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KRISLAI
Didžiulis laimėjimas 
Neramu tarp katalikų 
“Betėviai” vaikai 
Milijonas už karį 
Savųjų jie nepamiršta

— Rašo J. Gasiūnas —
Erdvių laivas Zond-5 ap

skrido Mėnulį ir grįžo į Ž 
mę, nusileido į Pacifiko vai- 
denyną.

1 Tai dar vienas milžiniškas 
yvarybų Sąjungos mokslininl: 
yaimėjimas, kokio dar nė * 
pasiekę Jungtinių V a 1 st i j 
mokslininkai.

Dabar daleidž i a m a , kžj 
Tarybų Sąjunga galinti ki; 
erdvių laivą paleisti į 
lį su žmonėmis ir kad 
lės grįžti namo.
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Webb, nepasitenkinęs savo š a
lies pažanga ir Tarybų Sąjun
gos pirmavimu erdvėse, pasi
traukė iš tos garbingos vietos.

Pasitraukdamas pasakė, ke 
Jungtinėms Valstijoms sunk 
lenktyniuoti su Tarybų S 
jungos mokslininkų nauja 
siais suradimais, kaip užk 
riauti erdves ir 'pasiekti pi 
netas.

Zondos-5 kelionė dabar tai 
patvirtino.

Jungtinių Valstijų 
administracijos galva
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Popiežiaus enciklika gimdy
mo kontrolės klausimu tikrai 

katalikųnuteikė daugumą katalil 
lįvieš galingąją Romos kata 
kų hierarchiją.

Priešinasi enciklikai ne t 
eiliniai katalikai, kurieni 
tenka šeimų reikalais daug r 
pintis. Priešinasi ir dauge 
kunigų. Jau nemažai kun 
gų yra suspenduotų, kiti pa
tys meta “kunigystės stoną.

šeimų reguliavimas yra a 
timai susijęs su pragyvenimo 
reikalu. Gyvenimo reikm 
nims nesvietiškai iškilus, ti 
siog vargas ir skurdas esti 
tiems, kurie turi po dideli vai
kų skaičių.
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Kalbant apie vaikus, tenka 
prisiminti ir be gimdymo ko 
trolės gimusius 
vaikus, kurių skaičius nuol 
auga.

Jau 1965 metais Jungtinė 
Valstijose merginos pagimdė 

^apie 300,000 vaikų arba vieną 
iš kiekvienų penkiolikos na 
.fr&fimių. Šiuo metu tokių .vai
kų gimsta po vieną iš kiekvi 
nų 9 naujagimių.

Jeigu gimdymo kontrolė bū
tų viešai praktikuojama ir vi
siems prieinama, tuo me;u 
“nelegalių” vaikų skaičius žy
miai sumažėtų.
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i-Profesorius Liska apskr 
čiuoja, kad Vietriamo ka’e 
vieno kario užmušimas Jun 
tinėms Valstijoms kainuo, 
milijoną ar daugiau dolerių 

Dienraštis “Vilnis,” tai pri 
mindamas, rašo, kad senov j; 
Romos karuose kario užmuši 
mas kainuodavo 75 centus, -pi 
majame pasauliniame kare — 
$4,500, antrajame pasaulini 
me kare—$50,000.

Milijonas — už vieno karpo 
užmušimą. O tuos milijon 
mes 
taksais. Kariniai pelnagrobi 
iš to geriausia pasinaudoja.
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ir^D. Anderson rašo, kad visi
1)3

Uį» Dienraštyje “Wash i n g to 
GPost” kolumnistai D. Pearsį

«**uviovh X«ov, no-u v

Jungtinių Valstijų gynyb

Katalikai sukilo 
prieš encikliką

Washingtonas. — Apie 
300 katalikų apleido St. 
Matthew katedrą, kuomet 
kardinolas O’Boyle viešai 
prakeikė tuos katalikus, ku
rie nesilaiko popiežiaus en
ciklikos gimdymo kontrolės 
klausimu.

Šiuo klausimu pas katali
kus dabar tikras sukilimas. 
Kiek patirta, dauguma ka
talikų praktikuoja gimdy
mo kontrolę, kurią popie
žiaus enciklika smerkia. 
Daugelis katalikų atsisako

savo bažnyčias lankyti.
Kardinolas nub 

kunigų ir savo są 
turi 31 kunigą, ku 
tinka su enciklika.

audė 13 
rase dar 
rie nesu-

Riaušės Humphrey mitinge
Clevelandas. — Demokra

tų kandidato Hump 
sirinkime ištikusios 
se vienas advokatas peiliu 
subadytas, policistas apmuš
tas. Advokatas W. 
liams ligoninėje gydomas.

hrey su- 
e riauše-

McWil-

Kompartijos protesto laiškas 
generaliniam prokurorui

New Yorkas. — Komunis
tų Partijos pirmininkas 
Henry Winston pasiuntė 
protesto laišką generali
niam prokurorui Ramsey 
Clarkui.

Winstonas nurodo, kad 
Clarkas nesilaiko savo at
sakomybės prižiūrėti, kad 
valstijų pareigūnai nesavi
valiautų, kaip kad padarė 
Minnesotos valstijos sekre
torius. atsisakydamas uždė
ti ant rinkimų baloto Kom
partijos1 ^režidentinius kam' 
didatus Mitchell ir Zagarell,

o gener alinis prokuroras 
nieko nedaro, kai 
stitucija laužoma.

Minnesotos sekrč torius 
Donovan teigia, kad Kom
partija esanti ne 
organizacija, bet s 
ve agentūra, nepa 
kad kiek anksčiau 
pripažino, jog Ko 
yra legali politinė

ten kon-

politinė 
ubversy- 
isant to, 

teismai 
mpartija 
partija.

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Bulgarija 
platesnės prekybos

pasirašė 
sutartį.

Studentai kovoja militaristų 
okupaciją universiteto

Mexico City. — Meksikos 
sostinė atrodo, kaip karo 
stovyje. Sutraukta daug po
licijos ir militarinių jėgų. 
Jau nuo rugsėjo 18 dienos 
nacionalinis univers i t e t a s 
yra militaristų okupuotas.

Dešimtys tūkstančių stu
dentų ir darbininkų daly
vauja protesto demonstraci
jose, kurias policija ir ka
riuomenė puola. Daug su
žeistų, daug areštuotų.

Universiteto rektorius J. 
B. Sierra taipgi protestuo
jančiai ir rezignavimu pa-

sisakė prieš armijos okupa
ciją, kaip “padaugintą jėgos 
aktą”, kaip demokbatijos ir 
autonomicijos teisių univer
sitete paneigimą.

Metai 56-ieja

Malonu po darbo susitikti.
Nuotraukoje: jaunieji Radviliškio rajono “Draugo” ko

lūkio žemdirbiai Zita Giedrikaitė ir Vidmantas šumauskas. 
(M. Baranausko nuotrauka)

TSRS vėl pasižymi
Mėnulio link

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga džiaugsmingai pranešė, 
kad jos erdvių laivas Zond- 
5 pasiekė Mėnulį, apskrido 
apie jį ir grįžo į Žemę, nu
sileisdamas Pacifiko vande
nyne.

Tarybų mokslininkai da
bar teigia, kad tai didžiu
lis šuolis tokiais erdvių lai
vais nukeliavimui į Mėnulį 
ir grįžimui namo.

Zond-5 buvo surastas van-

bų Sąjungą. Manoma, kad 
kiti laivai su žmonėmis ga
lės nusileisti ant Mėnulio 
paviršiaus ir paskui grįžti 
į jiems paskirtą vietą Tary
bų Sąjungoje, kur bus ga
limybė jiems žemėje nusi
leisti. ;

Dabar Tarybų Sąjunga 
gauna sveikinimų iš visų 
pasaulio kampų. Kitų šalių 
mokslininkai suteikia tary- 
biniams mokslininkams 
daug pagarbos už tokius

denyne ir perkeltas į Tary-’ milžiniškus atsiekimus.

Salazaro diktatūra braška; 
afrikiečiai smarkiną kovą

20 tūkstančių studentų

sekretoriai (ministrai) buvę 
kartu ir stambiosios pramonės 
atstovai.

Vieni jų tiesioginiai dirbo 
korporacijoms kaip (pirminin
kai ar direktoriai, kiti kaip ad
vokatai gynė stambiųjų pra
monių reikalus. Gynybos sek
retoriais būdami, jie ir pasb 
rinkdavo milita r i n i u s kon
traktus pasukti toms kompani
joms, su kuriomis jie yra gi
miningi.

Savųjų juk negalima pa
miršti. Jie laukia karo lau
ke gražaus derliaus.

Jau žinoma, kad “Laisvės” 
vajus prasideda antrad i e n į, 
spalio 1. Tai bus, kaip pa
prastai, trijų mėnesių vajus.

Newyorkiečiai norėtų vajų 
atidaryti rugsėjo 28 d. paren
gime “Laisvės” salėje. Tiki
mės daug svečių.

Pagerbsime mūsų nenuils
tančias veikėjas S. Sasną ir L. 
Kavaliauskaitę. Kartu parent 
sime savąjį laikraštį.

Iki pasimatymo šeštadienį!

Medicare ligoniams 
pakelia mokestį

Atlantic City, N. J. — 
Sveikatos, Švietimo ir Lab
darybės sekretorius Cohen 
paskelbė, kad pensininkai 
Medicare ligoniai turės li
goninėms mokėti 10 pro
centų daugiau, negu pirma 
mokėdavo. Šis patvarky
mas įeis1 galion 1969 m. sau
sio 1 d.

Cohen tai pasakė Ameri
kos Ligoninių Sąjungos me
tiniam suvažiavimui. Jis nu
siskundė, kad ligoninių iš
laidos smarkiai padidėjo, 
tai ir ligoniai turės daugiau 
mokėti.

Solidarumo savaitė su 
Vietnamo liaudimi

Helsinkis, Suomija. — Pa
saulinė Taikos Taryba, per
sikėlusi iš Austrijos sosti
nės Vienos, nutarė visais 
galimais būdais remti soli
darumo savaitę su Vietna
mo kovojančia liaudimi.

Solidarumo savaitė įvyks 
tarp spalio 15 ir 21 dienos. 
Tai bus protesto savaitė 
prieš Jungtinių Valstijų 
agresiją.

Kaunas. — Didžiausi o j e 
Lietuvos aukštojoje mokyk
loje — Kauno Politechnikos 
institute (su filialais) pra
dėjo mokslo metus 20 tūks
tančių studentų. Vien į sta
cionaro pirmąjį kursą šie
met priimta 4,520 studentų.

Busimieji inžinieriai rin
kosi prie saw Centrinių rū-. 
mų. Skamba fanfaros. Iš 
šalimais esančio . Istorinio 
muzie j aus bokšto nuaidi 
varpų muzika. Studentų ko- 
1 o n o s patraukė j miesto 
Sporto halę, kurioje įvyko 
iškilmingas mokslo metų 
atidarymas. Į studentus 
kreipėsi instituto rektorius 
profesorius M. Martinaitis. 
Priimta tradicinė pirmakur
sių priesaika. Jiems iškil
mingai įteiktos studentiškos 
kepuraitės. O po to — insti
tuto meno kolektyvų kon
certas.

ra—------------------------------------------------------------

Sumokėjo milijoną 
už knygą

New Yorkas. — Senato
riaus Roberto Kenedžio 25,- 
000 žodžių knyga buvo par
duota už milijoną dolerių. 
Knyga padengia Kubos kri
zės klausimą.

Boikotuoja JAV filmą
■ Roma.—Daugelyje Italijos 
miestų įvyksta demonstra
cijų ir protesto susirinkimų 
prieš Amerikos karinį filmą 
“Green Berets.”

125-as Jungt. Tautų narys
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, rekomenduojan
čią Swazi landą priimti į 
Jungtines Tautas. Tai bus 
125-tas narys.

Malaižia susikirto 
su Filipinais

Katalikų bažnyčioje 
demonstracija

Kuala Lumpur. — Mailai- 
žia nutraukė visus ryšius su 
Filipinais ir paruošė savo 
militarines jėgas karui, jei
gu geruoju negalės gauti 
Sabah salos.

Filipinai jau įjungė Sa
bah salą į savo valstybę. O 
Malaižia tą salą laiko sa
vo teritorija, dėl kurios iš
vadavimo ji kariausianti.

Atsisako tarnauti 
Saigono armijoje

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos vadas Le 
aiškino, kad 8 procentai 
Pietų Vietnamo jaunimo 
atsisako tarnauti Saigono 
armijoje ir pereina pas par
tizanus.

Šiuo metu tarp 120,000 ir 
150,000 draftuojamų jau
nuolių pabėgo pas partiza-

Pekinas. — Radijas skel
bia* kad Kinijos gyventojų 
skaičius dabar pasiekė 712 
milijonų.

Milwaukee, Wis. — Apie 
50 parapijonų savo bažny
čioje sekmadienį sukėlė 
prieškarinę demonstraciją, 
kuomet kunigas pradėjo 
agituoti už karą Vietname.

Įvyko apsistumdymas ir 
apsidaužymas. Klebonas J. 
Kelly buvo parblokštas ant 
grindų.

Skurdi Brazilijos 
valstiečių padėtis

Havana. — 80 procentų 
dirbamos žemės Brazilijoje 
yra latifundininkų rankose. 
Ir tai tokiu metu, kai 40 
milijonų žmonių gyvenimas 
priklauso nuo žemės ūkio, 
pasakė spaudos konferenci
joje Brazilijos žemės refor
mos instituto vadovas Lui
sas Turin jas.

Kalbėdamasis su žurnalis
tais, jis pažymėjo, jog Bra
zilijos valstiečių padėtis rei
kalauja skubių priemonių 
jų materialinei padėčiai pa
gerinti.

Lisabonas.— Portugalijos 
diktatorių* Salazaras visai 
arti mirties. Jam mirus fa
šistinė diktatūra gali pra
dėti irti visomis siūlėmis. 
Laisvės kovotojai pagyvins 
judėjimą už demokratiją. 
Portugalija jau nebegalės 
savo kolonijų Afrikoje išlai
kyti. :

i

Dabar Rodezija, turinti 5 
milijonus gyventojų, kovoja 
prieš rasistinį baltųjų reži
mą, kuomet visoje šalyje tė
ra tik 200,009 baltųjų. Por

tugalija remia baltuosius 
prieš afrikiečius.

Portu g a 1 i j o s kolonijos 
Mozambique ir Angola ap
imtos nuolatinių kovų. Par
tizanai smarkiai kovoja 
prieš 200,000 Portugalijos 
kareivių, kurie bando tas 
kolonijas išlaikyti. Bet da
bar kova paaštrės ir var
giai portugaliečiai atsilai
kys prieš sukilusią liaudį. .

Dabar klausimas, kas pa
vaduok diktatorių Salazarą. 
Demokratinės jėgos mano 
diktatūrą palaidoti.

