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KRISLĄ
Sveikinimas ir kvietimas 
Nei teisybės, nei demokratijos 
Kariauja su savo kunigais 
Kryžiuočių užpultas 
Kanada ir monarchija 
lOOsios gimimo metinės

Rašo A. Bimba

Nuoširdžiausi mūsų sve 
mai visiems “Laisvės” si: 
tojams ir bičiuliams Rudei 
Vajaus atidarymo proga, 

rsų mūsų laukia didelis dap 
X Jau esate 
vajaus pasibrėžtais tikslą 
dėl juos čia kartoti neberei
kia.

Kviečiame vajininkus, 
čiame visus laisviečius 
čiausion talkon.

ikini-
:aity- 
ninio

rbas.
susipažinę sų šio

s, to-

kvie-
pla-

Mes niujorkiečiai vajų jau 
iškilmingai pradėjome pereitą 
šeštadienį su labai sėkmingu 
banketu.

Ir visose kitose kolonijose į 
darbą reikia stoti tuoj, nedel
siant.

•oku- 
nistų 

tei-

isyk- 
iškai

Minnesotos valstijos p 
roras labai nemyli Komu 
Partijos. Tai, žinoma, jo 
sė ir privilegija. Bet jis jo
kios teisės neturi tos partijos 
prezidentinius kandidatus, iš
keltus prisilaikant visų ta 
lių ir įstatymų, arbitrai
išbraukti iš kandidatų sąrašo. 
O jis tai padarė.

Partijos kandidatai — Char
lene Mitchell ir Mike Z įga
liu — kreipėsi į teismą. 
Koks baisus lėšųc ių .laiko , * 
vojimas! Kokia pikia neteisy
bė ! į ; •;

Kaip ir visos kitos poli 
partijos, Komunistų Pa 
turi teisę turėti savo kandida
tus ir už juos laisvai agit 
Tegu juos sprendžia pilie čiai, 
o ne koks f asistuojantis i 
rantas, sėdėdamas vals 
raštinėje.

Bet 
.ąik^

:ines
rtija

uoti.

gno- 
tijos

kar- 
ka- 
jie 

popiežiaus encikli-
prieš gimimų kontrolę.

kaip 
s iš 

nusidėjusius 
•vel-

Washingtono katalikų 
dinolas O’Boyle paskelbė 
rą savo kunigams. Mat, 
neužgiria 
kos
Mėto jis juos laukan, 
anas pasakiškasis dievą 
dangaus mėtė 
aniuolus ‘ir, pavertęs juos
niais, suvarė į pragarą!

Kardinolas O’Boyle yra bai-
^siai atsilikęs nuo gyvenimo.
Jis verčia kunigus skelbt se-
rmą kvailybę, kad “popie
žiaus žodis yra dievo žodis”.
O kai jie tuo absurdu netiki,
jis juos baudžia.

Fe-Montreališkis kunigas 
liksas Jucevičius tęsia savi at
gailavimą, “Tėviškės žiburiuo
se” begėdiškai tebeplūsds 
Lietuvą.
“Expo 67” laikais kun. Ji 

vičius gana žmoniškai kąlbė- 
jo apie bendradarbiavimą 
Lietuva. Bet, sakoma, už 
nuodėmę jį užpuolė kryžiuo
čiai. Visa Kanados kata 
bažnyčios hierarchija ant 
užsisėdo.

Jam liko tik vienas iš c 
jų : atsisveikinti su sąžine 
ba su sutana!

Jis pasirinko pirmąją iL 
Dabar jau jis “okey”. Dabar 
jo plepalus prieš Lietuvą 
sispausdina visa klerili 
smetonininkų ir

mas

uce-

su 
tą

ikų
jo

vie-
ar-

eitį.

per- 
alų, 

menšeVikų 
spauda. Dabar jis “didvyris”.

ran-Jf>abar jo jam vietelė ga 
tu o ta...

.^uebeco provincijoje sra-

Metai 56-ieji

“LAISVES” VAJUS PRASIDĖJO SPALIO PIRMA DIENĄ
H. Humphrey siūlo 

pensijas kelti
nuotų per 4 metus apie 12Seal Beach, Calif. — Vice

prezidentas Humphrey, čia bilijonų dolerių.
kalbėdamas, pareiškė, kad 
Social Security ir kitos pen
sijos turėtų būt pakeltos 50 
procentų. Pakėlimas turėtų 
būt pravestas per sekamus 
ketverius metus. Paskui tu
rėtų būt automatiškas pakė
limas kartu su pragyveni
mo kainų pakilimu.

Humphrey aiškina, kad

Kad tą
padengti,

h' *
Kviečiame visus darban atnaujini 

prenumeratas ir gauti naujų
< i • , i ! ,

Prašome visus vajininkus darbuotis šiame vajuje, 
kad pasekmes būtų sėkmingos. Kaip matėte anksčiau 
spaudoje, “Laisves” Bendrovės direktoriai nutarė kreip-

TSRS taikos planas 
Vidurryčiams

Washingtonas. — Jungti- sargybą teritorijose, iš ku-

priedinę sumą 
federalinė valdžia turėtų 
žymiai prisidėti,
dų tam tikslui skirdama rei
kalingą finansin

Jis taipgi pasi
tesnę Medicare
Išrinktas prezidentu, jis ža
da darbuotis, kad tai būtų

iš savofon-

ę paramą.
sakė už pla-

programą.

50 procentų pakėlimas kai- įvykdinta gyvenimam

Vakarų Vokietija tvirtiinasi 
prieš socialistines ša lis

Čekoslov akijome verčianti 
gerai ir skubiai 
sako Kiesingeris

Koalicinė vai 
cialdemokratais 
metu dėsianti pastangas iš
laikyti “taikos siekius,” kad 
normalizuotų sa 
Rytų Europą, t.

Bona. — Kancleris Kie- 
singeris parlamentui išdės
tė vyriausybės planą visaip 
tvirtinti militarines jėgas. 
Taipgi jis nurodė, kad 
NATO militarinė sąjunga 
turėtų smarkiai padidinti 
savo jėgas.

Varšuvos Sutarties 5 so- ___
cialistinių valstybių akcija |cialistinėmis šalimis.

pasiruošti,

džia su so- 
tuo pačiu

ntykiu s su 
y., su so-

1 Kompartijos kandidatai turėtų 
Būti ant rinkinių baloto

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų generalinis 
prokuroras Ramsey Clark 
pasakė, kad Komunistų Par
tijos kandidatai turi pilną 
teisę būti ant rinkimų ba
lotų.

Gen. prokuroras Clark tuo 
reikalu pateikė bylos išdės
tymą federaliniam teismui 
St. Paul mieste, Minnesotos 
valstijoje. Tame išdėstyme

pasakoma, kad Kompartijos 
kandidatai turėtų būt ant 
baloto.

Minnesotos valstijos sek
retorius ir prokuroras pa
tvarkė, kad Kompartija 
esanti subversy vė ir jos kon- 
didatai nepriimtini ant ba
loto. Kompartijos kandida
tų peticija gavo 2,400 pa
rašų, o legaliai tereikia 2,- 
000 piliečių parašų.

Naujas Portugalijos diktatorius
Lisbonas. — Portugalijos 

prezidentas Americo Tho- 
maz paskyrė premjeru Mar
celo Caetano, diktatoriaus 
Salazaro artimą bendradar
bį, teisių profesorių ir stam
bų biznierių, 62 metų am-

sidėjo judėjimas už nusikra
tymą monarchijos ir paskelbi
mą respublikos. Ta idėja dau
giausia pritarėjų turinti tarp 
prancūzų.

Anksčiau ar vėliau Kana
da taps respublika. ’

Klausimas tik tame, ar ji 
pereis į naują formą kartu su 
Anglija, ar pasiskubins pir
miau.

Quebeco provincijoje pra
sidėjęs judėjimas nebeužgęs.

Pastebėta, kad Tarybų Są
jungos spaudoje daug rašoma 
apie ruošimąsi 100-sioms Leni
no gimimo metinėms, nors jos 
įvyks tiktai 1970 metais. Lie
tuvoje taip pat energingai 
ruošiamasi šiam įvykiui.

Lietuvos spaudoje skleidžia
ma graži idėja Lenino 100-sias 
gimimo metines sutikti naujais 
laimėjimais visose gyvenimo 
ir darbo srityse.

žiaus.
Naujasis premjeras, ma

noma, naudosis tomis pačio
mis teisėmis, palaikys fa
šistinę diktatūrą, kurią iki 
šiol išlaikė diktatorius Sala- 
zaras, dabar gulįs mirties 
patale, jau netekęs sąmo
nės. Salazaras turi 79 me
tus amžiaus.

Gimdymo kontrole nėra 
mirtiną nuodėmė

Viena. — Austrijos kata
likai neverčiami išpažintyje 
pasisakyti, kad jie naudoja 
piliules ar kitas gimdymo 
kontrolei priemones.

Gimdymo kontrolė nėra 
mirtina nuodėmė, pareiškė 
kardinolas Franz Koenig 
vyskupų konferencijoje, ku
ri užgyrė kardinolo pareiš
kimą.

Bona. — Vak. Vokietijos 
Esseno provincijos Social
demokratų Partija reika
lauja valdžios uždaryti fa
šistinę Nacionalinę Demok
ratų Partiją.

tis į visuomenę paramos, kad sukelti $15,000 į finansinį 
biudžetą išlaikymui laikraščio “Laisvės” 1969 metams.

Linkime daug sėkmės mūsų vajininkams. Lauksi
me jūsų pranešimų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
APIE ZONDO-5 KELIONĘ 

Į MĖNULĮ IR ATGAL
Vilnius. — Rugsėjo 24 d. 

Lietuvos laikraščiai išspaus
dino, be kitos įdomios me
džiagos apie Zondo-5 istori
nį eksperimentą, ir lietuvių 
mokslininko komentarą.

Savaitės laiko prireikė ta
rybinei automatinei stočiai 
Zondas-5 apskristi aplink 
Mėnulį ir sugrįžti atgal į 
Žemę. Bet per šią savaitę 
mokslas praturtėjo nepaly
ginamai daugiau, negu per 
dešimtis kitų. Juk Zondas-5 
praktiškai patvirtino moks
lininkų apskaičiavimų tei? 
singumą i -irr 'tėchnikų - ikųry- 
boš genialumą. Apie šių 
mokslinių ir techninių eks
perimentų reikšmę pokalby? 
je su Eltos korespondentu 
pasakoja . Lietuvos ;TSR 
Mokslų Akademijos vice-pre- 
zidentas, fizikos matemati
kos mokslų daktaras, pro
fesorius Algirdas Žukaus
kas.

Korespondentais: Iki šiol 
skraidėme pirmuoju kosmi
niu greičiu. Šį kartą nusi
leista jau antruoju. Ar būti
nybė “įjungti antrąjį bėgį” 
padiktuoja techniniu reika
lavimu, ar tai tik papras
tas eksperimentas, kurio 
tikslas — padaryti kosmines 
keliones greitesnes?

Profesorius: Ir viena ir 
kita. Antrasis kosminis grei
tis, kuris lygus maždaug 11 
kilometrų per sekundę, ga
rantuoja didesnį tikslumą 
visose skridimo fazėse, o 
ypač — nusileidžiant. Antra 
vertus, įveikiant didelius 
nuotolius, papildomas 3 ki
lometrų per sekundę grei
tis (tiek' skiriasi vienas nuo 
kito pirmasis ir antrasis ko
sminiai greičiai) reiškia la
bai daug.

Korespondentas: Lekiant 
antruoju kosminiu greičiu į 
atmosferą, laivui gręsia pa
vojus sudegti. Juk net me
teoritai retai tepasiekia Že
mės paviršių ...

Profesorius: Ši problema 
— viena pagrindinių kosmo
nautikoje. Kokios tempera
tūros susidaro laivo pavir
šiuje, išskridus jam į tam 
kesnius atmosferos sluoks
nius. Manau, apie 5-8 tūks
tančius laipsnių, o gal net 
daugiau. Vadinasi, mūsų 
mokslininkai sugebėjo su
kurti medžiagas, atlaikan
čias tokį didelį karštį. Iš ki

tos pusės aparatas, matyt, 
labai gerai sukonstruotas, 
yra puikių aerodinaminių 
savybių. Galimas daiktas, 
buvo panaudoti ir specia
laus išgaravimo skysčiai.

Korespondentas: Kiek lai
ko, jūsų manymu, prireiks, 
kol žmogus galės atlikti ke
lionę ta pačia trąša, kuria 
praskrido Zondas-5?

Profesorius: Į šį klausimą 
iš principo j a u atsakyta: 
praktiškai1 bet kada. Juk 
Zondo-5 Valdymo sistemos 
veikė puikiai, antra,1 pagal 
sudėtingumų Sunkumas—ši
luminė kliūtis: nusileidžiant 
— įveiktas. Pastarųjų metų 
eksperitnėhtai davė daug 
duomenų apie magnetinius 
laukus tarp Žemės ir Mėnu
lio, apie radiaciją, jos inten-i 
syvingumą. Turime, galų 
gale, galingas paleidimo sis
temas. ’ >■

Korespondentas: Į kokią 
kosminių pasiekimų eilę pa
statytume t e eksperimentą 
Zondų-5?

Profesorius: 1961 metų 
balandžio 12 d. Jurijaus Ga- 
garino skrydis aplink Že
mę—didžiausias įvykis kos
moso užkariavimo istorijo
je iki šiol. Po to—žmogaus 
išėjimas į atvirą kosmosą. 
Ir dabar—Zondo-5 skrydis.

Korespondentas: šis skry
dis — didelė tarybinio mok
slo pergalė. O jeigu kalbė
ti apie Lietuvos mokslinin
kus, kuo jie padeda sėkmin
gai užkariauti kosmosą?

Profesorius: Suk u r i a n t 
naujus elektroninius prie
taisus, naudojamus kosmi
nėse stotyse ir laivuose, 
daug padaryta mūsų res
publikos puslaidininkių fi
ziko s’ institute. Kosminių 
laivų kūrėjai aukštai vertina/ 
Lietuvos šiluminės fizikos 
atstovų darbus. Neabejoju, 
kad, sukuriant naujas me
džiagas kosminiams laivams, 
pasinaudota rekomendacijo
mis, kurias teikia mūsų che
mikai, kovojantys metalo 
korozija, — baigė pokalbį 
profesorius Žukauskas.

Antanas Vaivutskas

Kunigai piketuoja mokyklą
Bostonas. — šeši jauni 

kunigai, kartu su kitais, pi
ketuoja Christopher 
son pradinę mokyklą 
bury, protestuodami 
išmetimą iš darbo 
negrų mokytojų.

Gib- 
Rox/ 
prie^ 
šešių

nių Valstijų vyriausybė pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
prieš porą savaičių perda
vė apsvarstyti kompromisi
nį planą taikai tarp arabų 
ir Izraelio. Plane nurodyta:

1. Izraelis turi pasitrauk
ti iki prieš 1967 m. birželio 
karą, rubežių.

2. Įsteigti Jungtinių Tautų

rių Izraelis pasitrauks.
3. Arabų valstybės turėtų 

baigti “karo stovį” su Izra
eliu.

4. Tarybų Sąjunga, Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Prancūzija turėtų garan
tuoti taiką ateityje.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė svarstanti Tarybų Są
jungos siūlymus taikai.

