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KRISLAI
Didelis laimėjimas
Viešųjų mokyklų problema 
Parengimai salėse 
Ir mano sveikinimas 
Piktas pagrūmojimas 
Kam ir kodėl?

— Rašo A. Bimba —
Teismo keliu privertimas 

Minnesotos reakcinių valdinin
kų įtraukti Komunistų Parti
jos kandidatus į prezidentinių 
kwdidatu sąrašą yra svarbus, 
gražus demokratijos laimėji
mas. šiuo patvarkymu teis
mas sudavė smūgį 1954 metų 
įstatymui, pagal kurį visą lai
ką komunistų veikla yra truk
doma.

Reikia manyti, kad Minne- 
sotoje laimėjimas gerai atsi
lieps į Komunistų Partijos da
lyvavimą prezident i n i u o s e 
rinkimuose ir visoje eilėje ki
tų valstijų. Valstijų sekreto
riai ir prokurorai turės rimtai 
apsigalvoti pirma, negu brau
kys šios partijos kandidatus iš 
oficialaus sąrašo.

New Yorko miesto viešųjų 
mokykhj sistema gilioje krizė
je. Iki šiol ji buvo kietai cen
tralizuota. Mokytojus samdy
davo ir paleisdavo Miesto 
švietimo Taryba. Ir visas fi
nansavimas ėjo iš vieno cent-

Bet miestas milžiniškas. Yra 
daugiau kaip 900 mokyklų. Jo
se ^noko beveik 6'0,Q00 ijioky? 
tojų. Kilo n&sfskufi'dnnų, kad 
kai kuriose lūiėąto dėtyse mo
kyklos blogai tvarkomos, kad 
jų apylinkių gyventojai ir vai
kų tėvai neturi jokios įtakos, 
jokios kontrolės. Ypač skun
dėsi negrai ir puertorikiečiai.

Todėl nutarta mokyklų sis
temą decentralizuoti. Miestas 
padalytas į 30 mokyklinių di- 
striktų su jų tarybomis ir vir
šininkais. Iš pradžių prakti
koje daromas bandymas tik su 
keliais distriktais.

Tuoj kilo problema: viena
me distrikte pradėta mokyto
jus atleidinėti ir jų vieton sta
tyti kitus. Sukilo mokytojai. 
Kilo streikas.

Mokytojų unija turi sutartį 
su miestu. Reikalauja, kad tos 
sutarties būtų laikomasi.
^Tai sunkus klausimas. Kiek 

Miesto švietimo Taryba, o 
kiek^distriktų vadovybės turi 
galias ir teisių ? Ar galima 
palikti, kad' distriktų vadai 
turėtų galią nesiskaityti su 
unijos sutartimi su miestu ?

Nežinia, kaip šis klausimas 
bus galutinai išspręstas.

Vasara su piknikais jau fak- 
tinai nukeliavo į istoriją. Vi
sų mūsų dėmesys turi nukryp
ti į sales su jų koncertais, va* 
karienėmis, banketais, sueigo
mis ir sueigėlėmis.

Visur turėkime galvoje “Lai 
svės” vajaus reikalus. Paren
gimuose ir sueigose gera pro
ga su žmonėmis susieiti ir 
gauti laikraščiams paramos.

šiemet, kaip pastebėjote, 
“Laisvės” kolektyvo pasimota 
aukomis ir parengimų pelnu 
sukelti penkiolika tūkstančių 
dolerių.

Pasitikime laisviečių darbš
tumu ir nuoširdumu.

fllniaus “Tiesoje” (rugs. 26 
skaitau, kad įžymusis Ta
rybų t Lietuvos muzikas Jonas 
(tęsinys 6-me pusi.)

Komunistai teisme 
laimėjo

Minneapolis, Minn. — Fe
kalinis trijų teisėjų teis- 

nras patvarkė, kad prezi- 
entiniai Kampartijos kan- 
datai Mitchell ir Zagarell 

turi teisę būti ant rinkimų 
baloto ir kad 1954 metų Ko
munistinės Kontrolės Aktas 
^draudžia komunistų kan- 
datams būti ant baloto.
Minnesotos valstijos sek

retorius Donovan dabar tei
smo priverstas uždėti ant 
baloto komunistų kandida

d

d 
d

n 
d

tus. Pirmiau jis buvo pat
varkęs, kad komunistų kan
didatai negali būt ant ba
loto. ■

Teismui padėjo generali
nis prokuroras Clark bylos 
išdėstyme (brief), kuriame 
jis nurodė, kad komunistai 
gali būti ant baloto.

Komunistų laimėjimui pa
dėjo ir Civilinių Laisvių Są
junga, kovodama už rinki
mų baloto laisvę.

Jungtines Valstijos pasižada 
ginti Vakarų Vokietiją

Jungtinių Tautų Genera-
linėje Asamblėjoje kalbėda
mas, Jungtinių Valstijų val
stybinis sekretorius Rusk 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos gins Vakarų Vo- 

etiją, jeigu Tarybų Sąjunk
ga ir jos sąjungininkai pa
naudotų militarinę jėgą 
prieš Vakarų Vokietiją.

Rusk toliau nurodė, kad
NATO militarinė sąjunga 
bus taipgi panaudota Vak.

Vokietijai apginti. Rusk 
smerkė Varšuvos Sutarties 
jėgų įsikišimą į Čekoslova
kiją

Tuo metu, kai Rusk kal
bėjo, galerijoje desėtkas tai
kos kovotojų demontraty- 
viai šaukė: “Sulaikykite ka
rą Vietname, parvežkite ka
reivius namo”. Jų šūkiai nu
skambėjo per visą assam- 
blėją, pasiekė radiją, tele
viziją ir spaudą.

i i Teisėj as ‘Fortas ištraukė savo 
i i kandidatūrą Auksė. Teismui

Washingtonas. — Teisė- 
i as Fortas spalio 2 d. pa
liškė, kad jis ištraukia sa- 
o kandidatūrą Aukščiau- 
ojo Teismo vyriausiam

v
s:
teisėjui. Kartu jis patarė ir 
prez. Johnsonui jo vieton 
P

konstituciniai tragiškas”.
Daugelis dabar manoj kad 

senate nusistatymas 'prieš 
Fortas gali turėti antisemi
tizmo, kadangi Fortas yra 
žydų kilmės.

Johnsonui jo vieton 
askirti kitą kandidatą.
Priimdamas Fortaso pa- 

arimą, prez. Johnson pasa
kė, kad senato išstojimas 
prieš Fortas yra kartu “de- 
struktyvis ir kraštutinis už
puolimas ant Aukšč. Teis
mo”, taipgi “istoriniai ir

Motinos gina studentus
Mexico City. — Sostinėje 

įvyko 5,000 motinų demons
tracija. Jos reikalavo paleis
ti iš kalėjimų areštuotus 
studentų demonstracijos 
metu.

Policija sulaikineja 
protestuojančius

Teismas verčią uniją 
priimti negrus

“LAISVES” VAJUS
\ GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

y Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. . •.................... 664
Connecticut valstijos vajininkai ........................ 577
M. Valilionienė, Miami, Fla.................................... 372
So. Boston, Mass, vajininkai ...........................  240
Chicago, Ill. ........................   166
V. Sutkienė—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif.......................................... 156
Rochester, N. Y.................... • •.................. .... 150
New Jersey valstijos vajininkai............................108
Scranton, Pa. ...................... • •..................• •......... 96
A. Račkauskienė—M. Kazlauskienė,

Haverhill, Mass............................................... 96

L. Tilwick, Easton, Pa................ 72
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 56
Kanadiečiai ................................... 38

(Tąsa 6-me pusi.)

Gromyko ragina tartis dėl ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo

Jungtinių Tautų Genera
linėje Asamblėjoje kalbėda
mas, Tarybų Sąjungos, už
sienio reikalų ministras 
Gromyko ragino tartis deT 
nusiginklavimo/ir g i n k Tų 
kontrolės. Tai būtų svarbus 
žygis taiką pasaulyje išlai
kyti.

Gromyko atsakė JAV vals
tybiniam sekretoriui Rus- 
kui, kad Varšuvos Sutar
ties socialistinių valsty
bių įsikišimas į Čekoslova

kiją buvo būtinas socialisti
nių šalių apsaugai nuo im
perializmo. Tarybų Sąjun
ga niekad netoleruos ir ne
leis silpninti socialistines 
šalis Rytų Europoje.
/Jis priminė Amerikai bū

tiną reikalą . b a i g t i karą 
Vietname. Tarybų Sąjunga 
sutinka kooperuoti ir suda
ryti bendrą veiklą “su bur
žuazinių šalių valdžiomis 
tikslu išvengti naujo pasau
linio karo.”

KABLEGRAMOS IS LIETVVOS

Armija ir policija 
kovoja studentus

Meksikos miestas. — Sos
tinėje policija ir armija, puo
la iš visų pusių demonstruo
jančius studentus. Demon
stracijoje dalyvauja dau
giau kaip 10,000 studentų. 
Policija ir armija puolė de
monstrantus visa jėga. Ne 
tik ašarinės bombos ir laz
dos panaudotos, bet ir kul
kos užmušė daugiau kaip 
50 studentų. Daugiau kaip

500 sužeistų, 1,500 areštuo
ta. *

Studentai reikalauja pa
leisti iš kalėjimų areštuotus 
studentus, sulaikyti polici
jos ir armijos brutalumą, 
suteikti daugiau teisių uni
versitete.

Kautynėse studentai su
degino keletą autobusų, ap
mėtė policiją ir kareivius 
akmenimis, bonkomis, pami- 
dorais. Kova tebesiaučia.

Ku Khix Klanas nori padėti 
kaltinamajam Kingo užmušime
Memphis, La. — Ku Klux 

Klano vadovas J. B. Stoner 
turėjo pasitarimą su James 
Earl Ray, kaltinamu užmu
šime Martin Luther King. 
Pasitarimui į kalėjimą jis 
atvyko iš Georgia valstijos 
tikslu sužinoti, kokią pagal
ba bus jam reikalinga.

Stoner gerai -žinomas ra
sistinės National States 
Rights partijos vadovas, ge
ras j Wallaeę ’ kandidatūros 
rėmėjas, prieš negrus tero

ro puoselėtojas. Jis nori pa
dėti tiems, kurie kovoja 
prieš negrus.

Pittsburgh, Pa. — Univer
siteto studentų komitetas 
rekalauja daugiau teis i ų 
universiteto reikaluose.

Kinija mini sukaktį
• Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika mini 19 me
tų sukaktį nuo sociąlistinės 

l ^evoliucijos laimėjimo.

Vakarų Vokietijoje sukurta 
legali Komunistų Partija

Washingtonas. — Policija 
užstojo duris kongresinės 
Cannon raštinės, kurioje ei- 
r a kongresinio Neameriki- 
rės Veiklos Komiteto veda
mi tyrinėjimai. Protestantai 
j: ries karą Vietname nebuvo 
vidun įleisti.

Policija teigia, kad kam
barys perpildytas žmonė
mis. Bet jis perpildytas dau
giausia su kongresinio ko
miteto leidimais atėjusiais 
ragangaudžių šalininkais.

Tyrinėja, kiek komunistai 
t iri įtakos taikos organiza- 

ijose ir studentuose.c

Ragina panaikinti JAV baz.
Ankara. — Turkijos Dar- 

o Partija savo susirinkime 
utarė raginti valdžią imtis 
•riemonių Amerikos milita- 
inėms bazėms panaikinti.

b

Pekinas. — Kinija ir Šiau
rės Vietnamas pasirašė pre
kybos sutartį.

Cincinnati, Ohio. — Fede
ralinis teismas patvarkė, 
kad International Brother
hood of EleętHcal. Workers 
lokalas 212 privalo priimti 
negrus, kuriems iki šiol bu
vo to lokalo durys kietai už
rakintos.

Teismas padarė nuospren
dį, pasiremdamas 1899 me
tų Civilinių Teisių Aktu, 
kuris draudžia palaikyti ra
sinę diskriminaciją.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas ir ministe- 
rių taryba pasveikino Kini
jos Liaudies Respubliką su 
jos 19 metų sukaktimi.

Lagos. — Nigeri j o š r e s- 
publika mini 8 metinę su
kaktį nuo nepriklausomybės 
iškovojimo. Civilinis karas 
Biafra provincijoje dar vis 
tebesiaučia.

Petrylai įgarbės raštas
Vilnius.—Už ilgametį ne

priekaištingą ■ dairi) ą ir akty
vią visuomeninę politinę 
veiklą, ryšium su šešiasde
šimtosiomis gimimo metinė
mis, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi
umas apdovanojo ministrų 
tarybos reikalų valdytoją 
Danielių Petrylą Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštu.

NAUJI KINAI
Kaunas. — Miestų staty

bos. projektavimo instituto 
Kauno filiale gimsta nauji 
kinų projektai. Pramonės 
prospekte išaugs 400 vietų 
kinas “Dainava”, kurio tipi
nį projektą patobulino ar
chitektas Jonas Navakas.

Panašia sale kinas numa
tytas pastatyti Sąjungos 
aikštėje. Jam projektą ruo
šia architektės Ninos Spi- 
kienės vadovaujama grupė.

Antanas Vaivutskas

Frankfurt, Yak. Vokieti
ja. — Trisdešimts vienas 
komunistas paskelbė mani
festą, kuriame, pareiškiama, 
kad jie sukūrė legalią Ko
munistų Partiją Vakarų 
Vokietijoje. Partija veik
sianti prisitaikydama prie 
Vak. Vokietijos konstituci
jos.

Šios partijos vadovas — 
Kurt Bachman. Hitlerinio 
režimo metu jis buvo už
sienyje. 1945 m. grįžo Vak.

Vokietijon ir veikė Komu
nistų Partijoje.

Naujoji partija užgiria 
Varšuvos Sutarties jėgų įsi
kišimą į Čekoslovakiją, sto
vi už Vokiečių Demokrati
nės Respublikos (Rytų Vo
kietijos) pripažinimą, už 
Vak. Vokietijoje pravedimą 
socializacijos, už nuėmimą 
draudos viešai veikti Vokie
tijos Komunistų Partijai, 
veikiančiai per 12 metų ne
legaliai.

H. H. Humphrey vadina Negrai reikalauja unijoj

Atominės bombos 
kandidatas

Pittsburgh, Pa. — Nepri
klausomas prezi d e n t i h i s 
kandidatas Wallace pasirin
ko generolą LeMay kandi
datu vice prezidento vietai.

Gen. LeMay tuoj padarė 
pareiškimą, kad jis kare 
panaudotų atomines bom
bas. Kariaujant reikia sta- 
vėti “ant abiejų kojų,” sa
ko gen. LeMay. Geriau esą 
būt užmuštam atomine bom
ba, negu purvinu peiliu.

Mexico City. — Meksikos 
sostinėje pereitą savaitę 
areštuota 2,000 studentų ir 
8 užmušti kovoje su policija.

Lima. — Peru respubli
kos, valdžia rezignavo dėl 
nesusitarimo su Amerikos 
aliejaus kompanija.

Vietname karas 
plečiamas

Saigonas. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė Vietna
mo karo zonon vieną di
džiausių karo laivų — New 
Jersey, kuris ginkluotas 
naujausiais karo pabūklais 
ir raketomis. Tas laivas 
galėsiąs, apšaudyti Siaurės 
Vietnamo teritoriją. Tai 
reiškia, kad karas plečia
mas.

Helikopteriui ir lėktuvui 
susikūlus ore, žuvo 24 ame
rikiečiai kareiviai.

Lima. — Peru respublikos 
militaristai nuvertė t prezi
dento Terry valdžią ir įstei
gė militarinę valdžią. Nau
ju. prezidentu pasiskelbė ge
nerolas Juan Valesco Aiva-

Wallace rasistu
Nashville.—Pietinėse val

stijose, kur toleruojama ir 
palaikoma rasinė diskrimi
nacija, vice prezidentas H. 
Humphrey savo kalbose iš
vadino prezidentinį kandi
datą Wallace “neapykantos 
ir rasizmo apaštalu”.

