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KRISLAI
Bažnyčios nuskriaudžia 
Planinga TSRS sostinė 
Nixonas su agresoriais 
Jauniausias mokytojas

— Rašo J. Gasiūnas

United Press Interna 
kolumnistas Louis Casse 
šo, kad Jungtinių 

į bažnyčios ir sinagogos 
rai turi apie 80 bilijonų 

■Z-u vertės nuosavybių ir 
YO milijonų dolerių vert 
ru ir bonų.

Bažnyčių turtas yra gerokai 
didesnis už 10 didžiausių pra
monių korporacijų b 
turtą.

Bet bažnyčių turtas yr4 lais
vas nuo įvairių taksų, kuriuos 
moka visi kiti nuosavybių ir 
kitokio turto savininkai, 
reiškia, kad bažnyčioj nu
skriaudžia kitus taksų i(nokė- 
tojus, nes iš bažnyčių 
lektuojami taksai tenka 
porcionaliai sumokėti k 
taksų mokėtojams.

;ional 
s ra- 

Vdlstijų 
bend-
dole- 
apie 

is šė-

?ndrą

O tai

neko-
pro- 

tiems

J V ragina 
tvirtinti
NATO

Washingtonas. — Pre z. 
Johnsono administracija at
sišaukė į savo sąjunginin
kus vakarų Europos. Ragi
na juos tvirtinti militarinę 
NATO sąjungą, kad atrem
tų Varšuvos militarinę są
jungą.

Ji nurodo, kad reikia pa
didinti militarines jėgas va
karų Europoje. Jungtinės 
Valstijos taipgi padidins sa
vo militarines jėgas NATO 
organizacijoje.

Čekoslovakijos padėtis rei
kalaujanti tai padaryti, kad 
NATO galėtų atremti Var
šuvos Sutarties militarines 
jėgas.

Skleidžia melus

Look”New Yorko žurnalas 
apie Maskvą rašo:

“Šiandien Maskva — 
geriau išplanuotas ir 
miestas, negu New Y 
Maskva — šiuolaikinis 
tas su 6 ir pusę milijor.< 
ventojų, su parkais, bulv.

4 daugiaaukščiais namais 
galimas daiktas, geriaus ;

.Sbavlyje” visuomeninio ■ 
jW>rto sistema ir 
mais kvartalais, ’ kurie 
labai sparčiais tempais.

Tai socialistinio planingumo 
rezultatai, kurie visai negali
mi kapitalistinėje privačios 
nuosavybės sistemoje.

daug 
gyvas 
>rkas,
mies-
o gy- 
arais, 
i, su, 
a pa- 
trans- 

su gyvena
mu ga

Stanford, Calif. — Buvo 
paskelbta spaudoje, kad žy
mus Čekoslovakijos moksli
ninkas dr. Jan Klein yra pa
bėgęs į Jungtines Valstijas. 
Dr. Jan Klein pareiškė, kad 
tai netiesa, kad jis lankosi 
moksliniais reikalais ir ne
trukus grįš į savo tėvynę.

Republikonų prezidentinis 
kandidatas Nixonas pareiškė, 
kad jis norėtų dar daugiau 
padėti Izraeliui prieš arabus, 
kaip padeda Johnsono 
nistracija.

Vadinasi, ponas Nixon 
simojęs ginklais ir kita 
limais būdais stiprinti
šorių Izraelį, pasirįžusį už
grobtas arabų žemes pasisa
vinti.

žinome, kad Izraelis 
nesiskaito su Jungtinių
tų reikalavimu pasitraikti iš 
užkariautų žemių, Dabar 

^Nixonas padeda Izraeliui pa
silaikyti užkariautas žemes. 
Cf agresijos stiprinimas
nesuderinamas su taikos sie
kimais.

admi-

as pa
is ga- 
agre-

visai
Tau-

visai

vado-Metodistų bažnyčios 
vai nusiskundžia stoka studen
tų būsimiems kunigams 
dentų skaičius sumažėjas net 
50 procentų.

Emory universiteto teologi
jos dekanas Wm. R. C
sako, kad “padėtis kritiška ir 
nesimato jokių pagerė

Dekanas Cannon mank kad 
visuomenė pasidaro art 
tagonistinė 
gijai arba 
jos.”

Stu-

annon

gyvuojančia 
visai

imu.

a an- 
reli- 

nepkisanti

Richard 
jauniausias

Alleyn Lahey — 
mokytojas pasau

lyje. Pradėjo jis mokytis mo
kytojo amato 5 metų an 
Dabar jis turi 10 metų am
žiaus.

Kadangi jis niekur negauna 
mokytojaus darbo, prieš me

ntus laiko įsisteigė savo

žiaus.

> priva
čią mokyklą Sacramento, Ca- 

7 mo-Šiuo metu jis turi 1 
fiy, kurie kasdien jatn su-

Neatpažįstamai pasikeitė Utena pastaraisiais/ metais, čia išaugo dešimtys 
naujų gyvenamųjų namų, naujos įmonės.

Nuotraukoje: Utena šiandien. M. Baranausko nuotrauka.

Tarybų Sąjunga stebino vakarų
militarinius stebėtojus

Praga. — 
korespondentas 
rašo, kaip buv 
vakarų militari

• “N. Y. Times”
Tad Szulc 

o nustebinti 
niai stebėto-

Prez. de-Gaulle nepatenkintas 
invazija Čekoslovakij

Paryžius.—Prez. de Gaul
le prabilo apie 5 socialisti
nių šalių invaziją į Čeko
slovakiją. Jis esąs žygiu 
nepatenkintas, mano, kad to 
visai nereikėjo.

Bet jis kartu pastebėjo, 
kad Jungtinės Valstijos su

moka po 12 centų kiekvienas.
Jo pagalbininkė Sheila Hor

gan—taipgi 10 metų amžiaus.

Kai kurie daktarai yra įsi
tikinę, kad daugiau vaikų
miršta nuo tėvų padarytų vai
kams žaizdų, negu nuo auto
mobilių nelaimių arba įvairių 
ligą-

1967 metais mirė 662 tėvų 
sužaloti vaikai. Dauguma jų 
dar nesulaukę net 4 metų am
žiaus.

Apskaičiuojama, kad apie 
10,000 vaikų į metus nukenčia 
nuo žiauraus tėvų elgesio.

1 •

LLD organas “Šviesa” 1 (No. 
3) jau siuntinėjama skaityto
jams. Spauda — puiki, turi
nys—įvairus. Malonu skaityti?

Šiame numeryje LLD sekr. 
Ieva Mizarienė skelbia, kad 
LLD “nominacijos prasidėjo su 
rugp i ū č i o 15 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 25 d. Balsavimai gi 
prasidės su lapkričio 1 d. ir 
tęsis iki gruodžio 15 d.”

Svarbu visiems Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariams 
dalyvauti savo organizacijos 
Centro Komiteto nominacijo
se ir balsavimuose. Taipgi pri
mename tiems, kurie yra pa
silikę su metinėmis mokesti- 
mis, kad nieko nelaukę užsi
mokėtumėte.

Šį sekmadienį New Yorko 
apylinkes laisvieciai vyksime 
j “Laisvės” naudai pikniką 
Great Neck, N. Y. Iki pasimau 
tymo piknike. i

oje
kurstydamos
žmones prieš

savo agentais,
Čekoslovakijos
Tarybų Sąjunią, prisidėjo
prie Čekoslovakijos krizės.

Nepaisant p
padėties Čikoslovaki j os

jai dėl tokio Varšuvos Su
tarties 5 socialistinių valsty-1 
bių militarinio veiksmo Če
koslovakijoje.

Tarybų Sąjungos, Rytų 
Vokietijos, Vengrijos, Len
kijos^ ir-Bulgarijos bendrų 
militarinių jėgų invazija, 
militariniai ekspertai pripa
žįsta, buvo atlikta žaibiš
kai ir be jokių suklydimų. 
Viskas buvo- padaryta pa

gal planą, perkeliant 650,000 
militarinių jėgų. Jie mano, 
kad tokio dalyko negalėtų 
NATO jėgos padaryti.

Lėktuvais perkeliami ka
reiviai buvo nuleisti be jo
kių keblūfrių, be jokių nuos
tolių. Visa divizija buvo iš
sodinta iš lėktuvų į 50 se
kundžių. Tokio veiksmo dar 
niekad pasaulyje nėra buvę.

sikeit u s i o s

klausimu, de Gaulle pasakė, 
kad Prancūziją laikysis
draugiškumo sutarties su 
Tarybų Sąjunga.

Plieno pramonėje 
nedarbas plečiasi

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
Darbininkų Unija infor
muoja, kad šį rudenį plieno 
pramonėje pasireikš nedar
bas. Numatoma, kad bus
paleista iš darbo apie 33 
procentus darbininkų.

Po atostogų daugelis dar
bininkų paliko bedarbiais. 
O toliau manoma daugiau
jų paleisti.

Čekoslovakija ragina 
piliečius grįžti namo
Praga. — Čekoslovakijos 

valdžia atsišaukė į visus sa
vo piliečius, kur nors užsie
nyje esančius. Ragina juos 
be jokio atidėliojimo namo 
grįžti ir stoti prie savo pa
reigų.

Nemažai piliečių buvo iš
vykusių užsienin atosto
goms ir kitais reikalais. Da
bar kai kurie bijo namo 
grįžti.

Valdžios atsišaukime pa
sakyta: “Padėtis grįžta į 
normalumą ir visi Čekoslo
vakijos piliečiai užsienyje 
todėl yra kviečiami sugrįž
ti į savo darbo vietas kaip 
greit galima.”

Lietuvos žemdirbių laimėjimas
• Vilniaus dienraštis “Tie

sa” rašo:
Lietuvos TSR žemės ūkio 

darbuotojai, lenktyniauda
mi dėl socialistinių įsiparei
gojimų įvykdymo, žymiai 
viršijo visų grūdinių kultū
rų pardavimo valstybei me

tini planą.
Respublikos kolūkiai ir 

tarybiniai ūkiai pristatė į 
grūdų priėmimo punktus 
178 tūkstančius tonų grū
dų.

Grūdai valstybei parduo
dami toliau.

Ed. Juškys atvyko Amerikon
Vilniaus Elta praneša, 

kad į Jungtines Valstijas 
nuolatiniam darbui išvyko 
Edmundas Juškys su šeima. 
Į kelionę juos palydėjo gi
minės, draugai ir bendra
darbiai, žurnalistai.

Ed. Juškys Tarybų Am- 
basado j e Washingtone 
užims Vyt. Zenkevičiaus 
vietą. Kaip žinia, Zenkevi- 
čiai, JAV išbuvę apie 7 me
tus, dabar grįžta į Vilnių.

Mexico City. — Meksikos 
prezi d e n t a s ' Ordaz gavo 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininko 
Winstono ir gen. sekr. Gus
Hali telegramą, raginant 
paleisti iš kalėjimų Meksi
kos patriotus, unijistus.

Mirė generolo 
Vrangelio žmona

Mansfieldo planas 
naudingas laikai 

Vietname
Washingtonas. — Senato

rius M. Mansfieldas, senati- 
nio užsienio reikalams ko
miteto narys, senato dau
gumos vadovas, paskelbė 
savo planą taikai Vietname.

1. Baigti bombardavimą 
Šiaurės Vietnamo pirma, 
negu bus pilnai sulaikytas 
šaudymasis ir užšaldytos 
militarines pozicijos. '

2. Sudaryti nacionalinės 
vienybės pagrindu Saigono 
valdžią ir bendrai su Nacio
naliniu Išsilaisvinimo frontu 
koordinuoti veiklą su Jung
tinių Valstijų ir Šiaurės 
Vietnamo pasitarimuose 
Paryžiuje.

3. Sušaukti Ženevos Kon
ferenciją, kuri baigė Indo- 
kinijos karą, arba praplėsti 
Paryžiaus pasitarimus, į ku
riuos galėtų įeiti kitos ša
lys, galinčios padėti susita
rimui.

Mansfieldas sako, kad da
bar aišku, jog bombardavi
mo sulaikymas gali suteikti 
prielankias sąlygas pasita

rimams Paryžiuje ir tuomet 
kitos valstybės galėtų pri
sidėti prie pasitarimų ir 
taikos laimėjimo.

Pasibaigė konferencija 
kosmoso klausimais

Viena. — Čia baigė darbą 
SNO konferencija, skirta 
kosminės erdvės tyrimui ir 
naudojimui taikiems tiks
lams. Konferencijoje daly
vavo apie 600 mokslininkų 
iš 74 pasaulio šalių, taip pat 
13 tarptautinių organizaci
jų atstovai.

Mirė širdies specialistas
Carlotte, N. C. — Širdies 

ligų specialistas dr. Paul W. 
Sanger mirė, turėdamas tik 
62 metus amžiaus. Jis buvo 
keletą mėnesių paralyžiaus 
ligonis.

South Bend, Ind.—Spro
gimas padegė First Unita
rian bažnyčią, kurios kle
bonas yra aktyvus civilinių 
teisių gynėjas.

Goldbergo. reikalavimas teikia 
gerą pagrindą taikos deryboms.
Paryžius.—Buvusio Aukš

čiausiojo Teismo teisėjo ir 
Jungtinių Valstijų atstovo 
Jungtinėse Tautose Arthuro 
J. Goldbergo reikalavimas 
sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą yra pozity- 
vis ir realistinis, sako Šiau
rės Vietnamo delegacijos 
galva N. T. Le.

Goldbergas teisingai nu
rodo, kad bombardavimo 
sulaikymas gali žymiai pa
dėti Paryžiaus pasitari
mams, sako Le. Kartu jis 
nurodo, kad turi būti su
laikytas ne tik bombarda
vimas, bet ir kiti visoki ka
ro veiksmai prieš Šiaurės 
Vietnamą.

Dabar daleidžiama, kad 
turėtų būt sulaikyti ir žval
gybiniai lėktuvai, skra jo
jantieji virš Šiaurės Vietna
mo teritorijos.

Stockholmas. — Dar 7 
amerikiečius jaunuolius, at
sisakiusius tarnauti milita- 
rinėje tarnyboje, Švedija 
priėmė. Dabar tokių ame
rikiečių Švedijoje yra 136.

Chicaga. — Negrai auto
busų vairuotojai tebestrei- 
kuoja. Jie reikalauja unijo
je reformų, kad negrai tu
rėtų daugiau teisių.

Filozofų kongresas
Viena. — Rugsėjo 2 d. čia 

buvo iškilmingai atidarytas 
14-asis tarptautinis kongre
sas filosofijos klausimais. 
Kongreso darbe dalyvauja 
daugiau kaip 3 tūkstančiai 
žmonių iš 65 valstybių, jų 
tarpe filozofai iš Tarybų 
Sąjungos.

Kompartija prašo visą talkos

TSRS ir Čekoslovakija 
pasirašė sutartį

Praga. — Čekoslovakijos 
premjeras Cernikas grįžo iš 
Maskvos. Jis persivežė abie
jų šalių pasirašytą bendrą 
ekonominę sutartį 7 me
tams.