PietŲ Vietnamo sukčiai grobia 
Jungtiniu Valstija reikmenis

Saigonas. — Pietų Viet
namo muitinės agentūra 
pareiškė, kad apie 120 mili
jonų dolerių vertės iš Jung
tinių Valstijų atsiųstų reik
menų nuėjo į sukčių ran
kas 1967 metais. Tie reik
menys atsidūrė juodojoje 
rinkoje.

Nuo 1966: metų pradžios 
tokių reikmenų pateko į

spekuliantų rankas 58 mili
jonų dolerių vertės arba 60 
procentų visų prisiųstų 
reikmenų.

Reikmenys siųsta armi
joms Pietų Vietname. Sa
koma, daugelis armijos par
eigūnų padėję vagims pasi
grobti reikmenis. Tyrinėji
mai, kol kas, neduoda jokių 
teigiamų pasekmių.

; !. j. . T"•=
• • • • ‘ " . z . '' • Vi

Japonai reikalauja panaikinti 
Amerikos militarines bazes

Tokijas. — Platus judėji
mas Japonijoje už panaiki
nimą Jungtinių Valstijų mi- 
litarinių bazių. Judėjimo 
priekyje stovi jaunimas-stu- 
dentai.

Šiuo metu Jungtinės Vals
tijos turi Japonijoje 148 
bazes, kurių išlaikymui iš
leidžia bilijonus dolerių. 
Stambūs biznieriai, kurie iš

to pasinaudoja, norėtų ir to
liau bazes palaikyti. Bet 
liaudis jų nenori.

Reikalavimuose nurodo
ma, kad JAV kariniai lėk
tuvai, atominiai laivai, ato
minių bombų nešėjai sudaro 
japonų gyvybei tam tikrus 
pavojus, užteršia orą nuo
dingomis dujomis.

Taikos kovotojai 
piketavo Rusią

Philadelphia, Pa. — Dau
giau kaip tūkstantis taikos 
kovotojų piketavo Bellevue- 
Stratford viešbutį, kuria
me kalbėjo valstybės sekre
torius Ruskas.

Demonstrantai nešė iška
bas su užrašais, reikalau
jant tuoj baigti karą Viet
name. Ruskas savo kalbo
je pažymėjo, kad JAV vy
riausybė siekiasi “pastovios 
taikos.

Thanto siūlymas 
pasaulio saugumui

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thant siū
lo Keturių Didžiųjų susi
rinkimą pasaulio saugumui 
išlaikyti.

Jungtinių Valstijų, Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienio reika
lų ministrai turėtų susirink
ti ir aptarti pasaulio nesau
gumą ir surasti būdus pa
saulio saugumui užtikrinti.

Izraelis neužgiria 
TSRS plano

Paryžius. — Izraelio už
sienio reikalų ministras Ab
ba Eban pareiškė, kad Ta
rybų Sąjungos planas Vi- 
durryčiuose taikai nepriim
tinas.

Jis tai pasakė susitikime 
su Prancūzijos užsienio rei
kalų ministru M. Debre ir
reporteriais.

Trys unijos vienijasi 
ashingtonas.— Printing

Puola jaunuolių 
demonstracijas

Lima, Peru. — Policija 
naudoja ašarines bombas ir 
gaisrams gesinti vandenį 
prieš jaunuolių demonstra
cijas sostinės gatvėse.

Nemažai sužeistų ir areš
tuotų, kuomet prezidentinio 
kandidato Seoane sekėjai 
šturmavo Popular Action 
partijos raštinę.

Pressmen, Stereotypers ir 
Electro-typers unijos nusi
tarė susivienyti
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Draugiško sugyvenimo politika
Iš Suomijos sostinės Helsinkiu spaudoje rašoma 

; nuotaikas. Suomiai esą labai 
vyriausybės užsienine politika, 
tiniais klausimais griežtai lai-

apie suomių šiais laikais 
patenkinti dabartine savo 
O ta politika yra: tarptau 
kytis neitrališkos pozicijas ir draugiškai sugyventi su 
savo didžiuoju kaimynu—Tarybų Sąjunga. Vėliausi įvy
kiai Rytų Europoje dar labiau sustiprinę šį suomiui nu
sistatymą.

Reikia žinoti, kad dabartinė Suomijos vyriausybė 
yra koalicinė. Ją sudaro 
demokratais priešakyje. Į 
tų Partija.

Atrodo, kad Suomijoj socialdemokratai yra griežtai 
pakeitę savo poziciją link ' 
kadaise jie buvo aršiausi ; 
tė, kad tiktai draugiškas 
junga yra išmintinga ir p 
politika.

Reikia tikėtis, kad suomiai iš šių pozicijų nesitraus. 
Nors, žinoma, į juos Jungtinės Valstijos ir kitos NATO 
valstybės daro didžiausią spaudimą tą politiką pakeisti 
ir nukrypti jų pusėn prieš socialistinį pasaulį.

net penkios partijos su social- 
ją įeina ir Suomijos Komunis-

Tarybų Sąjungos. Kaip žinia, 
os priešai. Dabar ir jie pama- 
sugyvenimas su Tarybų Są- 

'aktikoje abipusiškai naudinga

spaudimą tą politiką pakeisti

atymas
w Pearson lankėsi Varšuvoje 
oju Lenkijos užsienio reikalų 

Pasikalbėjimas įdomus. Ja

Lenkijos nusist
KOLUMNISTAS Dre 

ir kalbėjosi su veikiančiu 
ministru Jozef Winiewicz 
me Lenkijos ministras plačiai ir nuosekliai išdėsto ko
munistinės Lenkijos valdz 
Slovakijoje.

Kaip žinia, Lenkija yra viena iš penkių socialistinių 
šalių, kurios prieš mėnesį 
linius j Čekoslovakiją, kad 
gimo pavojus.

O kad toks pavojus Jbųy.o iškilęs, apie; tai netenka 
abejoti. Ministras Winiewicz paaiškino:

“Kai pabaigoje 1967’
Slovakijoje Novotny vadovaujamas režimas pasitraukė 
ir susidarė nauja vadovybė, mes labai apsidžiaugėme.’ 
Bet pasirodė, kad naujieji Čekoslovakijos vadai negali 
sukontroliuoti padėties. J
pradėta trauktis iš Varšuvos Sutarties Sąjungos. Kilo 
kontrrevoliucija. vedama mažumos.

Winiewicz atkreipė k)lumnisto dėmesį į Čekoslova
kijos strategišką geograf 
traukimas iš Varšuvos Sąjungos sugriautų jėgų lyg
svarą Europoje. “Mes n 
pasaulio pasidalijimo,” ji

ios poziciją dėl įvykių Čeko-

aiko pasiuntė savo armijų da- 
a ten kilo kapitalizmo atsistei-

ir pradžioje- 1968 metų Čeko-

išspruko iš jų rankų. Buvo1

nę vietą Europoje. Jos pasi-

egalime dasileisti socialistinio

Be to, sako ministrajs, “mes išgirdome, kad čeko- 
k. Vokietijos agentai. Jie ba- 
ir pasakoja valstiečiams, kad 

amai ir kad greitoje ateityje

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Apie neteisingą 
pavardžių parašymą

JAM TIKRAI REIKĖTŲ 
GAUTI “PER GALVĄ”

Smetonininkas Vytautas 
Meškauskas bara Goldbergą 
ir kitus, kurie siūlo vyriau
sybei sustabdyti Šiaurės 
Vietnamo bomb f. r davi
mą. Kas jam, ma 
šiaušia, tai kad “bombar
davimo sust a b d y 
ninku skaičius dideįs, bet me 
mažės.” Girdi: “Svarbiau
sias argumentas y r 
mas, kodėl nepabandyti ir 
nepastatyti komuni 
pasaulio opinijos 
Be to, sustabdymą 
sant jo rezultatų, 
dytų Amerikos gu 
suskilimą tuo klausimu, kas 
būtų jau didelis 
jimas.”

Bet, žinoma, Me 
tų argumentų nepriima ir 
jais netiki. Jam 
gaila bombardavim 
dymo šalininkų, ne 
žmonės, sako jis, “kurie at
sisako tikėti iki patys ne
gauna per galvą.”

Bet iš tikrųjų per galvą 
turėtų gauti tie, kurie no
ri karą tęsti ir toliau ne
kaltų žmonių kraują lieti 
Vietnamo džiunglėse. Ko 
tie žmonės nusidėjo Ameri
kai?

Pagaliau, kuo kam nusi
dėjo Amerikos jaunuoliai, 
kurie šimtais krenta tame 
tolimame krašte?'

Iš tikrųjų, reikia per gal
vą tvoti, bet ne tiems,.ku
rie nori, karą baigtį o tiems, 
kurie agituoja už karo tęsi
mą. Per savo, nelaimingą 
galvą, kaip agitatorius »ųŽ! 
karą, turėtų g&utb ir Vy^ 
.tautas MešHaųska& iu. v t. i
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daugelyje kitų Lietuvos mo-lterest in lodge activity. From
Ltrlrln n nfvo 1 nJ h .a -fnnr i »4* i nkyklų. Beje, rugsėjo antrąją 
dieną pirmą kartą klasės du
ris pravers 800 jaunų, ką tik 
baigusių mokslus, mokytojų.

Korespondentas su pana
šiu klausimu kreipėsi ir j 
Švietimo Ministerijos Kapi
talinės Statybos skyriaus 
viršininko pavaduotoją Jo
ną Vaičaitį. Jam rūpėjo 
gauti informacijos apie mo- 
kylų statybos reikalus ir 
problemas. " Vaičaičio atsa
kymas :

Kai kas laukia, kai kas gal 
ir nelabai. Mat, dar ne vi
siems mūsų statybininkams 
rugsėjo mėnesį baigiasi didie
ji darbai, — statybininkai juk 
dirba apvalius metus. O dar
bo daug. Šiemet turime pa
statyti aštuonetą didelių, mo
dernių mokyklų ir trisdešimtį 
taip pat ne ką prastesnių mo
kyklų priestatų kaimo vieto
vėse. Dalis jų atvers duris 
rugsėjo antrąją, dalis truputį 
vėliau, šiaip ar taip — šiemet 
naujų mokyklų slenkstį per
žengs daugiau kaip 20,000 
moksleivių.

Matyt, Tarybų Lietuvos 
valdžia ir visuomenė buvo 
gerai pasiruošusios mokslo 
metų atidarymui. Lietuvoje 
mokyklos atsidaro su rug
sėjo 1 diena. Bet kadangi 
šiemet rugs. 1 d. buvo sek
madienis, tai jos atsidarė 
rugšėjo 2 d. 1

here on, after a few parties 
of this type, the lodge could 
branch out into more cultural 
activity, For example, the book 
“Frank Yakstis — Poetry 
Translations” which is being 
mailed to the younger mem
bers as a gift can be the basis 
of some very interesting read
ings.... Even a tiny lodge can 
hold a Sunday afternoon read
ing and serve refreshments 
even in at home atmosphere.

Let’s all begin to think about 
how to awaken the fraternal 
feeling for the LDS, which 
was at one time so buoyant, 
again.

When everyone everywhere 
begins to think and talk LDS 
it will be easier to enroll new 
members. The LDS will once 
again become the centre of 
activity in communities.

Patarimai geri ir praktiš
ki. Tik reikia noro ir .susi
rūpinimo juos įgyvendinti.

Susi-

Vaikai greit pajunta 
jie 

ar tėvų meilė visiems

Slovakijoje darbuojasi Va 
ladojasi po Sudetų kraštą 
jų namai yra vokiečių n 
jie juos iš jų atsiims.”

Pavojus buvo aiškus
“Mes persergėjome

daug kartų. Mes persergėjome juos Ciernoje ir Bratisla- 
vijoje. Mes manėme, kad
kai tęsė savo politiką, štai kodėl mes ėmėmės šio žygio, 
tai yra, militarinės intervencijos.

Toliau Winiewicz kai 
mes praleidome, stengdamiesi suformuluoti taikos išlai
kymui planus. Mes esame maža tauta- Mūsų ateitis 
priklauso nuo pastovios taikos. Mes esame baisiai nu
kentėję nuo karų. Dvidešimt procentų mūsų gyvento
jų žuvo antrajame pasauliniame kare. Jeigu jūs išeisite 
į gatvę ir paklausite bet kurį ('sutiktą žmogų, ar jo 
šeima pereitame kare ni kentėjo, jis tau atsakys, kad 
jie neteko arba brolio, arba tėvo, arba dėdės.”

Ministras nurodė Lenkijai pavojų iš Vak. Vokietijos 
pusės. V. Vokietija atsisako pripažinti Rytų Vokietiją, 
ji nepripažįsta Oder-Neisse rubežiaus tarp Lenkijos ir 
Vokietijos. Vadinasi, V. 
ėmimą tų lenkiškų* žemių, 
rajame kare.

Kolumnistas Pearson 
kalų ministrui Nixoną, kuris anais metais pasakė, kad 
komunizmo dienos jau suskaitytos.

“Komunizmas gyvuoja ir. gyvuos,” pasakė Winie
wicz. “Katalikų bažnyčiai nepatiko, kai Martinas Liu
teris iš jos pasitraukė ii 
Bet protestantai ir šiahci 
nepatiko, kai moži e m;.
Bet mozlemai ir šiandien tebėra su mumus. Taip pat 
su komunizmu tenka ski 
kad komunizmas gyvuoja

ir matomas. Winiewicz sako: 
čekoslovakus. Persergėjome

reikalai tapo išlyginti. Bet če-

)ėjo: “Daug valandų ir dienų

Mokslo meti; ;
PRADŽIA dA ; . ,
IR LIETUVOJE W '
* ■ i ‘ •. < '• • • ’ v

Šiemet mūsų šalyje 'moks
lo metai prasidėjo/, mokyk
los atsidarė kai kur labai 
audringai. Didelis nepasi
tenkinimas mokyklų padė
timi. Trūksta mokytojų. 
Daugelyje aukštųjų mokyk
lų studentų protestai kun
kuliuoja. New Yorko mies
to mokytojų streikas užda
rė visas viešąsias mokyklas. 
Daugiau kaip milijonas vai
kų per porą savaičių nelan
kė mokyklų, nes jos buvo 
uždarytos.

O kaip mokslo metai pra
sidėjo Lietuvoje? Mūsų ko
respondentas kalbėjosi su 
Lietuvos švietimo Ministe
rijos Mokyklų Valdybos 
viršininku Vytautu Liutiku 
ir klausė jo, kaip dalykai 
sustovi. Liutikas

Tiesa, moksleivių 
lavinimo mokyklas
rinkti ne ką Saugiau kaip 
pernai — apie 540 pūkštančių. 
Anksčiau daug dėmesio skir- 
davome mokyklų 
Dabar gi tai trečioš eiles rū
pestis: daugelis mokyklų bliz
ga, švarutėles, atjaunėjusios.

Todėl visos mūsų ir pedago
gų pastangos šiemet nukreip
tos į mokyklų vaizdinių prie
monių, kabinetų ir jų įrengi
mo tobulinimą. Ką tik grįžau 
iš Kėdainių rajono.

Lankiausi Josvainių viduri
nėje mokykloje. Nedidelė mo
kyklėlė — vos 300 mokinių, o 
apsirūpinusi viskuo kaip rei
kiant, Paminėsiu . keletą 
“naujovių.” šiemet mokykla 
jau turės šešis mągnetofohus, 
septynis elektrinius 
didelę plokštelių kolekciją, 
keturis radijo aparatus, 
cionarinę kino aparatūrą. Pa
našų turtą ras moksleiviai ir

Vokietija tebegalvoja apie atsi- 
, kurias prarado Lenkijai ant-

priminė Lenkijos užsienio rei-

pradėjo kurti protestantizmą, 
ien tebegyvuoja. Krikščionims 
,i pasirodė šventojoje, žemėje.

aiškino: 
į bendrojo 
žada' susi-

itytis. Nixon turės pripažinti, 
ir gyvuos.”

remontui

patefonus,

sta-

KAIP SUPRASTI 
“AUKSINĮ VIDURĮ”?