Dauguma valstybių norėtų tuoj 
sulaikyti bombardavimą

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Thant 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad dauguma valsty
bių, Jungt. Tautų narių, sto
vi už Šiaurės Vietnamo 
bombardav i m o sulaikymą, 
kaip svarbią priemonę tai
kos deryboms Paryžiuje.

Thant tai patyręs pasikal
bėjimuose su daugeliu vals
tybių delegacijų. Jeigu 23- 
ioje sesijoje būtų tokia re
zoliucija pasiūlyta, sako 
Thant, ji gautų daugumą 
balsų.

Jungtinių Valstijų dele
gacijos pirmininkas Bali 
griežtai atmetė Thanto pa
reiškimą ir dar su protestu. 
Bali esąs priešingas tokios 
rezoliucijos svarstymui.

Bali sako, kad ir be 
Jungt. Tautų įsikišimo de
rybos Paryžiuje tęsiamos ir 
bandoma surasti susitari
mui būdus.

Jungtinių Tautų Asam
blėjos 22-oji sesija baigė 
darbą rugsėjo 24 d. 23-ioji 
sesija atsidarė rugsėjo 25 d.

Susitarta dėl militarinių jėgų 
pasitraukimo iš Čekoslovakijos
Praga. — Čekoslovakijos 

vyriausybė skelbia, kad su
sitarta iki spalio 28 dienos 
ištraukti iš Čekoslovaki j o s 
Varšuvos Sutarties militari
nes jėgas, paliekant tik 6 ar 
8 divizijas Tarybų Sąjungos 
jėgų saugoti Vakarų Vokie
tijos rubežių.

Kompartijos sekr. Dubče- 
kas, premjeras Cennikas ir 
kiti pareigūnai išvyko Mas
kvon platesniems pasitari
mams tiek politiniais, tiek 
ekonominiais klausimais.

Dabar Čekoslovakija ruo
šiasi minėti savo respubli
kos 50-ąją metinę sukaktį.

Indijoje sausra siaučia
New Delhi. — šešiose In

dijos valstijose sausra nai
kina javus ir sudaro grūdų 
trūkumą.

Transportacijos streikas .
Montevideo. — Urugvaju

je plečiasi transportacijos 
streikas, kuris apima visą 
šalį.

Streik i e r i a i reikalauja 
priimti atgal nelegaliai pra
šalintus iš darbo transpor
tacijos darbininkus, nori 
aukštesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų.

Kairieji kovėsi su {Milicija
Frankfurt, Vak. Vokieti

ja. — Daugiau kaip tūks
tantis kairiųjų akmenimis, 
bonkomis ir kitais būdais 
gynėsi nuo policijos, kuri 
užpuolė jų prieškarinę ir 
priešfašistinę demonstraci
ją
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Vėl istorinis ta 
mokslo laimėjimas

TEISINGAI “The N. Y. Times” vedamajame rugsė
jo 23 d. sako: “Tai fantastiškas technikos pasiekimas”.

Kalba eina apie Tar 
liausią žygį erdvių užkai 
mieji pasaulyje. Jų paga 
“Zondą 5” apskriejo mėn 
mės į iš anksto numatytą vietą,būtent į Indian Ocean. 
Sakoma, kad visi mokslir

Koks pasiekimas, koks mokslo laimėjimas! Teisin
gai jis lyginamas prie pačios Tarybų Sąjungos pasiro
dymo su pirmuoju “Sputniku”.

Ką šis žygis reiškia 
vimo siekimams, tegu mo 
kas yra aiškus: pajėgim 
ir jį susigrąžinti praskina kelią į pasiuntimą žmogaus, 

. apskrieti mėnulį ir paski
Anglijos erdvių mokslo specialistas Sir Bernard Lo

veli spėja, kad toks žmog
nešiu laiko klausimas. Veikiausia tarybiniai mokslinin
kai tam jau ruošiasi!

Nuoširdžiausi sveiki|nimai iš visų pasaulio kampų 
plaukia Tarybų Sąjunga 
gi prie jų prisidedame.

into

•ybų Sąjungos mokslininkų vė
lavimo sferoje. Jie ir vėl pir- 
nintas ir pasiųstas erdvėlaivis 
įlį ir laimingai sugrįžo ant že-

iniai instrumentai išlikę sveiki.

tolimesniems erdvių užkaria- 
•kslininkai aiškina. Vienas daly- 
as pasiųsti erdvėlaivį į mėnulį

i sugrįžti atgal.

aus pasiuntimas yra tiktai me-

ir jos mokslininkams. Mes ir-

Kur buvo mūs gi miesto galvos?
VĖL bėda su New 

streikuoja. Vėl daugiau 
ta diena baladojasi gatx 
stalelių ir mokosi.

Juo daugiau galvoji 
našu į didžiausią kvailys 
ba ir visa miesto valdžia 
turėjo visą vasarą nesuš 
žinojo, kur ir kokia yra šio konflikto priežastis. Ko
kiems gi galams jie laukė paskutinės dienos?

Kai šie žodžiai pasi sks skaitytojus, veikiausia strei
kas bus baigtas arba nutrauktas. Tokios demoralizaci
jos pakęsti ilgai nebus galima. Mokyklos turės atsida
ryti, mokytojai turės sugrįžti į klasrūmius.

orko miesto mokytojais. Jie vėl 
kaip milijonas vaikų jau kelin
ėmis, o ne mokyklose sėdi už

apie tai, tuo daugiau darosi pa- 
tę. Juk miesto Apšvietos Tary- 
su majoru Lindsay priešakyje 

įpratimus išlyginti. Visi puikiai

Jungt. Tauty Asamblėjos sesija
JUNGTINIŲ TAUJŲ Generalinė Asamblėja pra- 

dėjo savo 23-čią sesiją.
ga. Prieš ją stovi aibė sĮvarbių klausimų.

Pačioje sesijos pradžioje vėl kils Kinijos priėmi
mo klausimas. Vienoje ąr kitoje formoje bus paliestas 
Vietnamo karo klausim 
niuose Rytuose. Konfli 
kraštų galo nesimato.
Amerika savo jėgas ištrauktų iš Pietinės Korėjos. Na, 
o NATO šalys kuo sn 
Čekoslovakijoje.

Žinoma, Asamblėjos 
praktikos, nedaug tereiš 
Šalys, prieš kurių užsil 
rezoliucijos, per tūlą la

Jungtinės Tautos šiandien turi 125 narius. Asam
blėjoje lygų balsą turi šalys su dviem ar trim šimtais 
milijonų gyevntojų, ir r 
šimtais tūkstančių gyventojų. Todėl Asamblėjos sesijos 
yra tik nuomonių apsikeitimo ir debatų, dažnai be gi
lesnės vertės, arena. Bet geriau negu nieko. Jau tas 
faktas, kad suplaukia delegacijos iš 125 valstybių ir dis
kutuoja, ginčijasi, “peša

KOKIEMS “DIEVAMS” 
TARNAUJA AMERIKOS 
LEGIONAS?.

Rugsėjo 12 dieną Ameri
kos Legijonas baigė savo 
50-ąjį suvažiavimą. Pasku
tinėje sesijoje suvažiavime 
priėmė visą tuziną rezoliu
cijų. Apie jas ir apie Le- 
gijoną pažangiečių “Daily 
World” savo vedamajame 
“The Legion’s Mystery” su
mini tas rezoliucijas ir duo
da savo komentarus.

Rezoliucijos iki vienos 
yra fašistinės, štai jų tu
rinys:

L Už praplėtimą Šiaurės 
Vietnamo bombard avimo, 
nebepaliekant nei uostų> 
nei miestų.

2. “Užuojauta” Čekoslo
vakijos žmonėms.

3. Pašalinti komunistinę 
valdžią Kuboje.

4. Jeigu diplomatijos ke
liu negalima, pavartoti jėgą 
prieš Šiaurės Korėją atsiė
mimui laivo “Pueblo.”

5. Apriboti Aukščiausio
jo Teismo autoritetą.

6. Įvesti ištikim 
saiką visiems švietėjams.
7. Aštriausiai bž 

namo karo prieš 
nuolius, kurie atsisako sto
ti į armiją.

8. Kongresas turi ištirti 
Civilinių Teisių Uniją.

9. Izraelį apginkluoti mo- 
derniškiausiais ginklais.

10. Nutraukti 
boikotą prieš,ras 
džią Rodezijoje.

11. Nepaleisti 
kos rankų Panamos kanalo.

12. Pasmerkti organizaci
ją “Students for Democrat- 
?z» CJx-kZiirkf-tr

Daily World” ‘ nurodę, 
veteranai 

kos. Nuo 
imo Legi- 
ijos įran- 
isokią pa-

ybės prįe-

,USti Viet- 
is ir jau-

ekonominį 
ištinę val-

iš Ameri-

Ji žada būti ilga ir triukšmin-

as. Audra tebesiautėja Viduri- 
ctui tarp Izraelio ir arabiškų 
Bus keliamas klausimas, kad

arkiausiai visur kels įvykius

nutarimai, kaip jau žinoma iš 
da. Jų reikšmė tiktai moralinė, 
aikymą bei politiką priimamos 
ką nesijaučia gerai.

ykštukai su milijonu ar keliais

si” yra didelis dalykas.

Pilnai užteko!

gelįz reikia nuvažiuoti į na
mus. Ypač darosi sunkes
nis darbas dėl skaitytojų 
gretų retėjimo ir naujų 
skaitytojų radimo perespek- 
tyvų silpnėjimo.

Bet dėl to nereikėtų būti 
pesimistais, nereikėtų aima
nuoti, nereikėtų teisintis. 
Nežiūrint kaip vajaus dar
bas darosi sunkus, vistiek 
yra galimybių skaitytojus 
aplankyti, yra prospektų 
gauti naujų skaitytojų.

Daugelis esame pensinin
kai, laiko turime pakanka
mai. Jeigu seniau, dirbant 
fabrikuose, vakarais pajėg
davome aplankyti po kelis 
skaitytojus, tai dabar per 
dieną vieną ar du skaityto
jus galima aplankyti.

Tai patarimas ne vajinin- 
kams, liepsnoj an tiems meile 
laikraščiui, bet vajininkų 
talkininkams, kiek vienam 
skaitytojui, kuriam rūpi 
laikraščio gyvavimas.

Pagalvokime apie tai ir 
pamatysime, kaip vajinin- 
kams pasidarys darbas leng
vesnis, kaip pakils ūpas visų 
vajaus metų ir gausis kuo 
puikiausi rezultatai, užtik
rinantis “Vilnies” gyvavi
mą dar ilgiems metams.

ic Society.n
kad jame eiliniai 
neturi jokios įta 
pat savo susikuri 
dnas buvo reakci 
kis kovai prieš v 
žangą. Todėl nestebėtina, 
kad ir šiame suvažiavime 
jis vėl pasibrėžė eiti tuo pa
čiu keliu.

“Sunku suprasti tas,” sa
ko “D. W..” “kad vetera
nai per taip ilgą laiką nie
ko neišmoko. Jų programa 
yra 16-to jo šimtmečio 
suomenės brėžinis.” Jie pa
miršta, kad jie gyvena 
ojo šimtmečio laikais, 
norėtų istorijos ratą pasuk
ti keletą šimtmečių atgal. 
Bet, žinomą, jų pastangos 
veltui! .

vi-

20-
Jie

nutolo nuo evangelijos papras
tumo, 49 procentai skundžiasi, 
kad bažnyčia propaguoja nuo
lankumą ir susitaikymą.

O kokie reikalai Italijoje? 
Suorgani žavus smulkią ap
klausą, s tatistiniai duomenys 
nedaug tesiskirtų nuo Prancū
zijos.

TEISINGI tie, kurie numato, kad Tarybų Sąjunga 
ir kitos keturios socialistinės šalys, pasiųsdamos armi
jas į Čekoslovakiją, užbėgo už akių jų saugumo pavojui, 
kurį sudaro Vakarų Vokietijoje iš naujo pakėlęs galvą 
militarizmas ir nacizme. Praradimas Čekoslovakijos 
būtų buvęs baisiai pavojingas smūgis visam socialisti
niam pasauliui. Dabar l(am pavojui užkirstas kelias.

Ant Čekoslovakijos
kuro Tarybų Sąjunga Paaukojo 140,000 jaunų gyvybių. 
Būtų didžiausias nusidėjimas tą baisų istorinį faktą 
pamiršti. Bloga, kad k ii kurie čekoslovakai jau buvo 
tą faktą pamiršę. Su tokia politika jie daug žalos pri
darė visam taikos reikalui.

Daugeliui amerikie 
junga taip baisiai “bij

išlaisvinimo iš hitlerininkų au-

tome:

KATALIKAI IR
“TREČIASIS ŽMOGUS”

Lietuvos spaudoje skaito
me :

Prancūzijos jėzuitų žurnalas 
“Kristus” paleido į apyvartą 
naują terminą — “trečiasis 
žmogus.” Taip žurnalas va
dina žmones, kuriuos katali
kai apkrikštijo ir kurie laiko 
savę katalikai^, bet nutraukė 
bet kokius ryčius pu, bažnyti
nė bendruomene ir nesilaiko 
bažnytinių apeigų.

ši naiija žmonių kategori
ja, kuri skiriasi ‘nuo įprastinių 
tikinčiųjų ir netik i n č i ų j ų , 
Prancūzijoje labai gausi. Pran
cūzijos 'viešosios nuomonės in
stitutas suorganizavo apklau
są, norėdamas išaiškinti pran
cūzų religinius įsitikinimus. Jų 
rezultatai paskelbti žurnale 
“Enformasjon katolik enernas- 
jonal.”

82 procentai prancūzų laiko 
save katalikais. Aštuoni pro
centai — išpažįstančiais kitus 
tikėjimus, o 10 procentų—ne
tikintys. Tačiau iš 82 procen
tų katalikų religinių apeigų 
laikosi 21 procentas, o 61 pro
centas—ne.

Šis 61 procentas atkreipė 
ypatingą viešosios nuomonės 
instituto dėmesį. Pasirodo, 
kad ir ši grupė skyla į dvi ne
lygias dalis — 23 ir 38 pro
centus. 23 procentai netiki, ta
čiau katalikais laiko save .pa
gal tendenciją. O 38 procen
tai, nors ir nesilaiko jokių 
eigų, vienokiu ar kitokiu 
du tiki į Kristų. Tačiau 
netiki jo dieviškumu.

Tokie “neaiškiai tikintieji” 
sudaro trečdalį visų prancūzų.

Prancūzai katalikai turi 
bažnyčiai daugybę pretenzijų. 
90 procentų jų mano, kad ga
lima gyventi krikščioniškai, 
nesilaikant bažnyčios r eika- 
laujamų apeigų. 75 procen
tai nepripažįsta dvasiškių ki
šimosi į jų asmeninį gyveni
mą. 61 procentui nepatinka 
išpažinties apeigos, 59 procen
tai kaltina bažnyčią, jog ji 
remia turtuolius, 54 įprocentai

Iš TIKRŲJŲ 
PUIKI DOVANA!