Sutartis riša Čekoslova
kiją su Tarybų Sąjunga ar
timais ekonominiais ryšiais 
iki 1975 metų.

TSRS sutiko nutiesti 
alejaus vamzdžius į Čeko
slovakiją, taipgi padidinti 
prekybą.

Glen Cove, N. Y. — Mirė 
Olga Vrangelienė 84 metų 
amžiaus, Amerikon atvyku
si 1939 metais.

Olga buvo pagarsėjusio 
generolo Vrangelio žmona. 
Vrangelis daugiausia užsie
ny j e pagarsėjo paskelbęs 
karą Tarybų vyriausybei, 
vadovavęs 1920 metais 
kontr - revoliucinėms jė
goms.

Kai Tarybų vyriausybės 
jėgos ištaškė jo vadovauja
mas jėgas, su savo likučiais 
jis persikėlė į Jugo.slaviją 
ir Belgrade apsigyveno. Jis 
mirė 1928 metais.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Henry Winston ir generali
nis sekretorius Gus Hali at
sišaukia į visus partijiečiūs 
ir simpatikus padėti jos 
kandidatams gauti po pa
kankamą balsų skaičių, kad 
jie galėtų būti ant baloto 
daugelyje valstijų.

Jie nurodo, kad mažo
sioms partijoms labai sun
ku nepriklausomai veikti, 
savo kandidatus uždėti ant 
baloto. Visokios reguliacijos 
tam kliudo. Bet jas reikia 
nugalėti.

Komp a r t i j a pasiryžusi 
rinkimuose nepriklausomai 
nuo didžiųjų partijų pasiro
dyti. Svarbu pasiekti dar
bo žmones su propaganda,

numaskuojant republikonų 
ir demokratų prezidentinius 
kandidatus, kurie yra kapi
talizmo gynėjai, karo Viet
name palaikytojai.

Partija iškėlė kandidatus 
prezidento vietai negrę mo
tiną, smarkią darbo žmo
nių veikėją Charlene Mit
chell, vice prezidento vietai 
— jauną kovotoją Michael 
Zagarell. Jie atstovauja ne 
tik partiją, bet ir bendrai 
pažangųjį judėjimą.

Partijai reikia finansinės 
paramos, kad būtų iš ko va
ryti rinkiminę kampaniją. 
Galima aukas siusti Com
munist Party National 
Campaign Commitee arba 
Matthew Hallinan, 23 W. 
26 St., New York, 10010.
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Ar ruošiamės “Laisves” vajui
VIENAS kitas žodelis į mūsų skaitytojus. Turime 

svarbų reikalą. Jau nebe toli “Laisves” metinis vajus. 
Jis, kaip žinia, prasidės su spalio 1 diena. Jau matėte 
Administracijos paske

Turime tris tiksi
tas, gauti naujų skaitytojų ir sukelti penkiolikos tūks
tančių dolerių fondą.
pernai ar užpernai, ne

Ibto vajaus taisykles ir tikslus, 
us: atnaujinti visas prenumerd-

Fondas šiemet didesnis, negu 
s laikraščio išleidimas daugiau at

sieina, sunkiau išsiversti, reikia daugiau paramos.
Labai prašome visus mūsų senuosius vajininkus ge

rai pasiruošti darbui.
darbą. Juo daugiau vijininkų, tuo geriau darbas seksis.

Bet, žinoma, be visų skaitytojų nuoširdžios talkos 
sunku vajų gerai, seku 
gelio metų patirties. Tiktai su entuziastiška visų skaity
tojų talka mūsų vajai puikiai pavykdavo. Ypač visų 
skaitytojų talka reikalinga fondo sukėlimui. Reikia au
kų. Reikia parengimų fondo reikalams.
visos mūsų pažangiosios organizacijos bei kuopos įsi
trauktų į tas garbingas pastangas. 0 to negali padaryti 
tik vajininkai ir saujejlė pasišventėlių. Čia jau būtinai 
reikalingos plačios ir

Tad ir kreipiamės 
širdžiausios talkos!

Prašome naujus draugus stoti į

ingai pravesti. Tai žinome iš daū-

Reikia, kad

skaitlingos pastangos.
į visus skaitytojus. Prašome nuo-

Nepateisinamas barbariškumas
ŽINIA pasirodė ‘The N. Y. Timese” rugsėjo 9 dieną. 

Žinia iš Pietų Vietnamo kaimelio Sanho. Žinios antraš- 
by attacking G. I.’s.” Ir skaito-tė: “Village set afire 

me:
Jungtinių Valstijų parašutistai, kurie neteko 12 

sužeistais. aštrioje kovoje už Šįvyrų užmuštais ir 21 
kaimą šiandien sudegino dauguma lūšnų, kai pa
sileido per kaimą po * v ‘ m J
pat kareiviai sušaudė 
kas spėjo sulaikyti dfel sutaupymo. amunicijos...

Užklausus apie de
sakė, kad jie nelabai gerai jautėsi.

Ko kalti buvo ve J 
kad juos reikėjo suna 
jau buvo pasitraukęs?

priešų pasitraukimo iš jo. Taip 
dalį gyvulių pirma, negu kariniri-

ginimą lūšnų, keletas kareivių, pa-

Istiečių namukai bei jų gyvuliai, 
ikinti, kuomet iš kaimo “priešas”

Ir ten skurdo pilna
MŪSŲ kaimynė K anada nuo dabar nebegalės visam 

pasauliui girtis savo g|< 
ji netoli tėra nulėkus

erove ir pralobimu. Pasirodo, kad 
nuo mūsų Jungtinių Valstijų.

Jos vardą “sugadino” ne kas kitas, O jos pačios 
Ekonominė Taryba su savo raportu. Ir pas kanadie- 

ai, labai daug. Va, Taryba sakė, 
š penkių, arba 5,000,000 kanadie-

čius skurdo esama lak 
kad Kanadoje šeima : 
čių gyvena “substandard sąlygose,” tai reiškia—skurdė. 
Tai reiškia, kad penki milijonui kanadiečių nėra (nes 
neturi iš ko) tinkamai pavalgę, tinkamai, žmoniškai 
apsirengę, neturi tinkamų butų, negali pilnutinai nau
dotis kitomis mokslo i? kultūros laimėmis.

Kaip gėda turtiiįgajai mūsų Amerikai, kad joje 
,000 žmonių skęsta skurde, taip 

000 žmo-
daugiau kaip 3 0, 
lygiai didžiausia gėdai Kanadai, kad jos 5,000,
nių pasmerkti tokiam pat likimui.

Tas pats ir 1969 metais
NEBUVO nė diskusijų, nė ginčų, nė debatų inūsų 

Kongrese. Prezidentas Johnsonas pareikalavo ir Kon
greso abudu butai beveik vienbalsiai paskyrė taip va
dinamam “apsigynimui” $21,600,000,000! Tai bus išlai
dos vienerių sąskaiti ūų metų, kurie baigsis su 1969 
metų birželio mėnesic

Tai milžiniška si 
teks. Neužilgo vyriausybė pareikalaus iš Kongreso pri- 

-dėčkų, jeigu Vietnamo karas užsitęs. Ogi Vietnamo ka
rui galo nesimato.

pradžia.
ma. Bet, sakoma, jos dar neuž-

Ram- 
išme- 
uoste

Išgelbėti lenkų žvejai
Gelbėjimo vilkikas ‘ 

bynaš” tą dieną buvo 
tęs inkarą Kanados
Sent Džionse. Jūreiviai ruo
šėsi grįžti į Klaipėdą. Ir 
staiga — sirena. Pas _ 
komanda: “Nedels i a h t iš
plaukti į jūrą”. Nepraėjus 
nė dešimčiai minučių, 
“Rambynas jau skubėjo į 
nelaimės vietą. “SOS0 siun
tė lenkų tralerio “Merkuri
jus0 įgula: aplink siautė 
audra, o iš rikiuotės

girdo

išėjo

sraigtas^ Laivas buvo bejė
gis ščlstahčiartie vandenyne, 
jam grėšė pavojus. Klaipė
diečiai sutelkė lenkų žve
jams reikalingą pagalbą.

“Rambyno” įgulos vardu 
gautas lenkų laivo kapitonė 
A» Rubinos laiškas. “Visbfe 
gamybinio tValėrib šimto 
žvejų įgulos vardu, — rašo
ma jame, — nuoširdžiai dė
kojame “Rambyno” kapito
nui ir visai įgulai Už Suteik
tą pagalbą labai sunkiomis 
navigacijos sąlygomis0.

JIE Už KRUVINĄ 
SUSIDOROJIMĄ SU 
DEMONSTRANTAIS

Kai visi padorieji žmonės 
piktinasi, kaip C h i c a g o s 
miesto majoras susidorojo 
su taikos demonstrantais, 
tai menševikų “Naujienos” 
jį karštai sveikina. Kalbė
damos apie demokratų kon
venciją savo vedamajame 
“Daley didžiausias demo
kratų strategas” (rugp. 31 
d.) jos gieda:

“Tuo tarpu Chicagos mies
to meras Richard J. Daley 
parodė, kad jis yra geriau
sias demokratų partijos 
strategas. Kalbomis konven
cijoje jis nepasižymėjo, bet 
pasiruošimu ir praktiškais 
darbais jis parodė, ką de
mokratai turi daryti, jeigu 
nori laimėti ateinančius rin
kimus. Nenuostabu, kad de
mokratų priešų rankose 
esanti spauda, radijo ir te
levizijų bendrovių įtakingi 
atstovai taip atkakliai ir be 
pagrindo kaltino Chicagos 
merą...

Chicagos meras nutarė 
sustabdyti saulę. Jis ry
žosi kiekvieną mieste gyve
nantį ir Chicagon atvažia
vusį jaunuolį priversti gerb
ti veikiančius įstatymus... 
Tos priemonės pasiekė tiks
lą...”

Taip, pasiekė, Chicagos 
gatvės buvo nuplautos 
jaunuolių krauju. VisLma- 
tėme televizijoje, k o k i a s 
priemones Daley panaudo
jo; ‘ : ? '

lietuvio Meilė gėlei
Lietuviai i myli dainą. ( Bei 

jie nemažiau mylLįr gėlę. 
Juk nuo senų laikų garsūs 
Lietuvos darželiai. Apie 
Juos poetai yra supynę 
daUg gražių dainų.

Vilniaus “Tiesoje0 (rugp. 
27 d.) kolumnoje “Dienos 
aidai” skaitome apie gėlių 
parodą Lietuvos sostinėje.. 
Štai kaip gražiai aprašoma 
lietuvio meilė gėlei:

Dar neteko matyti tiek 
žmonių sostinėje su gėlių 
puokštėmis rankose, kaip pra
ėjusį šeštadienį ir sekmadienį. 
Jas vilniečiai nešėsi iš Vihgio 
parko; čia, estrados pastate, 
dabar tikra gėlių karalystė: 
veikia paroda “Gėlės ir žel
dynai.” Viena už kitą gražes
nėmis gėlėmis ir želdynais 
pražydo visi trys estrados 
aukštai. Norintieji gali nusi
pirkti gėlių šalia estrados 
skoningai įrengtame paviljo
ne.

“Pažiūrėkite, kaip žmonės 
tnyli gėles’” —taip šnekant 
girdėjau žmones, laukiančius 
eilėje biliėtų į parodą. Eilė 
ta—-kilobietrinė. Ir šeštadie
nį ir sekmadienį, norint įsigy
ti bilietą, reikėdavo palaukti 
gerą pusvalandį. “Tikrai, rei
kia labai mylėti gėles, kad už
tektų kantrybės tvankiu dieną 
visą pusvalandį styroti prife 
kasos langelio,” — pagalvo- 
jati girdėtus žodžius. Tai ir 
džiiigu, kad paroda tokia po
puliari.

mimų kontrolę. Atrodo, kad 
lietuviai su bažnyčios drau
dimais nesiskaito.

Bet tegul kalba Giman- 
tas:

Bene pirmoje vietoje šiuo 
metu labai gyvai, kartais net 
ir labai karštai, diskutuojama 
naujausioji popiežiaus encik
lika gimimų kontrolės klausi
mu. Atrodo, kad tai pats ak
tualiausias ir labiausiai de
gantis šios dienos klausimas, 
užgožiąs net lietuvis k ą s i a s 
problemas. Enciklikos tema, 
regis, beveik vienodai į po
kalbius jungiasi — tiek vy
rai, tiek ir moterys, nors ki
tais atvejais moterys rečiau 
savąją nuottibhę reiškia. Tai
gi, klausimas, yra itin jautrus, 
gyvenimiškas ir realus, beveik 
visus liečiąs. ;jGal todėl ir su
silaukė tokios, didelės reakci
jos, Šiuo klausimu lietuvių 
tarpe, atrodo, konservatyvių 
htiomonių nedaug. Daug kas 
šeimos didinimo ir sutuoktinių 
vedybinio bendravimo reika
lus norėtų tvarkyti grynai sa
vosios sąžinės balso dvasioje. 
Pridurtina nebent tai, kad pa
našią nuomonę pradėjo reikš
ti eilė šio krašto ir Europos 
teologų. Suprantama, klausi
mas yra pergilus ir perkomp- 
likuotas, kad būtų galima iš
spręsti greitomis išvadomis, 
bet neleistina, nedovanotina 
klaida viską nutylėti, privers
tinai tildyti, nes tyla nieka
dos neprisidės prie esamų abe
jonių išsklaidymo. O tų abe
jonių yra net daugiau, negu 
patys didžiausi skeptikai ti
kėjosi. Tylėti tad tikrai nebū
tų dora! . ♦ . I J f ‘

“ŠVIESOS” ,^r. 3 ,

Už dienos!’kitos Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riai; gąųs žų^ųalo: ‘‘šviesos” 
3-čią, šių , piętų numerį.. Tai 
gražiai teęhpiškąi išleistas 
ir, turiningas numeris. Be 
keleto eilėraščių', atidžios 
verti strąipsniai: Dr. A. 
Petrikos “Ęyuožai iš LDS 
istorijos”, Ą^-B. Saliečio 
“Apie Vincą Kapsuką ir jo 
sugrįžimą”, 6. Narbutienės 
“Gyvenimas pašvęstas dai
nai”, Broniaus Raguočio 
“Apie JAV lietuvių spau
dos periodizavimą”, Ed
uardo Mieželaičio “Aš tikiu 
ateitimi”, Gyd. V. Baltaičio 
“Keliai ir posūkiai”, ir Juo
zo Jurginio “Lietuvos did
žioji kunigaikštystė”. Be 
to, LLD reikalais ir vėl žo
dį taria sekretorė leVa Mi- 
zarienė.

Netenka abejoti, kad LLD 
nartai džiaugsis gavę šį nu
merį ir nepadės jo neper
skaitę.

įspūdžio, kaip Lietuva, ir 
nė vienas miestas neatrodė 
taip liūdnai, kaip Vilnius ir 
Kaunas...”