Vilniaus “Tiesoje” (rugs.
21 d.) medicinos mokslų 
kandidatė O. Aranovič mo
ko tėvus, kaip auklėti vai
kus. Ji sako:

Pernelyg griežtas auklėji 
mas žalingas lygiai tiek pat, 
kaip ir absoliutus nuolaidžia
vimas.
ir kitą dalyką —; mylimi 
ar ne, 
šeimoje padalijama po lygiai. 
Nieko gero neatneša ir nepa
stovus tėvų el^ešys— tai di
delis griežtumas, tai, švelnumo 
priepuoliai sukelia, dažnus 
nuotaikos svyrayimus, nepasi
tikėjimą savįmi^ pusiausvyros 
stoką. Šų jęiekvįenu , vaiku, 
reikalinga elgesio pusiausvyrą, 
tuo labiau sU nervingų. Būki
te švelnūs, bėt reiklūs: nenusi
leiskite kiekvienam vaiko ka
prizui. Bet ir neimkite jo 
auklėti,. kol jis sujaudintas. 
Jūsų pastangos j gaili ^sukelti 
dar didesnį vaiko užsispyri
mą.

Jei tėvai visada prisimintų, 
kad fizinė bausmė gimdo įnir
šį, užsispyrimą, pažeminimą 
ir melą, vargu ar jos griebtų
si. Bausmė, kaip auklėjimo 
priemonė, yra būtina, bet ne 
fizinė. Be to, ji turi būti tei
singa ir vaikui suprantama. 
Vaikas tik tokiu atveju supras 
bausmę, kai įsisąmonins, 
pras savo kaltę.

Už LDS AUKLĖJIMĄ 
IR STIPRINIMĄ

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo organas “Tięsa”. pa
skutinėje jsayo vląiddje. specia
lų dėjnesį. kreipia į organiza
cijos plętijmą ,:;h’ stiprinimą. 
Karštai ;yaginąinį\;tė.vai ir tė
vukai jrašy,ti sąyox(mažaajp- 
žius vaikučius bei anųkųs. Są- 
lygos itam. labai. geros. ., i : i.. ’ 4 » ' . L • ‘ '

:“TiešOje” sakoma: ’■ 
inf

Galima LDS vaikus
nuo gimimo dienos iki 15 me
tų amžiaus be daktaro egza- 
minacijos ant sekamų 20 me
tų “endowment” apdraudos 
sumų: — $300, $500, $1,000 
ir $2,000. ;Y ■ ■■

čia mes kalbame apie 20 
metų “endowment” apdraudą. 
Tas reiškia, kad duoklės mo
kamos per. 20 metų, o suėjus 
20 metų periodui narys gauna 
pilną apdraudos , sumą, ant 
kiek buvo įrašytas. Jeigu jo 
tėvukas ar močiutė jį įrašė 
ant $2,000 sumos, tai po 20 
metų jis gauną, puikią dova
ną — $2,000. Ir jaunuoliui ar 
jaunuolei būna didelė parama 
siekiant aukštesnio mokslo.

Bet jeigu kuriam iš jaunuo
lių susidarytų • tokia podėtis, 
kad būtų labai reikalinga 
gauti pinigų ir į trumpesnį lai
ką, tai jis galėtų gauti gerą 
dalį ir anksčiau.: pavyzdžiui, 
jūsų anūkas, . įrašytas ant 
$2,000 sumos, už 12 metų jau 
turėtų virš $1,000 “endow
ment” apdraudą pagal savo 
narystės paliudijimą. Jeigu 
jam būtų reikalas, jis galėtų 
gauti tuos pinigus.

Angliškojo skyriaus re
daktorė Annė Yakstis krei
piasi į LDS kuopas su ragi
nimu veiklinti kuopas, gy
vinti ir įvairinti jų susirin
kimus. Ji pamini keletą 
kuopų, kuriose jau matosi 
pagyvėjimą. Kitos turi sek
ti jų pavyzdį. Anne rašo: 

\ -

Begin by finding a person 
in your lodge who is having 
a birthday or a special anni
versary, invite, all the merii- 
bers and friends to honor this 
special individual. This is an 
easy way to bring forth feel- cagos lietuviškieji menševi- 

] ings of fraternal ism and an in- kaį.

su-

TRUMPAREGIAI AR 
APGAUDINĖTOJAI?

Kai jau ir komercinėje 
spaudoje pasirodo duome
nų, kad Vakarų Vokietijoje 
iš naujo kelia galvą milita- 
rizmas ir nacizmas, tai Chi- 
cagos menševikų “Naujie
noms” (rugs. 21 d.) jokio 
pavojaus nėra ir nesimato- 
Girdi, “Maskvos šūkavimas 
apie menamą Vakarų Vo
kietijos pavojų pasaulio tai
kai yra niekas daugiau, 
kaip tik bandymas nukreip
ti pasaulio, dėmesį nuo Če
koslovakijos išprievartavi
mo... ”

Tai sena socialdemokratų 
giesmė. Atsimename, kaip 
oo pirmojo pasaulinio karo 
jie plūdo ir niekino komu
nistus, kurie sakė, kad hit
lerinių gaujų siautėjimas 
Vokietijoje yra visam pa
sauliui grėsmė. Tą patį jie 
gieda ir dabar. Kai kurie 
jų yra trumparegiai, bet 
kai kurie yra sąmoningi pa
saulio apgaudinėtojai. Šiai 
kategorijai priklauso ir Chi-

“Laisvė” įtalpino prof- J. 
Jurginio raštą (rugpiūčio 
30 d.), kuriame šis aukšta- 
mokslis rašo apie vardų ir 
pavardžių iškraipymus.

Kadangi Jurginio raštas 
turi svarbių duomenų, tai 
reikia jam už parašymą ir 
“Laisvės” redakcijai už į tal
pinimą nuoširdžiai padėko- 1 
ti.

Jurginis prisimena Var
po choro nusivežimą į Vo
kietijos Demokratinę Res
publiką, atspausdintą choro 
programą lietuvių ir vokie
čių kalbomis.

Programą prisiėję cenzū
ruoti. Prisiėję gelbėti “vy
rų cho"'' ir kultūrinį Lietu
vos inteligentų prestižą.” Ir 
šis įvykis buvęs “ne vienin
telis nemalonus atsitiki
mas.” Girdi, “Mokyti žmo
nės nebemoka parašyti įžy
mių Europos pavardžių.”

Prisieina įsitėmyti Jurgi
nio pasakymas:

“Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kitose šalyse 
pavardė visada sakoma pa
raidžiui (spelinama), nes 
daug svarbiau ją teisingai 
parašyti, negu ištarti. Ne 
garsai, o raidės sudarančios 
įrašą arba parašą turi ju
ridinę galią.”

■ Prof. J. Jurginis prisime
na lietuvių dalyvavimą Pa
ryžiaus parodoje, kurios ka
taloguose ir laikraščiuose 
buvę iškraipytos lietuvių 
pavardės.

“Mes turime siekti,” Jur
ginis rašo, “kad užsienyje 
mūsų pavardės ( būtų rašo
mos taip, kaip, mes patys 
jas rašome- Tai nę tik gar
bės, bet ir. ^eisės ■ dalykas-” 

.“Laįsvęs” (redakcija pąta^ 
ria: - “Reikėtų,^ kad Lietu
vos draugai į J. Jurginio pa
sisakymą atkreiptų ' rim
čiausio dėmesio,” .

Rodos, .būtų, neblogai, kad 
tą pati darytų ir amerikie
čiai lietuviški redaktoriai 
ir bendradarbiai, atkreiptų 
dėmesį į vardų ir pavardžių 
kraipymą ir nerašytų “Džio^ 
nas” vietoje John, arba“Va- 
šinkton” vietoje Washing
ton. Panašių kraipymų ga
lima rasti daug. Štai vienas 
iš “L” apie Vengrijos rašy
tojus:

“Lietuvoje viešėjo Gega 
Molnaras ir Gaboras Moča- 
ras.”

Argi vengrai rašo taip 
savo vardus ir pavardes! 
Dėl aiškumo pasiklausiau 
vengrą, ir jis išvertė veng
riškai: “Gezą Molnar” ir 
“Gabor Machar.”

Kokiems galams tos lietu
viškos priekabos! Kiekvie-

ną norima padalyti lietu-^ 
viu! Štai dar “lietuviai”: { 
“Kosyginas,“ vietoje Kosi- •* 
gin; “Brežnevas,” vietoje 
Breznev.

Šimtai yra panašių lietu
vinimų.

Įsitėmykit ir neužmirkit 
prof. Jurginio pasakymą — 
“kad mūsų pavardės būtų 
rašomos taip, kaip mes pa
tys rašom.” To paties nori 
visų tautybių žmonės.

Dar vieną pasakymą pri
sieina pakartoti “Daug 
svarbiau pavardę teisingai 
parašyti, negu ištarti.”

Kalbant apie ištraukas iš 
Jurginio straipsnio, prisi
minė jo parašyta knyga 
(“Lietuvos meno istorijos 
bruožai,” — Reda k c i j a.) 
Gal tik pusė LLD narių # 
perskaitė. Svarbu, kad nė. 
vienas lietuviškas redakto-y 
rius arba žurnalistas nepa
rašė recenzijos apie svarbią 
knygą. Knyga apie meną 
yra labai įdomi.

V- Vyžuoniškis

IŠ LAIŠKŲ
“Laisvės” redaktoriui

Nuolankiai prašau Jus pa
talpinti Jūsų redaguojama
me laikraštyje šį paieško
jimą:

Andriušienės Antaninos 
(mergautinė pavardė Pau- 
raitė), iš Raseinių apskr. 
Šiluvos valse. Litvinų kai
mo, išvykusios apie 1910 m. 
į Ameriką ir gyvenusios 
Grand Rapids, Mich. Ieško 
jos brolis Kązimiero sūnus 
Jonas Paura-. t « 

;; arba -dukteris
prašome atsiliepti: jį

USSR, Lithuania
Vilnius •
Gerosios vilties g. 6, bt 52 
Jonas Paura .

Neblogas apetitai
Liepojoje prieš 270 metų 

buvo apsilankęs Petras I. 
Namas, kuriame jis buvo 
apsistojęs su savo 35 žmo
nių svita, pažymėtas me
morialine lenta.

Neseniai surastas įdomus 
dokumentas — sąskaita už 
valgius. Vien tik pirmąją 
dieną įnamiai suvalgė 140 
kiaušinių, 8 atpenėtus gai
džius, 6 svainis (svaras — 
400 gramų) krienų, 120 sv. 
duonos, pusę kiaulienos^ 
kumpio, 2 dubenis kopūstų, 
3 ritinius dešros, išgėjLč 
pusantros statinės alaus. '

Radviliškio rajono “Draugo” kolūkyje įrengta moder
ni pirtis-skalbykla, kurios paslaugomis žemdirbiai naudo
jasi nemokamai.

Nuotraukoje kolūkietė Adelė Plungaitė kolūkio skal
bykloje. (M. Baranausko nuotrauka). ( J
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erbia teisybę
Iš ATSIMINIMŲ

Žmogus g
Poetes džiaugsmas

Lietuvą tamsiau negu :'ri
dens debesys temdė f aš 
mo ūkanos. Proletarai fas 
ūkanas sklaidė. Čia jie 
mesi marksizmo korifėjais. 
Darbininkų drąsa, pasiry 
mas atnešti rytą veikė 
rašytojus.

Ir štai labai subtili lyr 
S. Nėris 1931 m. savo mūzą 
atidarė matrosui, laikan
čiam raudoną vėliavą, ati
davė darbo moteriai, atida
vė laisvės švyturio įžieoė- 
jams. Todėl liaudis ją-pami
lo. Buvau liudininku: jos

1Z-

re-

zi-
ir

eilėraščius mėgo ir Kauno 
politiniai kaliniai. Tai labai 
reiklūs skaitytojai. Juk jie 
dėl laisvės, dėl saulėtekio 

nei 
po-

nepabūgo nei grandinių, 
■ žiauriausių išpuolių. Ir 
jžtė pateisino sukaustytų 
viraugų pasitikėjimą.

Tai S. Nėris įrodė 1)40 
m. vasarą. Ji labai nuošir
džiai sveikino rytą. Ta 
atsispindėjo ne tik jos lyri
koje. Tą džiaugsmą galė 
matyti jos akyse, šypsenoje. 
Būdavo, žingsniuoju Kauno 
gatvėmis, o poetė triumf 
ja, kad žingsniuoja jau 
svi žmonės, kad aplinkui 
venimas nušvito, po ilgos 
priespaudos žiemos pražydo 
diemedžiu.
Laisva kaip žuvis vandeny

Taip, S. Nėris jau anks
čiau pranašavo, kad 
džiaugsis Lietuva, pražy 
šia diemedžiu.

— Aš dabar laisva, kaip 
žuvis vandenyje. Tik rašyk 
ir rašyk. Belieka rasti 
ko. — Tatai ji sakė žin 

k niuodama minioje. Ir mi 
irgi džiaugėsi, kad daug 
įtekąs jos lyros netildys

Karas. Jos mūza da 
hitlerininkų patrankas, 
mūza užversdavo priešo 
kasus. Jos mūza lyg šafvu 
užstodavo brolius — sa 
lėlius, kurie narsiai kovojo

tai

jai

ao-
lai-

ji 
lu-

ai-

lia 
au

iže
Jos 
ap

ka-

iga

prieš hitlerininkus. Ir š tai 
poetės viltis apsivainikavo 
pergale. Nutilo patrankos. 
Žmonės Kauno ir Vilniaus 
gatves, aikštes valė nuo 
griuvėsių. Poetės gerbėjai 
tikėjosi:

— Solomėja Nėris uždai
nuos apie karį, laimingai 
grįžusį iš fronto. Apie nau
jakurį, vėl beriantį grūdą

Ir štai žydėjo gėlės. Suo
kė lakštingalos. Ir sta 
žaibas:

— Mirė Salomėja Nėris.
f Lyg Nemunas 

plauke minia
J Ir dabar visi pamatė, 

koks tankus ir didelis skai
tytojų miškas apsupo s 
mylimą poetę! Štai pro 
lionę lyg Nemunas pla 
ir plaukė kauniečių minia. 
Daugelio Lietuvos mie 
ir kaimų darbo žmonės pri
siuntė delegacijas.

Tiesiai iš spaustuvės 
ėjau į biblioteką. Čia p 
tė gulėjo žiedų girioje. Juos 
ji labai gražiai apdai 
vo. Jos veidas prin 
naktį. Ir šių žodžių 
torius stojo garbės ąar- 
gybon. Stojo kartu 
Plitinu. Putino veidas 
dijo, kad jis apverkia 
džiąją poetę. Dabar šį gar
bės sargybos momentą na- 
tau įamžintą fotografijoje.
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Žmonės pajudėjo į gat
vę. Vainikai. Vieną 
pesu. Priekyje bičiulė 
^ina su studentėm

iv o 
ve
ikė

stų

mu- 
oe-

na- 
inė 
au-

su 
liū
di

jų

is.
Zyia studijavo medi c i lą. 
IWnai, vėlai grįžus iš spius- 
spaustuves po laikraščio iš-

leidimo, mudu šnekėdavo
mės apie S. Nėries poeziją. 
Zina Elgirdaitė, kaip ir 
tūkstančiai skaitytojų, su 
lyrikės poezijos gintarėliu 
traukėsi nuo fašistinių oku
pantų. Su jos poezijos gin
tarėliu vėl grįžo prie Bal
tijos, studijavo.

