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KRISLAI
Jau prabėgo vieneri metai 
Šeštadienio banketas
Lietuvos aktyvistės Dzūkijoj 
19 Tarybų Lietuvos piliečių 
JAV pažangiosios moterys 
Nevilkinkime LLD mokesčių

e

Rašo Ieva Mizarienė*

Rugsėjo 23 d. suėjo metai, 
kai mirė mano mylimas Rojus. 
Skaudūs ir liūdni buvo man 
tūe metai. Tiek galiu ramir- 
t¥, kad visi pažangieji lietu
viai atjaučia mane ir kartu su 
manimi bando užpildyti tq 
spragą, kurią padarė mirtis, 
išplėšdama Rojų iš gyvųjų 
tarpo.

Tarybų, Lietuvos draugasm 
esu amžinai dėkinga už tai j 
iškilmingas laidotuves (gegt- 
žės 23 d.) ir už suteikimą Rc- 
jaus palaikams tos pasakiškž i 
gražios vietelės Savilionyse.

Tęskime darbą su podidinta 
energija, kad užpildytumėri 
ne tik Rojaus, bet ir visų m - 
rusiųjų draugų vietas.

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 
niujorkiečiai ir iš plačios 
apylinkės bičiuliai susirinks 5 
vai. vakare Lasvės salėje, ž - 
nau, kad pietūs bus skanūs. 
Bet ne dėl to sueisime. Sue- 
sime pagerbti dvi moteris, ku
rios labai vertos pagarbos. 

4?ai ilgametės mūsų judėjimą 
dalyvės, “Laisvės” kdlektyvc 
nekrės taliją Kavaliauskaitė i f 
Stefanija Sasna. Taipgi ’svar
bu dalyvauti ir todėl,, kad, pa- 
remsime “Laisvę”. VisAs^pc?]- 
nas skiriamas tam tikslui.

Daugiau kaip 100 Lietuvos 
Moterų Tarybų pirmininkių ir 
jų pavaduotojų suvažiavo 
pabaigoje rugpjūčio mėnesio 
į Nemunaičio pionierių stovy
klą penkių dienų seminaru . 
H, Stankevičiūtė Moterų Ta
rybų Komiteto narė, davė-pra
nešimą apie šio komiteto ple
numo darbą. Tarp daugelio 
kitų jos susitiko su LTSR Ku • 
tūros ministru L. šepečiu ir s i 
Alytaus rajono vadovais.

Dalyvės lankėsi siuvimo fa
brike, mašinų gamykloje ir 
keliuose kolūkiuose Alytaus 
apylinkėje. Nemunaičio Kul
tūros Namuose buvo suruošta 
>ajono liaudies menininkų 
darbų parodą.

Paskutinę seminaro dieną 
aktyvistės aplankė Rojaus ka
pą Savilionyse, kuris randasi 
visai arti Nemunaičio. Kai Ro
jaus mamytė mirė, jį mažą 
pasiėmė jojo teta į Nemunai
tį, kur jis išgyveno apie 5 me
tus.

Rugsėjo 13 d. pobūvyje Lai
svės salėje dalyvavo 19 pilie
čių iš Tarybų Lietuvos, kurie 
tuo laiku buvo New Yorko 
apylinkėje.

šis pobūvis buvo suruoštas 
išleisti gerbiamus Vytautą ir 
Marytę Zenkevičius, taip pa| 
pasveikinti naujai atvykus! 
stoti į tarnybą TSRS Ambasa 
doje Washingtone Edmundj 
Juškį, jo žmoną Aldoną, dūk 
relę Eglę ir sūnelį Gediminą.

Maloni staigmena buvo vi 
siems, kai į parengimą atsi 
lankė penki Tarybų Lietuvos 
mokslininkai, kurie čia buvo 
atvykę savo profesijos reika
lus į Rochesterį, o grįždam 
* Vilnių pakeliui sustojo Nevy 
Yorke.

jhipgi malonu buvo niujor
kiečiams susitikti su žumalis

TSRS turi teisę 
sulaikyti nacizmą

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” priminė, kad Ta
rybų Sąjunga turi teisę įsi
kišti į Vakarų Vokietiją, 
“kad sulaikyti pavojingą 
neo-nacizmo ir militarizmo 
veiklą.”

1945 m. Potsdamo Sutar
tis nurodo, kaip po karo 
Vokietija turi būti tvarko
ma, rašo “Pravdoje” politi
nis komentatorius Kuzneco
vas. Tuomet antrojo pa
saulinio karo sąjungininkai 
sutiko “imti atsakomybę 
neprileisti Vokietijos mili
tarizmui ir nacizmui atgim
ti.”

Areštavo 2,000 generalinio 
streiko vadovų Indijoje

New Delhi. — Apie 3 mi
lijonai Indijos vyriausybės 
tarnautojų nusitarė skelbti 
generalinį streiką protestui 
prieš sunkias gyvenimo są
lygas.

Prieš streiko paskelbimą 
policija areštavo daugiau 
kaip 2,000 streiko vadovų. 
Mano tuo būdu streiką su-

AFL-CIO taryba draudžia remti 
Darbo Veiklos Sąjungą

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė, kad AFL-CIO tary
ba suspenduos tas unijas, 
kurios prisidės prie naujo 
darbo unijų centro — Alli
ance for Labor Action 
(ALA).

Meany nurodė, kad Fede
racijos konstitucija drau
džia prisidėti arba remti 
Federacijai priešingus dar
bo unijų centrus. Bet uni
jų suspendavimas ar išme
timas iš AFL-CIO gali žy

te Aurelija Akstiniene, ku
ri svečiavosi Jungtinėse Vals
tijose.

Galime pasigirti, kad virš- 
minėtam parengime daugiau
sia dirbo moterys. Moterys 
buvo gaspadinės, moterys (iš
skiriant du vyru) sudarė ren
gimo komisiją, moteris vedė 
vakaro tvarką, moterys prie 
stalų patarnavo, moteris buvo 
prie kasos, moteris aprašys šį 
pobūvį! Smagu, kad JAV mo
terys, pažangiųjų tarpe, taip 
gražiai pasirodo veikime ne 
tik New Yorke, bet ir visur 
kitur.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kai kurios kuopos jau 
pradeda siųsti narines duok
les už 1969 metus. Deja, kai 
kurios kuopos dar nespėja iš
rinkti duoklių iš visų narių už 
1968 metus. O yra ir tokių 
narių, kurie dar neužsimokėjo 
už 1967 metus!

Negalima siuntinėti “Švie
sos” tiems nariams, kurie už
sivilkę su mokestimi už kele
rius metus. Prašau, labai pra
šau, visų narių pasimokėti 
duokles.

priemo-

Dabar Vakarų Vokietijoje 
nacizmas ir militar i z m a s 
tikrai atgimsta. Todėl pa
sirašiusieji Potsdamo Su
tartį turėtų imtis 
nių pastoti Vakarų Vokieti
jos militarizmui ir naciz
mui kelią.

Washing tonas. — JAV 
Valstybės depąrtamento 
pareigūnas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos ir jų 
talkininkai neleisią Tarybų 
Sąjungai kištis į Vakanj 
Vokietiją. NATO organiza
cija būsianti tam panaudo
ta.

demoralizuoti. Policija ir 
kareiviai pastatyti saugoti 
valdiškus namus, komuni
kaciją, paštą ir kitas įstai
gas.

Valdžia skelbia, kad strei
kas esąs nelegalus, kad 
streikieriai būsią baudžia
mi, būsią panaikintos jiems 
įvairios privilegijos.

miai sutvirtinti naująjį 
unijų centrą (ALA).

Laimėjo streiką
Buenos Aires, Argentina. 

Peugeot fabriko automobi
lių darbininkai laimėjo vie
nos savaitės streiką. Strei- 
kierių reikalavimas priimti 
darban be bausmės 1,400 
darbininkų, dalyvavusių ge
neraliniame streike, buvo 
patenkintas.

Mirė rumunų laikraščio 
redaktorius

Detroitas. — Rugsėjo 13 
d. mirė Harry Fainaru, ga
vęs širdies ataką, turėda
mas 69 metus amžiaus.

Fainaru buvo rumunų pa
žangaus laikraščio “Roma- 
nul-American” redaktorius 
per daugelį metų. Tūlą lai
ką dirbęs prie “Daily Wor- 
kerio.” Atvykęs Amerikon 
17 metų amžiaus;

Policija valstiečių 
demonstracijas daužo
Roma. — Italijos provin

cijoje Caserta valstiečiai, 
reikalaudami sutarties ir 
pensijų, išstojo su demons
tracijomis.

Policija demonstrantus 
žiauriai puolė. Daugeliui 
teko gydytis ligoninėse, ne
mažai areštuotų.

Berlynas. — Tekstilės ir 
Rūbsiuvių Darbininkų, Uni
jos Konrgesas reikalauja 
neo-nacinę Nacionalinę De
mokratų Partiją panaikinti.

Automobilių darbininkų unija 
prieš Nixoną ir Wallace

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų Unija 
veda plačią propagandą 
prieš Nixonąir Wallace, 
kaip prieš du reakcijos ir 
rasizmo dvynius.

Unijos prezidentas Reu
ther sudarė planą, kuris 
parodo tikrąjį N i x o n o ir 
Wallace veidą. Viename

Amerikos Legijonas kursto naują 
pasaulinį karą, fašizmą

New Orleans. — Ameri
kos Legijono 50-oji konven
cija priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasisakė už Vietnamo 
karo plėtimą, viso Vietna
mo teritorijos bombarda
vimą ; už Kubos revoliuci
nės valdžios nuvertimą, 
nors reikėtų ir jėgą tam 
panaudoti; naudoti milita* 
rinę jėgą žvalgybinio laivo 
išla i s v i n i m u i iš Šiaurės 
Korėjos; bausti kovotojus

Botswana neturi nei 
vieno dentisto

Gaberones.; ,-Jr; Botswanos 
respublika kol kas neturi 
nei vieno dentisto. Prezi
dentas S. Khama esti pri
verstas vykti į kitą šalį 
dantims gydyti...

Ji išgavo nepriklausomy
be 1966 metais. Turi apie 
600,000 gyventojų. Randasi 
pietinėje Afrikos dalyje.

Rekordinis išbuvimas 
po žeme

Skegness, Anglija. — Bu
vusi vienuolė Emma Smith 
išbuvo pakasta po žeme 101 
dieną. Ji ten tiek dienų iš
buvo savo karste. Už tai 
gavo premiją.

Tai rekordinis po žeme iš
buvimas. Kiek pirmiau ai
ris Mike Meany išbuvo po 
žeme 61 dieną.

Trumpos suknelės 
erzina kleboną

Ontario, Calif. — Romos 
katalikų kunigas R. Omana 
prakeikė trumpas sukneles. 
Kartu pripažino, kad jo 
prakeikimas neduoda tin
kamų pasekmių, nes dauge
lis trumpomis suknelėmis 
jaunų moterų lanko jo baž
nyčią.

Pagaliau jis išleido dek
retą, kad tos moterys, ku
rių suknelės neuždengs ke
lių, negaus sakramentų 
(komunijos). Dabar jis,da
lindamas sakramentus, tu
ri pirmiausia žiūrėti į mo
terų kojas ir nuspręsti, ku
rioms neduoti komunijos.

Remia demokratų 
kandidatus

Newark, N. J.—AFL-CIO 
New. Jersey valstijos gene
ralinė taryba užgyrė demo*. 
kratų kandidatus Humph
rey ir Muskie.

skelbime pasakyta: “Balsas 
už Wallace, yra balsas už 
Nixoną.”

Vienas unijos lokalas Flint 
pasisakė už Wallace. Uni
jos centras smarkiai tą lo- 
kalą kritikuoja. Kiek žino
ma, to lokalo narių tarpe 
Wallace negaus daug balsų.

už taiką; Izraeliui teikti mi- 
litarinę paramą.

Taipgi konvencija pasisa
kė už Aukščiausiojo Teismo 
teisių apribavimą; už loja
lumo priesaiką mokytojams 
ir kitiems švietimo bei 
mokslo žmonėms; bausti ko
vojančius studentus ir t. t.

Tokia konvencijos pro
grama provokuoja naują 
pasaulinį karą, taipgi fašiz
mą Amerikoje.

Traukia teisman už 
taikos skelbimą

Philadelphia, Pa.—Jungti
nių Valstijų generalinis pro
kuroras, traukia teisman 
atsakingus už prieškarinio 
garsinimo įdėjimą į uni
versiteto studentų leidžia
mą laikraštį.

Jie kaltinami prasižengi
mu prieš verstinos militari- 
nės tarnybos įstatymą. 
Garsinimas kenkiąs jaunuo
lių draftavimui.

Komunistą nepaleidžia 
iš Graikijos kalėjimų
Atėnai.—Graikijos prem

jeras Papadopaoulos pa
skelbė konstitucijos tekstą, 
kuris bus balsuojamas rug
sėjo 29 d.

Premjeras taipgi infor
mavo, kad valdžia paleidžia 
daugelį buvusių valdininkų, 
kurie buvo areštuoti milita- 
rinio perversmo metu. Bet 
2,000 komunistų, laikomų 
koncentracijos stovy k 1 o s e 
salose, nebus paleisti.

Studentai boikotavo 
egzaminus

Paryžius. — Universiteto 
medikalinės kolegijos stu
dentai boikotavo egzamina- 
cijas, reikšdami protestą 
prieš policijos brutalumą. 
Policija nepajėgė juos nu
slopinti.

Kriminalizmas pakilo 
21 procentu

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris paskel
bė, kad per šešis šių metų 
mėnesius kri m i n a 1 i z m a s 
pakilo 21 proc..

Ginkluoti užpuolimai pa
kilo net 34 proc., apiplėši
mai — 29 proc., žmogžudys
tės—17 proc.

Anglijoje streikai 
siautėja

H---------------------------------------- --------------Londonas. — Apie 13,000 
automobilių darbininkų pa
skelbė streiką automobilių 
kompanijoms, tarp kurių 
yra kelios JAV investorių 
kontroliuojamos. Jie reika
lauja didesnės sveikatos ap
saugos ir geresnių darbo są
lygų.

Darbininkai reiškia nepa
sitenkinimą butų klausimu. 
Apie 2,000,000 gyvennamių 
skaitomi netinkamais juose 
gyventi. Reikalauja padi
dinti namų statybą.

Jungt. Valstijos prieš atominio 
nusiginklavimo pasitarimus

Washingtonas. — Prezid. 
Johnsono administracija 
pareiškė, kad jis nenori sku
binti pasitarimų apie bran
duolinį nusiginklavimą. Pa
dėtis pasikeitusi su invazi
ja į Čekoslovakiją.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja, kad branduolinio nusi
ginklavimo kon f e r e n c i j ą 
reikia sušaukti šio mėnesio

Pietų Jemenas visai panaikino
šimtmečius palaikytą vergiją

Lahej, Pietų Jemenas.
Per šimtmečius arabų šykai 
ir sultonai naudojosi negrų 
vergais iki pat dabartinio 
laiko. Bet dabar ten viso
kia vergija visai panaikin
ta.

Naujoji revoliucinė val
džia išleido patvarkymą 
pilnai panaikinti vergiją.

Svetimšaliai Italijos 
ekonomikoje

Roma. — Svetimšalių in- 
vestmentai Italijos ekono
mikoje smarkiai kyla. Nuo 
1966 metų jie pakilo 7%.

Investmentai siekia 57 bi
lijonus lirų, daugiausia 
Jungtinių Valstijų banki
ninkų. Investuoja daugiau
sia į chemikalų, aliejaus, 
mašinų statybos pramonę ir 
prekybą.

Streikui solidarumo 
demonstracijos

Seville, Ispanija. — Dau
gelyje miestų įvyko solida
rumo demonstracijos Fasa- 
Renauld darbininkų strei
kui. To fabriko darbininkai 
sustreikavo prieš 20 dienų 
ir dabar tebestreikuoja.