Ypač senasis ir gražusis 
Vilnius Feliksui Jucevičiui 
atrodęs atstumiantis, at- 
priklus, taip, jog, girdi, 
“jau trečią dieną norėjau 
bėgti iš jo ir Lietuvos”. 
Tai Felikso, žodžiai.

Labai seniai net ir “va
duotojų” spaudoje bebuvo
me matę tokį Lietuvos 
apšmeižimą ir išniekinimą, 
kokį atliko “Tėviškės žibu
riai”, įdėdami šį F. Jucevi
čiaus straipsnį. Matyt, auto
rius gavo gerai apmokėti 
iš pikčiausių lietuvių tau
tos priešų už paslaugą.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
12 JAUNŲ ŽMONIŲ

Rugsėjo 5 dieną dienraš
tis “Daily World” vedama
jame kreipia visų amerikie
čių dėmesį į pavojų dvyli
kos jaunų žmonių gyvybei. 
Laikraštis mano, kad prieš 
juos yra sudarytas sąmoks
las, ir jie gali būti sudegin
ti elektros kėdėje.

Atsimename pernai lie
pos 16 dieną įvykusias riau
šes Plainfield, N. J. Per tas 
riaušes buvo nušautas poli
cininkas. Buvo suareštuo
ta dvylika jaunų negrų. Jie 
kaltinami nužudyme to po
licininko. Jei bus pripažinti 
kaltais, bus nubausti mirti
mi!

Kaltinamųjų teismas jau 
prasidėjo.

“Daily World” teigia, kad 
šis teismas turi tik vieną 
tikslą: įbauginti 15,000 to 
miestelio juodųjų žmonių, 
kad jie nebedrįstų organi
zuotis ir kovoti už savo gy
venimo naštos palengvini
mą. Laikraščio nuomone, 
tiktai masinis spaudimas 
išgelbės tų žmonių gyvy
bę.

Kieme sudardėjo vežimas.
—Tėtis parvažiavo,—Juo

zas žvilgtelėjo pro langą.— 
Ne, abu — ir mama.

Netrukus troboje susirinko 
visi namiškiai. Visi darbi
ninkai. Nuo pat Raudonkal- 
nio kolūkio susikūrimo lai
kų jo laukuose triūsia se
nasis Jonas. Neatsilieka 
ir žmona Uršulė. Dieną lau
kuose, vakare — kolūkio 
kultūros namuose. Užtat už- 
darbiu Zygmantai nesi
skundžia.

Ne vien tik darbas 
mylimas Zygmantų šei
moje. Jų kieme nepamaty
si vėjo blaškomo popierga
lio, visur žaliuoja medžiai 
bei gyvatvorės, ant stogo 
burkuoja Sklandžiai. Švara 
ir tvarka — nuolatinis šių 
namų palydovas.

...Kieme triūsia Janina. 
Tik ką grįžo iš fermos. Nuo 
mažens Janina pamėgo dar
bą. Baigusi aštuonmetę, pa
sišovė dirbti fermoje. Tė
vai neprieštaravo. Štai jau 
penkeri metai, kai kiekvie
ną ankstų rytmetį takelis ją 
veda į ganyklą. Ištekėjo. 
Susilaukė dukrelės. Gitanai 
— trys metukai. Štai ir da
bar ji įsikibusi dėdei Juo
zui į ranką. O šis “dėdė”— 
dar tik šeštoje klasėje.

Nėra namuose jaunesnio
jo Jono. Kažkur laukuose 
gaudžia jo traktorius. Zyg- 
mantų šeimoje du trakto
rininkai: sūnus Jonas ir 
žentas Justinas Inkratą. 
Yra ir kareivis — Antanas 
šiuo metu atlieka savo pa
reigą Tėvynei.

...Po pietų trumpa poilsio 
valandėlė. Janina ; panūdo* 
pasiklausyti naujai įsigytos

vejas
Man patinka,
Kai vėjas lenkia medžius —
Patikrina jų atsparumą.
Tie, kurie vėtrų nebos —
Išliks, nenudžius,
Vėl pajus , saulės švelnų

tyrumą...

KĄ TIKINTIEJI 
LIETUVIAI GALVOJA 
APIE gimimų 
KONTROLĘ

Šavo “Lietuviškuose įvai
rumuose,” kūriubs skaitome 
kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiuose0 (rugp. 
Ž9 d.), Al. GimuntUs pasa
koja Ąpie tikinčiųjų lietu
vių sUsirūpl n i m ą. Jichis, 
girdi, ramybės riedubdu po
piežiaus enciklika prieš gi

fits PASAMDYTAS 
LIETUVOS 
NIEKINTOJAS

Kanadiečių klerikalų “T. 
žiburiuose” /•(rugsėjo 5 d.) 
skaitome ilgą kokio ten Fe
likso Jucevičiaus straipsnį 
“Dabartinė Lietuva iš ar
ti”. Jis giriasi plačiai po 
Lufopą važinėjęs ir buvęs 
užsukęs į Lietuvą. Na, tai 
jis pliekia. 1

Feliksas Jucevičius sako, 
kad jis inūsų mielosios tik
rosios Lietuvos neberadęs. 
Jis radęs tiktai “rusų Ta
rybų Lietuvą”. Taigi, lietu
vių Lietuvoje jaU nebeturi
me. Jie, matyt, išnykę, iš
galavę !

Kaijp sakyta, Feliksas ma
tęs ir apvažiavęs daug ša
lių, lankęsis jų miestuose. 
Ir jis tiesiog susidėjęs už 
galvos rankas šaukia:

’ -“Tačiau nė vienas kraš
tas nedarė tokio slegiančio

“DIRVA” SURETINAMA
Rugsėjo 4 dienos laidoje 

šmetonininkų “Dirvos” lei
dėjai praneša, kad laikraš
tis ateityje beišeis du kar
tu į savaitę. Ik šiol išeidavo 
tris kartus.

Kas privertė tokį žygį da
ryti? Žinoma, medžiaginiai 
sunkumai, ekonominės bė
dos. Laikraštis, matyt, ne
begali išsiversti.

Tuo atžvilgiu mes galime 
“Dirvai” simpatizuoti bei 
atjausti, nes ir mūsų pa
žangioji spauda negali nu
sikratyti ekonominių bėdų. 
Viskam nesvietiškai pa
brangus, vis sunkiau daro
si išsiversti, arba, kaip žmo
nės sako, “galą su galu su
durti”.

Ryšium su laikraščio su- 
retinimu esąs atleistas re
daktorius Jonas Čiuberkis. 
Nežinia, ar vieninteliu ar 
vyriausiu redaktoriumi bus 
Vytautas Gedgaudas. O bu
vęs “Dirvos” leidėjas Kazys 
Karpius apsiėmęs būti “pi
niginių reikalų tvarkyto
ju”. Tas pareigas jis apsi
ėmęs atlikti be jokios algos, 
tai yra nemokamai.

Kiek Tokijuje gyventojų
Tokijas. — Kaip pranešė 

Tokijo municipaliteto sta
tistikos skyrius, šią metų 
rugpiūčio 1 d. Japonijos 
sostinėje gyveno 11,336,231 
žmogus. Per pastaruosius 
Vienerius metus miesto gy
ventojų skaičius padidėjo 
160,399 žmonėmis.

Man patinka,
Kai vėjas lenkia medžius...— 
Jei taip vietoje jų būtų 

žmogus?
Ir patikrintų jo atsparumą...— 
Tas, kas vėtrų nebos ir galvos 

nenulenks,
Nepraras ištvermės ir orumo.

L. Vainikonis

plokštelės muzikos. Beje, 
kultūros namų direktorė 
prašė ją ateiti į saviveikloj 
repeticijas. Statysią Žemai-) 
tės “Tris mylimas”. Juozas 
paima akordeoną, šeštoko 
rankose jis paklusnus. Se
nieji Zygmantai palinko 
prie laikraščio: nori žinoti, 
kas dedasi pasaulyje, mūsų 
šalyje.

Geri baldai, jaukūs kam
bariai, šaldytuvas, skalbimo 
mašina — visa tai pasidarė 
neatskiriama kolūkiečio bui
ties dalimi.

Popietė baigėsi. Nutyla 
Juozo virkdomas akordeo
nas. Laukia darbas...

V. Katilius

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiami Draugai:

Per “Laisvę” ‘“Vilnį” ir* 
“Tiesą” labai gerai aprasB 
LDS 18-tą seimą ir kitus 
įvykius. Worcesterieciai la
bai gerai ir gražiai patar
navo seimo delegatams ir 
svečiams geru maistu, ge
romis patogiomis nakvynė
mis, ir kas galės pamiršti jų 
gražų Olyrupijos Parką, ku
riuo visi suvažiavę gėrėjo
si jo gražumu ir vietos pa
togumu.

Linkiu, kad lietuviai per 
daug metų iš savo rankų 
neišleistų Olympijos Parko.’ 
Worcesteris turi gerų vei
kėjų ir gerų darbininkų,- 
kaip tai Janulių, Smithų ir 
daug kitų šeimų, kurte ga
biai moka tvarkyti organi- 
zicijų rėikalus.

Neseniai gavau šlamštą 
Laiko Žodis,” leidžiamą 

kokios tai ‘SLĄ narių vei
kėjui L o ip i j o $.” Tame^ 
iiamšjtęj^ą. įkepti. mąnp ,ir 
A.,Bimbos v,ardai, kaip Dąir- 
gio užtarėjų. Matyt, dar
nių pasaulyje vis randasi...

Linkiu jums viso geriau
sio!

J. K. Mažukna

Bus kovinga akcija
Milwaukee, Wis. — Kuni

gas James E. Groppi, kovo
tojas už civilines teises, pa
reiškė, kad šį rudenį šiame 
mieste ir kitur įvyks “labai 
militantinga tiesioginė veik
la” prieš rasinę diskrimina
ciją darbuose. Įvyks smar
kios demonstracijos.

M. Ogajaus nuotraukoje matome pirmaujantį kombaini
ninką Bronių Šotą, dirbantį Lazdijų rajono Vainiūnų kolūkyj. 
Už gerą darbą jam įteikta raudonoji gairelė. f 2
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J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar

mą savo pozicijų

F (Tąsa)
Susirūpinimas

Matydama nesulaiko 
silpnėjimą, Lietuvos dvasininkija aktyvi
na savo veiklą. Bažnytininkai, remda
miesi tradicijomis, jpro 
faktoriais, stengiasi, ki 
tyviau išnaudoti senas ideologinio po
veikio priemones. Kulto tarnai sustip
rino religinės moralės, 
dorovės ramsčio” 
sininkija sustiprino pd; 
meilę ir jo rūpinimąsi 2 
guose, saldžių kalbų apie laimingą am
žiną gyvenimą rojuje po mirties, neti
kinčiųjų gąsdinimo pragaro kančiomis 
propagavimą. Kunigai 
puošniau ir iškilmingia 
das.

Šiuo metu vienu iš 
.uždavinių kulto tarnai laiko krikšto, 
santuokos ir laidojimo su bažnyčios pa- 

rnavimais propagavimą. Didelį dėme- 
įdžiųjų religinių 
,mųjų “šventųjų 
iu pamaldų (ge
imų, rarotų, re-

čio jėga ir kitais 
ek galima, efek-

kaip “vienintelio 
propagavimą. Dva- 

sakų apie dievo 
monėmis jų var-

stengiasi kuo 
u atlikti pamal-

svarbiausių savo

tarnavimais propagavir 
religininkai skiria d

švenčių ir taip vadina 
vietų,” specialių religin 
gužinių, birželinių, spa
kolekcijų), o taip pat i Įperkamųjų mi
šių ir už mirusius propagavimui, senos 
religinės literatūros platinimui, religinių 
apeigų reikšmės aiškinimui tikintiesiems.

žemiškas ir dangiškas
Atsižvelgdama į tai, dvasininkija ne

priešpastato žemiško ir dangiško. Ji su
pranta, kad aštrus dangiško pasaulio 
priešpastatymas žemiškam bus ne reli
gijos naudai. Todėl dvasininkija kartais 
pabrėžia, kad ji yra ne tik lojali Tarybų 
valdžiai, bet ir palaiko ją.

Ypatingą dėmesį dvasininkija skiria 
jaunimui ir vaikams. Kulto tarnai su
pranta, kad bažnyčia bus pasmerkta 
mirčiai, jeigu jiems nepavyks užkariau
ti priaugančios kartos. Todėl jie sten
giasi organizuoti vaikų katekizaciją, pa
auglių konfirmaciją, pritraukti jauni
mą prie bažnytinių chorų, organizuoti 
jaunimui skirtas specialias pamaldas bei 
pamokslus.

Išnaudotojiškų formacijų sąlygomis 
bažnyčia veikdavo tikinčiuosius dvejopo
mis priemonėmis. Iš vienos nusės, ji nau
dojo taip vadinamas “gražias” ideologi
nio poveikio priemones, o iš kitos,—in
trigas, atvirą smurtą ir prievartą.

Pamokslai kaip priemonė
Šiai bažnyčios veiklai tarybiniai įsta

tymai visiems laikams padarė galą. Kai 
kurie kunip-ai. ypač reakcingai nusitei
kusieji. siekdami bet kuriomis priemo
nėmis išlaikyti savo pozicijas, peržengia 
religinės veiklos ribas, pažeidžia tarvbi-

Milžiniški mokslo; laimėjimai, gyveni
mo pasiekimai, papročių kitimas griau
na dvasininkų skleidžiamas pasakas. Gal 
būt, dėl to kai kurie iš jų, įtūžimo pa
gauti, ima šmeižti tarybinį gyvenimą, 
juodinti jį.

Štai buvęs Kašiadorių rajono Papar
čių parapijos klebonas A. Dumbliauskas, 
siekdamas, kad žmonės aktyviau lanky
tų bažnyčią, prieš kurį laiką gąsdino ti
kinčiuosius ir juodino tarybinę tikrovę. 
Sakydamas pamokslą Gegužinės bažny
čioje, jis barė parapijiečius už atšalimą 
nuo dievo.

* “Anksčiau,—šaukė kunigas,—buvo pil
nos bažnyčios, o tuščios ligoninės, da- 
bas — tuščios bažnyčios, o pilnos ligoni
nės.”

Atseit, tolstamą nuo dievo, tai puola 
visokios ligos.

žino, bet nesako tiesos
Reikia manyti, kad šis jėzuitų ordino 

auklėtinis gerai žino priežastis, dėl ko 
buržuazijos valdymo metais Lietuvoje 
buvo maža ligoninių, ir tos pačios pus
tuštės. Ne dėl to, kad mažiau sirgo, o 
dėl brangumo vargingieji valstiečiai dar
bininkai negalėjo plačiau naudotis me
dicinos pagalba.