Matau: jos gražus, jaunas 
veidas dabar rudeniškas. 
Jaunuolė susisielojo, staiga 
nutilus S. Nėries lyrai. O 
dabar, nupynusi iš gražiau
sių Nemuno kranto gėlių 
savo poetei vainiką, — nešė 
tą vainiką.

Muziejus. Sodelis. Vie
nas po kito su sielvartu 
šnekėjo apie užgesusią sau
lę — lyrikę. Itin vaizdin
gai prabilo K. Korsakas. Ir 
Zinai norėjosi, kad oratorių 
kilnūs žodžiai prikeltų po
etę ...

Ir visgi tą liūdną dieną 
nugalėjo ne mirtis — nuga
lėjo vasara, nugalėjo gėlės, 
nugalėjo paukščių giesmė, 
nugalėjo Salomėjos Nėries 
posmai. Minia, palydėjusi 
poetę, išsiskirstė į fabrikus, 
i mokyklas, į universitetą— 
darbu statyti paminklą sa
vai poetei.

Taip, S. Nėris ir mirusi 
mobilizavo į gyvenimą. Su 
Zina vėl dažnai prisiminda
vome ją. Tik dabar su 
širdgėla Stengiausi poetei 
grąžinti skolą — spaudoje 
nagrinėjau jos kūrybą. Tuo
met būsimajai 
pridurdavau:

I 1

—Kritikuokitė!
Zina atverčia 

piantį lyg gėlę
Skaito: “Salomėjos Nėries 
lyra įžiebia darbo ir gy
venimo ugnį. Jos darybiniai 
eilėraščiai moko: gyveni
mas — tai ne žiedų skyni
mas. Gyvenimas—tai dau
žymas uolos, tai mėginimas 
uždegti laimės žiburį vi
siems, .. ”

gydytojai

dar kve- 
laikrašti.

—Čia jums pasisekė, — 
pastebi literatūros mėgėja.

Apie Erenburgo kūrybą
Už grotų — kaip ir ma

no bičiuliai — susižavėjau 
Erenburgo kūryba. Prisi
menu, 1934 m. Panevėžyje 
perskaičiau jo pirmą kny
gą, kelias apybraižas, pa
vaizduojančias Par y ž i’a u s 
proletariato kovas prieš fa
šistų šėlimą. Likau jo ta
lento gerbėju. Gavęs iš po
eto F. Kiršos laišką, neiš
kenčiau liepsningiau neat
siliepęs apie Erenburgo 
meilę žmogui.

Bet F. Kiršai 
jo kovinė pozicija 
laiške nupeikė jį 
gavo kalinį. Pr 
gumenčiau ginti 
monę. Įrodinėja 
kad ne tik Erent 
ir Gorkis, ir Re 
Barbiusas žavisi 
rais, Spalio perga 
talentų ugnis ne 
negu klasikų.

Tuo dariau 
nūdien tas rašytojas pasi
darys reikšminge 
su 
grandines, kuris 
bą aukoja fabri 
nelems, saulei.

Toji kaliniška 
bagiėsi nesėkmingai. Kalė
jimo valdininkas 
laiškus iš eilės 
nepraleido. O k 
metais, tas įniršėlis prane-. 
še:

—Tamstos lai 
duotas saugumui

Kauno grotu 
mūruos

Vėliau, kai išga 
no grotuotus m 
ko dar didesnis 
Pro grotas ataidėjo: Pary
žiuje įvyko jžym 
fašistinių, rašyto; 
sas. Vėl laiške 
priminiau: Korifėjai savo 
knygas skiria barikadoms, 
skiria rytui, skir 
kuri prikiaušy 
rams. Bet Kauni valdinin-

nepatiko 
Kitame 
Tai už

sidėjau ar- 
savo nuo- 
u poetui, 
urgas, bet 
landas, ir 

proleta- 
le. Bet jų 

mažesne,

uzuominą:

fsnis, kuris 
daina daužo fašizmo 

savo kūry- 
kams, lūš-

O, VILNIAU, TU VILNIAU!
O. Vilniau, tu Vilniau, 
Koksai tu gražus!
Ir koks paviešėti 
Malonus, jaukus.

Čia, mat, visur pilna 
Gražių lietuvių 
Arba, kitaip sakant, 
Draugų ir draugių.

Pačiam centre miesto
Lenino aikštė
Ir jojo paminklas 
Šviesus lyg žvaigždė.

Ir čia restoranas 
Vardu Dainava, 
Kur valgyt ir šokti 
Vieta priprasta.

Tad žmonės vis valgo
Ir šoka linksmai,
Nes ponų nebėr jau, 
Valia šokt laisvai.

, Na, tai jau ir šoki, 
Kiek tiktai gali, 
Kad net ir pamiršti 
Kiek amžiaus turi.

O tų mergužėlių
Gražumas visų, 
Veideliai raudoni 
Lyg rožių žiedų.

Ir čia yr’ daugybė 
Vietovių gražių, 
Betgi surašyti 
Negalima jų.

Ir aš čia rašydams
Teisybę sakau,
Nes aš ten viešėjau
Ir tik sugrįžau.

Tad gi, kurie norit 
Linksmai pauliot, 
Tai patariu Vilniun 
Keliaut, ir nelaukt.

O, Vilniau, tu Vilniau, 
Tu pilnas gražnos!

fa

diskusija

Molis kelis 
F. Kiršai 
artą, 1935

škas per-

lotuose
.■B

beno į Kan
arus, įvy- 

kuriozas.

iųjų anti- 
ų kongre- 
F. Kiršai

ia ateičiai, 
s proleta-

kas užsipuolė ne mažiau 
rūsčiai, negu Panevėžio:

—Nevalia taip rašyti!
Valdininkas laišką perda

vė žvalgybai. Po to F. Kir
šai parašiau trumpai ir žy
miai švelniau. Visgi pami
nėjau savo gerbiamus me
no korifėjus. Tačiau valdi- 
ninkui-cenzoriui vistiek ne
patiko, nepatiko ir prige
sintos minčių žiežirbėlės. 
Laišką sudraskė, o tušią 
voką per apsirikimą pasiun
tė adresatui... poetui. Dėl 
to F. Kirša mano sesei 
Agotėlei (1945 m. vasario 4 
d. klasinio priešo nužudytai 
netoli Zarasų)—nusijuokė:

—Matyt, Alpas rašė ka
tei...

Šis faktas liudija, kad 
fašistai nesiskaitė net su 
buržuaziniu literatu.
Erenburgas — tik vienas
Tėvynės karo metais Eren- 

burgą skaičiau beveik kas
dien. Jo raštus labai mėgo 
ir Zina. Net ji patarinėjo:

—Rašykite, kaip Eren
burgas !

—Erenburgas yra tik vie
nas. ..

Studentė perskaitė šių ei
lučių autoriaus apybraižą 
apie Cvirką. Studentė vėl 
skatino:

—Rašykite kad būtų pa
našu į Erenburgą.

Beje, ne vienas rašytojas 
išsitarė: šių eilučių auto
riaus literatūriniame žody
je skambteli susižavėjimas 
Erenburgo stiliumi. Štai A. 
Venclova susipažino su 
rankraščio juodraščiu apie 
meno žmones. Ta proga bi
čiulis man rašė: “Tavo at
siminimai savo stiliumi lyg 
imituoja Erenburgą...” 
Taigi šios skaitytojos nuo
monė sutapo su puikaus gro
žinės literatūros meistro 
nuomone. Tatai liudija: 
dar tik gimstant Lietu
voje naujiems garny bi- 
n i a m s santykiams, dar 
tik sprogstant naujos bui
ties žiedams, išsivadavęs

Tu sostine mūsų
Brangios Lietuvos!

Jonas Juška

ATRAMOS TAŠKAS
Rašai, kad gyventi įgriso
Tarsi ant bedugnės krašto, 
Kad paaukotumei visa, 
Jei tik atramos tašką

Surastum.
Taip, religija šiandien negali 
Būti atramos taškas jėgingas, — 
Dievas — juk tiktai idealas, 
Žmogaus susikurtas vaizdingas, 
Koks jis pats tapti trokšta be galo:

Teisingas, 
Didingas, -

Gamtą valdąs, 
Gėrį kuriąs...

O kokį atramos tašką turėjo
Tie karžygiai, kurių masės
Už tėvynę kovoti ėjo
Ir mirė kančiose didžiadvasiai

Ir drąsūs?-
Jie pirmiausia tikėjo prasmę 
Savo žygio didingo,
Ir jų valia, tapus stipresnė, 
Teikė jiems jėgą ryžtingą,

Galingą.
Jie žinojo — aukų reikalauja
Pažangos dėsnis rūstusis, 
Ir nuo maro išgelbėt pasaulį 
Gali tik žūtbūtinis mūšis

Žiaurusis...
Jie suprato — istorija šaukia
Juos į neišvengiamą pavojų,
Ir jie didingai sutiko auką, 
Nedvejodami į kovą stojo, 
Paklusę progreso traukai, —

Kas pridera darė 
Nesiblaskė,

Ir tai jiems gal sudarė 
Atramos tašką

J. Šimonis

žmogus jau švytėjo ryškia 
kultūros šviesa, rodė savo 
gilų susižavėjimą menu, 
troškimą praturtinti save 
grožinės raštijos šedevrais. 
Zina mokėjo gražiai įver
tinti Erenburgą:

—Koks brangus žmogus 
buvo prieš karą. Domėjo
mės net medeliais, gėlėmis.

Bet žmogus laimėjo
Tai užuomina: kova prieš 

hitlerininkus pare i k a 1 a v o 
nemažai aukų. Bet žmogus 
laimėjo. Ir dabar tas žmo
gus — švyturys. Tokie li
teratūriniai pokalbiai pa
diktavo temas. Kartą išsi
tariau Zinai:

—Simonovas dabar žvaigž
dė. . <

Tatai atžymėjau ir apy
braižoje. Netrukus J. Šim
kus, kuris redagavo Kaune 
dienraštį, ją atspausdino. 
Tai — “K. Simonovas—Tė
vynės karo poetas.”

Šioji literatų bičiulė 1950 
metais baigė medicinos 
mokslus. Jos gabumus 
įvertino medicinos žinovai. 
Ir ji visą laiką Kauno Me
dicinos Institute moko stu
dentus. Rašo mokslinį dar
bą. Ji su visa lietuvių tau
ta dar smarkiau paaugo, 
iškilo.

Meilė literatūrai? Tai bū
dinga Nemuno krašto visų 
profesijų žmonėms. Be ga
lo žavisi romanais ir poe
zijos kūriniais darbininkai, 
kolūkiečiai.

Poetės mūza
Taigi, ant Nemuno kranto 

iškylant naujiems rūmams, 
laukuose uždainavus kvie
čių vešliam derliui, fabri
kuos aūdžiant šilką, — au
go ir tebeauga viso krašto 
šeimininkas — žmogus. 
Žmogui tokį saulėtą rytą S. 
Nėris savo poeziją skelbė 
dar 1931 metais. Ir liaudis 
nuo to laiko jos mūza kaip 
motina glostė, o fašistai į 
tą mūzą mėtė purvą. Da
bar gi laisviausiai skamba 
poetės posmai, kaip skamba 
ant Nemuno kranto lakš
tingalos giesmė. O litera
tūros mokslininkai Lietu
vos ją jau apibūdina genialia 
poete. Ši išvada padaryta, 
remiantis ir tūkstančių, ir 
tūkstančių skaitytojų atsi
liepimu. Liaudis seniai tai 
jau pasakė. Ir beliko li
teratūros žinovams tai už
rašyti i knygą.

Anksčiau S. Nėries poezi
ja padėjo darbo žmogui ko
voti už saulėtekį. Dabar gi 
ios eilėraščiai padeda grei
čiau austi šilką, berti grū
dą, rašyti puikias knygas...

A. Liepsnoms 
1966-IV-12-13 
1968-IX-1, Kaunas

Šviesa naikina kvapą
Japoni joje pardavinėja

mos lempos, naikinančios 
kvapą, kuris atsiranda vir
tuvėse, prausyklose, išvie
tėse, šaldytuvuose ir kitur. 
Lempos yra vamzdžio for
mos ir skleidžia ultravioleti
nius spindulius, kurie su
skaldo nemalonų kvapą su
keliančias molekules. Be to, 
blyškiai melsva lempos švie
sa užmuša bakterijas. Lem
pą taip pat galima vartoti 
ir ^apšvietimui.

Tvirtinama, kad tokios 
lempos bakterijas naiki
na 28 kartus greičiau, negu 
Saulės šviesa. Pav., van
duo su tam tikra mikrobų 
koncentracija Saulės spin
duliais išdezinfektuojamas 
iki 99.9% švarumo per 6 
minutes. -

GEORGE MORRIS

Politika, kuri
Rugsėjo mėn. 16-17 die

nomis įvyko AFL-CIO vyk
domosios tarybos susirinki
mas. Posėdžiai, žinoma, bu
vo iš esmės skirti surinki
mui už Humphrey balsų 
tarp unijų šeimų.

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Federacijos konven
cijoje Miamyje nuotaika 
buvo liūdna, nes pagal 
AFL - CIO apskaičiavi
mą, buvo nustota 40-ties 
narių kongrese, kurie pa
prastai balsuodavo už unijų 
reikalus. Feder'acija taip 
nustebo dėl šio rezultato, 
kad pasamdė “pollsterį” pa
daryti patikrinimą.

Patikrinimas parodė įdo
mius faktus: narių pajau
nėsimą, masišką pasistūmi- 
mą į priemiesčius, AFL-CIO 
koncentravimąsi ties aukš
čiau apmokamais darbinin
kais ir kitas priežastis, dėl 
kurių nėra supratimo tarp 
lyderių ir eilinių narių ma
sės.

Nepasako tiesos
Kas ypatingai nustebino 

kietagalvius — kad reika
lai ėjo gerai, kai jie veikė 
išvien su Johnsonu 1964 m., 
ir Kongresas tada buvo pik 
nas žmonių, kurie .skaitėsi 
darbininku draugais. Kas 
atsitiko? Pollsteris neparo
dė to, kad unijos buvo “per
galingos” tada, kai jos rė
mė Johnsoną kaip taikos 
kandidatą, kovojantį prieš 
Goldwaterį—karo vanagą.

1966 metais uniju lyderiai 
rėmė prezidentą, kuris iš
davė savo tauta, žmogų, 
ku ris padidino Vie t n a m o 
konfliktą, padarė iš jo tik
ra kara, užuot atnešęs tai
ka. Tačiau daug žmonių ne
palaikė karinio prezidento 
ir jo partijos. Tas pasikei
timas ypač skaudžiai palie
tė Kongreso naujokus, ku
rie daugeliu atvejų buvo li
beralūs žmonės ir laimėjo 
respublikoniškuose distrik- 
tuose.