Demokratų kandidatas H. 
Humphrey aiškino, kad 
Wallace skaitosi tik su tais 
įstatymais, kurie jam pa
tinka, o su kitais visai nesi- 
škaito. Jis nesiskaito su fe- 
deraliniais įstatymais, drau
džiančiais diskriminaciją.

Kairiūkštis Kanadoje
Vilnius. — Į Kanadą išvy

ko Lietuvos Miškų ūkio 
mokslinio tyrimo instituto 
direktoriaus pavaduotojas, 
žemės ūkio mokslų dakta
ras Leonardas Kairiūkštis.

Kanados miškininkų kon
grese Sent Džonse jis skai
tys pranešimą apie mūsų 
miškų atkūrimo ir atželdi- 
nimo metodus.

daugiau teisių
Detroitas. — Negrai rei

kalauja Jungtinėje Automo
bilių Darbininkų unijoje ly
gių teisių su baltaisiais.

Jie nurodo, kad unijoje 
yra negrų vienas ketvirta
dalis, o iš 1,000 organizato
rių tik 75 negrai.‘Taipgi ir 
įvairiuose komitetuose neg
rų procentas mažas.

Vak. vokiečiai sukūrė 
anti-nacinę sąjungą

Bona. — 138 Vakarų Vo
kietijos demokratinių parti
jų ir kitų organizacijų ats
tovai, suvažiavę į Ruhro 
miestą Duisburgą, sukūrė 
anti - nacinę sąjungą kovai 
su augančiu fašizmu Vak. 
Vokietijoje.

Atstovų tarpe buvo darbi
ninkų, valstiečių, inteligen
tų, mažųjų bižųierių. Nuta
rė ruoštis parlamentiniams 
1969 m. rinkimams, rengtis 
prie sųšaukiinp plataus an- 
ti-nacinio suvažiavimo lap
kričio 2 d. Dortmunde.
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Meksika krizėje
ŠIOMIS dienomis spaudoje pilna pranešimų iš Mek

sikos apie studentų riaušes 
kruvinais sustikirtimais tarp policijos ir studentų pasi
žymėjo pereita savaitė. Per vieną susikirtimą užmušta 
dvidešimt penki žmonės, o s 
užmušta apie 50.

Pasirodo, kad studentų
tik reikalavimu reformų aukotojo mokslo sistemoje. Jis 
virsta politiniu sukilimu prie

Reikia žinoti, kad Mėty 
buržuazinė diktatūra. Spren 
mijai. Ne vieną alkanų vals 
biuosius žemės savininkus s 
staraisiais keleriais metais. 
Ordaz yra ne tik šalies pre 
partijos, kuri šalį valdo per

Šiandien dar daug kas n

r žmonių protestus. Ypač

įžeista keletas šimtų. Viso

bruzdėjimas nebeapsiriboja

š vyriausybę.
sikoje viešpatauja faktina 
Ižiamas balsas priklauso ar- 
ttiečių sukilimą prieš stam- 
rmija yra sutriuškinus pa- 
Prezidentas Gustavo Diaz 

ridentas, bet ir “bosas” tos 
paskutiniuosius 40 metų.
eaišku. Mažai težinoma apie 

studentijos vadovybę. Spaudoje nesimato pilnai sufor
muluotų reikalavimų valdžiai. Taip pat nieko nesigirdi 
apie studentų sukilimo siej: 
pasitenkinimu savo skurdžia 
apie Meksikos Komunistų 1 
šiais laikais veiklą.

mą su bendrai ’ liaudies ne- 
padėtimi, ir nieko nesimato 

Partijos nusistatymą ir jos

Kas ką
KAS GALIMA, LEN 
IR BŪTINA

Savaitraštis “Liter 
ir Menas” tęsia diskusijas 
tikrinių žodžių rišymo 
klausimais ir problemomis. 
Jos labai įdomios ir 
bios.

Savaitraščio 33-čiame nu
meryje (rugp. 17 d.) 
nuomonę tvirtai i 
Aleksandras Vanagas, 
įrodinėja ir analizuoja 
liūs sunkumus, su k 
tenka susidurti. Bloga vie
naip, dar blogiau kitaip...

Kokia išvada? Kaip: ki- 
tautiškus tikrinius žodžius 
rašyti pagal tarimą, ar pa
gal originalą, t. y., 
kaip toje kalboje jie 
mi?

A. Vanago išvada tokia:
‘Kuris minėtų principų 

lietuvių kalboje bus priim
tas ir įsigalės, dabar 
pasakyti. Tačiau man atro
do, kad poros dešimtmečių 
tradicija, informacijas ga
vimas per ELTĄ, ru 
latvių rašybos įtaka, 
problemos ir k t. g į 
praktiniai klausima] 
norom s nenoromis |

rašo ir sako TRUPINĖLIS MOKSLO

t

Sekretoriaus Rusk kalba
VALSTYBĖS sekretoriaus Dean Rusk kalba, spalio 

2 dieną pasakyta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijoje, nepatarnaus taigos reikalui. Ji tik padidins 
tarptautinę įtampą ir paaštrins santykius tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos. , < > »

Paimkime Vakarų Vokietijos klausimą: Niekur ir 
niekada Thrybų Sąjunga hera .grūmojusi ar gąsdinusi 
jai ginkluota jėga. Na, o seki*? Rusk ‘nei iš šįo, nei iš to 

areikšti', kad Jungtinėj Vals- 
iiškai prabilti1 ginklais, “jei? 
•Vokietiją užpultų.” Tai juk

mate reikalą pakeltu balsu p 
tijos pasirengusios automa 
gu Taryba- Sąjunga V^kavų 
ryškiausias padrąsinimas’ Vakarų Vokietijoje iš naujo 
keliančiam galvą hitlerizmu: 
rikos-ginkluotų jėgų protek 
šią Vakarų Vokietijai Am 
sekr. Rusk nė vienu žodžiu j 
hitlerizmui ir militarizmui 
karo pavojų.

Didžiąją savo kalbos dalį sekretorius pašventė įvy
kiams socialistiniame pasai 
ir nenuoširdžiai skamba j 
kuomet jau kelinti metai 
Amerikos kareivių sėja mi 
namo. Kiek mums žinon 
nėra prašiusi Jungtinių Valstijų užtarimo ir globos. Tai 
kam taip baisiai jos likimu rūpintis?

Sekretorius Rusk priminė, kad Jungtinių Tautų 
Čarteris draudžia vienai valstybei vartoti jėgą prieš kitą 
valstybę.

Tai ką daro mūsų arm|ija Vietname? Ką ji ten var
toja ir prieš ką?

Ponas sekretorius būt 
ginęs, jeigu savo kalboje 
nutraukiame Vietnamo kai 
jėgomis išsikraustome iš t 
su dėjusio tolimo krašto! Bet to jis bepadarė

, kad jis turi pilniausią Ame- 
31 ją*; • Užtikrindamas pilniau- 
erikos ginkluotą protekciją, 
os nepersergėjo, kad leidimas 
atgyti sudaro rimtą naujo

lyje. Keistai, nenatūrališkai 
3 simpatijos Čekoslovakijai; 
daugiau kaip pusė milijono 

rtį ir sunaikinimą ant Viet- 
a, iki šiol Čekoslovakija dar

ų tikrai visą pasaulį pradžių- 
būtų garsiai pasakęs: Mes 

*ą ir su visomis militarinėmis 
: > niekur niekaip mums nenu-

Prancūzai nieko nepasimokė
na iš tų Europos šalių, kuriosPRANCŪZIJA yra vie

buvo Hitlerio armijų nusiaubtos ir baisiausiai sunaikin
tos. Atrodo, kad tos istorij 
tų pamiršti. Deja, jie ją jau pamiršo!

Taip reikia spręsti iš 
statymo ir santykių su Va 
sienio reikalų ministras Aliėhel Debre smerkia Tarybų 
Sąjungą, kam ji primena 
tijoje vėl įsigali hitlerizm 
Tarybų Sąjungos siekimas 
savo politikos link Čekoslo 
rų Vokietijoje jis ir jo vyr

Tiesa, sako Debre, “

os prancūzai niekados neturė- 

jos valdžios dabartinio nusi- 
karų Vokietija. Antai jos už-

atūra

svar-

i savo 
sdėsto

Jis 
dide- 

uriais

raso-

sunku

stangas, kad Humphrey bū
tų išrinktas prezidentu. Jis 
pabrėžė, kad rezoliucijų ir 
užgyrimų neužtenka. Mes 
turime sunkiai darbuotis 
rinkiminėje kampanijoje ir 
įvesdinti pinigų, kad užtik
rinus jo išrinkimą. Mes tai 
turime daryti savo naudai, 
ir naudai visos Amerikos. 
Kiekvienas doleris išrinki
mui Humphrey yra įvesta- 
vimas į mūsų pačių ateitį 
ir ateitį visos Amerikos. 
Mes turime darbuotis jo iš
rinkimui, kaip mes darbuo
jamės piketo linijoje strei
ko metu ...”

Vadinasi, visa šios unijos 
mašina yra užsukta už 
Humphrey. Sakoma, kad 
dirbtuvėse unijos agentai 
verčia narius aukoti Hum
phrey kampanijai.

sų bei 
šriftų 
ynai

į mus 
_____  _______  privers 
laikytis transkripcijos^ 
Realiausi būtų ne patį 
tanskrip c i j o s principą iš
guiti, o jį ištobulinti. Be 
to, galima galvoti i|r apie 
kompromisus — g a 
kart ograf ij o j e, enciklope- 
dij ose, bibliograf i j o j e ir 
pan. galima daryti Išimtis 
— tikrinius žodžius! rašyta 

originalo rašyba, skliaute
liuose nurodyti tarimą, ar
ba atvirkščiai... ”

būt,

O kodęl ^psiriboti enci- 
mis bei bibliograf jomis? 
klopedijęmis,. kartografijo- 
Kodėl šio* kdihprohnso ne
galima tuoj vykdyti i 
je — laikraščiuose, 
luose — ir' literatui*

Žmogaus vardą ir

spa'ūdo- 
žurna- 

oje
pavar- 

iginalą, 
omą to- 
!iuose 
ai būtų

t. y. taip, kaip ji ras 
je kalboje, skliaute 
paduoti jų tarimą. T 
didelis žingsnys pirijnyn.

Tai, mums atrodo 
lengva, ne tik nesudaro di
delės problemos, bet 
nai reikalinga. Pay 
liaukitės Lietuvos spaudoje 
pravardžiuoti 
Komunistų Partijos 
jį sekretorių. Toki 
gaus kaip Gesas Holas vei
kiausia nėra visoje 
pakalnėje.” Ame: 
partijos sekretorė 
Gus Hali.

ŽIUPSNELIS KRITIKOS
Dienraštis “Vilnis” (rugs. 

28 d.) apžvalgoje pamini 
žurnalo “Šviesos” 3-čią nu
merį ir jo turinį. Delei Dr. 
A. Petrikos straipsnio 
“Bruožai iš Lietuvių Socia
listų Sąjungos Istorijos” re
dakcija daro šią pastabą: 

I Dr. A. Petrikos straipsnis 
“Bruožai iš LSS Istorijos” 
taipgi reikalingas, bet ne
žinome dėl ko autorius ra
šo beveik išimtinai apie 
buvusius vaidus Lietuvių 
Socialistų Sąjungoje. Iš straip
snio darosi išvados, kad nie
ko kito ir nebuvo.

Klaidingas vaizdas.
Ir tuomet jau buvo 

veikiama. Gal mažiau 
niai, daugiau kultūriniai 
prieš klerikalizmą, prieš lietu
vių kunigus, kurie piktai pul
dinėjo socialistus ir pažangą 
aplamai. ,.

Daug vietos duota įvyku
sioms muštynėms “Kovos” pa
talpose, o jos buvo menkos ir 
tik kelių žmonių. Rašyti apie 
tai dabar visai nereikėjo.

Buvo galima’ surasti svarbių 
veiksmų, gerų darbų atliktų.

ne tik

ir būti- 
yzdžiui,

merikos 
pirmą- 

q žmo-

“ašarų 
" i kin ė s
is yra

daug 
politi- 

ir

(rugs.

Trupinėlis ? Iš tikrųjų! 
Mokslo sritis yra platesnė 
už visa tai, ką žmogaus 
protas gali aprėpti: plates
nė už Sibiro taigą, už Sa
charos pustynes, už visus 
mūsų planetos vandeny
nus,-net ir už pačią be
ribę erdvę, žmogaus min
čių greitis yra greitesnis 
net ir už šviesos greitį, ku
ris siekia 186,000 angliškų 
mylių per sekundę.

Jei žmogaus proto veiklos 
sritis yra platesnė ir už 
šiais laikais žinomą erd
vės dydį, tai kaipgi di
delė yra erdvė? Mokslinin
kai sako, kad laikas ir 
erdvė yra beribiai. Jie taip 
spėja, bet tai dar nėra įro
dyta. Tačiau tolesniais ty
rinėjimais gal ir tai bus įro
dyta.

Laiką žmogus matuoja se
kundėmis, minutėmis, me
tais, šimtmečiais, tūkstan
tiais, net ir milijonais me
tų. Bet mes jį matuojame 
kažkaip iš jo eigos vidurkio. 
Mokslininkai net ir nebando 
įrodyti, kada laikas prasidė
jo ir kada jis baigsis. Jis 
yra mūsų sąmonės kūrinys. 
Laikas yra be pradžios ar 
pabaigos. Jis bėga žvaigž
džių keliais — nuolatos, ne- 
trukčiodamas, be sustojimo. 
Jei bent tik Shakespearas, 
kurdamas tragišką veikalą 
“Macbeth,” buvo laiką “su
stabdęs.” Macbeth, nužudęs 
Škotijos karalių Duncan, 
sąžinės graužiamas ir nega
lėdamas naktimis miegoti, 
sako: “The time is out of 
.joint, inoperative, dissolved” 
(Laikas iššoko iš vėžių, ne
beveikia, sutirpo). Bet čia 
tai jau tufime reikalą su 
žmogaus proto sutrikimu. '

Jei laiko pradžia ir pa* 
baiga žmogaus protui ne
įmanoma apriboti, tai erdvė 
jam šiek tiek labiau ap
čiuopiama. žmogus prade
da ją matuoti nuo mūsų že
mės, kuri yra viena iš ma
žesnių planetų Saulinėje 
sistemoje. Nuo čia jis ma
tuoja nuotolius į Mėnulį,

Saulę ir tolimesnes žvaigž
des. Į Mėnulį nuotolis yra 
apie 250,000 mylių; į Saulę 
jau 93,000,000 mylių; o į to
limesnes žvaigždes nuotoliai 
pasidaro tokie dideli, kad 
jau matuojami šviesos me
tais kaip vienute, ir matuo
jami milijonais šviesos me
tų.

Tik įsivaizduokite, koks 
yra tolis vienerių šviesos metų. 
Kaip jau aukščiau minėta, 
šviesos greitis yra 186,000 
mylių į sekundę. Viena mi
nutė turi 60 sekundžių, va
landa—60 minučių, diena— 
24 valandas, metais — 365 
dienas. Kurie esate linkę ma
tematikai, paėmę paišelį pa- 
skaičii^kite, kiek yra se
kundžių į. 'netus. Tą skai
čių,padauginkite per 186,000, 
ir gausite 5,865,696,000,000 
mylių! Tai tokia yra vie
nerių šviesos metų vienutė.

Na, o į tolimesnes žvaigž
des astronomai nuotolius 
matuoja milijonais šviesos 
metų. Tai matote, kokioje 
didelėje erdvėje mes gyve
name. Bet ir už milijoninių 
šviesos metų nuotolių, ast
ronomai mano, dar randasi 
tolimesnių žvaigždžių. To
bulesniais teleskopais j i e 
matys dar toliau. Todėl, 
kiek žmogaus protas šian
dien gali spręsti, visata, 
kaip ir laikas, yra beribė.

Tolimesnės žvaigždės ga
lėjo jau seniai užgesti, bet 
jų spinduliai tebespindės 
mūsų akyse per milijonus 
metų. O jei tolimosios 
žvaigždės kur nors beribėje 
sužibės, tai ims milijonus 
metų iki jų pirmas spindu
lys bakstels mums . į; akis. • 
•: Nors erdvė- labai didelė, 
bet žmogaus protas pradeda 
ją apčiuopti, pamatuoti, ap
rėpti.