Chicagos “Vilnyje” spaus
dinamas buvusio amerikie
čio lietuvio rašytojo Karo
lio Vairo-Račkausko istori
nis kūrinys “Dr. Jonas Šliu
pas.”

Kaip jis pateko į “Vilnies” 
redakcijos rankas, paaiški
na redaktorius Leonas Jo
nikas, kuris, beje, vėl ne
seniai lankėsi Tarybų Lie
tuvoje. Savo kolumnoje jis 
rašo:

Pirm leidžiant per “Vilnį” 
kūrinį ištisai perskaičiau. Man 
jis pasirodė istoriniai be galo 
įdomus. Neabejoju, jog taip 
jį įvertina tūkstančiai mūsų 
dienraščio skaitytojų.

O buvo taip: Viešėdamas 
gimtinėje porą kartų lankiau
si Kaune — specialiom pro
gom. Apie atvykėlius iš “ana
pus” Lietuvos spauda nešykš- 
čiai rašo. Taip buvo ir mano 
Kaune lankymosi atveju.

Pastebėjęs tai, drg. Vairas- 
Račkauskas per laišką rūsto
kai pabarė mane, kad lanky
damasis Kaune neužėjau pos 
ii.

Laimė, pasitaikė dar viena 
proga. Aukštųjų mokyklų mi
nistras H. Zabulis pakviečia 
vykti Kaunan. “Išsideriu”, 
vyksiu tik ta sąlyga, jei nuveš 
pas Račkauską. Sutiko.

Jam gyvenant JAV neturė
jau laimės susipažinti. Dėl to 
porą valandų praleidau jo bu
te. Supažindino su grakščia 
savo dukra. Daug teiravausi 
apie savo buvusius pažįstamus 
JAV. Tik gaila, mažai jų bė
ra gyvųjų tarpe. x

O po malonaus pasikalbėji
mo įteikia ir tą dovaną, kuri 
šiom dienom spausdinama 
atkarpose. Sakė, “tai bus kaip 
ir atžymėjimas Dr. Jono Šliu
po 105-jų gimimo metinių.”

Ačiū, drauge Karoliau!

ap- 
bū- 
jie

RAŠYTOJAS IR SKAITYTOJAS

Diskusija apie literatūros kritiką
Vėl gavau laiške Alberto gaus savo laiko tiems iesk 

Zalatoriaus straipsnio iš- kojiniams sekti. ,
karpą. Ją atsiuntė man 
vienas pažįstamas iš Vil
niaus, laikąs A. Zalatorių , 
vienu iš gabiausių literatū
ros kritikų, šiandieninėse , 
jaunųjų Lietuvos literatų 
gretose. •'

Šiuo straipsniu A. Zalato
rius atsiliepia į Vilniuje lei
džiamo savaitraščio “Lite
ratūra ir Menas“ paskelb
tą plačią diskusiją, kurioje 
dalvauja žymieji respubli
kos literatai kritikai.

Straipsnyje A. Zalatorius 
nurodo tam tikrą sustingi
mą jaunųjų literatūros kri
tikų tarpe. Jis drąsiai kal
tina t;.?'* kritikus, kurie 
kalba, kad “literatūros kri
terijai esą visada reliaty
vūs,” kad kritikams esą 
“natūralu gyventi ieškoji
mų, klydimų ir atradimų 
atmosferoje”.

Nesenstantis yra literatū
ros partiškumo kriterijus, 
reikalaująs, kad literatūra 
neatsiribotų nuo gyvenimo, 
nepasitrauktų į kažkokią 
abstrakčią “literatūra lite
ratūrai” sritį.

Jis primena nepamiršti, 
kad literatūra turi tarnau
ti gyvenimui, paliesti opiau
sias jos kerteles, padėti ori
entuotis naujose gyvenimo 
aktualijose, veikti mūsų są
monę, uždegti mus.
Ko skaitytojas nori ir ieško

Skaitytojas ima į rankas 
knygą, tikėdamasis rasti 
atsaką į daugelį jam rūpi
mų klausimų. Iš poezijos 
rinkinio jis norėtų nusira
šyti keletą jam artimiausių 
vietų, išmokti jas atminti
nai, pats sau 'deklamuoti,' 
įsiurbti jas į save.

Tuo tarpu autoriai daž- rą,: nes skaitytojas .joje 
nai pamiršta, ko iš jų lau
kia masinis skaitytojas. Pa
sidavę literatūrinėms ma
doms, jie dažnai žiūri, kaip 
tą ar kitą vietą traktuos jo 

, modernistas kolega, ar ras 
atiduotą duoklę paskuti
nėms “ieškojimų” tendenci
joms.

Skaitytojas skeptiškai žiū
ri į vadinamuosius literatų 
“ieškojimus.” Jis nori pirk
ti sodrų ieškojimų rezulta
tą, o ne pačius ieškojimus. 
Rašytojas gali dešimtį metų 
“ieškoti savęs” ir “surasti 
save,” bet skaitytoją do
mins tai, ką jis surado, o 
ne kokius klystkelius išėjo 
beieškodamas. Ieško j i m a i 
lieka pas rašytoją, nes skai
tytojas negali skirti bran-

Tas pats ir ne tas pats
Štai viename “Švyturio” 

numeryje skaičiau paskelb
tus vienos jaunos nusižu
dėlės laiškus. Kokia jaudi- 
lanti tragedija iškyla prieš 
akis! Kokia dėkinga me
džiaga rašytojams ir poe
tams!

Bet kai kas pasakys, kad 
tai Vienuolio “Paskenduo
lės” variacija. Taip, bet 
epocha visai kita. Čia ne
bėra davatkų siundymo, čia 
nebėra žmonių pasmerkimo 
baimės, o žmogus vis vien 
nusižudė. Kokie motyvai? 
Kas sužeidė tą kilnią ir tau
rią būtybę? Nuo kur pra
sidėjo jos klaidos? Kodėl 
nepadėjo jai tų klaidų 
įveikti? Kaip atkakliai ir* 
herojiškai ji grūmėsi pati 
su savim! y

Šitokia iš gyvenimo išplėš
ta tragedija, aprašyta ta
lentingai, be duoklės viso
kiems vadinamiems pasą
monės srautams, šaukte 
šauktų jaunam dabartiniam 
skaitytojui, jį veiktų, rody
tų jam jo klaidas, mokytų, 
auklėtų. Ne didaktiškai, ne 
prikišamai, o pačiu tikro
višku savo pasakoj imu,gy
venimo faktų atskleidimu.

Jis ieško idealų
Jaunas žmogus impulsy- • 

viai veržiasi į tai, kas kilnu, 
kas tauru, jis ieško idealų, 
pavyzdžių, kuriais galėtų 
sekti. Ieškančio, kenčian-

miančio žmogaus persona
žas, vaizdingai nupieštas gi
liai, gyvenimą - pažįstančio 
rašytojo, iš karto patraukia 
skaitytoje širdį. Jis tą kny
ga t .ryja,. dažnais jos 
puslapis jam ištraukia ašflr

randa savo dalios aprašy
mą.

. Taip, literatūros kritiko 
A. Zalatoriaus straipsnis 
primena, kad reikia mylėti 
ir gerbti masinį skaitytoją, 
stengtis padėti susiorien
tuoti jam gyvenime, padėti 
jam ieškoti išeities iš klai
dų, į kurias nenoromis 
įbrendama.

A. Zalatoriaus straipsnis 
primena, kad nebrandžiais, 
lėkštais, padrikais, nesusi- 
gaudančia i s “ieškojimais” 
rašytojas neturi teisės pre
tenduoti į literatūrą, kad 
skaitytojas laukia ne “ieško
jimų”, o vaizdais išreikšto 
išminties žodžio, padedan
čio jam susivokti, susigaut" 
dyti.

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Aš jums nelabai žinoma. 
Aš esu Petrė Bendžaitis.

Pirmiausia noriu padėko
ti, kad kai kada įdedate 
mano rašinėlius.

Taikos Komiteto moterys 
nutarėme jus pasveikinti su 
$10. Mane išrinko Voice of 
Women pirmininke, tai aš 
auką ir pasiunčiu.

Neseniai mes Kanadoje 
turėjome labai brangių sve
čių iš Lietuvos. Tai buvo 
Zimanas su žmona ir rašy
tojas Kiauleikis.

Jus nuo širdies gerbianti, 
Petrė Bendžaitienė 

Montreal, Canada.

&&&*

(B. Aleknavičiaus nuotraukoj
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Raudondvario pilis.
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NORS NELENGVA, 
BET DAR, GALIMA

Chicagos “Vilnies” redak
cijos apdūmojimai apie laik
raščio vajų mums patinka. 
Jie labai pritaikomi ir “Lais
vės” vajui, kuris prasidės 
su spalio 1 diena.

Rugsėjo 18 diei^ą“ Vilnies” 
vedamajame ska

Laikraščio “Vilnies” va
jaus darbas niek; 
lengvas. Dabar j 
kesnis. Ne tik pa 
kų gyvenimo ar 
tų našta yra 
sunkesnė, nebe 1 e 
taip lengvai važinėti vajaus 
reikalais, o ir da 
tytojų sunegalavę; pas dau-1 priekaištauja jai dėl to, jog ji

ad nebuvo 
is dar sun
kių vajinin- 
nžiaus me- 
pasidariusi 
idžianti

ugelis skai-

čių neaišku, kodėl Tarybų Są- 
o” Vakarų Vokietijos. Bet bai

siau iš ten pavojaus bi otų amerikietis, jeigu mūsų ša
lis būtų taip .nukentėjui nuo vokiečių militarizmo, kaip 
nukentėjo Tarybų Sąjungos žmonės. Per pirmąjį pasau- 

“ i kovoje su vokiškuoju militariz- 
mu neteko 10,000,000 žmonių, o per antrąjį karą paau-
linį karą Tarybą šalis

kojo net 20,000,000 žmonių. Pilniausiai užteko!
Baisiai nukentėjo ir Lenkija, ir kitos socialistinės 

šalys. Tik didžiausi bukapročiai iš tos nesenos istorijos 
nieko nepąsimokė ir vėl žaidžia su vokiško militarizmo 
pavojumi. . . k

■ vPrie to žaidimo prisidėti-Tarybų Sąjungos vadovy
bė griežtai atsisakė. Už tą ją kaltinti arba barti nega
lima. . . . _ .

PEŠTYNĖS 
DĖL ŠYPSENOS

Ket vertas aštuoniasde
šimtmečių pensininkų ra
miai šnekučiavosi Turino 
kavinėje. Graži septyniolik
metė mergina, praeidama 
pro šalį, nusišypsojo ir pa
sveikino senukus. Po pusva
landžio ketvertą senių rei
kėjo vežti į ligoninę, nes jie 
smarkiai nukentėjo tarpu
savio peštynėse, kilusiose 
dėl to, jog kiekvienas tvir
tinęs: mergina nusišypsojo 
jam.



Penktadienis, Rugsėjc (September) 27, 1968 LAISVE 3 pusi.

TAIKA ANT ŽEMĖS!
Parlamentinės Tarybų Sąjungos Delegacijos Pirmininko 
įusto Paleckio kalba, pasakyta 56oj Tarpparlamentinėje

Konferencijo e, Peni sostinėje, Lima.
Ponas Prezidente, 
ponios ir ponai:—

Susirinkome čia padisku
tuoti keletą problemų, ku
rias išspręsti, r e i k a 1 
rimta atmosfera, bet 
Baumel dasileido išsir 
visiškai priešingoj fo 
kas niekuo neprisided 
problemų išsprendimu

Visų pirma, leiskite 
varde Tarybų Sąjungas de
legacijos padėkoti Per 
lamentinei grupei už 
ganizavimą šios konferen
cijos, už pakvietimą g 
ti į Limą ir dalyvau 
tos Tarpparlamentinė^ kon
ferencijos darbuose.

Nauji pavijai

nga 
jonas 
tikšti 
rmoj, 
a šių

man

ipar- 
suor-

;i 56-

Europos apsaugai. Geriausi 
pavyzdį mums duoda Čeko
slovakijos įvykiai. Tie, ku
rie ugdo aistrą šių įvykių 
aplinkoje, nori su tokiu sa
vo elgesiu užmaskuoti savo 
dalyvavimą sukūrime už- 
nuodintos atmosferos Euro
poje, nukreipdami publikos 
dėmesį nuo jų agresyvinės 
politikos. Kas gali patikė
ti Vakarų Vokietijos val
džios pareigūnams, kurie 
savame krašte uždraudė Ko
munistų partijos veikimą, 
pravesdami tuo atveju ypa
tingus įstatymus, — staiga

vėjust Per praėjusius d 
vnetus, po 55-tos konferen
cijos, tarptautinėje arenoje, 
nemažai svarbių atsit 
įvyko, kas padarė didelę 
Įtaką i žmonijos ir valstybių 
santykius.

Agresyvinis Jungt 
Amerikos Valstijų 
prieš Vietnamo liaud: 
ris jau tęsiasi daugel 
tų, dar vis gręsia iš: 
tyti j naują pasaulinį 
Nauja karo kibirkštis 
rado Artimuose Ryi 
kai Izraelis pavartojo 
singą militarinį s m 
prieš savo kaimynus 
bus. Šitokie įvykiai 
vien priklauso toms š; 
kurios tiesioginiai yrd tuo
se konfliktuose pali 
bet sujudina taip pat 
svvines jėgas kitose t 
lio dalvse. Kas gali 
neigti faktus, kad po šių 
įvykių įtaka rasistinės Ro- 
dtyziios ir Pietų Afrikos res
publikų valdžios paaštrino 
savo išnaudojimo veiklą? 
Kas gali paneigti, kad Va
karų Vokietijoje revmšis- 
tai ir neo-naciai kelią gal
vas

Revanšizmas nevie: 
čiamas ateities plabuose, 
bet yra tampriai susijungęs 
su prisirengimais dėl naujų 
karinių konfliktų, tikslu, 
kad karinių jėgų pagalba 
pakeistų pokarinės Europos 
žemėlapį. Net ir dabarti
niu metu revanšistai užsi
dengę veikia po taip vadi
namos naujos Vokiečių Fe
deralinės Respublikos (Va
karų Vokietijos) politikos 
skraiste.

