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KRISLAI
Metai be mūsų Rojaus 
Sukasi reakcijos malūnas 
Privilegijuota klasė 
Sudaužė demokratiją 
Dovana “Laisvei”

— Rašo J. Gasiūnas —
Sukanka vieneri metai n|uo 

Rojaus Mizaros mirties (m
1967 m. rugs. 23 d.). Vien iri 

• įuostolingi metai mūsų la j 
rašei ui “Laisvei,” mūsų org 

^įizacijoms ir visam pažang i 
jam judėjimui.

Po R. Mizaros mirties, 
dakcijos darbui pasunkėj 
dar prisidėjo priedinio 
dakcijai darbo spaustuvė 
Tenka padirbėti prie laikraš
čio laužymo.

Gerai, kad Ieva Mizarie 
redakcijoje pavaduoja po p 
ra dienų į savaitę daug dir
bančią St. Sasną.

(Apie Rojų bus daugiau se
kamoje laidoje.)
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Republikonų kandidatas 
ce prezidento vietai Agnėw 
“surado,” kad komunistai v 
dovauja didžiuliam judėjim 
prieš karą Vietname, taip, 
prieš rasinę diskriminaciją.

Agnew pąsakė dar daugi*. 
Komunistų vadovaujamas . 
dėjimas “suokalbiauja” ir 
versti Amerikos valdžią. To 

^judėjimo vadovai esą “šal 
išdavikai” ir kaip tokie ture

baudžiami. t - *.<• ,A
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Tai reakcionierių nieku 1 ė- 
pagrįstas komunistams ir ki- 
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tiems pažangiesieins 
mas, kuriuo tikisi Agnew 
Nixonas pasigaudyti politin 
me ežere daugiau naivių 2
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Izraelio rėmimu demokra 
p r e z i d e n t i nis kandidat 
Humphrey negali nusilei 
Nixonui, pasižadėjusiam arti
miau kooperuoti su Izraeliu 
agresijoje.

Ponas vice p r e z i d e n t
Humphrey pasisakė už sut 
kimą Izraeliui supersoniškų 
sprausminių lėktuvų, kuHe 
dabar skaitosi geriausios lū
šies. Tai būtų žymiai susti 
rintos Izraelio militarinės . 
gos prieš arabus.

Iki šiol prez. Johnsono a
ministracija delsė lėktuvų pnr- 
Uavimą Izraeliui. Tai roc 
kad Humphrey pralenkia 
Jansoną Izraelio'' agresija 
rėmimu.
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Anglijos parlamento narys 
R. šortas parašė “Times’v 
apie vieną privilegijuotą klasę 
Tarybų Sąjungoje. Prašome 
pasiskaityti:

“Klysta tie, kas tvirtir 
jog Tarybų Sąjungoje ne 
privilegijuotų klasių. Yra t 
viena labai privilegijuota gr|u- 
pė — vaikai. Toje 240 mili
jonų gyventojų, 53 įvairių tau
tų šalyje vaikai pirmoje vie
toje. Jiems darželiai ir lop
šeliai, kurių mes, kovojantys 
dėl priderančios švietimo s 
temos, galime tik pavydėti.’

Vaikų auklėjimo klausiniu 
Tarybų Sąjunga 'pirmauja v 
same pasaulyje.
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Socialistai ragina 
sumušti Kfibconą

New Yorkas. — Socialis
tų Partijos nacionalinis ko
mitetas savo susirinkime 
nutarė darbuotis, kad re- 
publikonų kandidatai Nixo
nas ir Agnew būtų rinki
muose sumušti. Taipgi, kad 
būtų sumuštas Wallace.

Partija atsišaukia į pilie
čius tų kandidatų neremti, 
nes jie yra Vietnamo karo 
šalininkai ir abelnai darbo

žmonėms nepriim 
nori pasukti tautą 
vatizmą ir reakcij

Apie demokratų 
tus pasakė tiek, kad jie ge
resni, kaip republikonų kan
didatai ir kad rinkimuose 
geresnio pasirinkijno nebū
sią nes mažų-jų pa 
didatams nėra progos lai- 
laimėti.

įtini. Jie 
į konser- 
ą.
kandida-

tijų kan-

Religinis jaunimo suvažiavimas 
ragina kovot skurdą, rasizmą
Hickory, N. C.—Religinis 

jaunimo Convo suvažiavi
mas aštriai kritikavo baž
nyčias, kurios langų puoši
mui išleidžia daug pinigų, 
o nieko neduoda skurdžių 
pagalbai, nesistengia kovoti 
prieš rasinę diskriminaciją.

Daugiau kaip 200 jaunuo
lių delegatų iš Luteronų 
Bažnyčios Amerikoje vien
balsiai priėmė pasižadėjimo 
rezoliuciją, kurioje pažymė
ta, kad “mūsų tauta yra su-

ir

rasizmo, 
idalinimą 

juodųjų
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skaldyta baltojo 
kuris sudaro pas 
tarp baltųjų 
žmonių.

“Tačiau, mes 
prasti, kad čia
viena rasė — žmonijos ra
sė. Juodieji žmonė: 
baltieji — gražūs, 
— graži”.

Suvažiavimas k 
sus kovoti prieš skurdą ir 
prieš rasinę neapy

s gražus, 
žmonija

viečia vi-

kantą.

savo

Lagos. — Nigerijos armi- 
fą užėmė svarbų miestą 
Owerį Biafra provincijoje. 
Sukilėliams paliko tik vie
nas didesnis miestas.

Biafra provincijos sukilė
liai bandė ją atplėšti nuo 
.Nigerijos ir įsisteigti savo

kaip nepagydoma, o dabar 
jau apie 30,000 moterų nuga
li tą ligą naujausiais gydymo 
būdais.

Tai sveikintinas progresas, 
kad su laiku beveik visų 
gimdos vėžiu susirgusių mo
terų gyvastys galės būti 
gelbėtos. Su laiku ir visos 
žio ligos bus pažabotos.
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“Majoro Daley policija 
daužė demokratiją iki mir
ties” demokratų konvencijos 
metu Chicagoje, pareiškė se
nato sesijoje senatorius St. 
M. Young.

“Policijos brutalumas buvo 
begėdiškas, pasibaisėtinas ir 
pasibiaurėtinas visiems ameri
kiečiams,” mačiusiems tuos 
įvykius televizijoje.

Tūkstančiai jaunuolių suva
žiavo į Chicagą entuziastin
gai paremti sen. McCarthy, 
bet jie buvo policijos buožė
mis ir ašarinėmis 
pavaišinti. Pat^ 
Young, būdamas 
tą viską matė.

Demokratinėje
demokratų konvencijos metu 
užviešpatavo fašizmas. Rei
kia žiūrėti, kad tai niekur 
daugiau nepasikartotų.

su-

bombomis 
senatorius 
Chicagoje,

Chicago j e

Metai 56-ieji

1 s t y b ę.

Nigerija baigia atkariauti 
provinciją Biafrą 

nepriklausomą v a 
Juos sukurstė svetimų ša
lių imperialistai, pažadėda
mi pagalbą.

Biafra bene gamtiniai 
turtingiausia provi 
gerijoje. Todėl į j 
si neokolonistai. Civilinis 
karas dabar taip 
no, kad šiuo metu 
čia badas.

nei ja Ni- 
ą veržia-

ją nuali- 
ten siau-

Aukš-

Teisėjas sulaikė 113 
rezervistų išvežimą
Washingtonas

čiausiojo Teismo teisėjas
Douglas sulaikė 113 rezer
vistų išvežimą į "Vietnamą. 
Savo prašyme tei 
nurodė, kad jų vežimas į 
Vietnamo karo lauką yra

sėjui jie

Tie rezervistai qabar pa
likti iki spalio 7 dienos, kai 
Aukščiausiasis Teismas jų 
skundą svarstys ir išspręs, 
ar valdžia legaliai elgiasi 
rezervistus veždama į Viet
namą.

Londonas. — 1,300 mokyk
lų pradėjo naujus mokslo 
metus sujungtomis televizi
jos pamokomis, įvairiomis 
mokslinėmis temomis.

Houston, Texas.—Gamb- 
leris Carlos Marcellio gavo 
dvejų metų kalėj liną už už
puolimą ant FBI agento, 
kuris bandė jį areštuoti.

Jungtinėse Valstijose ka 
met suserga gimdos vėž 
apie 44,000 moterų. Kasm 
nuo tos baisios ligos numiiįš- 

apie 14,000 moterų.
* Vėžio ligų specialistas dr.
B. .Gusbergas nurodo, kad pi 
m^i ši liga būdavo skaitom

3.
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“ Laisvės” kaimynas ir stam
bus rėmėjas Petras Bieliaus
kas vėl atėjo su gražia para
ma. Petras “Laisvei” padova
nojo vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės serą.

Širdingai jam dėkui už to
kią stambią “Laisvei” paramą.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos nusitarė ne
dalyvauti Bulgarijos preky
bos parodoje, reiškiant pro
testą už Bulgarijos dalyva
vimą invazijoje Čekoslova
kijoje.

Sunki moterų padėtis Ispanijoje
Paryžius. — 75 procentus 

moterų, dirbančių Ispanijos 
pramonėje, sudaro nekvali
fikuotos darbininkės, rašė 
laikraštis “Mond” straips
nyje, skirtame moterų pa
dėčiai Ispanijoje.

Iš tikrųjų, įmonininkai, 
pavyzdžiui, nepriima į dar
bą ištekėjusių moterų. Laik
raščio “Inforrifesion Espan- 
j ola” duomenimis, 90-čiai 
procentų dirbančių ištekė
jusių moterų pavyko tapti 
tik tarnaitėmis.

Didelei daliai moterų 
aukštasis mokslas nepriei
namas. Pasak laikraščio 
“Pueblo”, Ispanijos moterų 
tarpe daug neraštingų.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos vidaus reikalų minist
ras Benda išvyko Izraeliu 
tartis dėl glaudesnių ryšių, 
ypač arabų klausimu.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga paleido į erdves sateli
tą Nr. 241.

Tar. Sąjunga už nusiginklavimą
Jungtinės Tautos gavo 

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro Gromiko 
memorandumą dėl nusigink
lavimo.

Gromiko nurodo, kad 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja turėtų turėti sa
vo programoje nusiginkla
vimo klausimą.

Asamblėja susirinks seka
mą antradienį svarstyti 
daugelį pasaulinių klausi
mų.

Rezignavo erdvių 
administratorius

Washingtonas. — Natio
nal Aeronautics and Space 
administracijos galva Ja
mes Webb rezignavo. Sako
ma, jis nepasitenkinęs JAV 
progresu erdvėse. Tarybų 
Sąjunga, jis sako, palieka 
pirmaujanti jėga erdvėse.

Paryžius. — Komunistų 
kandidatai Rosny Sous Bois 
rajone gavo 7.5% balsų dau
giau, kaip birželio mėn. 
rinkimuose.

Tokijas. — Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų viršinin
kai tariasi apie “saugumo 
problemas” Azijoje. JAV 
norėtų daugiau Japonijos 
paramos Vietnamo karui.

Khartoum. — Sudanas ga
vo iš Tarybų Sąjungos įvai
rių ginklų, tarp kurių yra 
ir Mig lėktuvų.

IMW tvirtina Vakarų
Vokietijų

Washingtonas. — Prez. 
Johnsono administracija 
paskelbė planą militariniai 
tvirtinti Vakarų Vokietiją.

Jungtinės Valstijos siun
čia keturis eskadronus F-4 
bombonešių ir kitokių mili- 
tarinių lėktuvų, taipgi, dvi 
brigadas mechanizuotos in- 
fanterijos (pėstininkų).

Už poros mėnesių Vaka
rų Vokietijoje įvyks NATO 
militariniai manevrai, ku

riuose Amerikos militarinės 
jėgos nori geriausiai pasi
rodyti.

Johnsono administracija 
aiškina, kad Varšuvos Su
tarties jėgų invazija Čekos- 
1 o v a k i j o j e reikalaujanti 
tvirtinti Vakarų Vokietijos 
militarinės jėgas.

Newark, N. J. — Trauki
niams susidūrus 88 žmonės 
sužeisti.

Zambijos prezidentas skundžiasi 
baltąją palaikomu teroru

Paryžius.—Jungtinių Tau
tų sušauktoje žmogiškumo 
teisių konferencijoje Zam
bijos prezidentas dr. Ken
neth D. Kaunda ašaroda
mas aiškino, kaip baltieji 
nesiskaito su žmogi š k u m o 
teisėmis Afrikoje, kaip jie 
begėdiškai išnaudoja ir per
sekioja afrikiečius.

Ilgoje kalboje prez. Ka
unda išdėstė sunkią afrikie
čių padėtį ten, kur baltie
ji kolonistai dar tebėra įsi

tvirtinę, kaip Pietų Afrikos 
Respubl i k o j e, Rodezijoje, 
Portugalijos kolonijose ir 
dar kitur.

Zambija patapo nepriklau
soma respublika 1964 me
tais iš pirmiaus buvusios 
Šiaurės Rodezijos kolonijos. 
Zambija turi 3,837,000 gy
ventojų.

Washingtonas. — Laivy
nas paleido namo apie 600 
rezervistų.

Socialdemokratai vėl laimėjo 
Švedijos parlamento rinkimus

a—----------------------------- ------- ——
Chicago. — Demokratinė 

studentų Draugija nusitarė 
turėti konvenciją apie, spa
lio vidurį. Aptars rudens ir 
žiemos veiklos planą; kovą 
už studentų teises mokyklo
se.

New Delhi.—Indijos svei
katos ministras Sinha atsi
šaukė į 100 milijonų vedusių 
Indijos porų, kad jos laiky
tųsi gimdymo kontrolės..

Užmušė “raganių”
Kampala, Uganda.—Far- 

meriai apkaltino D. Kamu- 
larį, kaip raganių už saus
rą ir vietoje nužudė.

Neįprastas reiškinys
Oslas.—Rugsėjo 11 d. va

kare viršum Oslo nuūžė ne
regėto stiprumo audra.

Kaip praneša laikraštis 
“Morgenposten,” sutriko 
miesto aprūpinimo elektra 
sistema, taip pat sustojo 
transporto eismas, net trau
kinių eismas viename met
ro spindulyje.

Smarki audra tokiu me
tų laiku, pažymi laikraš
tis,—Norvegijai neįprastas 
reiškinys.

TASS-ELTA

Clevelandas. — Plėšikai 
nužudė taverno savininką, 
bartenderį, prostitutę ir 
vieną pašalinį. Jų lavonai 
buvo numesti Rockefellerio 
Parke.

Stockholmas. — Švedij o s 
socialdemokratai ir vėl lai
mėjo rinkimus. Parlamente 
jie turės 124 atstovus iš 
visų 233 atstovų. Dešiniųjų 
ir kairiųjų partijų balsai 
nupuolė.

Socialdemokratai jau iš
laikė valdžią Švedijoje per 
36 metus. Buvo manyta, 
kad šiuose rinkimuose jie 
negaus daugumos p a r 1 a- 
mento atstovų, bet išėjo lai
mėtojais.

Mirė unijų vadovas 
John Grogan

Jersey City, N. J. — Nuo 
širdies smūgio mirė John J. 
Grogan, AFL-CIO vice pre
zidentas, Industrial Union 
of Marine and Shipbuilding 
Workers of America prezi
dentas, Hudson pavieto 
klerkas, b u v ę s Hoboken 
miesto majoras.