Nė viena kapitalistinė valstybė šian
dien negali lygintis su mūsų šalimi pa

gal sveikatos apsaugą. Nemokamas gy
dymas, platus ligoninių, ambulatorijų 
tinklas yra vienas iš žymiausių Tarybų 
valdžios pasiekimų. Darbo žmonės mie
lai nauojasi nemokamu gydymu, nedre
ba dėl savo ateities. Antai neseniai su
sirgo skrandžiu to paties Kaišiadorių ra
jono “Paparčių” kolūkio kolūkietis J. 
Dzedulionis. Jį paguldė į Abromiškių li
goninę, rūpestingai slaugė, prižiūrėjo. 
Pasitaisė sveikata.

“Dėkoju Tarybų valdžiai už rūpini
mąsi darbo žmogumi, gydytojams — už 
jautrumą ir dėmesį,” — sako Dzedulio
nis.

Visi darbo žmonės dėkingi, tarybinei 
santvarkai už nemokamą gydvmą. Šia 
teise naudojasi ir dvasininkai. Taip, pas 
mus ligoninėse ligoniu daugiau negu 
buržuaziniais laikais, kunige A. Dumb
liauskai. Bet kaip tik dėl to dabar be
veik du kartus sumažėjęs mirtingumas 
negu Jūsų garbinamais buržuaziniais 
laikais! Kodėl to nenusakėte tikintie
siems? Kodėl nepasakėte, kad Tarybų 
valdžios rūpinimosi dėka šiandien kiek
vieno žmogaus gyvenimas vidutiniškai 
nailgėio maždaug dešimčia metų? Štai 
ką reiškia Tarybų valdžios rūpinimasis 
žmogumi, io sveikata, ką reiškia nemo
kamas gydymas.

(Bus daugiau)

ir taktiką
io poveikio prie-

Keičia mokymus
Tačiau senųjų religin 

monių veiksmingumas mūsų socialistinio 
gyvenimo sąlygomis nuolat mažėja. To
dėl dvasininkija keičia savo mokymus ir 
taktiką, ieško naujų poveikio formų ir 
metodų. Dabar ji nutyfi daugelį absur
diškų šventraščio viet 
rių religinių tiesų aiškinimą, atnaujina 
atskiras savo mokymo 
kurias apeigas, stengiami jas pritaikyti 
prie nauju socialistinio 
gų ir didžiulių mokslo

L keičia kai ku-

dogmas ir kai

gyvenimo sąly- 
laimėjimų.

nius įstatymus apie kultus, veda priešin
ga tarybinės liaudies interesams propa
ganda.

Didžiuli vaidmeni religinėje propagan
doje vaidina kunigu sakomi pamokslai. 
Ypatingą dėmėsi kunigai skiria moralės 
klausimams. Jie skelbia, kad be tikėjimo 
dievu negali būti teisingumo, kad teisin
gas žmogus vra tik tas. kruis tiki dievu 
ir jaučia prieš jį atsakomybę už savo 
poelgius, kad visu negerovių, pasitaikan
čiu gyvenime, būtent—vogimu, girtuok
liavimo. šeimų iširimo ir kitokių ydų, 
priežastis yra bedievybė, ateizmas.

A. PETRIKĄ

Karingoji Baskų tauta

Lietuvos katalikų dvasininkija suakty- 
<vino savo veiklą, ruošiantis Vatikano 
antrajam susirinkimui, 
vjpkupi j os valdyto j dš’'

Vilniaus arki- 
kanauninkas Č. 

Krivaitis savo 1962 mitų kreipimesi į
arkivyskupijos kunigus rašo:

“... Bažnyčia privalo stebėti ir sekti 
vykstančius kiekviename šimtmetyje pa-
sikeitimus. Privalo taip pat kontroliuo
ti ir save, stengtis prie 
prisitaikyti, kad galėtų 
žmonėms pasiekti galt 

žinoma, toks “prisi 
antraeilius klausimus, t

šitų pasikeitimų 
tinkamai padėti 
tinį tikslą.” 
;aikymas” liečia 
et nepakeičia re-

akcinės ideologijos pagrindų. Dvasinin
kijos ideologinis manevravimas atsižvel
gia į tarybinių žmonių interesus] ir nuo
taikas.

Tai neatsitiktinai. Nebe tas gyveni
mas, nebe tie ir tikintieji. Labai mažai 
dabar jų tarpe žmonių, fanatiškai pa
švenčiančių gyvenimą ėievui. Kaip tai
syklė, tik maža savo sąmonės dalimi šiuo
laikiniai tikintieji rūpinasi sielos išgelbė

jimu. Pagrindiniai jų ir teresai siejasi su 
pasauliniu gyvenimu. Jie surišti su di- 
Sliais pertvarkymo gyvenimo žemėje 

iviniais.

Kiekviena diena mūsų gyveniman at
neša naujo. Žiūrėk, ten, kur vakar buvo 
nelkės, gyvatynai, šiandien driekiasi 
derlingu dirvonu plotai, kur buvo plynas 
laukas, išaugo fabrikai ar kolūkinės gy- 
venvietės, kur spingsojo spingsulės, 
skaidriai šviečia elekra. Ir kuo toliau, 
tuo labiau gerėia gvenimas, atsiranda 
širdį džiuginančių naujovių.

Nauji vilties ir paguodos šaltiniai
Auga žmogus, keičiasi ir jo sąmonė. 

Jei anksčiau daugeliui vilties ir paguo
dos šaltinis buvo bažnyčia, tai dabar vis 
platėja takai į bibliotekas, skaityklas, 
kultūros namus. Vis daugiau žmonių, 
supratę religinių prietarų žalą, atsisako 
bažnyčios.

Toks jau gyvenimo dėsnis, kad protas 
nugali prietarus, pasene papročiai turi 
užleisti vietą naujiems. Kaskart daugėja 
žmonių, kurie kuria šeimas, suteikia vai
kams vardus, laidoja numirusius be re
liginių apeigų, be kunigų tarpininkavi
mo. ,

KELIONĖS
Upės teka teka. StovĮi pirkios.
Žalias medis girioje
Tokios nuostabios ir
Mūsų vasarų kelionėj žūsta.

palūžta, 
pigios

Žūsta ryto minkštos miglos, 
Dingsta saulės rausvos vėsios laidos.
Žūsta paskutinis mitas, 
Kad ateis ir mūsų laikas...

Kol jo laukei kaip n
Kaip senos skolos,—1
Lyg po laiko lankomas ligonis 
Mūsų laikas su anuo

alonės, 
kai pats kaltas.

pasauliu kalbas.

;um susipratęs,— 
nų nenujodo. 
3,—tokie patys

Kad anksčiau kiek bū 
Kol darbai kaip ku: 
Jau seniai ne tie me 
Tik pavasariai ir vasaros atrodo.

Šitiek metų pažadais; atausta,
Šitiek kartų pasakyta: “Vieną kartą..?’ 
Gal ir susikalsime pvšinį plaustą 
Ir paleisim pasroviu

HELSINKIS nuo paukščio skrydžio aukš
tumos. Suomijos sostine poetiškai vadinama 
baltuoju miestu prie žydros jūros ipo žydrui kaip karstą.

AL Maldonis šiaurės dangumi.

Baskai (Basques) yra vie
na seniausių Europos tau
tų, gyvenanti vakariniuose 
Pirinėjų (Pyrenese) kal
nuose, prie Biskajos įlan
kos (Bay of Biscay), Atlan
to vandenyno. Jie išsidės
tę šiaurinėje Ispanijos da
lyje ir pietvakariniame 
Prancūzijos kampe. Ispani
joje jų yra keturios provin
cijos, su 650,000 gyventojų, 
ir Prancūzijoje trys provin
cijos su 225,000 gyventojų.

Ispanijos archeologų tyri
mai rodo, jog baskai tai 
esanti * liekana . jproistorinės 
tautos, gyvenušios Pirinėjų 
pusiasaulyje dar prieš ibe- 
rus. Baskus nugalėję ro
mėnai, bet jų nepavergė, o 
580 m. juos nukariavo vi- 
sigotai. Vėliau juos pasi
dalijo ispanai su prancū
zais. Jų kalba nėra indoeu
ropiečių kalbų šeimos dalis. 
Ji kiek gimininga Sibiro 
uralinėms, ugro - altajinėms 
ir Kaukazo tautų kalboms. 
Dabartinis jų žodynas stip
riai atmieštas lotynų, ispa
nų, prancūzų, keltų, suomių, 
eskimų ir kitų kalbų ele
mentais.

Baskai turi labai gausią 
tautosaką, aibes liaudies 
dainų. Tuo požiūriu jie ar
timi lietuviams. Jie kasa ir 
apdirba geležį. Kadaise jų 
daryti plieno kardai buvo 
garsūs visoje Europoje. 
Be to, jie verčiasi gyvuli
ninkyste. Per šešis mėne
sius jų piemenys kalnuose 
gano gyvulių bandas (ypa
tingai avių). Į kaimą jie 
grįžta tik rudenį, kai kal
nuose pasirodo sniegas. 
Baskai yra ir geri žuvinin
kai. Jų žūklės laivai pa
siekia net Afrikos krantus.

Baskai, kaip ir lietuviai, 
ilgai laikėsi savo senos ti
kybos ir priešinosi krikš
čionybei. Tačiau VII am
žiuje juos privertė krikšty
tis popiežiaus siundomi is
panai, prancūzai, anglai ir 
kiti “katalikybės nešėjai,” 
kaip lietuvius teutonai ir ki
ti kryžininkai. Daugelis jų, 
nenorėdami krikštytis, pa
bėgo į Gaskoniją.

Baskai yra dideli senovės 
ir savo tautos tradicijų 
gerbėjai. Jie brangina lais
vę, savo kalbą ir papro
čius. Su kitataučiais jie 
nesituokia ir nebendrauja. 
Be savo kalbos, jie dar kal

ba prancūziškai ir ispaniš
kai. Jų uostamiestis San 
Sebastian yra stambus pra
monės ir prekybos centras, 
kuriame gyvena daug ispa
nų ir kitokių ateivių. Dėl 
to jis nustojo buvęs grynai 
baskų miesto pavyzdys.

Nepriklausoma karalystė
Baskija buvo nepriklauso

ma septynių provincijų ka
ralystė. Jos sostinė Vitoria 
įkurta 581 m, . Baskai yrą 
ir buvo karinga tauta. 824 
m. jie sumušė prancūzų ka
riuomenę ir savo valdas iš
plėtė iki Ebro upės. Ta
čiau 1054 m. jie turėjo pa
sitraukti į kalnus. 1370 m., 
savisaugos dėlei, baskai su
sijungė su Kastilija, tačiau 
išlaikė savo plačią autono
miją iki Kastilijos kara
liaus Ferdinando VII mir
ties (1833 m.). Ferdinan
dui mirus, už sostą varžėsi 
jo pusbrolis Don Karlas ir 
pusseserė Izabelė II. Kilo 
septynių metų karas, kurio 
metu baskai rėmė Don Kar
lą. Karlistams pralaimėjus, 
Izabelė pradėjo baskus per
sekioti, jų teises siaurinti. 
Baskai nenusileido, jie bu
vo sukilę (1833 ir 1834 m.). 
Tačiau 1839 m. karlistams 
kovą pralaimėjus, baskai 
neteko savo turėtosios au
tonomijos. Tuomet jie ma
siškai emigravo į Pietų 
Ameriką, o likusieji pasi
traukė gilyn į Pirinėjų kal
nus. Jie kariavo bendrai su 
Don Karlo šalininkais prieš 
Izabelę ir Mariją 1868, 1872 
ir 1876 metų karuose.

Sukilimams nepavykus, 
baskų teisės buvo dar lab- 
jau susiaurintos. Tačiau jie 
šiokias tokias autonomines 
teises vistik išsaugojo iki 
fašistinio generolo Fran
ko įsigalėjimo Ispanijoje. 
(Prancūzai visas jų teises 
panaikino 1789 m.). 1931 
m. prasidėjusiame pilieti
niame Ispanijos kare baskai 
kovojo respublikos gynėjų 
gretose, liaudiečių pusėje. 
Jie norėjo būti savarankūs. 
Už tai Frankas iš jų atėmė 
visas turėtas teises.

Įsigalėjus Ispanijoje fa
šizmui, tūkstančiai baskų, 
kartu su jų prezidento Jo
se A. Aguirre vadovaujama 
koalicine vyriausybe, pasi
traukė į užsienį: Prancū
ziją, Argentiną, Tarybų Są

jungą, Angliją ir kitas ša
lis. Minėtoji vyriausybė vė
liau persikėlė į Pietų Ame
riką. Buenos Aires mieste 
suorganizuota leidykla “Bi
kin” išleido eilę mokslo kny
gų apie baskų tautos pra
eitį.

Baskai kovoja
Baskai, nors žiauriai 

Franko valdžios persekioja
mi, neatsisako nuo kovos ir 
dabar: jie suorganizavo ša
lyje du generaliniu streiku 
(1947 ir 1951 m.), kurie su
paralyžiavo visą Ispanijos 
pramonę. Tūkstančiai strei
kininkų suimta, daugybė jų 
dar ir dabar kankinami ka
lėjimuose. • 1 ■

Šių metų rugpiūčio 2 d. 
kas tai nušovė, žiaurų Gui- 
puzcoa provokacijos polici
jos vadą. Už tai Franko val
džia trims mėnesiams su
spendavo visas konstituci
nes baskų teises. Tačiau 
jie nenusiminė, jie išėjo į 
kova. Dėl to valdžia pa
skelbė karo stovį ir masi
niai areštuoja nepalankius 
piliečius. Kalė j i m a i pri
kimšti kalinių. Ispanijoje 
veikia net kelios baskų na
cionalinės organizacijos, ku
rios reikalauja, savo tautai 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Rugpjūčio mėn. 20 d. 
Genevoje ('Šveicarijoje) po
sėdžiavo tarptautinė Justi
cijos Komisija, kurią suda
ro daugelio šalių advo
katai ir teisėjai. Minėtoji 
komisija besąlygiškai pa
smerkė Ispaniją už žiau
rų baskų persekiojimą ir jų 
teisių žalojimą.

Gana didelis baskų skai
čius gyvena ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 1966 
m. Nevada valstijos balsuo
tojai išrinko jų tautos žmo
gų— Paul Laxalt—sau gu
bernatorium. Baskų yra 
žinomų rašytojų, muzikų, 
dailininkų ir kt. Jėzuitų or
dino įsteigėjas Ignacas Lo
yola, Ispanijos rašyto jas- 
filosofas Miguelis de Una- 
mono, Simonas Bolivaras 
(kovotojas su Ispanija dėl 
Pietų Amerikos respublikų 
laisvės) ir daug kitų pasau
linio garso asmenybių — 
buvo jų tautos žmonės.

Baskai yra aistringi fizi
nės jėgos ir sporto mėgėjai. 
Jie davė ispanams žaibiško 
greičio — ‘“Jai alai” — žai
dimą, kuriuo žavisi masės 
stebėtojų.

Savo žemę baskai vadina 
Eskual Herria.