Kiek yra praktiška erd
vę tyrinėti, tai jau kitas 
klausimas. Jis baisiai daug 
kainuoja. Bet šios mokslo 
srities negalima ir juokais 
praleisti. Tai yra ne skys
tos sva j ones, supintos 
į sielą žadinančią vaivo-

rykštę. Tai yra faktai, pa
remti apskaičiavimais, tyri
nėjimais ir pakartotais pa
tikrinimais. Kitaip, milijo- 
nūs dolerių kainuoja nfi 
erdvėlaiviai prašautų pro^. 
Mėnulį. O dabar ne tik ke
letas erdvėlaivių jau buvo, 
nutupdyti ant Mėnulio, bet. 
greitai ir žmogus ten jau 
įkels koją.

Gana. Straipsnis jau per 
ilgas. Jei jis bus kam nors 
įdomus, tai vėliau ir dau
giau šia tema parašysiu. 
Šis yra tik mažas trupinė
lis iš beribės mokslo srities.

Inž. Gabrėnas

UŽGESO ŠVIESI
GYVYBĖ

Vilniaus “Tiesoje”
28 d.) skaitome:

Mirė įžymus lietuvių teatro 
ir kino veikėjas, aktorius, re
žisierius ir pedagogas, Lietu
vos TSR nusipelnęs meno vei
kėjas Viktoras Dineika.

V. Dineika daug prisidėjo Į Grįžęs iš kelionės į Peru

IŠ LAIŠKŲ
Lenkai susižavėję lietuvių 

liaudies menu

pasiekė 
gameitų 
ūžiamas

pasauliui, kad Vakarų Vokie- 
aš ir militarizmas. Tai, girdi, 
nukreipti pasaulio dėmesį nuo 

i/akijos. Tokio pavojaus Vaka- 
ausybė nežino ir nemato!

Vokietijoje yra nacionalistinis 
judėjimas,” bet “nacionalistai yra mažumoje,” ir jie dar
buojasi “normališkų demokratinių laisvių ribose” ir t. t. 

Ar prancūzai pamiršo, kad hitlerininkai irgi darba
vosi “normališkų demokra 
gal visus tuolaikinės Vok 
ir reikalavimus Hitleris )uvo prezidento Hindenburgo 
paskirtas Vokietijos pren.

Kuo tai visa pasibaigė
Tarybų Sąjunga, sumokėj 
demokratines laisves”, vis 
dos nepamiršime. Gaila ir 
Amerika tą jau pamiršo.

, ;inių laisvių ribose”? Ar ne pa
rtijos konstitucijos nuostatus

jeru?
ir kokią kainą pasaulis, o ypač 

> už tas “vokiškas normališkas 
i puikiai atsimename ir nieka- 
baisu, kad Prancūzija ir mūsų

UNIJOS VADŲ 
GRIEŽTAS 
PASISAKYMAS

Tik dabar mus 
New Yorko Amą! 
rūbsiuvių unijos l,e:
laikraštukas “Ney ____
Joint Board News-Record” 
už rugpjūtį ir rugsėjį mėne
sius. Jame išdėstomas šios 
unijos vadų nusistatymas 
prezidentiniais r: 
Rašoma apie uniji 
rinkimą, kuriame 
Joint Boardo lyderis Louis 
Hollander. Demokr 
tija dar neturėjo 
vus savo kandidato, 
tada brolis Hollan 
.reiškė, kad “Hu 
Humphrey išrinkimas pre
zidentu yra būtenybe” ir 
kad balsavimas už 
yra “išdavystė”.

Brolis Hollander 
stojo prie Humphrey kan
didatūros užgvrimo. Laik
raštis sako: “Hollander sa-t 
kė, kad šiuose rinkimuose 

‘mes turime dėti visas pa-

inkimais. 
stų susi
kalbėjęs

atų par- 
nomina- 

, bet jau 
der pa
bert H.

Nixoną

neapsi-

prie jaunos teatro darbuotojų 
kartos auklėjimo. Daugelis jo 
mokinių sėkmingai 
scenoje, teatrinėje 
kinematograf ij oje.

Beveik dvidešimt
Dineika paskyrė 
kinematografijai, 
dubliažo režisierium, jis išva
rė didžiulę vagą, supažindin
damas Lietuvos žiūrovą su ge
riausiais tarybinės 
grafijos kūriniais.

V. Dineika buvo 
nuoširdus žmogus, 
dalydavosi su jaunesniais ko
legomis savo didžiuliu patyri
mu, noriai patardavo ir padė
davo. ■

Darbštus, 'sąžiningo, daug 
pasidarbavusio lietuvių tarybi
nio meno, suklestėjimui V. Di
neikos atminimas visada išliks 
jo draugų, mokinių, visų drau
ge su juo dirbusių žmonių šir
dyse.

reiškiasi 
spaudoje,

metų V. 
lietuviškai 

Dirbdamas

kinemato-

kuklus ir 
jis dosniai

Japonų pašto administra
cija iki 3 minučių apribojo 
pasiaklbėjimus iš telefonų 
automatų. Kas nori kalbėti 
ilgiau, turi įmesti naują 
monetą.. Ilgų stebėjimų re
zultatai: vyrų pasikalbėji
mai trunka 3,28 minutės; 
vyro Ir moters—du kartus 
ilgiau, o moterų — iki 45 
minučių.

po mudyiejų pasimatymo 
Niujorko aerouoste ir trum
po pobūvio Londone, namie 
atradau nemažai korespon
dencijos. Jos tarpe buvo ir 
laiškas iš mano seno pažįs
tamo, buvusio Lenkijos L. 
R. Seimo deputato, inžinie
riaus St. Stefanskio. Reikš
damas savo įspūdžius apie 
Varšuvoje atidarytą lietu
vių liaudies meno parodą, 
jis panoro pasidalinti su 
manim savo mintimis. Gal 
buns įdomu ir Jums susi
pažinti su to gero draugo 
įspūdžiais, tad pacituosiu 
tą laišką ištisai:

Varšuva, 1968.IX.5.
Labai mielas

drauge Pirmininke!
Prieš valandėlę grįžau iš 

atidarytos Lietuvių liaudies 
dailės parodos. Esu to me
no ligi tokio laipsnio sujau
dintas, kad nutariau to 
įspūdžio įtakoje pasiųsti ke
letą žodžių Jūsų adresu.

Kokie didingi pasikeiti
mai, o drauge senų, neišsen
kamų liaudies tradicijų įta
ka! Kiek humoro ir saty
ros tose medinėse statulėlė
se— taip ir norėtųsi tokiu 
kūriniu papuošti gavo kam-

barį. Kokia tai daugybė 
nuostabių talentų slypi ne
paprastoje lietuvių liaudyje. 
Sveikinu iš visos širdies ir 
linkiu Jums, brangus Drau
ge, ir Jūsų respublikai to
limesnių didingų laimėjimų 
kiekvienoje Jūsų įvairia
spalvės veiklos srityje.

Spausdamas dešinę 
inž. Stanislaw 
Stefanski

P. S. Tos parodos orga
nizatoriumi, kaip man atro
do, yra Lietuvos TSR Liau
dies Kūrybos Namai. Dide
lė padėka priklauso tiems 
iniciatoriams ir ne mažesnė 
Liaudies Meno Draugijai, 
kuri tiek padeda spren
džiant teorines ir praktines 
kūrybines problemas.

Jūsų
Stefanski

Po kurio laiko S. Ste- 
fanskis atsiuntė dar vieną 
laišką ir laikraščio iškarpą. 
Tai buvo iškarpa iš Lenkijos 
Demokratinės partijos or
gano “Tygodnik Demokra- 
tyczny,” kurioje gana pla
čiai ir labai palankiai apra
šoma toji Lietuvių liaudies 
dailės paroda, susilaukusi 
didelio dėmesio Varšuvos 
visuomenėje.

Su geriausiais linkėjitnais
Justas Paleckis

Maskva, 1968.lX.27

Indijos gimimų 
kontrolės programa 

atsilieka
Indijos visokie oficialaL 

šiomis dienomis vis daugiai? 
ir daugiau atvirai kal^ 
apie kokį nors verstiną bvT 
dą kontroliuoti gimimų 
skaičių, nes jos savanorio; 
šeimynos planavimo pro
grama puola žemyn.

Daktaras S. Chandresa- 
kar, sveikatingumo ir šei
mos planavimo ministras,, 
privatiškai sakęs, kad gal 
koks apgalvojimas nustatys, 
kad šeimos neturėtų dau
giau vaikų kaip po tris.

Šiame apgalvojime vyktų 
verstinas tėvo romi j imas 
po trijų vaikų.

Mes girdėsime daugiau f 
apie verstinus romijimus, 
aborcijas ir pakėlimą vedy
binio amžiaus, kaip sakė 
šeimos planavimo specialis
tas. . | ;

Dabar Indija turi, - apie 
530,000,000 gyventojų ir ti
kimasi <to skaičiaus padvi
gubėjimo į 47 metus su, da-c 
baltiniais • gimimų skaičiaus 
kontrolės.būdais. Gyvew-f 
jų daugėjimas — baisesnis’, 
negu milifarinė invazija!

Ir kuomet gyventojų skai
čius kas mėnesį padidėja 
vienu milijonu, pasakymas, 
kad jeigu “dievas davė dan
tis, duos ir duoną,” baimės 
nepašalina, kuomet badas 
žiūri į akis.

Valdžia svarsto pakelti 
vedybinį amžių: merginoms 
nuo 15-kos iki 20 metų, o 
vyrams nuo 20 iki 25 metų.

Indijos ateitis sunki.

Huey Newton kalėjime
Oakland, Calif. — Black 

Panther nacionalistų parti
jos įkūrėjas Huey P. Ne«J* 
ton teisme rastas kaltu dėl 
policisto užmušimo ir mai
stas išbūti kalėjime nuo 2 
iki 15 metų.

Nėra įrodymo, kas poli- 
cistą užmušė ištikusiose 
riaušėse demonstracijoje 
prieš rasinę diskriminaci-' 
ją. Kadangi jis vadovavo 
demonstracijai, tai ir buvo 
už tai rastas kaltu.

Suokalbininkai buvo 
nenubausti

St. Louis, Mo. — teismas 
nenubaudė tris ultra - deši
niuosius, rasistus minutme- 
nus, prasižengusius prieš 
Federalinį Ginklų Aktą, ku
ris draudžia be leidimo gin
klus turėti.

Jie buvo slaptai ginkluoti 
prieš negrus ir žydus, ku
rie gina taiką ir demokratė 
ją. Bet teismas, techniškai. 
sumetimais, juos paliko lai
svais ir toliau konspiracijos 
darbą vesti. ,t

f
T
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Pasikalbėjimas su jaunu 
Ed. Juškiu* diplomatu

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kad į Lietuvą su
grįžo Vytautas Zenkevičius, 
keletą metų darbavęsis Ta
rybų Sąjungos Ambasadoje 
Washingtone. Taip pat jau 
esate girdėję, kad į Zenke
vičiaus vietą yra atvykęs 
darbuotis Edmundas Juš- 
kys.

Manydamas, kad mūsų 
skaitytojams ir bendrai vi
siems Amerikos lietuviams 
būtų įdomu plačiau susipa
žinti su naujuoju darbuoto

Klausimas: Ar esate pir
miau dirbę diplomatinį dar
bų?

Atsakymas: Tai pirma
us mano diplomatinis pos-

:s, nors, atvirai šnekant, 
apie diplomatinį darbą kar
tais pasvajodavau jau savo 

ir jaunystės

ti

paauglystės 
metais.

Klausimas: 
kalbate?

Atsakymas:
re

Ar angliškai

O, dar daug 
ikia padirbėti, kad būtų 

galima pasakyti, jog aš ge- 
n.i kalbu angliškai. Ketinu

rų ant šaligatvių prie Wa
shington Square. Gal ame- KRISLAI IŠ LIETUVOS Žinoma, svarbiausia po

nui Jucevičiui tas religinio
bet 
kad 
urių

po-

ju, su kuriuo gali ne vienam 
prisieiti turėti ir asmeniš
kų reikalų, pasistengiau 
gauti iš jo interviu (pasi
kalbėjimą). Edmundas Juš- 
kys sutiko atsakyti j jam 
pastatytus klausimus.

mūsų interviu buvo toks:
Klausimas: Iš kurios vie

tos Lietuvoje pareinate?
^Atsakymas: Mano gimti

nė yra netoli Eržvilko, ku
ris anksčiau priklausė Tau
ragės apskričiai, o dabar 
yra Jurbarko ribose.

Klausimas: Tėvai buvo 
valstiečiai ar darbininkai?

Atsakymas: Tėvai buvo 
valstiečiai ir iki pat savo 
mirties dirbo žemės ūkyje. 
. Klausimas: Kokias mo
kyklas esate lankę ir kokį 
mokslą baigę?

Atsakymas: Mokiausi Ru
diškių pradinėje mokykloje 
ir 1945 m. įsteigtoje Eržvil
ko gimnazijoje. Vėliau, po
rą metų pamokytojavęs, 
studijavau Vilniaus Valsty
biniame Pedagoginiame In- 
.^itute, kurį baigiau 195 5 
metais.

Sausimas: Ar turite ko- 
ypatingus pamėgimus 

bei palinkimus? Kuo iki šiol 
užsiimdavote?

Atsakymas: Prieš studi
jas ir po jų įvairiose vie
tose (Žygaičiuose, Lomiuo
se, Panevėžlyje) kurį laiką 
dirbau pedagoginį darbą. 
Tačiau nuolatos jaučiau po
traukį menui, kultūriniam 
darbui, o taip pat filosofi
jos mokslams. Todėl jau 
dirbdamas mokytoju sten
giausi kuo daugiau susipa
žinti su tais dalykais, ban
džiau jėgas plačiai Tarybų 
Lietuvoje paplitusioje me
no saviveikloje. Įvairiu me
tu buvau išdrįsęs net imtis 
vadovauti moksleivių cho
reliui, liaudies šokių rate
liui, kolūkiečių vokaliniams 
ansambliams. Mėgau ir pa
sportuoti. Kol dar nebuvo 
užėjusi aukštaūgių era, 
žaisdavau krepšinį. Sporto 
ir dabar stengiuosi neuž
miršti.

Mano pomėgis kultūri
niam darbui, o taip pat do
mėjimasis kai kuriomis fi
losofijos problemomis, pa
skatino mane iš pedagogi
nio darbo pereiti betarpiš
kai prie kultūrinio darbo, 
konkrečiai prie tokių jo sri
čių, kurios glaudžiai siejasi 
su meno saviveikla ir naujo 
gyvenimo tradicijų gimimu 
ir įsitvirtinimu Tarybų Lie
tuvoje.

Prieš atvykdamas į JAV 
diplomatiniam darbui, gy
venau ir dirbau Vilniuje.

Klausimas: Ar turite ir 
šeimą?
Atsakymas: Mūsų šeimo

je keturi žmonės: žmo
na Aldona, kilusi iš tų pa- 
efa apylinkių, septynerių 
metu dukra Eglė, ir sūnus 
Gedminas, neperseniausiai 
pradėjęs antruosius metus. 
Visi esam atvykę į JAV*

pasinaudoti- buvimu Jūsų 
šalyje ir užkaišioti bent di
džiausias spragas šioje sri- 

je. Anglų kalbos mokiau- 
Vilniaus Valstybiniame

tj 
si 
P?dagoginiame Institute. 
B 3 anglų ir lietuvių kalbų, 
patenkinamai moku dar ru
sti kalbą, kuri, kaip žinoma, 
yra tarpnacionalinio bend- 
avimo kalba Tarybų Sąjun- 
oje. Su žodyno pagalba 

šiek tiek skaitinėju vokiš
ki.
Klausimas: Ar turite Ame- 
koje artimesnių giminių? 
Atsakymas: Giminių JAV 
storiu. Na, o pažįstamų jau 
ana daug. Su kai kuriais 

iš jų, daugiausiai iš pažan- 
iečių tarpo, susipažinau, 
ai jie, vienokia ar kitokia 

proga, .buvo Lietuvoje. Su 
itais susipažinau jau atvy
ks čia.
Klausimas: Ar esate ban- 

!ę jėgas žurnalistikoje?
Atsakymai: Apie savo 

o traukius jau kalbėjau.

r

k

r

n

k

P
G aliu tik pridurti, kad po
mėgis filosofijai paskatino 

arašyti keletą straipsnių 
ir brošiūrų. Esu bandęs jė
gas taip pat ir radijo žur- 

alistikoje.
Klausimas: Kokius įspū- 

spėjote įgyti mū-

P

n

džius jau spėjot 
są New Yorke?