Mirdamas turėjo tik 53 
metus amžiaus. Buvo veik
lus unijose ir politikoje. 
Mirė Hudson pavieto admi
nistracijos raštinėje, be- 
ruošdamas balotus lapkričio 
rinkimams.

JAV lėktuvai virš 
Čekoslovakijos

Maskva. — Dienraštis “Iz- 
vestija” rašo, kad keliais 
atvejais Jungtinių Valstijų 
žvalgybiniai lėktuvai skrai
dė virš Čekoslovakijos prie 
Vakarų Vokietijos sienos.

Sakoma, jie ten žvalgėsi 
pasienyje tikslu numatyti 
Tarybų Sąjungos kareivių 
pozicijas.

(3------------------------------------------------ —

Yutah, Neb. — Traukinys 
sudaužė automobilį, kuria-
me užmušta motina su ke
turiais vaikais.

Dideli potvyniai 
Anglijoje

Londonas.—Potvyniai ap
sėmė apie 1,000 ketv. my
lių, padarydami labai daug 
žalos ir nusinešdami tam 
tikrą skaičių gyvybių.

. Buvo apsemta pietinė 
Londono dalis, Kent, Sur
rey ir Sussex sritys. Heli
kopteriai, kariuomenė ir po
licija gelbėjo žmones. Tai 
buvo didžiausi potvyniai 
per 15 metų.

Binghamton, N. Y.
Ketvirtadienio rytą drau

ge Ona Wellus telefonu pra
nešė, kad staiga nuo šir
dies priepuolio mirė jos se
sutė, ilgametė “Laisvės” ir 
visos pažangiosios spaudos 
vajininkė Marijona Kazlau
skienė (buvusi žvirblienė)* 
Trečiadienio vakarą daly
vavo moterų susirinkime, 
dar gražiai pakalbėjo, bet 
išėjus iš susirinkimo ant ša
ligatvio sukrito ir nuvežta 
į ligoninę mirė.

Velionė buvo apie 75 me
tų amžiaus. Palaikai pašar
voti Chopyak šermeninėje, 
326 Prospect St., bus laido
jama šeštadienį, rugsėjo 21 
dieną.

Mūsų giliausia užuojauta 
draugei Onai Wellus ir vi
siems velionės artimiesiems 
bei draugams.

“L.” Redakcija
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Jų žodžiai ir darbai
SUSIKIRTIMAI tarp Izraelio ir arabiškų valstybių 

(Jordano ir Egipto) šiomis dienomis gerokai paaštrėjo. 
Vienų ant kitų užpuldinėjimai padažnėjo. Esama ir au- 
ku užmuštais ir sužeistais.

Dar kartą buvo susirinkusi Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba aptarimui Viudriniuose Rytuose įtemptos pa
vojingos padėties, bet su jos nutarimais ir nuomone nie
kas nesiskaito. Į jos reikalavimą, kad Izraelio, armijos 
iš arabų žemių išsikraustytų, Izraelio vyriausybė nusi- 
spiovė ir tebelaiko jas okupavus.

Vėl prabilo ir Jungtinės Arabų Respublikos (Egipto) 
prezidentas Nasseris. Jis vėl siūlo “arabų bendrą frontą 
prieš Izraelį.” Jis teisingai argumentuoja, kad Izraelio 
agresijai užstoti kelią ir jo armijas iškraustyti iš už
grobtų sričių, galėtų tiktai suvienytos visų arabiškų vals
tybių jėgos. Deja, jos negali susitarti.

Abejotina, ar kas nors greitoje ateityje išeis ir iš šio 
vėliausio Nasserio kreipimosi į arabus. Jiems, matyt, su
sivienyti nelengva. Daugelis jų, sakoma, kreivai žiūri į 

. Jungtinės Arabų Respublikos vadovybę. Jiems atro
do, kad Nasseris nori pakelti savo prestižą ir tapti viso 
arabiškojo pasaulio galva ir vadu. O jie jam to, žino
ma, pavydi.

Kaip tą kliūtį iš kelio pašalinti? Ar bus galima 
ją pašalinti?

Tik ateitis parodys.

PAKVAIŠĖLIO 
SAPALIOJIMAI

Chicagos kunigų “Drau
ge” (rugs. 12 d.) koks ten 
slapukas “J. Žvilb.” matęs ar 
skaitęs Robert Payne anglų 
kalba knygą “Marx.”. Toje 
knygoje ;is suradęs tiesiog 
baisių dalykų apie tą didįjį 
mokslinio socializmo tėvą. 
Ir “J. Žvilb.” spalio ja:

“Marksas, draugę su sąyp 
sėbru Engelsu, buvo tęroro 
šalmiukai. Vadų žudymas, 
valdinių pastatų deginimas, 
mašinų daužymas, šimtų 
žmonių išnaikinimas buvo 
jų net skatinamas, kaip re
voliucinė priemonė.

.. .Marksas nesiskaitė su 
priemonėmis — šalindamas 
jam nepatinkamus ir įbruk
damas savo šalininkus į pos
tus. ..”

Tai paskutinio pakvaišė
lio sapaliojimas. Kas yra 
nors kiek susipažinęs su 
Markso ir Engelso raštais 
ir veikla, tas žino, kad jiedu 
tokias teroro priemones 
griežčiausiai atmetė ir pa
smerkė.

nam atrodo, kad perkėli
mas geriau atitinka žodžio 
“transplantation” reikšmę, 
o kitas mano, kad persodi
nimas.

“Plant flowers,” “plant 
trees,” “plant vegetables” 
lietuviškai “sodinti gėles,” 
“sodinti medžius,” “sodinti 
daržoves.”

“Transplant f lo w e r s,” 
“transplant trees” ir t. t. 
lietuviškai—“persodinti gė
les,” “persodint medžius” ir 
t t. Taigi, atrodo, kad tiks
liau žodžio “transplanta
tion” prasmę išreiškia per
sodinimas, negu perkėlimas.

Nigerijos civilinis karas
FEDERALINĖ Nigerijos valdžia nė nekalba apie 

suteikimą Biafros provincijai nepriklausomybės- Jos 
armija veda aštrius puolimus prieš Biafros provincijos 
miestus ir miestelius. Ji turi nemenkų laimėjimų. Ji ma
no, kad ji pajėgs susidoroti su sukilusia Biafra.

Biafra susilaukė skaudaus smūgio iš netikėtos pusės. 
Ir tai gali būti jos viltims 
Afrikos Vienybės Organiz 
si atbundančios Afrikos lyderiai ir nutarė patarti Biaf> 
rai atsisakyti nepriklausę į ’ *’ ’ -j-4--TT-
dinasi, sukilusi Biafra tap 
kai kurių Afrikos valstybių savo kovai už nepriklauso
mybę paramos. Esant ta 
sunku savo tikslą pasiekti.

mirtinas smūgis. Jis atėjo iš 
acijos. Susirinko patys žymiUu-

įnybės ir padėti ginklus. Va- 
o izoliuota. Na, o ji tikėjosi iš

p izoliuotai, jai pasidaro labai

Juodi gražūs, Raiti gražūs.
onų bažnyčios jaunimo pasisa- vyzdžiui,MUMS patinka Lute

kymas. Jie savo balsą terė dviem svarbiais klausimais. 
Jų pasakymas, kad A m c; riko s bažnyčios daugiau lė
šų skiria savo spalvotiems langams, negu biednuome- 
nei, yra šimtu procentų teisingas- Beveik visur didžiausi 
ir gražiausiai išpuošti p; 
ros. Kiek ten turto ir br 
nai žmonių aplinkui jas vaikštinėja alkani!

Teisingas šių jaunuo 
simu. Savo priimtoje rez 
“Mes esame atsakingi.

įstatai yra bažnyčios ir kated- 
ingenybių sukrauta! O milijo-

DVI KALBOS, 
DVI KULTŪROS!

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” (rugs. 13 d.) skaitome 
įdomų vedamąjį apie santy
kius tarp angliškai kalban
čių ir prancūziškai kalban
čių kanadiečių.

“Liaudies Balsas” sako:
Kas yyksta viename Montre- 

alo priemiestyje aiškiai rodo, 
kad sunku bus pravesti dvi- 
kalbiškųmo , politiką Kanado
je, kurią numatė dvikalbišku- 
mo ir dvikultūriškumo komisi
ja. Ypač tas bus sunku įgy
vendinti angliškoje Kanadoje, 
nes angliškai kalbančiųjų tar
pe yra1 nemažai1 užsispyrimo. 
“Kam. mums to reikia? Mes 
bę to apsiėjome 100 metų, 
tai kam dabar kišti?” sako ne 
vienas.

Siauras nacionalizmas yra 
didžiausias kaltininkas. Ypač 
kai jo griebiasi vadovai. Pa-

, Kvebeko švietimo 
ministerija sako, kad Kvebe
ke gyvenantieji turi pirmiau
sia mokėti francūziškai. Bet 
jeigu yra žmonių, kurie ne
mato reikalo? Ką tuomet su 
tokiais daryti? O tokiame 
mieste, kaip Montrealas, gali
ma apsieiti su angliška kalba.

Vaikus galima pratinti prieių pasisakymas ir rasiniu klau-
oliucijoje jie, be kita ko, sako: abiejų kalbų visoje Kanadoje.
Mes turime suprasti, kad mes Mokytose turėtų būti privalo- 

esame tauta, rasizmo padalyta. Mes pagimdėme šį pasi-' 
juodųjų. Tuo tarpu n)es turime 
tiktai viena rase, būtent, žmo-

dalijimą tarp baltųjų ir 
suprasti, kad mes esame 
nių rasė. Juodi yra gražūs, balti yra gražūs, visi žmo
nės yra gražūs.”

Koks laimingas paša 
ni į kitus taip žiūrėtų!

Bisi žmonės gražūs,

ulis būtų, jeigu visi žmonės vie-

visos spalvos gražios!

Piktas kandidatas
REPUBLIKONŲ p 

dentus Spiro T. Agnew 
rinkimus, nustatytų ribas, kiek kas turime teisės su val
džios politika nesutikti, 
nustatysime, kas yra ta 
provokacija.”

artijos kandidatas į viceprezi- 
sako, kad republikęnai, laimėję

Girdi, “mes aiškiai ir griežtai 
ikinga konfrontacija, o kas yra 

Vadinasi, kas Nixono? Agnew, valdžiai ne
patiktų, tas būtų paskelbtas “provokaęija” ir triuškiną-.

mas mokymas abiejų kalbų. 
Kvebeke, be francūzų kalbos, 
turėtų būti mokoma ir angliš
kos. Kitose provincijose, be 
angliškos, turėtų būti mokoma 
ir francųzų kalbos. Tai nebū
tų jokia sunkenybė. Tiesa, gy
ventojams tokiose vietose, kur 
i^iekas nekalba viena ar kita 
kalba, tas bereikalinga, bet 
aplamai žalos nepad a r y t ų , 
Kanados vienybės interesai to 
reikalauja.

Bęt suaugusius reiktų jau 
užmiršti. Ir dėl to, kad jie ne
moka francūzų kalbos, nereik
tų diskriminuoti. Jiems jau 
sunku ją išmokti.

ma.
Tame ir pavojus Amerikai, 

publikonai siektų atsuk 
laikus.

Laimėję rinkimus re-? 
;i istorijos natą į Joe McCarthy

PERSODINTI AR 
PERKELTI ŠIRDĮ?

Vilniaus “Tiesoje”

Paminklams išsaug
Vilnius. — 30,000 ru 

jau suplaukė į Lietuvos 
minklų apsaugos fondą, 
rio lėšos dabar skiria: 
Vilniaus pilims, D. Poškos 

-“Baubliams,” ir būvu 
Dimitravo koncentraci 
stovyklai tirti, restaur 
ir apsaugoti.

ilių 
Pa
ku
los

šiai 
jos 
loti

Lietuvos gyventojai viso
keriopai remia Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros 
draugijos veiklą. Neseniai 
nemažą pinigų sumą Lietu
vos kraštotyrininkams pa
skyrė ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuviu pąžan^ 
gus veikėjas Antanas Pet
riką.

(“Gimtasis kraštas”)

eina 
mokslininkų diskusijos dėl 
terminologijos: kaip tei
singiau arba tiksliau sa
kyti: persodino ar perkėlė 
širdį? J. Palionis sako, kad 
geriau ir tiksliau sakyti 
“perkelti, perkėlimas,” bet 
L.' Pilaitis mano, kad rei
kia sakyti ‘‘persodinti, per
sodinimas.”
Ginčas eina dėl išvertimo į 

lietuvių kalbą angliško žo- 
džio “transplantation.” Vie:

PUIKUS SUMANYMAS 
IR PASIŪLYMAS! '

Mums atrodo, kad Alek
sandro Šokolovo lietuviams 
pasiūlymas, kurį randame 
dienraštyje “Tiesoje” (rugs. 
12 d.), yra labai geras. So
kolovas sako::

Prieš kurį laiką teko lan
kytis Lietuvoje, susipažinti su 
turtinga jūsų dabartimi ir įdo
mia praeitimi, atsispindinčia 
visų pirma architektūriniuose 
paminkluose. Jūsų kultūros ir 
turizmo organizacijoms nori
me pasiūlyti, remiantis Lietu
vos senovės paminklais, sukur
ti spektaklius “Garsas ir švie
sa.” Kai kur toks reginys 
plačiai patraukia turistus ir 
yra gan svarbus propagandos 
veiksnys.

Tokį spektaklį teko matyti 
Kaire. Per puskilometrį nuo 
sfinkso erdviame amfiteatre 
susirenka publika. Visiškoje 
tamsoje iš galingų garsiakal
bių pasigirsta stereofoninė 
muzika. Magnetinė juostelė 
sinchronizuota' su įvairiaspal
viais prožektoriais, apšvie
čiančiais sfinksą ir piramides. 
Muziką pakeičia aktoriaus 
balsaą, skaitantis .įdomų teks
tą. Tarsi pats; sfinksas pasa
koja, ką jis matė per ilgus 
šimtmečius. Tai ne puslapiai 
iš istorijos vadovėlio, ne tu
ristų gido konspektas: “žvilg
terėkite į dešinę! Ten jūs ma
tote”. . . bet literatūros kūri
nys, parašytas sodria kalba. 
Kiekvienas seansas arabų, 
prancūzų ir anglų kalbomis 
trunka maždaug 45 minutes.

Labai daug “Garso ir švie
sos” spektaklių galima maty
ti Prancūzijoje. Luarą juosia 
tikras pilių vėrinys, ir vaka- ’ 
rais prie jų rengiami tokie re
giniai. Diktorių tekste nema
ža padavimų, nuotykių, pasa
kojimų, bet viskas gražiai ir 
sumaniai susieta.

Taigi, manau, kad Tarybų 
Lietuva, turėdama g r a ž ų j į 
Vilnių, Kauną, Trakus, turtin
gą istoriją, galėtų tapti “švie
sos ir garso” spektaklių pasta
tymo Tarybų Sąjungoje pio
niere.

Įsivaizduokime : šimtas žiū
rovų Gedimino kalne ir tūks
tantis žiūrovų jo papėdėje ža
visi vakarinio Vilniaus pano
rama, klausosi jo istorijos.