Jie reikalauja aukštesnių 
algų ir savo organizacijai 
teisės organizuotis, strei
kuoti, savo spaudą turėti.

Baigtas spaudos streikas
New Delhi, Indija. — 57 

dienų anglų kalba spausdi
namų laikraščių darbininkų 
streikas baigtas. Darbinin
kai iškovojo algų pakėlimą.

Pasitarimai tarp 
TSRS ir Indijos

New Delhi. — čia trijų 
dienų pasitarimai tarp In
dijos ir Tarybų Sąjungos 
baigti. Nusitarta pasitari
mus atnaujinti Maskvoje 
greitu laiku.

Maskva. — Nobelio pre
mijos laimėtojas Šokolovas 
rašo, kad tarybiniai karei
viai Čekoslovakijoje turėtų 
laikytis kaip diplomatai.

pabaigoje. Konferencija tu
rėtų aptarti visus valstybių 
pasiūlymus, kaip atominių 
ginklų gamybą ir naudoji
mą visai sulaikyti.

Saigonas.— Amferikos ar
mija suteikė negrui F. E. 
Ųavisonui generolo laipsnį. 
Tai jau trys negrai patapo 
generolais.

Buenos Aires. — Argen
tinos Komunistų Partijos 
organas “Nuestra Palabra” 
rašo, kad Argentinos ko
munistai ir darbininkai už
gina Varšuvos Sutarties ša
lių akciją Čekoslovakijoje.

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdžia nusitarė importuo
ti 400,000 tonų ryžių iš 
Jungtinių Valstijų, kad 
padengtų ryžių trūkumą. 
Už ryžius teks sumokėti 65 
milijonus dolerių dalimis 
per 40 metų.

Detroitas.—Chrysler kor- 
porcija paskelbė, kad 1969 
automobiliai bus parduoda
mi $89 pakelta kaina.

Reali Kanados tikrovė
Otava. (Tass-Elta).—Kas

metinėje šalies ekonominės 
padėties apžvalgoje, kurią 
paruošė ekonominė Kana
dos taryba, skurdo proble
mai Kanadoje skirta žymi 
vieta. Šią tarybą sudaro vy- 
riausybės, komercinių 
sluoksnių, profsąjungų ir 
farmerių atstovai. “Skur
das Kanadoje — tai reali 
tikrovė, konstatuoja apžval
gos autoriai. — Šalyje, kuri 
laikoma viena iš turtingiau
sių kapitalistiniame pasau
lyje, vienas penktadalis gy
ventojų gyvena skurdžiai. 
Ypač varginga vietinių Ka
nados gyventojų — indėnų 
ir eskimų — padėtis. Tai 
gėda!”.

“Skurdas Kanadoje -— ne 
akademinis tyrimas, o žemi
nanti liga”, — rašo laikraš
tis “Montreal star”.
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Vieneri metai be draugo Mizaros
NORS jau vieneri metai prabėgo nuo draugo Ro

jaus Mizaros mirties, bet ir šiandien mums vis dar sun
ku tikėti, jog jo nebėra mūsų tarpe. Pasigendame jo 
didelio atsidavimo mūsų pažangiajam judėjimui. Mūsų 
širdyse tebėra neišdilęs pereitų metų rugsėjo 23 dienos 
rytas, kai išgirdome, kac staigi mirtis išplėšė jį iš gy
vųjų pasaulio ir iš mūsų g 
labai reikalingas, kuriose 

Visų mūsų galvose I
kaip užtversime tą didžiulę spragą, kurią jo mirtis pa
darė mūsų gretose? Nesekome redaktoriaus, rašytojo, 
nenuilstančio ir nepavargstančio veikėjo, oganizatoriaus, 
kovotojo. O mūsų senosios kartos veikėjų ir kovotojų 
skaičius taip baisiai sumažėj

Prie Rojaus karsto, su juo amžinai atsisveikindami, 
mes pasižadėjome, kad rankų nenuleisime, kad dar kie
čiau suglausime savo eik 
kad mūsų pažangusis* judėjimas, kad mūsų “Laisvė” i 
visa spauda, kad mūsų 
darbavosi ir kuriomis tai 
žiausiai nukentėtų dėl jo netekimo.

Nuo to laiko prabėgo vieneri metai. Mums atrodo, 
kad jeigu šianden Rojus prisikeltų ir apsižvalgytų mū
sų judėjime, tikrai pasididžiuotų, kad mesi jo nesuvylė- 
me, kad savo pažadus m 
pamatytų, kad jo drau 
sankeleiviai neišleido iš 
išlaikė spaudą ir visas o: 
džiai ryžtasi su didžiausi 
darbą tęsti. Ypač jis didžiuotųsi, kad “Laisvė,” kurią 
jis per tiek daug metų redagavo ir kuriai jis tiek daug 
energijos ir sielos paauk 
kad ji tebeina kaip ėjo.

retų, kurioms jis buvo dar taip 
jis nešė didelę atsakomybę.

Lilo klausimas: Ką darysime,

azejęs!

s, kad dar daugiau aukosime®, 
ir 

organizacijos, kuriose velionis 
> nuoširdžiai rūpinosi, kuo ma-

es ištesėjome pagal išgalę. Jis 
?ai, jo bičiuliai, jo Ilgamečiai 
rankų kovos vėliavos, kad jie 
rganizacijas ir kad jie nuošir- 
iu atsidavimu ir pasiaukojimu

o j o, — kad “Laisvė” nepalūžo,

Gerai, kad laimėjo, bet
rinkimus Švedijoje laimėjo so-ŽINOMA, gerai, kad

tcįnė kapitalistinė partija. Bet 
ėjimas. Švedijos socialistai su 
kino. Jie tą kraštą valdo per

IR VeL PUIKUS 
LIETUVOS 
MOKSLININKŲ 
PASIRODYMAS

“Gimtasis kraštas” rašo:
Kongresų rūmai Majorkos 

saloje nauji. Bet juose surink
ti visi Ispanijoje esą architek
tūriniai stiliai, kiekvienas 
kampelis vis skirtingas.

Į šią Ispanijos salą neseniai 
suvažiavę Pasaulinio radijo 
konsultacinio komiteto asamb
lėjos dalyviai. Čia, Kongresų 
rūmuose, pranešimą skaitė ir 
lietuvis inžinierius Henrikas 
Juškevičius. Jis pateikė pro
jektų visų valstybių televizijų 
magnetiniams vaizdo įrašams 
standardizuoti. Asamblėja 
projektą priėmė. Jam pritarė 
tiek atskiros valstybes, tiek 
stambiausios televizijos tarp
tautinės korporacijos. Pasau
lyje įsigaliojo vieningi standar
tai.

Ruošiant projektą, pasidar
bavo ir kitas lietuvis inžinie
rius — Eduardas Dautartas, 
atstovavęs Tarybų Sąjungai pa
rengiamajame specialistų pa
sitarime Bukarešte. Beje, E. 
Dautartas — Lietuvos radijo 
ir televizijos komiteto vyriau
siasis inžinierius, šį postą jis 
perėmė iš
prieš dvejus metus 
Tarptautinės radijo| 
zijos 
techninio centro 
ir

ko, kiek Tarybų Rusija 1967 
metais pagamino elektros 
energijos kilovatvalandžių 
bei staklių vienetų! Mat, 
tas parodytų, kad Rusija tų 
ir kitų pramonių produktų 
pagamina gal ne du ar de
šimt kartų daugiau už Lie
tuvą, bet keletą desėtkų 
kartų.

Šitaip skaičiuodamas 
“Draugas” ne šviečia, o ap
gaudinėja, mulkina savo 
skaitytojus.

Šių metų rugsėjo 23 die
ną sukanka vieneri metai 
nuo to tragingo momento,, 
kai iš mūsų tarpo išsiskyrė 
geras draugas, gabus rašy
tojas, taurus visuomeninin
kas, pažangus agitatorius 
bei organizatorius —- Rojus 
Mizara.

Draugas Rojus, kaip mes, 
jo artimieji, buvome pratę 
jį vadinti, buvo linksmo bū
do, lakios vaizduotės, vi-

H. Juškevičiaus, 
išrinkto 

ir televi- 
organizacijo^ (OIRT)

direktorium 
išvykusio į Pra?ą. Taigi 

viešnagei į Vilnių H. Juškevi
čius dabar atvyko 
“užsienio svečias” 
tarptautinės organizacijos va
dovas. Pridursime, 
nariais yra Europo 
nes šalys (jų tarpę ir Lietu
va), Suomija, ęilė 
Azijos valstybių.

jau kaip
stambios

kad OIRT 
a socialisti-

Afrikos ir

cialistai, o ne kokia rea' 
tai nėra socializmo laim 
secializmu seniai atsisve 
paskutinius 36 metus, o Švedijoje šiandien socializmo 
tėra tiek, jei nemažiau, 
Valstijose.

Tik įsivaizduokime: 
metus, o dar iki šiol n 
Tai jums ir socialistai! 
socializmu jie nieko bendra neturi, 
valdytų ir per visą šim 
su žiburiu paieškoti!

Švedijoje monarchij
darbo liaudis su komunistais priešakyje.

Beje, Angliją irgi valdo socialistai. O kiek ten yra 
socializmo?!

kiek čia pas mus Jungtinėse

socialistai kraštą valdo per 36 
esusidorojo nė su monarchija! 
Tik pasivadinę socialistais, o su 

Jeigu jie. Švediją 
tą metų, ten socializmo reikėtų

ą ir kapitalizmą nušluos tiktai

Priminimas laiku ir vietoje
DIENRAŠTIS “Pr:, .

o ypač Jungtinių Valstijų vyriausybei, kad Tarybų Są
junga negali nesusirūpi iti tuo, kas šiandien dedasi Va
karų Vokietijoje. Vokie ;ijos militarizavimas sudaro rim
tą pavojų pasaulinei taijkai.

Laikraštis primena
tartį, pagal kurią Jungtinės Valstijos, Anglija, Prancū
zija ir Tarybų Sąjunga 
kietijoje niekados nebt 
litarizmui ir nacizmui.
jos ir Anglija elgiasi ta
junga nieko bendra nebeturi su padėtimi Vakarų Vo-

. kietijoje, kad Vak. Vok
bė irt. t. Vadinasi, čia yra aiškus Potsdamo sutarties 
laužymas. f

vda” primena visam pasauliui,

1945 m. padarytą Potsdamo su-

pasiima atsakomybę, kad Vo- 
s leista iš naujo prisikelti mi- 
Na, o dabar Jungtinės Valsti- 

ip, jog atrodo, kad Tarybų Są-

etija yra tik jų vienų atsakomy-

Burėmis per Sacharą
Prancūzas Žanas diu Bu

še, 1958 m. perskaitęs 
raštyje apie pirmąsias var
žybas burėmis sausumoje, 
susižavėjo šiuo sportu. 
1960 m. jis vienas įveikė 
lią nuo Fort Trinko iki 
ben Tilio miesto Maurita
nijoje.

Diu Buše sausumos jach
ta sveria 170 kg. Jos pag
rindas trikampis rėmą j su 
medinėmis pavažomis, 
met sausio mėnesį susio 
nizavo ištisas dykumų 
vynas. Dvylika sportin

aik-

Jau 
ke- 

Ain

Šie- 
rga- 
lai- 

inkų 
ry-

— -J---------- -----------------

iš šešių Europos saliui 
žosi “perplaukti” Sacharą

nuo Kolon Bešaro miesto 
Alžyre, netoli Maroko sie
nos, iki Mauritanijos sosti
nės Nuakšoto — 2,600 km.

Tačiau drąsuoliai, blaško
mi vėjų, iš tikrųjų sukorė 
dvigubai ilgesnį kelią. Jie 
turėjo nugalėti pavojingą 
Ral Amano dykumą, kur 
labai maža gėlo, vandens, 
ir lakias, nuo kiekvieno pri
silietimo galinčias griūti 
Azlefo smėlio kalvas. Rei
kėjo saugotis, ir “dykumos 
velnio” išmonjų — sūkurių.

Sausumos jac h t o s gali 
skrieti neįtikėtinai greitai: 
plentu, — 90 km. vai., pap- 
rastu keliu — 70 km. vai.

“SKAIČIAI NEMELUOJA, 
BET MELAGIAI 
SKAIČIUOJA ”

Toks yra žmonių posaky s. 
Tą gražiai paliučija Chica- 
gos kunigų “Draugas” 
(rugs. 13 d.) su pirmajame 
puslapyje straipsniu “Lietu
va pralenkė Rusiją.”

Ar girdėjote, mažytė Lie
tuva pralenkė didelę Rusi
ją?! Tikri stebuklai.

Straipsnis pilnas skaičių 
faktų, duomenų 
vą. Jais kiekvi 
vis teisingai gali 
Mes jais visą lail 
jamės, tuo tarpu “Drau
gas” visą laiką juos paneig
davo, užginčydavo, sumen
kindavo. Jokių 
jokioje gyveni 
“Draugas” Tarybų Lietuvai 
nepripažindavo.

Tai kas atsitiko, kad da
bar staiga juos 
pažįsta, bet dar net didžiuo
jasi?

Tuojau paaiški 
tai, kokiam negr 
lui siekiama tu 
panaudoti. Jie 
mi suktai, apga 
tam tikslui, kad 
išniekintų rusų 
negražu, tai šlykštu.

Pav., sakomai
“1967 metais Lietuva pa

gamino 4.69 m i 
1 o va t vai an dž 
energijos, o vis 
1913 metais tik 2 mlrd. Tai 
gi, Lietuva pralenkė Rusi 
ją 2.7 karto.”

Taip pat:
“Prieš pirmąj 

karą Rusijoje 
metalo tekini 
1,800 vienetų, (Į) Lietuvoje 
1967 metais net 
netų — arba d;
10 kartų daugiku 

‘ Ir taip piliąsi 
tie skaičiai ir palyginimai.

Bet tas apgavikas, kuris 
šį straipsnį iške

NIXON AS—-MELAGIUS!
Taip teigia Amerikos 

Darbo Federacijos - Indus
trinių Organizacijų Kongre
so laikraštis “AFL-CIO 
News” rugsėjo 7 dienos lai
doje. Laikraštis cituoja 
Nixono pareiškimą Darbo 
Dienos proga, kuriame jis 
sakė, kad nuo paskutinių 
prezidentinių rinkimų dėl 
infliacijos Amerikos darbi
ninkas “prarado daugiau 
kaip $1,000 pajamų,” ir kad 
“nauji mokesčiai ir ky
lančios kainos suėdė visus 
algų pakėlimus, kuriuos 
darbininkas laimėjo nuo 
1965 metų.” Be to, sakė 
Nixonas, iš Social Security 
fondo išgaravo daugiau kaip 
$2,000,000,000 per valdžios 
pravestą infliaciją!

“News” sako, kad abiems 
šiais klausimais faktai kal
ba kaip tik priešingai. Nix
onas meluoja. Girdi, per tą 
laikotarpį tikroji Amerikos 
darbininko metinė alga pa
kilo $400. 'Jai parodo Dar
bo Department o pateikti 
duomenys. •.

O kas liečia Social Secur
ity fondą, tai iš tikrųjų pa
augo daugįąu kaip $5,000,- 
000,000.' ;

“News” sako:
“Dar daugiau:

siems artimas ir prieinamas 
žmogus. Jis rado bendrą 
kalbą su kiekvienu, ’ 
tik į jį kreipėsi. Mes jį to
kiu prisimename ir visuo
met prisiminsime. Su juo 
susitikti buvo džiugu ir ma
lonu.

Jo talentingos plunksnos 
pasigenda ne tik amerikie
čiai, skaitytojai jo knygų, 
“Šviesos” ir “Laisvės”, ku
riuos jis per daugelį metų 
redagavo, bet ir tarybinės 
Lietuvos draugai, kurių tūks
tančius minėtieji leidiniai 
pasiekia, kurie juos skaito. 
Ir jie mėgsta amerikiečių 
spaudą, ypatingai vertino 
velionies Rojaus raštus.