Atsakymas: Iš tikrųjų, 
visa mūsų šeima esam labai 
p atenkinti, kad, palankiai 
s usiklosčius aplinky b ė m s, 
galėjom keletą dienų pra
misti New Yorke, dar prieš 
atvykdami į Washingtoną. 
Sakot, kokie įspūdžiai? Ką 
gi, iš karto galima pasaky
ti, kad tai didžios šalies di- 
cis 
cėl 
tik 
na

1

miestas. Bet kaip tik 
to, pabuvojus jame vos 
keletą dienų, neįmano- 
susidaryti įspūdį, kuris 

gėliau nesikeistų.
New Yorke visų pirma 

patiko vairuotojų džentel
meniškumas, jų dėmesys 
ienas kitam. Įspūdingi ne- 
eniai pastatyti dangorai- 
iai. Tačiau, nors ir rizi

kuodamas likti banalus, tu
riu prisipažinti, jog giliau
sią įspūdį paliko žmonės, 
.su kuriais teko susipažinti 
New Yorke. Tai tautiečiai, 
c.arbštūs kaip tos lietuviš
kos bitelės ir kupini opti
mizmo, nežiūrint į tai, kad 
gyvenimas daugelio iš jų 
niekada nelepino ir nelepi
na. Džiaugiuosi ir didžiuo
juosi asmeniškai susipaži
nęs su tais žmonėmis, nes, 
tiek jų patriotinė veikla sa
vo šalies — JAV pažangos 
labui, tiek jų ištikimybė sa
vo gimtajam kraštui — Lie
tuvai, yra gerai žinomi ir 
c idžiai vertinami Tarybų 
Lietuvoje.

Įdomybių New Yorke pa
stebėjau daug, pradedant 
iJmpire State Building ir 

aigiant itališkuoju San. Že- 
aro bei dailininkų - sava- 
rokslių darbų paroda, nu

sitęsusia keletą šimtų met

x
Si
v
2

rikiečiams tai ir įprasts 
mums pasirodė keista, 
tie dailininkai, dalis k 
yra tur būt tikrai talentin
gi, turi tenkintis tokio 
būdžio “galerijomis.”

Labiausiai nepatiko New 
Yorke (irgi iš pirmo žv 
nio) šiukšlių gausumas 
deguonies trūkumas. Atvy 
kus iš mūsų numylėtoj 
lojo Vilniaus, atrodo, 
čia iš tikrųjų — kabink 
vį ore ir jo nenutemps jo
kia žemės traukos jėga.

Klausimas: Ko norėtumėt 
palinkėti “L” skaitytojams 
ir bendrai Amerikos lietu
viams?

Atsakvmas: Visiems 
skaitytojams noriu p 
keti geros sveikatos ir viso
keriopos sėkmės darbuose, 
o taip nat likti tokiais 
ar net karštesniais “L” 
mėiais. Bendrai vis 
JAV lietuviams, kurie 
ranoriškai linki Tarvbu 
tuvai tolesnio klėstė j i 
savo ruožtu, noriu pa! 
ti viso ko geriausio, 
p-eromis intencijomis prisi
dėdami prie tarpusavio su
pratimo ir draugišku santy
kiu plėtoiimo tarp lietuviu, 
gyvenančių savo Tėvvnėie 
ir lietuviu, gyvenančiu 
viioie. jie padeda pt 
^antvkius tam mūsų di 
iu šalin — TSRS ir JAV. 
+"o pačiu pasitarnaudami 
kilniam taikos išsaimciimo 
visame pasaulyje reikalui.

ir...

d ži- 
kad 
kir-

alin-

pat 
ro

lėms 
ge- 

Lie- 
m o. 
nkė- 
Savo

i šei
rį n ti 
džin-

Prašymas
ErasMan labai reikalir 

rinės
Algimantas” II 

nuo- 
an jo

d-ro V. Pietario isto 
apysakos “ 
tomas. Jei kas jį tori, 
širdžiai dėkočiau už m 
perleidimą.

Reikia patikslinti, jo 
tikrai yra II tomas, 
III. Dėl ryšyklos nea 
rūmo, nemažas III 
knygeliu skaičius viršelyje 
buvo pažymėtas, kaip II to-

g tai 
o ne 
pdai- 
tomo

mas.
Siųsti malonėkite “Lais

vės” adresu; ji man per
duos.

Dar kartą dėkoju už šią 
paslaugą.

A. Petriką

PAPILDOMA BAUSMĖ
Iš Anglijos mokesčių val

dybos nutarimų: “Pensinin
kams, padariusiems nusi
kaltimą ir nuteistiems mir
ti, pensijos mokėjimas au
tomatiškai nutraukiamas.”

“Nutautinimo” kuinas
Taip, kuinas, o ne arkliu

kas. Tikras nusenęs ir nu- 
jodytas kuinas! Kitaip ne
galima pavadinti reakcinin
kų taip pamėgto ir įkyriai 
kartojamo “argumento” dėl 
“rusinimo,” “nutautinimo” 
ir kitokių baubų, kuriais jie 
stengiasi gąsdinti ir grau
denti savo subankrutijusio 
biznio rėmėjus.

Kadaise juodašimčiai ir vi- 
sokie “vaduotojai” mėgo 
vartoti kitą baubą, būtent, 
be galo lementavo, kad visi 
lietuviai būsią išvežti į Si
birą, išsklaidyti, kad kažkur 
esą nutarta visą lietuvių 
tauta išnaikinti. Taip kalbė
jo tie. kurių sėbrai Lietu
voje tikrai stengėsi naikin
ti lietuviu tautą, valstiečius, 
nesigailėdami net lopšiuose 
gulinčių kūdikių. Taip kal
bėjo tie, kuriems ligšiol ne
gėda tuos galvažudžių niek
šiškus darbus vadinti “did
vyriška kova už laisvę,” 
“kova už Lietuvą.” Taip 
kalbėjo tie. kurie tiesiogi
niai ar netiesioginiai atsa
kingi už šimtų tūkstančių 
T J etų vos žmonių fizišką su
naikinimą karo metu, tie, 
kurie bendradarbiavo su 
hitlerininiais žudikais ir jų 
sėbrais.

Kai baubas apie išvežimą 
atpuolė, reakcin inkai su
plukdami kartoja apie “nu
tautinimą.” Tie liaudies ap
gaudinėtojai gali savo ple
palais įtikinti tiktai tuos 
dvasios elgetas, kuriuos jie 
laiko tamsuoliškumo skrais
te apgaubtus, kuriuos jie 
pragaro kančiomis pajėgia 
atgrasinti nuo bet kokio 
laisvo galvojimo ir svarsty
mo.

Gi kiekvienas galvojąs 
žmogus, bent kiek susipa
žinęs su dabartiniu Lietu
vos gyvenimu, negali neži
noti. kad lietuvių kalba, lie
tuviu literatūra, lietuviu 
menas, lietuviškoji mokyk
la. lietuviu kultūra vra pa
siekė nematytai aukšto ly
gio. Visa tai skurdo buržu
azijai valdant, nes buržua
zijai rūnėio tik savo klasi
niai reikalai, savo luomo 
terovė, o ne liaudies gero
vė. Todėl anais laikais pla
čiosios liaudies masės nega
lėto naudotis nei švietimo, 
nei kitais kultūros ir me
no turtais, kuriuos visus 
turėjo pakeisti religinis 
opiumas, rožančių ir atlaidų 
burtai.

Galvojantis žmogus į re
akcininkų plepalus apie “nu
tautinimą” atsako paprastu 
argumentu: tokios respubli
kos, kaip Gruzija, Armėnija 
ir visa eilė kitų, gyvena ta
rybinėje santvarkoje daug 
ilgiau negu Lietuva, o ar 
ten gyvenančios tautos ne
teko savo kalbos, savo kul
tūros?

Netoli nujosi t, ponai re
akcininkai ir visokie tary
binės .santvarkos šmeižikai 
■savo nuvalkiotais kuinais.

Ne jums rūpintis 
Lietuva Tėvyne!

Teko girdėti, kad išgamos 
vardo jau seniai nusipelnęs 
žvalgybi ninkas B. Raila 
reiškęs susirūpinimo, kad 
Lietuvoje esą uždrausta 
Lietuvą vadinti Tėvyne, o 
leista tik Tėviške arba Gim
tine. Pasak Railos, e.są kaž
kas Maskvoje, kaip reakci
ninkams priprasta sakyti, 
specialiai susirinkęs ir nu
taręs, kad Tėvyne vadinti 
galima tik visą Tarybų Są
jungą, o Lietuvos taip va
dinti negalima.

Kai Raila buvo Lietuvos 
žvalgybos agentas, jis ten
kinosi tuo, kas darosi Lie
tuvoje ir Judos vaidmenį 
savo buvusių draugų atžvil
giu atlikdavo siaurose Tė
vynės ribose. Dabar, kai jis 
aptarnau j a tarptautinę 
žvalgybą, jam rūpi savo kai
ną pakelti ir nuduoti žinant 
net apie Maskvoje įvyks
tančius pasitarimus. O kad 
žvalgybininkai gerai suge
ba tokias “žinias” iš pirš
to išlaužti, tai plačiai žino
ma.

O kai dėl Tėvynės pava
dinimo Lietuvai, tai ne po
nams žvalgybininkams rai- 
loms rūpintis. Niekas ne
draudė ir negali drausti va
dinti Lietuvą mūsų Tėvyne. 
Lietuvoje garsiai skamba 
plačiai žinomoji Maironio 
daina “Lietuva brangi, ma
no Tėvyne!” Ji gražiai skam
bėjo didžiojoje studentų 
dainų šventėje per “Gaude- 
amus igitur” jaunimo šven
tę. Gi kad Tėvynės sąvoka 
lietuviui šiandieną turi ir 
platesnę prasmę, kad visa 
mūsų plačioji šalis yra dar
bo žmonių ■ Tėvynė, tai tuo 
mes didžiuojamės ir di
džiuosimės. Kad čia nėra 
jokio dogmatizmo, liudija 
tas faktas, kad štai dainoje 
“Tėviške mana” žodis “Tė
viškė” vartojama ir Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu.

Taip, mes turime ir Tėvy
nę Lietuvą, ir Tėvynę Tar- 
rybų Sąjungą. O jūs, kurie 
pabėgote su hitlerininkais, 
likote ir liksite bastūnais be 
jokios tėvynės.
Lietuva be jūsų biznio— 

ne Lietuva
Neseniai “Tėviškės žibu

rių” puslapiuose F. Jucevi
čius verkšlena, kad dabar 
Lietuva nebeturinti nei sa
vo herbo, nei vėliavos, nei 
himno. Jis sakosi buvęs 
Lietuvoje, o meluoja be ato
dairos.

Tarybų Lietuva turi ir 
herbą, ir vėliavą, ir respub
likinį himną. Žinoma, ponui 
Jucevičiui gaila, kad visi tie 
simboliai nauji, kad feoda
lizmo ženklas Vytis pakeis
tas darbo simboliu, kad at
mesta buržuazijos viešpata
vimo suteršta vėliava, kad 
naujasis himnas garbina 
darbo žmonių respubliką.

Tačiau ne tai svarbiausia 
ponui Jucevičiui. Jam rūpi 
tai, kad Lietuvoje panaikin

ta klerikalizmo visagalybė, 
kad žlugo Lietuvoje klebo
nų biznis. Jis lieja grau
džias ašaras dėl to, kad šian
dien bažnyčios tuščios ir jų 
tušti pastatai panaudojami 
naudingesniam tikslui, kai
po muziejai, paveikslų ir 
skulptūrų galerijos, kad ne
vi ž b a i g t o j i “prisikėlimo” 
bažnyčia neberiogso tuščiu 
griozdu, kaip buvo buržua
zijai valdant, bet ten įreng
tas televizorių fabrikas ir 
darbą turi tūkstančiai kau
niečių.

biznio išnykimas. Kaip po
nui Karveliui ar Tilmansui 
Lietuva be fabrikų ir dva
rų ne Lietuva, taip ponui 
Jucevičiui ir jo konfrat- 
rams Lietuva be bažnytinio 
biznio ne Lietuva.

Užtat Lietuva dabar tik
ra Lietuva ir Tėvynė tiems, 
kurie anais laikais kentėjo 
nuo ponų, klebonų, fabri
kantų, dvarininkų ir buo
žių bei kitų eksploatatorių 
viešpatąvimo.

J. Paliukonis
Vilnius, 1968 m. rugsėjis

Čia gyva Čiurlionio dvasia
Druskininkai.—Šiame mu

ziejuje gidų nėra. Juos pa
vaduoja nuostabi Čiurlio
nio muzika, kuri kaip ir 
kadaise, liejasi dviejuose 
nedideliuose nameliuose 
Druskininkų kurorte. Šiuos 
savo tėvų namus puikiame 
Dzūkijos kampelyje labai 
mylėjo įžymusis lietuvių 
dailininkas ir kompozito
rius Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. Čia jis pra
leisdavo daugelį poilsio va
landų.

“Kad tu, broleli, žinotum, 
kaip nuostabu pas mus 
namuose, — rašė jis laiške 
savo broliui Povilui.—Kaž
kokia nuostabi harmonija, 
kurios niekas nesugeba su
drumsti, — visi tarpusa
vyje gyvena, kaip gražus 
spalvų derinys, kaip puikaus 
akordo skambesys,-—ir mū
sų senutis namas, ir regi
nys į pievas, ir medžiai, 
vaisių slegiami į mūsų ka
dugių kalvelę, ir miškas, už 
kurio kasdien leidžiasi sau
lė.” : ‘ ‘

Tikriausiai, ši rami, saulė
ta šiluma, kuri gaubė Čiur
lioniu šeimą, ir kuri buvo 
taip reikalinga jautriai me
nininko sielai, padėjo jam 
nėr trumpą savo gyvenimą 
sukurti tiek nuostabių kū
riniu, įrašyti savo vardą į 
žvmiausiųjų pasaulio daili
ninkų ir kompozitorių sąra
šą. Čia, ramiame Druski
ninkų miestelyje, Čiurlionis 
sukūrė nemaža savo preliu
dų, subalsavo daug lietuvių 
liaudies dainų, čia buvo ku
riama ir monumentalioji 
simfoninė poema “Jūra”— 
pirmas brandžiausias lietu
vių nacionalinės muzikos or
kestrinis kūrinys. Čia jis 
tapė savo nepakartojamus 
paveikslus. Reprodukcijos 
tu paveikslų, kurių origina
lai puošia Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
sienas, šiandien viename 
šių namelių žavi šimtus 
Druskininkų svečių.

Pas Čiurlionio tėvus bu
vo didelė šeima. Viename— 
memorialinio muziejaus 
kambaryje dar nuo tų se
nų laikų greta fortepiono 
kaba lapelis:

“8-10 vai. — Kastukas, 
10-12 — Petras, 12-2 — Jo
nas, 2-4 — Valė, 4-6—Juzė, 
6-8 — Povilas, 8-9 Jadzė, 
9-11 — chorai, improvizavi
mas.”

Čia ištisas dienas nenu
tildavo fortepijonas, fizhar- 
monija, nuolat skambėdavo 
dainos, kurios taip pat ly
dėdavo brolius ir seseris į 
gamtą, į puikius panemu
nės pušynus, nuostabųjį 
Raigardą. Tačiau, kaip 
Kaune meno skyriaus vedė
ja Valerija Karužienė, šven
tą, prie fortepiono kabantį 
skambinimo tvarkaraštį vy
riausias brolis Konstantinas 
galėdavo pažeisti kada tin
kamas. Ir kada jis skam-

bindavo — nesvarbu ar tai 
būdavo anksti rytą, ar va
kare — namuose būdavo 
tikra šventė. Ir ypač nuo
stabios būdavo tos valandė
lės, kai, sėdęs už fortepiono, 
brolis imdavo improvizuo
ti, — pasakoja V. Karužie
nė.