“Šluotos” šypsenos
Šveicarijos “ištvermingų 

vyrų draugija,” kurios na
riai yra vedę jau po 25 ir 
daugiau metų, sutiko atsa
kyti į klausimus, jaudinan
čius viengungius. Pirmas 
klausimas buvo toks: “ko
kios moterys yra ištiki
miausios — blondinės, bru
netės ar ruudaplau kės?” 
Atsakymas: “Žilos”.

•

—Kodėl tu toks liūdnas?
—Biauri istorija...
—Kas atsitiko
—Aš turėjau sutikti ge

ležinkelio stotyje žmoną, o 
jos traukinyje nebuvo. Bi
jau, kad ji jau vakar dieną 
atsirado namuose.

—Nėra tokių sunkumų, 
sūnau mano, kurių užsispy
rus nebūtų galima nugalėti.

—Tu taip galvoji, tėte? 
Tuomet pamėgink išspausti 
dantų pastą iš tūbelės ir vėl 
ją atgal suvaryti!

•

Du vyrai kalbasi bare:
—Ilgokai jūsų nemačiau. 

Ar buvote kur nors išvažia
vęs:?

— Taip. Buvau Sopote.
-r-Ir kokiame viešbutyje 

buvote apsistojęs?
—“Gevonte.”
—Betgi “Gevontas” yra 

Zakopanėje.
— Ką jūs sakote? Da

bar man aišku, kodėl nie
kas negalėjo man parodyti 
kelio prie jūros.

•

Pagyvenusiu žmonių pora 
sėdi pliaže. Žmona pareiš
kia pastabą vyrui, besižval- 
gančiam į jaunas gražias 
merginas.

—Viljamai, elkis pado
riai. Juk tu vedęs vyriš
kis.
’ Mieloji, jeigu aš lai
kausi dietos, tai dar nereiš
kia, kad negaliu skaityti 
meniu.

M *

—Jūs, moterys, daug kuo 
priklausote nuo gyvuliu pa
saulio,—aiškina vyras žmo
nai. — Audinė, pavyzdžiui, 
atiduoda savo kailį jūsų 
paltams, krokodilas teikia 
odą jūsų rankinukams, gy
vatė — jūsų batukams. Ir 
galų gale atsiranda asilas, 
kuris už visa tai užmoka.

Žvejas—žmonai:
—Įsivaizduok, dvi savai

tes nereikės pirkti mėsos.
—Tu sugavai tiek daug 

žuvies?
—Ne, pragėriau algą.

•

—Tavo draugas yra labai 
nemandagus: šiandien jis 
tris kartus nusižiovavo, kai 
aš su juo kalbėjausi.

•— Kodėl tu manai, kad jis 
žiovavo, brangioji? O gal ir 
jis norėjo ištarti kokį žo
delį...

•

Gydytojas, apžiūrėjęs li
goni. susirūpino:

—Kas gi tamstos nervus 
taip suardė?

—Meškeriojimas, daktare, 
—atiduso pacientas.

— Bet juk meškeriojimas 
ramina nervus.

Čia priėjo Kindžiulis ir 
tarė:
—Jis juk meškerioja už

draustose vietose.

GARO PAGALVIAI
Anglijoje statomas ne

įprastos konstrukcijos lai
vas. Oro “pagalvį” jame pa
keis garo pagalviai. Laive 
bus įrengtas branduolinis 
reaktorius, galintis sukurti 
stiprią garo srovę.
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Ieško kelio
labai

“Ame-

. Pra- 
auto-

Vienas galvoto j as 
teisingai pasakė, kad 
rika yra didelė ir turtinga 
šalis, bet tik viena bėda, ji 
nebepajėgia save surasti”. 
Tame yra daug tiesos 
monė ir agrikultūra 
matizuotos, daugiau
pagaminti ne kaip suijiaudo- 
ja. Vis daugiau darb 
kų išmeta iš darbų; 
vietą užima mašina. 1 
šinos nevalgo ir neiirėdo, 
jos klusnios, tik suk 
sukasi, gamina. Gi gamin
tojai — paliuosuoti nu 
bų ir nuo įplaukų, toc ėl ne
gali pirkti tuos gaminius, 
kuriuos jų konkurentės-ma- 
šinos pagamino.

Baisi praraja
Riot Commission Report 

(Sukilimų Komisijos Rapor
tas) nusako, kad mūsų ša
lyje yra 30,000,000 žmonių, 
kurie eina gulti neda 
o jei eina gulti neda 
tai žinokime, kad jiem 
ka ir visų kitų buities 
menų. Visiems yra žiioma, 
kad Amerikoje milijor ieriai 
skaitomi šimtais, o k 
liai skaitoma milijoną

Ar kas nori 
klausimą?

Rašytojas J. Baltušis sa
vo knygoje sako: “A 
galiu suprasti, kode 
reikalinga $1,000,000 
nam žmogui?” Į šį kla 
gal negalėtų duoti apsaky
mo (teisingo) ir pats 
jonierius, nes jis m 
tik vieną pilvą ir pre 
tik viena galva.

Konstitucija ir tikrove
Amerikos konstitucr 

sako, kad “žmonės vi 
mę lygiais ir turi visas tei
ses (lygias) be skirtumo ra
sės, tikybos, tautos, naudo
tis šalies gerbūviu”. B 
dėl yra milijonieri 
darbdavis, kuris turi 
į viską? Kodėl yra b 
bis-beturtis ir be teisė 
gyti pilnai?

Yra žinoma ir tas, 
nei vienas milijonierius ne
paliko juomi tik iš 
rankų darbo, dirbo 
pats vienas dėl saves, 
da, kada jis jau pi 
samdyti samdinius ir jiems 
nedamokėti už jų sunkų 
darbą. Neatlygindamas pil
nai už jų sunkų darb 
sikrovė sau turtą.

Rodosi, jis nepažeidė 
stitucijos, bet jis jau 
savino tiek teisių, ka 
gali kitam duoną iš b

) ran- 
visur

3 ma-

asi ir

a dar-

v,

s sto-
reik-

aduo- 
is.

išrišti šį

s ne-
l yra 

vie
psimą

mili- 
aitina 
tau j a

a nu
gi gi-

et ko- 
us ir 
raktą 
edar- 
5 val-

kad

gavo 
amas 
o ta- 
adėjo

ą, su

kon- 
pasi- 
d jis 
irnos

ištraukti. Amerikoje turtas, 
nuosavybė, nusako viską. 
Jos nebeturi, nebeturi ir tų 
konstitucinių teisių, kurias, 
rodosi, demokratinėje vals
tybėje tu įgimei.

Gal bus atsteigtos
Vienas labai svarbus pa

reiškimas, tai kad per dide
lį laužymą konstitucinių tei
sių, gal bus prieita prie jų 
atsteigimo. Demokratų par
tijos įvykusi konvencija 26- 
29 dd. Chicagoje nors nie
ko svarbaus nenuveikė, o 
visgi parodė, kad jei atsto
vai būtų buvę rinkti pačių 
žmonių o ne partinės maši
nos, tai būtų dalykai krypę 
į gerąją pusę. Visų pirma, 
liaudies delegatai nebūtų 
sutikę apsitverti barikado
mis, arba sėdėti už vielinių 
tvorų po ginkluotų jėgų ap
sauga.

Visiems yra žinoma, kad 
iki konvencijos Hubert H. 
Humphrey buvo visiškai ne
populiarus, bet jis konven
cijoje gavo daugiau balsų 
ne kaip visi kiti kartu.

Kas jam tuos balsus su
kėlė? Dar prieš konvenciją 
stambūs pramonininkai pa
sakė, kad jie Humphrey no
minacijoms sukels $4,000, 
000, kas reiškia, užpils viską 
doleriais.

O ant kiek Hubert H. 
Humphrey skiriasi nuo Ri
chard Nixon? Tik tiek, kiek 
skiriasi demokratų partija 
nuo republikonų partijos: 
jos yra dvynukės — kapitar 
listinės klasės partijos. Ši 
dviejų politinių partijų sis
tema buvo ir yra labai sau- 
ir naši turtingajai klasei.

Gali būti visko
Bet 1968 metų preziden

tiniai rinkimai, atrodo, gal 
duos smūgį dviejų partijų 
sistemai. Pietiečiai ir visi 
reakcionieriai, neapkę s d a - 
mi civilinių teisių, nuspren
dė, kad jiems jau reikalinga 
nepriklausoma politinė par
tija. Jie ją< sukūrė, statyda
mi į prezidentus kandidatą 
George Wallace.

Chicagoje demokratų kon
vencijos laiku įvykusia 
tragedija, kur policija ir 
naminė gvardija puolė jau
nų žmonių demonstraciją ir 
paplukdė kraujuose, biau- 
riai pasipiktino ir dalis de
legatų. Galima tikėtis, kad 
demokratų parti joje bus 
skilimas ir bus organizuo
jama nauja politinė partija, 
pasivadin u s i KETVIRTĄ-

Žymi delega-JA PARTIJA.
tų dalis pasmerkė Chicagos 
majorą bei jo policiją bei 
naminę gvardi ją už žiauru
mus. Ne tik pasmerkė, bet 
ir siūlė konve 
ti, ir šaukti kitą konvenci
ją kitame mi 
tinka demokr; 
laikyti konver 
kadų, už viel 
dar labiau 
konvencijos lai 
lininkai yra užpulti ir žiau
riai mušami Chicagos gat
vėse.

Ar nepatenk 
tvers naują p 
pamatysime, b 
litinę padėtį, jau galima nu- 
maty t i, kad 
kandidatas nčgaus pritari
mo ir vienybė s; 
nes labai daug 
lykų įvyko, 
prieš jį, kaip i 
tiją. Humphrey nepasiliuo- 
suoja nuo Joh 
kos, o šalis yr 
tą politiką sek 
priežastis, kur 
matą ir veikai 
jai partijai.

Tiesa, joks pažangus žmo
gus nepageii 
republikonų pa, 
datas Richard 
mėtų rinkimus, 

Jau susitvė 
Geo. Wallace 
dar susitvers 
JI PARTIJA, 
nuo demokratų, tai jau bus 
4 buržuazinės 
laikui bėgant, 
jų politinių pa 
dą. Iškris savanaudžių ka- 
zyrės iš rankų 
kelias, kurio 
surastas.

nei ją uždary-

este, nes ne
rtinei partijai 
ei ją už bari- 
inių tvorų, o 
netinka, kad 
ku taikos ša-

inti delegatai 
arti ją ar ne, 
•et žinant po-

demokratų

avo partijoje, 
skaudžių da- 
kurie stovės 
ir prieš par-

nsono' politi- 
ja pavargusi 
ti. Tai ir yra 
i sudaro pa
lą gimti nau-

dautų, kad 
rtijos kandi- 

Nixson lai-

rė reakcinė 
partija, jei 

KETVIRTO- 
kuri atskils

partijos. Jos 
pakirs dvie- 
rtijų pagrin-

Gal naujas 
ieškoma, bus

Dzūkelis

Binghamton, N. Y.
uopos Moterų 
Susirinkimo

Iš LLD 20 Ki
Skyriaus S

Liepos 17 d.
buvo Moterų (Skyriaus su
sirinkimas M.

vakare atsi-

S. pirminin- 
Maidaikienės 

Susirinki-

budu ir pats 
buvo trum-

gražiame name, 
mas buvo neskaitlingas. Vos 
tik penkios narės teatsilan- 
kėme. Tokiu 
susirinkimas
pas. Nes iš anksto neturė
jome paruoštų planų atei
ties veiklai, o t 
draugės pana 
ant greitųjų 
naujo nesukuršime. O prieš 
mus stovėjo LDS 6 kuopos 
paskutinieji prie 6 kuopos, 
išvykos liepos 28 d. pasiruo
šimui dalykėliai apsvarsty
ti. Mat, kelios Moterų Sky-

iktai penkios 
mėme, kad 
nieko daug

Radviliškio žemės ūkio mašinų gamykla pradėjo gaminti spyglių atrinkėją, 
kuris atskiria spyglius nuo medžio šakų. Paskui iš tų spyglių gaminami miltai, 
kurie dedami gyvuliams į pašarus. Mašiną aptarnauja 4 darbininkai ir trakto
rininkas.

Nuotraukoje: kilnojamas spyglių atrinkėjas. A. Dilio nuotrauka.

riaus narės buvo komisijoje 
suruošimui LDS 6 kuopos 
išvykos. Tokiu būdu šio va
karo laikas vis dėlto buvo 
sunaudotas svarbiam tiks
lui. Nes mums ir LDS 6 
kuopos reikalai, kaip ir 
Moterų Skyriaus, yra arti 
prie širdies. Tai mesi ir rū
pinamės jais.

Moterų Skyriaus reika
luose buvo skaitytas laiškas 
nuo mūsų laikraščio “Lais - 
vės” administracijos, iš ku
rio sužinojome, kad “Lais
vei” labai reikalinga pinigi
nė parama šiuo' metu. Laiš
kas priimtas vienbalsiai, ir 
visos pasižadėjome pasi
darbuoti tuo reikalu.

Sekantis L L D 20 kuopos 
Moterų Skyriaus susirinki
mas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 18 dieną, pas Moterų 
Skyraus pirmininkę A. 
Maldaikienę, 10 Serrell Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Vi
sos Moterų Skyriaus narės 
esate mielai prašomos da- 
lyvaut šiame susirinkime 
nes turime daug reikalų 
apkalbėti-aptarti ateities 
veiklai. Prašo Moterų Sky
riaus komitetas.

Užsibaigus susirinkimui 
turėjome vaišes. Pirminin
kė A. Maldaikienė ir rašti
ninkė M. Lynn pavaišino 
mus savo skaniais gami
niais — pyragu, tortu ir 
šaltu lemonadu. Širdingai 
ačiū jums, mielos draugės, 
už malonumą ir vaišes.

Spalio 12 dieną Ameri
kos Legijono salėje įvyko 
LDS 6 kuopos metinis ban
ketas. Bus ir kas daugiau. 
Manau, visiems mums jau 
yra reikalas pradėti ruoštis 
prie šio vakaro: kalbinti 
draugus, kaimynus bei pa
žįstamus ir kviesti savo 
draugus ir iš kitų kolonijų. 
Bus ir daugiau apie tai pa
rašyta spaudoje. Tėmyki- 
te.

Ona Welliis

Sellersville, Pa.
Mano gimtadienio pami

nėjimo banketas įvyko rug
sėjo 1 d. ir buvo sėkmingas. 
Oras buvo gražus. Žmonių 
atsilankė nemažai.

Turėjome mylimus sve
čius ir iš toliau—draugus 
A n d r u 1 i u s iš Chicagos. 
Šį kartą ir Philadelphijos 
draugai pasirodė skaitlin
gai. B altinio rėš draugai ne
dalyvavo, gal buvo tam 
kliūčių. Po keletą draugų 
bei draugių dalyvavo iš 
Chesterio, Eastono, New 
Jersey, Reading. Brookly- 
niečių irgi buvo nemažai.