Rojus Mizara buvo tasai ( 
kultūrinis tiltas, kuris jun- , 
gė pažangiuosius Amerikos 
lietuvius su Lietuvos žmo
nėmis, kuris mus artino ir 
mūsų darbą derino. Dėlto 
mums Rojus Mizara buvo 
taip brangus ir nepavaduo
jamas, dėlto mes jo taip 
gailimės ir pasigendame.

Ir va jau metai, kaip Ro
jaus Mizaros nėra. Jį mums 
šiandien primena tik jo pa
likti raštai, jo darbai, jo 
knygos ir Dzūkijos kalvelė
je padėtas Tėvynės laukų 
antkapinis akmuo, kurin 
įmūryti jo palaikai: bron
zinė knygos pavidalo urna 
su jo pelenais. Tai, žinoma, 
tik simbolis buvusio žmo
gaus, ku ri jau nebėra...

Mane su Rojum Mizara 
rišo ilgų metų artima pa
žintis bei draugystė. Susi
draugavome tuoj po jo ap
sigyvenimo Brooklyne. Tu
rėjau laimės ne tik skaityti 
jo knygas, bet ir bendra
darbiauti jo redaguojamuo
se “Laisvėje”-, “Šviesoje”, 
“Vilnyje”, leistuose “Kalen
doriuose” bei antologijose. 
Visuomet buvo malonu su 
juo dirbti ir bendrauti. Kar- 

kuris I tu dirbome Lietuvių Litera
tūros Draugijoje, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijime ir 
kitose pažangiosiose organi
zacijose, susitikome šimtuo
se draugiškų pobūvių, mi
tingų, suvažiavimų, konfe
rencijų, etc.

Baigdamas šį liūdnos su
kakties prisiminimą, norių 
palinkėti mielojo Rojaus pe
lenams ramiai ilsėtię Tary
bų Lietuvos žemėje. Gi mes, 
likusieji, visuomet su pagar
ba minėsime jo riardą; vi
suomet' prisiminsime' jį' ir 
jo paliktus darbus. !

A. Petriką

IŠ LAIŠKŲ
Šis laiškas rašytas LLD 

Centro sekretorei ir, taf® 
kitų klausinių, gerbiamas^ 
A. Bačėnas rašo:

Kelionėje į “westus,” Ka
lifornijoje ir kitur išbuvau 
tris mėnesius ir pervažia
vau 8,764 mylias kelio...

Labai gerą ir gražų dar
bą padarei, kad savo myli
mo vyro R. Mizaros kūną 
sudeginai į pelenus ir nuve
žei į T. Lietuvą palaidoti jo 
gimtinėje.

Rugsėjo 10 d. “Laisvėje” 
atspausdintas A. Gilmano 
raštas apie Tarybų Lietu
vos priešų seimą puikus. 
Ačiū A. Gilmanui ir “Lais
vės” redakcijai už šį gerą 
darbą, Dabar Amerikos lie
tuviai žinos, kas dedasi iš 
antros pusės, netik iš vie
nos pusės. Žinos, ką tie 
k o n t r revoliucionieriai, lie?1 
tuviški “generolai” be armL 
jos, veikia ir ką jie now 
veikti ateityje.

Prano Stikliaus parašy
tas, taip sakant trumpas ir 
storas, pamokslas tiems 
Lietuvos vaduotojams, tū
pęs “Laisvėje” irgi buvo ge
ras. Aš tą Stikliaus raštą 
iškirpau iš “Laisvės” ir pa
siunčiau vienam Lietuvos 
vaduotojui, kuris gyvena 
Brooklyn, N. Y. Tas “ge
nerolas” be armijos tą raš
tą per “Keleivį” visaip iš
niekino.

J. Rimaičio “Katalikų baž
nyčia Lietuvoje,” kuri eina 
per “Laisvę” dabar, pasių
siu tam kunigų lekajui J. 
Vilks (Jonas Vilkaitis), te
gul pasiskaito, kaip kiti 
žmonės šneka apie Lietuvo
je esahčias bažnyčias ir 
vyskupus su jų bernais kui ‘ 
nigais. ,.^ .

' *"į Antanas Bačėnas 
Bexley,° Ohio ! jr 1 
1968-IX-12 ;

apie Lietu- 
enas lietu- 
didžiuotis. 

<ą didžiuo-

laimėjimų 
m o srityje

ne tik pri-

Nixono 
pareiškimas ignoruoja kitus 
tautos darbininkų laimėji
mus prie šios valdžios, kaip 
tai: įvedimą medicare ir 
medicaide, padidinimą mini
mums algų ir praplėtimą 
apsaugos milijonams darbi
ninkų, kurie pirmiau jos ne
turėjo.”

Reikia žinoti, kad AFL- 
CIO vadovybė su George 
Meany priešakyje karštai 
palaiko Johnsono valdžią ir 
remia viceprezidento kan
didatūrą į prezidentus. Na
tūralu, kad- organizacijos 
laikraštis smerktų Nixona, 
o aukštintų Humphrey.

, kai pama- 
ažiam tiks- 
os skaičius 
panaudoja- 
ivingai. tik 

apšmeižtų, 
šautą. O tai

1 i j o n o ki- 
ių elektros;

į pasaulinį 
pagaminta 

m o staklią

17,900 vie- 
ugiau kaip

pė, nepasa-.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Šiauliečio dailininko paroda

TSRS laikraščiai eina 
65 kalbomis

1967 metais Tarybų Są
jungoje ėjo 4,704 žurnalai 
(įskaitant biuletenius ir 
mokslinius raštus), kurių 
kartinis tiražas 132 milijo
nai 700 tūkstančių egzemp
liorių. Jie buvo spausdina
mi 45 TSRS tautų kalbomis 
ir 16 užsienio šalių kalbų.

Praėjusiais metais prie 
leidinių, ėjusių anksčiau, 
prisidėjo 46 nauji žurnalai. 
Daugelis jų skirti gamtos ir 
fizikos-matematikos mokslų 
klausimams, pramonei ir 
technikai, žemės ūkiui.

1967 metais Tarybų Są
jungoje buvo išleistos 74,- 
081 pavadinimo knygos ir 
brošiūros bendru daugiau 
kaip 1,243 milijonų egzemp
liorių tiražu. 'Vidutiniškai 
kasdien buvo išleidžiami 3 
mill jonai 406 tūkstančiai 
egzempliorių knygų ir bro
šiūrų. Jos buvo leidžiamos 
60 TSRS tautų kalbų ir 38, 
užsienio šalių kalbomis.

būdamas 
vyrų gim- 
1921 metų

ŠIAULIAI.—Šiaulių “Auš
ros” muziejaus lankytojai 
šį kartą susipažįsta su gau
sia ir įvairia dailininko Ge
rardo Bagdonavičiaus dar
bų, surinktų per 45 tarybi
nio darbo metus, paroda. 
Eksponuojama virš tūks
tančio paveikslų, nuotrau
kų, eskizų, piešinių, make
tų, vaizdinių mokymo prie
monių.

Dailininkui liepos 25 dieną 
sukako 67 metai. Pensinin
kas. Jaunuoliu 
mokėsi Šiaulių 
nazijoje. Nuo 
mokytojauja.

Gerardo Bagdonavičiaus 
meniniai gabumai buvo pa
stebėti dar vaikystėje. O 
savo pedagoginio darbo me
tais piešimo mokytojas taip 
pat ne vieam jaunuoliui pa
dėjo anksti atskleisti slypin
tį talentą, pasirinkti teisin
gą profesinę kryptį gyveni
me.

Visada maloniai savo pir
mąjį piešimo mokytoją pri
simena profesoriai Antanas 
Gudaitis ir Vytautas Mac
kevičius, dailininkai V. 
Norkus, T. Kulakauskas ir 
daugybė Jo buvusių moki
nių, gal netapusių, dailinin- 
kais-profesio n ai a i s, bet 
išmokusių pastebėti grožį, 
jį, pamilti. O jų — tų mo
kinių, pasklidusių po visą 
Lietuvą, daug — juk daili
ninko Gerardo Bagdonavi
čiaus pedagoginis stažas 
siekia 40 metų.

Žymi vieta dailininko kū
ryboje tenka darbams teat-

ro dekoracijų srityje — api
formino apie 100 Šiaulių, 
Klaipėdos, Kauno teatrų 
spektaklių. G. Bagdonavi
čius yra lėlių teatro pradi
ninkas Lietuvoje — 1928 m. 
Šiaulių Mokytojų seminari
joje Jo iniciatyva įkuriamas 
lėlių teatras, 1946 m.—šešė
lių teatras.

Menotyrininkas Vytenis 
Rimkus, giliau domėjęsis 
dailininko darbais, pažymi 
ir vaisingą G. B. darbą eks
libriso srityje. Šie mažosios 
grafikos kūriniai apkeliavo 
daug parodų: buvo ekspo
nuoti tarptautinėse ekslibri
so parodose Briuselyje, 
Los Angeles ir kitur, apdo
vanoti diplomais.

G. Bagdonavičius taip pat 
domisi ir menine fotografi
ja. Savo konstruota kame
ra atliko daug meninių nuo
traukų, kurios buvo ekspo
nuojamos eilėje parodų.

Apie dabar veikiančią pa
rodą jos lankytojai atsilie
pimų knygoje rašo:

“Taip jau būna gyveni
me, kad kasdieninės smulk
menos tyliai lyg dulkės ap
neša ir nuostabaus žėrėjimo 
daiktus. Užtenka tačiau 
prie jų prisiliesti, numesti 
laiko voratinklį, ir mes vėl 
juos matome naujus, spin
dinčius.—P. Steponavičius.”

“Tai vienintelė tokios ap
imties ir tokio profilio pa
roda...—Dail. Šatūnas.”

Parodos atidarymo proga 
dailininką nuoširdžiai pa
sveikino, palinkėjo naujų 

l kūrybinių laimėjimų TSRS

RAINAKĖLIS

Kur vingiuoja upeliukas, 
Stovi katino namukas. 
Jau labai labai nuo seno 
Ten kačių šeima gyvena. 
Tėvas—katinas Tamošius— 
Paryčiais medžioklėn ruošias 
Jo žmona—katė Agota— 
Nutarė suruošti puotą.
Mat, sūnelis Rainakėlis 
Šiandien baigia mokyklėlę, 
Pakvietė gerus kaimynus, 
Skuba ruošti skanumynus: 
Dvi pelytės marinuotos, 
Keptas žvirblis—farširuotas. 
Balto pieno trys ąsočiai— 
Ir svečiai privalgys sočiai...
O nuo miško pakraščių ‘y 
Atskuba būrys svečių:
Eina šernas ir ežiukas,^ 
Lapė vedasi barsuką... f 
Šeimininkai katinėliai 
Jiems vartus plačiai atkėlė. 
Kai pamatė vaišių stalą, 
Jų širdelės tuoj apsalo... 
Bet atbėgo Rainakėlis, 
Apsiverkęs, susivėlęs, 
šaukia: “Gelbėk, motinėle, 
Man jie pataisą įvėlėl. .
—Kokia gėda, kokia gėda!— 
Ištarė teta pelėda!
Tėvas—katinas Tamošius— 
Krėtė jam beržinės košės: 
—Po pakampes šmirinėjai, 
Mokytis, sūnau tingėjai! 
O svečiai visi be ūpo, 
Tarsi kailius jiems nulupo... 
Nei jie valgė, nei jie gėrė— 
Į namus visi nunėrė.

Gediminas Alekna
VI klasės mokinys 

Vilnius
M. K. Čiurlionio meno mokykla

Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
Tautybių Tarybos Pirmi
ninkas J. Paleckis. < Jį.

O. Šulcaite



Antradienis, Rugsėjo (September) 24, 1968

J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar
* Po šešerių metų, pagięs kūnu ir lėto jus, mūsų geriausius draugus ir iš 
dvasia, grįžau į gimtąjį kaimą. Tėvai visos širdies prašau:
mano išgijimą palaikė vos ne stebuklu 
ir užsispyrė nuvesti mane išpažinties. 
Šiuo sunkiu metu prisiminiau mokyto
jos O. Rukšėnienės žodžius, kad žmogus 
niekad neturi palūžti, vis 
ti aistringas savo pažiūrų 
dėlto buvau prispirtas ir, dievobaimingų 
tėvų lydimas, iškeliavau 
“nuodėmių apvalyti.”

Po kelių moterėlių ir mano veidas pri
artėjo prie klausyklos langelio grotelių. 
Užuot pasakęs “garbė Jė 
pasisveikinau ‘Taba diena, 
bonas neramiai sujudėjo kėdėje ir lau
kiančiai pro langelį įsmeigė į mane akis.

Pakeičiau savo tiR

ada turi bū- 
gynėjas. Vis

į Paparčius

zui Kristui, 
kunige.” Kie

ėjimą

visos širdies prašau:
“Mokytojai, padėkite ir jiems i 

dyti prietarų ūkanas, išvysti Aiokslo 
šviesą, darbe surasti gyvenimo laimę.

Nauji idealai, naujos morales n
Kasdien vis daugiau ir daugiau 

nių atsikrato religinių prietarų r 
Tarybinius žmones uždega kilnūs 
nistinio gyvenimo idealai, įsitvirtina ko
munistinės moralės normos—drau 
mas, meilė tarybinei Tėvynei, kc 
viškumas, savitarpio pagalba, da 
mas, dorovinis tyrumas ir t. t. Tąrybi- 
niai žmonės pasiryžę sukurti laimingą 
gyvenimą čia, šiame pasaulyje.

Lietuvoje pergalingai eina naujas gy
venimas, nauių komunistinės moralės

šsklai-
n

tumos
žmo- 

i aš to s. 
komu-

gišku- 
lekty- 
rbštu-

LAISVĖ

MISLINčIUS

Inkvizicija Vokietijoje

8 pusi.

—Klebone, nuodėmių aš neturiu, — 
pradėjau savo “išpažintį.”—Kalbu su ju
mis todėl, kad tėvai varu

teia. Galiu tik tiek paša
atvarė mane

....... . .  r_ Jcyti, kad pa
keičiau savo tikėjimą: dabąr tikiu moks
lai ir žmonėmis.

—Klysti, mano sūnau, n 
nuo viešpaties dievo ir šv 
čios, — ėmė man priekaištauti sielų ga
nytojas ir, truputį patylėję 
Užeik pas mane vakare: ga 
praregėti...

Sumišęs nė nepajutau, kai “gavau iš
rišimą,” ir susimastęs išslin 
nvčios duris. Bet vis dėlt 
pabandyti pasiginčyti su kunigu, pako
voti už savo teisingas paniūras.

Vakare aš nuėjau pas 
man ėmė pasakoti apie Kristaus isto
riškumą, daug kalbėjo anie
Apie vieną iš jų, pasak ;o, rašiusi ir 
spauda.

—O kodėl gi pas mus stebuklai ne
vyksta ?—pasiteiravau neįtikintas.

—Vyksta ir pas mus! — 
čiuotis Dumbliauskas. — 

•juos matvti tie. kurie ne 
atsakomvbės dievui, atlieka nusikalti
mus Be dievo nėra moralės...

4 Nors širdyje nesutikau su Dumbliaus
ko pasakojimais, skirtais tamsiems žmo
noms mulkinti, tačiau ginčytis su Dumb
liausku buvau per silpnas. Dvasininkas 
manes neįtikino, bet mane nustebino, kad 
ansiskaites ir išsilavinęs žmogus yra 
toks karštas tikėjimo šalininkas. Į sie
la krito abejonės savo teisingumu šešėlis. 
Bet šis jausmas vertė mane vis atkak
liau ieškoti tiesos, skaityti, 
grindinius krikščionių reb

įsigręždamas 
ęntos bažny-

s, pridūrė:— 
1 padėsiu tau

kau pro baž-
3 aš panorau

kunigą. Jis

“stebuklus.”