Viešėdamas Druskinin
kuose, kurdamas mužiką, 
skirdamas labai daug laiko 
bendravimui su tėvais ir 
jaunesniaisiais broliais, 
Čiurlionis visada liko ištiki
mas savo antrajai aistrai— 
tapybai.

“Tapau. Nuo ketvirta
dienio tapau po "8-10 valan
dų, — rašė ČiuHionis 1908 
metais Sofijai Kymantaitei 
laiške, dabar eksponuoja
mame ją memorialiniame 
muziejuje. — Kad tu žino
tum, kaip tai malonu taip 
užsispyrus, pasiutusiai, už
miršus viską ir be nuovo
kos, be atsikvėpimo tapyti. 
Baisiai malonu! Viskas vi
sur eina savo keliu, saulė 
šviesią* rugiai žydi, žmonės 
šneka, vaikščioja, ten sau 
pievos, laukai, kalneliai, vi
sur gėlės, paukščiai, visur 
vasara, gražu o aš nieko— 
tiktai tapau.”

Čiurlioniu nameliuose 
Druskininkuose su meile 
paruošta ekspozicija veda 
muziejaus lankytoją per vi
są kompozitoriaus ir daili
ninko gyvenimą. Nuotrau
kos, dokumentai, laiškai pa
sakoja apie jo mokymąsi M. 
Oginskio muzikos mokyklo
je Plungėje, studijas Var
šuvos ir Leipcigo konserva
torijose, apie jo gyvenimą 
šeimos rate Druskininkuo
se, veiklą, vystant lietuvių 
nacionalinę kultūrą.

Čiurlionio nameliai Drus
kininkuose — ne vien “mu
ziejaus eksponatai.” Čia, 
mažuose pastatuose, sken
dinčiuose tarp medžių, gė
lių ir žolynų, beveik kiek
vieną sekmadienį vyksta 
koncertai, kurių metu drus
kininkiečiams ir poilsiauto
jams, atvykusiems iš visos 
šalies, pasirodo respubliki
nio M. K. Čiurlionio pia
nistų konkurso laureatai, 
žymūs šalies atlikėjai. Pa
vėsingame kiemelyje, gatvė
se prie namų susibūrę mu
zikos mylėtojai klausosi ne
mirštančių Čiurlionio, Ba
cho, Bramso ir kitų garsių
jų pasaulioo kompozitorių 
kūrinių.

... Nameliai D r u s k inin- 
kuose. Gėlės. Pušys. Sau
lė. Ir nuolatinis srautas 
žmonių. Nenutrūkst antis 
srautas.

Pas Čiurlionį!
Z. Serapinas

Detroitas. — Ford Motor 
korporacija paskelbė pake
lianti 1969 metų automobi
liams kainas 2 procentais. 
Pakėlimas sieks maždaug 
$50. . ,, •
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ROCHESTER. N. Y
Apie LLD kuopos 

susirinkimą
Per vasarą LLD 78 kuo

pos susirinkimai buvo pra
leisti. Rugsėjo 22 d. susi
rinkimas buvo kaip rudeni
nis, ir galima gėrėtis, kad 
buvo skaitlingas. Visi da
lyviai buvo entuziastiški 
kalbėti apie bėgančius kuo
pos reikalus.

Raportas duotas iš birže
lio 16 d. parengimo. Jis 
buvo pasekmingas, pelno li-

Rengimo komisija verta 
pagarbos už darbštumą ir 
pasišventimą. M. Alvinienė 
ir Juozas Ginius pagamino 
valgius. Marytė Radienė, J. 
AJvinas, A. Ziksienė, J. De
mentis ir M. Dementienė rū
pinosi mažesniais darbais. 
Rodas ir daugiau energingų 
moterų puikiai prie stalų 
patarnavo. Verta priminti 
ir tai, kad diena buvo karš
ta, tai visiems prisiėjo ge
rokai paprakaituoti salėje.

Kuopos pi r minkė M. 
Alvinienė prie savo raporto 
pažymėjo, kad netekome 
vieno kuopos nario, Jono 
Marks. Nariai atsistojimu 
jį pagerbė. Taipgi pirminin
kė pažymėjo, kad velionis J. 
Marks prieš mirtį pažadėjo 
užmokėti buvusio parengi
mo lėšas. Jo pažadą išpil
dė jo šeimininkė Anna Šir- 
vinskienė.

Finansų sekretoriaus ir 
iždininko raportai buvo 
trumpi ir aiškūs. Užrašų 
sekretorius J. Dementis ge
rai atlieka savo darbą.

Kuopos finansinis stovis 
dar geras, tvirtas, todėl mes 
iki šiol neskūpaujame „su 
aukomis. Kadangi dabar 
eina laikraščių vajus, tai 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Liau
dies Balsui” ir “Peoples 
World” paaukojome po $50. 
Civilinių Teisių Apgynimui, 
Women Strike for Peace ir 
“Mildai” taipgi po $50.

Kadangi laisviečiai rengia 
pramogėlę dviem draugėms 
pagerbti, tai ir mes prisidė
jome — nupirkome 2 ban
keto bilietus už $10.

Buvo skaityti laiškai laik
raščių vajaus reikalais, kad 
kuopa rūpintųsi išrinkti va- 
jininkus naujiems skaityto
jams gauti ir išsibaigusioms 
prenumeratoms atnaujinti. 
Laiškai priimti. Kuopa už- 
gyrė bei išrinko vajininkais 
J. K. Alviną ir M. Alvinie- 
nę.

Priešmetinį susirinkimą 
nutarta turėti gruodžio 8 d. 
Apie vietą ir laiką bus pra
nešta vėliau.

Susirinkimas įvyko Onu
tės Širvinskienės stuboje. Ji 
iškepė skanų razinkų pyra
gą nariams ir svečiams pa
vaišinti. Juozas Ginis ir 
M. Alvinienė pagamino ska
nių valgių, Marytė Demen
tienė visus aprūpino kava 
ir gardėsiais. Ir kitos drau
gės puikiai patarnavo prie 
stalų. Ačiū Onutei už vie
tą ir valgių gamintojoms už 
gerą darbą.

. Ligoniai

ją. Gyvenimo vieta: 6209 
Hazeltine Ave., Van Nuys, 
Calif.

Kastancija Budvidienė 
jau eilė metų ligos kankina
ma. Randasi Happy Hill 
Rest Home, 2nd Ave., netoli 
County Line, Calimesa, Cal.

Nors jos švogeris ir se
sutė Richardai išveža ją pa
viešėti, bet ji labai džiau
giasi, kai kas ateina ją ap- 
’ankyti.
Mirė Kazimiero Zixo brolis

Mūsų Redlando apylinkė
je yra plačiai pažįstamas 
Irg. Kazys (Charles) Zix- 
as, ir taipgi gerai žinomas 
Chicago j e ir San Francis- 
ke. Jis gimęs Lietuvoje, Va- 
^alninkų miestelyje.

Jis dar neseniai gavo 
liūdną žinią iš Vabalninku, 
kad ten mirė jo brolis Po
vilas Žitkevičius, kuris vė
lesniu laiku gyveno Kauno 
nieste.

Povilas Žitkevičius matė 
visokio gyvenimo. Buvo pa
žangus žmogus, kovotojas, 
daug laiko praleido kalėji
me, pergyveno net tris val
džios sistemas. Kadangi jis 
buvo geras kovotojas, tai 
jam Tarybų valdžia mokė
jo personalinę pensiją, ir 
iš jos jis neblogai gyveno. 
Turėjo pasistatęs moderniš
ką vienos šeimos namą Kau
ne. Mirdamas paliko savo 
žmoną ir dukterį.

Todėl dabar Kazimieras 
Zixas liūdi netekęs savo ge
ro. brolio Povilo. Kazimie
ras, rodos,; turi ’antrą brolį 
Vabalninkuose.

Laiko pamaina. Spalio 
27 d. Kalifornijos valstijoje 
bus laiko pakaita. Laikrodį 
reikės sulaikyti vieną valan
dą nuo šeštadienį 2 vai. nak
tį.

Neseniai mirė jos vyras 
Jurgis Švedas, o dabar ji 
guli be sąmonės.

Sirgo drg. N. Baltakienė, 
pergyveno sunkią operaciją.

Rugsėjo 22 d. įvyko spau
dos naudai pažmonys, kurį 
rengė moterų ir vyrų LLD 
kuopos—50-ta ir 110-ta. Pa
rengimas pavyko labai ge
rai, svečių turėjome dau-j Dabar yra namie ir jau
giau negu tikėjomės, net ir—- — 
valgių pritrūkome. Nuošir
džiai prašome mums atleis
ti. Visi svečiai ir viešnios 
buvo labai draugiški ir ma
lonūs, ir aukojo spaudai pa
gal savo išgalę. Mes, ren
gėjai, visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Parengime dirbo šie as
menys: R. Barauskas pada
re bilietus ir skelbimus, ir 
daug visokių darbų atliko; 
drg. F. Kantėnas daug dir
bo už baro ir kur tik rei
kėjo; J. Stančikas ir A. 
Bekešius visas lėkštes su
mazgojo. Šį kartą vyrai 
daug padėjo virėjoms. Bra
vo, vyručiai! Taip ir rei
kia.

Virėjomis buvo: J. Kan- 
tėnienė, K. Žemaitienė, A. 
Usavičienė, V. Poškienė, L.

naši geriau.
Jau seniai serga drg. He

lena Stančikienė. Būna na-' 
mie.

Jau labai seniai sirginėja 
drg. Onutė Valtienė.

Serga Janina Millerienė 
Jau daug laiko kai negali, 
iš namų išeiti. Nors ir 
sirgdama, aukojo “Laisvei”

Krisčiukienė buvo geros 
širdies moteris. Ji negailėjo 
pagelbėti biedniems bei pa
žangiajam lietuvių judėji
mui.

Susirgus, turėjo apleisti 
kepyklą, kurią paėmė vesti 
sūnus. Ji skundėsi kojų li
ga ir per daug metų ne
galėjo vaikščioti.

Ilsėkis, miela drauge, am
žinu poilsiu. Mes neužmir
sime tavęs.

Elzbieta Katinis

Alvinas

Josephine Šimkienė, nors 
ji gyvena apie 90 mylių nuo 
Yucaipos, dar yra mūsą 
kuopos narė. Taipgi ji yra 
LDS narė ir mūsų laikraš
čių skaitytoja. Gavome pra
nešimą, kad ji sunkiai sergs 
ir pasidavė į Valley Pres 
byterian ligoninę. Rugsėjo 
24 d. jai padaryta operacija.

Šimkienė labai maloni 
draugė, verta draugiški 
užuojautos. Aplanky k i mA

Binghamton, N. Y.
Priminimas

Matome reikalą dar kar
tą priminti mūsų gerie
siems vietos ir tolesniems 
pažangiesiems lietuv i a m s, 
kad spaudos paramai vaka- 
rienė-banketas įvyks spalio 
12 d., Amerikos Legiono sa
lėje, prie Clinton gatvės. 
Rengia LDS 6 kuopos komi
tetas.

Kadangi mūsų spaudos— 
“Laisvės” ir “Vilnies”—va
jus jau prasidėjo ir kai ku
rių kolonijų lietuviai gražiai 
darbuojasi, tai rodos, kad ir 
binghamtoniečiai, gerais no
rais sujungę energiją ir tei
singai supratę šio banketo 
tikslą, siekiantį paremti 
'mūsų spaudą, turėtumėm 
bei galėtumėm jį suruošti 
vieną iš pasekmingiausių. 
Turėkime už būtiną pareigą 
pasidarbuoti iš širdies ir iš 
peties tam svarbiam tikslui.

Pradžia 6 vai. vakare. Įė
jimui bilietas $2.50 asme
niui. Po skanios vakarie
nės ir pasivaišinimų, vi
siems gerai žinomas jaunes
nės kartos lietuvis, Juozas 
Misevičius, pademonstruos 
nuotraukas (slides), kurių 
jis turi daug parsivežęs iš 
Europos ir mielai sutiko pa
demonstruoti jas.

Visi pasimatysime šešta-, 
dienį, spalio 12 d., Ameri
kos Legiono salėje.

Visus širdingai kviečiame 
dalyvauti.

Visas maistas ir gėrimai 
buvo suaukoti.

Visiems dirbusiems, auko
jusiems ir atsilankiusiems 
nuoširdus ačiū!

Pinigais aukojo sekamai:
A. ir M. Orlauskai-

(Orlin) ..........-4
J. H. Stančikai ....
R. Braus.................
V. Bullienė...............
B. R. Černauskai
H. Velykienė- .....
N. Baltakienę .....
J. Millerienė .........
A. Bekešius ...........
F. J. Kantėnai ....
J. O. Palskiai .......
K. Žukauskas ......
F. ir O. Griciai ...
M. Žemaitienė .......
O. Malinauskienė ...
P. Malinauskas ....
S. Gendrėnas .......
G. Daukas .............
A. Ūsevičienė .......
V. Poškienė...........
K. Žemaitienė .......
P. Barzdaitienė ....

,0. Galinaitienė.......
J. Totorius .............
J. Vaitas.................
A. Sereika .............
Drg. J. Polskis dirbo prie 

bilietų surinkimo.
Viso pelno buvo $182.00. 

Padalyta sekamai: “Lais
vei” $72, “Vilniai” $70, “L. 
Balsui” $40.

Visi pinigai au pasiųsti 
visiems trims laikraščiams.

Mūsų miesto ligoniai
Serga Anelė Švedienė. 

Guli ligoninėje suparaly
žiuota — nevaldo dešinės 
rankos ir negali kalbėti.

14.00 
7.00 

. 5.00
5.00 
Š.00 
Ž.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

. 2.00 
2.00 
1.50 

. 1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Drg. Baltakienė, negalė
dama ateiti į parengimą 
paaukojo $2.

Drg. K. Žemaitienė buvo 
laubai susirgusi, bet dabar 
‘aučiasi geriau.

Draugę Amiliukę Ūsevi- 
čienę ištiko nelaimė: eida
ma gatve puolė ir labai už
sigavo ranką ir visa susi
žeidė. ’ i

Labai gaila visų draugių. 
Jos visos — “Laisvės” skai
tytojos ir Moterų Klubo na
rės. Iš širdies linkiu vi
soms greitai pasveikti, nes 
esate labai reikalingos vi
sokiuose darbuose ir kovose 
už pasaulinę taiką.

Mirtys
Šiemet labai daug Gedi

mino draugystės narių mi
rė. Prieš keletą dienų mi
rė du nariai — Krikščiūnas 
ir nuo širdies smūgio Jonas 
Zinkus. t v .

Draugystė kol. kas gyvuo
ja neblogai, tik labai reika
lingi darbininkai, o mes se
niai jau nepajėgiame dirbti. 
Bėda. O jaunesnieji irgi 
jaučiasi pavargę. Laikyki
mės kiek galėdami!'

L. Bekešienė

iŠ URUGVAJAUS
50 protiigonių mirė badu
Vietinė spauda ir radijai 

pranešė, kad ligoninėje 
‘Bernardo Echepare,” kuri 
randasi 100 kilometrų nuo 
Montevidė jaus, birželio ir 
iepos mėnesiais, dėl trūku
mo maisto mirė iš bado ir 
"alčio daugiau kaip 50 ligo
nių. Minėtoje ligoninėj ran
dasi ir mūsų tautietis Sta
sys Gužauskas. Kaip prane
ša spauda, tai toje ligoni
nėje yra patalpinti trys 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

LOUIS CASSELS

Mokestines lengvatos ir < 
bažnyčių turtai

Vienas iš turtingiausių 70 proc. Kai mokesčiai už 
savininkų Amerikoje yra turtą jau dabar artėja dąu- 
atleistas nuo. mokesčių mo-! gelyje bendruomenių prie 
kėjimoi, ir kai kurie žmonės 
abejoja, ar tai yra teisinga.

Šis savininkas yra organi
zuotoji religija.