Viena iš jų pagriųdinių 
^politikų yra visais galimais 

būdais padėti taip vadina- 
tttfam “išlaisvinimui” socia
listinių šalių Rytų Europo
je.
spaudą, ir galėsite permaty
ti ir įsitikinti, kad p^r pa
staruosius šešis mė 
netrūko joje visokii 
“išlaisvinimo” recepti 
riuos platino Rytų Eiiropos 
šalyse. Toji propaganda, 
sujungta su siuntimu 
santų bei ginklų, yra 
giau niekas kaip tik 
vencija į vidinius šių 
reikalus. Ši propagan 
virai šaukia į kovą 
legaliai išrinktas šių 
socialistines vyria u s y b e s. 
Jie tikisi ir turi viltį 
ryti užnuodytą atmbsferą 
aplinkui socialistinius 
tus, kad būtų jiems 
viau susilpninti tų šalĮiu po
zicijas ir prirengti 
bei vykdyti revanŠist 

ągramą Rytų Europoj^.
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Savaime aišku, kad tokia 
Aitika erzina, arde* san- 
Kius Europoje ir grąsina

me mes pamiršti šias isto
rines pamokas, 
daug kraujo mums kaina
vo? Niekados 
ir niekados ned
tas vėl pasikartotų.

kurios tiek

nepamiršim 
aleisime, kad

Jie nieko nępasimokė
Bet iš šių pamokų nie

ko nepasimokė į taikos prie
šai. Jie vėl nori atidaryti 
kelią per Čekoslovakiją sa
vo agresijai į rytus. Šiau
rės Amerikos militaristai ir 
Vakarų Vokietijos revan
šistai daro viską, kad pada
rytų spragą tarp Varšuvos 
Pakto šalių. Įvykiai Čeko
slovakijoje priėjo prie to
kio laipsnio, kad ši šalis ga
lėjo pavirsti į žiaurią kovos 
areną tarp progresistinių ir 
kontrrevoliucinių jėgų. Iš
stojimas kontrrevoliuc inių 
jėgų viešumon reikštų dide
lį pavojų Europos taikai.

yra labai susirūpinę Čeko
slovakijos Komunistų parti
jos likimu bei jos socialis
tine santvarka? Nuo ka
da revanšistai ir agresoriai 
pasidarė socializmo gynė
jais? Tas viskas — tik far
sas, ir neturi kito tikslo, 
kaip tik suklaidinti pasau
linę žmonių opiniją.
žygis už Europos saugumą

Kaimyninės valstybės, 
Varšuvos Pakto nariai, su
tartinai su progresyvinėmis 
Čekoslovakijos jėgomis, ku
rie irgi yra to Pakto nariai, 
sumobilizavo savo jėgas at
rėmimui susidariusio pavo
jaus dėl Čekoslovakijos so
cialistinės santvarkos, jos 
nepriklausomybės, ir išven
gimui rimto pavojaus 
dėl Europos saugumo. Šios 
karinės jėgos tenai yra tik 
laikinai ir sulyg susitarimo 
su legalia Čekoslovakijos 
valdžia, jos pasitrauks, kai 
padėtis grįš į normalias vė
žes.

Europos šalys turi istori
nių atsitikimų, kurie ver
čia jas nuolatos budėti, ypa
tingai Čekoslovakijos atve
ju, kuri yra Europos cent
re. Čekoslovakija buvo pir
moji šalis, kuri krito kaip 
hitlerinės agresijos auka. Ir 
tai nebuvo atsitiktinas įvy
kis, nes per Čekoslovakiją 
hitleriniams agre šoriams 
atsidarė kelias į Rytus. Mes 
galime jums priminti, kad 
Vakarų jėgos, kurios dabar 
kišasi į Čekoslovakijos rei
kalus, praeityje ją apgavo, 
atiduodamos hitleriniam fa
šizmui. Tos pačios jėgos 
atmetė Tarybų Sąjungos 
siūlytą militarinę . pagalbą 
Čekoslovakijai. Tie gėdin
gi Muncheno paktai, ku
riuos Vakarų Vokieti j a 
dar ir šiandien laiko galioje, 
buvo įvykdyti Čekoslovaki
jos nepriklausomybės ir 
laisvės, sąskaitom Vakarų 
jėgos atidavė Čękoslo vąkį j ą 
hitlerizmo skerdynėms/ kad 
paskui galėtų'vesti' fašisti
nę agresiją į rytus, prieš 
Tarybų Sąjungą. " .

Nors ir Vakarų jėgos ati
davė Čekoslovakiją, ją iš
gelbėjo nuo fašistinės oku
pacijos Tarybų Sąjunga 
paaukodama 140 tūkstančių 
kareivių ir vadų gyvybių, 
kad ta šalis būtų laisva ir 
nepriklausoma. Argi gali-

Tai neatsitiktinas dalykas, 
kad pastaruoju metu Vaka
rų Vokietija sustiprino pro
pagandą, reikalaudama per- 
revizuoti pokarines savo ša
lies sienas, kad padidėjo pa
vojus intervencijos prieš 
Rytų Vokietiją, kad prasi
dėjo intensyvus reakcionie
riškų vokiečių judėjimas 
Sudetuose, jau nekalbant 
apie jų militarinius prisi
ruošimus Čekosl o v a k i j o s 
parubežyje.

Prieš naujo karo pavojų
Tokiai padėčiai esant, Ta

rybų Sąjungą ir kitos Var
šuvos Pakto šalys negalėjo 
būti naujos agresijos prisi
rengimo indiferentiški liudi
ninkai. Praėjusiame pasau
liniame kare vien tik Tary
bų Sąjunga prarado 20 mi
lijonų žmonių! Kas gali tai 
pamiršti?

Varšuvos Pakto šalių ka
rinių jėgų įžengimas į Če
koslovakiją sustabdė naujo 
karo pavojų Europoje. Tie, 
kurie duoda mažai svarbos 
tokiam pavojui, suklaidina 
pasaulio opiniją, toje pačio
je formoje, kaip antrojo pa
saulinio karo išvakarėse. 
Tais laikais Vakarinės jėgos 
irgi migdė liaudį, bandyda
mos įtikinti, kad nėra jokio 
agresijos pavojaus iš hitle
rinės Vokietijos. Visas pa
saulis žino, kas po to įvy
ko... Tas kainavo milijo
nų žmonių gyvybių gyvybes 
ir neapkainuojamo turto 
sunaikinimą.

Artimieji Rytai 
ir Vietnamas

Tiems, kurie tęsia šalto
jo karo kurstymą Čekoslo
vakijos įvykių sąskaiton, 
provokuodami Varšuvos 
Pakto šalių pasielgimą kai
po intervenciją, patariame 
jiems kreipti daugiau dė
mesio į įvykius Vietname ir 
Arti m u o s i u o s e Rytuose. 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos nevien nenori sustabdy
ti tą barbarišką karą prieš 
vietnamiečius, kas jau kai
navo daugiau kaip milijo
ną žmonių gyvybių, bet vis 
dar tęsia savo politika per 
ju dirigentų bei prezidenti
nių kandidatų lūpas, užtik
rindami, kad ir ateityje jie 
vykdys ta pačią agresyvinę 
politika Vietname ir nesa
ko nieko apie ištraukimą 
savo bei jos sąjungininkų 
karuomenės iš svetimos že
mės.

Izraelio šalis, kuri pavir
to imperializmo patranka 
Artimuosiuose Rytuose, 
taippat nenori ištraukti sa
vo kariuomenę iš jų oku
puotos arabų teritorijos, bet 
priešingai, nori užgrobti 
svetimas žemes ir prijungti

Lietuva -- puikių
Kiekvienas daug keliavęs 

žmogus žino, kad pasaulyje 
netrūksta puikių krašto
vaizdžių, pasižyminčių savi
tu grožiu. Ypač gražios 
kalnuotos, miškingos ir eže
ringos vietovės bei vietos, 
esančios prie upių, marių ir 
jūrų.

Mūsų gimtasis Nemuno 
kraštas, išraižytas sidabri
nėmis upių juostomis, pa
puoštas ežerais, kalneliais, 
slėniais ir miškais, išsiski
ria lyrišku gamtos grožiu, 
kuris įkvepia dailininkus ir 
poetus.

Ypač vaizdingos Lietuvo
je Aukštaičių ir Žemaičių 
ežeringos aukštumos, gra
žūs vietovaizdžiai prie Ne
muno bei jo intakų, žavingi 
Kuršių marių ir Baltijos jū
ros vaizdai. Šiose vietose 
įsikūrė daug kurortų. Tai
gi su jais susipažinkime.

Likėnų Kurortas
Likėnų kurortas laikyti

nas vienu seniausių Lietu
voje, nes jo mineralinių 
vandenų gydomoji galia bu
vo pastebėta dar XVI-ame 
amžiuje. Dėl sieros vande
nilio versmės, iš kurių van
denys teka, ir tas upelis, 
kuriuo jie teka, ir pati vie
tovė buvo pavadinta Smar- 
done. Tokį pavadinimą var
tojo įžymus tos vietovės ir 
visos šiaurės Lietuvos tyri
nėtojas Teodoras Grotus, 
gyvenęs ir dirbęs XIX-ojo 
a. pradžioje. Ir vėliau ku
rorto tyrinėtojai ir tvarky
tojai vadino jį senu vardu. 
Tik 1938 m., panaudojus 
Likėnų dvarų, pavadinimą, 
kurorto vardas buvo pakeis
tas.

Kurortą puošia nemažas 
ir įvairių medžių parkas, 
kuriame tyvuliuoja dirbti
nis ežerėlis. Sanatorijos ir 
kiti pastatai su aplinka or
ganiškai susiję. Likėnų ku
rortas nepaprastai ramus ir 
jaukus.

Likėnuose gydosi daugiau
sia sergantieji reumatizmu 
ir širdies ligomis. Tarybi
niais metais kurortas paū
gėjo, todėl žymiai padidėjo 
besigydančių jų. skaičius. 
1937 m. Likėnuose gydėsi 
tik kelios dešimtys žmonių, 
o dabar kasmet gydosi 
apie 4,000.

Be abejo, Likėnų kuror
tas nėra dar išsėmęs visų 
galimybių, todėl ateityje 
poilsio ir gydymosi sąlygos 
dar labiau pagerės. Išgrę- 
žus gilų gręžinį, ėmė trykš
ti natrio - chloridinis van
duo, padedąs gydyti virški
namojo trakto negalavimus,

kurortų kraštas
todėl kurortas tapo visapu
siškesnis, nes dabar galima 
panaudoti dviejų tipų van
denis, gydomąjį purvą, įvai
rias vonias.

Garsioji Palanga
Palanga seniai žinoma 

kaip svarbus jūros kuror
tas. kur vasarą apie vidu
dienį būna nepakeliamai 
karšta. ’

Šiame kurorte gydomasi 
nuo hipertoninės ligos, ate- 
roskleozės, skydinės liau
kos susirgimų, medžiagų 
apykaitos sutrikimų, neu
rastenijos. Palangoje, kaip 
ir Likėnuose, išgręžtas gilus 
(565m) gręžinys, iš kurio 
trykšta to paties tipo van
duo, kaip ir Birštono ar 
Druskininku minera 1 i n i a i 
vandenys. Todėl ir čia gy
dymas pasidarė visapusiš
kesnis. Jūra ir visa Palan
gos gamta kiekvienam va
sarotojui yra puiki poilsio 
vieta. Palanga tinka ne tik 
gydytis, bet ir grūdintis, 
sveikatai stiprinti, energijai 
kaupti.

Kaip ir kiti Lietuvos ku
rortai, Palanga ypač paū
gėjo ir išprašė j o tarybiniais 
metais. Tačiau jos ateitis 
numatoma dar didingesnė, 
nes yra ruošiamas “Didžio
sios Palangos” planas, ku
riuo siekiama Palangą pa
daryti svarbiu kultūriniu ir 
administraciniu viso pajū
rio centru, o Lietuvos pa
jūrį—ištisine kurortų gran
dine. Didžioji Palanga bus 
20 km ilgio ir 3 km pločio. 
Į ją įsilies nauji kurortai— 
Nemirsėta, Birutė, Vanag- 
upė, Kunigunda, Montė ir 
Šventoji.

Netoli Palangos — Giru
liai, Klaipėda ir visas “Gin
tarinis pajūris,” visa Kur
šių nerija, kurios kurortai 
(Juodkrantė, Nida ir kt.) 
sujungti į vieną Neringos 
kurortą. Šio kurorto, jo 
kopų, jo žemės grožis ne
apsakomas. Kurorto povei
kis sveikatai labai didelis, 
nes saulės ultravioletiniai

denys: Vytauto ir Birutės. 
Pastačius Kauno hidroelek 
trinę, Nemune pakilo van
dens lygis ir Vytauto šalti
nį apsėmė. 1962 ir 1965 m. 
išgręžti du gręžiniai: Vy- 
tautas-1 ir Vytautas-2.

Čiurlionis įamžino trijuose 
paveiksluose. M. K. Čiur
lionio gyvenamasis namas, 
tėviškė, šiandien paverstas 
memorialiniu muziejumi.

Mineraliniais vandenimis
Šie gręžiniai su kaupu at
stoja buvusį Vytauto šalti
nį, nes jų vandenys minera
line sudėtimi labai artimi. 
Vytautų vanduo Birštone 
gazuojamas, pilstomas į bu
telius ir leidžiamas į apy
vartą. Per metus žmonės 
suvartoja maždaug 2,500, 
000 butelių Vytauto mine
ralinio vandens.

Birutės šaltinio minerali
nis vanduo labai gero sko
nio, gaivus, bet šaltinis iš
seko. Jį šiandien pavaduo
ja taip pat naujas gręži
nys. Taigi, nors daug kas 
pakito, bet gydomoji Birš
tono vertė nė kiek nenu
kentėjo, — juo labiau, kad 
be minėtų išgręžta ir dau
giau gręžinių, surastas nau
jas, didelis mineralizacijos 
šaltinis. Tais vandenimis 
gydomi virškinimo, kraujo
takos organų ir sąnarių su
sirgimai. Gydymo procedū
roms, be įvairių vonių, var
tojamas dar purvas ir ki
tos priemonės. Aktyvaus 
poilsio mėgėjai ekskursuoja 
po vaizdingas Birštono apy
linkes.

Druskininkai
Druskininkų kurorto ir 

Druskininkų ežero pavadi
nimai rodo, kad jie susiję su 
druska, kad Druskininkų 
mineraliniai vandenys sū
rūs,— natrio-chloridinio ti
po. Tie vandenys padėjo 
Druskininkams tapti įžy
miu kurortu. Poilsiautojus 
čia traukia ne vien pačių 
Druskininkų, bet ir arti
mųjų apylinkių gamtos gro
žis. Nepaprastai gražus 
Raigardo slėnis, kurį M. K.

Druskininkuose gydoma 
sąnarių bei kraujo apyta
kos susirgimai, hipertoninė 
liga, virškinimo organų su- 
trikimai, reumatizmas, 
nervų sistemos sutrikimai, 
kai kurie odos susirgimai, 
mai, radikulitas, kepenų 
ir virškinamojo trakto 
susirgimai ir kt. Kiekvie
ną dieną čia' atliekama 
daugiau kaip 3,000 procedū
rų. Per metus Druskinin
kuose gydosi ir ilsisi maž
daug 100.000 žmonių. Ku
rorte gydymo reikalui tai
koma viskas, kas tik šių 
dienų medicinai įmanoma. 
Čia taip pat įrengtos kas
kadinės maudyklės, yra gy
domosios fizinės kultūros 
parkas.