ėmė karš- 
Bet ar gali 
aučia jokios

gilintis i pa- 
gijos klausi-

mus.
Apie kunigą Dumbliauską prisiminiau, 

jau mokydamasis Kaišiadorių I-ojoje vi- 
• dūrinėje mokykloje. Kiekviena mokyto

ju, ypač geografo P. Balionio, fiziko A. 
Čeponio, pamoka sugriaudavo dvasinin
kų teiginius, o kiekviena nauja ateistinė 
knyga sukeldavo vis didesnį pasitenkini
mą, aš vis aiškiau supratau kunigo 
Dumbliausko “pamokymu” 
nes savo teisumu ir pasipi 
ninko akiu dūmimu ir anga 
pame laiškutyje jam padai:

esmę. Jsitiki- 
ktinęs dvasi- 
ule, aš trum- 
iau priekaiš-

normų įsigalėjimo procesas. Tai neper
maldaujamas istorinis reiškinys. Ir io 
nesustabdysi nei maldomis, nei šmeiži
kiškais pamokslais, nei tikinčiųjų gąs
dinimu. i

Mano pasaulėžiūros keitimuisi labai 
daug įtakos turėjo sanatorijos gydyto
ju ir mokytojų kolektyvas. Vyr. gydy
toja K. Kriaučiūnaitė. mokytojos A. 
Žaltauskaitė, O. Rukšėnienė ir kitos 
padėdavo man išsiaiškinti visuomenės 
gyvenimo klausimus, susivokti religinėje 
painiavoje.

Skaičiau daug knygų. Ypač mane ža
vėdavo tarybinio jaunimo gyvenimas, jo 
žvgdarbiai. didvyriškumas. Ėmiau do
mėtis istorija, biologija, gyvybės kilmės 
klausimu. Knvgu puslapiai ir draugiš
ki mokvtoju žodžiai man nadėio supras
ti. jog dievo, kuriuo aš taip, tikėjau, ku
riam taip meldžiausi ir buvau pasiruo
šęs atiduoti savo gyvenimą, visai nėra. 
Už visa, kas gera ir kilnaus pasaulyje, 
turiu būti dėkingas ne iam, o mane su
pantiems tarybiniams žmonėms, mūsų 
tarybinei Tėvvnei. Kupinas ikvėnimo ir 
dėkingumo tarybinei liaudžiai, aš pada
viau pareiškimą, prašydamas priimti 
mane i komjaunimą.

Ne juodos sutanos, o balti chalatai
O įsisenėjusi liga progresavo. Vaka

rais man vis labiau maudė kojos kaulą, 
baltasis termometro gyvsidabris kildavo 
vis aukštyn ir aukštyn, nežadėdamas 
nieko gero. Mane parvežė į Kauno kli
nikinę ligonine sunkiai operacijai. Šei
mos nariai griežtai pareikalavo atlikti 
“priešmirtine” išnažintį, tačiau aš at
kakliai tylėjau: dabar tikėjau jau ne 
žmonėmis juodose sutanose, o gydytojais 
baltais chalatais, mano geraisiais moky
tojais. Ir aš neapsirikau: chirurgo A. 
Stropaus puikiai atlikta operacija gra
žino mane i gyvenimą. Mane pakėlė 
gyventi medicinos mokslas, tarybinių 
gydytojų sumanumas, o ne stebuklai ir 
maldos.

Tuo būtų galima ir baigti mano 
laišką, jeigu i mano gyvenimą nebūtų 
įsipynęs dar vienas žmogus —1 Kaišiado
rių raiono Paparčių klebonas Albinas 
Dumbliauskas.

fPphnigal

“Kunige, kam jūs norėjote mane ap
gauti? Juk iūs tada labai 
lavfote, iškrainėte mokslo 
tai dera teisingam žmogui

daug prime- 
tiesas. Argi

Dabar veltui buvo jo pastangos
|ibaigs mano 
tu. Bet kur 
atkeliavo A. 
Na, šį kartą

Maniau, kad tuo ir pa 
pažintis su bažnyčios tari 
tau! Už poros savaičių 
Dumbliausko atsakymas, 
jau nebepaveikė manęs lotyniškos cita
tos ir užsienio autorių pavardės. Aš 
jaučiausi stovis ant tvirti 
apie Kristaus istoriškumą, 
ginę moralę, ir apie kosmoso užkariavi
mą jau turėjau savo nuoiponę. Veltui 
gaišino kunigas savo brangi 
laika, veltui dėjosi esąs mo 
gos šalininkas. Daugiau su 
sirašinėjau: kam bergždžiai ginčytis su 
žmogumi, kuriam jaunimo 
dijimas tapo profesija?

Šiuo metu aš tvirtas ate 
visų pirma noriu padėkoti 
giems mokytojams. Tačiau 
pasirodo labai gaila to nedaugelio mū
sų mokyklų mokinių, kurie| dar šiandien 

ir kelia akis 
jėgomis j že-

os žemės ir 
ir apie reli-

; ganytojišką 
cslo ir pažan- 
kunigu nesu-

sąmonės nuo-

stas. Už tai 
mūsų bran- 
kartais man

įanksto kelius prieš altorių 
f dangų, užuot kibę visomis 
mę.ir Joje kūrę laimingiausią visuome- 
nn|įį santvarką — komuniz ną. Todėl aš 
dar kartą kreipiuosi į Jų ?, mūsų auk-

PRISIMINIMAS VELIONIO 
ROJAUS MIZAROS 

(1968 m. rugsėjo 23 d.) 
Šiandien jau metai laiko suėjo, 
Kai mirė įžymus mūsų vadas. 
Bet nemirė darbas šio mūs veikėjo 
Ir liko jo šviesus idealas. 
Jis, mat, ryžtingai ir drąsiai kovojo 
Už laisvę, lygybę ir už taiką.
Pats visad didžiausias pastangas dėjo 
Ir sakė: kovot visiems mums reikia. 
Taigi, kadangi mums gaila ir liūdna, 
Kai minim mirtį šio mūs vado, 
Nepamirškim darbuotis kasdieną, 
Kad tikslą pasiekt jo idealo.

Jonas Juška

MANO AMŽIUS
Kai prie savo sudėtingo laiko 
Aš visom ląstelėm priglustu, 
Mintys žiebiąs, amžiaus esmę raiko 
Neregėtu iki šiol mastu.
Koks aštrus jo tvinksnis iš tikrųjų! 
Žingsnis jo nervingas ir trankus. 
Mes, pradėję piautuvu ir kūju, 
Sklaidom jau galaktikos rūkus.
Kinta dydžiai, sąvokos ir spalvos, 
Mąstymas gilėja nuolatos,
Nors per greit pavargsta širdys, galvos 
Perkaista nuo įkrovų naštos.

Juozas Andriuškevičius

(Pabaiga)
Nauja “erezija”

Popiežiai Inocentas VI ir 
Urbonas V bandė sustip
rinti šlubuojančią inkvizici
ją Vokietijoje, bet to kraš
to kunigija buvo jai abe
jinga, o popiežiai nenorėjo 
pyktis su galinga teutonų 
bažnyčia. Tačiau kai kara
lius Čarlzas IV 1368 m. ap
lankė Romą, pop. Urbonas 
V jį palenkė savo pusėn. 
Buvo susitarta, jog popie
žiui ir valstybei sandarbi- 
ninkaujant, — bus galima 
palaužti vyskupų užsispyri
mą ir apvalyti Vokietijos 
bažnyčią nuo nepaklusnaus 
elemento. Grįžęs iš Romos, 
karalius tuoj išleido reika
lingus inkvizicijai įvesti po
tvarkius, o popiežius pa
skyrė du domininkonu in
kvizitoriais.

Tai buvo pirmas bandy
mas organizuoti inkviziciją 
kitų kraštų pavyzdžiu, kur 
bažnyčia ir vyriausybė vei
kė bendrai su popiežiaus 
skirtais inkvizitoriais. Ka
ralius davė inkvizitoriams 
n e m a ža privilegijų, tarp 
kurių minėtina teisė pa
tiem skirtis pageidaujamus 
notarus ir pagalbininkus. 
Taip sustiprinti inkvizito
riai sudegino kelis šimtus 
“eretiku,” daugiausia be- 
gardų, begainų ir tariamų
jų “raganų.”

Po šio vajaus, pop. Gri
galius XI 1372 m. galėjo pa
sigirti, jog vidurinėje Vo
kietijoje “erezija” jau iš
naikinta.

1373-74 m. atsirado nau
ja “erezijos” šaka, tai šo
kėjų kultas. Šokančių bei 
dainuojančių vyrų ir mote
rų minia atūžė iš Pareinio 
i Flandriją (Belgiją) ir už
plūdo visą kraštą. Jie šok
davo, lyg furijų apsėsti, kol 
nugriūdavo ir gulėdami rai- 
tydavosi bei voliodavo si, 
kaip konvulsijų ištikti. Tai 
buvo kiek panašu į Ameri
koje dar ir šiuo metu esa
ma sektą, vadinamą “holy 
rollers.” Inkvizitoriai juos 
priskyrė prie “eretikų” ir 
spirgino laužuose.

Inkvizicijos atoslūgis
1378 m. mirė du didžiausi 

inkvizicijos globėjai— pop. 
Grigalius XI ir karalius 
Čarlzas IV. Naujasis Vo
kietijos karalius Vaclovas 
buvo tolerantingesnis, o Ro
moje tuo metu prasidėjo 
“Didžioji schizma,” kova 
tarp popiežių (vienu tarpu 
jų buvo net trys). Popieži
nių inkvizitorių azartas tru
putį atvėso, nors laužai dar
vis liepsnojo. Tik viename 
Bingene 1392 m. buvo su
deginta 36 gyvi žmonės, 
Steyeryje 1397 m. daugiau 
šimto, o Strasburge 1458 m. 
25. Pop. Bonifacas IX sekė 
pėdomis savo pirmtakų Ur
bono V ir Grigaliaus IX. 
Inkvizitorius Schoneveldas 
1414 m. Sangerhausene su
degino 91 kryžiaus brolį, 
V in kely j e 44, o kituose 
miestuose dar po daugiau. 
Po dvejų metų, tasai pats 
inkvizitorius, tose pat vie
tose, sudegina daugiau kaip 
300 minėtosios sektos išpa
žintojų t (kryžiaus brolių). 
1417 m. katalikų ieraarchi- 
jos susirinkimas Konstan
coje pilnai užgyrė tokius 
“religijos gryninimo” meto
dus. Kristaus brolius in
kvizitoriai degino iki 1481

m., kol jei buvo galutinai iš
naikinti.

Tačiau daugiausia rūpes
čio Vokietijos katalikų ku
nigams sukėlė husitai (Jo
no Huso sekėjai). Prieš 
juos buvo atsukti visi sun
kieji bažnyčios pab ūkiai. 
1426 m. laužuose sudeginti 
trys katalikų kunigai, tapę 
husitais. Prieš juos buvo 
varoma speciali propagan
da, jie buvo keikiami ir nie
kinami. Bažnyčiose sekma
dienį buvo skaitoma 
tikros maldos, sakoma pa
mokslai, skambinama var
pais, deginama žvakės ir 
pan. Kitaip sakant, buvo 
kovojama “knyga, varpu ir 
žvake”! Ekskomu n i k a ir 
anatema laukė kiekvieną, 
kuris tik drįso husitus už
tarti. Vienoje (Austrijoje) 
sudegintas jų vyskupas Ste
ponas.
Protestantizmo pirmtakas

Popiežiaus bei Romos 
priešų Vokietijoje XV ir 
XVI amžiuose buvo nema
ža, reikėjo tik kam nors tą 
antipopiežinį sentimentą 
sukonsoliduoti, suderinti ir 
duoti jam reikiamą vadovy
bę. Vienas tokių vadovų 
buvo Grigalius Heinburgie- 
tis, vadinamas XV-jo am
žiaus Liuteriu. Kaip huma
nistų pirmtakas, reformatas 
ir klasikinės kultūros pro
paguotojas, Grigalius vadi

Protestantizmas plečiasi
Protestantizmo pionierių 

atsirado net ir tarp katalikų 
bažnyčios vadų. Kun. Džo
nas von Ruchratas buvo ži
nomas pamokslininkas ir gi
lus teologas. Jis savo pa
mokslais viena po kitos nu- 
lifikavo supelėiusias bažny
tines dogmas. Jis smerkė in
dulgencijas, ekskomunikas, 
anatemas, interdiktus ir vi
sokias popiežijos keršto 
priemones. Jis sakė: “Jei 
žuvininkas Šv. Petras skel
bė pasninką, tai veikiausiai 
tik dėl to, kad galėtų dau
giau žuvų parduoti.” In
kvizitoriams tokios kalbos 
nepatiko ir jie 1479 m. jį 
serganti, surakinta iš Main- 
zo nusitempė j Kolona ir 
ten kalindami bei kankin
dami — privertė bejėgį se
nuką “prisipažinti prie klai
dos.” “Prisipažinimas” jį 
išgelbėjo nuo laužo ugnies, 
bet ne nuo kalėjimo, kuria
me jis buvo visam amžiui 
uždarytas. Laimė, kad neil
gai jam teko kankintis —

Miestas Sevano dugne
Armėnijos Mokslų akade

mijos archeologai nusekusio 
Sevano ežero dugne atrado 
trijų tūkstančių metų senu
mo miesto liekanas. Moksli
ninkai aptiko plačias, tie
sias gatves, tvirtovės liku
čius, daugiau kaip 200 kapų. 
A rcheologai netikėtai a t s- 
kleidė kultūrą klestėjusią 
Armėnijoje trečiajame ir 
antra ja m e tūkstantmetyje 
pr. m. e. Ta kultūra iki šiol 
nebuvo žinoma.

Kiekviename kape, daž
niausiai ant kairiojo šono, 
tarp akmens plokščių gulėjo 
žmonių griaučiai. Didžiau
siuose kapuose be molinių 
indų buvo dar ginklų ir 
brangenybių, o taip pat kaž
kokie vežimai. Jų rasta dvi
dešimt. Vieni vežimai yra 
dviračiai. Jie padaryti iš 
pušies, ąžuolo arba guobos, 
turi pasostes ir trikampius 
grąžuiius. Vežimus trauk
davo arkliai arba pora jau
čių. Vienu atveju vietoj 
kinkinio buvo dviejų žmo
nių griaučiai.

no popiežių uzurpatorium, 
saumyliu, diktatorium, etc. 
Jis teigė, jog, bažnyčia turi
W^M?bkĮausytj,(i^ ne jai 
diktuoti. Grigalius, kirįosi 
su' Piiuttf(■ ft 14’60' ML
Man tujos* ■ stisirinkime, ? ku
riame į jis- .(pbpįežiuą) ieš
kojo parąmps savo skelbia
mam k’ryŽiaftis karui. Už
tąįjypopįęgųs jkskomųnį- 
kavo ir paskelbė “eretiku,” 
tinka&j^^^
galėjo jo sugauti.Kai Nųrn- 
burgo j'
ginti, Gr^^|S^W®i&' 
kiją
PodiebrądįįMuriaMi j&:Wr- 
navo ąntųfipežjnių -patarė- 
i u. Už tai A. j į • pop. - Povilas 
II prakeikė j(anateiųizavo); 
Kai ' 1471. nu Podiebradas 
mirėj Grigaliui- Heinburgie- 
čiui tek.o bėgti į-Saksoniją, 
kurioje jis sekamais metais 
mirė. ..... • - - •

Kitas stiprus to meto re- 
rormatas buvo’ bohemietis 
Hansas Boheimaš (husitas). 
Jis aštriai smerkė popie
žiaus autokratizmą ir ku
nigų ištvirkimą. Indulgen
cijų (nuodėmių atleidimo) 
pardavojimą jis vadino ap
gavyste. Tačiau dar jau
ną jį Wurzburgo vyskupas 
Rudolfas 1476 m. sugavo ir 
gyvą sudegino.