Jungtinių Valstijų bažny
čios ir sinagogos turi apie 
80 bilijonų dolerių vertės 
akcijų bei kitų vertybinių 
popierių. Jų turtas viršija 
dešimties didžiausių Ameri
kos korporacijų turtą, kar
tu paėmus.

Pagal mokestinius įstaty
mus, bažnyčios turi specia
lias privilegijas, lygiai kaip 
kitos nesiekiančios pelno 
instancijos, kaip ligoninės, 
koledžiai, socialinio aprūpi
nimo agentūros ir mokslo 
draugijos. Svarbiausia yra 
tai, kad vyriausybė skatina 
šelpti tokias organizacijas, 
atitinkamai sumažin dama 
šelpė j o pajamų mokesčius.

v, Sveikatos ministras, su- Taip susidaro didelis aksti- 
zmojęs šią tragediją, pats nas filantropijai.
aplankė ligoninę ir pa
skyrė komisiją, kuri tyrinės 
ir vėliau praneš visuomenei.. 
Gi ligoninės direktorija pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad jau nuo labai seno lai
ko reikalauta daugiau fi
nansų ir kad dėl tos prie-, 
žasties ir mirė minėti ligo
niai. Be to, protligoniairie- 
turi teisės protestuoti.' LL 
ko viena išeitis — masiniai 
mirti. ■ 1 ’ '

Štai tau buržuazinė de
mokratija, kuri yra pagrįs
ta dievo valia! i,

Išvyko aplankyti 
tėvų žemes

Ona Kunevičiūtė ir Elena 
Rušienė, abi kilę iš Kėdai
nių apskr., aplankyti savo 
tėvų žemės bei giminių, lai
vu “Julius Cezaris” išvyko 
kaip turistės į Lietuvą.

(“Darbas”)

Bethlehem, Pa.
Mirė Anastazija Krisčiu

kienė gegužės 22 d.
Anastazija atvažiavo iš 

Lietuvos dar jauna būdama
1.00 j ir susitiko su draugu Kris- 
1.00 čiuku. Suėję į porinį gyve- 
1.00 nimą, jie susilaukė 1 dukrą 

ir 1 sūnų.
Pagyvenę Eastone, jie su

galvojo ieškoti laimės kitur 
ir išvyko gyevnti į Čikagą. 
Bet visur tas pat darbo 
žmogui, tad pagyvenę ten, 
jie neužilgo grįžo į Easto- 
ną. Čia užsidėjo kepyklą, 
bet neturint pinigų buvo 
sunki pradžia, tai suėjo į 
“partnerius” su draugu Til
viku. Po kiek laiko jie per
siskyrė su Tilviku ir nusi
pirko kepyklą Betheleheme.i

Bethleheme jiems sekėsi, 
neblogai. , j

1.00
1.00

Rengėjai i

■

i

kolūkio laiškininkė V. Valytė.
(M. teanausko nuotr.Į

Daug darbo tijri Radviliškio rajono “Draugo” kolū
kio laiškininkė Verutė Valytė. Kiekviena ūkio šeima 
prenumeruoja po 2—3 ’laikraščius bei žurnalus.

NuotraukojeDaugiau įvairių parengi 
nug *‘Lawės* naudai

Atplaukė iš Klaipėdos
Į tolimąjį Montevidėjų— 

Urugvajaus sostinę — at
plaukė tarybiniai laivai, ta
me tarpe — iš Klaipėdos.

Kokį įspūdį jie ten pa
lieka, parodo Urugvajaus 
lietuvių išspausdinta infor
macija, kurioje apie vieną 
susitikimą su Lietuvos jūr
eiviais rašoma:

“Lietuviai jūrininkai — 
linksmi, malonūs, išauklėti 
ir mandagūs, jauni vyrai — 
padarė labai gražų įspūdį. 
Laivuose dirba ir moterys... 
Į tautiečių paklausimu S, 
kaip ten Lietuvoje gyvena
ma, jūrininkai atsakė: la
bai gerai. Atvažiuokit, pa
matysit, 
tiks, taUgal ir pasiliksit.

Šie žodžiai paimti ne iš 
pažangiųjų Urugvajaus lie
tuvių “Darbo” laikraščio; 
jie išspausdinti Montevidė- 
jaus katalikų parapijos lei
džiamame šapirografuota
me biuletenyje. V. V.

isvečiuosit. Pa-

Mirė Viktoras Dineika
'Vilnius. — Mirė įžymus 

lietuvių teatrų ir kino ak
torius, režisierius ir peda
gogas, Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas Viktoras Di
neika.

V. Dineika gimė Rygoje 
1900 metais. Ten baigė gim
naziją. 1916 m. įstojo į Pet
rogrado dramos studiją. Po 
pirmojo pas. karo grįžo Lie
tuvon ir įsijungė į dramos 
teatro darbą.

Organizacijos nepri valo 
mokėti pajamų mokesčių už 
bet kokias pajamas iš savo 
pagrindinės veiklos, tačiau 
daugumas jų yra apdeda- 
mos mokesčiais už “netie
sioginio biznio” pajamas, t- 
y. pajamas ū& žurnalų išlei
dimą arba už veiklą, nesu
sijusią su organizacijos pa
grindiniu tikslu. Tačiau baž
nyčios yrą atleistos nuo, mot 
pėsčių. ir >už ^netiesioginio 
biznio” pajamas.

Galimybes išsisukinėti
Pagal 1950 m. mokesčių 

įstatymo papildymą religi
nės organizacijos gali turėti 
visokius biznius, pradedant 
nuo beizbolo stadijonų lai
kymo ir baigiant hambur- 
gerių pardavimo kioskais, 
ir šitie bizniai nėra apdeda- 
mi mokesčiais.

Prieš tokio atleidimo nuo 
mokesčių teisėtumą 1966 m- 
Marylando teisme protes
tavo ateiste Madelyn Mur
rey. Valstijos Aukščiausias 
Teismas jos protestą, kad 
religinių organizacijų atlei
dimas nuo mokesčių už ne- 
judomąjį turtą prieštarau
jąs bažnyčios ir valstybės 
atskyrimo principui, atme
tė, o JAV Aukščiausias 
Teismas atsisakė šį spren
dimą peržiūrėti.

Savo naujoje knygoje 
“Religijos biznis” (John1 
Knox Press) Alfredas Balk 
nurodo, kad atleidimas nuo 
mokesčių bažnyčių ir kitų 
pelno neieškančių organiza
cijų iškelia rimtus klausi
mus, nors tai ir nėra kon
stitucijos problema.

“Prieš tris dešimtmečius,” 
sako Balk,” “tik apie 12 
procentų nejudomo turto 
JAV buvo atleista nuo mo
kesčių. Šiandien tas skai
čius jau sudaro 30 procen
tų, o vertė siekia daugiau 
negu 325 bilijonus dolerių.

Didelė dalis šios nuosavy
bės priklauso įvairioms su 
vyriausybe susijusioms 
įstaigoms—paštui, parkams, 
bibliotekoms, vie š o s i o m s 
mokykloms (public schools) 
ir t. t. Bet ketvirtoji šios 
nuosavybės dalis priklauso; 
bažnyčioms.

Kitiems tenka nukentėti .
Atleidimas nuo mokesčių^ 

mokėjimo 30 procentų vi-j 
suomeninio turto neišven
giama pasekme yra mokes
čių padidėjimas likusiems

kritiško taško, iškyla klau
simas, kaip ilgai mokesčių 
mokėtojai galės toleruoti 
tokią padėtį.

Kai kurios valstijos ir 
bendruomenės jau dabar 
suvaržo mokestines lengva
tas. Balk praneša, kad Ten
nessee apribojo savo bažny
čias iki vienos atleistos nuo 
mokesčių parapijos kiekvie
noje kongregacijoje. Har
risburg, Pa., pradėjo imti 
mokesčius nuo bažnyčioms 
priklausomų parkavimo plo
tų. Daugelis Colorado miesr 
tų ima mokesčius iš baž
nyčių “padengimui išlaku 
už priešgaisrinę apsaugų, 
policiją, vandenį, sanitarinį 
aptarnavimus ir kitus svar
bius patarnavimus. Pana
šūs įstatymai svarstomi ir 
kitose valstijose bei dauge
lyje miestų.

Religinė bendruomenė
Daug religinių organiza

cijų stengiasi ignoruoti šią 
problemą ir tikisi, kad vis
kas savaime praeis. Bet 
yra balsų, reikalaujančių 
peržiūrėti bažnyčių mokes
tines lengvatas.

Amerikos Liuteronų baž
nyčia pareiškė, neseniai, kad 
“yra visiškai teisinga poli
tika” uždėti bažnyčioms 
mokesčius už municipali
nius patarnavimus, kaip 
vandenį, kanalizaciją, poli
ciją ir priešgaisrinę apsau-

> 7
Suvienytos Metodistų baz- 

ija
Suvienytos Metodistų ha 

nyčios paskirta komisu 
paskatino visas religines or
ganizacijas apsvarstyti sa
vo atsakomybę ir tinkamai 
prisidėti prie pagrindinių 
vyriausybės teikiamų patar
navimų apmokėjimo.

Didėja taip pat tendenci
ja religinėse bendruomenė
se peržiūrėti mokestines 
lengvatas už “netiesioginio 
biznio” pelną. Katalikų žur
nalas “America” sako, kad 
jokia atleista nuo mokes
čių organizacija neturėtų 
varyti neapdėto mokesčiu 
biznio. Pranešime, paruoš
tame Nacionalinei Krikščio
nių ir Žydų Konferencijai, 
pabrėžiama, kad priklau
santieji bažnyčiai bizniai, 
kurie neapdedami mokes- 

’čiais, turi neteisėtas privjr- 
legijas privačių firmų at
žvilgiu, kurios moka W)- 
kesčius, ir su kuriomis jie. 
konkuruoja.

Jeigu teisėtumo jausmas 
neprivers bažnyčių atsisaky
ti nuo savo tradicinių pri
vilegijų, jų pačių interesai 
prie to prives. Rev. Dr. Eu
gene Carson Blake, Pasau
linės Bažnyčių Tarybos ge
neralinis sekretorius paste
bėjo, kad: Vyriausybė su 
didėjančiomis mokestinėmis 
problemomis negali nepa
liesti turtingos bažnyčios 
nuosavybės. Vis didėjanti 
bažnyčių ekonominė galia 
ne tik iššauks pavydą ir ne
apykantą, bet taip pat pa
kenks bažnyčios narių ir 
ios vadovų tikslams ir au
toritetui.

; Iš “Daily World”

Chicago. — Carl G. Fi- 
chera daugiau kaip penke^f 
metų lankė vakarinę mo
kyklą ir dabar, turėdamas 
74 metus amžiaus, (mvo 
aukštesnės mokyklos uiplo- 
mą. ____.

Ii
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Easton, Pa.
Kaip ir visur, taip ir pas 

mus, miršta senesnio am- 
paus žmonės.
f Neseniai mirė P. Vaitkus, 
kuris atvažiavo į šią šalį su 
tėveliais dar jaunas būda
mas ir išgyveno visą laiką 
Eastone. Vaitkai iš Lietuvos 
emigravo į Škotiją, o vėliau 
atvyko į JAV.

Liko nuliūdime dvi sese
rys, viena iš jų daktaro Ku
dirkos brolienė, kuri gyvena 
Scrantone. Kita sesuo gy
vena Floridoje.

kapūs.
Po laidotuvių visi buvo 

žkviesti į Klubą, kur buvo 
avaišinti puikiais pietu- 

rįiis.
Šermeninėje Paulina gu

lėjo paskendusi gyvų gėlių 
puokštėmis, kuriomis buvo 
perpildytas visas kambarys.

Ilsėkis ramiai, mieloji 
Paulina. Lai būna Tau 
lengva šalta žemelė.

Elzbieta Ratinis

v

Mirė W. Markučkas, ku
ris ilgai gyveno Eastone. 
Jis atvyko į šią šalį iš Vo
kietijos, kur buvo gimęs. Li
ko vienas sūnus.

Mirė Rugis, kuris paėjo 
|įs Žemaitijos. Buvo ramaus 
būda žmogus. Liko nuliū
dime jo žmona ir keletas 
vaikų.

Mirė C. J. Slepetis. Jis 
gimęs Eastone, bet paskuti
niu laiku gyveno New Yor- 
ko valstijoje. Buvo parvež
tas j Eastoną palaidojimui. 
Liko nuliūdime žmona He
len, sūnus ir dukra, taipgi 
3 anūkai.

Šiomis dienomis mirė Pau
lina Yonikienė, kuri sirgo 
ilgus metus. Paulina buvo 
laisvų minčių ir palaidota 
be religinių apeigų.

Liko nuliūdime vyras, sū
nus, dvi dukros, keturi bro
liai Lietuvoje, dvi seserys ir 
trys anūkai.

Kadangi Yonikai buvo ge
ro būdo žmonės, su visais 

gražiai sugyveno, tai ir lai
dotuvėse d ai y va v p dąug 
žirnių. Lydėjo 20'masinu

St. Petersburg, Fla.
Klemensas Depsas mirė 

rugsėjo 16 d., 6 vai. vakare. 
Buvo pašarvotas Bushaw 
I^eonard M. Funeral Home, 
Gulfport, Fla.

Rugsėjo 18 d. K. Depsas 
buvo pašarvotas nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 
( vai. vakare. LLD 45 kuo
pos pirmininkė H. Blasikie- 
r ė, J. Blasikis, Julius Greb- 
likas ir kiti kuopos nariai 
suėjo atsisveikinti su sene
liu ant visados.

Depso duktė Binnie Ma
son ir anūkė nedalyvavo 
šermenyse. Jis turėjo bro
lį Louis A. Žigas, kuris 
gyveno Waukegan, Ill., bet 
mirė rugpiūčio 12, 1967.

K. Depsas ilgai sirgo ir 
per ilgą laiką negalėjo pats 
nei atsigulti, nei atsikelti, 
nei apsiversti. Jis aštuonis 
mėnesius 1967 metais gy
veno pas dukrą New Yor
ke, bet paskiau grįžo į Flo
ridą ir gyveno pas mane iki 
mirties.

Depsas gimė 1881 metų 
'apkricio mėnesį. Jis pri- 
dausė pažangiose organiza
cijose; prieš kiek laiko bu- 
,zo LLD Centro sekretorius.

K. Depso žmona jau mi- 
*usi prieš 15 metų. Ji bu

vo žymi veikėja, ’ ?

Juozas Gaudrimas- muzikologas, 
istorikas, pedagogas

simus. Svarbi jo veiklos 
sritis taip pat bendradar
biavimas visasąjunginėje 
spaudoje ir įvairiuose leidi- 
niuo.se — pradedant rinki
niais bei žinynais ir bai
giant enciklopedijų pobū
džio knygomis.

Sunku įsivaizduoti mūsų 
radijo ir filharmonijos mu
zikinio švietimo ir lietuvių 
muzikos propagavimo veik
lą be prityrusio lektoriaus 
ir komentatoriaus J. Gaud
rimo indėlio. Dar daugiau: 
sunku rasti tokį Tarybų 
Lietuvos kampelį, kur jis 
nebūtų skaitęs paskaitų 
muzikos klausimais, ir sun
ku prisiminti muzikinio gy
venimo klausimą, kurio jis 
nebūtų gvildenęs savo žodi
nėje ir spausdintinėje mu
zikos propagavimo veikloje.

