminti, kad 
LDS 72-os kuopos piknikas- 
pietūs įvyksta Šį sekmadie
nį, rugsėjo 15 d., gražiame 
Kings Point Parke, Great 
Necke. Pradžia 10 vai. ry
to, o pietus valgysime 12 
vai.

Įvažiuoti į parką galima 
nuo Red Brook Rd.. Area 7.

Rūpestingai re n g i a m ė s 
prie šio parengimo, kad vi
si būtų patenkinti. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, 
tai parengimas įvyktų 
“Laisvės” svetainėje. Ozone 
Parke. P. Beeis

Mitingas ir pietūs
Antradienį, rugsėjo 10- 

tą dieną, kviečiami ne 
tik nariai, bet ir paša
liečiai į “‘Laisvės” salę, čia 
įvyks Literatūros Draugijos 
185 kuopos susirinkimas 
po ilgų atostogų ir skanūs 
pietūs už labai prieinamą 
kainą. Pietus valgysime 12 
vai. O po pietų laikysime 
susirinkimą.

Kam namie vieniems už
sidarius pietauti, kuomet 
galima gerus-, skanius pie
tus pavalgyti su draugais 
gražioje nuotaikoje.

Kuopos Valdyba

Sveikina iš kelionės
Gauta korta iš Monterey, 

Calif., rašo: Jau visas mė- 
nesis kai esu kelionėje (Chi
cago j e ir. kituose miestuo
se) , bet tikiuos neužilgo bū
ti namuose, Clearwater, 
Fla. Geriausi linkėjimai vi
siems laisviečiams.

Adelė Pakalniškienė

Guminiai magnetai
Įprasti pasagos pavidalo 

magnetai, kurių milijonais 
reikia pramonei, yra paly
ginti brangūs. Pirmiausią,
metalinę žaliavą reikia ly-j 
dyti, liedinti iš jos individu
alius ruošinius, apdoroti
juos staklėse, įmagnetinti.

Viena Anglijos firmą 
pradėjo gaminti guminius 
magnetus. Į gurno masę 
pridedama iki 80 proc. fe
ritinių dalelių ir paleidžia
ma į formavimo mašiną.

Pasidaro juosta, kurią ga
lima piaustyti dalimis, ir 
padaryti jas kokios tik nori 
formos.

Guminiai magnetai jau 
naudojami įvairiuose per
jungikliuose, relėse, garsia
kalbiuose, jie kl i j u o j a m i 
prie šaldytuvų durų in t. t.

N. Y. Central Parke įvyk
dyti 63 konertai. Imąnt po 
dolerį už bilietą surankiota 
$288,400.

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietį®- 

12-tą valandą “Laisvės” sau
lėje. «

Rugsėjo 15 d.
Great Necko LLD kuopa 

ruošia pietus vietiniame 
Kings parke.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vaL 
popiet.

Spalio 13 d.
’Piknikas pas čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Spalio 20 d.

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

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” konce^ 

tas New National H^l, 
Greenpoint - B rooklyn, Si .

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Milžiniškas kadagys
Netoli Nemuno, tarp Ku

lautuvos ir Vilkijos, buvu
sio Paštuvos dvaro kapinė
se, auga milžiniškas kada
gys. Jo aukštis —; gal 10 
metrų, o kamieno skers- 
muoo prie žemės apie 
30 centimetrų. Geniausi vie
tos gyventojai pa s a koja, 
jog kadagys - didelis-i buvęs 
dar jų seneliams.; mažiems 
esant. Išeitu, kad medžiui 
jau kokie 2-»3 šimtai metų. 
Kapinės dabar priklauso 
Kauno raj. Batnevos tary
biniam ūkiui. Vertėtų retą 
kadagį paimti globon.

To paties buvusio dvaro 
teritoriioie,.,prie pat kelio, 
auga didžiulis, kelių vyrų 
apkabinamas jovaras. Ka
daise žvejai aplink visą ka
mieną nulupo žievę, bet me
dis atsigavo, išgijo. O prieš 
keletą metų melioratoriai, 
kasdami griovį, prie pat 
stiebo apdraskė šaknis. Ta
čiau jovaras atlaikė ir to
kią žmonių piktadarystę, 
tebežaliuooja. Kodėl gi ne
pasirūpinama ir šiuo kraš
tovaizdžio papuošalu?

S. Velička 
Kaunas

ŠAUNUS BUS MOTERŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Šiuo sezono pirmas Niu
jorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas įvyks rug
sėjo 18 d., trečiadienį, 5 vai. 
vakare, ‘ Laisvės” salėje.

Šaukiame 5 vai. vakare, 
todėl, kad klubo valdyba 
rengia šį pirmąjį susirinki
mą su vakariene. Visos na
rės bus pavaišintos skaniu 
maistu. Taigi, ateikite ne
valgę ir būkite laiku.

Apart bėgamų reikalų, 
mūsų pirmininkė papasakte 
mums kai ką iš savo įspū
džių” "iš kelionės į Tarjįbų 
Lietuvą.

Valdyba

Rugsėjo 1 New Yorke įė
jo galion įstatymas, leidžiąs 
pasisavinti be užsakymo į 
namus pristatytą daiktą.

Brooklyne iš užrakinto po
licijos vežimo ištrūko areš
tuotasis, jį sugavo už pusės 
bloko.

Užleistuose didmiesčio ir 
apylinkės kiemuose vešliai 
sužydo ragweed, alergikų 
čiaudulių priežastis.

REIKALINGI KAMBARIAI
Pensininkai ieško išnuomavimui 4 

ar 5 kambarius, Woodhaven-Rich
mond Hill apylinkėje. Turintieji įfcr 
žinantieji kur galima išnuomoti, pra
šome skambinti: NI 9-2408.

($p9)

REIKALINGAS PRIŽIŪRĖTOJAS
Reikalingas žmogus valymui raš

tinių ir salės. Prašome skambinti: 
MI 1-6887. (68-69)

New Yorke parkingų kai
nos kai kur pakilo net ket
virtadaliu.

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. t

Pradžia 5 vaL vak. — Bilietas $5 asmeniui

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. y

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