Dėkoju draugams, kurie 
pagelbėjo prirengti šį pa
rengimą. Merkis, Pranai
tis, Kazlauskas sudarė sta
lus ir suolus; Walantai per 
dvi dienas švarino ir tvarkė 
parengimui vietą. Mūsų ge
ros gaspadines dirbo porą 
dieną -— Tureikiene, Palie- 
pienė ir Mariutė. Prie val
gio išnešiojimo dirbo Zam- 
busevičienė, Lietuvaitė, Mc 
Donald ir kelios kitos drau
gės.

■ Keletas draugų negalėjo 
dalyvauti šiame parengime, 
bet jie prisidėjo aukomis. 
Eastonietis Tilvikas turi 
sergančią žmoną. Jis, kaip 
visuomet, aprūpino mus 
duonele, pyra g a i č i a i s ir 
man dovanojo gražų gimta
dienio pyragą, vertą $15l.0(E 
Prie to dar pridavė $5 pi
nigais. Mariutė ne tik per 
dieną dirbo prie maisto, bet 
aukojo $10.00. Eastoniečiai 
Ratiniai — $5.00. Nava- 
dauskas negalėjo parengį-

Norwood, Mass.
Rugpiūčio 25 d. LLD 9 

kuopa turėjo surengus gra
žų pikniką M. Uždavinio 
sodelyje. Oras tą dieną bu
vo labai gražus ir šiltas. Tai 
ir svečių suvažiavo, gana 
gražus skaičius. Apart vie
tinių, atvažiavo iš Haver
hill, Arlington, Dorchester, 
Brockton ir kPų miestelių.

Mūsų mielos šeimininkės 
pagamino skanių valgių pie
tus, visi svečiai buvo gra
žiai vaišinami. Atrodė, jie 
visi buvo pilnai patenkinti 
jų patarnavimu.

Reikia tarti didelį ačiū 
mieloms šeimininkėms už 
jų atliktą sunkų, bet gražų 
darbą šiame^ parengime.

O juk reikia žinoti, kad 
tokią šiltą dieną joms pri
siėjo ne fik pagaminti valgį, 
bet ir patarnauti visiems 
laike pietų ir vėliau.

Gal būt Moncei Trakima- 
vičienei prisiėjo daugiausia 
pavargti, nes jai teko atlik
ti šio parengimo didžiau
sią darbą. Gerai, kad ji tu
rėjo geras pagalbininkes— 
N. Grybienę ir tik ką su
grįžusią iš Floridos Žeko- 
nienę ir S. Budrevičienę. 
Vyrai taipgi dirbo net suši
lę — A. Zaruba, L. Traki
mavičius ir M. Uždavinis.

B. Žukauskienė gražiai 
pasidarbavo pardavinėdama 
bilietukus. Buvo sutaisyta 
beskė—bonką, brandės, 'ku
rią dovanojo N. Grybienė, 
M. > Sadauskienės pyragas, 
Uždavinio sūris.

Didelis ačiū Žukauskienei 
už atliktą gražų darbą.

Kada turi gerų ir dosnių 
žmonių, tai ir parengimą 
lengviau surengti.

Šiam' parengimui dovanų 
buvo gauta nuo sekančių 
asmenų: M. Trakimavičie- 
nės didelis pyragas ir ku
gelis, o jos sūnus Joseph 
aukojo kelias galvas kopūs
tų; EI. Kurulienė — kei- 
kas; B. Sarapienė — pyra
gas; Agnes Jakštienė —- 2 
pyragai; Mary Sadauskie
nė—3 pyragai ir sūris; Edą 
White — 2 pyragai ir 2 kei- 
kai; C. Tarailienė—keikas; 
A. ir K. B arčiai—3 kuge
liai; N. Grybienė — bonka 
brandės; M. Uždavinis — 
sūris ir agurkai; Antanina 
Neverauskienė iš Cant o n o 
—$5.

LLD 9 kuopos vardu dė
koju visiems už dovanas ir 
darbą.

Visais atžvilgiais šis mū
sų parengimas pavyko la
bai gerai.

M. Uždavinis

Chester, Pa.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-os apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 20 d., 11 vai. ryto, 
V. P. klubo svetainėje, 339 
E. 4th St., Chester, Pa.

Po konferencijos, 1 vai., 
bus duodama kavutė su už
kandžiais. Todėl svarbu, kad 
visi kandidatai susirinktų 
laiku aptarti draugijos at
einančių metų veiklą. Kad 
draugija būtų tvirta, turi
me daugiau veikti tarp mū
sų lietuvių, platindami li
teratūrą ir darbininkišką 
spaudą, skleisdami progre
są, pažangą. Kad mūsų vi
sų gyvenimas būtų geres
nis — turime visi padirbėti.

dies sušlubavimu ir vienas 
betaisant namą susižeidė 
koją.

Klubo namo prižiūrėtojas 
(gaspadorius) pranešė, katy 
buvo valdžios žmogus atė\ 
jęs ir pranešė, kad bus ve
damas kelias ir klubo žemė 
bus paimta. Bus priekis na
mo nugriautas, o žemę pa
naudos keliui.

Po susirinkimo Jonas 
Martin parodė planą, kur 
eis kelias (kelio numeris 
291) ir atrodo, kad tai bus 
tiesiai per klubo svetainę.

Klubo nariai, lankykite 
susirinkimus, kad galėtumėt 
gerai susipažinti su val
džios planais ir numatyti, 
ką reikės daryti toliau.

A. Lipčius

Pereitame klubo susirin
kime iš ligonių lankytojų 
raportų sužinojome, kad 
serga trys nariai — du šir-

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa
kyti parkus 'ir lis anksto pa
siruošti garsinimus piknfN
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81.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite "Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

i .
Į Lietuvą naujiems1 skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

< ■ brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su Lma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1969 metams. •• f ±

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

me dalyvauti, tai dovanojo 
$5.00. Wasily Karnicki ne
dalyvavo parengime, auko
jo $15.00, Klusas — $5.00, 
Merkių Rožytė—irgi $5.00.

Draugė Romikaitienė pri
kepė pyragaičių ir dovano
jo keletą porų kojinių. 
Zambusevičienė dovanojo 4 
pyragus ir abrusą. Mečins- 
kienė, Reading, Pa., dova
nojo mezginių.

Dėkoju visiems drau- 
draugams ir draugėms, ku
rie siuntė man atvirutes ir 
dovanas ir nepatingėjo da
lyvauti mano gimtadienio 
parėnginie. Tas liks man il
gam prisiminimui.

Retėja mūsų draugų ei
lės, bet likusius riša drau
giškumas. Rados, kad esa
me viena didelė šeima.

6. Ramanauskienę

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI £
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui. y

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1969 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1968. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 ■’metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė y
102-02 Liberty Avė., Ozone Park; N. Y., 11417

La
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WATERBURY, CONN.
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Rugpjūčio 18 d. J. K. Va - 
taiių sodyboje įvyko pikn - 
fes-pietūs spaudos naūdaĮi. 

* Duag turėjom svečių 
visų apylinkių, taip pat gr
ži grupė buvo iš New YoiF- 
ko, kurie paįvairino mūsą 
įvykį. Diena buvo palanki, 
tai ir vietinių buvo daug.

Vaitonių sodyba paran
kioje vietoje ir visiems ne
painu pasiekti. Turėjome 
programą. J. Gasiūnas kal
bėjo apie mūsų veikimą :r 
priminė kaip svarbu yra pa
laikyti mūsų spaudą. Visi 
atidžiai klausėsi.

Malonu buvo supažindinti 
mūsų niujorkiečius su mū
sų parengimo dalyviais.

Kur menas, ten ir grož?. 
Kur tik mūsų Mildreda pa
sirodo, ten be dainų neap- 
apsieinam. Dainininkas V. 

^feekeris sudainavo gražią 
liaudies dainelę, kuri vi
soms patiko. Gaila, kad
daugiau nedainavo.

Buvo mums netikėk staig
mena: sužinojom, kad J. 
Gasiūnams sukako dveji 
metai vedybinio gyver 
m o, 
galba sudainavome “Ilgia 
siu metų” ir pali n k ė j o n 
Gasiūnams geros sekm is 
gyvenime.

Mūsų geri veikėjai bridg 
portiečiai J. M. Strižau 
kai niekad neapleidžia mū
sų pobūvių, patys dalyvau
ja ir kitus pakviečia dal; 
vauti.

J. Mockaitis negalėjo pi 
būti, tai tikietus peikė lu
tiems, o už save bausmę u 
simokėjo. Ačiū!

Gaila, kad niūhavenieči 
nedalyvavo šį kartą. Mūsų 
geras veikėjas J. Kunca ne- 
TVeikuoja. Pats negalėjo

Jakuboniui, J. Vaitoniui už 
suvežimą reikmenų.

Turime pažymėti, kad šis 
parengimas pavyko geriau, 
negu buvo tikėtasi, todėl, 
kad visi dirbom nuošir
džiai.

Klem Yenkeliūnienė
•

Pranešimas 
waterburieciams

LLD 28 kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, 1:30 vai. . Visi 
nariai turėtų atkreipti dė
mesį ir ateiti į susirinkimą, 
nes turėsim svarbių reikalų 
aptarti. Bus išduoti pik
niko raportai.

Yra gautos Centro Val
dybos nominacijų blankos, 
kurias turėsime išpildyti. 
Dar yra neužsimokėjusių 
ir nepasiėmusių knygos.

Šis susirinkimas yra svar
bus. Dalyvaukite visi. Va
sariniai parengimai jau už
sibaigė. Turim nusitart, ką 
veiksim toliau.

Klem. Yenkeliūnienė 
sekretorė

gyvenanti 174 Norfolk St., 
Dorchester, gero mūsų vei
kėjo Antano Jankaus žmo
na, turėjo sunkią operaci
ją—ant tumoro galvoje. Ji 
randasi Comne Hospitalyje, 
Dorchesteryje. Operac i j a 
pavyko gerai. Manoma, pa
sveiks, jeigu neatsiras kitų 
negalavimų.

Būtz gerai, jeigu drau
gai ją aplankytų ar pasiųs
tų užuojautos atviruką.Lin- 
kime jai greitai pasveikti.

S. ir Julia Rainardai

leis, tai

i- 
tai su Mildredos pe

l

g_
3-

1-

z-

ai

pnibūti ir kitų paragina. 
M^s linkime mūsų geram 
draugui greitai pasveikti 
vėl darbuotis mūsų veiki-

ir

ine.
Negalim pamiršti mū sų 

gero rėmėjo J. Žiūraič 
Jis visuomet dovanoja 
nors gražaus mūsų pardn- 
gimui. Šį kartą dovano 
labai gražią lempą sa 
rankų darbo.

Mūsų malonios draugi 
tės L. Kavaliauskaitė ir t 
Buknienė išplatino tikie ; 
liūs, kurie davė geras p 
sėkmės. Ačiū joms už ge
rą pasidarbavimą.

Dovana teko W. Juškevi
čiui iš Stamford, Con. t 
visuomet dalyvauja mū 
parengimuose.

Mes, parengimo komisi 
Reiškiame didelę pade 
mūsų draugams J. K. V

0.

jo 
vo

ri

,e-
a-

ne 
sų

ja,

ai- 
os 
a-

taniams už suteikimą vieh 
venui ir už gerą patam 
vimą ir prižiūrėjimą, kad 
viskas būtų tvarkinga. Taip 
pat ir parengimo komisi.os 
draugams — W. Dūdai, V.

Chicago, III
NAK panaujins bylą prieš 

A. Impulevičių
Rugsėjo 3 d. Nacionalinio 

Antinacinio Komiteto kovo
ti nacizmą laikytame susi
rinkime, be kitų dalykų, bu
vo raportuota,, kad šiomis 
dienomis federalinis teismas 
atėmė pilietybę buvusiai 
nacistei, tarnavusiai kon
centracijos stovyklose žmo
nių kankinimui. Ji yra 
Hermina Ryan, tuoj po ka
ro ištekėjusi už amerikie
čio Russell Ryan ir 1959 m. 
atvykusi į JAV.

Iš lietuvių karo krimina
listų JAV yra: Mačys Paš
kevičius, Antanas Impulevi- 
čius ir kiti. Komitetas, ap
svarstęs JAV federa 1 i n i o 
teismo nuosprendį prieš 
Herminą Ryan> nutarė pa
naujinti bylą prieš Antaną 
Impulevičių, kuris, kaip ir 
Hermina Ryan, yra tapęs 
JAV piliečiu. Rep.

Worcester, Mass.
Artėjant menininkų 

parengimui
Menininkų diena bus spa

lio (Ock) 6 d.
Mūsų nuoširdus prašy

mas dainininkams, dainos 
mylėtojams, rėmėjams ir 
plačiai visuomenei — daly
vaukite.

Gerbiamieji, mes stengia
mės šią mūsų rudeninę 
šventę surengti vertingai, 
dominančiai.

Jeigu aplinkybės
visą programą bandysime 
pavaizduoti nuotra

Labai džiugu, kad į šį pa
rengimą pasižadėjo 
svečias, Tarybų 
žurnalistas, raytojas Alber
tas Laurinčiukas.

Prašome visus d 
afvykti anksti ryte 
tų laiko pasivaišin 
tauti, pasikalbėti ; 
gaiš, su gerbiamu

Meninę programl 
sime punktualiai vai. po 
pietų, kad būtų la 
liau atvykusiems 
skirstytis į namus

ukose.

i atvykti 
Lietuvos

alyvauti, 
, kad bū
ti, papie- 
su drau- 

svečiu.
ą pradė-

ko iš to- 
anksčiau

Lai šis mūsų nuoširdus 
prašymas pasilieka iki pa
simatymo Olympia Parke, 
spalio 6 d.

LMS IIApsk.____. komisija:
Kazimieras Ustupas
Ona Visotskieiiė
Jonas Lukštas
Marijona O. Su kackienė

Chicago, 11
Fr. Pakalniškienė

So. Boston, Mass.
L. A. P. klubas pradės 

ruošti parengimus (Whist 
party). Pirmas toks paren
gimas įvyks šeštadienį, rug
sėjo 14 d., 3 vai. po pietų, 
klubo kambariuose.

Rengimo komisija priža
dėjo pagaminti skanaus ku
gelio su grietine ir kavu
tės. Todėl visus kviečiame, 
kas tik myli linksmai pra
leisti laiką ir paretinti klu
bo įstaigą.

Rengimo komisija

Mūsų ligoniai
Clemence Jankevičienė,

dovanojo 
knygynėlį

žinomas 
visuome- 
demas- 
nirdamas

Pasirodo, plačia: 
pažangiajai JAV 
nei velionis N ik o 
Nik Pakalniškis i 
paliko nemažą knygynėlį. 
Šiomis dienomis 
Frances Pakalniškienė ap
sisprendė ir knyg 
vanojo visuomenin: 
kalams. Ji tai pad; 
dama velionio pu 
meilę knygai, ir k; 
nueitų niekais.

Be beveik viso LLD leidi-

jo našlė

ynelį do- 
iams rei- 
arė gerb- 
oselėtą 
id ojs ne-

nių komplekto, knygynėlį 
sudaro daugiausia sceninio

ROCHE STER, N. Y.