Šis straipsnis pavadintas 
“Muzikologas, istorikas, pe
dagogas. ..” Bet jeigu ant
raštė nereikalautų lakoniš
kumo, iš tikrųjų būtų rei
kėję parašyti: “Muzikolo-

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

imi
ne

“Buržuaziniai lietuvių 
zikologai nėra palikę 
vieno išsamaus veikalo apie 
lietuvių muzikinės kul 
vystymąsi... Kelios mono
grafinio pobūdžio broš 
ir straipsniai, keliasdešimt 
puslapių faktinės medžia
gos — tai beveik ir v 
kas šioje srityje padalyta 

žodžiai, kuriuos čia 
tuoj ame, paimti iš lie 
tarybinio muzikologo Juozo 
Gaudrimo knygos “Iš 
vių muzikinės kultūras is
torijos” I dalies prata 
Jie padeda mums sup 
kokį sudėtingą uždavinį už- 
cibrėžė šis muzikos i 
kas, pradėjęs po Aitroj o 
pasaulinio karo kurti 
ir išsamų veikalą apie 
sų tautos muzikos rai 
nuo pat jos ištakų iki 
sų dienų. Tarkime da 
kiau: šį darbą teko pi 
nuo pat pradžios — 
išsklaidytus istorinius 
menis, 
analizuoti įvairius it' 
nius, viską sisteminti, 
tinti marksistinės-leni] 
estetikos požiūriu ir 
pagrindu skaityti paskai
tas studentams bei 
besidominčiai

GENERAL FACTORY WORK

tūros

iūros

skas,
V

Cl- 
tuvių

lietu-

rmės. 
rasti,

stori-

platų
mū-

mū- 
,r aiš- 
*adėti 
linkti

duo- 
faktinę medžiagą,

eiški-
ver- gas, istorikas, tyrinėtojas, 

nines
šiuo

menu 
visuomenei, 

rašyti muzikos istorijos va
dovėlius ir nagrinėti 
krečius klausimus pe

kon- 
riodi-

Antanas Ruseckas

Plačią ir nelengvą yeiklą, 
reikalaujančią dideli 
nių ir patyrimo, J. 
rimas pradėjo, įpusėję 
virtąjį amžiaus dešimtmeti 
(jis gimė buv. Šakių a 
tyje 1911 metais). Ma 
polėje (dabartiniame 
sukę) baigęs ginui 
Gaudrimas studijavo

ų ži- 
Gaud- 
s ket-

pskri- 
riam-

publicistas, kritikas, peda
gogas, populiarintojas, lek
torius, komentatorius...”

Tačiau ir tai dar neapibū
dintų didžiulio 
žo, pavydėtino kruopštumo 
ir darbštumo, 
mos energijos, 
šia — nuoširdžios 
gimtojo krašto muzikai ir 
muzikantams — visų tų 
bruožų, kuriais taip ryškiai 
pasižymi Lietuvos 1968me
tų respublikihėš premijos 
laureatas Juozas Gaudri
mas.

žinių baga-

neišsenka- 
o svarbiau- 

meilės

Dėmesio Dovanų Siuntėjams

Mums malonu pranešti, kad iš priežasties skubaus 
gavimo daugiau klijentų ir biznio praplėtimo, mums

2.

3.

špildyme užsakymų per

eshposyltorg krautuvių ir

4.

5.

pasisekė įvesti sekamus pagerinimus:
Greitesnis pristatymas ^isų užsakymų 
Palengvinta procedūra 
Vneshposyltorg.
Atidarymas daugiau Vi
sandėlių ištisai per U.S.S.R.
Didesnis pasirinkimas v šokių rūšių prekių, įskai
tant rūbus, audinius, bapus ir t.t.
Nauja sistema priimant 
kymų. Sekite pavyzdį
kurie sužinojo, kad dovlanas per

Podarogifts, Ine
yra geriau negu:

A)

ir pranešant gavimą užsa- 
tūkstančių mūsų klijentų,

iš čia

B)

aziją, 
Kau

no universitete klasikines 
i bai- 
eoriją.

kalbas, vėliau obojist 
gė Kauno konservą 
Daugiau kaip du dešiįntme- 
čius jis grojo įvairiuose 
Lietuvos orkestruose 
veik visą laiką labai 
josi įvairiausia liteiE 
apie muziką, daug s" 
nuolat turtindamas ir 
damas savo muzikinį akira-

ir be- 
iomė- 
atūra 
kaitė,

net 
dar 

reika- 
apie 

muzi-

K. Nainys

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)

ichtiolas

Žodis “ichtiolas” reiškia 
“žuvų taukai.” Tačiau šis 
gydomasis tepalas gauna
mas ne iš žuvų, o perdir
bant kai kurias sieringas 
degiųjų skalūnų rūšis. To
kių skalūnų telkiniai žino
mi Tarybų Sąjungoje, Pa- 
volgyje ir Austrijoje, Tiro
lyje.

va-

Help Wanted Female

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)

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)

ELECTRICIAN HELPER. PAINT
ERS HELPER. MAINTENANCE 

’ MECHANIC helper, dozer 
OPERATOR. TRUCK DRIVERS.
Good pay, excellent benefits, call 
201-766-4000, ask for Julio Ferrante.

(75-81)

COOK
English speaking. Rectory.

Good salary, private apartment.
No evenings.

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

(73-79)

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

WOMAN for kitchen work, cook
ing and serving meals in small Nurs
ing Home in Allentown. Exp. or in
exp. Transport neces. Also WOMAN 
for cleaning 3 days a wk. Day shift. 
For inf. call 1-432-3371 bet.. 7 AM 
to 3 PM. Mrs. Kuntz. (75-84)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

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

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

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

(70-82)

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

AUTO GET-READY MEN. (2) 
men. New and used cars. Excellent 
work conditions. Uniforms furnished, 
hosp. & pension plan. Drivers license 
necessary. Time and half over 40 
hrs. Exp. pref., but not nec. Up to 
$2.50 per hr. start. Apply YBH Volks
wagen, West Chester Pike, Edge
mont, Pa. or call Mr. Scarborough, 
EL'6-9000. (75-79)

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached ,slp. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., t.v.,1 bth & kichenette. Dr's 
home, help with 3 children, gen’l 
hswk. No cooking. 2 days off. Salary 
$40. to start/ 1-609-428-9265. Had
donfield, N. J. (75-78)

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)

MEN day and night shift, general 
factory work, no ^kill nec. Good 
working conditions. New plant. Ex
cellent oppt. for advancement. Top 
rate pay. Some overtime. Orange 
Products, Inc., Passaic Ave., Chat
ham, N. J. 635-6666. See Mr. Wilson.

(75-81)

Get That Big Pay Check 
Drive Tractor Trailer 

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

Since September, 1966
National Professional Truck Driv

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

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

201-766-0606.
(73-76)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

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

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

(73-80)

WAREHOUSEMAN.
Hatboro area manufacturer. 

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

•' i r—------------- ;.............................. .....

OFFSET PRESSMEN

We have several openings for 
fully qualified Pressmen in the ro
tary business forms field. Our new 
rate is as high as $4-50 per hour, 
with such .comprehensive benefits 
as Pension Plan, Blue Cross—Blue 
Shield, paid vacations, life insur
ance, health & accident insurance, a 
total package deal of $.60 per hour. 
For interview apply in person or call 
Mr. DeMone, GA 6-7700. AMER
ICAN BUSINESS SYSTEMS, 2929 
B St., Phila. (73-77)

WEAVING 
TIE-IN MACHINE OPR.

With twister exp., for manufacturer 
of plush fabrics. Write or call collect 

MR, JERRY CASSIDY 
AMERICAN VELOUR MILLS 

120 LINCOLN BLVD.
MIDDLESEX, N. J. 08846 

1-201-356-2400
(75-78)Chicago, Ill

Didžiausia protesto 
demonstracija

Protesto demonstracijoje 
prieš mero Daley policijos 
kruvinus žygius prieš tai
kos šalininkus laike demo
kratų konvencijos, dalyvavo 
tarpe 25,000 ir 40,000 žmo
nių — didumoje jaunimas.

Eisena nuo Wacker Dr. 
iki Grant Park užėmė veik 
dvi valandas. Demonstraci
ją rengė Čikagos Taikos ta
ryba, kuri susideda iš apie 
30 įvairių taikos grupių 
baigimui karo Vietname.

Demonstracija buvo vie
na iš taikingiausių ir tvar
kingiausių, kurią tvarkė da
botojai skirti Čikagos Tai
kos tarybos, o ne policija, 
kuri visuomet provokato
rius palaiko.

Kalbėtojų buvo virš tu
zinas nuo įvairių grupių. 
Kalbėjo ne daugiau 10 mi
nučių, nes laiko tebuvo pus
antros valandos mitingui.

Sidney Lens, vienas iš de
monstracijos rengėjų, savo 
kalboje sakė: Mes čia su
sirinkome protestui prieš 
Johnsono administr a c i j o s 
vedamą karą Vietname ir 
protestui prieš mero Daley 
policijos brutalumą prieš 
taikos šalininkus laike de
mokratų partijos konvenci
jos. Daley administracija 
šiandien leido mums mar- 
Šuoti gatvėmis, ne todėl, kad 
norėtų, bet kad jos kruvi
nas elgesys buvo pasmerk
tas visame pasaulyje.

Reporteris

Pranešimai
WORCESTER, MASS.

Uždarymas Olympia Par
ko su Banketu ir šokiais. 
Rengia Parko Bendrovė, 
spalio 12 d. 
pradžia 5 v. v., pox vakarie
nės šokiai iki vėlumos nak
ties. Kviečiame parko lan
kytojus dalyvauti šiame 
šauniame parengįme ir 
linksmai laiką praleisti, ir ; at $140 per wk. plus overtime. 2 wk. 
vieni kitiems palinkėti gero 
vėjo ir geros -sveikatėleSj ir 
sulaukti kitą metą atidary
mo Olympia Parko—vėl su
sitikti. (76-77)

Vakarienės

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)

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

paid vac. 1st year. All union bene
fits. Call VI 8-6100. (73-78)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

“Laisvės” ir “Vilnies” 
jininkė Margaret Valinčius
buvo užpulta trijų vaikėzų 
rugsėjo 29 d. ant šaligatvio, 
apiplėšta ir labai užgauta. 
Tas viskas atsitikę dienos 
laiku, 3:30 v. po pietų. Ims 
savaitę kitą draugei pa
sveikti. Labai apgailestau
jame.

Norintieji “Laisvę” arba 
“Vilnį” atsinaujinti ar už
siprenumeruoti, kreipki t ė s 
nas J. Kuncą.

Dabar kai ne tik "Vilniu
je, Kaune, bet ir eilėje kitų 
Lietuvos miestų darbuojasi 
nemažas būrys muzikologų 
ir muzikos istorikų, 
sunku patikėti, kad 
prieš 20 metų, kilus : 
lui patikslinti žinias 
kurį nors su lietuvių
kos istorija susijusį asmenį, 
reiškinį arba veikalą, išsa
mų ir faktine medžiaga pa
grįstą atsakymą buvo gali
ma išgirsti tik iš vieno as
mens.— Juozo Gaudrimo.

Didžiulis jo nuopelnas yra 
ir tas, kad dabar Lietuva 
turi gana daug išsilavinu
sių ir mėgstančių savo dar
bą istorikų bei muzikologų, 
kurie su dėkingumu prisi
mena savo mokytoją. O 
daugeliui ir dabar Lietuvos 
TSR Valstybinės konserva
torijos muzikos istorijos 
katedros vedėjas, meno mo
kslų daktaras J. Gaudrimas 
teikia nuoširdžią paramą— 
pataria, konsultuoja, nie- 
kadi neatsisakydamas pa
reikšti savo nuomonę apie 
ruošiamo straipsnio ar kny
gos rankraštį arba išspręsti 
problemą, kilusią, tiriant ir 
analizuojant lietuvių muzi
kos praeities bei dabarties 
reiškinius.

Labai daug nuveikė mu
zikologas, nagrinėdamas 
Lietuvos periodinėje spau
doje muzikos istorijos klau-

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

Pakietą išsiunčiant
(nemoka muito an; Podarogifts užsakymų)
Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg 
krautuvėse)
Nei jokių mokėjim
(Vneshposyltorg m

ų mums 
oka mums mūsų komisą)

užeikite j mošų parodų romus new yorke

C)

LDS 57 kuopos susirinki
mas įvyks spalio 10 d., 1:30 
v. dieną. Kviečiame narius 
dalyvauti, turime daug rei
kalų apkalbėti.

Jaskevičius, sekr.

Siųskite Savo Užsakymas arba Klausimus j:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, 

Tel. 212
New York, N.Y. 10003 
28-9547

(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 
Ar j bile sekančius skyrius:

ESS CORP.COSMOS PARCEL EXPR
45 West 45th St., New York, N.Y. 10036
Tel. 212 Cl 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

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

GLuBE PARCEL SERVICE, INC.
► 716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Tel. 216 WA 6-3455
k ar į bile mūsų skyrių.

Turėjau pokalbį su vienu 
gerai pamokytu lietuviu, ku
ris pribuvo į Ameriką 1947 
metais. Klausiau jo, kodėl 
bėgliai bijo važiuoti į tėvy
nę. Atsakė, todėl, kad dau
gelis jų yra sunkiai nusidė
ję ir nenori, kad Lietuvos 
žmonės sužinotų apie juos. 
Paskui paklausiau jo, ko
dėl jis bijo važiuoti į Lie
tuvą. Jis atsakė: “žino
te, ponas, aš priklausau prie 
tos grupės, kurios vardą pa
laikysiu slaptybėje. AŠ ži
nau, kad mūsų pusėje nie
kas daugiau kaip melas ” 
Prašė neišduoti jo vardo ir 
pavardes. Todėl jo pavar
dės it neminiu.

J. Kunca

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 12 d., 2 vai. die
ną. Toj pačioj salėj. Visi na
riai kviečiami dalyvauti į šį 
susirinkimą, nes mūsų rude
ninė veikla tik prasideda. 
Todėl visi ir ruoškimės prie 
veiklos. Valdyba

(76-77)

DUONA SU FLUORU
Nustatyta, kad, pridėjus 

į geriamąjį vandenį fluoro, 
mažiau genda vaikų dantys. 
Stokholmo miesto valdžia, 
negalėdama greitu laiku 
įgyvendinti šio sumanymo, 
nurodė kepti duoną su bū
tinu fluoro kiekiu.

BUS DRIVERS
Full time and part time. Good pay 

and benefits. We will train you.
KEV AH KONNER, INC.

Ridgedale Ave., Morristown. 201- 
539-5199. (75-81)

TRUCK DRIVER for Summit auto 
parts house. 5^ day week. Steady 
employment. Must be dependable. 
201-273-0880. Ask for Ray or Tom.

(75-80)

grille man
General all around. Sandwiches, etc.
Experienced. Good pay. Evening 
hours. N. E. DE 2-6966.

(71-72)

WANTED AT ONCE
POLISHER. Must be Experienced 

in kitchen equipment. Top pay. Stea
dy work. Write or call South Shore 
Co. Manasquan, N. J. (201-) 223- 
1289. (75-78)

niuo.se


6 pusi.

LAISVĖS' VAJUSi Jaunimas veikia už
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Iš vajaus skelbimo matėt?, kad yra skiriama 10 do
vanų, o viršuje matote, kad jau laimėtojų skyriuje turi
me 10 vajininkų. Jie dabar turės gerokai padirbėti, kad 
išsilaikyti tame skyriuje.

Valys Bunkus jau pradėjo savo darbą. Jis pridavė 
pluoštą atnaujinimų, ir jo bendradarbiai pridavė atnau
jinimų—tai I. Mizarienė ir S 
prenumeratą pridavė L. Kava 
čikagietė.

Connecticut valstios vajininkė M. Svinkūnienė, wa- 
terburietė, prisiuntė dvi nauj 
jinimų.

M. Valilionienė, vajininkė dėl LLD 75 kp., Miami, 
Fla., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

S. Rainard, darbuojasi dėl So. Bostono, prisiuntė 
naują prenumeratą.

Julia Marazas, Chicago, 
meratą ir atnaujinimą.

V. Taraškienė, San Lean 
jinimų.

L. Bekešienė, Rochester, 
numeratą.

J. Bimba, Hawthorne, N. J., Ig. Klevinskas, Scran
ton, Pa., A. Račkauskienė ir M. Kazlauskienė, Haverhill, 
Mass., prisiuntė atnaujinimų.

Nuo kitų vajininkų atnaujinimų gauta: L. Tilwick, 
Easton, Pa., Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio ir nuo K. Ki- 
likevičiaus, torontiečio.

enas Juozas. O po naują 
liauskaitė ir J. Andrulienė,

as prenumeratas ir atnau-

11., prisiuntė naują prenu-

Iro, Calif., prisiuntė atnau-

N. Y., prisiuntė naują pre-

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Laiškas nuo John P. (Koch, Miami, Fla 

ji! Čia prisiunčiu $100, tai nuo atsibuvusio koncerto įvy
kusio 15 d. rugsėjo. Laike k 
J. P. Koch, Marie Koch ir J.