Dar ir kiti
Be aptartų didžiųjų ku

rortų Lietuvoje netrūksta 
daug mažesnių. Kai kurie 
paminėti šio straipsnio pra
džioje. Tai vietovės prie 
Kauno — Panemunės ir 
Lampėdžiai, Kačerginė ir 
Kulautuva. Kiekviena gy
venvietė prie Nemuno, Mer
kio, Neries, Šventosios, Ne
vėžio, Dubysos ir kitų Lie
tuvos upių ir vietovės, esan
čios prie ežerų, ypač Aukš
taičių ir Žemaičių aukštu
mose, nors ir nelaikomos 
kurortais, tačiau labai tin
ka vasarotojams, kurie ieš
ko ramybės, mėgsta pažve
joti, pauogauti ir pagrybau
ti. Nesuklysiu pasakęs, kad 
vasarą beveik visa Lietuva 
tampa ištisu kurortu.

Kazimieras Bieliukas
Lietuvos Mokslų Akade
mijos narys, profesorius

PATRANKŲ MĖSA
Prigimtis žmogų iškėlė aukštai,
Padarė taip, kad visi tvariniai
Jam tarnauja, jo klauso, jam lenkias žemai,

klusniai.

prie savo valstybes.
Tie, kurie kursto ir ug

do isteriją, nori ar ne, pa
slepia, užmaskuoja tikruo
sius intervencionistus ir ju 
užmačias. Parlamentaristai 
neturi dasileisti būti suve
džiojami agresinių jėgų, pa
gyvintos apgaulingos pro- 
nagandos; jie neturėtų va
dovautis šaltojo karo dva
sia Tarpparlamentinėje Są
jungoje, kuri šaukią subur
ti bendrai visas įvairių ša- 
liu parlamentines jėgas, 
kad surasti kelią tarptauti
nio įtempimo palengvini
mui ir išsaugoti taiką prieš 
karo kurstytojų pavojingas 
intrigas.

Kaip pasakė ponas Pre
zidentas Fernando Belaun- 
de Terry: “Mes dirbsime, 
aukosimės tam dideliam sie
kiui: TAIKA ANT ŽE
MĖS!”

Vertė iš ispanų kalbos
R. F.

spinduliai čia veikia ne silp
niau kaip Kryme (kaip ir 
Palangoje bei visame mūsų 
pajūryje).

Birštonas
Birštono kurorte 1933 m. 

gydėsi tik 1,464 asmenys, iš 
jų vos 156 darbininkai. Šiuo 
metu Birštone per metus 
gydosi maždaug 10 tūkstan
čių žmonių. Pagal naująjį 
planą Birštono kurortas per 
15 metų turi padidėti ir pa
ūgėti dar daugiau kaip ke
turis kartus. 

y

Šio kurorto mineraliniais 
vandenimis gydomasi maž
daug nuo 1840 m. Seniau 
garsėjo dviejų šaltinių van-

Prigimtis liepia žmogui taurėt,
Prigimtis liepia geismus nugalėt,
Už vienas kitą galvą padėt 

mokėt.
Bet turtuoliams reikia patrankų mėsos, 
Turtuoliams reikia mėsos paklusnios, 
Jiems reikia karams kumščio jėgos 

aukos.
Turtuoliams reikia tą mėsą augint!
Turtuoliams reikia melu ją maitinti 
Jiems reikia vilkais prieš vilkus ją išgint 

ir skint!
Ir klykia pasaulis: žmogus žmogui 

Vilkas esąs!
Kartoja šūkį, turtuoliams patogų, 

Aklai į visas 
Vargšės žemės puses!

J. Šimonis

Nuolat auga ir ple čiasi Vilkaviškis.
Nuotraukoje: statomi nauji gyvena mieji namai. (A. Brazaičio nuotr.)
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Detroito Lietuvių 
Vajus

Šis Kliubas gal yra 
džiausiąs Detroite, ska 
ginusias nariais ir tu
giausias finansiniai. O tai 
yra todėl, kad valdyboje yra 
visi jaunuoliai, kurie at 
pagelbą seniems nariams ir 
stengiasi, kad nors ši 
ganizacija nenumirtų
gai gyvuotų. Savo pusme
tiniame susirinkime, buvo 
specialiai nutarta pacaryt 
vajų gavimui naujų jaunų 
narių. Iki Sausio 1 d. 
jimas tik $1.00 nariui i 
metų amžiaus. Dabar 
ga mūsų jaunų vyrų i
rims įstot į kliubą ir vis iems 
darbuotis. O seni 
turėtų savo sūnus ir d 
ris prirašyt, kad jų d; 
per daug metų nenuniirtų, 
bet gyvuotų visuomet su 
nauja gentkarte.

Smarkūs Jaunuoliu
Per Darbo Dienos šventę, 

pas Masins prie St. 
ežero suvažiavo Kliubo 
na valdyba ir jų šeimos. Da
lyvavo ir svečiai iš C 
gos: S. J. Jokubka su 
na, ir Kreivėnai. Apa: 
šokių linksmumų, buvo ir 
rimtas pasikalbėjimas parpė 
visų apie lietuvių orga 
cijas ir laikraščius A 
ko j e, ir didesnę pažin

nariai 
ikte- 
iirbas

Clair 
jau-

hica- 
žmo- 
?t vi

mza- 
. nėri
nį su 

Tar. Lietuva. Gerb. Jokub- 
ka kalbėjo ir davė gerų ir 
energingų patarimų, 
nuoliai atydžiai klausė 
patys diskusavo apie 
višką ateitįl Atrodo, 
Detroite lietuviškumas 
išnyks.

Šioje sueigoje sužinota 
jog Cassy ir Antoinette Ga
relių sūnus, Aaron (t 
metų amžiaus) jau yri lai
mėtojas championato Michi
gan valstijoje lošimo 
matais. O Alfonsas ir 
ma Rye (Rugienių) di 
lė Diane, su dideliu atĮsižy- 
mėiimu užbaigė vidurinę 
mokyklą ir pradėjo Unr.ui* 
sitetą mokytis daktaru, 
gi, kaip atrodo, kad netik 
mūsų Detroito jaunuoliai 
yra sąžiningi, geri lietuviai, 
bet ir jų vaikučiai yra sjmar- 
kūs ir užaugs geri ir 
dingi piliečiai.

žinia iš Tar. Lietuvos
“Laisvėje” ir “Vilnyje 

buvo pranešimai, kad 
Lietuvoje bus persta 
Miko Detroitiečio ;sut 
tas scenos veikalas “Gyve
nimo Bangos”; premjera 
bus Druskininkuose. Tą vis 
ką vadovauja draugas 
zas Blažinskas kaipo Lietu
vos režisierius. Mikas 
roitietis džiaugiasi. 
Tar. Lietuvos saviveik 
kai perstatys jo veika" 
žino, kad perstatymas 
daug sykių geriau kaip kad 
buvo suvaidintas Detroite 
daug metų prieš; jis tjaipgi 
yra gavęs atsiliepim 
sveikinimų iš amerikiečių 
draugų. Gaila,kad aut 
negalės dalyvauti pren 
ir pamatyti kaip Tar. 
tuvos saviveiklininką 
biai perstato scenos veika
lus.

Detroite Prasižengimai 
Auga

Pagal Detroito po] 
užrašus, pasirodo, kad 
sižengimai auga: jog per 
pirmus aštuonius mėnesius 
šiuose metuose buvo 
daugiau prasižengimų 
kad per tuos pačius aštuo
nius mėnesius 1967 n
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Didžiausi prasižengimai 
Detroite Rugpiūčio men. 
pakilo 14.3 nuošimčiai, o per 
visą šalį pereitais metais 
pakilo tik 16 nuošimčių. 
Rugpiūčio mėn. šiais metais 
buvo vogimų 1,531. Per pas
taruosius aštuonius mene
sius buvo 264 žmogžudys
tės: 594 pagrobimai (rape); 
8,372 plėšimai; 25,468 įsi
laužimai; 28,002 vagystės; 
12,147 mašinų pavogimas; 
5,550 užpuolimai. Ir pagal 
Detroito policijos raportus, 
daugiausia viršminėtų pra
sižengimų įvyko 18 blokų 
plote viduryj miesto. Iš 
New Yorko atvažiavo da
bartinis policijos viršinin
kas ir jis žada šiuos dide
lius prasižengimus panai
kint. Žiūrėsime, o iki da
bar, baisu kur nors išeit iš 
namų vakarais.

Kliubo Metinis Banketas
Ir vėl ateina tas laikas, 

kuomet Detroito Lietuvių 
Kliubas rengia metinį ban
ketą savo patalpose, 4114 
W. Vernor Highway. Ban
ketas įvyks šeštadienyje. 
Spalio - October 19 d. Va
karienė bus patiekta 6:30 
vai. vakare. Įžanga į pa
rengimą veltui, bet kas no
rės valgyti vakarienę, kai
nuos $2.00. Po vakarienės 
šokiai prie geros orkestros 
ir pasilinksminimas. Detro- 
itiečiai turėtų rengtis į šį 
parengimą nes pas mus 
Detroite nebėra didelių pa
rengimų, o kuomet' Kliubo 
jauna valdyba ką rengia, 
tai visuomet būna kas nors 
nepaprasto ir įspūdinga. 
Bet šį sykį valdyba nutarė 
tikėtų vakarienei neparduot 
prie durų tą vakarą, taigi 
visiems reikės tikėtus įsigy
ti iš anksto.

Serga Vice-Pirmininkas
Smarkiai susirgo ir buvo 

padaryta operacija Kliubo 
vice-pi r m i n i n k u i, Petrui 
Stasikaičiui. Jis dabar ran
dasi Fordo ligoninėje, bet 
viskas gerai pasisekė ir ti
kimės jį greit vėl matyt 
darbuojantis Kliube. O jis 
Kliubui nepava d u o j a m a s 
draugas.

Pittsburgh, Pa.
LLD 87 kuopos susirin- 

rinkimas įvyko rugsėjo 15 
d. Dalyvavo nedaug narių, 
nors susirinkimas buvo gar
sintas per spaudą ir asme
nišku pranešimu. Dalyva
vo visas komitetas, išsky
rus protokolų sekretorių A. 
Pipirą, kuris negalėjo at
vykti dėl ligos.

Buvo pravesta keletas 
gerų tarimų:' Nominotas 
LLD Centro Komitetas. 
Plačiai apkalbėta, kaip ge
riau pasidarbuoti “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajuje; nutar
ta vajų vesti 87 kuopos var
du; visi nariai pasižadėjo 
darbuotis, kad vajus būtų 
pasek m i n g a s ; išrinko J. 
Purtiką ir J. K. Mažukną 
pirmininkauti vajaus vedi
me Pittsburghe ir apylin
kėj. Todėl ir prašome visus 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojus atsinaujinti prenu
meratas. stengtis gauti nau
jų skaitytojų pažangiai 
spaudai, kuri atneša žinias 
iš lietuvių gyvenimo, kur 
tik lietuvis gyvena. Kaip 
yra svarbu gauti teisingas 
žinias iš dabartinio pasauli
nio žmonių judėjimo. Tas 
žinias galima rasti tik 
pažangiame laikraštyje. To
dėl pakalbink savo draugą 
ar kaimyną, kad skaitytų 
pažangų laikraštį. O kaip 
yra brangi dovana Lietu
voje gyvenantiems gimi
nėms bei draugams, kai 
gauna “Laisvę” ar “Vilnį” 
iš amerikiečio giminės' ar 
draugų. . >

Jeigu kam patogiau, už
simokėti prenumeratą ar 
suteikti auką, galite, tą pa
daryti per J. Purtiką, 3351 
W. Carson St., Pittsburgh, 
Pa., arba per J. K. Mažuk
ną, 1325 W. North Ave., 
Pittsburghe.

Prašau visus LLD 87 kp. 
narius nepamiršti savo kuo
pos susirinkimo lapkričio 24 
d.. 2 vai. popiet. LDS 160 
kuopos name. Po susirinki
mo turėsime ką tai įdomes
nio. Būkim visi.

J. K. Mažukna, sekr.

BROCKTON, MASS.
Rudeninis piknikais! po 

stogu
Pikniką rengia Mass. Mo

terų Apšvietos Klubų Sąri- 
šys sekmadienį, rugsėjo 29, 
Lietuvių Tautiško Namo 
viršutinėje salėje, 668 N. 
Main St. Pradžia 12 vai. 
dieną. Įėjimas tik 50 centų.

Bus duodami pietūs už 
prieinamą ’ kainą, šiltų ir 
šaltų gėrimų, muzika šo
kiams.

Prašome vietinius ir iš

apylinkės dalyvauti. Būsite 
patenkinti.

Rengimo komitetas

“Jubiliejinis” — naujas 
aukso telkinys, atrastas Va
karų Kazachstane, Mugod- 
žaro kalnuose, — pateisino 
geologų viltis. 350 metrų 
gylio žvalgomasis gręžinys 
perkirto keletą rūdos klodų, 
kuriame yra taurusis meta
las. Naujasis telkinys bus 
pradėtas eksploatuoti jau 
šiais metais.

Aidi vaiky chorai
Iškilmėmis Vilniaus Gedi

mino kalne, prasidėjo tre
čiasis Pabaltijo berniukų 
chorų sąskrydis. Jo šeimi
ninkai — “Ąžuoliuko” cho
ristai rusų, estų, latvių ir 
vokiečių kalbomis pasveiki
no šios šventės dalyvius — 
Talino ir Rygos berniukų 
chorus, Klaipėdos “Gintarė
lį” ir Kapsuko ‘“Vyturėlį,” 
taip pat į šventę atvyku
sius berniukų chorų vado
vus ir dainininkus iš Mask
vos, Dubno, Odesos, Kras

nojarsko ir Drezdeno.
Jaunuosius dainininkus 

sveikino ir iš senovinės pi
lies griuvėsių pasirodęs žį 
labarzdis vaidila. Už gra-: 
ž i a i sudainuotas daineles > 
aprodė jiems pilį.

Oficialus sąskrydžio ati
darymas įvyko vakare Vin
gio parko estradoje. Čia 
jaunuosius dainininkus nuo
širdžiai pasveikino šventės 
garbės dirigentas kompozi
torius J. Karosas ir kt.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

WORCESTER, MASS.

50 Metu Meno Veiklos Atžymėjimas
RENGIA LMS 2-ra APSKRITIS

Sekmadienį, Spali®-October 6
Pradžia 1-mą valandą dieną

OLYMPIA PARKE
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Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio
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LLD 6 Apskrities pietūs 
ir konferencija

Chester, Pa. — LLD 6-os 
Apskrities metinė konferen
cija įvyks spalio 20 d. ryte. 
Pietūs bus duodami 1 vai., 
Klubo salėje, 339 E. 4 St.