Vis tirštėja1 šešėliai, aidi se
novinė lietuvių muzika, ir iš 
parko gilumos pasigirdęs bal
sas pradeda pasakoti legendą 
apie geležinį vilką... Pasa
kojimą pakeičia muzika, aidi 
trimitai, girdėti metalo žvan
gėjimas. Tai .kryžiuočiai štur
muoja neprieinamą pilį. . .

Skirtingai nuo tokio žanro 
spektaklių Vakaruose, pasa
kojimą reikėtų susieti su mū
sų dienomis, papasakoti 'ir 
apie Didįjį Tėvynės karą, apie 
dabartinės Lietuvos žmones, 
godžių, čia yra apie ką pagal
voti.

Dar 'vienas pasiūlymas: įra
šykite į juosteles ąrba plokš
teles varpais atitekamus mu
zikos kūrinius Kaune, Vilniu
je ir pardavinėkite šiuos įra
šus. Pavyzdžiui, nepaprastai 
didelę 'paklausą turi plokšte
lės “Rostovo varpų skambe-

1 sys.”

Jonas Šileika gimė (1883 s 
m. liepos 2 d.) ir užaugo 
prie gražių Nemuno kran
tų, kuriuos vėliau taip pui- 1 
kiai pavaizdavo drobėse.

Didelę įtaką jo vystymui
si turėjo motina — puikių 
margaspalvių raštų audėja, 
senelis Jurgis Šileika, daug 
metų vadovavęęs taip va
dina moms “audinyčioms,” 
kuriose būdavo audžiamos 
staltiesės. Skaityti namuo
se pramokė tėvas ir dėdė 
Jonas. Tik vienuolikos me
tų sulaukęs, mažasis Jonu
kas pradėjo lankyti pra
džios mokyklą, pasižymėjo 
savo piešiniais.

Toliau busimasis daili
ninkas gyveno ir mokėsi 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, aplankęs žymiausius 
Europos dailės muziejus, 
gilino tapybos studijas 
Miunchene.

Nuo 1909 metų J. Šileika 
būdamas dar Chicagos dai
lės instituto studentas, pra
deda dalyvauti lietuvių dai
lės parodose Vilniuje, — 
pradžioje daugiausia studi
jiniais darbais, vėliau jau 
Lietuvoje nutapytais pane
munės peizažais.

žemaitės portretas
Pirmojo pasaulinio karo 

dienomis dailininkas vėl iš
važiuoja į JAV ir ten dirba. 
Iš to meto kūrinių paminė
tini meno garsenybių port
retai (1919 m.). Buvo pa
daręs ir senovės lietuvių 
dievų — Perkūno, Pokliaus, . 
Patrimpo bei Krivių .-Kri- 
vaičio vaizdus. Tačiau žy
miausias šio laikotarpio dai
lininko kūrinys buvo rašy
tojos Žemaitės portretas 
(1920) m.)

Tuo mętu pašytąją buvo 
Amerikoje ir, dailininkui ■ 
panorus nutapyti jos port
retą, mielai sutiko ir papra
šė jo, kad paveikslo fone 
būtų ir paprastas lietuviš
kas diemedis, kurį jai pa
dovanojo Amerikos lietu
vės. Žemaitė portrete — 
kaimiškais drabužiais, sė
dinti prie linine staltiese pa
dengto stalo. Rašytoja su
sikaupusi, truputį liūdnoka. 
Žemaitės portretas buvo 
eksponuotas Čikagoje dailės 
parodoje, kur buvo atžymė
tas premija, vėliau išleistas 
spalvota atvirute liko po
puliarus Amerikos lietuvių 
tarpe.

Kiti portretai
Ir vėlesni geriausi daili

ninko portretai pilni rim
ties, susimąstymo, monu
mentalūs. Dailininką labiau
siai žavi .gilaus intelekto 
žmogus, ar tai būtų moksli
ninkas, menininkas ar pa
prastas valstietis.

IŠ t ai kompozitoriaus J. 
Naujalio portretas, nuta
pytas 1924 metais Brūžėje, 
kur tuo metu kompozitorius 
vasarojo. Ramus ir rim
tas kompozitorius žvelgia 
tiesiai į žiūrovą. Dangumi 
lyg muzikos akordai plau
kia šviesūs debesys, vande
ny plūduriuoja sieliai, ap
linkui žaliuoja ir mėlynuo
ja Nemuno krantai. Teptu
ko potepiai laisvi, platūs, 
dekoratyvūs. Žiūri į port
retą ir prisimeni J. Nau
jalio “Svajonę” arba “Lie- 

' i tuva brangi.”
Kitas nemažiau sodrus, 

pilnas vasaros saulės, — re
žisieriaus ir dramaturgo B. 
Dauguviečio portretas. Ta
pytas jis 1927 metais Riog- 
liškyje netoli dailininko tė
viškės, taip pat prie Nemu
no. Portretas pasižymi ryš
kiu charakterio perteikimu,

stipria spalvine gama, tvir
tu piešiniu ir meistrišku 
potepiu. Tai giliai indivi- l 
dualus ir kartu apibendrin
tas pažangaus to meto in
teligento paveikslas.

Organiškai su gamta, su 
savo gimtuoju kraštu su
sietą žmogų matome ir se
nuko Baltramiejaus Sut
kaus portrete. Tai papras
tas valstietis, nuėjęs sunkų 
gyvenimo kelią, pražilęs ir 
pasenęs, ibet ramus ir di
dingas savo paprastume, 
sėdi pasirėmęs lazda prie 
Nemuno krantų.

Daug dar dailininkas nu
tapė gerų portretų, bet šie 
bene patys stipriausi jo kū
ryboje.

Iš vėlesniais metais su
kurtų portretų paminėtini 
pažangaus Amerikos lietu
vių rašytojo Dėdės Šerno— 
Juozo Adomaičio, archeolo
go Tarasenkos, dailininkų 
Z. Petravičiaus, J. Buračo, 
rašytojų L. Tolstojaus, A. 
Puškino ir A.Mickevičiaus 
(“Poetų draugystė”), pa
ties dailininko autoportre
tas.

Puikus gamtos peizažai
J. Šileika sukūrė ir ne

maža puikių lietuviškos 
gamtos peizažų, daugiau
sia —- numylėto Nemuno,

Kauno, ir jo apylinkių vaiz- 
dų.

Panemunės peizažuose 
ryškiai perteikta Lietuvos 
gamta, medžiais apaugusio^ 
mis sodybomis, Nemuno’ 
slėnyje dirbančiais žmonė- ' 
mis. Gimęs ir augęs vals
tiečio šeimoje, dailininkas 
stipriai mylėjo žemę, jos 
laukus ir pievas, upes ir ža
liuojančius miškus. Nema
žiau jis mylėjo ir žmones.

Daugelyje panemunės pei
zažų parodytas ir žmogus, 
kuris dar labiau pagyvina 
ir šiaip išraiškingą gamtos 
vaizdą. Tai į darbą einanti 
grėbėja, senukas, sėdintis 
prie savo sodybos, šiena- 
piūtės ar rugiapiūtės vaiz
dai.

Nemaža peizažų skirta 
Kaunui ir jo apylinkėms. 
Čia matome Kauno sena
miestį, Nemuno ir Neries 
santakoje senąją Kauno 
pilį, Aleksoto bei žaliakal-M 
nio šlaitus, Mickevičiaus

bei žydintį gėlyną prie dai
lininko namų. Kauno gro
žis atskleistas įvairiausiais 
metų laikais ir įvairiomis 
nuotaikomis.

Geriausi Jono Šileikos kū
riniai, jo žymiausi portre
tai ir peizažai įėjo į lietu
vių dailės istoriją, užimda
mi joje prideramą vietą 
(dailininkas mirė 1960 m.).

Kazys Abramavičius

Ūkyje, apdovanotame ordinu
Beveik šešis tūkstančius 

hektarų Ventos pakrantė
mis nusidriekia žinomo ša
lyje Kuršėnų tarybinio ūkio 
žemės. Jam .jau penkiolika 
metų vadovauja Socialisti
nio Darbo Didvyris, TSRS' 
Aukščia u s i o s i o š Tarybos 
deputatas Povilas Maskoliū
nas! fr'-' ; 'l'-

Kiekvieną, apsilankiusį 
šiame ūkyje, pirmiausia- su
domina vadinamasis kiau
lienos fabrikas. Du vyrai— 
Stasys Jankus ir Antanas 
Šukys — augina pusantro 
tūkstančio kiaulių. Visus 
pagrindinius darbus, čia, at
lieka mechanizmai. Ir nors 
šio “fabriko” statyba ūkiui 
atsiėjo nepigiai, bet ji apsi
mokėjo, Tai paskatino ženg
ti sekantį žingsnį. Šiuo 
metu statoma dar didesnė ir 
modernesnė kiaulių ferma. 
Šalia plento į Šiaulius iškils 
ištisas pastatų kompleksas: 
specializuotos patalpos 
kiaulėms paršiuotis, veisli
nėms kiaulėms laikyt, at
junkytiems paršeliams au
ginti, mechanizuotas pašarų 
ruošimo cechas, sandėliai, 
veteri narinė laboratorija. 
Tai bus vienas stambiausių 
bekono “fabrikų” Pabaltijy
je-

Kiaulių auginimas ir pe
nėjimas — pagrindinė ūkio 
specializavimo kryptis. Ta
čiau kuršėniečiai daug dė
mesio skiria ir kitoms ga
mybos sritims. Vis labiau 
didėja gamybos rentabilu
mas. Į penkmečio sąskaitą 
kolektyvas jau įnešė dau-

giau kaip pusę milijono 
rublių viršplaninio pelno. 
Pernai ūkiui buvo suteiktas 
garbingas komunistinio dar
bo' ūkio vardas.

...Kuršėnų tapybiniame 
ūkyje ir svečią, ir'seiniinin- 
k;ą 'džiugįha daugybė, naujų*1 
pa statų. J1 Pastaraisiais me 
tais čiW'paštatyt6š'6 karvi
dės/5 kiaulidės, 2 technikos 
remonto dirbtuves, mecha
nizuoti Sandėliai, šieno mil
tų gamybos cechas. Cent
rinėje ūkio gyvenvietėje iš
sirikiavo pirmieji nauji gy
venamieji namai, aštuonme
tė mokykla, greitai» subo
luos dideli kultūros rūmai, 
administracinis pastatas ... 
Dvigubai išaugs sodas, ku
ris dabar užima daugiau 
kaip 90 hektarų, gyvenvie
tės ir gamybiniai sektoriai 
pasipuoš medžių j uosto
mis.

Lenino ordinu apdovano
to Kuršėnų tarybinio ūkio 
kolektyvas yra užsibrėžęs 
didelę darbų programą.

V. Maižius
, ,, ų

Policininkai ir vagys r 
Kolumbuos sostinėje Be

gotoje policija areštavo ter
mos “Pinkertono anūkai” 
savininką Rodrigesą. Dau
gelį metų jo vadovaujama 
kontora labai sėkmingai su
rasdavo pavogtus automo
bilius. Mašinos paprastai 
buvo grąžinamos savinin
kams tvarkingos, netgi su 
benzino atsarga. Paaiškėjo, 
kad mašinas vogdavo šios 
firmos detektyvai.

Kuršėnų tarybinio ūkio kiaulienos “fabrikas”.
A. Dilioj (ELTOS) nuofr^
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Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar
(Tąsa)

Apie bažnyčios vaidmenį
Katalikų dvasininkija dažnai mėgsta 

save vaizduoja lietuvių liaudies interesų 
gynėja. Kunigai stengiasi tikintiesiems 
įteigti mintį, kad katalikų bažnyčia vai
dino ir vaidina progresyvų vaidmenį 
Lietuvos istorijoje ir kac. jos nuopelnai 
lietuvių tautai yra labai 
paganda dvasininkai stei 
tikintiesiems buržuazinį 
Apie tai byloja Vilniaus 
mo technikumo moksleiv 
laiškas:

“Ne kiekvienas sugeba 
singai suprasti epochos 
buvo ir su manim. Aš b 
į klystkelius ir daug perg 
pratau, kuris kelias tiesus 
bingas, o kuris veda į aklavietę. Mano 
nukrypimas įvyko todėl, 
žmonių, kurie į ausį šnib

yvų vaidmenį

dideli. Šia pro- 
giasi įskiepyti 
nacionalizmą, 

kultūros-švieti- 
io S. Jankūno

iš karto ir tei- 
įvykius. Taip 

u vau nukrypęs 
yvenau, kol su- 
, platus ir gar-

kad atsirado 
___ ..._____ c __ c . ždėjo, kad ko- 

*munistų pastangos atststyti sugriautą 
pramonę tuščios, šnibždėjo apie bendrą 
rasos lietuvių tautos vienybę, kurios, ne
va. neliečia klasių kovos 
ir kurią reikia dėl to saugoti ir stiprinti.

Visi tie gandai gandeliai, pasakos pa
sakėlės buvo skleidžiami buržuazinių na
cionalistu. kurie savo mi 
tu tarp kitų pasirinko ir mane. Viena tai 
vertė mane suabejoti tar 
kos darbais, siekiais, išk 
duoti mūsų tikrovę, susik 
antiliaudini idealą.

Vienas iš jų buvo Ligm 
vo aukštas, prakaulus, 
kada besijuokiančiomis ąkimis kunigas. 
Kiekviena naują pažįstai 
apipilti dvasinėmis “gėry 
damas taip vadinamąją 
bę.” jis su neapvkanta 
paklydusias aveles.” kurios nebetiki į 
dievą, o tiki į naujaji gyyenimą.

Kunigas ėmėsi tvirtinti 
dievu Religijos šviesoje 
ti mokslą, jo vystymąsi. . 
argumentas buvo—“visi 
ninkai taip pat tikėjo ir

nius kovotojus. Jis šmeižė tarybinius 
žmones, juodino juos, koneveikė. Jis iki 
padangių kėlė “išlaisvintojus” ir meldė
si už jų greitą pergalę. Aplinkui siautė 
fašistiniai galvažudžiai, žudė ir kankino 
nekaltus žmones, o kunigas Smilgevi
čius, vos tik raginęs iš ambonos mylė
ti artimuosius^ abejingai praeidavo pro 
visa tai su rožančiumi rankose. Jo ne
jaudino liaudies kančios.

Su dievo vardu lūpose Smilgevičius 
įrodinėjo, kad Tarybų valdžia daugiau 
niekada nebegrįš, aiškino pagyrūniškų 
fašistinių suvestinių, išgirstų per radiją, 
turini, platino antitarybines knygas ir 
lapelius. Fašistinė vadovybė ne veltui 
vertino kunigą Smilgevičių. Ir kaip ne
vertins, jeigu matė, kad kunigas Smilge
vičius stengiasi pasitarnuti okupan
tams tain, jog ir jo bendrininkai būtų 
nustebinti.

Pasirodo šviesa

mums pasakoja nors ir Kaįšiadorių I vi
durinės mokyklos moksleivio Algio Lau- 
ruševičiaus laiškas:

“Mano laiškas — tai ne vien mano 
trumpo gyvenimo sunkių išbandymų ir 
tiesos ieškojimo aprašymas: jis liečia ir 
tūkstančius kitų mano bendraamžių. 
Būsiu labai laimingas, jei iš šio mano 
laiško eilučių gerbiami mokytojai išvys, 
su kokiais sunkumais kai kada tenka 
susidurti jaunimui, kaip stengiasi kuni
gai, bandydami įlieti į moksleivių są
monę dogmų nuodus. Gal būt, verta 
kai ką iš mano laiško papasakoti ir 
kitiems moksleiviams.