1481 m. jis mirė. Buvo ir 
daugiau popiežiaus priešų, 
paruošusių liuterinei refor
macijai kelią.

Kai 1517 m. spalio mėn. 
31 d. Martinas Liuteris pri
kalė prie Vitembergo ka
tedros durų 95 tezes, — re
formacijai laukas jau buvo 
paruoštas. Kylančiai bur
žuazijai, kovojančiai prieš 
konservatyvųjį feodalizmą, 
lankstesnis protestantizmas 
buvo patogesnė r e 1 i g i j o s 
forma, n(egu nepaslankus, 
korupcijos ki'mihd r:suėstas 
katelukizmasi TodėLdaųtefęr 
lis, įtakingų).stiprių djdįfcų 
pa^ėpiė J Liuterį, į kurio
inkvizitoriai negalėjo pa
siekti. Jei Vokietijoje tuo 
metu būtų buvusi tokia; vi» 
pagalinga inkvizicija, kaip 
kitose šalyse, — Liuteris bū
tų buvęs nuo laužo neišsisu- 
kęs.- -Formalia prasme, po
piežinė inkvizicija Vokieti- 

-j oje tuo*metu -dar 'buvo, bet

■ varstą;; ji degindMr skan
dino ” daugiausia “raga
nas” ir “burtininkes.” ■ Iki 
tol, Vokiety oje. nacionalinės 
bažnyčios dar nebuvo. Ka
talikų bažnyčia buvo Romos 
pąvaldinys,, jos agentas. 
Šis- faktas žymiai padėjo 
misijai protestantizmo, su
kūrusio nacionalinę bažny
čią, su ’ kaizeriu, kaip vy
riausiu kunigu priešakyje .

Kai Roma buvo įsakiusi 
popiežiaus legatui, kardi
nolui Kajetanui, pristatyti 
Liuterį jos teismui, kardi
nolas pasirodė bejėgis prieš 
A u g s b u r g o magistratus, 
kurie jį globojo ir gynė; 
inkvizicija jau buvo bedan
tę!

Nuo to laiko popiežinė

Netoliese rasti mediniai 
įtaisai, kaip spėjama, nau
doti plauti auksui. Matyt, 
nuskendusio miesto gyven- 
toiai gerai žinojo aukso ga
vybą. Tai patvirtina ir ka
puose rasti puikiai apdirb
ti auksiniai daiktai, dažnai 
dar papuošti ir brangakme
niais. Rasta nemaža ir žal
variniu daiktu: jaučių, liū
tų, ožiu, paukščių, varlių 
statulėliu, miniatūrinių ve
žimu. Keramika papuošta 
iki šiol Armėnijoje nežino
tais motyvais. Kai kurie 
moliniai daiktai nudažyti 
trimis spalvomis:’ į u o 1d’af 
bhlta ir raudčtfa.* Dažai-to
kie ’patvarūs, kad jų nega
lima nuskusti.

' Radiniai rodo, kail XII a. 
pr. m. e. pradžioje dabarti
nėje Armėnijoje .klestėjo 
aukšta kultūra; Dėl nežinn- 
mų’^^žąšči^i.š&įliejęs Se
van#’eseras kai kuriuos jos 
paminklus išsaugojo iki mū-

TELEVIZIJOJE-
Netoli Kingštono (Jamai

ka) įrengtas pirmasis pa
saulyje televizijos -siųstu
vas, naudojus Saulės spin
dulių energija. Siųstuvą 
maitina baterijos, kurias 
Pakrauna Saulės energija. 
Įtaisas veikia gerai ir ypač 
patogus kaip retransliato
rius.

inkvizicija Vokietijoje laips
niškai silpnėjo, kol paga
liau, žmonių ujama, ji vi
siškai išnyko. Bekylantis 
humanizmo, švietimo ir kla
sinio sąmonėjimo amžius 
galutinai nusuko galvą 
“šventosios inkv i z ic i j o s’ ’ 
hydrai!

Platus Nemunas netoli Druskininkų ties senu Švendubrės kaimu. 
Alg. Brazaičio nuotrauka.
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PIRMASIS (BRAZILIJOJE
“Garso” 40-ąsias metines pažymint
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Palyginti neseniai atvykę 
mūsų emigrantai jau 1927 
metais ėmė bėgti iš Brazi
lijos latifundijų į miestus. 
Dažniausia—naktimis. Pės
čiom, traukiniais, jaučių ve
žimais. Naktiniai bėgliai t 
turėjo terbelę ant nugare 
Taipgi vadinami “dieninia
—patys laimingiausi: jiems 
fazendeiras, tartum kažko
kią malonę teikdamas, leicjlo 
išvykti, — taip pat gaben 
si skurdžią mantelę.

Pirmieji žingsniai
Varganas tada vaizdas 

buvo Luso ir Sorokabanos 
geležinkelio stotyse San 
Paulo mieste. Iš vagonų Ii i- 
do žmonės išgąstingorr is 
akimis, saulės įdegintas, 
raudonžemiu apneštais vei
dais. Į gatvę išėję, jie nesu
sigaudė, į kurią miesto pu >ę 
pasukti, kur apsistoti, kaip 
pradėti kurtis?

Matyt, neatsitiktinai lie
tuviai emigrantai Brazilijo
je pirmiausia ir apsigyveno 
Luso ir Sorokabanos stoč 
greta esančiame Bom Re
ro rajone. Nereikėjo jiems 
kažkur toli po nežinomą 
miestą klajoti. Čia pat mū
rine tvora aptvertas puika
vosi nuostabaus grožio L 
so parkas, kurį ypač liet 
viai pamėgo ir jis netruki 
virto vienintele bei patogia 
susitikimų, naujų pažinčių 
vieta San Paule'.

Štai dėl ko Bom Reti 
priemiestyje ir ėmė kuriis 
pirmoji lietuvių darbininkų 
organizacija Brazilijoje. 1 
27 m. kovo 16 d. čia bu 
sušauktas lietuvių imigra 
tų susirinkimas. Šį susirin
kimą sušaukti ir jame įki 
ti “Susivienijimo Lietuv 
Brazilijoje Sąjungą” (SL- 
BS) iniciatyvos ėmėsi pap
rastas, nuoširdus darbiu 
kas Vincas Zarakauskiis. 
Jis paruošė ir įstatus, k 
riuos susirinkimas priėmė. 
Jam aktyviai talkininką 
J. Trilikauskas, 
kauskas ir J. Didelis.

Dideli sunkumai
Pradžia buvo itin sun
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J. Vaice-

si įvairūs avantiūristai, dar
gi aferistai. Tuo paaiškina
ma, kad po keleto mėnesių 
SLBS nustojo veikusi.

1928 metų pradžioje to 
paties V. Zarakausko pas
tangomis SLBS atgaivina
ma. Į organizaciją atėjo 
naujų žmonių su naujomis 
mintimis. Atėjo darbininkų, 
mačiusių brėkštant Spalio 
revoliuciją Rusijoje, taip 
pat prisidėjo vienas kitas 
inteligentas. Visuotiniame 
Bom Retiro skyriaus narių 
susirinkime (1928 m. rug
pjūčio mėn.) buvo išrinktas 
laikinas Centro komitetas, 
Revizijos komisija, numaty
ta nedelsiant steigti sąjun
gos skyrius kitose San Pau
lo miesto dalyse, kur gyve
na lietuviai.

Istorinis nutarimas
Tačiau svarbiausias šio 

susirinkimo priimtas nuta
rimas (V. Zarakausko pa
siūlymu) — leisti pažangų 
laikraštį. Buvo išrinkta re
dakcinė komisija, į kurią 
įėjo :Alfonsas Marma, Jo
nas Marcinkevičius, Jonas 
Gerulaitis ir Adolfas Zau- 
ka. Iš skyriaus narių, kurių 
iš viso tebuvo 25, susidarė 
laikraščio rėmėjų būrelis, 
nes organizacijos iždas bu
vo tuščias. Būrelio tarpe 
paminėtinos šios pavardės 
(be redkomisijos): K. Ra
manauskas, P. Raišys, S. 
Šlikta, S. Tolutis, J. Vaice
kauskas, S. Vienažindis, J. 
Zibolis ir kiti. Šiame susi
rinkime buvo priimtas ir 
laikraščio pavadinimas — 
“Garsas”.

1928 metų rugsėjo 16 die
ną, Kostanto Uckaus spaus
tuvėje atspausdintas, pasi
rodė pirmasis SLBS savait
raščio “Garsas” numeris. 
Tai buvo pirmasis pažan
gus Brazilijos lietuvių laik
raštis. Jį kone visą laiką 
redagavo buvęs Kauno uni- 
versiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto studentas 
A. Zauka.

Pasisekimas
“Garsas’1 bematant tapo 

skaitomiausiu lai k r a š č i u

mo, reakcijos, naujo karo 
kurstytojų.

Laikraštis tuo metu su
vaidino gana svarbų vaid
menį, savo skaitytojus in
formuodamas apie sunkią 
lietuvių imigrantų dalią 
Brazilijoje, apie darbininkų 
kovas visame pas; 
“Garso” puslapiu 
vo drąsiai den 
ma fašistinė dik 
Lietuvoje, reikalaujama de
mokratinių lai s v 
liaudžiai, buvo atkakliai ko
vojama su klerika

“Garso” dėka

aulyje. 
ose bu- 
laskuoja- 
tatūra

ų mūsų

Hzmu.
per paly

ginti trumpą 1 ukotarpį . . • • ••• T" ’ j

Stigo organizacinio patyri
mo, neaiškios buvo gaifės 
kelio, kuriuo turėjo eiti 
pirmasis lietuvių darbiu 
kų susibūrimas Brazilijoj,

sis
in- 
je.

Brazilijos lietuvių tarpe. Jį 
jau rėmė nebe toji negausi 
rėmėjų grupė, o visi išnau
dojamieji fazendų ir fabri
kų lietuviai proletarai. Visi

Be to, į organizaciją brovė- tie, kurie neapkentė fašiz-

J. Juknevičiaus nuotrauka.

kad galėtų tą televizorių 
pavogti. Iššaukė ugniage
sius, kad namas dega, rei
kalinga skubi pagalba. VK' 
si ugniagesiai išvyko ugniesįi 
gesinti, o vagiliai pasiėmė 
televizorių ir nusigabeno 
ten, kur jiems reikėjo.

Ugniagesiai, paieškoję ir 
neradę degančio namo, su
grįžę nerado nei televizo
riaus. Tada suprato, kad 
jie buvo vagilių apaguti.

Taigi pamoka ateičiai, kad 
stoties negalima be žmo
gaus palikti.

J. Strižauskas

Ir kaip “Garso” platintojas
Besimokydamas rin k ė j o 

amato, aš tuo pat metu pa
sidariau “Garso” platintoju. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais mes su laikraščių pluoš
tais aplankydavome toliau
sius užmiesčius, stovėdavo- 
m e prie “ Antarktikos”, 
“Gambos” ir kitų fabrikų 
vartų, pro kuriuos po dar
bo išeidavo nemažai ir lie
tuvių darbininkų. “Garsą” 
siūlydavome Luso parko 
lankytojams lietuviams. 
Mūsų tautiečiai noriai pirk- 
d a v o laikraštį. Platinimo 
vietose neretai tekdavo su
sidurti ir pasigalinėti su 
priešiškų laikraščių parda
vėjais.

Apie redaktorių
.. .Dirbu rinkykloję ir ste

biu redaktorių. Jis sėdi čia 
pat, greta. Jis vidutinio 
ūgio, liesas, čapliniškais 
ūseliais, didelių pilkšvų 
akių. Nešnekus, daug skai
to, rašo. Su atsilankančiais 
į redakciją žmonėmis, jis— 
mandagus, atidus, draugiš
kas. A. Zauka atlyginimo 
tegaudavo vos prasimaitini
mui. O maitindavosi jis nuo
stabiai kukliai — per dieną

BINGHAMTON, N. Y.

“Susivienijimo L: 
Brazilijos Sąjung; 
masine; organiz 
San Paule 1929 m. turėjo 
penkis skyrius — 
tiro, Vila Belos, 
Lapos-Vila Anast 
Vila Marianos. Buvo įkurta 
savišalpos kasa, 
bendrovė, renkam 
Lietuvos politiniams kali
niams, skaitomos 
antikarine, ateistin 
ka. Paskaitas skai 
Marcinkevičius, A.

Visuose skyriuose veikė 
bibliotekėlės, sud 
pažangių autorių 
daugiausia ALDLI1) išleistų. Į ir mažytį duonos kepalėlį...

Gana aktyviai 
SLBS saviveiklini 
pastatė nemaža \ 
vakarų ir kitokių 
lių. San Paulo liet 
re jo progos garsiečių sceno
je pamatyti tokiu 
lūs kaip A. Vilkui; 
turakio “Amerika 
V. Jakščio “Už dievą ir tė
vynę”, P. Kasiūno “ 
jos griuvėsiuose”, 
mos “Nepasisekė” 

“Garsas” dosniai 
lapius atvėrė pradedantiesiems 
lietuvių literatams Brazili
joje. Čia buvo išspausdinti 
pirmieji A Marmos, S.J. Jo- 
kubkos, L. Valbasio litera
tūriniai kūrinėliai; kitų au
torių raštai, laikraštyje pa
skelbti slapyvardžiais arba 
kriptonimais, šia 
nebeišaiškinami.

Skurdžios sąlygos
...Baron de Pirasikaba 

gatvė. Netoliese Jėzaus Kū
dikėlio širdies bajžnyčia su 
savo paauksuotu 
bokšte, kurio varpai žalva
rio skambesiu ka 
tį valandos žymi 
kantį laiką. Vien 
pinio namo ] 
vo įsikūrusi “Gars 
ei j a ir rinkykla. Raidžių ka
sos beveik susisič 
dakforiaus staleliu. Nedide
lė spinta, čia pat 
marmuriniu virš 
kurio buvo formuojami pus
lapiai, pora kėdžių. Štai ir 
viskas.

1929 m. pabaig 
damas antrąjį SL 
Vila Beloje, A. Marma man 
nasiūlė eiti mokyt 
rinkėju “Garso” i 
Sutikau entuziast: 
vykęs į būstinę 
Pirasikaba gatvšį 
redaktorių A. Zat ką ir ma
no meistrą Vincą 
tį. Nuo tos dienas, galima 
sakyti, mano lik: 
nebeatsiejamas n 
tuvės ir nuo lietuviškos 
spaudos emigracij

Rinkykla atrodė baisiai 
primityviškai. Kelios kasos 
senų, nudilusių ra: 
stui, pora kasų ta: 
no, nedailaus šrift 
tems. Viso labo rąidžių pa
kakdavo dviems 
puslapiams. Juoš atspaus
dinti reikdavo tolokai neš- 

spaustuvę

a”1 virto 
acija. Ji

Bom Re- 
Mookos, 

;azijos ir

spaudos 
os aukos

paskaitos 
e temati- 
;ydavo J. 
Zauka.

arytos iš stabiai kukliai — per dieną 
knygų, suvartodavo puslitrį pieno

reiškėsi 
nkai. Jie 
aidinimų 
spektak- 
uviai tu-

is veika- 
aičio-Ke- 
pirtyje,”

Vergi- 
A. Mar- 
ir kt.
savo pus-

idien jau

aikrodžiu

ls ketvir- 
ėjo- slen-

. Viename kam- 
kambarėlyje bu-

o” redak-

kė su re-

stovas su 
ūmi, ant

oje steig-
BS skyrių

is raidžių 
inkykloje. 
ngai. Nu- 
Baron de 
j e radau

Tamošai-

mas tapo 
io spaus-

oje.

idžių tek- 
ip pat se
to antraš-

laikraščio

ti į vokiečių 
Triumfo gatvėje.