SPAUDOS NAUDAI
Ruošia LLD Vyrų ir Moterų Kuopos

Sekmadienį, Rugsėjo 22
NO SALĖJE

Rochester, N. Y.

dieną

GEDEM
575 Joseph Ave.

Pradžia 1 vai Dovana $2

žanro veikalų neįnaža ko
lekcija. D augia 
veikalai, vaidinti 
je scenos mėgėjų, 
tyt, surinkti tik
f i jos reikalui, leisti Lietu
voje ir čia jungtinėse Vals
tijose.

Knygynėlį pasi 
boti S. J Jokubka 
Vios knygos gal 
duotos LMS ir o 
joms j sUintėresUo 
niniais veikalaisk 

šį Frances Pa 
nėš gestą reikia 
vertif didelio dėih 
mirusių draugų,z 
sūnų puoselėtos k" 
nueitų niekais, ka 
tų kam nors pei 
ne išmestos lauk

įsia, tai 
Ameriko- 
Kiti, ma- 
bibliogra-

Įėmė glo-
Kai ku

bus per- 
rganižaci- 
toms sce-

kalniškie-

eslo) kad 
tėvų ar 

nygos ne- 
d jos bū- 
westos, o 
an. S.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
būsite pavaišinti skani 
pareihšite ir mūsų spr

ais valgiais. Tuo pačiu sykiu 
ūdą. — Rengėjai

u m b i j o s
3 užgyrė

Bogota.— Kol 
darbininkų unijo 
in v a z i j ą į Čekoslovakiją, 
kaip kontr-revbliucinių jėgų
sulaikymą.

Cranford, N. J.
Susirinkimas ir B.

Makutėniėnės gimtadienis
Rugsėjo 8-tą dieną Įvyko 

LLD 54 kuopos sUšiHnki- 
mas. Tai įElizabėtho kuo
pa. Kadangi kuopa heteko 
buveines susirihkimdms lai
kyti, tai draugė Novak pa
kvietė susirinkimus laikyti 
jos rezidencijoje, tai paš ją 
ir įvyko susirinkimas.

Kadangi per vasarą susi
rinkimų nebuvo, tai šis su
sirinkimas buvo pusėtinai 
skaitlingas.

Apart paprastų kuopos 
reikalų, atliktos nominaci
jos į Centro komitetą atei
nantiems dvejiems metams 
ir nepamiršti mūsų spaudos 
reikalai ir jos vajai. Pa
aukota iš kuopos iždo po 
$10 “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Liaudies Balsui.” Sekantį 
susirinkimą nutarta laikyti 
gruodžio mėnesį, bet su pa
tarimu, kad jei atsiras 
svarbių reikalų, tai komite
tas galės sušaukti ir grei
čiau. Dalyvavo nemažai ir 
LDS narių, kurie užsimo
kėjo narines duokles. Nors 
jie oficialaus susirinkimo 
neturėjo, bet surprizas bu
vo tas, kad dalyvavo V. ir 
M. Žukai, kurie buvo N. J. 
delegatais LDS Seime 
Worrcester, Mass., ir par
vežė nuo LDS prezidento 
Janulio dovaną B. Makū- 
tėnienei, kuri per ilgus me
tus sekretoriauja Elizabe- 
tho kuopoje. Dovana— tai 
medalis sū buvusio prezi
dento J. F. Kenedžio lo
zungu, kuris buyo taikomas 
šaliai, o LDS,. prezidentas 
pritaiko L. D. Susivieniji
mui. Į.

PaUgitubta ir parduota 
keletas tikietų “Laisvės” 
naudai pikhikOj kuris įvyks 
pas Čiurlius spalio mėn. 13 
d. Patenburg, N. J.

Šurprizo parė
Baigiant susirinkimą, ki

tame kambaryje pradėjo 
tarškėti lėkštės. Ir komite
tas dar nespėjo pasitrauk
ti nuo stalo, pradėjo pasi
rodyti lėkštės ir tuojau at
sirado kalakutiena su' bo- 
liukėmis maltos mėsos su 
įvairiais pridėčkais ir sūri
niais blincais. Atsirado ir 
birthday keikas. Namo sa
vininkė drg. Novak pakvie
tė visus susirinkusius imti 
po lėkštę ir šakutę ir pa
sitarnauti patiems kas kam 
geriausiai patinka. Valgiai 
buvo pagaminti labai gra
žiai ir skaniai. Neapsieita 
ir be išsigėrimų.

Valgome, geriame ir žiū-

Sellersville, Pa.
Philadelphijoje serga 

draUgė Alice Gegžniūtė. 
Jaunuolių tarpe viena iš 
mūsų draugių. Ji visuomet 
dalyvauja mūsų parengi
muose ir pagelbsti,, dirbti. 
Prieš porą metų ji lankėsi 
Lietuvoje, ir nors čia gimus 
ir augus, ji sugrįžus ne tik
tai gerai nušvietė dabartinį 
Lietuvos gyvenimą, bet ke
liuose parengįmuose parodė 
nuotraukų, kurių ji daug 
daug yra padariusi per vie
šnagę Lietuvoje.

Gaila, kad A. Gegžniūtę 
patiko sunki nelaimė — su
silaužė koją ir dabar gydo
si namuose savo mamytės 
priežiūroje.

Linkiu tau, drauge, grei
tai susveikti ir vėl dalyvau
ti mūsų tarpe.

B. Ramanauskienė

Waterbury, Conn.
Parengimas, kurį rengė 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kp., rugpiūčio 18 
d. pas draugus Vaitonius, 
gerai pavyko. Diena buvo 
graži ir žmonių atsilankė 
nemažai ir liko pelno spau
dos naudai.

Buvo paaukota į ‘Lais
vės” šių metų vajaus fon
dą $150. Taipgi buvo pa
aukota “Vilniai,” “Liaudies 
Balsui” Kanadoje, “Darbui” 
Urugvajuje ir Literatūros 
Draugijos knygų leidimo 
fondui.

Ačių visiems brooklynie- 
čiams už atsilankymą į tą 
parengimą.

Su draugiškais linkėji
mais.

M. Svinkūnienė

Areštuoti 252 studentai
Champaign, Ill.—Areštuo

ti 252 universiteto studen
tai, daugiausia negrai, rei
kalaujant panaikinti rasinę 
diskriminaciją studentų bu
tuose.

Santo Domingo, Domini
kos respublika. — Sustrei
kavo transportacijos darbi
ninkai. ySostinė suparaly
žiuota./

Help Wanted Female Help Wanted Male

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

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

(64-69)

MALE or FEMALE

PLYMOUTH COUNTRY CLUB

Offers opportunities for experienced 
full and part time waitresses and 
excellent positions for pantry help 
and pot washers. Year round work, 
top wages, apply in person Sandy 
Hill Rd., and Belvoir, Norristown.

(69-75)

Help Wanted Male

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. Good sa
lary and apartment.

Apply in person, 326 S. 19th St.
PE 5-6401. (64-69)

POCONO MANOR INN — Year 

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

SALES REPRESENTATIVE
CAREER OPPORTUNITY

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

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

(66-72)

Kanadoje milijonai 
skurdžiai gyvena

Ottawa. — Kanados Eko
nominė Taryba skelbia, kad 
šalia gerbūvingo gyvenimo 
Kanadoje yra milijonai gy
ventojų, kuriems tenka 
skurde gyventi. Tokių ga
li būti apie 5 milijonus.

Taryba šaukia skelbti ka
rą skurdui, kaip Jungtinė
se Valstijose kovojamas 
skurdas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

J. N. — Jūsų straipsniu 
“Svorio, nutukimo proble
ma buvo nelaimė žmonijos 
per šimtmečius” nepasinau
dosime. Jame daug mums 
neaišku. Vis tiek ačiū už 
rašinėjimą.

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)

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)

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, Phiia., 
Pa. 19127. Equal opportunity emp
loyer. (66-71)

i 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)

MAINTENANCE Electrician. In
dustrial plant. Steady year-bound. 
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)

rime vienas į kitą, kas čia 
išeis, kodėl mus taip gražiai 
vaišina. Pagaliau iššauk
tas A. Skairus paaiškina 
tikslą šių vaišių, kad tai yra 
B. Makutėniėnės gimtadie
nis! Buvo sudainuota 
‘Happy birthday”- ir pasa

kyta gražių komplimentų 
josios vardu už jos gerą 
veikimą progresyvių tarpe. 
Puotos rengėją buvo už
klausta, kaip už tą viską 
sgalima atsilyginti? Atsa
kyta: Aš mylių šią draugi
ją, jos narius ir mano kai- 
mynką B. Makutėlliettig, tai 
šia proga su mano kaimyn- 
kų pagalba vadšes ir Su
ruošiau.

Ar nebus priešinga, jei 
pravesime rinkliavą?

Galite pakolektdoti Ir ati
duoti mūsų spaudai — bu
yo atsakymas. "

Rinkliava piAvėsta ir su
rinkta $45. Pridejiiš &4-os 
kuopos auką $lb, višb išsi
darė $55. NoVš “Laisvės” 
vajus dar neprasidėjo, bet

Maskva. — Areštuotas ir 
išdeportuo tas amerikietis, 
NewJersey kailių firmos 
savininkas Joseph Fried
man, varinėjęs propagandą 
už Izraelį, prieš Tarybų Są
jungą. k

New Yorkas. — Kompar
tijos prezidentinė kandida
tė Charlene Mitchell ragina 
areštuoti Chicagos policis- 
tus, brutališkai daužiusius 
taikos demonstrantus.

La Paz, Bolivija. — Prez. 
Barrientos uždarė dviem 
mėnesiam visas mokyklas 
dėl 25,000 mokytųjų strei
ko. Vėliau ieškosiąs streik
laužių mokytojų.

Doylestown, Pa.—19 metų 
amžiaus Kathleen Case, ka
lėjimo viršininko Case duk
tė, areštuota už narkotikų 
pardavinėjimą.

Tankeriai milžinai

Pranešimai
ROCHESTER, N. Y. 

Spaudos paramai pietūs.

MEN
IF YOU ARE AFRAID OF

WORK DON’T READ THIS AD 
PRODUCTION WORKERS 

Full Time
No Experience Necessary 

APPROXIMATELY 
$6,500 FIRST YEAR

This includes Premium and 
Incentive

OVER TIME AVAILABLE
TO INCREASE EARNINGS

Life insurance $5,000 to start and 
$7,500 after 60 days; medical in
surance—basic, plus major medical; 
educational refund—full return and 
Recreational program.

Routing shifts required. Apply di
rectly to Personnel Office, ask for 
Frank Brennan. Open 7 days a wk. 
for interview and physicals.

OWENS-CORNING 
FIBERGLASS CORP.

Barrington, N: J.
An Equal Opportunity Employer.

(69-72)

Prieš dešimtį metų pasau
lyje buvo tik vienas, 50 tūk
stančių tonų talpos jūrų 
tankeris. Šių metų pradžio
je plaukiojo jau 496 tanke
riai milžinai, iš kurių 36 
yra didesnės kaip 100/tūkst. 
tonų talpos. Milžiniški lai
vai gali įplaukti tik į 48 
uostus, o 100 tūkstančių to
nų talpos—voš į 9 pasaulio 
Uostus.

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.

(68-70)

HEATING SERVICE TECHNICIAN
Experienced on warm air and hot 

water heating system. Starting rate 
dependent upon experience. Excell
ent fringe benefits and working con
ditions. Apply: SINKLER INCOR
PORATED, 650 Knowles Avenue, 
Southampton, Pa. (69-70)

niūdžerziečiai jį jau prade
da.

Širdingiausiai ačiū drau
gei Novak, jos pagalbinin
kėms Ir visiems, kas prie 
šio darbo prisidėjo.

UŽ LLD 54 kp. 
komitetą,

Ig. Beeis, pirm.

MONTELLO, MASS.
Massachusetts Moterų Są

ryšis rengia pikniką po sto
gu rugsėjo 29 d., LTN vir
šutinėj salėje. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Prašome 
draugių atvešti ką nors au
kų. Rengėja Ahna Marke
vičienė. (69-70)

JANITOR & WIFE
Knowledge of oil burners, handy 

with tools. Elevator bldg. Salary 
plus apartment includes telephone, 
gas and electricity.

BERNSTEIN & BERNSTEIN.
LO 4-5775. (69-71)

fcTREMAN—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)
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“Laisves
Prašome pasiskaityt 
Miela Lilija: Čia ra

” Reikalais
sekamus pranešimus:

site perlaidą sumoje $135. Tai 
įplaukos nuo A. Norkierės gimtadienio pietų “Laisvės” 
paramai. Jinai apmokėjo išlaidas, varde San Francisco 
ir Oaklando LLD kuopų. 
Sutkienė, San Francisco,

Su geriausiais linkėjimais, V. 
Calif.

Piknike, rugpijūčio 18 d., 
Joną Grybą gauta $42. Aukojo:

J. Smith, Avon....................
Aido Choras, New Yorke 
Josie Vasil, Shrewsbury
Frank Preibis, Walpole . 
Vincas Žilaitis, Norwood
Bronce Kalušis, Fitchburg

Worcester, Mass., per

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

Pagerbsime širdingas drauges

Piknike pas Ramam, 
1 d. šie laisviečiai šute: 
Bimbą ($106):

Zambusevičienė ......
A. Lipčius .............
A. P. Walantai ... 
Elzbieta Lietuvaitė 
N. Dudonis ...........
Antanas Globičius 
E. Bekampienė .... 
Zambusevičius .... 
Veronika Fergis .. 
Juozas Zajankausk; 
Ignas Beeis ...........
M. Romikaitienė . 
Lucy Rauduvienė . 
Onutė Bečienė .......
Ignas Aleksiejus ... 
Uršulė Gužonienė .. 
M. Sinkevičienė.......
J. Shaskas ....... . .

uskus, Sellersville, Pa., rugsėjo 
kė “Laisvei” paramos per A.

s

$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 

.. 2.00 
.. 1.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Frank Zonio palikir 

Miami, Fla.................
Alytaus Dzūkelis ..................
Jonas Kulbis ir Juozas Lynn, 

Binghamton, 
Leon Stakėno parė,
J. K. Vaičekauskai,
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y, 
Mary Zeikus, Silver 
P. švelnik, Easton, 
M. Marcinionis, Waterbury, Conn. . 
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn...........
K. Danisevičius, Waterbury, Conn. .
Jonas Rušinskaš, Frboklyn, N. Y. .: 
J. Sakalauskas, Brooklyn, N. Y........
Julie Werner, Cleveland, Ohio ........ -
A. Kunevičienė, Ml; 
Po $1: Vincas Vir:

takienė, Rochester, N. Y 
Kaupas, Verdun, Canada; A. Ogent, Easton, Pa.

no int. (per S. Zavis),’
$70.00

50.00

M. Y......................................21.50
Ludington, Mich.............. 20.00
Binghamton, N. Y...........20.00

10.00 
8.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00) 
5.00 

. 5.00 
5.00 

. 4.00
Žiulis, Brockton, Mass.; N. Bal- 
’.; A. Paukštienė, Miami, Fla.; A.