Gyvenimas manęs nelepino. Visiškai

mažą mane prie lovos prikaustė sunki 
liga—kaulų tuberkuliozė. Kiek nesimel
dė tėvai aukščiausiajam, kiek mišių ne- 
užpirkdavo, kiek aukų bažnyčiai neneš- 
davo, liga ėjo vis sunkyn. Šlubčiodamas 
vaikščiodavau į Trakų rajono Mončiūnų 
pradinę mokyklą. Vėliau tuberkuliozės 
kankinamoje kojoje atsivėrė žaizda, ir 
mokslą teko nutraukti.

Tik 1952 metais vėl pradėjau lankyti 
mokyklą. Tai įvyko dėka rūpestingų 
tarybinių gydytojų, kurie mane nukrei
ps gydytis ir mokytis į respublikinę vai
kų kaulų tuberkuliozės sanatoriją.

(Bus daugiau)

MISLINČIUS

Inkvizicija Vokietijoje

prieštaravimai

Ikinimo objek-

minės santvar- 
reiptai jsivaiz- 
irti neteisingą,

garis. Tai bu- 
nažomis, retai

ną i is stengėsi 
>ėmis.” Garbin- 
‘tautinę vieny- 
calbėdavo anie

mano tikėjimą 
jis ėmė aiškin- 
Jo pagrindinis 
didįeji moksli- 
buvo laidojami

■ ” Jis 
, ku-

sta visomis reisinėmis ’ ax ^eigomis.” 
skaitydavo “atsivertėlių* laiškus, 
riuose buvo iškraipoma tarybinio gyve
nimo tikrovė, skiepijami is buržuazinis 
nacionalizmas. Jis pasakodavo, kokius 
“žygdarbius” atlikdavo 1 
religiniai žmonės, dėl sa^ 
pabijoję jokių sunkumų.

cunigai ir kiti 
o tikėjimo ne

Istorija su kunigu Siįiilgevičiumi
Kiek vėliau man teko 

kunigu Smilgevičiumi. Tai buvo stam
bus, tvirtas, pilvotas vytas, kiek papli- 
kes. gudriomis, klasting; 
čiomis akimis. Jo kalbos 
tėjančią “laisve.” Jis nešykštėjo piktų 
žodžiu tarybinės santvarkos adresu, pra
šė neišsižadėti katalikų

Naujos gamyklos, nau 
derino su tais Lignugario 
taravo jiems ir mano įsivaizduotam gy
venimui Tarybų Lietuve 
viskas smunka, griūna. Nežinojau, kam 

tikėti, —mano “draugams” u_ 
mui. Aš linkaii i gyvenimo, tarybinės 
tikrovės pusę. Bet ši mano persiauklėji
mo nrocesą sukliudė. Manęs ramybėje 
nepaliko nacionalistai, aš susilaukiau 
svečių. Užėjo į mano ramus kunigas 
Smilgevičius ir. sužinoję^ anie tai, kad 
turiu šioikių tokiu materi 
ėmė mane remti finansiniai, o kartu 
bruko visokiausią nacionalistinį šlamštą. .

Dažnai mudu susitikdavome. Pas ku
nigą Smilgevičių susipaži 
Svarinsku, kuris mane irgi ėmė šefuoti. 
Jis pasiūlė perskaityti keletą nacionalis- 
tiniai-religinių knygų. Jaunasis kunigė
lis man dar atvežė daug klerikalinių 
prieškarinių žurnalų. 
Kartą šių metų viduryje 
draugas atidengė kai k 
man nežinomus kunige 
gyvenimo momentus. Kąd Smilgevičius 
stambus buožės sūnus, k1 
manes nenustebino. Aš ą 
bet aš sužinojau ir tai, 
negalėjau! Šiis lietuviu 
tas” buvo kuo uoliausias

susipažinti su

ni besijuokian-
pranašavo ar-

tikėjimo.
ii namai nesi- 
laiškais, prieš-

ie. kur, neva,

ar gvveni-

liniu sunkumu,

nau su kunigu

Slinko dienos, 
vienas mano 

iriuos iki šiol 
Smilgevičiaus

migas-jėzuitas, 
/)ie tai žinojau, 
ko netgi įtarti 
tautos “patrio- 
ntlerininkų pa

Jau pirmomis hitlerinės okupacijos 
dienomis savo pamoksluose, dalyvaujant 
vAiečių vadovybei, šlovino fašistų ‘^ka
ringumą” ir dievo bausn e keikė tarybi

Taip gyvenimo tikrovė smogė mano 
neteisingai pasaulėžiūrai vieną smūgi po 
kito. Ir kaip gali būti abejingas, kai, iš 
vienos pusės, matai, kaip tavo Tėvynėje 
vienas prie kito rikiuojasi vis nauji ir 
nauji fabrikai, gamyklos, kai vis labiau 
klesti kultūra, mokslas! o iš kitos, šlykš
tūs niekšai stengiasi visa tai apjuodinti.

Tomis abejojimu minutėmis aš jau 
buvau Vilniaus kultūros-švietimo 
kūmo kolektvvo nariu. Šio ko 
o vnač buvusio kurso draugo Romo Bal
čiūno. kurso draugų Aleksandro Jas- 
monto ir Vitoldo Danusevičiaus, techni
kumo auklėtiniu Alberto Butvilos ir Al

techni- 
lektvvo,

dono Steckos dėka, aš supratau, kad ma
no gyvenimo kelias ir tikslai buvo giliai 
neteisingi, kad aš su savo pasaulėžiūra 
negalėsiu ką nors gero nuveikti liau
džiai.

Iki aušros snręsdavau problemą, kas 
teisus: aš. ar jie. Ir jei aš suradau tei
singa kelia i tarvbinį gyvenimą, tai turiu 
būti dėkingas šiems savo draugams, vi
sam, savo kurso kolektyvui, kuris jau pa
čiais nirmasiais mėnesiais negailestingai 
smerkė mano isitikinimus ir kartu padė
jo. kaip tikri draugai. Su dėkingumu 
prisimenu ir savo dėstytojus, ir visą 
technikumo vadovybe, leidusią man pa
justi tarvbinio gyvenimo pulsą plėšinių 
talkoje. Ir ne kur kitur, o. talkininkau
damas plėšiniuose, aš išroviau paskutinę 
šakni. jungusia mane su buržuazinio na
cionalizmo nelke. Ten pajutau savo Tė
vynės — Tarvbu Sąjungos, kurioje ly
giateisė yra ir mano mylima Lietuva, 
jėga ir groži.

Aš jaučiausi dabar skolingas tarybi
nei visuomenei ir ia — skola — nasižadu 
sugrąžinti, kuo aktyviausiai dalyvauda
mas tarybinės liaudies kūrybiniame 
darbe, komunizmo statyboje.”

Prisigerinimo būdai
Lietuvos kataliku dvasininkija, norėda

ma išlaikyti šlviančias bažnyčios pozici
jas, labai dideli dėmėsi skiria individua
liam darbui gvventoiu tarne, ypač jau
nimo. Kunigai /įvairiausiais būdais 
stengiasi nalaikvti glaudu rvši su žmo
nėmis. stengiasi juos auklėti religinės 
nasaulė^iūros šviesoje. Anie individualų 
darba. kunigu dirbama gvventoiu tarne,

PRADŽIA
O kokie mes dabar dideli! 
Kokie aštrūs minčių spinduliai! 
Nužygiavom be galo toli, 
Pasikėlėm aukštai. Ir giliai 
Isiskverbėm takais nemintais 
I širdžių labirintus klaidžius, 
Vaikštinėjam svajonių krantais. 
Barstom paprastus, aiškius žodžius. 
Bet yra metų vingy diena. 
Kada žvilgsniai sugrįžta žemyn, 
Ir širdis, pagarbos kupina, 
Lyg mama jJuola tų apkabint, 
Kurie miega, sustingę smėly, 
Mūšių karšty tikėję giliai. 
Kad vaikai ju užaugs dideli, 
O ju proto aštrūs spinduliai 
Perskros žemės gimtosios gelmes 
Ir seses-planetas išžvalgys, 
Kad žmogus liks žmogum—jo nekrės 
įtarumo ir melo drugys.
Taip yra. Obeliskų rimty 
Nusilenkti ateiname čia. 
Kauburėliai, gėlėm ansnigti,— 
(Mūsų žygių ir skrydžių pradžia.

Juozas Andriuškevičius

(Tąsa)
Daugybė krikščionių sektų

Inkvizitoriaus Konrado 
Narburgiečio sandarbinin- 
ką, vienuolį - inkvizitorių 
Konradą Torso, įpykę žmo
nės Strasburge užmušė, o 
jo tarną vienakį Joną — 
Freiburge pakorė. Kiek 
šiuodu Konradai žmonių 
nužudė — tikslių žinių nė
ra, nes jie jokių užrašų ne
vedė. Teigiama, jog juo
du sudegino nemažiau 
tūkstan čio “eretikų,” o 
kitokiais būdais žiauriai 
susidorojo su keliolika 
tūkstančių nekaltų žmonių. 
Šis prietaringų fanatikų 
Konradu siaubas davė gero 
tiek, kad žmonės nepapras
tai pasipiktino popiežiaus 
inkvizicija ir per 100 metų 
Roma nedrįso organizuoti 
Vokietijoje inkvizicijos to
kiu uolumu, kokiu ji tai da
rė kituose kraštuose. Ka
raliaus Fridricho II kivir
čai su popiežija irgi tram
dė Romos pastangas. “Ere
zijos” slopinimu rūpinosi 
vyskupai ir magistratai. 
Kai domininkonai ir pran
ciškonai pradėjo perdaug 
žmones spausti, Strasburgo 
teisėjai juos griežtai įspė
jo—skleisti savo tikėjimą 
rainiu įtikinėjimu, propa
ganda, o ne deginimu. Tai 
jiems uždėjo apinasrį; tei
siamųjų kaltė turėjo būti 
faktais įrodyta.

Jau minėjome, jog Vo
kietijoje vadinamųjų “ere
tikų” buvo daugybė sektų- 
sektelių: valdiečiai, laisvo
sios dvasios broliai, begar- 
dai, begainai, lolardai, celi- 
tai, amariečiai, liuciferi jo
nai, asketiniai iliuministai, 
pranciškonai treti ninkai, 
oran c i š k o n a i spiritualai, 
kryžiaus broliai, flagelatai, 
dievo draugai ir kitokie. 
Skirtumas tarp jų buvo la
bai mažas. Dažniausiai jie 
skelbė asketizmą, masochiz- 
mą, apokalipsines pranašys
tes, apreiškimus, evangeli
jas ir kitokius prietaringus 
monus. Jie buvo dideli fa
natikai, tamsuoliai ir Bibli
ja aiškinosi savaip. Jie vi
si pripažino antgamtinę 
dievo būtybe, visi tikėjo 
Kristų ir amžiną pomirtinį 
gyvenimą.

Tačiau jie visi buvo 
antipopiežiškai ir antikuni- 
giškai nusistatę. Prie to 
iuos privedė grynai pasau
lietiška, grobuoniška popie
žių politika, nesirūpinimas 
pirmykšte, evangelijų nuro
dyta religija ir neribotas 
kunigų bei vienuolių ištvir
kimas ir nesąžiningas lupi
kavimas. Vatikanas visus 
juos vadino “eretikais,” 
nersekiojo, degino, korė, ka
lino, kankino ir kitaip bau
dė. Romos vadeivos žiūrė
jo pelno, ne tikėjimo. Iš 
žmonių, nors dievą tikinčių, 
bet bažnyčios nelankan
čių,—pelno nėra! Tokius

neklaužadas centralizuota, 
diktatorinė Romos bažnyčia 
skyrė degančiam laužui. 
Kryžiuočiams XIII amž. 
pradžioje juk irgi nerūpėjo 
lietuvių krikštas, bet jų 
turto grobimas. Per du 
šitmečiu jie tai ir tedarė, 
kol 1410 m. Žalgirio kovoje 
jie buvo visiškai sutriuš
kinti.

Neturtas—dorybė
Iki XIII amž. galo, tūlos 

sektos. neturtą laikė didžiau
sia dorybe. Tuomet gyve
nimas bendrai buvo labai 
skurdus. Feodalizmas lupo 
nuo baudžiauninkų devynis 
kailius, pramonė buvo silp
na, darbo gauti buvo sunku, 
užmokestis menkas. Kas 
neturėjo žemės, o tokių bu
vo didelė dauguma, to da
lia buvo nepavydėtinai 
skaudi. Todėl kai kurių sek
tų nariai tiesiog “iš prin
cipo” skelbė nedirbimo ir 
darbu nesirūpinimo teori
ją; jie sekė Biblija. Juk ta
riamas Kristus savo “mo
kintiniams” irgi liepė nesL 
rūpinti- rytojum, o gyventi- 
“kaip dangaus paukščiams, 
kurie nei sėja, nei pjauna, o 
živnastį gauna.” Jie bū
riais valkiojosi po kaimus 
bei miestus ir ištiesę rankas 
maldavo: “Duonos, dėl die
vo.”

1274 m. dvasininkų susi
rinkimas Lijone pasmerkė 
pauperizmą ir neraliuotą 
masinį elgetavimą. Už tą 
nati “nusidėjimą” 1286 me
tais popiežius Honorijus 
IV-asis smerkė segarelis- 
tus, o pop. Bonifacas VIII 
celestinus. Elgetavimą no
rėta padaryti vien pripa
žintų ordinų išimtina pri
vilegija. Prieš elgetautojų 
sambūrius garsiausiai pro
testavo domininkonai ir 
pranciškonai, nes anie siau
rino jiems rinkliavų sritį. 
Dėl surinktų pinigų riejosi 
vienuoliai su kunigais. Dėl 
to kivirčijosi ir pop. Jonas 
XXII su pranciškonais. 
Mat, po padu esąs pinigė
lis nustumia šalin ir reli
gines konsideracijas.
Naujas karalius ir maras
Kai 1314 m. Vokietijos im

peratorium tapo Luisas Ba- 
varietis, santykiai tarp po
piežiaus ir Vokietijos pa
šlijo. Nuo 1323 metų pop. 
Jonas XXII kovojo prieš 
karalių ekskomunika ir 
interdiktais, o Luisas jam 
atsakė persekiojimu tų, ku
rie popiežiaus klausė. Aiš
ku, jog tokia padėtis inkvi
zicijai buvo nepatogi. Kai 
1247 m. Luisas mirė, kara
lium tapo šventeiva Čarlzas 
IV, pravardžiuojamas ‘ku
nigu imperatorium.” Pop. 
Klemensas VI apsidžiaugė, 
jog dabar jau atėjusi jo lai
mės valanda, ir sekančiais 
metais, nedelsdamas, pasky
rė domininkoną Joną Vokie
tijai inkvizitorium. Tačiau

šiam dar nesuspėjus nė 
kaip reikiant “šventajam 
darbui” pasiruošti, Europą 
ištiko didesnė nelaimė, ne
gu inkvizicija. Tikintieji ne 
be pagrindo aimanavo, jog 
tai dievo kerštas už inkvi
zicines žudynes!