“Garsui” jis atidavė daug 
savo energijos, savo širdies 
šilčiausius jausmus. Tačiau 
redaktorius nebuvo komu
nistas, jis, matyt, nesuvokė, 
kad nepakanka per laikraš
tį aikštėn kelti darbininkų 
atskirus skriaudikus, engė
jus, įvairių šarlatanų juodus 
darbelius, o reikia burti 
darbininkų 'klasę ' kovai 
prieš socialine neligybe pa
grįstą santvarką. Šis jo po
žiūris, natūralu, tolydžio iš
šaukė nesutarimų su SLBS 
vadovais. Ir A. Zauka 1930 
m. kovo men. atsisakė to
liau “G ars ą” redaguoti. 
Apie jo likimą, išėjus iš 
“Garso”, galima taip pasa
kyti : dingę, be žinios!

Naujas redaktorius
A. Z a u k a i pasišalinus. 

“Garsą” redaguoti iš fazen
dos buvo pakviestas jaunuo
lis A. Marma. Jis suredaga
vo tiktai kelis numerius. 
Lietuviškieji reakcionieriai, 
smetoninės diktatūros pa
kalikai, sutanotieji politikie
riai, ne be Lietuvos konsulo 
San Paule pritarimo ir kur
stymo, tarsi vilkai iš pasa
lų ir viešai urzgė, inkštė, 
grąsino “Garsui” bei garsie- 
čiams. Ši klika “Garsą” 
šmeižė, vadindama komu
nistiniu laikraščiu, nors, to
li gražu, jis tokiu nebuvo.

Teroras ..
Ir štai 1930 m. balandžio 

28 d. į redakcijos patalpas, 
jau esančias Žiozė Paulino 
gatvėje, įsiveržė slaptosios 
policijos būrys, suėmė A. 
Marmą, P. Misiūną, P. Rai
šį, J. Žilinską, pagrobė ar
chyvo dalį, nusiaubė biblio
teką. Bet garsiečiai nepabū
go. Laikraštį toliau redaga
vo J. Marcinkevičius, V. Ta
mošiūnas.

Tačiau spąstai jau buvo 
paspęsti. Tų pat metų bir
želio pirmosiomis dienomis 
policija grubiai susidorojo 
su SLBS ir “Garsu”. A. 
Marmą ištrėmė į Urugvajų, 
raidžių rinkė i ą V. Tamošai
tį, J. Marcinkevičių, P. Rai
šį, J. Bakutį,- J. Banionį, P. 
Misiūną, K. Rartiąnauską— 
į Lietuvą. Jų likimai susi
klostė įvairiai: vieni žuvo 
Tėvynės' karo metais, kiti 
tebegyvena.

Darbas nebuvo veltui
C . Vis dėlto pirmoji pa-

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 4 d., So
kol Salėje. Narių dalyvavo: 
prot. sekr. J. Vaicekauskas, 
finansų sekretorė Adelė 
Kumpan ir iždininkėj K. 
Vaičikauskienė, ir 3 eilinės 
narės.

Susirinkimą atidarė sekr. 
J. Vaicekauskas, tvarką ve
dė K. Vaicekauskienė. Trum
pi buvo valdybos raportai. 
Tiktai finansų sekr. Adelė 
Kumpas pranešė, kad buvu
siems ligoniams Centras 
prisiuntė pašalpos čekius, 
xuriuos atidavinėjo kam 
priklausė. Jinai taipgi pri
minė, kad šiuo- metu į pa
šalpą užsiregistravusių na
rių nėra. Tai buvo linksma 
žinia, kad nariai gerai lai
kosi sveikatoje.
Mariutė Lynn pateikė ra

portą iš rugpiūčio 25 dienos 
atsibuvusio Jono Kulbio 
ir Juozo Lynn pagarbai 
banketo. Jinai sakė, kad 
banketas labai gerai pavy
ko. Dalyvių suvažiavo dau
giau negu 50 žmonių ir visi 
linksmai leido laiką. Nuo 
visų dalyvių pagerbtiesiems 
buvo įteiktos dovanėlės. Ji
nai taipgi išsireiškė šiltą 
padėką LDS 6 kuopai ir vi
siems kitiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu, prisidė
jo suruošimui šio gražaus 
pobūvio. O prię to dūr buvo 
perskaitytas' gražus padė
kos laiškutis nuo Jono ir jo 
žmonos Kulbių, kurie dėko
ja už jiems suruoštą pagar
bos banketą.

LDS 6 kuopa turi užsire
gistravus Amerikos Legijo- 
no salę dėl spalio 12 dienos, 
kurioje turės įvykti 6 kuo
pos rudeninis-metinis pobū
vis, ir dar iki šiol neturėjo
me komisijos, kuri šiuo dar
bu rūpintųsi. Susirinkimas 
matė reikalą ir nutarė, kad 
būsimo pobūvio pelnas bus 
skirtas mūsų s paudos, “Lai
svės” ir “Vilnies” paramai. 
Įžangos bilietas bus $2.50 
asmeniui, už kuriuos gaus 
skaniai pavalgyti ir išsiger
ti, ir prie to dar bus demon
struojamos slides. Apie tai 
bus vėliau parašyta.

Kaip aukščiau minėta, 
kad susirinkimas buvo ne
skaitlingas, tai tokiu būdu 
nebuvo iš ko išrinkti pasto
vią komisiją, kuri rūpintų
si tuo reikalu. Tačiau Ma
riutė Lynn pasižadėjo su
rasti kokį biznierių, kuris 
norėtų pasigarsinti savo bi
znį ant mūsų įžangos bilie
tų ir užmokėtų lėšas už dar
bą.

Veikiausiai kuopos valdy
ba surinks gerą komisiją, 
kuri suruoš puikų banketą 
ir tokiam svarbiam tikslui 
—spaudos paramai.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 7
—r .................■■■■■■■■ imi.................................... .................................. > ■

žangiojo Brazilijos lietuvių 
judėjimo užuomazga nenuė
jo veltui. Nepaisant provo
kacijų, išdavysčių, policinio 
teroro lietuviai darbininkai 
veikė toliau. Netrukus po 
“Garso” uždarymo, 1931 
metų pradžioje x giliame 
pogrindyje pasirodė Bra
zilijos Komun i s t ų parti
jos Lietuvių frakcijos laik
raštis “Darbininkų žodis.” 
Toliau vystėsi, tvirtėjo 
mūsų organizacijos, pa
likusios Brazilijos lietuvių 
kolonijose brandžius vai
sius, < gilius pėdsakus prole- 
taripio internacionalizmo 
baruose.

d., Sokol salėje. 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti.

Ona Wellus

Bridgeport, Conn.
Kaip gudrūs vagys

Šiomis dienomis vogimas, 
pastojimas kelio, įsilauži
mas į namus ir kitokios žu- 
likystės atliekamos dienos 
šviesoje. Atrodo, kad da
bartiniu laiku — vogimo- 
plėšimo gadynė. Galima sa
kyti, kad kožna diena vis 
blogėja.

Vienoje ugniagesių stoty
je ugniagesiai turėjo spal
votą televizorių. Ir ve kaip 
gudriai vagiliai sugalvojo,

Turtai po vandeniu
Japonų jūroje, Tarybų

Sąjungai priklausančiuose 
vandenyse, rasta aukso ir 
alavinio akmens — kasite- 
rito — pėdsakų. Į žvalgybą 
išvyko geologų ir okeanoloN 
gų ekspedicija.
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$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio 
Upįj -

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Drąjįgams Į Lietuvą. Jie Bus 

Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

kuodaugiausia naujų skaitytojų

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusiu prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’* tinkamo biudžeto 
1969 metams. r

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.

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

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

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 $1^.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite: -

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417 < i
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o vasaros

So. Boston, Mass.
LLD 2-ros kuopos susirin

ksiąs įvyko rugs. 7 dieną. 
Susirinko nemažas būrys 
kuopos narių,
atostogų pasilsėję, ir pada
rė gerų tarimų. Nors dar 
“Laisvės” vajus neprasidė
jo, bet mes susirūpinome, 
kaip geriausia prisirengti 
prie vajaus, kad turėti ge
ras pasekmes. Po diskusijų 
nutarta vėliau turėti paren
gimą sukėlimui laikraščio 
palaikymui aukų. Į komisiją 
apsiėmė Helena Žekonienė, 
P. Žukauskienė ir L. Plutie- 
nė.

Buvo smagu matyti drau
gę Žekonienę susirinkime, 
sugrįžusią iš Floridos ir jau 
apsiėmė į rengimo komisi
ją. Taip pat išrinkom “Lai
svės” vajininką S. Rainar- 
dą, Veroniką Kvetkas, Elz. 

^Repšienę ir kiti prižadėjo 
padėti gauti naujų ir atnau- 
jiyti užsibaigusias prenume
ratas.

Tapo nominuoti kandida
tai į LLD Centro Komitetą. 
Labai linksma ir smagu, ka
da susirenka daugiau narių, 
pasidaro geresnis ūpas vei
kime ir padaro gerų tarimų.

Tą pačią dieną, po kuo
pos susirinkimo. įvyko LAP 
Klubo susirinkimas, irgi bu
vo geras, nes daug LLD kuo
pos narių priklauso prie 
klubo.

Klubas nutarė vėl kas 
šeštadienį turėti žaidimus 
nuo 2 valandų popietų. Į 
komisiją apsiėmė J. Rainar* 
dienė, P. Žukauskienė ir H. 
Žekonienė

Po žaismių komisija pa
vaišina svečius su kavute ir 
pyragaičiais.

Klubas kviečia^ visus, kas 
'rnyli linksmai praleisti po
pietį o ir. sykiu paremti'Jdtb 
bąt nes tas pagelbsti apmo
kėti rendą,' užlaikyti vietą 
kuri mums progresyviams 
yra labai reikalinga.

S. Rainard

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Seniau gyvenanti New 
Havene Antosė ir Kazys 
Šoliūnai aplankė mus. Jie 
buvo apsistoję pas jų duk
rą Mildred. Jie taipgi su 
ėjo su savo praeities drau
gais, su kuriais seniau daug 
dirbo spaudos naudai.

B. Vikšrienė praleido po
rą mėnesių Connecticut 
valstijoje. Ji dabar gyve
na Floridos valstijoje, be; 
sako pasiilgo savo draugų. 
Vikšrienei buvo sunku ap
laižyti visus pažįstamus, 
nes ji sako, transportaciji 
kebli, ji neturėjo kas ją nu
vežtų. Vienok kiek galėjo, 
tai aplankė.

Seneliai dejuoja, sako 
unijų darbininkai gauna pa 
kelti už dienos darbą, bei 
seneliai neturėdami vieny 
bės turi mokėti už maiste 
ir kitus dalykus pakeltomis 
kainomis, o mėnesiniai če
kiai ateina toki, koki ir bu
vo. Sako seneliai, galo si 
galu nebeg a 1 i m a sudurti. 
Reikia gerai diržus veržti, o 
politikieriai nepaiso; jie tu
rėdami šiltus darbus val
džioje save apsirūpina.

Mūsų mieste politikierius, 
nežiūrint ar jie demokra
tai ar republikonai, žmone 
gerai priima. Visi atsiim 
už savo melavimus, o ka 
Buriuos ir kiaušiniais aj 
meta. Tik vietos spauda 
apjfe tai mažai rašo.

J. Kunca

i

Philadelphia, Pa.
Mankšta, judesys sveika
Jau seniai sveikatingumo 

autoritetų pripažinta, jog 
mankštytis ir judėti žmogui 
sveika, o ypatingai senes
nio amgžiaus sulaukusiems.

Todėl Philadelphijos pa
žangieji veikėjai ir stengia
si palaikyti geroje sveika
toje visus pažangaus judė
jimo dalyvius.

Nors mums nepatinka, 
bet vasariniai parengimai 
atvirame ore jau baigiasi— 
kai kur jau pasibaigė. Da
bar pradėsime veikti pasto
gėje. Sekamo spalio 20 d. 
įvyks LLD Vl-osios apskri
ties konferencija Lietuvių 
klubo patalpose, Chester, 
Pa., kur visuomet po kon
ferencijos delegatai ir pa
šaliniai svečiai vaišinami 
skaniais pietumis ir gėri
mais.

Už poros savaičių LLD 
10 kuopa rengia savo kilnų, 
draugišką pobūvį jau dau
geliui gerai žinomoj vietoj, 
6024 Wayne Ave.

Rugsėjo 14 d. LLD 10 
kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių dalyva
vo didokas būrys. Po per
skaitymo protokolo, paren
gimų komisija patiekė pra
nešimus iš savo veiklos. Vi
si pranešimai priimti. Skai
tytas laiškas nuo “Vilnies” 
administracijos kas link laik
raščio pradėto vajaus ir pri
imtas. Išrinkti penki de
legatai į busimąją VI ap
skrities konferenciją. Pra
vesta ir kitų naudingų nu
tarimų. '

Baigiant susirinkimą bu
vo nominuoti LLD Centro 
valdybos nariai. Dauguma 
iš centro valdybos pareigū
nų nominuoti tie patys, nes 
jie atlieka gerai savo parei
gas.

Trejetas kuopos veikėjų 
išsireiškė susirinkime, jog 
jie buvo labai patenkinti at
silankę newyorkieciu suruo
štam išleistuvių ir priimtu
vių bankete, “Laisvės” sa
lėje. Tai buvo įspūdingas 
sanbūris pažangiosios liau
dies. Vieną savo tautietį di
plomatą išlydėjom į gimtą
jį kraštą, o jo vietoj priė
mėm naują diplomatą, ku
ris nuoširdžiai patarnaus 
JAV lietuviams įvairiais 
reikalais. Atsitiktinai šiame 
bankete dalyvavo ir 5 aukš
tos asmenybės, svečiai —: 
mokslininkai, kurie mokslo 
reikalais lankosi Amerikoje.

“L” Reporteris

s 
a 
i

Montello, Mass.
Mūsų naujienos

George Shimaitis turėjo 
sunkią operaciją. Išbuvo Ii* 
goninėje 29 dienas ir Nurs
ing Home 31 dieną. Dabar 
jau namie po daktaro ir 
slaugės priežiūra — eina 
geryn. Bet ims laiko, kol 
gerai pasveiks.

Mūsų parengimų lanky
tojai ir Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubo narė Elz
bieta Steponauskienė svei
katos reikalais išbuvo ligo
ninėje 10 dienų. Dabar 
sveiksta namuose.

Massachusetts Moterų 
Apšvietos Klubų Sąryšis 
rengia rudeninį pikniką po 
stogu. Įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 29, Lietuvių Tau
tiško Namo viršutinėje sa
lėje, 668 N. Main St. Pra
džia 12 vai. Įėjimas tik 50 
centų.

Rengėjos prašo apylinkės 
draugus atsinešti* kokių nors 
dovanų. Tas daug gelbsti

“Noriu gydyti žm
Kauno Medicinos ilnstitu- 

tas atvėrė duris v 
kas nori tapti me 
Stambiausia Lietuvos aukš
toji medicinos mokyk 
metais studijuoti priims 500 
žmonių, 375 būsin 
gydvtojus, 75 stomot 
ir 50 farmacininkų.

— Šiam įvykiui ruošėmės 
ilgai, — pasakoja stojamų
jų egzaminų komisijos pir
mininkas doc. R. Stropus.— 
Dar ankstyvą pavasarį bu
vo sudaryta komisija, ku
rios nariai aptarė bū 
egzaminų tvarką ir cl

Į šventiškai papuoštą au
ditorija, kurioje egzaminų 
komisijos nariai, įeina nedi
dukė, juodaplaukė mergina. 
Nedrąsiai pasisveikinusi, ji 
sako: Noriu tapti gydytoja” 

Pirmojo pareiškimo auto
rė — Violeta Tallat-Kelp- 
šaitė, įžymaus lietuvi 
pozitoriaus J. Tallat 
šos duktė.