Filie Dominaitienė $10.
Benikaitis, A. L. Matuz, H.

Po $2: H. Mikitas, Mitzi
kienė, S. Shukienė ir Olga Spukiūtė-Graham (iš Bosto
no), Evutė Purlis, Veronika

Po $1: Anthony Sirota
Uršulė Daugirda, Marcela Stankus, A. Paukštienė, J. 
Kanceris, J. M. Krupp, P. J 
Stankus, Amilija Aimontas, 
R. M. Chulada. , •

Gerbiamie-

oncerto šias aukas surinko
Kanceris. Aukojo:
Po $5: J. M. Koch, Nancy 
M. Clee, J. Ivanauskas.
e Bovinas, Martha Dvarec-

Urbas, V. Mikulėnas.
Jean Vigan, E. Vitartienė,

Dhns, J. M. Paukštaitis, V. 
J. O. Shimkus, O. Sidaras,

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $62 
Aukojo: z

Juozas Pakutka ......
M. .Ulazas ...z.............
Košt. Seikas .................

• . •t 1 . 1. •4 -r------
Ig. Beeis, Union, N. J., 

pinigai suaukoti B. Makut 
Cranford, N. J. Aukojo:

LLD 54 kuopa $10.
Po $5: Ig. O. Bečiai, k. Skairus; L. Bartkus, Wm. 

Paulauskas, W. M. Žukai.
M. D. Burkauskai, $4.
Po $3;
Po $2: 

Puškevičius.
Po $1:

LAISVE Antradienis, Spalio (Otoher) 8, 1968

Ieva Mizarienė bus Kvietimas visiems laisviečiams
taikos kandidatą

Commodore hotelyje, kaip 
bičių avilyje, būriais susis
pietė jaunimas. Čia įsikū
rė uolaus taikos šalininko 
newyorkiecio Paul O’Dwy
er rinkimų kampanijos cen
tras.

O’Dwyer yra Demokratų 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų Senatą.

Virš 4,000 jaunimo iš 55 
New Yorko valstijos kolegi
jų ryžosi paskirti visas sa
vo jėgas veiklai kad O’Dwy
er būtų išrinktas. Jiems 
talkon ateina grupės veik
laus jaunimo iš kitų valsti
jų universitetų.

Jaunimas svarbesniuose 
rajonuose suruoš eilę masi
nių mitingų, kuriuose aiš
kins visuomenei šių rinki
mų prasmę. Bet tai ne vis
kas. Pasiskirstę mažomis 
grupelėmis jie aplankys pi
liečius jų namuose, prašy
dami balsuoti už taikos 
kandidatus. Jie pasinuomo- 
jo 60 krautuvių rajonų cen- 
treliams, iš kurių vadovau
ja veikimui.

Chicagoje ir Detroite
Šį savaitgalį Ieva Miza

rienė vyksta į Čikagą ir 
Detroitą.

Penktadienį Ieva kalbės 
Čikagoje, o sekmadienį da
lyvaus Detroite, kur rengia
mi pietūs klubo salėje. Ket
virtadienį ir šeštadienį bus 
susirinkimai su LLD na- 
nariais abiejuose miestuose.

Rep.

Kelrodis į pikniką
Draugai Čiurliai, kurių so

dyboje piknikas įvyks, gy
vena Pattenburg, N. J. 
Juos pasiekti labai lengva. 
Pattenburg randasi prie ke
lio 22. Taigi tuo keliu ir 
reikia važiuoti tiek iš New 
Yorko pusės, tiek ir iš Kaš
tono pusės. Iš New Yorko 
nusės Pattenburgas randasi 
kairėje pusėje kelio 22, iš 
Eastono dešinėje. Automo
bilių vairuotojai žinote, kaip 
privažiav u s “Pattenburg” 
išsisukti.

Rep.

$55.00 
. 6.00 
. 1.00

prisiuntė $55. Rašo, kad tai 
inienės gimtadienio proga,

Studentą veikėjui 
numažino bausmę

Mark Rudd, 20 metų, 
Students for Demokratic 
Society Columbia universi
teto skyriaus veikėjas, buvo 
pašauktas į kriminalinį tei
smą būk tai už kurstymą 
riaušių.

Kai jo bylą iššaukė, 30 
jo užtarėjų pakilo iš sėdy
nių ir šūkiais pasveikino 
Rudd’ą. Teisėjas Archibald 
įsakė prižiųrovams sveikin
tojus iš teismabučio išvary
ti, bet teisiamą j am kaltini
mo laipsnį numarino įr 
sprendimą atidėjo i 
kričio 7 d.

d lap-

W. B. Simon, ?. L. Vaičioniai. 
D. B. Martin, J . Gradaitis, K. Paciūnas, A.

u Na-

M. Klišius, L. Novak.

Nuo kitų gauta sekamai:
Nuo B. Ramanauskienėj gimtadienio parės, 

Sellersville, Pa. ...
Per I. Mizarienę, iš Wo 
LLD 28 kp., per __

Waterbury,, nuo pi 
Antoinette Kelly, Gulfp 
Brooklyn© Liaudies Teatras, per N. Ventienę 25.00 
J. ir A. Kauliniai, Hundngton, N. Y.
A. Dagys, San Francisco, Calif. ...
P. Dennis, Clifton, N. « 
Petras Bieliauskas, Ric 
W. Baltrušaitis, Brookį 
John Gabrys, New Yor 
Frank Yakstis, Ozone 
Joe Kazlauskas, Ozone 
C. Mugianienė, Oakland, Calif, 
Albina Vanienė, Brook 
Josephine Anskis, Brooklyn, N.

. Mary Adams, Great Nock, N. Y. 
J. P. Magerowsky, Miami, Fla. . 
O. čemiavičienė, Maspeth, N. Y. 
Mykolas Swed, Paterso 1, N. J. ... 
M. Smaidjas, Great Neck, N. Y.
Po $1: A. Kaladzinskj,s, Rumford, Me.; W. Žilins

kas, Toronto, Canada; P. Augutis^ No. Haledon, N. J.; 
Ona Walmus, Brooklyn, bj, " 
qua, N. Y.; J. Vigan, Ig. U 
Fla.

$315.00
162.00is Worcester, Mass.

M. Svinkūnienę,
<niko pas Vaitonius 150.00
ort, Fla.............. .  100.00

Susirinkimas prieš 
nacizmą, antisemitizmą

Komitetas Kovai 
cizmu ir Antiseniitizmu
pranešą, kad spalio 24 die
ną yra rengiama masinis 
politinis susirinkimas, 
riame vyriausiu kalbėtoju 
bus Paul O’Dwyer, 
kratų partijos kandidatas 
į Senatą. Tikimasi 
įvairios publikos.

Susirinkimas įvvkš Hotel 
Diplomat salėje, Manhatta-

ku-

demo-

daug

imond Hill, N. Y. ...

Park, N. Y. 
Park, N. Y.

yn, N. Y.

10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00

ne. 1
Tain pat susirinkime kal

bės Mrs. Ruth Gage-Colby 
iš Moterų Tarp tau tin 
gos už Taiką ir Lai 
kiti.

ės Ly- 
isvę ir

Juodieji nenori atsilikti
Trys East Elmhv 

Rečiai prašė teismo 
kinti pernai pakeist 
triktų 23rd ir 31st 
Buvusiosios ribos pakeistos 
tikslu neisileisti viet 
džion negrų, jie bitų lai
mėję rinkimus. Teisė; as Pol
lack piliečių prašymą atme
tė.

rst pi- 
panai- 

;as dis- 
ribas.

os val-

. Y.; P. Kolendo, Massape- 
rbonas, John Andrus, Miami,

ustatytas iki $15,000, tai šįKadangi fondas yra r 
sykį įplaukų $1,054. Dar reikia $13,946.

Vajaus pradžia nebloga. Vajininkai pradėjo darbuo
tis, didelis ačiū jiems. Dėkojame ir viršminėtiems prie- 
teliams už jų paramą. Tupime ir daugiau laiškų, kurie 
bus paskelbti prie progos.

ojame ir viršminėtiems prie-

“LaisVės” Administracija

Prieš vienos Briuselio mo
kyklos langus egzaminų die
ną kelio darbininkai ėmė 
kalenti pneumatinia: 
tukais. Dėl triukš 
zaminą teko atidėti. Tai 
pasikartojo ir kitL dieną. 
Pagaliau mokyklos direkto
rius išaiškino, kad 
ninkus pasamdė ilnokslei- 
viai. i • ■ i;<

s plak- 
mo eg-

darbi-

Brangūs draugai laisviečiai! Kviečiu visus pa^ 
mus atvykti į pikniką, kuris įvyks spalio 13 dieną.Vi 
Visi būsite maloniai priimti, skaniai pavaišinti ir 
dar obuoliu parsivešite. -K. Churlis

LLD1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 

pirmosios kuopos susirinki
mas įvyko rugsėjo 30-os va
karą Laisvės salėje. Jį ati
darė orga n i z a t o r i u s V. 
Bunkus; jis ir pirmininka
vo.

Mitingas buvo pirmas po 
vasaros atostogų. Vasaros 
metu mažai veiklos, tai ma
žai apie ją ir kalbėta. Pri
siminta, kad dar randasi 
Dora narių heatsite i s u s i ų 
duoklių už 19'68 metus. Re
komenduota rudens metu 
rengti kokį nors pobūvį.

Kuopa sveikina “Laisvės” 
mėtinį konceHą ir jo daly
vius;' skiria! $5 koncerto 
programoje pasigarsinti.

Pasikalbėtą apie velionį 
Klemensą Deįpšą, kuris mi
rė rugsėjo 16 d. St. Peters
burg, Fla. Atsistota atiduo
ti jam savo pagarbą, pas
kutinį kartą jį atsisveikinti. 
Mirė išgyvenęs 87 metus.

K. Depsas ilgus metus 
buvo pirmosios kuopos na
riu. Jis ir mirė būdamas 
jos nariu. Mokėdamas sa
vo duokles nepamiršdavo ir 
kitų svarbių visuomeninių 
reikalų.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kada buvo renkamos 
drapanos kare nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms 
Depsų pastogėje buvo pir
moji surinktiems drabu
žiams sunešti stotis; drabu
žiams padaugėjus, komite
tas stotį perkėlė į erdvesnę 
vietą.

Depsai buvo ir kitais vi
suomeniškais reikalais pa
slankūs žmonės.

Minėsime Jūsų gerus dar
bus iki mūsų akys užsi
merks amžinai.

Vienas Jūsų

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Švedas švente savo 60-jį gim
tadienį. Ta proga plačiai ir 
gražiai jis buvo pagerbtas.

Pirmą kartą su Jonu susiti
kau ir susipažinau pokario 
laikais lankydamasis Lietuvo
je. Susižavėjau jo vadovauja
mu Valstybiniu dainų ir šokių 
ansambliu. Iš ansamblio kon
certo išsinešiau neišdildomą 
įspūdį.

Todėl, nors jau gerokai pa
vėluotai, prašau mieląjį jubi
liatą priimti ir mano iš už jū- 
rų-marių karščiausius sveiki
nimus ir nuoširdžiausius linkė
jimus didžiausios sėkmės toli
mesniuose tiek asmeniško gy
venimo, tiek visuomeninės 
veiklos žygiuose.

Dabar šis ansamblis vadina
si “Lietuva”. Dabar jam vado
vauja Vladas Bartusevičius, 
su kuriuo taipgi turėjau gar
bės gerai susipažinti Lietuvos 
sostinėje. Nepamiršiu 
mo su visa ansamblio 
be prie puikių vaišių 
gos” viešbutyje.

Kardinolas nubaudė 
39 kunigus

Washingtonas. — Kardi
nolas O’Boyle paskelbė savo 
nutarimą nubausti 39 kuni
gus, kurie nesutinka su po
piežiaus enciklika gimdymo 
kontrolės klausimu.

Nubaustieji kunigai ne
turės teisės savo bažnyčiose 
atlikinėti kunigiškas parei
gas,bet gaus atlyginimą per 
kiek laiko.

Dauguma parapijonų re
mia suspenduotus kunigus.

susitiki- 
vadovy- 
“Nerin-

Reakcinių fašistinių jėgų 
kandidatas į prezidentus Mr. 
Wallace viešai pasakė, kad 
jeigu jis laimėtų rinkimus ir 
taptų prezidentu, tai galas bū
tų visiems protestams prieš 
vyriausybės politiką.

Tai piktas, pavojingas pa
grūmojimas. Bet reikią tikė
ti^, kad jis prezidento sostą 
tiek tematys, kiek mato savo 
ausis. Amerikos žmonės rin
kimuose mokės jam duoti nu
sipelnytą atkirtį.

Pastebėjome, kad tie, kurie 
nesiliauja verkę apie Lietuvos 
“rusinimą”, patys tuo užsiima. 
Tarybų Lietuva jiems “Sovie
tų Lietuva”, tarybinė santvar
ka jiems “sovietinė santvar
ka”, kolūkiai (kolektyviniai 
ūkiai) jiems “kolchozai”, ta-

Prie rašytojo kapo
Rugpjūčio 27 dieną Anta

kalnio Karių kapinėse, kur 
prieš metus palaidotas rašy
tojas publicistas Albinas 
Morkus, susirinko rašytojo 
giminės ir artimieji, Vals
tybinio spaudos komiteto, 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto 
“Gimtojo krašto” redakcijos 
atsakingi darbuotojai, rašy
tojai, visuomenės, spaudos 
atstovai.

Rimties minute jie pager
bė Albino Morkaus atmini
mą, padėjo ant jo kapo gė
lių.

1 <

1,900 Politechnikos 
institute

Kaunas. — Politechnikos 
institute — stojamųjų egza
minų įkarštis: stambiausia 
Lietuvos aukštoji mokykla 
priima į stacionarinį skyrių 
1,900 busimųjų inžinierių.

Praėjusiais mokslo metais 
Politechnikos institute buvo 
atidarytas automatikos fa
kultetas. Mokslo metų bėgy
je jis atšventė įkurtuves 
naujuose rūmuose.

Automatikos fakultetas ne 
jauniausias institute — šie
met pirmą kartą priimami 
studentai į dešimtą Kauno 
Politechnikoj instituto fa
kultetą — inžinerinės eko
nomikos.

E. Katinas

Parengimą kalendorius
Spalio 13 d.

Piknikas pas Čiurlius, 
Pattenburg, N. J.

Spah’o 20 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo banketas, 1 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y4

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinius 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Pranešimas
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 klausimą. 
Laikas konkrečiai tuo reika
lu pasitarti. Turime ir ki
tų svarbių klausimų.

Visi nariai labai labai ra
ginami susirinkime daly-^ 
vauti.

Valdyba (74-7£)

I

rybiniai ūkiai jiems “sovcho- 
zai” ir - tt.

Ką tuo jie tikisi pasiekti? 
Kam lietuviškus pavadinimus 
pakeičia rusiškais pavadini
mais?

Ar taip jiems yra įsakyta 
Centrinės žvalgybos Agentū
ros (ČIA)?

Pirmadienio rytą “Lais
vei” telefonu pranešta, jog 
susirgo Sofija Petkus, “Lai
svės” skaitytoja, Moterų 
Klubo narė. Nuvežta į 
Greenpoint ligoninę, Kings
land Ave., Williamsburge.

Linkime draugei greit at
gauti sveikatą.

Nele Ventiene
sopranas

A. Daukšys, tenoras 
iš Worcester, Mass.

Ieva Mizarienė
Kalbės apie įspūdžius iš jos 

misijos į T. Lietuvą

New Yorko Lietuvių Moterų Klubas rengia
PIETUS SU MENINE PROGRAMA

Sekmadienį Spalio (October) 20 d.
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 LIBERTY AVĖ. OZONE PARK, N. Y.
Pradžia 1 valandą dieną Įėjimas $3.50

Kaip visi žinome, Ieva Tarybų Lietuvoj išbuvo veik tris mėnesius, nuvežusi 
savo vyro, Rojaus, palaikus. Ji taipgi plačiai pavažinėjo po T. Lietuvą.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. —Rengimo