Maras, vadinamas “juo
dąja mirtimi,” atėjo iš ry
tų ir neskubėdamas 1348-40 
m. persirito per Lenkiją, 
Lietuvą, Vokietiją, Prancū
ziją, Italiją, Ispaniją, Veng
riją ir Angliją. Nė vienas 
Europos kampelis neišliko 
nepaliestas. Net ir jūros 
laivų įgulos išmirė, o laivai 
su prekėmis plaukiojo “be 
burės ir be vairininko.” 
Apskaitoma, jog trys ket
virtosios gyventojų žuvo . 
Florencijoje ir Avinjone 
(Prancūzijoje) mirė po 100 
tūkstančių žmonių. Kai kur 
iš 1,000 gyventojų išliko 
vos 100. Laukai liko ne
dirbti, javai nenuvalyti, na
mai be gyventojų. Nebebu
vo pakankamai žmonių net 
lavonams palaidoti. Ši rykš
tė nusiaubė Lietuvą ir ki
tas Pabalti j o valstybes. Pop. 
Klemensas VI, nepasitikė
damas dievo apsauga, užsi
darė savo palociuje ir nie
ko neįsileido, o aplink savo 
dvara tarnams liepė degin
ti didžiausius laužus, kad 
tik liga jo nepasiektų. Tai 
liudija, kad jis pats netikė
jo skelbiama “dievo galy
be” ir nesiskubino keliauti 
į jo peršamą dangų!

žydų pogromai
Rodos, jau ir taip skau

džiai gamtos nubausti, bet 
dar ir patys prietaringi 
žmonės pridėjo savo ranką 
prie mažinimo savo giminės. 
Suf an a t i z u o t a tamsuolių 
gauja puolė žudyti žydus, 
būk jie esą kalti dėl maro 
pasirodymo, nes jie “užnuo
diję” šulinius, šaltinius ir 
ganyklas. Tie nemąstantie
ji gaivalai nei nepagalvojo, 
kad ir žydai gėrė iš tų pa
čių šulinių bei šaltinių, kad 
ir jie taip jau lygiai mirė, 
kaip ir krikščionys! Nuo 
Atlanto vandenyno iki Ven
grijos žydai buvo žudomi 
kardu ir ugnimi. Erfurte 
(Vokietijoje) jų nužudyta 
3.000, o Bavarijoje ne ma
žiau, kaip 12,000. Kitose 
vietose buvo irgi ta pati is
torija.

Tai taip religiniai kata
likai tarėsi “permaldavę” 
savo užrūstintą dievą!

Už šiuos barbariškus iš
stojimus reikia kaltinti to 
meto valdovus ir dominuo
jančią Romos katalikų baž
nyčią, kuri rūpinosi tik 
“eretikų” deginimu, o ne
sistengė žmonių apšviesti: 
steigti jiems mokyklas, leis
ti laikraščius, knygas, žur
nalus. Jie tik žiūrėjo, kad 
būtų kuo daugiausia kuni
gų ir bažnyčių, o apie mo
kyklas ir negalvojo. Pav., 
Vytautui valdant Lietuvą, 
Vilniuje buvo 40 bažnyčių, 
o tik viena mokykla, ir toji 
pati jėzuitų, kur buvo kala-

Vietoje krano— 
aerostatas

Leningrado in ž i n i e r i a i 
konstruoja aerostatus, ku
rie bus naudojami statybo
se kelti įvairiems krovi
niams, sveriantiems iki 50 
tonų.

Šitaie aerostatai turės 
variklį ir įtvirtintus lynus. 
Statybos aikštėse jie galės 
dirbti ir manevruoti esant 
25-30 m per sekundę vėjui. 
Kaip žinoma, tokiam vėjui 
esant, nei malūnsparniai, 
nei keliamieji kranai dirbti 
negali.

Rupūžių antplūdis
Kai kurias Australijos 

sritis užplūdo gamtos ne
gandas — rupūžės Bufo 
marinus. Jos apniko visą 
Kvinslendo pakrantę ir 
plinta toliau, į naująjį Vel
są. Ši rykštė primena triu
šių antplūdžius.

Bufo marinus gyvena 
Meksikoje ir Patagonijoje. 
Dar anksčiau jos buvo pa
leistos į Havajų ir Puerto 
Riko salų cukranendrių 
plantacijas kaip biologinės 
kovos priemonė su kenks
mingais vabzdžiais. Bandy
mas pasisekė. Manyta, kad 
jis ir Kvinslande pasiseks, 
todėl čia 1934 m. ir buvo 
atvežta apie 100 rupūžių iš 
Havajų.

Didžiulės rupūžės (pate
lės kartais esti jauno kiš
kučio didumo) minta įvai
riais vabzdžiais, kirmėlė
mis, ryja net peles. Išvaiz
da jos yra tikra priešingy
bė vietinėms varlėms, kurių 
yra labai gražių, marga
spalvių. Rupūžės nuodai šu
nims, dažnai yra mirtini. 
Įtrvškę į akis, nuodai su
kelia karštį. Ypač smarkiai 
nuo rupūžių nyksta ropliai.

Amerikietiškos rupu ž ė s 
Australijoje neturi natūra
lių priešų. Be to, jos labai 
vislios: patelė išmeta apie 
10 tūkstančių ir daugiau ik
rų. Jaunu rupūžiukų augi
mo stadija trumpa* Kvins- 
lende drėgmės daugiau, ne
gu rupūžių tėvynėje, todėl 
ju čia greitai priviso devy
nios galybės.

. ŽOLĖS JAUNYSTĖ
Kas ankstv rytą 
Rasoti vėjai.
Žolės jaunystė.
Laukai erdvieji.

Dar šiltas, lengvas 
Beržų pavėsis, 
Ir plačios lankos 
žaliuoja šviesiai.

Kiekvieną dieną 
žolė tamsėja.
Ir gilią naktį 
žaibai atsėlins.

Laukai iškyla 
Ir vėl išnyksta. 
Ir žolei baigias 
šviesi jaunystė.

V. Marcinkevičius

DARBAS
Gelsvas lempos skritulys. 
Seno darbo korektūros. 
Kaip auksinis obuolys 
švyti lempos abažūras.
Tarp raudų ir tarp juokų 
Liks tabako dūmai aitrūs. 
Išbraukytos pieštuku 
Svetimos ir savos aistros.
Visą naktį iš dangaus 
Krinta žiedlapiai ir suodžiai. 
Ir kaip lempa iš vidaus 
Vis dar šviečia likę žodžiai.

Al. Maldoms

ma scholastika ir religinės 
dogmos, ne mokslas!

(Pabaiga seka)'



Iš ATSIMINIMŲ

Niekas nepajege užgesinti tiesos švyturį
Kai vilnietis ar kaunietis, 

kretingiškis ar kapsukiet:.; 
žvelgia į naujus rūmus, į ir 
stitutus, į bibliotekas, į var 
pomis dainuojančius lau
kus, į pražydusias sodybas, 
jis sako:

—Tai sukūrė laisvi žmo
nės. Šie žygdarbiai pada
ryti po fašizmo debesų iš
sklaidymo iš Lietuvos pa
dangės. Bet kad gyvenimas 
it gėlė žavėtų, džiugint' 
žmogų, jis už tai kovo, 
tamsiais reakcijos metais.

Kas juos įtikino? '
Dabar apie tuos kovot )- 

jus dainas sudeda, poemas 
filmus pastato.

:as juos, sakysime, 
įtikino, kad klasį- 
u žaizdre ištirps

o

sukuria, 
Tačiau kas juos, sakysim|e, 
1932 m. ;
nių mūšių žaizdre ištirj 
fašizmo grandinės, kaip p 
vasarį ištirpsta sniegaš? 
Marksistinė dialektika, i 
losofija.

Filosofija? O, taip! Št 
tais metais iš Zarasų darb 
ninkės F. Šaltuperytės g 
vau Iljičiaus veikalą apie 
revoliuciją ir valstybę, L. 
Spokoinovo knygą apie dia
lektinį materializmą, B. 
Fingerto “Trumpą sociali 
mo istoriją”, Telmano kn 
gėlę —kalbą. Šių knygų a 
trinti kraštai liudijo: g 
jos aplankė dešimtis skaity
tojų — varguolių. F. šaltu
perytei, grįžusiai po dvie 
metų iš smetoniško grotuo
to “rojaus”, atiduodavau 
slaptai spaudai eiles. Bet 
kartą ji užsiminė:

— Tai gerai. Tačiau para
šyk ir straipsnį apie dar
bininkų kovą, jų sunkią pa
dėtį.

Rašau apie K. Marksą
Jos paskatintas ir para

šiau straipsnį “50 metų n1 
Markso mirties”. Štai ka 
rašiau pogrindžio spaudai, 
nevaržomai fašistinės. cen
zūros replių: “Šiais metais 
kovo 14 d. sukako 50 metų, 
kai Marksas nerašo naujų 
veikalų. Bet jis savo rex 
liucine idėja ir šiandien g 
vas. Marksas pirmasis pro
letariato masei padarė di
džiausią įtaką. Jis yra d 
lektinio ir istorinio 
rializmo filosofas. Tai pir
masis žmogus, kuris atkrei
pė dėmesį į visų šalių pro
letarų ekonominį gyveni
mą. Jis pabrėžė, kad ;ik 
darbininkų revoliucija nu
blokš kapitalizmą ir laimės 
socializmas. Markso veika
lai susieti su istorija, su ■ 
aliu gyvenimu ir su gyvi 
faktais, 
nizmo teoretikas, bet 
praktikas. * Savo • kury 
šaukė proletarus vienytis 
pats juos organizavo.

Markso darbas — pre 
tariato istorijoje didingiau
sias darbas. Jis didysis p 
letarų ateities numatytoj 
Toliau istorija vystėsi na
gai jo numatymą. Jo moks
las ir nūdien klasinėje 
voje yra pats rimčlaiistas 
ramstis. Leninas sako, k 
Markso mokslo teisingu 
istorija patvirtino ir prole
tariatų vadai, kovoją už 
pitalizrno nugalėjimą.

Marksas socializmą su
jungė su rhasibiu judėji
mu... Jo mokslo .nuoseklu
mą patvirtino tolesnis gy
venimas. Jo mokslas nag * 
nė ja ne tik Ekonomiją, poli
tiką, dialektinį materia] 
mą, bet ir meną ir apsk 
tai visas gyvenimo šak 
Marksizmas tapo prolet?
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siryžę Markso mokslą nešti 
į mases. Taip, — Markso 
mokslas — tai švyturys. 
Bet reakcionieriai tą švytu
rį slėpė nuo liaudies, slėpė 
kalėjimo mūrais, 
šio mokslo' balsą 
net šūviais. '__
kai, valstiečiai, darbo inte
ligentai prie jo veržėsi. Šių 
eilučių autoriui taką į tą 
švyturį 1932 metaiš Zara
suose parodė pogrindinin
kai, parodė patys tauriausi 
žmonės.

Galvojau, kad šį dalyką 
atspausdins, Nežin 
žvalgyba sukliudė.
dūręs už grotų, Nusitikau

mėgino
Įsą nutildyti
Bet darbinin-

d jau, kad 
0 atsi-

ruošė dirvą 
laimėjimui.

’e- 
ais 

Jis ne tik komu- 
ir 

oa 
ir

le-

!*O- 
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ad 
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n
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ri- 
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klasės pasaulėžiūra, pagal 
kurią turi būti iš pagrindų 
pakeistas ekonominis ir po
litinis gyvenimas. Marksas 
— dialektinio materializmo 
filosofas...

Idėjos jėga
Marksas visą gyvenimą 

dirbo kartu su Engelsu. 
Sunku rasti kitus du, kaip 
jie, kurie, būdami revoliu
cionieriai, — bendrai veikė 
darbininkų klasei.

Marksas savo darbu įro
dė, kad tik toji idėja lieka 
gyva, kuri pagrįsta istori
jos reikalavimais. Jis sako 
apie socializmą: “Socializ
mas—tai gyvas judėjimas, 
kuris panaikina kapitaliz
mą.” Tik toks jo idėjos su
siejimas su gyvenimu jį pa
darė didžiu kovos žmogumi. 
Jis sudarė revoliucinės ide
ologijos sistemą - marksiz
mą.

Marksas, propaguodamas 
proletarinę revoliuciją, — 
savo mokslu 
proletariato
Štai kodėl jis taip griežtai 
kovojo prieš Bakunin o ir 
Prudono anarchiją... Nuo
sekliai persiimti marksiz
mu, reiškia persiimti komu
nizmu. Markso veikalai — 
komunistinės ideologijos 
veikalai. Ligi šiol jo mokslo 
nuoseklūs įpėdiniai yra tik 
komunistai...

... Marksas savo epocho
je buvo tokiu revoliucionie
rium, kuris visada buvo 
masėje... Jis padarė pa
saulyje didelę revoliuciją— 
pastūmėjo proletariatą ko
vai. Nuo jo epochos klasinė 
kova užvirė plačiu mastu...

Vienas didžiausių mark
sistų, kuris tęsė Markso 
mokslą — tai Leninas. Jis, 
kaip ir Marksas, veikė pro
letarų masėje ne tik teore
tiškai, bet ir praktiškai. 
Leninas nurodė proletaria
tui kelią, kuriuo žengiant 
galima išbristi iš kapitaliz
mo jungo...

... Taigi Markso idėja 
juo toliau, juo daugiau da
rosi gajesnė. Šia idėja per
siima proletarai. Visų šalių 
komunistų partijoms Mar
ksas yra nesugriaunamu 
stulpu...”

Iš kalėjimo į spaudą
Šie žodžiai nuskambėjo 

'1933 m. vasario 24 dieną 
kaimo lūšnelėje... Dabar 
Lietuvoje ir vidurinės mo
kyklos moksleivis labai po
etiškai, teisingai parašytų 
apie proletariato korifėjų 
mokslą. O prie fašizmo ir 
vyresniojo amžiaus žmogui, 
pogrindininkui labai sunku 
buvo prabilti.

Prisimenu, prie šios apy
braižos prisėdau naktį. Ir 
vis kankino mintis:

—Ar neįsiverž policija?
Pasirašiau Juliumi Dai- 

noniu. Rankraštį atidaviau 
F. Šaltuperytei. Ji pažadė
jo, per rankas pasiųsti į 
Kauną. Kaune buvo orga
nizuojamas pogrin d ž i o 
spaudos, išleidimas. Deja, 
sekliai susekė slėptuvėlę. 
Nufotografavo.

Šią paslaptį neseniai at
skleidė Vilniaus archyvas. 
Rankraštis, kurį čiupinėjo 
fašistai purvinais nagais, 
jau ant mano stalo. ,.

Ar tos mintys buvo tik 
vieno, žmogaus? Ne. Taip 
apie Marksą šnekėjo Zara
suose darbininkai, susirin
kę J savo slaptą pasitarimą. 
Taip šnekėjo jaunuoliai, pa-

su ne vienu draugu, kuriam 
kariuomenės teismas suda
rė bylą, ilgiems 
atitvėrė 
mo vien už tai, kž 
rado rankraštį. K, 
autorius skelbė? N;
Lietuvoje gims naujas gy
venimas, kai jis bus tvarko
mas pagal proleta 
rifėjų mokslą.