Darbo unijų lyderiai pa-, 
laiko Humnhrev. Iš tikrųjų, 
natvs AFL-CIO lyderiai 
iškėlė Humphrev. kai John- 
sonas pasitraukė iš kampa
nijos. Bet Humphrev da
bar jau nebegali nusilpnin
ti Johnsonoi pralieto krau
jo ir iškelti naujų lozungų, 
lygiai. kaip leopardas nega
li pakeisti savo dėmėto kai
lio. Šie uniiu lyderiai yra 
tain apakinti savo nro-kari- 
nės ir anti-komunistinės po
zicijos. kad jie nemato, kad 
iii nolitika nrieštarauja 
darbininku interesams ir ju 
naciu statusui kaip unijų 
nareigūnų.

Didelis pavojus
AFL-CIO lyderiai ir jų 

Politinio švietimo komite
tas (COPE) užkimo, kalbė
dami konvenciiose apie rim
tas pasekmes darbo parti
jai. jeigu Humphrev pra
laimės rinkimuose. Ko jie 
nenasako (Korėjos ir Viet
namo karų patyrimas to 
reikal a u i a ) , yra tai. kad 
net išrinkimas “uniiu” kan
didato prezidentu būtų Piro 
nergalė, atsižvelgiant į tai. 
kad ka darbo žmonės, ta
me skaičiuje ir unijos, lai
mėtų Kongrese.

Pavojus ypač dabar yra 
labai didelis. Mes galime 
atsirasti su Kongresu, ku
ris bus kontrol i u o j a m a s 
Nixono-Wallace kombinaci
jos, nepriklausomai nuo to,

negali laimėti 
kas bus išrinktas preziden
tu. Paimkime atvejį, kai 
unijų palaikomas demokra
tų kandidatas John Gilligan 
laimėjo prieš konservatorių 
Ohio valstijoje. Kai Gilli- 
ganas pradėjo prieštarauti 
Johnsono politikai Vietna
me, COPE nutraukė jam 
finansinę paramą. Tai bu
vo perspėjimas Gilliganui, 
kad jis turi eiti išvien su 
Johnsonu ir Humphrey, ar
ba jis bus papiautas. Bet 
jeigu Gilliganas priims šią 
poziciją, taikos šalininkai 
jo nerems.

Arba Paul O’Dwyer. Jis 
laimėjo demokratinę nomi
naciją New Yorke tiktai 
dėka savo taikingos progra
mos ir palaikomas saujelės 
progresyvių unijų. Dabar 
unijų lyderiai, kurie anks
čiau palaikydavo kiekvieną 
demokratą, O’Dwyeriui yra 
šalti. New Yorko Labor 
Day parado surengimas ir 
tribūnose stovinčių sudėtis 
aiškiai rodo, kad unijų vir
šūnės greičiau palaikys res
publikoną Jacoba Javitsą, 
negu O’Dwyeri. kurio ilga
mečio pro-unijiško ;stažo jos 
negali nuneigti.

Mes taip pat galime at
sidurti su George Meany, 
kuris bus pasveikintas prie 
Baltųjų Rūmu durų, tuo 
tarpu, kai i Kongresą pa
teks eilė “unijų” iškeltų 
kandidatų, kuriu draugys
tės unijoms neužtektų net 
iki Kongreso atidarymo.

Darbo unijos ir rinkimai
Be viso to yra dar ele

mentarus klausimas. Kas 
tie žmonės unijose, kurie 
iš tikrųjų veikia rinkiminė
se kampanijose? Statybos 
unijos turi daug narių ir 
dideli turtą. Bet jose vy
rauja tradicija “Jokios po
litikos unijose-” Jos nėra 
dosnios savo kišenėmis, nei 
jos gali sumobilizuoti daug 
narių politiniam aktyvu
mui. Yra žinoma, kad New 
Yorko Cityie yra progresy
vusis 65 distriktas, kuris 
gali suburti daugiau narių 
aktyviai politinei kampani
jai. ieigu atsirastų paramos 
verti kandidatai, negu tai 
galėtu padarvti visos Sta
tybininku uniios turėdamos 
mieste apie 300,000 narių.

Tiesa, mes neturime daug 
“65-ujų distriktų.” Tačiau 
rinkimai parodė, kad didelė 
dauguma unijose vra prieš 
kara Vietname.” Tai buvo 
įrodyta, kai McCarthy bu
vo labiau remiamas ne
gu Humphrey. Yra taip 
pat gerai žinoma, kad or
ganizacijos. artimos unijų 
aukštajai biurokratijai, kaip 
Americans for Democratic 
Action ir net New Yorko 
liberalu partija, pakeitė sa
vo pozicijas. Netenka kal
bėti ir anie tai. kad daugu
mas lyderiu anlink George 
Meanv neturi didelės įtakos 
juodųjų savo narių tarpe.

Nepaisant “oficialios” uni
jų judėjimo prieštaringos ir 
pavojingos pozicijos, dau
gelis uniju vietose, ypač 
nrogresvviųjų, stipriai rems 
kongresinius, valstijinius ir 
vietinius kondidatus. kurie 
bus verti paramos dėl sa
vo taikos, pilietinių teisių ir 
social-ekonominių pozicijų. 
Bet nereikia užmiršti ir to, 
kad tokių kandidatų rėmė
jai pasielgs geriausiai, jei
gu laikysis nepriklausomai 
nuo Humphrey. f

t
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Sionizmas ir Izraelio
esi j a prieš Arabų šalis spau- 

” “sionistinės

LAIsVfi Antradienis, Spalio (October) 1, 1968

Ryšium su Izraelio agn 
doje neretai sutinkami žodžiai “sionizmas, 
organizacijos.”

Kas tai yra sionizmas, kada jis atsirado, kokių 
tikslų siekia, kieno interesus išreiškia?

Sionizmc 
laikė vi- 
ir iš es-

Prie Jeruzalės miesto Pa
lestinoje yra Siono kalnas 
Nuo jo ir kilo reakcingos, 
nacionalistinės, kolonialisti - 
nes savo dvasia srovės — 
sionizmo pavadinimas.

Sionizmas atsirado praė 
jusiame šimtmetyje Vaka
rų Europoje tarp stambios 
žydų buržuazijos, kuri rė
mė kolonijinių valstybių va
dovų raginimą, kad žydą i 
kolonizuotų kokį nors že
mės rutulio rajoną ir įkur
tų ten “žydų nacionalinį ži
dinį.”

Paskelbia savo tikslus
XIX šimtmečio pabaigo • 

je ir XX šimtmečio pra
džioje sionizmas susiforma
vo kaip organizacija. Sio
nistai paskelbė, jog jų tiks
las — įkurti “žydų valsty
bę,” kurioje gyvenimas bus 
tvarkomas pagal senoviškos 
judėjų religijos kanonus ir 
kur dėka to tariamai ne
būsią nei socialinės, nei po 
litinės nelygybės, 
idėją V. Leninas 
siškai melaginga 
mės reakcinga.

Vienu svarbiausių savcl 
uždavinių sionistai laikė ir 
laiko žydų kilmės piliečių, 
gyvenančių įvairiose pa
saulio šalyse, idėjinę ir po
litinę kontrolę. Tuo tikslu 
jie propaguoja “dievo iš
rinktos pasaulinės žydų tau
tos,” tariamai pašauktos va
dovauti visoms pasaulio tau
toms, idėją.

Sionistai stengiasi prieš
pastatyti žydus toms tau
toms, kurių tarpe jie gyve
na, sukurstyti nesantaiką 
tarp jų, siekia izoliuoti dar
bo žmones-žydus nuo kitų 
tautų darbo žmonių, kad 
jie atsisakytų dalyvauti dar
bininkų ir demokratiniame 
judėjime. Sionistų propa
ganda skleidžia melagingas 
idėjas apie klasių bendra
darbiavimą ir visų žydų 
“nacionalinių interesų vie
nybę,” nori pajungti dir
bančiųjų žydų interesus žy
dų buržuaziniams intere
sams.
Sionizmas ir imperializmas

Sionizmas visur bendra
darbiauja su imperializmu 
tarptautinėje arenoje, ideo
logiškai ir politiškai kovo
ja prieš pasaulinį komunis
tinį, darbininkų ir naciona
linio išsivadavimo judėjimą.

Savo kovoje prieš, taikos, 
demokratijos ir socialinės 
pažangos jėgas imperialist! r 
nė reakcija panaudoja ir Izr 
raelio valstybę, kurioje val
džia priklauso sionistinei 
buržuazijai. . . . .

Agresija prieš arabus
Kaip žinoma, Izraelio ag

resoriai praėjusių metų 
birželio mėnesį užrpuole 
JAR, Siriją ir Jordaniją i? 
užgrobė jų teritorijas, tris 
kartus viršijančias paties 
Izraelio plotą. Tel Avivo va
dovai siekia visiems lai
kams įjungti jas į Izraeli ) 
valstybės sudėtį ir todėl at
sisako taikiai sureguliuot 
Artimųjų Rytų konfliktu, 
kaįp to reikalauja Saugumą 
Taryba.

Tel Avivo agresyvią pol - 
tiką remia stambios impe
rialistinės valstybes ir visą 
pirma JAV. Jos dosniai n-

;i

nansuoja Izraelį, apgink
luoja jo armiją. Pakanka 
pasakyti, jog per 20 savo 
egzistavimo metų Izraelis 
gavo iš JAV vyriausybės 
“pagalbos,” taip pat sionis
tinių organizacijų aukų dau
giau kaip 3,500,000 dolerių.
Sionistų įtaka Amerikoje
Stiprios proizr a e 1 i š k o s 

nuotaikos Jungtinėse Ame
rikos Valstijose žymiu mas
tu paaiškinamos ta įtaka, 
kurią šalies politiniam gy
venimui daro sionistai, ir 
visų pirma tarptautinio si
onizmo centras — Pasauli
nė sionistų organizacija, 
kurios štabo būstinė yra 
New Yorke. Sionistai ak
tyviai darbuojasi kongrese, 
Amerikos buržuazi nėję 
spaudoje, radijuje ir tele
vizijoje, rengia susirinki
mus Izraeliui remti.

JAV, taip pat Anglijos ir 
Vakarų Vokietijos imperia
listai remia Izraelį, žinoma, 
ne be naudos. Jie kelia sau 
tikslą, panaudojant Izraelio 
kariauną, nuversti pažan
gius režimus Arabų pasau
lyje, smogti triuškinamą 
smūgį nacionalinio išsiva
davimo judėjimui Artimuo
siuose Rytuose.

Jie prieš taikos jėgas
Panaudodama tarptautinę 

padėtį, susidariusią dėl Iz
raelio agresijos, pasaulinė 
sionistų organizacija, pasta
raisiais metais tapusi JAV 
propagandinio, žva 1 g y b o s 
ir finansinio aparato dali
mi, ir jos skyriai daugiau 
kaip 60-tyje žemės rutulio 
šalių suaktyvino savo ardo
mąją veiklą prieš taikos, de
mokratijos ir socializmo jė
gas.

Kartu su visomis juodo
mis imperialistinės reakci
jos jėgomis sionistai siekia 
įvairiais būdais ir priemo
nėmis iš vidaus susprogdin
ti visuomeninę-politinę san
tvarką socializmo šalyse, 
susilpninti socialistinės san
draugos, pasaulinio revoliu
cinio ir nacionalinio išsiva
davimo judėjimo vienybę. 
Tai, be kita ko, rodo neper- 
seniausi įvykiai Lenkijoje. 
Ten Vakarų imperialistinės 
žvalgybos verbavo sionis
tiškai nusiteikusių asmenų 
tarpe diversantus, antiliau
dinių, antisocialistinių de
monstracijų organizatorius.

Tačiau sionistų ardomo
sios veiklos galimybės soci
alistinių valstybių viduje 
yra labai ribotos: jų tiks
lai prieštarauja esminiams 
dirbančiųjų žydų — savo 
socialistinių valstybių pat
riotų interesams. Sionistų 
pažiūroms ir veiksmams ne
pritaria ir žymi dalis dir
bančiųjų žydų — kapitalis
tinių šalių, jų tarpe ■ ir 
raelio piliečių.

Prieš sionistus, bet 
ne prieš žydus

Komunistai, visi pažangių 
įsitikinimų žmonės demas- 

■ kuoja sionizmų, kovoja 
prieš jį, kaip prieš reakcin
gą, antiliaudinę ideologiją 
ir politiką. Sionistinė impe
rialistinė propaganda mėgi
no pavaizduoti tai, kaip an- 
tisemit i z m o pasireiškimą, 
kas, suprantama, netur 
nieko bendra su tikrove.

Kovodamos prieš karingąjį 
sionizmą, taikos, demokra
tijos ir socialinės pažangos 
jėgos kovoja prieš 
mtizmą, kaip prieš bet kokį 
šovinizmo ir nacionalizmo 
pasireiškimą.

Sionizmas — imperialisti
nės reakcijos, mėginančios 
pakeisti savo naudai jėgų 
santykį tarptautinėje are
noje, įrankis. Tač: 
ketinimai pasmerkti

antise-

au šie 
žlugti.

F. Malkovskis

Montello, Mass.
Čia yra Šv. Kazim: 

rapijos bažnyčia su 
kunigais, du AmeriL 
mę ir augę ir čia išėj 
lūs. 
sigirdi, nes jiedu 
kur nereikia.

Trečias — tai dipu 
nigas V., atvykęs po antro
jo pasaulinio karo i 
vos. Jis labai drąsu 
miau buvo prisiglaudęs prie 
airių bažnyčios Sto 
Mass., ir ten laikyd 
tuviams katalikams 
Ateidavo į Lietuvių 
ko Namo užeigą, pla 
“Darbininką” ir “Draugą 
ir angliškus katalikų laik
raščius veltui. Eidayo žais
ti įvairias žaismes.
visi jam pritarė. Kiti iš jo 
niokdavosi, pastabas dary
davo, kad kunigui taip da
ryti netinka.

Bandė jis ten suorgani
zuoti parapiją, bet nepasi
sekė. Tai persikėlė į Mon
tello. Čia jis elgiasi kaip 
koks žandaras.,. Kai tik su
žino, kad kas nors iš pažan
giųjų lietuvių serga ligoni
nėje ar Nursing Home, jis 
juos aplanko. E. k, gavo 
širdies ataką ir buvo nu
vežta į Brockton City ligo
ninę. Ligonė silpna, o jis 
duoda “paskutinį patepi
mą.” Jis aplankė po opera
cijos sunkiai sergantį lais- 
vietį Vincą Zmuiden ir 
klausė, kada buvai išpažin
ties, gal nori dabar ją atlik
ti; jei ne, eisi į peklą. Jam 
atsakė, kad miręs nueis į 
žemę, kur ir visi nueina.

Čia yra du lietuviai lai
dojimo direktoriai. Abiem 
užtenka šermenų ir laidotu
vių patarnavimo. Daug kar
tų turi net po du numi
rėlius. Mirusiems lietu- 
viams katalikams ateina į 
šermeninę atlaikyti pamal
das daugiausia minėtas di
pukas. Patsai ir visi ka
talikai atsiklaupia, tik be
dieviai nesiklaupia. Pote
rius jis taip kalba ir tą 
patį kartoja, kaip seniau 
Lietuvoje ubagai. Sunku 
klausytis. Atsilikęs 50 me
tų.

iero pa- 
trimis 

<oje gi- 
ę moks- 

Apie juos nieko ne- 
nelanko

kas ku-

s Lietu- 
s. Pir-

lUghton, 
avo lie- 
mišias. 
Tautiš- 
tindavo n

Bet ne.