— Kodėl ne į konservato
riją pasukote? — r 
mis išprūsta žodžiai 
baigėte meno mokyk

Pasirodo, kad klausimas 
pateiktas ne veltui, 
kiai ir girdėti apie 
na nenorėjo. Tik ko 
tori j oje tikėjosi matuti Vio
letą.

Muziką mėgs 
noriu tanti gydytoja,—tvir
tai pareiškia Violeta 
svajoju gydyti žmones.

Insti t u t o prof es 
dėstvtoiai laukia st 
kurie būtų pasiryžę eiti 
sunkiu, daug energijos, 
dvasinių pastangų reikalau
jančiu gydytojo keliu. Di
džiausias instituto kolekty
vo rūpestis—priimti 
kimo vedamus jau 
išleisti — kilniausia 
sija pasišventusius 
listus.

Pasirinkti profes: 
ku, o mediko — yp 
venimo kryžkelėje besiblaš
kantiems jaunuolia 
turientams į pagalbą skuba 
profesinio orientav’ 
binetai, didelę naštą 
vo pečių užkrauna 
to studentų Mokslinas Drau 
gijos profesinio orientavimo 
sektorius. Jaunųjų 
ninku tikslas sukur 
sistemą, kuri padėt 
kinti jaunimą, link, 
loginiams mokslams 
tiek vieni, tiek kiti 
nes paslaugas teiks lik atei
tyje. Dabar dar abiturientai 
turi savarankiškai nuspręs
ti, kuo norėtų būti, nepak- 
lusdami nei tėvų “spaudi
mui”, nei draugų patarimui.

»ies”
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Bridgeport, Conn.
Susirgo drg. J. J. Moc- 

kaitis ir išvežtas į ligoninę. 
Rugsėjo 18 d. padaryta ope
racija Šv. Vincento ligoni
nėje, Main St., Bridgepor- 
te. :

Šių žodžių rašė j as linki 
tau, Juozai, ligą nugalėti 
ir grįžti prie savo kasdie
ninio darbo, nes dabartiniu 
laiku jo daug randasi.

Draugės ir draugai, ku
riems laikas leidžia, atlan
kykite, parašykite surami
nimo laiškučius, nes tas 
sergančiam daug padeda, o 
jis to viso yra pilnai už
sitarnavęs pas Bridgeporto 
ir apylinkės draugus.

J. Strižauskas

Ugniakalniai-elektrines
Ugniakalniai per ilgą savo 

gyvenimą (dešimčių ir šim
tų tūkstančių metų!) iššvai
sto daugybę energijos. Že
mės gelmių šilumos atsar- 
gos nesuskaičiuojamos. Ap- , 
skaičiuota, kad ant visų Že
mės rutulio ugniakalnių pa
stačius elektrines, jų galin
gumas sudarytų 500 milijo
nų kw. Pastaraisiais metais 
veikia n č i ų j ų ugniakalnių 
šalyse vis plačiau panaudo
jama geoterminė energija. 
Ypač forsuojama geotermi
nių statyba ten, kur trūksta 
kuro. Jų tiekiama elektros 
energija perpus pigesnė už 
šiluminiu elektrinių energi
ją. Perpūs pigiau ir pasta
tyti geoterminę elektrinę. O 
ką jau bekalbėti apie tą 
faktą, kad tokia elektrinė 
amžiams aprūpinta “dega
lais” — turbinas suka van
dens garai, kylą iš požemi
nių “garo katilų”, kuriuos 
kaitina gelmių šiluma.

Ugniakalnių židinius plau
na požeminiai vandenys. Jų 
padėtis ir judėjimo keliai 
priklauso nuo geologinės ’ 
uolienų sandaros. Vanduo 
gali tekėti plyšiais arba už
pildyti akytas uolienas, tarp 
vandeniui nelaidžių sluoks
nių sudarydamas a r t e z i- 
nius, ugniakalnių įkaitintus 
vandens horizontus. Plyšiais 
arba gręžiniais garas išei
na į paviršių ir patenka (į 
turbinas.

Pirmoji geoterminę ener
giją panaudojo Italija: ją 
šia kryptimi pastūmė j o 
įprastinio kuro trūkumas. 
Kai kurie Italijos geležin
keliai, miestai, įmonės gau
na šilumą iš Žemės gelmių. 
Geoterminės elektrinės Ita
lijoje tiekia 350 tūkst. kw. 
energijos. Šioje srityje Ita
lija pirmauja;' ‘

Šiaurinėje Naujosios Ze
landijos saloje, kur nėra 
vandeningų upių ir anglies 
telkinių geoterminė, 190 
tūkst. kw. galingumo elek
trinė tiekia 20% šalies elek
tros energijos. Ateityje nu
matoma iš ugniakalnių elek
trinių gauti 500 tūkst. kw. 
energijos. Islandijoje stato
ma geoterminė 33tūkst. kw. 
galingumo elektrinė. Japo
nijoje 1967 m. pastatyta pir
moji pramoninė geoterminė 
elektrinė, kurios pajėgumas
9.5 tūkst. kw.

Geoterminiai tyrinėjimai 
svarbią reikšmę įgavo ir 
Tar. Sąjungoje. Kamčiatkos 
pietuose, Paužeto rajone, 
stojo rikiuotėn pirmoji Pa
užeto geoterminės elektri
nės eilė. Jos galingumas —
3.5 tūkst. kw. Ateity numa
toma šios elektrinės galin
gumą padidinti iki 25 tūkst. 
kw. Ji tieks energiją Bolše- 
recko rajonui. Tokio pat ga
lingumo elektrinę numato
ma statyti NačikinO rajone.

Kamčiatkos ugniakalnių 
šiluminis pajėgumas verti
namas 2t2.5 10 gkaį vai., o 
tai atitinka elektrinių 25 
mln. kw. naudingąjį pajėgu
mą.

A Lovely Lithuanian 
Bride

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE

įkia pn-parengimui. Dar re 
minti, kad bus mužiką, šil
tų ir šaltų gėrimų, 
viai būsite patenkinti.

Švebelis

Daly-

The 21-year-old grand
daughter of Joe and Sara 
Bimba from Hawthorne. N. 
J., Miss Linda Valickas, got 
married Saturday, Sep. 21. 
It may not be correct to 
call her Lithuanian, since 
her parents Adele and Fran
cis Valickas were already 
born in this country. But 
her grandparents came 
from Lithuania and have 
been active, specially Joe, in 
the progresive Lithuanian 
movement for many years.

Linda’s husband, a hand
some young man, Ronald A. 
lannacone, is of Italian 
parentage. He is a chemist.

Our sons and daughters, 
grandsons and grandaugh- 
ters are branching out, 
reaching for their own life 
in this “Melting Pot” of 
nationalities — America. 
They take with them the 
love and best wishes of their 
parents, grandparents and 
.other members of their 
families.

There are four genera
tions in Joe and Sara’s fam
ily and there have been no 
separations or devorces. 
That alone is a good base 
for their 
ness.

It was 
over 200 
friends 
Easton, Philadelphia and 
other places. Among the 
greetings to newlyweds 
wa$ one greeting from Eu
rope.

I enjoyed the evening ve
ry much and I am sure the 
others did too.

children’s happi-

a big wedding — 
people. Their 
had come from

Use

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)

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)

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)

Help Wanted Female

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)

Nepamirškite 
Papusryčiauti

Nuo pusryčių priklauso 
visos dienos žmogaus savi
jauta. Nors kai kurie žmo
nės rytą lengviau pakenčia 
alkį, tačiau toks įprotis yra 
žalingas ir sublogti nepade
da. Ne veltui apyliesės ang
lės rytą valgo labai sočiai— 
jos neapsieina be avižinių 
košių, rūkyto kumpio, kiau
šinių ... Tuo tarpu apkū
nios Vienos gyventojos pus
ryčiauja kukliai, o vakarie
niauja sočiai.

Per pusryčius žmogus tu
ri gauti apie trečdalį viso 
dienos maisto. Pusryčiams 
patartina sotus baltymingas 
maistas: pienas, varškė, sū
ris, kiaušiniai, dešra, mėsa. 
Riebalus reikia vartoti sai- 
kifigiau. Angliavand e n i ų, 
būtinų organizmui, yra pa
kankamai duonoje, marma
lade, cukruje. Košės labai 
naudingos vaikams^ jas ga
lima valgyti vietoj duonos. 
Negalima pamiršti minera
linių druskų bei vitaminų. 
Jų daug yra šviežiuose vai
siuose, daržovėse, piene, 
svieste, kiaušiniuose, sūry- 
je, ruginėje duonoje.

MONTELLO, MASS

Rengia Massachusetts Moterų Sąryšis

Sekąmadienį Rugsėjo 29-tą
L. T. N; VIRŠUTINĖJE SALĖJE

Piknikas įvyks po stogu viršutinėje salėje. Bus 
valgių, įsigėrimų ir kitų vaišių. Prašome draugių 
atsivežti aukų. Taipgi kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Rengimo Komisija

Help Wanted Male

SALES REPRESENTATIVE
CAREER OPPORTUNITY

Male or female. Inside or outside 
work. Salary plus commission, leads 
furnished. Must have drivers license 
& ear 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)

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

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)

An

interview and physicals.
OWENS-CORNING 

FIBERGLASS CORP.
Barrington, N: J.

Equal Opportunity Employer.
(69-72)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

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

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modern 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.

An equal opportunity employer.
(71-73)

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- 
ręn. 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)

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)

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

(71-73)

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)

DRAFTSMEN. Growing concern 
needs map draftsmen plus Kelsh 
operators for expanding office. 
Permanent position, top wages, ex
cellent working conditions, and ma-’tions, medical plan. Profit sharing, 
ny company benefits. Apply or call 
AIR SURVEY CORP., 723 Street 
Rd., Southampton, Pa. 355-2601.

(71-73)

CARPENTERS. Northeast Phila. 
section. Open Shop. Holidays, vaca-

Must have car. 1528 N. 59th St.
After 8 AM. TR 7-2100.

(71-72)

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.

Žemės ūkio mašina

Gencral all 
Experienced, 
hours. N. E.

GRILLE MAN
around. Sandwiches, 
Good pay. Evening 
DE 2-6966.

(71-72)

Anglijoje buvo pademonst
ruota pirmoji pasaulyje že
mės ūkio mašina su oro pa
galviu. Ji skirta pasėliams 
laistyti cheminiais skys
čiais. Mašinos greitis sie
kia apie 120 km/val. Jos 
kaina ir eksploatacinės iš
laidos prilygsta traktoriui.

Mašina turi vos liečian
čius žemę ratus, kurie pa
deda jai tiesiai judėti. Šiais 
ratais ji taip pat pajėgia 
važiuoti keliu. Naujoji ma
šina gali apdoroti pasėlius 
anksti pavąsarį, kol trakto- 
riaiz negali įvažiuoti į dir
vą. Ji tūri ir kitą paskir
tį —- purkšti insekticidais 
bei vandens saugyklas.

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)

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

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

T-R 7-2100. (71-72)

PAPER HANGERS, N. E. Phila. 
Section. Open shop. Holidays, vaca
tions, 
Must 
After

medical plan. Profit sharing, 
have car. 1528 N. 59th St. 
8 AM. TR 7-2100.

(71-72)
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Pažintis su garsiaisiais 
Karpatų kalnais

kia penkiaplūgį ir, elegant 
tiškai apsisukęs, vėl į kalną 
dudena.

Karpatai sutiko švelni 
mis kalnų viršūnėmis, z 
dinčiomis pievomis ir bal
tuojančiu sniegu. Sniegas 
iiesį. Šalia sniego plotų z y- 
čia ištirpsta tik liepos ne
dėjo edelveisai, kalnų 
buoklės, baltos pakalnut 
ir daugybė nematytų gėl 
O aplink sustoję beržai 
smailiaviršūnės eglės. J 
didingai kopia aukštyn, T 
mums užsiropštus į aukš
čiausią Kobilecko perėją, 
procesija atsiliko, ir pr 
kyje subaltavo nuoga v 
šukalnė.

Karpatai daug švelneshi, 
vaizdingesni ir skambės 
už Kaukazą, Uralą ar Cii- 
binus. Tai labai vaizdir 
kalnai, gausiai nuberti aug
menijos, dainuojančių up 
liūkščių, senų miškų ir gė
lėtų lygumų. Labai ref 
plikas uolas pamatysi. A 
su r eglės, bukai, ąžuolai, 
beržai, klevai, šlaituose — 
Ivg nuotakos žydi obelys, 
siaučia vyšnių pūga. Iš Kg r-

0-

ės 
ų. 
ir 
os 
ik

jų 
e- 
r-

ni

gi

e-

ai 
ri-

patų daug išvežama medie
nos, čia gaminami dailūs 
baldai.
Jau antri metai mišką kir

sti uždrausta. Vienur kitur 
matyti ištempti nuo kalnų 
lynai — jais būdavo nulei
džiami rąstai. Dabar kerta
ma tik retinant, tvarkant 
tuos neaprėpiamus kalnų 
miškų masyvus. Savaime 
aišku, kalnuose ne tik miš
kai. Derlingos atšlaitės, ve
šlios pievos.

Teko matyti, kaip dirba
ma kalnuose. Kobileckaja 
Poliana— kaimas žemumo
je. O kolūkio laukai—800 
metrų aukštyje. Kai iš lau
kų pažiūri — namukai it 
degtukų dėžutės apačioje 
surikiuoti. Švyti raudoni 
stogai, baltuoja obelys prie 
sodybų. O kainuose trakto
riai ropinėja. Važiuoja to
kia aštria briauna, kad mū
siškis tuoj ant šono išsities
tų. Užkarpatės traktorius, 
apgraibin ėdamas vikšrais 
žemę, leidžiasi žemyn, trau-

) hektarų
i, 800 dar-

Ne visi

Kolūkyje — 300 
žemės, trys kaima 
bingų kolūkiečių, 
žemę dirba. Kiti-4-prie miš
kų. Guculas—labiau į ama
tus linkęs. Jam m: 
sti, medžioti, sieliu 
ti. O jaunimas į pieštus, į 
mokyklas traukia, 
gę mokslus, ir vėl 
žta. Kalbėjausi 
agronomu. Užgoro 
mes ūkio techniku 
Grįžo į gimtąjį 
Nors, sako, mie 
miestas. Kinas, te 
dėsnis būrys jaun 
mogos. O čia šta 
žiemą keturi meta 
buvę. Neišbrisi, neišeisi.

— Bet užtat vasarą — pa
saka, — sakau.

skus kir- 
s plukdy-

Bet, bai- 
atgal grį
sti jaunu 
de jis že
mą baigė, 

kaimą, 
stas yra 
atras, di- 
imo, pra- 
i šiemet 
ai sniego

— Vasarą f— pasaka, — 
pritaria. — Bet man ir žie
mą čia gera. Todėl ir grį
žau.

Ir jis vis žvalgosi į kal
nus.

APPEAL FOR FUNDS

Už Karpatų laukia 
“Vilnius”

Persiritus per Karpatus 
ir patekus į Užkarpatę, vis
kas —' nuo medinių cerkvių 
iki šiandieniniu originaliai

We haven’t asked to 
must.

do it for 28 years. Now we dekoruotų plačialangių na
mų — liudija to krašto sa-

This year the Communist Party has entered the vitumą. Tur būt, mažai kur 
presidential election in its own name with its own can- rasime, kad žmonės iki šiol
didates. And, we need ycur help.

Small parties are at a disadvantage in this country- 
Election laws are designed to make it difficult in most 
places for any other than the two major capitalist par
ties to get on the ballot. In the process of this campaign 

J those laws as well as other 
y at us.

we will challenge some o 
statutes aimed specificall

In addition to the other important movements to
ward independence from tie Democrats and Republicans, 
we feel it imparative .that the Communist Party be 
heard. This campaign is not a race for votes.