Cenzūros rabka
Ką daugiau liudija 1933 

metų rankraštis apie Mark
są? Ištraukos atskleidžia 
jose rašoma tiesa, 
tuomet cenzūra tdkios tie
sos ugnį užgesind 
dėl vienintelis k e 
kiam rankraščiui 
kelias į pogrindžio spaudą. 
Tuomet nežinojau, kad to
kių leidinių išleidimą Tilžė
je organizavo J, Meskupas, 
L. Pušinis, kiek anksčiau Gu- 
zevičius ir kiti. Bep štai Vo- 

hitleriz- 
mas. Tuomet Markso moks
las buvo skleidžiamas leidi-

metams 
nuo gyvą gyveni- 

,d pas jį 
ą gi tas 
a, kad ir

iato ko-

Tačiau

avo. To
lias to- 
— buvo

kieti j oje įsigalėjo

užsienį galėjau siųsti, rašy
tus savo ranka—braižą jau 
žinojo sekliai. Todėl kai 
kuriuos rankraščius perra
šinėdavo Zarasų aukštes
niosios komercijos mokyk
los vienas mano bičiulis.

Kodėl apybraižos apie 
Markso 50 metų nuo mir
ties jubiliejų nesi tinčiau 
Amerikos pažangiam laik
raščiui? Mat, jo turinys vi
siškai atviras. Jei tą rank
raštį pačiuptų pašte — su
darytų bylą. Todėl rank
raštis buvo atiduotas po
grindžiui.

O kas gi tas “fotografas” 
to rankraščio? Tai tuome
tinis Zarasų seklių tėvas. 
Jis su hitlerininkais išdar
dėjo' į Berlyną. Bet mūsiš
kiai ten sutriuškino fašis
tus. Tas fotografas nubėgo 
už Reino...

Ilgai gesintas darbo žmo
nių švyturys neužgeso. Ne
užgeso, nes darbo masės jį 
nešiojo savo širdyje. Dabar 
jis Nemuno krašte žėri lais
vai, kaip niekas nekliudo 
laisvai žėrėti saulei...

A. Liepsnoms 
Kaunas, 1968-VIII-27

Binghamton, N. Y.
Miela “Laisvės”
Redakcija:

Širdingai prašau pataisy
ti nemalonią klaidą.

Visiškai nepastebėtai pa
siliko neįrašyta Juozo ir 
Onos Kereilių pavardė ir 
auka $1.00 kartu su kitų 
aukotojų vardais tilpusiais 
korespondencijoje rugsėjo 
10 dienos “Laisvės” laidoje.

Prisilaikant patvarkymo, 
kur visų aukotojų pinigai 
buvo skiriami pusiau “L” ir

“V”, tad draugų Kereilių 
dovaną skiriu pusiau. Tai 
čia ir rasite jų pusę dova
nos 50c, kuri priklausą 
“Laisvei.”

Širdingai atsiprašau “L” • 
redakcijos, taip ir draugų 
Kereilių už tą nemalonią 
klaidą. Ačiū.

Ona Wellus

New Yoi’kas. — Kraujo 
Centras nusiskundžia, kad 
kraujo dovan o j i m a s labai 
sumažėjo. Kraujo trūku
mas jaučiamas ligoninėms 
visoje šalyje.

WORCESTER, MASS

50 Metu Meno Veiklos Atžymėjimas
RENGIA LMS 2-ra APSKRITIS

Sekmadienį, Spalio-October 6
Pradžia 1-mą valandą dieną

.. OLYMPIA PARKE

niuose, išleistuose 
spaustuvėse Kaunč. 

1931 metais Zar 
pirmą k artą susi 
P. Cvirka. Jis paša

—Kelis eilėraščiui 
čiau “Socialdemokra t u i. 
Jis paskelbė: “Ne 
kaltės jų atspausd 
Įėjome”...

Cvirkai prisipaž 
vieną kitą eilėrašt 
dinau A. Badaiči 
Pridūriau:

—“Socialdemok 
man viešai atsakė 
cenzūros 
dyti “Kryžiai prie 

Susisiekimas su
Cenzūros peršekiojimai 

mane paskatino b 
biauti “Laisvėje.” 
metais šitame laikraštyje 
gan dažnai rodžiaus eilė
raščiais ir straipsniais. 1933 
metais “Laisvėje” 
vo paskelbta apie 
rinių. Tuomet j

slaptose

asuose 
itikau su 
kė:
s pasiun-

dėl savo 
'nti nega-

inau, kad 
į atspaus
ti vardu.

ratas” ir 
, kad dėl 

negalėjo pasiro- 
kryžių”...
“Laisve”

endradar-
Ir 1933

mano bu- 
15-20 kū- 

iuos paly
dėjo į spaudą redaktoriai 
R. Mizara, V. Tauras (iš jo 
gavau laiškelį, kuriame jis 
nuoširdžiai skatino toliau 
bendradarbia u t i 
je”), A. Bimba. Bet tiesiai 
adresuoti “Laisve 
galima — fašistą 
davo laiškus.

Kaškaičio pagalba
1930-1933 metais “Laisvė” 

gavo visus rankraščius iš 
manęs tik per J. 
Tačiau ir Kaškaifnui Žara 
sų angelų, sargai 
dė pasiųsti laiškus.

1930 metais 
iūlė adre- 
Bindokie-

“Laisvė-

i” nebuvo 
i sulaiky-

Kaškaitį..

irgi kliu-

Prisimenu
J. Kdškaitis pas 
suoti jam laiškus 
nes vardu. Nežinau, ar tai 
tikra pavardė, ar išgalvota. 
Bet visgi tokie laiškai nuei
davo.

Nė visus rankraščius į

Worcesterio Aido Choras,, vadovybėje Jono Dirvelio

Ona Dirvelienė
Soprano

Irene Januliene
Soprano

Elena Brazauskiene
Soprano

Aldona Wallen-Downing
Soprano

Jonas Sabaliauskas-
Tenor

Albertas Daukšys
. Tenor.

Jonas Dirvelis
Choro vadovas

Helen Janulytė-Smith
Alto

Dalyvaus LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn.,vadovybėj WILMA HOLLIS
BUS IR SVEČIŲ IŠ TARYBŲ LIETUVOS

Kaip matote, meninė programa bus labai graži ir įvairi. Kviečiame plačios apylinkės meno mylėto
jus netik pas mus pasisvečiuoti, bet kartu ir su mumis atžymėti šį istorinį įvykį iš 50 metų meninės 
veiklos. Atvykę čia -nebūsite; alkani, ar ištroškę. Meno-veikėjai nuoširdžiai jūsų laukia. Rengėjai į 
,yM . r' , • i y,   A v ■V J ..t,L ’’.A.*., ..T ......... f • • • ’
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Įspūdingos išleistuvės 
ir sutiktuves

f Negreit pamiršime ši 
^mėnesio 13 dieną, penkto 

dienio vakarą, kuomet su
sirinko pilnutėlė “Laisvės 
salė lietuvių atsisveikinti s 
Tarybų Sąjungos Ambasa
dos Washingtone I-ju sek
retorium Vytautu Zenkev - 
čium ir jo žmona Maryte. 
Išgyvenę septynerius metu 
Amerikoje, jie įsigijo dau 
naujų pažinčių, daug nau
jų draugų. Jie grįžta į tė
vynę kupini naujų patyr- 
mų-

Tą patį vakarą pasitiko
me naująjį tarybinį pare - 
gūną, kuris užims V. Zer - 
kevičiaus vietą — Edmundą 
Juškį su žmona Aldona ir 
vaikučiais Gediminu ir Eg
lute.

< Salėje stalus puošė vazose 
gėlių puokštės iš J. J. Ls 
Jmskų daržo ir but e Ii a 
skaidriosios — dovana nu 
Vytauto ir Marytės Zenke
vičių.

Po skanios vakarienės ir 
sudainavimo mūsų svečiam1 
“Ilgiausių metų,” vakaro ve 
deja I. Mizarienė praneš 
apie Vytauto ir Marytė 
Zenkevičių išvykimą į Lie
tuvą ir pristatė, supažindi
no publiką su Edmundu 
Juškiu ir jo šeima.

Išleistuvėse taip pat at
silankė tik sugrįžęs iš ke
lionės po vakarines valst - 
jas “Moscow News” kores
pondentas A. Laurinčiuka 
su žmona Izolda ir dūki 
Izolduke. Malonu buvo ma
tyti Jungtinių Tautų bibli
otekos direktorių Levą Vla- 
dimirovą su žmona Irena 
Jungtinių Tautų pareigūnį- 

^ėkonomistą G. Cibulskį s 
žmona Galia. Apsilankė 
viešinti Amerikoje “Mūs 
Sodai” redaktorė Aureli; 
Akstinienė.

Ypatingą džiaugsmą kie| 
vienam 
mas penkių tarybinių mok 
lininkų, kurie tuo metu b 
vo dalyvavę Roche s t e r 
mieste įvykusioje pirmoje 
pasaulinėje konferenci jo. 
elektrofotografi j o s klausi
mais.

Gražūs, jauni vyrai, fizi
kai iš Vilniaus V. Kapsuko 
vardo universiteto. Jurgis 
Viščiakas — katedros vedė
jas, docentas. Mokslų kan
didatai: Jonas Sidaravi
čius, Rimas Baltrušąit 
Viktoras Čepenka ir No 
vydas Galvydis.

Supažindinus publiką 
svečiais iš Lietuvos L M 
zarienė pakvietė į see r 
Ąmoo chorą. Vadovauja 
muk. M. Stensler, Aidas su
dainavo tris dainas. Vis 
choras — “Ar tu žinai, mla- 
no broli; N. Ventienė sc 
su choru — “Draugystė,”
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V. Bekeris solo su choru — 
“Lai kasdien šviečia saulė.”

Smagu buvo matyti žino
mus veikėjus iš Philadel- 
phijos: R. Merkį, J. Kaz
lauską ir A. J. Pranaitį, ku
ris, pakviestas kalbėti, pa
sveikino mieluosius sve
čius iš Lietuvos ir išreiškė 
džiaugsmą matant mūsų 
tarpe jaunus Lietuvos moks
lininkus. Palinkėjo Vytau
tui ir Marytei Zenkevičiams 
geriausių sėkmių ir pasvei
kino naująjį jo vetoje pa
skirtą pareigūną Edmundą 
Juškį su šeima.

Nuo “Vienybės” laikraš
čio dalyvavo V. Tysliavienė 
ir J. Valaitis. “Kuo daugiau 
matosi iš Tarybų Lietuvos 
atstovų —< tuo geriau,” pa
reiškė Valaitis. Jis pasvei
kino naujas pareigas uži
mantį Tarybų Ambasadoje 
jurbarkietį E. Juškį su šei
ma ir palinkėjo viso geriau
sio Vytautui ir Marytei 
Zenkevičiams.

Dažnai mus aplanko sve
čiai iš Lietuvos, bet šis va
karas ypatingai tuo pasižy
mėjo: net devyniolika sve
čių iš tėvynės atsilankė pas 
mus. O kaip su džiaugsmu 
stebėjome jaunuosius Lie
tuvos mokslininkus, kai pir
mininkė I. Mizarienė pa
kvietė juos pakalbėti.

Štai, Vilniaus universiteto 
docentas Jurgis Viščiakas 
perduoda linkėjimus nuo 
Lietuvos mokslininkų. Jis 
trokšta, kad būtų palaiko
mi kuo tampriausi ryšiai 
tarp Amerikos ir Tarybų Są
jungos. Jonas Sidaravičius, 
jauniausias iš šios gru
pės fizikas, dėkoja visos 
grupės vardu už viską ir 
kviečia atvažiuoti į Lietuvą. 
Po jų kalbų, paprašyti 
mokslininkai atsistoti—pub
lika juos sveikino karštais 
aplodismentais.

Gerb. Levas Vladimiro
vas, Jungtinių Tautų bibli
otekos vedėjas, kalbėjo pla
čiau apie socialistinių ir ka
pitalistinių šalių bendradar
biavimą, kultūrinių ryšių 
palaikymą. Jis iškėlė ir 
įvertino V. Zenkevičiaus at
liktus didelius darbus tar
pininkavime tarp abiejų ša
lių. Jis išreiškė pagarbą jo 
žmonai Marytei, vertino jos 
talkininkavimą įvairiais at
vejais.

Kalbėjo apie Vilniaus uni
versitetą, kuriam šiemet su
kanka 450 metų ir kuriame 
jis, L. Vladimirovas, per il
gus metus buvo bibliotekos 
vedėjas ir kuriame da
bar stu d i j u o j a apsilan
kiusieji mokslininkai. Kal
bėjo apie didžius ten esan
čius bibliotekos archyve li-

apie Amerikos lietuvį ne tik 
šioje šalyje, bet ir Lietu
voje.
' V. Zenkevičius prisimi
nė rašytoją Rojų Mizarą, 
buvusį “Laisvės” redakto
rių, kuris visą savo gyveni
mą atidavė kovai už pažan
gą; jis prisiminė Frank 
Yakštį — vertėją lieuviškos 
poezijos į anglų kalbą, ir 
paprašė visus pagerbti juo
du atsistojimu jų atmini
mui.

Kalbėdamas apie mūsų 
veikimą. V. Zenkevičius ver
tino Aido chorą, Literatū
ros draugiją, Moterų klubą 
ir kitas pažangias organi
zacijas, kad mes palaikome 
liaudies kultūrą, ir mūsų 
darbai per metų metus ne
bus pamiršti lietuvių kultū
rinėje istorijoje.

Baigdamas kalbą, jis dė
kojo šeimininkėms H.’ Siau- 
rienei ir M. Šukaitienei už 
triūsą ir iškvietė jas pa
sirodyti. Atsisveikino, iš
reikšdamas viltį pasimatyti 
Vilniuje. Po V. Zenkevi
čiaus kalbos N. Buknienė 
įteikė jam dovaną nuo New 
Yorko pažangiųjų lietuvių.

Pabaigoje kalbėjo “Lais
vės” redaktorius A. Bimba.

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE

PO

Brockton, Mass.
Mieli mano 
draugės ir draugai:

Pranešu jums, kad aš
sunkios operacijos ir ligos, 
kuri tęsės per du mėnesiu, 
jau išėjau iš Quincy Adams 
House rugsėjo 15 d. po pie
tų. '

Dabar būsiu namuose po 
priežiūra daktarų, slaugės 
ir mano šeimininkės. Taip
gi gydysiuos ir savo patyri
mais, įgytais iš ligoninės 
slaugių ir iš Quincy Adams 
Nursing Home slaugių.

Aplaikiau daug simpati
jos kortelių iš vietinių ir iš 
visos- plačios Amerikos. 
Daug jų likosi dar neskai
tytų, nes atėjo anksti po 
operacijos. Kai perskaity
siu, visas ir sutvarkysiu, pa
rašysiu padėkos žodį.

George Shimaitis

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)

THE PAPER MILL DIVISION 
of C. C. A.

InManayunk 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 t our Gate 
House 5000 Flat Rock R__ , ,
Pa. 19127. Equal opportunity p- 
loyer. (66-71)

hila.,

ROCHESTER, N. Y.

SPAUDOS NAUDAI
Ruošia LLD Vyrų ir Motery Kuopos

Sekmadienį, Rugsėjo 22
GEDEMINO SALęJE

575 Joseph Ave. Rochester, N,

Pradžia 1 vai dieną — Dovana $2.