švebelis

Iz-

Kūrybiškai nusiteikęs 
lietuvis

Bristol mieste, Connecti
cut valstijoje, gyvena mūsų 
tautietis J. F. Matukaitis, 
brooklynietės K. Karpavi- 
čienės giminaitis. Jis visą 
gyvenimą norėjęs būti ku
riančiu mechaniku. Bet gy
venimas lėmė kitaip. Jam 
teko dirbti mokyklos pasta
to prižiūrovu.

Jis nenusileido. Laisvo
mis nuo darbo valandomis 
ką nors planavo, braižinėje,

metalines medžiagas sudės- 
tinėjo.

Dabar, sulaukęs pensinin
ko amžiaus, sprendė daryti 
išvadas. Jis sako ir specia
liame savo išleistame biule
tenyje rašo, kad jo darbų 
vaisiumi būsianti amžinai 
besisukanti mašina, Aero- 
Dyne, kuriai nereikėsią jo
kio kuro.

Su savo kūrinio modelio 
braižiniais jis jau buvęs ir 
Washingtone. Ten jam man
dagiai palinkėjo laimės, bet 
apie patentą nieko negirdė
ti. Tūlas skeptikas išsita-

ręs: — nieko nebus iki ne- Dyne mašinos. Išeidamas 
pristatysi Washingtonuigy-svečias pasakė pastabėlę: 
vą, pilnai išbaigtą save su- —Ak, kad tik jis galėtų 
sukančios mašinos modelio, tą neveikiantį savo buto^

Ekspertai spėlioję, kad to- ^Ul1^ varPeH pataisyti.
kio modeliuko gamyba kai- 
nuotų gal apie 150 ar dau
giau tūkstančių dolerių. VILNOS KONKURENTAS 
Tam jis jau įsikūręs ir kor- Dar nebuvo tokios dirb. 
poracijukę. Vietos spauda tings vilnos> kuri šild t 
atsiuntė reporterį susipa-kaip natfirali_ Sintetiniai 
zinti, bet... pluoštai blogai sulaikydavo

Hartfordo laikraščio Cou- šilumą. Japonų chemikai 
rant korespondentas išsine- sukūrė tuščiavidurius siū- 
šė įspūdį, kad šiam korpo-lus. Iš jų numegstas megs- 
rantui toli iki tūkstnčių do- tinis šiltesnis už vilnonį, nes 
lerių, dar toliau iki Aero- siūlų viduje yra oro.

WORCESTER, MASS

50 Metų Meno Veiklos Atžymėjimas
RENGIA LMS 2-ra APSKRITIS

Selcmadien|F Spalio “October 6
Pradžia 1-mą valandą dieną

OLTMPIA PARKE

Worcester!© Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio

IBS

Irepe Janutienė
Soprano

Ona Dirvelienė
Soprano

Elena Brazauskienė
Soprano

Aldona Wallen-Downing
Soprano

Svyruoja Juodosios 
jūros lygis

Rumunų mokslininkai nu
statė, kad Jųoodoosios jū 
ros lygis be paliovos svy
ruoja.. Didžiausias aukš
čiausio bei žemiausio lygio 
skirtumas, esąs 169 centi
metrai.

Monkslinipkų nuomone, 
vandens lygio svyravimas 
sukelią vėjai. Pučiant šiau
rės rytų vėjui, vandens ly
gis gali pakailti per metrą.

Juodąją jūrą žymiai vei
kia ir Dunojus: pirmąjį 
pusmetį, sutekėjus gau
siems Dunojaus vandenims, 
jūros lygis būna aukštesnis, 
negu antrąją pusę metų. 
Tuo tarpu potvyniai ir ato
slūgiai Juodosios jūros ly
gį labai silpnai teveikia.

Jonas Dirvelis
Choro vadovas

Albertas Daukšys
. . Tenor

Helen Janulytė-Smith
Alto

Jonas Sabaliauskas
Tęnor

Dalyvaus LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj WILMA HOLLIS

RUS IR SVEČIU IŠ TARYBŲ LIETUVOS
• • * • e ♦ •

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 ,



Antradienis, Spalio (Octoler) 1, 1968

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 10-tą dieną čio

nai mirė vienas iš seniausių 
Slėsniosios kartos lietuvių, 

Sulaukęs 93 metų amžiaus 
—Augustas Jankauskas. Bu
vo gimęs 1875 m. rugpjūčio 
28 dieną Piplių kaime, Žas
lių valsčiuje, Trakų apskri
tyje, Vilniaus gubernijoje.

Matyta, jo tėvai Adomas 
ir Ona Jankauskai ture ji 
būti kiek pasiturintįs vals
tiečiai, nes Augustą leido 
mokytis. Kuomet jis baigė 
vargonininko mokslą, galėj 
atsisėsti į bile parapijo 
minkštą vargonininko kėdę, 
nes tais laikais Lietuvoje 
ypatingai vargonininko bu
vo gana pranaši profesijų. 
Tačiau toji minkšta kėdė 
jauną, muzikos mylėtoją, ne
viliojo, nes jis 1900 metais 
emigravo į J. A. Valstijas.
f Čion atvažiavęs apsistojo 
Lawrence, Mass., kur tuo 
laikotarpiu buvo gana skait
lingos lietuvių kolonijos si 
lietuvių bažnyčiomis ir jų 
chorais. Čionai jaunam var
gonininkui norom nenorom 
priėjo grįžti prie išmoktos 
profesijos, o kartu ir vade- 
vauti Lawrenco ir Lowelli 
bažnytiniams chorams ir iĮš 
to daryti pragyvenimą.

A. Jankauskas, kaip ir vi 
si kiti vyrai, susitiko sa 
mylimą merginą Barbor 
Kentrutę ir 1904 metais ap
sivedė. Jie sugyveno tris 
dukreles :Aldoną, Eugeniją 
ir Jeanettą. Eugenija jauno
se dienose mirė. Užauginto 
tik Aldona ir Jeanetta.

A. Jankausko pažiūroms 
laipsniškai krypstant į kai
rę, pradėjo nesitenkinti vai-| 
gonininko profesija ir be
prasmių psalmių giedojimu, 
ir štai 1919 metais., metę 
tą J‘garbingą” profesiją, s11 
vi&2 šeima persikelia į Cle- 
velandą. Iš karto A. J. dir
bo “Dirvos” spaustuvėje, ) 
vėliau apie 20 metų miesto 
viešame knygyne.

1922-28 metais man teko 
mokinti gana skaitlingą k. 
Ž. V. Draugijėlę lietuviu 
kalbos ir rašybos. Tuomet 
A. J. mokino tą vaikų chorą 
dainuoti. Jis buvo ne tik su
gavus chorų mokytojas, bet 
kartu ir kompozitorius. J: 
nemažą skaičių tinkamų e 
leraščių yra apvilkęs graži 
muzika ir atidavęs choram

Kuomet jis mokino Cleve
land© Moterų Klubo chorą, 
sužinojęs, kad savu laiku 
esu rašęs eilėraščių, prašė 
parodyti. Padavus rinkirį, 
iš jų pasirinko tris it netru
kus jie buvo apvilkti gražia, 
skambia muzika ir choro 
dainuojami.

A. Jankauskas mums vi
siems žinomas kaipo mer 
mylėtojas ir veikėjas visose 
meno šakose. O taipgi, žino
ma, jį pasekė ir visa šeimų 
Mes gerai prisimename lai
kus, kuomet gerai veikė mū
sų skaitlingi chorai bei ki
tos meno grupės. Jų koncer
tuose bei operetėse visuom et 
matėme akompanistėmis jo 
dukreles — Aldoną Vilke
lienę, o vėliau ir Jeanettą. 
Jos niekuomet neatsisakė 
nuo mums taip reikalingą, 
O visuomenei taip nauding 
paslaugų.

Velionis mylėjo skaity 
laisvą spaudą ir knygas, 
ypatingai teologiniais klau
simais. Jis, rodos, yra raš js 
ir mūsų laikraščiuose tais 
klausimais.

Deja, A. Jankausko šei- 
j#a jau žymiai praretėjo s. 
Jo žmona Barbara mirė 19- 
44,jįpetais, dukrelė Aldona
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Vilkelienė — 1954 m. Liku
si tik dukrelė Jeanetta, ku
ri jį per eilę metų prižiūrėjo 
ir visu kuo aprūpino, taipgi 
dvi anūkės Vilkeliutės su 
šeimomis ir brolis Zigmas, 
83 metų, Philadephijoje, Pa.

Ilsėkis, mielas drauge, to
kią ilgą kelionę atlikęs, o 
likusiems gili užuojauta.

J. žebrys

Brockton, Mass.
Vieša širdinga padėka
Aš turėjau sunkią opera

ciją. Ligoninėje išbuvau 29 
dienas, o Nursing Home 31 
dieną. Šiuo pranešu, kad 
dabar esu namie. Turiu ge
rą priežiūrą. Taip pat at
eina slaugė 3 kartus į sa
vaitę, ir aš pats savo rei
kalus apsitvarkau. Niekur 
išeiti dar negaliu.

Sveikata eina geryn. Laik
raščiams “Laisvei” ir “Vil
niai” galėsiu naujienų pa
rašyti.

Būdamas ligoninėje ir

Philadelphia, Pa.
Ir dar žmonių “gerovei”

Autoritetingi vyrai pa
skelbė, kad nuo rugsėjo 22 
dienos visi philaldelphiečiai, 
naudojanti gatvekarius, bu- 
sus, ar požeminius! trauki
nius, privalo turėti metali
nių pinigų, nes pobieriniai 
doleriai nebus iškeičiami. 
Priežastis: padidėjimas už
puolimų ant konduktorių ir 
subvėse ant parduodančių 
važiuotės leidimus.

Tiesa, užpuolimai 
Šimai šiame didmiestyje la 
bai padaugėjo. Be 
kia “naujenybė” s 
užpuolimus? Niek 
šaus.

Čia šunytis pakastas kur 
kituri Tuo siekiam 
kinti keletą dešimt 
gos pardavėjų požeminiuose 
ir iškeltuose trau 
Važiuotės kompanij 
seniai turi įtaisiusi 
sų įėjimų į traukin 
tai prirakintus automatus. 
Įmetei reikiamus pi 
gali įeiti ir laukti tr. 
Naktimis jau senia 
požeminėse stotyse jokių

, apiple-

t ar to- 
umažins 
o pana-

a panai- 
ių įžan-

kiniuose 
a PTC 
prie vi- 

ius tvir-

nigus, ir 
aukinio. 
i nebėra

Nursing Home ture j au pardavėjų. Vėlai n^ktį lau- 
i ne tikdaug lankytojų — vietinių kiantį traukinio ga 

apiplėšti, bet ir batelius nu
auti.

Kadaise paprasta 
vekaryje būdavo d 
tai ir patarnavimas būdavo 
geresnis. Dabar vi 
nas, tai pinigų keiti 
neparankus.

Plėšikų mūsų valdonai ne- 
najkjna, bet savo elg 
dar veisia. Privačioj įstaigos 
nesvietiškai d a r b 
skaičių mažina, o |isuome- 
ninės, valdiškos įstaigos ne
svietiškai didina. Politikie
riai visur prikiša ; 
taikūnų. Suktybių

Kadaise seneliai 
vo: Jei žmogus 
meluoti, tai pradės 
Nepasitikėk, neskol 
Kai. pradės vogti, taps plė
šiku. . J

Taip, mes net pr 
turime melagį. Žadėjo tai
ką, o veda karą.

M

draugų ir draugių ir iš ki
tų miestelių, taip pat ir už
uojautos atviručių gavau 
nuo mano draugų ir drau
gių ir pažįstamų iš kitų 
valstijų, viso 80.

Širdingai dėkoju “Lais
vės” ir “Vilnies” persona
lams už tokį atjautimą. Aš 
jaučiu, kad jūs širdingai 
mane a t jau tėtę tokioje sun
kioje valandoje, kada klau
simas buvo gyventi ar mir
ti. Aš jūsų nepamiršiu, kol 
gyvas būsiu.

George Shimaitis

kad 
me-

Montelb, Mass.
Jau daugumas žino, 

yra ruošiamas 50 metų 
no veiklos atžymėjimaS
kuris įvyks sekmadienį, spa
lio 6 d. Pradžia 1 vai. die
ną. Vieta — Olympia par
ke, Worcester, Mass. Pas 
mus jau atsiranda norinčių 
važiuoti į šį p rengimą. 
LLD 6 kuopos komitas ren
gia busą.

Kurie norite važiuoti, ma
tykite komiteto narius: M. 
Gutauskienę (tel. 587-3773), 
arba K. Ustupą. (tel.583? 
0002). Busas išeis nuo Liet. 
Tautiško Namo 12 vai. Ke
lionė į abi pusės tik $2.00.

Komitetas

Mūsų kuopų susirinkimai
LLD 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas turėtų įvykti 
pirmadienį, spalio 7 d.

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antrą 
ketvirtadienį, spalio 10-tą.

Susirinkimai atsibūna Lie
tuvių Tautiško Namo kam
bariuose 7 vai. vakare.

Valdyba

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 vah ryto, 339 
East 4th St-, Chester, Pa. 
Prašome narius dalyvauti, 
turėsime ir kitų. reikalų 
aptarti, kaip tai, laikraščio 
“Laisvės” vajų. —Kom«

(73-74)

me gat- 
li vyrai,

sur vie- 
mas yra

esiu juos

in ink tą

savo pa- 
pilna.
■sakyda- 
pradėjo 
ir vogti, 
ink jam.

ezidentą

. Sūnus

Waterbury, Conn
Po

Livorną, Mich.
Kaip išrodo, tai vasara 

jau baigėsi. O taip nesmagu, 
kad šaltas oras ateina. Aš 
jo labai nemėgstu. Gerai 
kad spaudos vajai pradeda
mi dar gražiam orui esant. 
Per vasarą mažai kas nu
veikta, nors kaip senesnio 
amžiaus žmonėms, vasarą 
reikėtų kiek daugiau pasi
darbuoti.

Aš labai priešinga nelai
kyti susirinkimų vasarą. 
Geriau žiemą sėdėti pas pe
čių, o vasarą nors kad ir 
mažas būrelis sueitume, vi
siems galima pasidalinti min
timis ir mažiau ar daugiau 
naudos apšvietai padaryti.

Mūsų LLD 52 kuopa pa
vasarį, prieš uždarymą su
sirinkimų per vasarą, nusi
tarė turėti du išvažiavimus 
—vieną pas draugus Terzas, 
kitą pas V. Smalstienę. Abu 
įvykdyti su gerom pasek
mėm.

Likusiais šventadien i a i s 
organizacijų naudai nieko 
nerengta. Aš šiuos sekma
dienius išnaudojau ir savo 
spėkomis, savoje sodyboje, 
surengiau net keturias iš
vykas. Visos buvo sėkmin
gos, tik, žinoma, vieno žmo
gaus spėkomis išvykos ne
galėjo būti didelės. Susikvie
čiau būrelį draugų, tarpe 
35 ir 40, pagaminau pietus. 
Sodyba erdvi, vietos užten
ka. Praleidome laiką nau
dingai.

Kiek pelno iš to pasida
ro, visuomet padalinu dar
bininkiškiems reikalams.

Paskutinis išvažiavimas 
įvyko rugsėjo Į5 d.' Atsilan
kė draugų ir iš toliau — ka
nadiečių atvažiavo pilna ma
šina. Draugai Eisučiai, ku
rie gyvena tolokai ant ūkės, 
irgi atsilankė. Buvo links
ma visiems, matant svečių 
iš toliau.