Tad visi LLD nariai, “Lai
svės” skaitytojai malonėkite 
pakalbinti savo draugus ir 
kaimynus. Visi atvykite ir 
būsite draugiškai priimti.

Dabartiniu laiku oras ge
ras. Išvažiavę antomobiliais 
pasivaži n ė t i nepamirškite 
sustoti prie Klubo svetai
nės. Puiki vieta laikui pra
leisti tarp puikių žmonių. 
Susitiksite su daugeliu 
draugų bei draugių.

Mirė T. Liepienė 76 metų 
amžiaus. Liūdi sūnus Alex 
Krulskis, dukra Jenny Po
lak, 4 anūkai ir du proanū- 
kai.

Buvo darbšti moteris tarp 
Chesterio lietuvių. Labai 
daug prisidėdavo su savo 
darbu draugijų parengi
muose.

Nelaimei atsitikus, linki
me ramiai ilsėtis šios šalies 
žemelėje.

įLipčius

Hartford, Conn. (
Laisves choras vyks į v 
Worcester į

50 metų meno veiklos at- 
žymėjimas įvyksta spalio 6 
d. Worcester, Mass. Olym
pia parke, kur suvažiuos 
daug iš plačios apylinkės 
meninių jėgų. Taip, bus 
daug gražios ir įvairios pu
blikos, kur bus proga su 
daugeliu susitikti.

Dainų programą pildys 
Aido choras iš Worcesterio, 
po vadovybe gabaus chorve
džio Jono Dirvelio. Taipgi 
dalyvaus programoje Wor
cesterio ir jos apylinkės so
listai.

Teko kalbėtis su Hartfor
do Laisvės choro nariais, 
kad jų choras deda daug 
pastangų susimokyti naujų 
gražių dainų, pasirodyti 6 d. 
spalio toje sueigoje. Taipgi 
bus choro solistė, daugeliui 
žinoma Wilma Hollis, kuri 
su virš 20 metų vadovauja 
chorui. Nors ji yra prancū
zų tautybės, bet ji sugeba 
vadovauti lietuvių chorui.

Lietuvių moterų, klubas 
rengia pietus su dainomis 
20 d. spalio, Laisvės choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn.

Pietūs bus duodami pir
mą vai. dieną, o po pietų 
dainų programa ir kiti pa- 
marginimai. Visos ir visi 
esate prašomi toje sueigoje 

; dalyvauti.
1 J. Strižauskas

Aldona Wallen-Downing
Soprano

Irene Janutiene
Soprano

Elena Brazauskiene
Soprano

O®

j M

Jonas Sabaliauskas Albertas Daukšys Jonas Dirvelis Hel<>n Janulytė-Snuth
Tenor Tenor Choro vadovas Alto

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

Kaip matote, meninė programa bus labai graži ir įvairi. Kviečiame plačios apylinkės meno mylėto
jus netik pas mus pasisvečiuoti, bet kartu ir su mumis atžymėti šį istorinį įvykį iš 50 metų meninės 
veiklos. Atvykę čia nebūsite alkani ar ištroškę. Meno veikėjai nuoširdžiai jūsų laukia. Rengėjai,
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MIAMI, FLA
Spaudos naudai parengimas
Rugsėjo 15-tą spaudos pa

namai banketas - koncer 1; a s 
materialiniai ir kultūriniaimaterialiniai ir kultūri 
buvo sėkmingas. Pietauto
jų ir koncerto klausytojų 
turėjome gausiai — artipil
nę salę.

Parengimas buvo gerai 
planuotas ir įvykdytas. Mūs 
moterys ir šiame darbe pir
mauja. LLD kuopos 
kėja, draugė KancerienŽ ir 
šiam parengimui atliko sun
kiausią darbą — pietų 
ruošimą. Ji suorganizlavo 
skaitlingą moterų tąlką 
svečių aptarnavimui, 
o Valilionienė ne tik slavo 
augintomis gėlėmis papuo
šė stalus, bet ir vajų gerai 
pravedė sukėlimui daugiau 
pajamų. O tos išleistos 
vanos irgi Valilioniehės 
yautos. Jos darbui gražiai 
talka vo Babra Zavienė.
'Marytė Koch dirbo prie 

svečių priėmimo. Ji tame 
darbe įgudus — pamato 
sus, suranda kiek vi e n 
vietą ir prižiūri, kad sve
čiai neliktų alkani.

Veikė daug daugiau 
terų, bet jų visų pavai 
nėra mano žinioje. Bet 
kia ir vyrus k r e d i t u c 
J. Koch, tarsi “iš prigimt 
bizniškas. Jo sumanumi ir 
darbštumu sukelta virš pus
šimtis. Žinoma, neatsiliko ir 
J. Kanceris.

Retai spaudoje miniiĮnas 
Jonas Smalenskas. Gal 
dėl, kad jis darbą atlileka 
pirma, negu mes susiu 
kam į salę. Kas sekmadie
nis, kai mes atvykstami 
LSK ar LLD kuopos pai 
girną, jau randame sa 

italus, o ant jų gražiai 
dėstytos lėkštės ir kiti val
gia įrankiai. Tai Jono i 
metinis darbas.

Pietų laiku, tik publikai 
susėdus, pasirodė gražiai 
dekoruotas tortas, ir Elenė- 
lei vadovaujant, suskambė
jo “Happy Birthbay”, Mrs. 
Babra Zavienės pagarbai. 
Zavienė nėra lietuvių 
mės, bet ji pilniausiai 
jungus į visokią Lietu 
Socialio Klubo veiklą.

Koncertinė programa
Žymėtina, kad choi 

daina, muzika ir dabar 
lieka svarbų vaidmenį 
ganizacijų veikloje. Jei 
Birutė Ramoškaitė (Mrs. 
Mann — vedybinė pavarė ė), 
Aido choras, v i e t i r 
solistės, tai šiame parer 
nae būtume gal tik pusę 
žmonių matę, kurie atsil 
kė. Vadinasi, ir be tu ’is- 
tųlparengimai gali būti sėk
mingi, jei turime ką g 
žaus publikai pasiūlyti.

Aido choras šioje suei 
j e išstojo naujos mokyto; 
Birutės Ramoškaitės, va 
vybėje. Ir tik po dviejų 
peticijų. Ramoškaitė y 
profesinė solistė ir muzi 
mokytoja. Kai kurie ste 
tojai sakė, kad dainavo “ 
riau nei kada pirmiau”. T 
sa, choras neskaitlingas, 
visai jaunuoliškas, bet j? 
yra keletas gerų balsų, ypač 
moterų tarpe.

Harmonija pastebėta 
tik dainavime, bet ir orga
nizuotume. Būdavo vyra 
moterys, lyg sumišę, 
sykiu eina veržiasi į esi 
dą arba nuo estrados. Da
bar kitaip. Eilėje, pirma 
moterys, paskiaus vy 1 
gražiai įeina ir išeina iš 

brados.
Choras atidarė konce 
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tu žinai, mano broli”, “Aš 
išeisiu ant kalno” ir kito
mis, jau pirmiau dainuoto
mis. Įspūdingiausiai vyko 
“Vandens lelija”. Šioje įves
tas Mae Gabrėnienės solo, 
dainavimą darė įvairesniu 
ir žavėjančiu.

Elena Mikitienė pradėjo 
su poeto Jovaro “Ko liūdi, 
berželi”. Solistė šiuo metu 
pergyveno daug liūdesio. 
Daina dar labiau ją pavei
kė. Bet Elenėlės liūdesį pub
lika suprato ir šiltai atjau
tė. Sekantis numeris—mūs 
publikai debiutas. Dvylika
metė solistės Ramoškaitės 
dukrelė, Miss Lise Mann, 
puikiai atliko flute solo mu
zikos kūrinius—“La Cinqu- 
antaine” ir “Orientale”. Pu
blika ją sveikino gausiais 
aplodismentais.

Mae Gabrėnienė dainavo 
dvi lietuviškas: “Aš tave 
myliu” ir “Jaunoji merge
le”. Klausytojai ją nepalei
do nuo estrados. Aplodis
mentais iššaukta — dainavo 
vieną anglų kalba. Mae, 
kaip solistė, vis auga. Pub
lika greitai pastebėjo solis
tės pagerėjusią dikciją. Kad 
ir kiek amerikiniu akcentu, 
klausytojas galėjo įsisavin
ti jausmingus žodžius dai
noje “Jaunoji mergele” ir 
jausti muzikalumą.

Kita naujanybė—S. Zavio 
mandolinos ir Elenos Miki- 
tienės balso duetas. Labai 
vykusiai jiedu atliko “Sti
pinsiu dainužę” ir “Kur tas 
šaltinėlis”. Kai baigė, prie 
aplodismentų prisidėjo ir 
“bravo”. Paskiaus S. Zavis 
dar pridėjo keletą mandoli
nos solo. Naujanybė ir ta, 
k‘ad Zavis per eilę metų gy
vena Miamyje ir veikia LS- 
K, 6 pirmu kartu jo rankose 
teko girdėti skambančią 
mandoliną. Ir tai visa rodo, 
kad jis jau nepradinis. Taip, 
norime dažniau girdėti Za
vio skambančią mandoliną.

Netenka daug kalbėti 
apie Birutės dainavimą. Jos 
talentą žino visi Amerikos 
lietuviai. Estradoje Birutė 
laisva, ji atlieka muzikos 
kūrinius gera tarme, balsu 
ir jausmu išgyvena visa tai, 
kas juose įdėta.

Šiame koncerte Birutė 
atliko daugiau nei pirmiau. 
Ji buvo vadovė, akompanis- 
tė chorui, solistėms ir pati 
sau. Šiame koncerte Birutė 
dainavo muzikinius k ū r i- 
nius: “Sapnas”, “Ciribiri- 
bin”, “Žydėk, meilus žiede
lis”. O prie “Jau saulutė 
leidžias” prisidėjo ir jos 
dukrelė su flute. -

Koncertą baigė Aido cho
ras. sudainavo “Subatos va
karėlį” ir “Vasaros naktys”, 
o dar geriau vyko finalas— 
“Vilniuj žydi liepos.”

Banketo-koncerto rengė
jai širdingai dėkoja koncer
to artistams ir visiems dar
buotojams, kurių energija 
ir darbas davė geras pasek
mes. V. Bovinais

■

Hartford, Conn.
Laisvės Choras važiuoja į 

Worcester, Mass., sekma
dienį, spalio 6 dieną. Va
žiuoja dideliu busu. My
linčius gražiai pasivažinėti 
ir pasivaišinti kviečiame va
žiuoti su mumis. Worceste- 
rio piknike, kuriuo bus at
žymėta meno veiklos 50 me
tų sukaktis, bus graži ir 
įvairi programa. Busas iš
eis 12 vai. dieną.

Laisvės choras stropiai 
rengiasi prie spalio 20 die
nos. Tai bus spaudos pa
rengimas. Rengiamės pasi
rodyti su naujomis dainelė
mis. Taipgi solo dainuos 
Elenutė Brazauskienė. Ji 
irgi pasirodys su naujomis 
dainelėmis. Visus ir visas 
kviečia ruoštis dalyvauti. 
Pietūs bus 1 valandą.

MALE or FEMALE MALE or FEMALE HELP WANTED MALE

GENERAL FACTORY WORK

Full Time
Good Working Conditions 

Fringe Benefits 
Uniforms Furnished 

Opportunity for Advancement

Apply

THE BARCOLENE CO.
620 South St., Holbrook, Mass. 

617-961-2800.
(73-79)

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)
nuotraukų 
ai sutiko 
onstruoti. 
tos ir pla- 
mieli lietu-

Binghamton, N. Y.
Banketas spaudos paramai

• Šeštadienį, spalio 12 die
ną, Amerikos Legijono sa
lėje (prie Clinton St.) įvyks 
LDS 6 kuoops metinis tra
dicinis banketas sukėlimui 
paramos mūsų pažangiajai 
spaudai—“Laisvei” ir “Vil
niai.”

Po skanių valgių bus de
monstruojamos gražios nuo
traukos (slides), kurias de
monstruos jaunesnės kar
tos žmogus Juozas Misevi
čius. Mat, jis kadaise kelia
vo po Europą, aplankė ke
lias šalis, susipažino su jų 
svarbiomis įstaigomis, 
moksliniais įrengimais ir 
žmonių gyvenimu. Greta to, 
jis lankėsi ir gražiajame 
Leningrade Tarybų Rusijo
je. Šia proga, kaip jis pats 
sakė, parsivežė labai daug 
gražių spalvotų 
(slides)' ir miel
mums jas paderr

Tai matote vie 
tesnės apylinkės 
viai, kad pasivilgę sveiko 
skaniai paruošto 
pasivaišinę, turėsime, progą 
pamatyti ir gražias 
traukas (slides), kas paįvai
rins mūsų vakarą.

Būtų gerai, ks,d spaudos 
skaitytojai ir kiti pažangie
čiai pasirūpintų, )<ad ir mū
sų draugai bei kaimynai da
lyvautų, pakviesRime juos.

Patyrimai r o d o, kokią 
svarbią rolę mūsų gyvenime 
lošia pažangioji spauda, tad 
ir imkime sau už pareigą 
ją stiprinti, tai mūsų pažan
giečių svarbiausias idealas. 
Pasidarbuokime visi su pa
kiliu ūpu.
• LDS 6 kuopos komitetas 
darbuojasi — daro planus, 
kad viskas būtų paruošta 
kaip reikalinga. Ir širdingai 
kviečia visus vietinius ir iš 
toliau dalyvauti šiame ban
kete. Savo dalyvavimu pa- 
remsite spaudą.

Banketo pradžia 6 ‘ vai. 
vakare. Įėjimo kaina $2.50 
asmeniui. Visus maloniai 
prašo dalyvauti LDS 6 kuo
pos. Komitetas

maisto ir

nuo-

Boston, Mass.
Šių metų birželio 22 d. 

iš muziejaus dingo sidabru 
ir auksu papuoštas trauki
nio modelis 3 tūkest. dolerių 
vertės, taipgi geležinis ark
lys, padarytas 1873 metais.

Kas juos galėjo pavogti, 
dar vis nesusekta. Dabar 
North Stationo lakeryje su
rado tam tikrus rankinin
kus. Mano, kad vagilis ban
dė vogtus daiktus parduo
ti, bet vagilis tebėra nesu
rastas.

Geo. Shimaitis

Help Wanted Female

COOK
English speaking. Rectory. 

Good salary, private apartment.
No evenings.

40 minutes from N. Y. C.
References. 516-767-0287.