Kviečiame vietinius 
būsite pavaišinti skanią 
paremkite ir mūsų spa

ir iš apylinkės dalyvauti 
is valgiais. Tuo pačiu sykiu 
idą. —Rengėjai

WAITRESSES-DISHWASHERS & 
SHORT ORDER COOKS. Exper
ienced for new diner restaurant, full 
and part time. Apply Cottage Diner, 
Route 309, Montgomeryville. 10 AM 
to 4 PM daily or call 855-4586. Mont
gomeryville, Pa. (71-75)

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)

Help Wanted Female

Žurnalis-

teratūrinius lobius. Jis dė
kojo Lietuvos mokslininkų 
vardu tiems lietuviams, ypa
tingai laisviečiams, kurie 
pasiuntė į Vilnių įvairios 
lietuviškos literatūros iš 
Amerikos. Dėkojo V. Tys- 
liavienei už pasiųstą “Vie
nybės” komplektą.

Susipažinome su Edmun
du Juškiu ir jo šeima. Kai 
N. Buknienė įnešė į sce
ną geltonplaukį vaikutį, ro
dos, pusantrų metukų Juš- 
kių sūnelį Gediminą, nuai
dėjo per salę garsai “A-a-a! 
Koks gražus berniukas!” 
Na, o Eglutė Juškytė, sep- 
tynerių metų mergytė, gra
žiai padeklamavo “Meškiu
kai tinginiai.”

Aldonai Juškienei jaudi
nantis momentas. Ašaroto
mis akimis ji seka visą eigą.

“Mane jaudina šis mo
mentas,” kalba Aldona. “At
važiavome per vandenyną į 
Ameriką. Palikome ten na
miškius ir suradome čia sa
vuosius. Jaučiuosi kaip na
mie.” Ji dėkojo už šiltą pri
ėmimą, dėkojo Vytautui ir 
Marytei už pralaužtus le
dus Amerikoje.

Edmundas Juškys, nauja
sis Tarybų Sąjungos Wa-
shingtone sek reto r i u s, | žiūrėdamas į penkis moks- 
džiaugėsi maloniu susitiki
mu. “Toks priėmimas,” pa
reiškė jis, “parodo didelę 
tėvynės meilę, ir tas jaus
mas neturi ribų.” Jis ragi
no visus veikti bendrai dėl 
tėvynės. “Sutarimas ir su
gyvenimas — tai geriausias 
tėvynės meilės įrodymas,” 
pasakė jis.

Pakviesta kalbėti Marytė 
Zenkevičienė^ Ji trumpai 
padėkojo visiems už palydė
jimą į kelionę ir kvietė at
važiuoti pasisvečiuoti į tė
vynę. Tuo metu, atsisvei
kinimo proga, N. Buknienė 
įteikė Marytei nuo New 
Yorko Moterų klubo dova
nėlę, primindama, kaip kiek
vienas pamilo jos nuoširdų 
draugiškumą.

Sekantis kalbėjo Vytautas 
Zenkevičius. Pradžioje sa
vo atsisveikinimo kalbos, 
jis pareiškė turįs labai svar
bų pranešimą. Jis praneša, 
kad šių metų gegužės 9-tą 
dieną Lietuvos
tų sąjunga suteikė ilga
mečiam pažangiųjų lietu
vių veikėjui Pranui Buk- 
n i u i Žurnalistų 
garbės nario vardh, ir Vy
tautas Zenkevičius įteikė 
Pranui Bukniui 
Žurnalistų sąjungas garbės 
narystės raštą.

Suūžė visa salė 
lodismentų, ovacijii. Publi
ka sustojus šaukė valio!., 
valio!.. Pasirodžius drau
gui Bukniui scenoje, ova
cijos pasikartojo. Toks jau
dinantis momentas ne vie
nam ištraukė ašaras... 
Pranas, būdama 
sveikatos ir labai f 
nęs, trumpai padėkojo ir 
pasakė, kad jis brangina 
jam suteiktą garbę labiau
siai už viską.

“Lengviau pasisveikinti— 
sunkiau atsisveikinti, tęsė 
toliau V. Zęnkevičius.“Išya- 
žiųoju į tėvynę ir žiūriu į 
jus visus kaip į draugus,” 
pabrėžė jis. Dėkojo jis už 
draugystę, už sveikinimus, 
už atsilankymą, ypatingai 
tiems, kurie atvyko į išlęis- 
tuveš tiesiog iš darbo.

Jis labai palankiai atsilie
pė apie Jungtinių Valstijų 
pažangą civilįzaci 
industrijoje, prin 
kad prie šalies pastatymo, 
daug prisidėjo ir 
darbo rangos. Jis

, daug gražių ai ^liepimų

sąjungos

Lietuvos

nuo ap-

s silpnos 
iusijaudi-

lininkus, sėdinčius prie sta
lo, jis prisiminė, kaip 1945 
metais jis lankėsi Vilniaus 
universitete, kaip viskas ta
da buvo sugriauta, kaip 
studentai apsimovę piršti
nėmis sėdėjo paskaitų salė
se, klausydami profesorių 
kalbų. O kai aplankė Tary
bų Lietuvą praėjusiais me-' 
tais, pamatė didelį pasikei
timą. “Lietuva mums bran
gi, mes džiaugiamės tėvy
nės pasiekimais — liūdime 
nepasisekimais,! — išsireiš
kė jis. A. Bimba, be kitko, 
kalbėjo apie dabartinę pa
žangiosios spaudos padėtį, 
ir baigdamas palinkėjo Vy
tautui ir Marytei Zenke
vičiams laimingos kelionės, 
pabrėždamas,. kad jų buvi
mas Amerikoje per septy
nerius metus palieka šiltus 
prisiminimus.

Pakilus nuo stalų, publi
ka būriavosi, kalbėjosi. O 
svečiai mokslininkai, lydimi
A. Bimbos ir žurnalisto Ą. 
Laurinčiuko, apžiūrėjo “L” 
spaustuvę, redakciją ir ad
ministraciją. Lilija Kava
liauskaitė padalijo kiekvie
nam suvenyrų (plunksnas 
su įrašais). Manau, kad jie 
sugrįžę turės daug ką pa
pasakoti apie laisviečius.

Šias nepamirštamas iš
leistuves ir sutiktuves už
fiksavo nuotraukose žurna
listė S. Narkeliūnaitė.

Surengti tokį pobūvį pa
skubomis — darbas neleng
vas. Komisija, susidedanti 
iš B. Keršuliehės, N. Buk- 
nienės, I. Miza r i e n ė s, J. 
Grybo ir Rušinsko, prave
dė viską labai sklandžiai. 
Bilietus pardavinėjo L. Ka
valiauskaitė. Prie stalų pa
tarnavo: N. Buknienė, K. 
Rušinskienė, N. Ventienė ir
B. Keršulienė.

Sunkųjį šeimininkių dar-

St. Petersburg, Fla.
(Gulfport)

Mirus mano mielam vy
rui Jonui Kelly (Kilikevi- 
čiui) rugp. 18 d., kuomet 
nelaimės ranka paliečia, ne
žinai nuo ko pirmiausia 
pradėti., Seserei pribuvus iš 
Clevelando, Ohio ir su LLD 
draugais ir draugėmis vis
ką galėjome sutvarkyti.

Dėkoju savo sesutei Onai 
Juškienei ir jos sūnums ir 
dukrai, kurie mane labai 
suramino ir padėjo man 
sutvirtėti sveikatoje. Dė
koju visiems draugams ir 
draugėms už puikias gėles, 
kurios puošė Jonulio kars
tą. Dėkoju draugui V. 
:Valley ūž kalbos7 sutvarky
mą ir Greblikui už paskai
tymą šermenyse ir Muza- 
liejaus kapuose. Dėkoju grab- 
nešiams ir visiems drau
gams ir draugėms už pa
ruošimą maisto ir visko su
tvarkymą dėl palydovų.

Dėkoju visiems už prisiūs- 
tus laiškučius jo ligos metą. Ir 
dėkoju visiems už simpati
jos laiškučius, kurių daug 
gavau. Dėkoju mano pus
broliui Slavėnam, kurie 
buvo į laidotuves atvykę iš 
Miami, Fla.

Žmona Antanina Kelly

Mirusius apvesdino
Catskill, N. Y. — Robert 

P. Kames ir Martha Levine, 
ruošdamiesi vestuvėms, au
tomobilio nelaimėje buvo 
užmušti. Mirusius rabinas 
apvesdino.

bą virtuvėje per tris die
nas atliko H. Siaurienė ir
M. Šukaitienė. Joms padėjo
N. Ventienė. Parengimo ko
misija nuoširdžiai joms dė
koja.

i Vytautas ir Marytė Zen- 
kevičiai paliko Amerikos 
krantus šio mėnesio 16 d. 
Jie išvažiavo laivu “Puš- 
kin” iš Montrealio į Tarybų 
Sąjungą,; į tėvynę. Lai bū
na ramus Atlantas — lai 
laimingai jie pasiekia Bal
tijos krantus! Lai nepa
miršta mūs!

joje bei 
tindamas,

lietuvio 
girdėjo

Jonas Žekonis
Mirė rugsėjo 22 d., 1965 m.
, . Boston, Mass.

Liūdžiu prisimindama; mano mylimo vyro mir
ties sukaktį. Ilsėkis ramiai, mielas Jonai!

—Helen žekoniene, žmona

Earn While You Learn
CASHIER-CHECKERS 
PBX RECEPTIONIST 

TYPING
Train now. Pay later. High School 

not required. No age limit. Air-cond. 
Day & Eve. classes. Free placement 
Service. CASHIER TRAINING IN
STITUTE. 1317 Filbert, Rm. 420. 
Call any hour. LO 9-9575.

(71-72)

Help Wanted Male

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, ifi 
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)

Get That Big Pay Check 
Drive Tractor Trailer 

At The One School That’s
V. A. APPROVED

Since September, 1966
National Professional Truck Driv

ers Training, Millville, N. J., where 
the pros hold their rodeos. Train 3 
weeks or 8 weekends no top makes 
of equipment. Drive on cement run
ways and highways (not in circles 
on some dirt field). Lifetime place
ment guidance with major trucking 
companies. Tuition terms. Call Mr. 
Schwartz at (215) 745-3004 or write 
N. P.T. D. B., PO.O. Box 6158, Phi
ladelphia, Pa., 19115. (71-72)

MEN
IF YOU ARE AFRAID OF 

WORK DON’T READ THIS AD 
PRODUCTION WORKERS 

Full Time^. z-'
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

An

interview and physicals.
OWENS-CORNING 

FIBERGLASS CORP.
Barrington, N: J.

Equal Opportunity Employer.
(69-72)

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)

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)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

MACHINISTS-Assemblers, bench 
& floor. Experienced in Textile & 
Wire processing machinery prefer
red. The Warner & Swasey Co., Has
kell-Dawes Div. PI 3-1432.

(71-73)

DRAFTSMEN. Growing concern 
needs map draftsmen plus Kelsh 
operators for expanding office. 
]
cellent working conditions, and ma
ny company benefits. Apply or call 
AIR SURVEY CORP., 723 Street 
Rd., Southampton, Pa. 355-2601.

(71-73)

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

DRAFTSMAN detailer exp. Leroy 
lettering-ink drawing. Full Co. be
nefits. Apply in person:

TRESCO
3824 Terrace St. Phila.

Permanent position, top wages, ex-| An equal opportunity employer, 
cellent working conditions, and ma- (71-73)

CARPENTERS 
Phila & Vicinity 

Open Shop
Holidays, vacations, medical 
Profit sharing. Must have car.

1528 N. 59th St. After 8 AM.
TR 7-2100. (71-72)

plan.

ENGINEER. Stationary, for large 
educational institution. Air-condition
ing required. Must be licensed. Stea
dy employment. Hours 11 PM to 7 
AM. Excl. working conds. College 
tuition benefits for dependent child
ren. Apply weekdays. 9 AM to 4 PM. 
DREXEL INSTITUTE OF TECH
NOLOGY, 32nd & Chestnut St. Rm. 
116A. No phone calls. An equal op
portunity employer. (71-72)

MAINTENANCE Electrician. In
dustrial plant. Steady year round. 
Familiar with power wiring and con
trols. Company paid sick and accid
ent insurance. Blue Cross & Blue 
Shield. Start $2.77 an hr. GA 6-6050. 
Mr. Berg. (71-76)

BRICKLAYERS, experienced, qua
lity work with large custom home 
builder.
BRICK HOMES, INC. 609-665-1735.

(71-73)

FACTORY. General Workers. Good 
oppty in establ. Co. fbr general fac
tory workers. Excel, benefits, good 
working conds. Plant near Int'l Air
port. La France Precision Castings. 
SA 4-2503. • (71-76)

MAINTENANCE MEN (2)
Blue Seal license. Good hours and 

pay. Camden area.
Call Mr. Kent. 215-WA 5-1137.

Bet. 8 AM and 4 PM
(71-75)

PAINTERS, N. E. Phila. Section. 
Open shop. Holidays, vacations, me
dical plan, profit sharing. Must have 
car. 1528 N. 59th St., after 8 AM-

TR 7-2100. ' (71-72)

CARPENTERS. Northeast Phila. 
section. Open Shop. Holidays, vaca
tions, medical plan. Profit sharing. 
Must have car. 1528 N. 59th St. 
After 8 AM. TR 7-2100.

(71-72)

PAPER HANGERS, N. E. Phila. 
Section. Open shop. Holidays, vaca
tions, medical plan. Profit sharing. 
Must have car. 1528 N. 59th St. 
After 8 AM. TR 7-2100.

(71-72)

GRILLE MAN
General all around. Sandwiches, 

Experienced. Good pay. Evening 
hours. N. E. DE 2-6966.

(71-72)



6 pusi.

Ieva Mizarienė 
kviečiama į Chicagą
Girdėjau, kad mūsų vei

kėja LLD sekretore 
“Laisvės” redakcijos na 
Ieva Mizarienė yra pakvie 
ta į Chicagą. Ten žada j 
surengti prakalbas.

Kaip žinia. Ieva neseni; 
lankėsi Lietuvoje. Ji ti 
daug ko pasakyti iš savo 
kelionės. Be to, ji yra g 
ra kalbėtoja ir galės pakal
bėti šiaip svarbiais klausi
mais, kaip, antai, prezide 
tiniais rinkimais 
Čekoslovakijoje, Vietnar 
karo reikalais ir t. t. Svar
bių, didelių dienos klau 
mų yra daugybė.

Bet mums atrodo, kad r 
reikėtų vien tik Chicaga a 
siriboti. Juk ji labai gra
žiai galėtų ta pačia pro 
aplankyti Detroitą, Cleįe- 
landą ir Pittsburgh a. Ta 
pati kelionė ir naudos bū
tų daug.

Minėtos kolonijos ture 
tuo kuogreičiausia susirū
pinti. Prakalbos gale ; ų 
įvykti pirmoje pusėje spa
lio arba pabaigoje spalio, 
nes spalio 20 dieną čia New 
Yorke jai mūsų Mote 
Klubas ruošia didelę su 
ga. <• Kep
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LAISVĖ Penktadienis, Rugsėjo (September) 20, 1968

Stasė Mieželaitienė 
New Yorke

Išvažiavimas 
Westport, Conn.

Šį sekmadienį, rugsėjo 22 
d., nemaža grupė niujorkie
čių, ypatingai čia gimusių, 
ruošiasi važiuoti j West
port, Conn.

Ten, 10 vai. ryto, prasidės 
pobūvis, kuris tęsis iki tam
sos, rengiamas LDS narių 
iniciatyva.

Reklamoje sakoma: atsi- 
veškite užkandžių, visą šei
mą ir draugus. Vieta: 
Sherwood Island, Westport, 
Conn. Važiuojant Connect
icut Thruway, išsisukti ant 
“Exit 18.”