Further, we believe 
now to talk seriously ab6ut the alternative offered by 
socialism.

We nominated two oi 
with a real sense of wha 
and capable of speaking ilearly and passionatelv of the 
need for change. At the 
Mitchell, a young mother 
given over to the strugg] 
running mate, Michael Zagarell, has been our youth 
secretary over the past four vears and svmbolizes the 
force shaking the country and emerging in our Party.

We are a Party made up mostlv of working people. 
Corporations do not write us big checks, We can’t buv 
big ads in newspapers. We have to depend on you and 
people like you. We have to relv on people of conscience, 
good will and revolutionary spirit; people who may be 
situated comfortable enough today to write us a check: 
or people who maybe an 
feel so strongly thev will out a few coins in an envelope.

Send contributions to:
Communist Party National Campaign Committee or 
Matthew Hallinan, 22 West 26th Street, New York 
New York 10010

Sincerely,
HENRY WINSTON, Chairman, CPUSA 
GUS HALL, General Secretary, CPUSA

not a race for votes.i ' i
masses of people are ready

our best: Two young people 
;’s ffone wrong in this society

top of the ticket is Charlene 
whosp full energies have been 
e to liberate her people. Her

en’t so comfortable, but who

Tikimasi daug svečių iš visur
Gražūs pranešimai plaukia iš kolonijų. Skaitlingos 

grupes žada dalyvauti “Laisvės” direktorių ruošiamame 
šeštadienį (nigs. 28 d.) bankete Lilijai Kavaliauskaitei ir 
Stefanijai Sasnai pagerbti. Pav., turime žinių, kad skait
linga grupe pribus iš Baltimorės. Jau turime pasižadė
jimą iš Philadelphijios, kad iš ten ruošiasi visa eilė lais
viečių dalyvauti parengime “Laisvės” salėje.

Nereikia nė kalbėti apie svečius iš New Jersey vals
tijos. Jų bus skaitlingas būrys. Tikimasi sveičų net iš 
Massachusetts. Skaitlingai bus atstovaujama Connecti
cut valstija.

Bet, žinoma, daugumą publikos sudarys šio didmies
čio lietuviai. Banketo bilietai plačiai paskleisti. Vietos 
bus ir tiems, kurie dėl vienos ar kitos priežasties nebus 
bilietų įsigiję iš anksto. Todėl lai niekas nesusilaiko nuo 
dalyvavimo.

Visi ir visos esate nuoširdžiai kviečiami.
Abidvi mūsų1 veikėjos, kurias pagerbsime šiame ban

kete už jų ilgametę darbuotę pažangos dirvoje, yra gerai 
pažįstamos ir mylimos visiems laisviečiams.

Iš busy stoties lengva 
“Laisvės” salę pasiekti

Šimtai nuomininkų 
piketavo City Hali

vaikščiotų apsivilkę tauti
niais rūbais, su jais eitų į 
parduotuve, į susirinkimus 
ir galų gale — prie lauko 
darbų. Jaunimą rečiau pa
matysi dėvintį tradicinius 
guculų rūbus.

Mukačiove, Užkarpatės 
mieste, centrinėje aikštėje, 
kelią pastojo didžiulis gas
tronomas su užrašu “Vil
nius”. Lentvno.se — “Anyk
ščių vynas”, lietuviški žu
vies konservai, sūriai, taba
kas.

—Atidaryta prieš porą 
metu, — sako parduotuvės 
direktoriaus pavaduotojas 
Stepanas Gruberis. Jis aiš
kina, kad lietuviškos pre
kės neužsiguli. Ypač beko
nas, dešros.

— O kas paskatino atida
ryti tokią parduotuvę? — 
klausiu.

—Mums malonu: bendrau
ti su tokiais partneriais, 
kaip Vilniaus maisto pre
kybos organizacija.

Vilniečiai perka Užkarpa
tės gaminius — tai s&usi vy
nai, degtinė “Slivica”, dar
žovės, vaisiai. Žadama į Už
karpatę iš Lietuvos archi
tektu pasikviesti, kad įren
gtų lietuvišką parduotuvės 
interjerą.

* # *

Per dvi savaites — 4000

Atvažiavus į New Yorko 
miesto centrinę autobusų 
stotį (Port Authority Bus 
Terminai) “Laisvės salę ga
lima pasiekti vienu trauki
niu (feras 20 centų).

Išeinant iš busų stoties 
ties 8th Avenue yra įėji
mas. į 8th Avė. linijos po
žeminio stotį. Imti Lefferts 
traukinį tarne šone, kur ra- 
š o m a Downtown. Išlipti 
104th St. — Oxford Ave. 
stotyje. Eiti Liberty Avė. 
du mažus blokučius iki 102 
St. Ten ir salė.

Važiavimas požemiu už
trunka apie valandą; pra
važiuoja apię , 20 s t o, č i ų. 
Prieš pabaigą (nuo Hud
son Street sįtoties) trauki
nys eina viršumi (elevated).

; j■

Reakcininkai teatre 
mėtė ašarų bombas

■ ' i ■ ■ •Henry Millęr teatre New 
Yorke susirikus devyniems 
šimtams publikos žiūrėti 
premjeros filmo “The Cu
ban Thing” • reakei n i n k a i 
Kubos priešai išmėtė teatre 
avarines bombas. Publikai 
teko iš teatro išeiti. Po
rai moterų, reikėjo ligoninės 
pagalbos.

Filmas, kaip praneša 
spauda, draugiškai pavaiz
duoja Kubos revoliucijos 
role ir Castro vyriausybę.

Keturi nužiūrimi asme
nys policijos sulaikyti tar
dymui.

SUŽEIDĖ MALDNAMYJE

Devyni šimtai Coney Is
lando gyventojų, Warbasse 
Houses kooperatyve nuo
mojančių sau butą, piketa
vo City Hali. Jie protes
tavo prieš planą sausio 1 
pakelti nuomas 15 procen
tų.

Projekto penkiuose pasta
tuose yra 2,585 butai, tai
kyti vidutiniųjų išteklių 
žmonėms. Dabar moka po 
$23 už kambarį per mėnesį. 
Namų pastatymui prisidėjo 
miestas ir prisideda įeinan
tieji ten gyventi. Unijų ta
ryba ten irgi turi savo šėrą.

Unijų pareigūnas Van 
Arsdale sako, kad pakeltos 
nuomos bus nebeišgalimos 
daugeliui pensininkų ir jau
noms su vaikais šeimoms.

] PLANUOJA ILGINTI 
/ U SUBWAYS , w

New Yorko Rort Authori
ty pareigūnąv ir; vyriausy
bės ! atstovui diskusuo- 
ja planus- pailginti tūlas 
feubways linijas ir statyti 
naujas šakas. Spėjama, kad 
pirmiausia bus Manhattano 
2nd Avė. nuo 34th St. iki 
Battery.

SULIPUSIOS DVYNĖS
Brooklyno Caledonian 

ligoninėje Mrs. Eleanor 
Reese pagimdė dvi sulipu
sias (Siamese) dukreles. 
Bendrai svėrė 5 ir pusę sva
ro. Sujungtos krūtine ir 
pilvu. Sujaudinta motina 
pastiprinta rami n a n č i a i s 
vaistais.

Ar jas bus galima atida
linti? Ar jos gyvens? Vi
sa tai tiriama.

| BANKETAS
Pagerbimui mūsų

| STEFAN

I LILIJOS KA

| Įvyks Sesta di
I “LAISV
1 102-02 Liberty Avė.

dviejų žymių veikėjų— g
ĮJOS SASNOS g
— ir— g
VALIAUSKAITĖS |

enį, Rugsėjo 28 |
ĖS” SALĖJE 1

Ozone Park, N. Y. g

| Pradžia 5 vai. vak. — Bilietas $5 asmeniui |

g Apart pagerbimo šit 
| cialus newyorkieciu i 
B gavimui naujų skaityte 
i numeratų. Taipgi pra( 
g metų biudžetą.

į dviejų draugių, bus ir of i- | 
.tidarymas “Laisvės” vajaus | 
>jų ir atnaujinimas senų pre- | 
Ižia sukėlimui finansų į 1969 |

X Kviečiame vietinius 
g garbingame bankete.

ir iš toliau dalyvauti šiame | 
Rengimo Komisija s

kilometrų. Tiek kelio nuke
liauta no Krapatus. Sunitu 
išsakyti tą jausmą, kai dau
žosi širdis, išvydus Karpa
tų kalnus, kai ragauji Už
karpatės vynus ir nesibai
giančius mineralinių šalti
niu vandenis (ju ten anie 
300), kai girdi krioklių ūžė
si ir melodingąsias guculų 
dainas. Gražu. Gera. Ir vi
si, kas pabuvos ten, jau nie
kad nenumaldys noro dar 
ir dar sykį sugrįžti i tą nuo
stabų kalnų kampelį.

Rimantas Žilevičius

Miami.—Kubos teroristai 
(bėgliai) apšaudė Lenkijos 
prekybinį laivą Polancia, 
sustojusį prie J u n g t i n i ų 
Valstijų Dodge salos.

JAV atsiprašė Lenkijos 
dėl laivo apšaudymo.

New Yorko miesto Queens 
rajone rasistiniai piktada
riai sužeidė dvi mokytojas, 
kai eksplodavo vienai jų 
atsiųsta bomba. Ji buvo at
siųsta knygos formos pake
lyje. eksplodavo pakelį iš- 
rišant.

Sužeistosios dirbo Temple 
Israel sinagogos mokykloje, 
kur vaikai mokomi žydų 
tradicinės hebrew kalbos.

Išprotėjęs asmuo 
nužudė keleivę

New Yorko miesto cent
re vyriškis.be matomos 
priežasties puolė laukiančią 
savo kelionei tęsti vežimo 
nepažįstamą moterį. Mo
teriškė parpuolė ant veido. 
Nuvežta į ligoninę ne už il
go mirė.

Išsiaiškino, kad įtartasis 
žmogžudystėje prieš virš 
metus buvo paleistas iš 
Rockland ligoninės protiš
kai sergantiems.

New Yorke areštuotos dvi 
jaunos moterys, įtartos pa
vojingai sužeidime polici
ninko, kuris ketinęs jas 
areštuoti kaip prostitutes.

Viešnia iš lietuves 
New Yorke

New Yorke prieš porą 
mėnesių “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad į Ameriką at
vyko Stasė Mieželaitienė, 
žymiojo Lietuvos poeto Ed
uardo Mieželaičio žmona. 
Dabar ji rugsėjo 24 d. grįž
ta namo, išskrenda tarybi
niu lėktuvu iš Kennedy ae
rodromo.

New Yorke buvo apsisto
jus tik keliom dienom. 
Pereitą penktadienį teko 
viešnią susitikti pas aidie- 
čius prie skanių vaišių. Ti
kiu, kad apie tai kas nors 
iš aidiečių plačiau parašys. 
Man teko su Stase minti
mis pasidalyti tik vienu ki
tu sakiniu.

Kaip jai patiko mūsų 
Amerika?’

Nespėjęs paklausti, pama
čiau, jog tai kvailas klau
simas. Viena, argi viešnia 
ims ir peiks mūsų šalį? 
Antra, argi tokioje didelė
je šalyje gali viskas patik
ti, arba viskas nepatikti?

Pasirodo, kad mūsų vieš
nia daougiausia laiko pra
leido Chicagoje, kur turi se
serį, bet buvo nuvykus ir i 
Tolimuosius vakarus ir ten 
plačiai apvažinėjo. Ir tai 
gerai. Susidarys platesnį 
vaizdą apie mūsų kraštą.

Beje, sakė, kad Chicaga, 
kaip miestu, viešnia nesusi
žavėjo. Matyt, jai Vilnius 
arba Kaunas geriau patin
ka...

Gal sugrįžusi į Vilnių 
draugė Mieželaitiėnė kokio
je nors formoje plačiai pa
pasakos- . apie ' šaVo' įspū
džius, įgytus pas Dėdę Ša
mą per šią viešnagę.. Pa
matysime, (

Lįnkijne viešniąi laimin
gos kelionės!

. !. Kep.

Prašymas talkos 
dailės parodai

LLD 185 kuopos komisi
ja surengimui dailės paro
dos kreipiamės į visus ir 
visas šios šalies dailinin
kus prisiųsti savo antrašus 
ir dailės specialybę ir ar su
tinkate parodoje dalyvauti 
su savo kūriniais.

Paroda bus ruošiama apie 
vidurį sausio mėnesio, 1969 
m., “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y.

Tad, gerbiamieji ir ger
biamosios, kurie sutinkate 
savo kūrinius išstatyti mi
nėtoje parodoje, malonėkite 
rašyti kuopos sekretoriui: 
J. Grybas, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park., N. Y. 
11417.

Rengimo Komisija

Parengimų kalendorius
Rugsėjo 28 d.

Laisviečių banketas “Lafy 
svės” salėje. Pradžia 5 vaįi 
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.

Pranešimas .
OZONE PARK, N. Y/
Lietuvių Namo Bendro

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

J. G. (71-72)

IŠVYKO Į LIGONINĘ
Telefonu K. Rušinskienė 

pranešė, kad išvyko į ligo
ninę brooklynietis G. Dir- 
žuvaitis. Jam darys antrą 
operacija ant akies.
- Varde “Laisvės” B-vės 

Direktorių Tarybos (jis yra 
vienas iš direktorių) .linkiu 
Diržuvaičiui sėkmės, ir kad 
neužilgo vėl matytume jį 
mūsų, yisuomepėie. . .. .

( : L. K—te. *

Žukai grįžta .narni/
Draugai Žukai (Žukaus

kai); keletą mėnesių pasi
svečiavę pas savuosius 
Great Neck, N. Y., rugsėjo 
25 d. grįžta namo — į Se
attle, Wash.

Telefonu Žukienė atsisvei
kino su “Laisvės” persona
lu, palinkėdama visiems ge
ros sveikatos ir sėkmės. Ki
tų metų pavasari, ji sakė, 
vėl pasimatysime New Yor
ke.

“Laisvės” personalas lin
ki šiems geriems draugams 
geriausios kelionės ir tiki
mės vėl už keleto mėnesių 
susitikti. J. G.

* ■

Volungėle, gal man pačiulbėsi 
laimės dainą, laimės auksagandės ? ... 
Ir šlamėjo lapai mum pavėsy, 

' ir šypsojo mėlynai padangės ...
Mykolas Vaitkus

VIENERI METAI BE ROJAUS MIZAROS

Mano mielasis Rojus mirė 1967 m. rugsėjo 23 
dieną. Nuo to laiko jau prabėgo vieneri metai, 
bet ta baisioji diena, tas baugus rytas, nei kiek 
neišnyksta iš mano- minčių.

Ilsėkis ramiai, mano brangusis Rojau, tame 
pasakiškai gražiajame Savilionių kalnelyje.

IEVA 
Jackson Heights, N. Y.

New Yorkas.—Mirė ga*> 
susis filmų, televizijos Ir 
radijo aktorius Franchpt 
Tone, turėdamas 62 melus 
amžiaus.

- 1 /-..........

Stambios firmos veda su 
miestu derybas pasinuomoti 
plotus žemės prie Hudson 
upės ties miesto centru, 
statys keleiviniams laivams 
modemiškas prieplaukas.

Du Queens rajono biznie
riai pašaukti pasiaiškinti 
dėl apgaudinėjimo ieškan
čių buto. Jie imą pinigus už 
butus, kurių jie negalėjo 
duoti.

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)
/ ------------- — įįL

REIKALINGAS VYRAS AR MO
TERIS PRIE VALYMO. SYKI I 
SAVAITĘ. DEL DAUGIAU INFOR
MACIJŲ KREIPKITĖS TULEĮFO- 

•NU: MI 1-6887. \<-73)
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