Spring, Md
Pa................

Visiems viršminėtiems prieteliams didelis ačiū už 
paramą laikraščiui. Sekantį mėnesį prasidės “Laisves” 
prenumeratų vajus. Te 
fondą. Tikimės, kad si

,ipgi sukėlimas finansų į $15,000 
lauksime gražių rezultatų.

‘Laisvės” Administracija

BANKETAS
Pagerbimui mūsų dviejų žymių veikėjų —

LILIJA KAVALIAUSKA Tfe STEFANIJA SASNA

Šimą, kad 
ieną (šeš- 
ngtas pa- 
draugėms 

ir Lili
jai Kavaliauskaitei, prisi
miniau visus Amerikoje 
pergyventus metijs nuo at
važiavimo dienos 
tinos. Prisiminidu mūsų 
pirmą pažintį, pažinau jų 
šiltą draugiškumą.

Atvažiavau į New Yorką 
1942 metais ir apsistojau 
pas tetą A. Paukštienę. 
Tučtuojau, ant rytojaus, te
ta nuvežė mane j 
kuri tada dar buyo ant Lo
rimer gatvės, Brooklyne. 
Spaustuvės darbas man ar
timas. tad buvo idomu pa
matyti, kaip atrodo ir tvar
kosi plačiai žin 
žangus lietuvių 
“Laisvė.”

Tuomet Lilija c^irbo admi
nistracijos raštinėje, o Ste
fanija vedė “Laisvės” vie
tines žinias. Apart raštinės 
darbų, Lilija mielai patar
naudavo savo dr augams iš
pildydama anglų kalba įvai
rias blankas. Anais metais 
aš taip pat panašiu reikalu 
kreipiausi i ia su prašymu, 
ir esu jai dėkinga už pa
slaugas. Nuo pirmos dienos 
užsimezgė mudviejų drau
gystė

Lilija gimė 
kuris tais laikais 
tai lietuviais 
Dar jaunutė bū 
12 metu Y ji pradėjo dai
nuoti Aido cho 
laikotarpiu buvo 
th o Lyros choro 
dama p*erą baisa 
nėr keletą metų 
o-ara aukštai, 
kvtojai, pastebėj 
mus. paskirdavo 
nunti oneretėse 
kvietė dainuoti 
orka Sietyno choras, ja pa
siųsdavo amerikonu organic 
z n ei i a dainuoti 
koncertuose. Ji 
liavo no kitus 
maršrutais.

Kuomet, aš pradėjau da- 
Ivvauti Aido chore ir Liau
dies Teatre, mudviejų drau- 
owste buvo Jo r 
Drauge va;di^ome veika
luose, dainuojame dabar 
Aido chore. Važinėjome 
vaidinti su menininkais no 
kitus miestus. O kiek šiltų 
nrisiminimu iš tu kelionių, 
iš tų maršrutu! Tuos įvai
rius nuotvkius dar ir dabar

Pamačius pranę 
šio mėnesio 28 d 
tadienį) bus sure 
gerbimo banketas 
Stefanijai Sasna: 
jai Kavaliauskai

iš Argen-

“‘Laisvę,”

omas pa-
laikraštis

Brooklvne, 
buvo tirš- 

įugyventas. 
dama (tik

re. Vienu 
ir Maspe- 

nare. Turė- 
ir talentą,

nrasi lavino 
Chorų mo- 
? 1qs gabu- 
Liliią daį- 

! splo. . Ją 
.solo New- ' j

kitu tautu 
daug apke- 
miestus su

tampresnė.

Stefanija Sasna atvažia
vo iš Lietuvos 1913 metais 
į Rochesterį. Kupina tėvy
nės meilės, įstojo į lietuviš
ką organizaciją, kad pasi
guostų lietuvišku žodžiu, 
kad palaikytų lietuvišką 
dvasią. Porai metų praėjus, : 
ji patyrė darbininko būklę, 
pradėjo galvoti apie geresnį 
rytojų, suprato ir matė rei
kalą stoti prie pažangiųjų 
lietuvių. Pradėjo aktyviai 
veikti darbininkų organiza
cijose. Atvažiavusi į N e w 
Yorką 1930 metais, dar dau
giau įsitraukė į pažangųjį 
veikimą buvo pakviesta 
dirbti į Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo C. reda
guoti jų leidžiamą žurnalą 
“Moterų Balsą,” kuriame 
išdirbo apie . porą . metų. 
Stefanija vis daugiau ir 
daugiau me,tęsi į kovą prieš 
darbo žmonių engėjus, da- 
Ivvaudama mitinguose bei 
demonstracijose.

Draugė S. Sasna pradėjo 
dirbti “Laisvės” redakcijo
je 1934 metais. Iš pradžių 
rašė pagelbėdama vienam 
bei kitam, vėliau paėmė 
vesti vietines žinias. Prieš 
10 metų, kuomet pasirodė 
trūkumas .spaustuvėje dar
bininkų, jinai pradėjo rink
ti raides ant linotipo.

Šiandien Stefanija vėl dir
ba redakcijoje ir, reikalui 
esant, padeda prie linotipo. 
Ąpart to, ji ryžtingai lan
ko Aido' choro pamokąs, 
iau virš 15 metų dainuoja 
Aido chore.

Kiekvienas, kuris pažįsta 
drauge Sasną, ją didžiai 
resnektuoia, gerbia jos šil
tą draugiškumą. t 
. Tad sueikime į. “Laisvės” 

salę, šio mėnesio 28 plieną, 
kuomet pągęjrbsime, .šias šir
dingu drąųges.,. Būtų grą
žu. kad drąųgai iš artimes
nių jų miestų-taip pat atsi
lankytų, iuį< oras dar bus 
gana gražus.;

. šio paregimo komisija 
susidaro ■ iš;' <V. Bunkienės, 
P. Ventos, ir J. Lazausko. 
Jie rūpinasi kuo geriausiai 
pavaišinti svečius, kuo įvai
resnę sudaryti programa, 
kuo gražiausiai pagerbti 
pilnai užsitarnavusias drau
ges Stefaniją Sasną ir Li
lija Kavaliauskaitę.

Kad juiu vardai nuskarai-, 
bėtu plačiai po visą Ame
riką!

H. Feiferienė

nriQimind^mnq perkalbame.
Jau virš 30 metu kai Li

bia Kavaliauskaitė dirba 
“I-aisvės” raštinėje. Pir
miausia buvo sekretorė, 
naskui knvgvedė. o dabar 
draugui Pranui Bukniui 
na «i traukus dėl pašlijusios 
sveikatos — Lilija eina ad
ministratorės pareigas.

63 piliečių vardai pasiū-
Ivti kandidatais i Bronxo ir 
Manhattano teisėjus. Skirs 
17.

Bronxe du. buvę policinin
kai prisinažįno neteisingai 
itarę narkotikais porą žmo
nių, kad iš ;ju išgautu išsi
pirkimą. Bet tie žmonės ne
tylėjo.

Šeštadienį, Rugsėjo 28 d.
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.
Pradžia 5 vai. vakaro Bilietas $5 asmeniui

Apart pagerbimo šių dviejų draugių, bus ir ofi
cialus niujorkiečių atidarymas “Laisvės” 
vimui naujų skaityto 
tų. Taipgi pradžia 
biudžeto.

Kviečiame vietiniu 
garbingame bankete.

vajaus ga
jų ir atnaujinimas prenumera- 
sukėlimui finansų 1969 metų

j ir iš toliau dalyvauti šiame
— Rengimo Komisija

GREAT NECK, N. Y.

Isr PIE T ČŠ7 ■-
Rengia LLD 72 kuopa su talka mūsą kaimynų

Sekmadienį, Rugsėjo 15
KINGS POINT PARKE

GREAT NECK, AREA 7
Į parką galima važiuot nuo Red Brook Road

Pradžia 10 vai. ryto. — Pietūs 12 valandą ___________ e_______L_._---------- :----- -
Prašome visus į laiką atvykti. Būsite gražiai 

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

Jeigu tą dieną būtų lietus, tai perslkeląlme Į “Laisvės" salę.
i —Kviečia rengėjaiI P

Pasimatysime šį vakarą
Taigi, šį vakarą, rugsėjo 13 d., penktadienį, 6 vai. 

vakare, visi būsime “Laisves” salėje. Programa bus 
puiki, vakarienė tikrai puotos pamatu ruošiama.

Išleiskime ir priimkime mūsų prietelius, kad jie mū
sų nepamirštų.

Įėjimas $3.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 18 d., 

klubo susirinkimas įvyks 5 
vai. vakare, kur narės bus 
pavaišintos vakariene. Tai
gi, visos ateikime nevalgę.

Pradėkime šį sezoną geni 
ūpu. Sueikime visos; į pir
mąjį mūsų susirinkimą, ku
riame bus galima nutiesti 
gaires viso sezono veiklai.

Valdyba

LLD 13 kuopos žinias
Kuopos susirinkimas įvy

ko rugsėjo 4 d. Nedaug 
narių dalyvavo. Valdybos 
raportai rodo, kad kuopos 
reikalai tvarkingai vedami. 
Visi nariai gerame stovyje. 
Ligonių nėra.

Mirė ilgametis kuopos 
protokolų sekretorius Pet
ras Babarskas. Atsistojimu 
nariai jį pagerbė. Laiki
nai apsiėmė protokolus už
rašyti Valentina Nevins.

Delegatės O. Yakstis, E. 
Jeskevičiūtė ir Valentina 
Nevins plačiai raportavo iš 
LDS seimo, įvykusio liepos 
pradžioje. Aiškino, kad 
seimas buvo sėkmingas, tik 
permažai buvo čiagimių 

j delegatų. Po raportų tę
sėsi ilgos diskusijos. Visi 
kalbėjo^ kad reikia'daugiau 
darbuotis tarp : čiagimių, 
kad fjuos’į t raukti į LDS 
veiklą.' I , »’ 1

Priniiritay kad kuopos^ me
tinis parengiina's įvyks 
gruodžio 15 d. Sekamuose 
susirinkimūotefe teks dau
giau tuo klaušitnu pasitarti.

Sekamas sunsirin k i m a s 
įvvks spalio 2 d., “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.'

Po susirinkimo turėjome 
vaišes, kurias paruošė ir 
visus pavaišino fin. sekr. 
Ona Yakstis. • »

Kuopos narys

New Yorko uosto ir apy
linkės laivakrovių su sam
dytojais derybos
Jei nesusiderės, spalio Į 
gresia streikas visai šiai 
sričiai.

Laisvės ir Taikos 
partijai parašai

New Yorke būriai jaunų 
žmonių lenktyniauja viena
me rajone su kitų rajonų 
veikėjais pas t a n g o s e su
rinkti didžiausią skaičių 
parašų. Siekiama Laisvės 
ir Taikos partiją uždėti ant 
baloto šioje valstijoje.

Rugsėjo 11 spaudoje pra
nešimai sako, kai kurie dis- 
triktai jau turėjo po ketver
tą tūkstančių parašų.

Freedom and Peace par
tija yra nauja parti j a. 
Rinkiminis įstatymas rei
kalauja, kad naujos partijos 
bei atskiri nepriklausomi, 
kndidatai turi surinkti nu
statytus kiekius piliečių pa
rašų, užginančių leidimą 
jiems būti renkamiems.

Parengi m y kalendorius
Rugsėjo 15 d.

Great Necko LLD ku^Pa 
ruošia pietus vietiniam^ 
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” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metini 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

New Yorko dažytojai 
užgyrė sutartį

Išstreikavę 5 savaites 
Painters District Council 9 
nariai sugrįžo į darbus. 
Streikas lietė darbus didžio
siose statybose; mažųjų 
statybų ir pataisų darbūo- 
se dirbantieji nebuvo stab
domi.

Išreikalauta vienoda mo
kestis naujuose' it pataisų 
dąrbuošė.- Iki šiol' mž ' jpą- 
taisinį darbą buvo nustaty
ta mokeštid'^.ŽO’už valari- 
dą, o na:ųjamė‘ datbe po'$5. 
Dabar mokestis, ' dalimis, 
bus pakelta iki $5.60.

Numatyti pakėlimai pen
sijų netekusiems darbingu
mo, mokant pagal skaičių 
išdirbtų metų.

Užsimušė jaunas 
aktyvistas

Auto nelaimėje užsimušė

Mokslininkai iš Vilniaus 
New Yorke!

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad į Jungtines Valsti
jas yra atvykę penki moks
lininkai iš Vilniaus. Suži
nota, kad šiuo tarpu jie 
lankosi mūsų New Yorke. 
Pasinaudojant šia proga, 
rengėjai yra svečius užkvie- 
tę dalyvauti vakarienėje, 
kuri, kaip žinia, ruošiama 
“Laisvės” salėje šiandien 
(penktadienį), rugsėjo 13), 
kuri pavadinta išleistuvių- 
sutiktuvių vakariene. Tiki
masi, kad svečiai iš1 Lietu
vos sostinės galės su mu
mis bendrai lietuviškai pa
sivaišinti. Tai bus džiuįi 
staigmena. . Rep.

i,’ .Ekstra
Pranešta, kad New Yor

ko miesto mokytojų strei
kas tapo atnaujintas. Mat, 
mokytojų federacija kalti
na Apšvietus Tarybą, kad 
ji sulaužė su ja pasirašytą 
sutartį dėl tos 10-ies moky
tojų Ocean-B r o w n s v i 11 e 
distrikte. Mokytojams vie
tos nesugrąžintos. Federa
cija nutarė iš naujo stoti 
į kovą už savo narių teises.

nutrūko. Chris Nelson, 19 m., veik
liai dalyvavęs Queens kole
gijos studentų veiksmuose 
praėjusį pavasarį.

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako ketveri metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė

jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis 
prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš
gelbėti arba tas kan
čias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

Mes jį pagerbiami tebebūdami dalyviais tų 
veiksmų, kuriuos jis brangino ir savu laiku į juos 
daug širdies ir jėgų įdėjo.

Paskutinis pakvietimas
Dar norime priminti, kad 

LDS 72-os kuopos piknikas- 
pietūs įvyksta šį sekmadie
ni, rugsėjo 15 d., gražiame 
Kings Point Parke, Greyt 
Necke. Pradžia 10 vai. fy- 
to, o pietus valgysimu 12 
vai. f

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

ONĄ MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnusj 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

New Yorke pašauktas 
stoti i JAV militarines jė
gas Steve Siegel pareiškė, 
kad “militarinis gyvenimas 
paneigia visus padorius 
žmonijos siekius.”

REIKALINGI KAMBARIAI
Pensininkai ieško išnuomavimui 4 

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

(68-^)

REIKALINGAS PRIŽlŪRftTOJAS
Reikalingas žmogus valymui raš

tinių ir salės. Prašome skambinti: 
MI 1-6887. <0>-69)