Pagerbsime 
mielas drauges

ai skel
btos ban-

M—nė

Iš LLD 185 kp. piety 
ir susirinkimo

Mirė KI. Depsas
Antradienį gauta žinia 

per telefoną, kad mirė Kle
mensas Depsas rugsėjo 16 
d. Jo palaikai sukremuoti 
St. Petersburg, Fla. Jis bu
vo 87 metų amžiaus.

K. Depsas per keletą me
tų buvo LLD Centro sekre
torius. Jis gyveno Brook- 
lyne, vėliau pas dukrą Albi
ną, o paskutiniu laiku išvy
ko gyventi Floridoj, ten ir 
mirė.

Šią žinią pranešė dukra 
Albina. Gal kas nors iš 
stpete r b u r g i e č i ų praneš 
daugiau apie velionio mirtį.

Parengimu kalendorius
Rugsėjo 28 d.

Laisviečių banketas “Lrft 
svės” salėje. Pradžia 5 vak\ 
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 metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Mieste pasidairius
2 žuvo laikrodžio vagystėje turėtų nugabenti nelegaliai 

Harleme du vyrai nušau
ti, o jų įtariamas užmušė
jas lengvai pašautas sek
madienį. Atrodo, kad tai 
pasekmė vagystės dieną 
prieš tai.

Luis Silva, važiuodamas 
savo mašinoje, pamatė ei
nant gatve prie. 129 Stryto 
ir Broadway vieną vyrą,ku
ris buvo tarpe vagišių, ku
rie atėmė Silvos laikrodį, 
įvyko šaudymas, atsirado 
draugų vienų ir kitų. Šū
vių buvo apie 15. Užmušti 
du, o Silva sužeistas ir kal
tinamas užmušime dviejų, 
laikomas be užstato kalėji
me.

pastatytas automašinas, rei
kalinga “kontroliuoti pike- 
tininkus ir protesto de
monstrantus.”

Bėdos visur.

“Laisvėje” plač 
biamas rugsėjo 28 
ketas.

Kaip jau buvo minėta, 
šiame bankete pagerbsime 
dvi ilgametes lai 
“Laisvės” darbuot 
Stefaniją Sasną 
Kavaliauskaitę, kurios per 
ilgą eilę metų dirba prie 
mūsų pažangaus 1 
S. Sasna redakcijos narė 
Lilija Kavaliauska 
nės darbininkė, o 
ministratorė. Šio 
muistančios pažar 
ranės niekuomet 
nei blogų laikų, nei priešin
gų srovių baugini 
eina savo pasirinktu teisin
gu keliu kovoje 
žmonių gražų ir 
venimą.

Tad dar karta 
visus rugsėjo 28- 
dieni, atvykti “La 
lėn 5-tą vai. vakai

Mūsų nuoširdžios šeimi
ninkės rūpestinga 
visus skaniai pava

Turėsime ir me 
grama.

Tad ligi pasimafymo rug
sėjo 28-tą.

Parengimo

Ojas —

aikraščio.

itė rasti- 
dabąr ad- 
s dvi ne
gos vete- 
nepabugo

mų. Jos

už darbo 
taikų gy-

Du brooklyniečiai užmušti
Anksti sekmadienio rytą 

du brooklyniečiai tapo už
mušti prie Schenectady ava
rijoje tarpe auto mašinos ir 
troko.

Cardinel Murphy smogė į 
kelio skiriamą užtvorį su 
savo mašina ir įvažiavo į 
troką, kurį vairavo Marty 
Thompson. Abu užmušti. Įvairios žinios

New Yoi’kais, 
skubiai gamina čiepus nuo 
influenzos, kuri orui atša
lus gali smarkiai prasiplėš
ti po visą šalį.

18-metis pašautas
Larry Haley stovėjo ant 

kampo Nostra n d ir Jeffer
son gatvių netoli savo na
mų. Kas nors paleido šūvį 
ir pataikė jam į galvą. Ha
ley randasi kritiškoje padė
tyje St. John’s ligoninėje. 
Kol kas nesurasti kaltinin
kai.

Firmos
Kaltinamas užmušime 

taksi vairuotojo
A. Bradley, vairuotojas 

taksi, sustoio:prie raudonos 
šviesos ant Park Ave. South 
prie 26-o Stryto, New Yor
ke.

George Rodriguez, 26 me
tų amžiaus, kaltinamas vai
ravimu be leidimo (license) 
ir girtu būdamas. Jis per. 
tris blokus įvažiavo į šešis 
automobilius, o paskiau taip 
smogė į sustojusį Bradlio 
taksį kad išmetė jį iš ma
šinos ir paskiau pervažiavo 
ii-

Rodriguez laikomas ka
lėjime po $10,000 užstato.

Susirinkimas įvyko rug
sėjo 10 d. “Laisvės” salėje. 
Narių susirinko vidutiniai. 
Pietus skaniai pagamino dd. 
Venckūnienė ir M. Šukai- 
tienė ir paduoti i laiką taip, 
kaio buvo garsinama 12 v.

Po pietų pusė po vienai 
kuopos organizatorius V. 
Venckūnas atidarė kuopos 
susirinkimą pareikšdamas, 
kad kuopa per du mėnesius 
nelaikė susirinkimų, tai šia
me susirinkime pasidarė 
daug dalvkų, reikalingų ap
svarstyti ir prašė narių rim
tos atydos.

Sekretoriai raportavo, 
kad tik du nariai neužsi- 
mokėje duokles už šiuos me
tus. Gauta 4 nauji nariai. 
Kuopos piknikas birželio 16 
d. birželio Forest Parke da
vė gražaus pelno. Kuopos 
iždas gerokai paaugo.

Vienbalsiai nutarta “L” 
finasiniam vajui paaukoti 
$50. Nutarta surengti svei
katos klausimu prakalbą 
bei paskaitas, kad ir Lietu
vos daktarų parašytas. Nu
tarta surengti dailės paro
da.

Į LLD Centro Komitetą 
nominuota 11 nariu: A. Bim
ba, J. Gasiūnas. J. Grybas, 
I. Mizarienė, K. Petrikie- 
nė, P. Venta. F. Buknys,

Kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje”, TSRS Leninir 
premi jos laureato p o e 
Eduardo Mieželaičio žmoilia, 
Stasė Mieželaitienė, sve
čiuojasi JAV jau apie du 
mėnesiu.

Pakeliui į namus, S. Mie- 
želaitienė pabuvos Nęw 
Yorke apie keturias dien 
Ji atskris iš Čikagos Ame
rican Airlines lėktuvu, 
flight 312, LaGuardia aero
drome. 1:46 vai. popiet, 
penktadieni, rugsėjo 20

Ji išskris Tarybiniu Ae
rofloto lėktuvu iš Kennc 
aerodromo antradienį, rug- S. Sasna, P. Bečys, K. Ne
šėjo 24 d. 2:55 vai. no pietų, čiunskas ir J. Bernotą.

I. M-nė I K. N.

us.

tų. čiunskas ir J. Bernotą.

BANKE
Pagerbimui mūsų dviejų žymių veikėjų —

STEFANIJA SASNALILIJA KAVALIAUSKAITE

Rugsėjo 28 dŠeštadienį
“LAISVĖS” SALĖJE 

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

Apart pagerbimo šią dviejų draugių, bus ir ofi
cialus niujorkiečių atidarymas “Laisvės” 
vimui naujų skaitytoj^ ir atnaujinimas prenumera
tų. Taipgi pradžia 
biudžeto.

Kviečiame vietinius 
garbingame bankete.

vajaus ga-

sukėlimui finansų 1969 metų

ir iš toliau dalyvauti šiame
— Rengimo Komisija

šviečiame 
tą, šešta- 
isvės” sa-
•e.

i ruošiasi 
išinti.
ninę pro-

Komisija

Linkėjimai iš Floridos
Geriausi linkę; 

viečiams iš saulėt 
šiltos Floridos, 
kiek jėgos leidžia 
rai mano sveika 
dens temperatūra 85 laip
sniai.

Draugiškai.

imai lais- 
)s ir labai 
Maudausi 
. Tas ge
tai. Van-

. Stanelis

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

Trūksta trukų gabenti 
automašinas nuo gatvių
Trafiko komision i e r i u s 

Henry Barnes sako, kad nė
ra užtenkamai trokų, su ku
riais galimi įiigūbenti pa
liktas automašinas gatvėse.

Taipgi, sako Barnes, pri
sideda prie- nelaimių tas. 
faktas; kad policija; kuri

Dėmesio Dovanų Siuntėjams

Mums malonu 
gavimo daugia 

pasisek
Greitesnis pristatymas visų užsakymų
Palengvinta
Vneshposyll
Atidarymas
sandėlių ištisai per U.S.S.R.
Didesnis pasirinkimas visokių rūšių prekių, įskai
tant, rūbus, 
Nauja sistei 
kymų. Sek 
kurie sužim

i pranešti, kad iš priežasties skubaus 
m klijentų ir biznio praplėtimo, nuims 
e įvesti sekamus pagerinimus:

2.

4.

5.

procedūra išpildyme užsakymų per 
org.
daugiau Vneshposyltorg krautuvių ir

audinius, batus ir t.t.
ma priimant .ir pranešant gavimą užsa- 
ite pavyzdį tūkstančių mūsų klijentų, 
o j o, kad dovanas per

Podarogifts, Ine

March of Dimes
In January The National 

Foundation-March of Dimes 
will conduct its traditional 
drive to raise funds to fight 
birth defects. Will you 
please help?

When the March of 
Dimes entered the field in 
1958, birth defects seemed 
to be an unconquerable 
health menace, and even 
today 250,000 of America’s 
newborn . are stricken an
nually . and an additional 
500,000.. babies die. in the 
womb. , > . •

Medical-science is begin- 
ning to see some hope, how
ever, for the preventioh of 
some defects, > The recent
ly marketed Rh vaccine and 
the German measles vac
cine pow being developed 
are two examples. In addi
tion, the March of Dimes 
conducts prenatal care educ
ation programs to help re
duce defects and infant 
mortalitv.

The March of Dimes de
pends on an informed pub
lic to finance its programs 
of basic and clinical re
search, its nationwide net
work of more than 100 
Birth Defects Centers and 
its programs of profession
al and public education.

George P. Voss 
Vise President for 
Public relations

New Yorkas. — Trafiko 
komisionierius Henry A. 
Barnes mirė savo raštinėje, 
turėdamas 61 metus am
žiaus.

Washingtonas. — Senati
ms Užsienio Reikalų Komi
tetas 13 balsų prieš 3 už- 
gyrė branduolinių ginklų li- 
mitacijos sutartį.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Yi T
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lith- Build. Corp.) di
rektorių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rūgščio 25, sa
vame name. Pradžia 2 vai. 
popiet. Svarbu visiems di
rektoriams dalyvauti.

!&u:
■tą išsiunčiant iš čia
ka muito ant Podarogifts užsakymų)

yra geriau ne
Pakie
(nemo
Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg
krautu
Nei jokių mokėjimų mums
(Vnesiposyltorg moka mums mūsų komisą)

B)

C)
vėse)

UŽEIKITE Į MŪSŲ PARODŲ ROMUS NEW YORKE

vo Užsakymus arba Klausimus į:

AROGIFTS, INC.
New York, N. Y. 10003

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 

Ar į bile sekančius skyrius:

CEL SERVICE, INC.
St., Philadelphia!, Pa. 19106

Siųskite Se.

POD
220 Park Avenue South,

GLOBE PAR 
716 Walnut
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

COSMOS PĄRCEL EXPRESS CORP. 
45 West 45t 
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

Ii St., New York, N. Y. 10036

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių. .

800 Egipto kalėjimuose
Kairas. — Arabų Socia

listų Sąjungos suvažiavimui 
kalbėdamas. Jungtinių Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasser i s pasakė, kad iš 
areštuotų 6,000 suokalbinin
kų nuversti valdžią dar 800 
tebėda kalėjimuose, kiti pa
leisti. •' • • ’

Londonas.^-Anglijos pre
kyba su Šiaurės Amerika 
neša didelius nuostolius:

Pusė milijono bedarbių
Paryžius. — Šiuo metu 

Prancūzijoje yra pusė 
jono bedarbių, kurių 
čius nuolat didėja.

mili-
skai-

Libi-Londonas.—N au j o j i 
jos vyriausybė nusitarė lik
viduoti visas užsienio kari
nes bazes šalies teritorijoje.

Sofija. — Bulgarijos poli
cija areštavo prancūzą ir 
du bulgarus, kaip šnipus 
svetimai valstybei.

Tel Avivas. — Izraelio po
licija užmušė teisėją S. Far- 
rah, kaip arabų partizaną.

Maskva. — čia rugs. 10 
d. prasidėjo Ekonominės sa- 
vipagalbos tarybos susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Mongolijos, Ru
munijos, Tarvbų Sąjungos, 
Vengrijos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos de
legacijos.

Londonas. — Pietų Afri
kos Respublikoje afrikietis 
darb įninkąs vidutiniškai 
gauna penkis kartus ma
žiau mokesčio, negu balta
sis darbininkas.

IEŠKOMI
Būsime Jums dėkingi, jeigu malo

nėsite tarpininkauti mums, užmez
gant pašto ryši su mūsų giminėmis. 
Pusbroliais Juozu ir Albinu Šnipais, 
Baltraus sūnumis; motina Agnė 
Bartkiūtė-Šnipienė, kurie gyveno An
glijoje. Tėvai prieš I pasaulini karą 
išvykę, o jų vaikai, mano pusbro
liai gimę Anglijoje. Tikslaus adreso 
neprisimenam. Maždaug toks:: 50 
Boum Street, Glasgow, Scotland. 
Gal jie išvyko kitame mieste gyven
ti, o gal j Ameriką. Mano adresas: 
Petronė Šnipiūtė-Lukšienė, Kapsuko 
rajonas, Kazlų Rūda, Vilnius 2, 

,. Lithuania, USSR. (71-72)

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rug

sėjo (Sept.) 30-os vakarą 
Laisvės salėje. Turime kuo
pos ir kitais reikalais svar
bių pasitarimų; Būtinai vi
si kuopos nariai dalyvauki
me ir gerų sumanymų atsi- 
nėškime- Lauksime visų.

, » Valdyba
. . • , (71-72)

i (TREMTINIAI J » s
Paskutinis laivas su tre

miamais kaliniais Australi
jon išplaukė iš Anglijos 
1867 m. spalio mėnesį. Jų 
tarpe buvo 63 politiniai ka
liniai airiai. Manoma, kad 
iš Anglijos Australijon bu
vo ištremta apie 160,000 
žmonių.

IEŠKOJIMAS
Ieškau Stelos Jurevičių, kadaise 

gyveno 127 Grand St., Brooklyne. 
Taipgi ieškau Liovisos ir Onos Bu- 
davičių, kadaise gyveno 108 Cross 
Street, Harrison, N. J. Kas žino 
apie jas, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu dėkingas. John Gabrys, 
101 Bowery, New York, N.Y. 10002.

(71-75)

REIKALINGAS VYRAS AR MO
TERIS PRIE VALYMO. SYKI I 
SAVAITĘ. DEL DAUGIAU INFOR
MACIJŲ KREIPKITĖS TELEFO
NU: MI 1-6887. (71-73)

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

Ė__ ĖL

Vale Guriene
Dešimt metų kai mirė mano mylima žmona Valė 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.