(73-79)

HOUSEKEEPER. Live in. Under
stand and speak English fluently. 
Must do good, plain Amer, cooking. 
Some hswork and Indry. Other day 
help. Must love and have interest in 
schl. children. Own quarters. Salary 
no object for right person. Refer
ences definitely reqd. Reply only if 
fully qualified. MO 4-3146. 73-77)

Rugsėjo 12 d. trys ban
ditai apiplėšė Union Na
tional banką, pasigrobė 30 
tūkst. doltrių ir pabėgo.

Vėliau jų automobilis at
simušė į medį. Palikę pi
nigus pabėgo į eglyną. Po
licijai ėmė 6 valandas iki 
juos pagavo. Jų pavardės: 
James Marks 28 m., Paul 
Coughlin 29 d. ir V. M.

CLERK-Typist, varied duties in 
small sales office. Good person
ality and enthusiasm will fit with 
our present staff. This is a perm, 
job with good future. Good bene
fit, package. N. E; Phila. loc. Call 
Charles 'Wilson,' 333-1700 during 
business hours for interview.

(73-74)

Istanbul. — Žemės drebė
jimas pietinėje Turkijos da
lyje keletą žirioniū užmušė, 
daugelį sužeidė, daug nuo
stolių padarė.

Richard 24 metų. Teismas 
įvyko rugsėjo 14 d. Į

Geo. Shimaitis

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 Male

DRAFTING. Structural and mis
cellaneous steel detailer wanted for 
an established structural field firm. 
Fringe benefits.
BRANDENBERGER IRON CO., INC. 
1749 Bernard Ave., Atlantic City, 
N. J. 1-609-345-0123. 1-609-266-7154.

(73-79)

TOOL & DIE MAKER needed to 
assist foreman in light metal fab
ricating shop. Work on varied and 
interesting projects from develop
ment to production. Excellent work
ing conditions including overtime 
and good wages. Call CUSTOM 
MFG. CORP., Huntington Valley, 
WI 7-2474. (73-76)

MAINTENANCE, Industrial main
tenance mechanic, day work. Man 
expd. in repair and maintenance of 
manufacturing equipment such as 
presses, spot welders, fork lifts, air 
compressions, etc. /Numerous fringe 
benefits. Apply in person or call 
AMSCO INDUSTRIES, INC., Jack
sonville Rd., Hatboro, Pa. OS 5-6100. 
Miss Hahn or Mr. Sherwood.

. (73-75)

MEN WANTED. Custom Milling 
Plant has "openings for material 
handlers and Mill Operators. Men 
with some exp. preferred. Should 
have good work record. Paid vac. 
and benefits. Phone 201-332-7175 for 
appt. Jersey City area. (73-79)

OFFSET PRESSMEN

We have several openings for 
fully qualified Pressmen in the ro
tary business forms field. Our new 
rate is as high as $4.50 per hour, 
with such comprehensive benefits 
as Pension Plan, Blue Cross—Blue 
Shield, paid vacations, life insur
ance, health & accident insurance, a 
total package deal of $.60 per hour. 
For interview apply in person or call 
Mr. DeMone, GA 6-7700. AMER
ICAN BUSINESS SYSTEMS, 2929 
B St., Phila. (73-77)

UPHOLSTERERS
Full or part tinie 

Experienced on Kitchen Sets 
and Booths.

Good Pay. Steady work. 
Call CU 9-0310. Eve. PI 4-0740.

(73-75)

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, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

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

TRESCO
3824 Terrace St. Phila.

An equal opportunity employer.
(71-73)

BRICKLAYERS, experienced, qua
lity work with large cuZtom home 
builder. I
BRICK HOMES, INC. 60^-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)

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 ėstabl. 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)

MACHINISTS-Asscmblers, bench 
& floor. Experienced in Textile & 
Wire processing machinery prefer 
red. The Warner & Swasej/xįo., Has- 
kcll-Dawes Div. PI 3-14^2.

(71-73)

Pranešimas
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kp. ir LDS 48 kp. 
susirinkimai įvyks spalio 5 
d., šeštadienį, 2 vai., visiems 
žinomoj vietoj. LLD 25 kp. 
rinks delegatus į 6-os Apsk. 
konferenciją, kuri įvyks 20 
d. spalio, 11 vai. ryto, 339 
East 4th St-, Chester, Pa. 
Prašome narius dalyvauti, 
turėsime ir kitų reikalų 
aptarti, kaip tai, laikraščio 
“Laisvės” vajų. —Kom-

"(73-74)

Baigtas 138 dienų streikas
Chicago. — Illinois Bell 

Telephone kompanijos 11, 
600 darbininkų streikas lai
mėtas. Streikas tęsėsi 138 
dienas. Laimėjo 20 proc al
gų pakėlimą.

MONTELLO, MASS.

Rengia Massachusetts Moterų Sąryšis
Sekamadienį Rugsėjo 29-tą

L. T. N. VIRŠUTINĖJE SALIOJE
Pradžia 1-mą valandą

Piknikas įvyks po stogu viršutinėje salė. e. Bus

apylinkės dalyvauti.

valgių, įsigėrimų ir kitų vaišių. Prašome draugių 
atsivežti aukų. Taipgi kviečiame vietinius irlš 
apylinkės dalyvauti. — Rengimo Komisija

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Marytei Kazlauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, dukrai 

Florence ir jos vyrui Walter ir trim dukrytėms. 
Taipgi sesutėms Onai Wellus, gyvenančiai Bingham- 
tone, Elzbietai, gyvenančiai Floridoj, ir Ksaverai, 
gyvenančiai Lietuvoje, giminėms ir artimiesiems.

DRAFTING. Structural and mis
cellaneous steel detailers wanted for 
an established structual field firm. 
Fringe benefits.
BRANDENBERGER IRON CO., INC. 
1749 Bernard Ave., Atlantic City, 
N. J., 1-609-345-0123. 1-609-266-7154.

(73-78)

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

(71-73)

E. Strole
J. Lynn
L. Kavaliauskaitė 
Anna Pagiegalienė 
Anna Uogentienė

Mary Lynh 
Anna Dishes 
U. Šimoliūnienė 
Stanley Vaineikis

LIETUVOJ 
Mirus

Feliksui Vaineikiui
. Reiškiame, gilią užuojautą jo broliui Stanley 

Vaineikiui, gyvenančiam Binghamton, N. Y., sesu-. 
tėm, gyvenančiom Lietuvoje, ir artimiems gimi
nėms ir draugams. .

A. žolynas 
M. Kazlauskas 
P. Yasilionis 
A. Pagiegala 
H. Pagiegala 
J. Kaminsky 
E. Strole 
A. J. Uogentas 
A. Ęish 
J. žemaitis
A. Žemaitis 
M. Lynn
B. W. Kęršuliai

L. Kavaliauskaitė 
K. Morkūnas
E. Slesser
G. Slesser
O. Wellus
J. Kireilis
O. Kireilis
H. Žukas
Ona Schultz
K. Vaičekauskas 
Milda Žukas 
Walter Žukas 
J. N. Strole

Binghamton, N. Y—

MACHINIST-TOOLMAKER.
Top opportunity with excellent ad
vancement possibilities for exp. man 
who can think for himself. Top 
wages and benefits.
AEPCO PLASTICS, 1739 N. 6th St.

PO 9-4200. Richard Wagner.

PAPER BOX set-up man for 
straight fine gluer. Must be exp. 
Are you tired of working 2nd & 3rd 
shifts or unhappy with your present 
position? Here is an oppty to work 
steady day work with a growing 
Co. in Phila. Wil start right man 
at $140 per wk. plus overtime. 2 wk. 
paid vac. 1st year. All union bene
fits. Call VI 8-6100. (73-78)

GENERAL utility man to pack and 
ship nails. Must be steady. 

Apply in person.
PHILA NAIL & FASTENER 

38th & Poplar Sts.
(73-75)

MACHINISTS
$5 PER HOUR

Experienced Hand Screw men, small 
company, all new equipment, great 
potential, for right man. Steady 
position.

Call 617-933-0562
(73-74)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

Day and night shift. Machinery ex
perience helpful, not required. 18 
or over. Call 855-2151.

HI-VAC CONCENTRATES 
10th & Walnut Streets, Lansdale.

(73-80)

WAREHOUSEMAN.
Hatboro area manufacturer. 

Good benefits.
KEYSTONE BRASS & RUBBER CO.
326 Jacksonville Rd., Hatboro, Pa. 
Phone. OS 5-6700, ext. 40. (73-78)

OPPpRTUNITIES
In

Production-MaintenanceX 
Boat Development. \

We have job openings for reliable 
individuals looking for steady work 
with employer offering: good start
ing rates, hospitalization for self 
and dependents and other liberal 
benefits. Woodworking exp. helpful 
but not nec.

Come in and check on the op
portunities we have to offer you. 
Apply in person to:

OWENS YACHT DIVISION
Brunswick Corporation 

8100 Stansbury Road
Dundale Maryland, 21222

An Equal Opportunity Employer.
(73-74)

CHEMICAL 
PRODUCTION SUPERVISOR

Harleco, a division of AHSC, 
world leader in the health field 
is seeking progressive recent grads 
to fill these key entry level man
egement positions. Leadership skills, 
a strong chem bkgd plus a desire 
to rapid advancement can spell 
success with this young div. We 
offer excellent salary plus full bene
fit program. Reply in writing or 
call SA 6-9600. L. Lehmkuhl.

HARLECO DIV. AHSC.
60th & Woodland Ave., Phila., Pa.

(73-75)
----------------------------- *----------- 1-----------------

CHEMICAL Laboratory Technician. 
Full time, with “golden hands” for 
vital Research & Development pro
gram. Call Dr. Lazare or Dr. Jakab- 
hazy at EV 6-4776.

(73-74)

MEN for general factory work. 
No experience necessary. 55 hours 
per week $125 total, including over
time to start." Bernardville, N. J. 

201-766-0606.
t , i (73-76)
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Šeštadienį, Ru
LAISVĖ Penktadienis, Rugsėjo (September) 27, 1968

gsejo 28 dieną, 5 valandą vakare būkite Laisvės salėje didžiajame bankete 
pagerbimui mūšy veikėjy Lilijos Kavaliauskaitės ir Stefanijos Sasnos

Motery Kl. susirinkimą s 
buvo skaitlingas

Po trijų mėnesių atosto
gų pažangios lietuvės rug
sėjo 18-os vakarą suėjo j 
pirma šio sezono susirinki
mą “Laisvės” salėn. Visos 
klubietės atrodė pailsėju
sios, geroje nuotaikoje

Klubo pirmininkė I. Miza
rienė susirinkimą atidarė 0 
jo vedėja išrinkta N. Buk-

e
i,

nienė.
Klubo valdyba pateikė ra

portą. Viskas geroje tva 
koje, klubas yra geran 
stovyje ir narių skaičium 
ir finansais.

T. Mizarienė perskaitė 
laišką nuo “Laisvės” admi
nistracijos prašant klulą 
talkos vajaus laiku ir pri
siuntė aukoms rinkti blan
ką.

Laiškas priimtas, antblan- 
kos aukų parinks V. Bun- 
kienė.

Nutarta atnauiinti “Lais
vės” prenumeratas Liet 
von — Kuršėnų Vaikų n 
mams ir Kapsuko Seneli 
namams.

K. Petrikienė, LLD Cent
ro valdybos pirmininkė, pa
kalbėjo draugijos reikalai 
Taipgi buvo pravesta nomi
nacija į Centro valdybą.

Iškeltas klausimas ap 
rugsėjo 28-os parengim 
ateinantį šeštadienį, kuris 
me bus pagerbtos dvi mi 
sų klubietės—L. Kavaliaus
kaitė ir S. Sasna. Nutart 
iteikti joms dovanėlę mi 
klubo.

L Mizarienė dėkojo klubie- 
tems už jos atjautimą ir 
skaitlingą. dalyvaVirild, jtš 
išleistuvėse, kuomet š. m. 
gegužės 11 dieną ji vyko j 
Tarybų Lietuvą su svarb 
ir liūdna misija — vežė šd- 
vo vyro rašytojo Rojais 
Mizaros pelenus palaidoti j 3 
gimtajame krašte. Taip p? t 
dekoio klubui už dovans,, 
kuri bus atmintis visam jos 
gyvenimui.

I. Mizarienė trumpai pa 
kalbėjo apie savo kelione p d 
Lietuvą ir perdavė linkėji
mus nuo Lietuvos moterį . 
Ji išpildė klubo prašymą 
aplankyti Kuršėnų Vaiką 
namus ir klubo vardu ns- 
vaišino vaikučius salda; - 
niais. Tai tik maža dalelė 
iš jos kelionės. Kadang , 
kaip žinia. Moterų klubas 
rengia jąi sutiktuviu bar- 
ketą spalio 20-tą, tai jam 
Ieva turės daug ką iš s? 
vo virš dviejų mėnesių ke
lionės po Lietuvą papass 
koti.

Prašome visus pasižvmėi 
spalio 20-tą d. Banketą 
įvyks “Laisvės” salėje pie
tų laikų, 1 vai. Skaniai pa
sivaišinsime ir išgirsime iš 
mūsų geros kalbėtojos vė
liausias žinias iš Lietuvos.

Klubo protokolu sekrete 
re Bronė Keršulienė gav 
asmeninį laišką iš Lietuve 
nuo Onos Tučaitės. Ji pr 
simena mūsų klubietes ir 
siunčia geriausius linkę j - 
mus.

$5 klubui auka ir $5 
amžina klubo narystė.

N. Skublickienė .... 5.00 
Tai jos amžina klubo 
narystė.

Kadangi buvo skelbiama, 
kad atlikus susirinkimo po
sėdį turėsime vaišes, tai 
daug klubiečių atvyko neši
nos užkandžių bei gėrimų. 
A. Zdažinskienė butelį ško
tiškos, Ona Kazilionienė ir
gi butelį škotiškos, Ona Če
pulienė buteli vyno, dvi klu- 
bietės M. ir O. vyno. Pyra
gų ir kitų skanėsių atnešė 
šios klubietės: F. Mažilie- 
nė, D. Galinauskienė, 
Rainienė. M. Šukaitienė 
H. Siaurienė.

Daiktais: V. Balkus, 
Danilevičienė, Ona Titanie- 
nė; graži gėlių puokštė nuo 
Lilijos Kavaliauskaitės.

Ačiū visoms!
Prie gražiai papuoštų sta- 
patarnavo N. Buknienė 
Adelė Rainienė.