Kanadiečiai labai svetingi, 
pabąliavojo gražiai. Tai ir 
netuščiomis išvažiavo. Par
vežė “Liaudies Balsui” nors 
mažą dovanėlę $20. Kitas 
pelnas iš to išvažiavimo pa
naudotas spaudos vajui pa
gyvinti. “Laisvė” gavo nau
ją skaitytoją į Lietuvą už 
$12, o “Vilnis” irgi gavo 
vieną skaitytoją į Lietuvą 
už $15.

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)

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.

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. 
MFG. CORP 
WI 7-2474.

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

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

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

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

(70-82)

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
Call CUSTOM dustrial plant. Steady year round. 

Huntington Valley, Į Familiar with power wiring andcon- 
(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 
_ .' fully qualified Pressmen in the
J-'‘}<tary business forms field. Our new 

------- r'rate is as high as $4.50 per hour, 
CLERK-Typist, varied duties in'with such comprehensive benefits 

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)

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)

OPPORTUNITIES

Productlon-MaUi tenance- 
Boat Development.

We have job openings for reliable 
individuals looking for steady work

several openings for I with employer offering: good start-
ro-

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)

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: .

< I ' .* ’ ‘ .s'
OWENS YACHT DIVISION

Brunswick Corporation
8100 Stansbury Road

Dundale Maryland, 21222
Equal Opportunity Employer.

; (73-74)
Cleveland, Ohio

Iš CLM klubo susirinkimo
Klubo susirinkimas įvyko 

ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. 
Nors diena buvo graži bet 
susirinkimas nebuvo skait
lingas.

Klubo pirmininkė, kuri 
vedė mitingą, pakvietė na
res atsistojimu pagerbti dvi 
mirusias nares: Birutę Phil- 
lip-Naunčikaitę, ir jos tetą 
Oną Buividienę - Sadauskie
nę.

Buvo pranešta, kad serga 
O. Bumbulienė. Ji jau se
niai serga, bet dabar gavo 
paralyžių ir tapo išgabenta 
į ligoninę. Ją lankys M. 
Karson ir M. Butirienė.

A. Yurka turėjo operaci
ją ant akies. Linkime jam 
greit sustiprėti.

M. Lubikienė susižeidė 
ranką. Ją lankys O. Stan. 
O. Mičiulienė dar vis pas 
savo gimines gydosi bet jau 
sakoma sveikesnė. E. Lan- 
gienė ruošiasi pasiduoti li
goninėn.

Nutarta pasiųsti užuojau
tos korteles mirusiųjų šei
moms.

Mūsų narės Julės Wer
ner giminietis gydytojas 
Lietuvoje parašė sveikatos 
apsaugos klhusimu knygą, 
kurioje randasi naudingų 
patarimų. Tad nutarta, ka
da gausime knygą, turėti 
paskaitą po susirinkimo. 
Aišku, kad bus žingeidu.

Žinome, kad T. Lietuvos 
gydytojai teisingai įvertina 
kiekvieno žmogaus sveika
tą. Todėl kviečiame visas 
nares, taipgi ir viešnias, at
silankyti sekantam susirin
kime.

O. Kazilionlenė lankėsi 
New Yorke pas A. Lauru- 
šaitienę ir parvežė nuo jos 
daug linkėjimų visoms klu- 
bietėms ir visiems pažįsta-

UPHOLSTERERS
Full or part time 

Experienced on Kitchen Sot^ 
and Booths.

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

(73-75)

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)

An

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)

' 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-i
fits. Call VI 8-6100. . (73-78). gram. Call Dr. Lazare or Dr. Jakab-
___________________________ _____ | hazy at EV 6-4776.

rugsėjo 
andzevi-

Sunny-
0 Lietu-

sunkios ligos, 
mirė John E 
gyvenęs 116 
Gimė ir augi
Atvyko į šią šalį 1913 

metais į Pittston, Pa., o 
prieš 40 metų apsigyveno 
Waterburyje.

čius, 
side, 
voje.

Čia jis susitiko Madeleną 
runskis ir paėmė ją užGrunskis ir paė 

gyvenimo draugę, 
veno poriniame gyvenime 
iki jo mirties. Jis buvo Pir
mojo Karo vete 
abiejų klubų 103 i 
riu. Visą laiką di) 
Sheėt Mėtai kompanijoje ir 
prieš 10 metų išėjo 
sijos.

Jonas buvo p 
Lietuviškose kapin 
sėjo 25 d.

Jie išgy-

"anas ir 
" 48, na- 
*bo Thin

ant pen

alaidotas 
ėse rug-

fuoši a s i 
Moterų

Waterburieciai 
vykti į Lietuvių 
klubo rengiamus pi|etus spa
lio 20 d., Laisvės c 
tainėje, 157 Hunge 
Hartforde. Pietūs 
darni pirmą vai. d 
dangi visas pelną 
mas spaudos naucai, kvie
čiame ir kitų kolonijų drau
gus dalyvauti.

toro sve- 
rford St. 
bus duo- 
eną. Ka- 
,s skiria-

Teko nugirsti, kad Hart
fordo Laisvės choras vyks
ta į Worcesterio LMS ant
ros apskrities ps rengimą, 

I spalio 6 d. Jie vyks busu,

Tai taip padalintas pelnas 
iš paskutinio išvažiavimo. 
Kitų parengimų pelnas jau 
buvo paskelbtas pirmiau.

Tai tiek tegalėjau pada
ryti per vasarą. O žiemos 
sezone tai parengimai įvyks 
svetainėse. Dabar darbuo
juosi pagal išgalę spaudos 
vajui. Bet toliau už miesto 
gyvenant sunkiau — tolokai 
važinėti, telefonai irgi dau
giau kainuoja. Bet kol kas 
dar nuveikiu tuos nepato
gumus, darbuojuoši po biskį.

Dabar lauksime parengi
mų ant Porter ir klube.

Vera Smalstiene

Tariami ugnikalniai
Tar y b i n i a i tyrinėtojai 

ruošiasi nusileisti į ežerus, 
kurie susidarė ugnikalnių 
krateriuose Kurilų salyne. 
Jie paims išsiskiriančių po 
vandeniu dujų pavyzdžius, 
nufotografuos dugno relje-

Šie duomenys padės su
kurti metodus povandeni
niams ugnikalniams tyrinė
ti.

tai patarimas hartfotdie- 
čiams susisiekti su L. Že
maitiene arba kitais choro 
nariais užsiregistruoti vie-*

J. Strižauskas

CHEMICAL Laboratory Technician. 
Full time, with “golden hands” for 
vital Research & Development pro

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

Apply in person.
PHILA NAIL & FASTENER 

38th & Poplar Sts.
(73-75)

“Paveikslų galerija” uoloje
Prie Baikalo, ant stačios 

marmuro uolos atrastas tik
ras stebuklas—bronzos am
žiuje gyvenusių senovės 
žmonių “meno metraštis”. 
Akmeniniais kaltais m a r- 
mure giliai iškalti gulbių, 
skitų stepių elnių, plačepe- 
č i ų žmogiukų kontūrai. 
“Paveikslų galerijai” prie 
Baikalo —apie trys su pu
se tūkstančio metų.

. ........... ■ ■■ ■ ----------------------------

miems. Laurušaitienė rim
tai serga. Ji taipgi neteko 
savo mylimos dukrelės, dėl 
ko ji labai liūdi. Visos klu- 
bietės siunčiame Laurušai- 
tienei linkėjimus greit paš- 
veikti ir giliai ją užjaučia
me jos liūdesio valandoje.

Sekantis Moterų klubo 
susirinkimas įvyks spalio 
10 d. paprastoje vietoje ant 
Shaw Avenue.

(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.
(73-76)

MACHINISTS
$5 PER HOUR

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

Call 617-933-0562 j
(73-74)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

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

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

(73-Š0)

Warehouseman.
Hatboro area manufacturer. 

Good benefits. 
KEYSTONE BRASS A RUBBER CO. 
326 Jacksonville Rd., H&tboro, Fa. 
Phone OS 5-6700, ext. 40. (73-78)

Mexico City. — Meksikos 
provincijoje Chiapas žemės 
drebėjimas užmušė 15 žmo
nių ir 500 sužeidė.
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Iš Stases Mieželaitienes vizito
Gaila, kad TSRS Lenin - 

nes premijos laureato poeto 
Eduardo Mieželaičio žmona 
Stasė taip trumpai pabuvo
jo New Yorke. Ji atvyko 
penktadienio popietę ir iš
vyko antradienį 2:55 vai. po 
pietų. Vienok ji susitiko su 
nemažai jau jai pažįstamų 
žmonių iš jų viešėjimo Ta
rybų Lietuvoje ir su nema
žu būreliu pirmą kartą.

Tik atvykus, penktadienio 
vakare, S. Mieželaitienė ap
silankė pas aidiečius, kur
laikė repeticijas tą vakarą. 
Aidiečiai priėmė Stasę s 
vaišėmis, su programėl 
Apie tai buvo rašyta Aico 
choro korespondentės H. 
Feiferienės.

šeštadienį Mieželaitier
praleido gerą dalį dienos 
New Yorke. Ansilankė Gug
genheim ir Metropolitan 
Art muziejuose, pasidairė 
po miestą, pamatė Linco 
Center.
nas Bronę ir Walterj Ke 
šulius. kur iau rado sus 
rinkusia gražia grupę dra1 
gų Keršulių žaliuojančian 
sodelyje.

Bronė ir Walteris mane, 
kad šis suėjimas tik S. Mi ?- 
želaitienės priimtuvėms. b ?t 
kada susėdom apie pilmi 
apkrautą s t a 1 a visokiais 
skanumvnais, sužinoj o m ę, 
kad mielajam Walteriui si 
kako 80 metų ir šia pr 
ga palinkėsime jam ilgiai 
siu metu.

Keršuliams staigmena bi 
vo. kai Nellie Ventienė at
nešė puikų tortą su dep-ap- 
čiomis žvakėmis. O ki 
staigmena buvo, kai Amei

e

u

ė

n
Vakarop nuvyko

1- 
e

)-
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koje gyvenantieji T. Lietu
vos piliečiai įteikė gražaus 
albumo formoje pasveikini
mą Keršuliams. Buvo ir 
daugiau pasveikinimų.

Sekmadienį Stasė pralei
do važinėdama po New 
Yorko apylinkes. Ji buvo 
Coney Islande, Rockaway 
ir Jones Beach, 
žiavo veik visus 
East ir Hudson 
matė Wall Strytą, Harlemą 
ir daugiau. Argi viską gali
ma suminėti. Tą pati va
karą buvo sustojusi “Vieny
bės” įstaigoje, kur malo
niai priėmė ją ir kitus pa
kviestus svečius “Vienybės” 
leidėja V. Tysliavienė.

Pirmadienį vėl Stasė va
žiavo j New Yorką. Matė 
Jungtiniu Tautų gražius rū
mus, biblioteką, valgėme 
Jungtinių Tautų delegatų 
puošniame restorane. Po 
nietu viešnia nuvvko i Ra
dio Citv Music Hall- Vaka
re matė Broadway ir visą 
New Yorka iš Rainbow 
Room aukščio, kuris randa
si Radio Citv pastate ant 
pat viršaus. 65-o j a aukšto.

Antradieni sustojo nas 
draugus Ventus, o paskiau 
vyko i aerouosta. Ten atsi
sveikino su ja išleisti atvy
kusiais draugais, kur iškri
to visiems ne viena ašara, 
ir mūsų gerbiama Stasė sė-

“Aeroflotą”...

Ji perva- 
tiltus per 
upes. Ji

Ieva

Wasbingtonas.-Kariniam 
lėktuvui nukritus Wake sa
loje užmušta 11 karių.
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as well as that of each individual 
must be given.)

Name & Address:

Laisve. Inc.. 102-02 Liberty Ave.. 
Ozone Park. N. Y. 11417.

George Wares, President. 104 
8th St., Brooklyn. N. Y. 11211.

Lillian Belte, Bus. Mgr.. 84-3& 
87th St., Woodhaven, N. Y. 11

Paul Venta. Pres, and 
139-21—85th Dr., Jamaica, 
11435.

Stephen Vetchkis, Secy, 
88 St., Woodhaven, N. Y. 11|4:

8. Known Bondholders, 
gagees, and other Security Holhi 
owning or holding 1 percent or n> 
of total amount of Bonds, Mortgi i; 
or other Securities (if there i 
none, so state).

Lithuanian Cooperative Publ. J Joe., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park, N. Y. 11417.

Jonas S. Lazauskas, 114-15—1J!! 
St., Ozone Park, N.Y. 11420.

Paul Venta, 139-21—«5th 
Jamaica, N. Y. 11435.

Al Nevins. 76-66 Austin St., : 
rest Hills, N. Y. 11375.

Wm. Baltrusaitls, 13 Logan 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Gus pirzuvait, 2729 W. 33rd 
Brooklyn, N. Y. 11224.

ed
Tuesdays & Fridays, except in CEise

of 
inty.

>rs 
be

N-

(Name and address):
102-02 Liberty Ave..

An-
St.,

ad-

ra- 
be

if 
—! 

ual

or-

No.

21.
Tr4as..
N.

21.
Mjort- 

ers 
lore 
iges 
are

2nd

St.,

St.,

, 130 Euclid Avenue, 
Brooklyn. N. Y. 11208.' ;

Michael Stakoff. DeWitt Ave.. 
Brooklyn. N. Y. 11207.

Vera Buhkus. 130-51 86th Rd.. 
Jamaica. N. Y. 11435. !

Stenhen Vetchkiš, R4-06—88th St., 
Woodhaven. N. Y. 11421.

John Rushinskas. 2R83 W 12th 
Street. Brooklyn. N. Y. 11224.

9. For c o m d 1 e t i o n by non
profit organizations authorized to 
mail at special rates (Section 
132122, Postal Manual).

The purpose, function, and non
profit status of this organization 
and the exempt status for Federal 
income tax purposes—(check one)— 
Have not changed during preceding 
12 months. (No.) Have changed 
dūrine preceding 12 months. (No.) 
(If changed, publisher must sub
mit explanation of change with this 
statement.)

10. Extent and nature of cir
culation.

Average No. conies each 
during preceding 12 months:

a) Total No. copies printed 
Press Run)—3,055.

b)

issue

(Net

o 
d)

e)

Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers. Street Vendors and 
Counter Sales. 315.

2. Mail subscription.
Total Paid Circulation.
Free distribution
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 

and D). 2,860.
f) Office Use. left-over, unac

counted, spoiled after printing

(Sum of E & F—should 
net press run shown in 

3,055.

2.545.
2,860.

(including

■ 195.
g) Totai 

equal 
A).

Actual number of copies of single 
issue published nearest to Filing 
date:

a) Total No. conies printed (Net 
Press Run).

b)
and
and

d)

e)

f)

g)

3,055.
Paid Circulation:
1. Sales through Dealers 

Carriers, Street Vendors 
Counter Sales. 315.
2. Mail Subscription. 2,545. 

Total Paid Circulation. 2,860. 
Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 

and D). 2,860.
Office Use, left-over, 
counted, spoiled after 
ing, 195.

Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in 

A). 3,055.
I certify that the statements made 

by me above are correct and com
plete. z

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.

unac- 
print-

Neteisingai infoi
Neseniai išėjo, k 

tus pavėlavęs, J. K; 
Bostone leistos Let 
ciklopedijosXV tom 
698 muzikas Vlads 
bėnas rašo apie 
dainininkus, dairi a 
New Yorko Metropolitan 
Opera House. Ten, 
jis mini A. Vokei 
Verikaitį ir D. Mo 
tę, kaip ten dairi 
Tai netiesa, tai grynai po
litinė propaganda! 
vienas ten nedainavo. 
Voketaitis dainavo 
ropolitan Nationa 
Co., kuri, kain Meti 
Opera House filialas, du 
metu provincijoje g 
vo, Po to, subankrotavo ir 
likvidavosi.

Kaip neteisinga: V. Ja- 
kubėnas enciklopedijos skai
tytojus informuoja 
matyti dar ir iš te 
rašte tiksliai užtyl 
N. Y. Metropolitan Opera 
House tris metus dainavusį 
čikagieti A. Brazi. Klausi
mas — kokia naud 
iškreiptos informacijos?

Bloga, kai period 
nors politikaudamds faktus 
iškraipo, bet kelis kart blo
ginu, kai tiesa žalojama en- 
ciklopediioje, kuri 
būti teisingos infc 
šaltinis.

muoja 
elis me- 
apočiaus 
avių en- 
as. Pusi. 

3 s Jaku- 
ie tuvius 
vusius

be kitų,

ngirdai- 
avusius.

Jų nei

tik Met- 
Opera 

•opolitan

astrolia-

, galima 
. kad jo 
ima apie

a iš taip

ko i e kas

turėtų 
rmacijos

iš Jung- 
kinės de-

Geo. Bali rezignavo
Washingtonas. — George 

W. Bali rezignavo 
tiniu Tautu ameri
lokacijos pirmininko vietos, 
kad galėtų daugiau pa
dėti demokratu kandidatui 
HnmphreV rinkim: 
J Prez. Johhsonąs 
top paskyrė Jame 
Wiggins, dienrašč 
šhington Post” redaktorių.

uose^
į * » ■ . .

top vie- 
s Russell 
io “Wa-

aikraštį 
ąrsto lei- 
s “Balti- 
can” bu- 
o ir tele- 

streiko.

Streikas sulaikė
Baltimore.— .He 

džiamas. dienrašti 
more News Amer: 
vo sulaikytas radr 
vizijos darbininkų 
Streikieriai niketavo laik
raščio leidyklą.

Washingtnnas. 4~ Aukš
čiausiojo Teismo 
Douglas sulaikė 
Vietnamą 93 reze 
New Yorko. Jie šako, kad 
nelegalus jų vežiir 
frontą. Pirmiau j 
113 rezervistų.

teisėjas 
vežimų i 
wistus iš

as į karo 
s sulaikė

Pakelia automobil. kainas
Detroitas. — Gejneral Mo

tors korporacija 
kad ji pakelia 1969 metų 
automobiliams kainas 2 pro
centais. Teks mokėti apie 
$70 daugiau.

paskelbė.

Seniausi gyvybės ženklai 
San Diego, Calif, 

bert E. J. Engei, 
graphv instituto 
naskelbė, kad jis 
bilijono metų sėmimo gyvy
bės ženklus žeme 
vaalyje, Pietų Af

.—Dr. Al-
Oceano- 

geologas. 
surado 3į

je Trans- 
rikoje.

UODUS 
okratinėje

Iš PABŪKLO Į
Vokietijos Dem 

Respublikoje taųĮ> nutarta 
kovoti su uodais. Iš speci
alių aerozolinių pabūklų bus 
apšaudomos vietos, kur 
daugiausia veisiasi uodai. 
Tokiu būdu numatoma ap
saugoti nuo uodŲ poilsiau
tojus Baltijos jūros pakran
tėse.

Iš speci-

A. Petriką

Nuogumas kino ekrane ir
teatro scenoje

ir teatro scenoje
Kai kurie cinikai teigia, 

jog NewYorkas yra “nuo
galių kolonija”, jog jis gy
vena “nuogumo eksplozijos 
erą“, jog tik policininko 
lazda sulaiko ekshibicinin- 
kus nuo masinio bei totali
nio apsinuoginimo, etc.

Kad Amerikoniškoji mo
ralybė, ar, tiksliau sakant, 
tos moralybės, interpretaci
ja, “apsivertė aukštyn ko
jom”, tai tiesa. Prieš kelio
lika metų, mūsų “viešosios 
moralybės saugotojai”, kaip 
apsimetamai drovi moteris, 
sekso (lyties) požiūriu bu
vo labai skrupulingi. Bet 
koks dviprasmiškumas bu
vo griežtai draudžiamas. 
Burlesko rūšies teatrai, 
kaip nemoralaus “stripty- 
zo” eksponuotojai, buvo už
daryti.

Kryžiaus karas skelbta 
tokiems autoriams bei jų 
kūriniams, kaip L i 1 i j o s 
Smith “Strange Fruit.” 
D r e i s e rio “Amerikoniška 
tragedija” (išversta ir i lie
tuvių kalba). Joyce’o “Ulys
ses,” persekioti veikalai 
prancūzu rašytojo B. Zola, 
L. Tolstojaus, Volterio Mau- 
nassanto. Steinbecko, Du- 
maso, Hemingway aus ir 
kitų liberalesniu rašytoiu. 
New Yorko naštas laikė 
“nešvank i a i s ” (“begėdiš
kais”) net Siksto konlvčios 
Vatikane sięnpv a i z,d ž i u s 
(“murals”), - tapvtus. Pagar
sėjusio dailininko B. Michel
angelo XVI amž. Biblijos 
(Senojo testamento) “Gies
mių giesjnė” ( žydu ^.kara
liaus Saliamęnp erotinė po
ema) vadinta, “šlykščiausią 
nornografija,” etc. Dauge
lis : graiku, romėnu, anglu, 
rusų ir kitu i tautu klasiki
niu rašytoju įhuvo vadinami 
“pomog r a fą j o s šinkuoto- 
iais” ir pan. - .

Į kitą kraštutinybę ,
Šiuo metu pasukta į kitą, 

priešingą, kraštutinvbe, ypa
tingai pastarųjų dešimties 
metų eigoj. 1983 m. vienas 
fpderalis teisėjas nuspren
dė, jog “Ulysses” nėra por
nografinė ar “afrodizinė” 
(lyties aistras sukelianti) 
knyga, bet “emetine” (vem
ti verčianti) knyga, todėl pla- 
tintina. 1957 m. (Roth’o by
los atveju) vyriausias šalies 
teismas patvarkė, jog gyve
nimą ar gyventoiu jausmus 
(kad. ir erotjnius) vaizduo- 
ianti literatūra — nėra nor- 
nografiia ar abscenišku- 
mas (nešvankumas).

Kas tuomet galėjo įsivaiz
duoti. kad šiuo metu mote
rys vaikščios gatvėmis vos

pusę šlaunų pridengiančiais 
“mini” sijonėliais? Kalifor
nijoje ir kitose valstijose 
tūlų restoranų padavėjos 
(“veit erkes”) dirba ligi 
juosmens visiškai apsinuo
ginę (“topless”). Tą “ma
da” buvo pradėta įvesti ir 
New Yorko restoranuose, 
bet miesto valdžia uždrau
dė—kol kas!
Kino ekranuose rodomi 
filmai, kuriuose aktoriai 
(vyrai ir moterys) visiškai 
apsinuogina, ne tik nuogą 
krūtinę demonstruoja. Ypa
čiai filmai, daryti Prancūzi
joje, Italijoje, Švedijoje, Da
nijoje ir kitur — kūno ne
slepia Amerikoje apynuo- 
gius filmus pirmiausia pra
dėjo gaminti “užkulisyje” t. 
v. “avangardiniai produce- 
riai,” kurie Broadway te
atruose dar nedrįso pasi
rodyti. Dabar jau ir Holly- 
woodo filmininkai nuo 
“avangardistų” neatsilieka. 
Nuogumas jau yra ir jų 
“pirmosios kategorijos pre
kė” Broadway teatruose.

Dramos teatrai
Nuo kino neatsilieka ir 

dramos teatrai. Jų promo- 
teriai teigia, jog kinas, nuo
gomis scenomis, paveržia iš 
jų publiką. Jie reikalauja 
lygaus moralumo, ar amo
ralumo, standarto. Sako: 
“Teatras turi būti jau lais
vas, kaip dailės galerija. 
Jeigu skulptūra ar tapyba 
gali nuogą kūną vaizduoti, 
tai kodėl neleisti teatrui? 
Juk teatras atspindi gyve
nimą,' taigi ir lytini gyveni
mą. Todėl nuogo kūno- pa
rodymas nepažeidžia drovu
mo sąvokos.” . i
1 Tačiau * jie užmiršta tai, 
kad, anot, romėnų, kas leis
tina Jupiteriui, nėra leisti
na jaučiui!

Nebūtų dar taip bloga, 
i eigų teatralai, 
kai, apsiribotų 
mo parodymu,
tuo apsiprastų. Bet jie ei
na daug toliau: be jokios 
priedangos, ar visai menkai 
nrisidenge, vvrai pavaiz
duoja lytini akta su moteri
mis visų akivaizdoje. Dar 
daugiau: scenoje, ar ekra
ne, na vaizduodami “in ac
tion” visokie Ivtiniai iškry
pėliai. homoseksuaalai, pe
derastai. lesbietės. ir kt. Ir 
policija i tai nesikiša, nes 
teismai “už gyvenimo pa
vaizdavime” (kad ir lyti
nio) aktorių, ar promote- 
riu. nebaudžia.

Daugiausia New Yorke
Kas seka teatro apžval

gas spaudoje, gali matyti,

kas dedasi New Yorke. Kai 
kuriuose kituose miestuose, 
kaip pav. Bostone, Phila- 
delphijoje, etc., kur teatrų 
iš viso nedaug, ar jų suvis 
nėra, tokių dramų ar fil
mų rodyti neleidžia. Tų 
miestų “moralybės saugoto
jai” literatūrą ir teatrą 
stropiai cenzūruoja. Tačiau 
visai neseniai spaudoje pa
skelbta Pennsylvanijos ka
lėjimų padėtis, kur šimtai 
kalinių masiškai verčiasi 
homoseksualizmu bei pede- 
rastija. Kalėjimų sargai j 
tai nereaguoja, o kai kurie 
jų net ir patys prie to 
“sporto” prisideda. Kovoda
ma prieš nemoralybę spau
doje ir teatre, vietos valdžia 
toleruoja dar didesnę nemo
ralybę kalėjimuose.

Daugelis švietėjų sako, 
jog šių dienų teatras vaiz
duoja gadynės dvasią: iš lo
ginio jis perėjo j fenomeno
loginį. Tačiau reikia tikėti, 
jog nuogumo bei perdėto 
sekso kulto bliztresvs pama
žu nubluks. “Mini“ sijonė
liai, kaip sekso jaukas 
(“bait”), jau pradeda eiti 
iš mados. Kai jie nustos 
vyrus žavėję, atsisakys jų 
pačios moterys.

Jį

Mote-
1 vai.

Parengimą kalendorius
Spalio 13 d.

Piknikas pas Čiurliu^ 
Pattenburg, N. J.

Spalio 20 d.
Niujorko Lietuvių 

rų klubo banketas,
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.

ir filminin- 
tik nuogu- 
žmonės su

I. Mizarįenės grįžimo iš Lietuvos proga 
Niujorko Lietuvių Moterų klubas ;

RUOŠIA PIETUS
Sekmadienį, Spalio 20 d., 1968

“LAISVĖS” SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pradžia 1 vai. dieną Įėjimas $3.50

Išgirsime Ievos Mizarienės įspūdžius iš jos misijos 
į Tarybų Lietuvą. Kaip visi žinome, Ieva ten išbuvo 
veik tris mėnesius, nuvežusi savo vyro, Rojaus, pa
laikus. Ji taipgi plačiai pavažinėjo po. T- Lietuvą.

BUS IR MENINĖ PROGRAMA
4 Kviečia Valdyba

Gražiausiai pavyko 
draugių pagerbtuvės
Praėjusio šeštadienio ban

ketas pagerbimui Lilijos ir 
Stefanijos kuo puikiausiai 
pavyko. Salė buvo pilnutė
lė gražios publikos—laisvie- 
čių ir jų bičiulių.

Tai buvo kartu ir “Lais
vės” vajaus atidarymas. 
Paprašius ii’ paraginus^ pub
lika dosniai paaukojo į spe
cialų penkiolikos tūkstan
čių dolerių fondą;
i < Visa šio nepaprasto ban
keto eiga bus mūsų kores
pondentės Verutės Bunkie- 
nes aprašyta penktadienio 
“Laisvėje.”

Važiuosime pas Čiurlius 
j pikniką

, Girdisi, kad daug niujor
kiečių ruošiasi spalio 13 
dieną vykti į Pattenburg, 
N. J., pas čiurlius į pikniką. 
Juk tai jau bus šio sezono 
paskutinis parengimas po 
atviru dangumi.

Bet kaip ir visada, yra 
problema su pasiekimu pik
niko vietos, čia reikia su
sitarimo tarp tų, kurie tu
ri automobilius ir, tų, ku
rie nori važiuoti, bet savo 
mašinų neturi. Iš anksto rei
kia vieniems su kitais susi
siekti ir susitarti.

Labai prašome visus lais- 
viečius šiuo reikalu koope
ruoti. Kurie turite auto
mobilius, važiuokite į paren
gimą pilnais.

Londonas. - Jungtinės 
Arabų Respublikos (Egip
to) užsienio reikalų minist
ras Riad pareiškė, kad tarp 
arabų ir Izraelio karas gali 
tuoj atsinaujinti, kadangi 
“Izraelis tęsia savo agresi
ją,” prieš arabus.

Mirė Delkaus sūnus
Aleksandras Deikus, Jr., 

staiga mirė rugsėjo 28 d. 
Laidos spalio 1. Pašarvo
tas Fred H. McGrath šer-$ 
meninėje.

Alex Deikus, plačiai 
žįstamo lietuvių klubų dar
buotojo Deikaus sūnus, ka
ro prieš fašizmą metu tar
navo Jungtinių Valstijų ka
rinėse jėgose leitenanto 
laipsnyje. Mirė vos sulau
kęs 50 metų.

Ankstyba mirtis vetera- • 
nūs skina.

Žinią telefonu pranešė J. 
Lazauskas.

Du studentai užmušti
Montevideo, Urugvajus.- 

Policija užmušė du studen
tus sužeidė apie šimtą de- 
monstrantų prieš val
džios skelbiamą programą, 
kuri blogina darbo žmonių 
gyvenimą.

PRANEŠIMAI '
. OZONE PARK, N. Y.^
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia- 
odienį, spalio 2, Laisvės” sa
lėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Prašome visų kuopos narių 
dalyvauti. Aptarsime savo 
parengima, įvykstantį gruo
džio 15 d.

Valdyba

OZONE PARK
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos susirinki
mas įvyks spalio 8 dieną, 
2 valandą po pietų. Tai 
bus labai svarbus susirin
kimas. Tarp kitų reikalų, 
turėsime rimtai aptarti pla
nuojamos dailės parodos at
einančią žiemą klausimu 
Laikas konkrečiai tuo reikae^ 
lu pasitarti. Turime ir ki
tų svarbių klausimų.

Visi nariai labai labai ra
ginami susirinkime daly
vauti.

Valdyba (74-76)

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)

JOHN JUREVICH
Mirė spalio 1 d., 1966 m.

Sukanka dveji metai kai mirė mano 
mylimas vyras Jonas. Lieku liūdesy j.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y.