Aido choro žinios

ir

ir

Aido choras jau turėjo po
rą pamokų, pradėjo mokin
tis naujų dainų, taip pat 
kartoja ir senąsiaj dainas, 
kad reikalui pasitaikius bū
tume prisirengę atloti-

Gaila, kad tenorų skyriu
je nebematome A. Veličkos. 
Nėra ir O. Čepulienės iš al
tų grupės. Jos vyfras Vin
cas labai sunkiai serga, ji 
turi būti namuose ir jį pri
žiūrėti, negali ilgesniam lai
kui palikti namus. I

Prašome kiekvieną mylin
ti daina stoti i Aido chorą. 
Dabar laikas labai 
sezono pradžia, pr 
naujus darbus.

patogus, 
adedame

aplankė 
Eduardo

Stasė, 
viešėjo 

je ir pa-

ii- 
a- 
iu v

5.

e 
ą

a 
o

s

o 
s

apie

Dvi lietuvaitės 
iš Vilniaus

Praėjusį antradienį
antrą valandą po pietų ke
letas mūsų nuvykome į 
Kennedy aerodromą atsi
sveikinti su Stase Mieželai- 
tiene, viešėjusia Chicagoje 
pas savo seserį. Nesmagu 
buvo skirtis su šia draugiš
ka, energinga, malonios 
šypsenos vilniete. Na, bet 
jos viešnagė baigėsi ir turi 
mus apleisti. Radome mil
žinišką tarybinį lėktuvą jau 
gatavai paruoštą ir lau
kianti pasažieriu.i Palinkė
jome Stasei laimingos kelio
nės atgal į Vilnių pas savo 
šeima; ir išreiškėme vilti, 
kad šis su ja mūsų susiti
kimas nebus paskutinis.

Bet aerodrome, taip pat 
laukiant lėktuvo, radome ir 
kitą vilniete, Vasiliauskie
nę. Pasirodo, kad ir ji čia 
Amerikoje. Detroito mieste, 
dvejetą mėnesių viešėjo pas 
savo brolį. Jos brolis, ma
tyt, yra vienas iš vėlesnių
jų imigrantų iš Lietuvos. 
Viešnia linksma, nusiteikusi 
gerai, pasitenkinusi viešna
ge Amerikoje. Bet, žinoma, 
ii jau pasiilgusi namiškių ir 
Vilniaus su jo puikiais žmo
nėmis. todėl džiaugiasi grei
tai vėl būsianti tėviškėje. 
Jai mes irgi šiltai palinkė
jome laimingos kelionės.

Rep.

Šio mėnesio 20-tęs dienos 
vakare Aido chorą 
T. Lietuvos poeto 
Mieželaičio žmona 
kuri ilgesni laiką 

sesutę Chicago
keliui i namus sustojo ke
liom dienom New Yorke. 
Tgiio ii naujų paži 
lankė keletą miešti 
bių. pamatė iš arei 
hattaną.

Aidiečiai pasitiko 
viešnią su daina, 
dismentais. Po širdingo su- 
ęipažindinimo visi 
šinome. pasikalbėjo 
šnia atrado aidieči 
nažistamų iš savo 
Su v. Kalvarijos, kč 
mielus prisiminimu

Žinios apie savuosius 
džiugina

—“Laisvėje” visos žinios 
įdomios ir naudingos, — sa
ko clevelandietė Julia Wer
ner. — Džiaugiamės darbi
ninkų ir bendrai visų gerų 
žmonių pasiekiamais. Bet 
kuomet pamatai žinių apie 
savo artimųjų laimėjimus, 
širdį užtvindo dar didesnis 
džiaugsmas.

Julia Werner jau žinojo, 
jog jos giminaitis A. Vaiti- 
levičius yra išsimokslinęs. 
Bet pamatymas “Laisvėje” 
jo kaip Medicinos mokslų 
kandidato rašto “Tavo svei
katą saugo ir gydo mokslo 
laimėjimas” ja didžiai su
jaudino. Rodos, jis į ją 
kalba, jos jau pasilpnėjusią 
sveikatą stiprina.

Dėkinga už šį džiaugsmą, 
ii per drg. Oną Kazilionienę 
įteikė penkinę laikraščio 
sveikatai pastiprinti. Ačiū 
abiem.

STUDENTĖS GRAŽIAI 
SUTIKO O’DWYERĮ

Taikos Vietname judėji
mo šalininkas, advokatas, 
kandidatas į senatorius P. 
O’Dwver kalbėjo tūkstan
čiui Vassar kolegijos stu
denčių. Studentės jį pasi
tiko pagarbiai ir jo kalba ly
dėjo gausiais, nuoširdžiais 
aplodismentais.

O’Dwyeris, įžymus darbi
ninku bylose advokatas, vie
na diena aplankė eilę mies
teliu penkiose up-state ap
skrityse.
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Flushing gydytojas G. 
Homily ^-30 užmuštas gaso 
sų n k veži ė1 i n^^gus į su
stojusią jo mašiną.

Huntingtone girtas vai
ruotojas užmušė kitos maši
nos vairuotoją ir jo sūnelį. 
2 sužeidė.

Suzanna bus bankete
Gautas pranešimas, kad 

mūsų mieloji Suzanna Ka- 
zokytė-Jones atvyksta net 
iš Shenandoah dalyvauti 
šeštadienio bankete pager
bimui Lilijos Kavaliauskai
tės ir Stefanijos. Ji tikisi 
bankete susitikti su daugy
be jai taip gerai pažįstamų 
New Yorko ir apylinkės lie
tuvių.

Parengimy kalendorius
Spalio 13 d.

Piknikas pas Čiurliu, 
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.

inčiu. ap- 
p įdomy- 
au Man-

malonią 
su aplo-

pasivai- 
me. Vie- 
ų tarpe 
tėviškės 

:.s sukėlė 
is iš pra-

Vaišes na ruošė N.,Ventie- 
nė .ir B. Keršulienė. Choro 
sekr. J. Juška atnešė lauk- 

q viešnia 
padova- 
“skaid-

tuviu iš tėvvųės.
Stasė Mieželaitienė 
nojo lietuviškosios 
rinsios”. •

Ta vakara atšventėme ir 
smagu gimtadieni, 
ma« buvo tame, kad choro 
iždininkui Walter 
liui šiemet sukanka 80 me
tu. ir ta nroga jis prisidėjo 
prie vaišiu, pastatydamas 
ant stalo stipriosios—ame- 
rikoriškns.

4idiečiai doko i a 
viešniai už dovana, 
kai už lauktuves ir 
šuliui už porą butelių ame
rikoniškos.

Malonu-

Keršu-

mielaiai 
J. Juš- 

W. Ker-

Rep.

Raudonumo nebijo
Newyorkietis M. Weiner, 

kuris tarybiniu “Iliušinu” 
skrido į Minską apsilankyti 
pas saviškius, sugrįžo nu
stebęs. Milžinas lėktuvas 
buvęs pilnutėlis keleivių, 
skrido apie 135. O grįžda
mas amerikietišku Pan 
American, lėktuvu priskai- 

;tęs keleivių,> (tįk 30.

Bombos ne žaislas
Septyni Flūšhingo pus- 

bernjukąųO iki 15 metų am
žiaus, atsidūrė ligoninėse jų 
namie, pasidarytai bombai 
sprogus. Sprogimą jie ruo
šė prie lempos stulpo, ti
kėdamiesi nepaprastos sce
nos. Tas jiems pavyko — 
stulpą išvertė,' bet metalo 
skeveldros juos pačius ap
daužė, vieną pavojingai.

GRIUVĖSIAI SUŽEIDĖ 
DU DARBININKUS

Brooklyne nugriaunant du 
triaukščius namus prie 1801 
Halsey St. staiga įgriuvo 
dalis pastato. Griuvėsiai su
žeidė ir vos nepalaidojo du 
darbininkus.

Maskva. — Newyorkiete 
turistė V. Bovere išvežta iš 
Tarybų Sąjungos už dalini
mą lapelių, šmeižiančių Ta
rybų Sąjungą. Ji prisipa
žino, kad ios ir vieno Ang
lijos piliečio turisto dalina
mus lapelius vietiniai žmo
nės plėšė ir daugelis vadino 
juos provokatoriais. > 

------------------------------------------------------- --  j ■'

Nepaleis be atąiprašyiųo
Šįaųrės Korėjęs vyriausy

bė dar, kartą pareiškė, kad 
ii nepaleis 8Ž JAV žvalgy
binio laivo “Pueblo” jūri
ninkų, kol JAV valdžia ne
atsiprašys.

Great Neck, N. Y.
Mūsų padėka

Jau buvo rašyta apie LLD 
72 kuopos pikniką-pietus 
spaudos naudai, kuris įvyko 
rugsėjo 15 d., kad buvo gra
žus ir pasekmingas.

Rengėjai dėkoja visiems 
už skaitlingą atsilankymą. 
Kuomet atsilankė daugiau, 
negu rengėjai tikėjosi, todėl 
pritrūko maisto. Už tai 
prašome atleisti rengėjams.

Daugiausia dirbo Elzbie
ta ir Karolis Žukai, virtu
vėje prirengė maistą, o par
ke piknikierius aptarnavo 
maistu ir gėrimais. Jiems 
jokis darbas nebuvo per 
sunkus ar per prastas. Jie 
buvo atvykę pas dukrą ato
stogoms. M'. Smaidias iš
virė ir atvežė kavą. M. H. 
Hacinkevičius rengimo ko
mitete. Dirbo J. Kupčins
kas, J. Vasynskis, Nelė Ven- 
tienė, P. Venta, Lillian Ka
valiauskaitė ir kt.

Antanas Bimba pasakė 
kalbą dienos klausimais. •

Dar sykį ačiųoju visiems, 
kurie prisidėjote prie šio 
parengimo, kad būtų sėk
mingas.

P. Beeis

Pranešimas
“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Esate prašomi sueiti į po- 
sėdį šio pirmadienio, rugsė
jo 30-os, vakarą. k

Sekretorius'

Valdinė įstaiga leido pri
vatinei busų linijai pakelti 
fėrą po 20 centų, visas fė- 
ras 85 c. Firma operuoja 
ekspresinius busus tarp 
Fresh Meadows ir 34th St.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rug

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

Valdyba

Ačiū jai.
Aukos klubui

O. Cibulsky .......
E. Liepienė .........
M. Kvietkauskienė
E. Kasmočienė ...
M. Krunglienė ....
M. Zeikus..............
A. Quater...........
K. K.......................

ir kavos
A. Zdažinskienė .. 10.60 valstijoje.

5.00
3.00
2.00
2.00
1.(0

Buvo išvykusi
šeštadienį, rugsėjo 21 d., 

Lilija Kavaliauskaitė buvo 
išvykusi i Binghamton, N. 
Y., kalbėti prie Marytės 
Kazlauskienės karsto, kuri 
staigiai mirė trečiadienio 
vakarą.

Apie velionės laidotuves 
bus plačiau aprašyta kitose 
laidose. Velionės sesutė 
Ona Wellus ir dukra Flo
rence yra dėkingos “Lais
vės” įstaigai, kad dalyvavo 
Lilija, suteikė Marytei atsi
sveikinimo žodį varde viso 
“Laisvės” kolektyvo. Velio
nė buvo mūsų laikraščio rė
mėja ir vajininkė.

Rep.

Glasgow, Ky. — Negras 
L. Twyman išrinktas šio 

1.(0 miesto majoru. Tai pirmas 
negras majoras Kentucky

5.(0

Rvtoi, šeštadieni! 5 vai. 
vakaro susirinksimį i Lais
vei sale pagerbti 
T iii i a Kavaliauskaite 
Stefaniia Sasna. P 
šias (M drauges iš 
bu. iš i u praeities veiklos 
oažangiuiu tame, 
priminti. >ka d iškilmių pro
gramoje Aido chorus sudai
nuos joms keletą 
Aidn choras linki T 
valiau skaitei ir Stefanijai 
Sasnai geriausios sveikatos 
ir ilgiausių metų.

aidietes: 
ir 

Ristame 
ju dar-

Noriu

dainelių, 
iliiai Ka-

Albany. N. Y. 
Rockefelleris siūlo 
įvairius taksus iki

— Guh.
nakelti

20 proc.

Kai medžiai ims virsti
Valdinė miesto gatvių 

saugumo įstaiga padarė me
tinį patikslinimą šalikelėse 
esančių medžių sveikatos. 
Queens rajono 53-jose my
liose kelio radę 73 nudžiū
vusius medžius, galinčius 
tapti pavojingais rudens vė
jams užėjus.

TAKSAI AUKŠTYN, 
AUKŠTYN

New Yorko spauda prana
šauja, kad gubernatoriuj 
Rockefelleris reikalaus ir 
gaus leidimą pakelti pajamų 
taksus 20 procentų. ,

Miestas jau ima 5 centus 
už kiekvieną pirkinio dolerį. 
Su planuojamu pakėlimu 
miestiečiai turėtų mokėti 
po 6 centus nuo dolerio.

ONA YAKŠTIENE
Miri rugsėjo 30, 1964 m.

metai kai mirė mano mylima 
, Prisimenu ją kas- 

gražiose Cypress Hills kapinėse.
Frank Yakštis, vyras 

Ozone Park, N. Y.

Jau ketver: ] I 
žmona Ona. piūdna be jos. 
dien. Ji ilsisi

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Adolfas Zdazinskas
Mirė Rugpjūčio-August 22, 1961

» Jau septyneri metai kai mirė mano mylimas vyras 
Adolfas. Niekad jo nepamiršiu. Jo palaikai yra 
Cypress Hills kapinėse. Adolfas kilęs iš Subačių 
kaimo ir parapijos. Pasilieku liūdesyje.

Antanina Bulaitytė-Zdazinskienė 
Richmond Hill, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Marytei Kazlauskienei
; Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Jonui, dukrai 
Florence ir jos šeimai—žentui Walter ir trims anū
kėms. Taipgi sesutei Onai Wellus, sesutei Elizabe- 
tai gyvenančiai Floridoj, ir sesutei Ksaverai gyve
nančiai Lietuvoje. Nepamirštame ir kitas artimas 
gimines ir draugus.

Bronė ir Walter Keršuliai
■ Brooklyn, N. Y.

IŠBARSTYTA 
NESVEIKATA K 

Oyster Bay miestelio par-' 
ei'gūriai atsikreipė į gydyto
jus’ ir’ laboratorijų techni
kus rieišmėtyti vaistų i kūną 
leidimo adatų (hypodermic 
needles). .Dviejų dienų at
liekose tokių adatų surasta 
504. . '

Narktotikų skleidėjai iš
mestas adatas naudoja, 
įspėjama, jog nesterilizuo
tas adatas vartojant jomis 
galima ir apsikrėsti įvairio
mis ligomis.

Iš busy stoties lengva 
“Laisvės” salę pasiekti

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

■ Išeinant iš busų stoties 
ties 8th Avenue yra įėji
mas į 8th Avė. linijos po
žeminio stotį. Imti Lefferts 
traukinį tame 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 apie 20 stočių. 
Prieš pabaigą (nuo Hud
son Street stoties) trauki
nys eina viršumi (elevated).

IEŠKOJIMAS
Ieškau Stelos Jurevičių, kadaise 

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

(71-75)

REIKALINGAS VYRAS AR MO> 
TERIS PRIE VALYMO. SYKI f 
SAVAITĘ. DEL DAUGIAU INFOR
MACIJŲ KREIPKITĖS TELEFO
NU: mi 1-6887. .




