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Prasideda spaudos

darbymetis

— J. Gašlūnas —

Tarybų Lietuva ir užsienyje 
gyvenantieji lietuviai gali pa
sididžiuoti Vilniaus choro 
“Varpas” laimėjimu Italijoje.

pagalvokite! Iš dešim
ties šalių atvyko trylika ge
riausių chorų Į dainų konkur
są. Tarp jų buvo ir vyrų 
choras “Varpas” iš Vilniaus.

Kai lietuviška^ varpas su
skambėjo, visu s nustebino. 
Vertinimo komisija pripažino, 
kad choras “Varpas” geriau
sia dainuoja ir iškovojo pir
mąją premiją ir pirmo laips
nio diplomą. Koks tai didžiu
lis laimėjimas!

Siautėja teroras 
Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos militarinė valdžia skel
bia, kad ji areštavo 12 žmo
nių, nužiūrimų kaip JAV 
ambasadoriaus Elbricko 
“kidnaperių.” Teroras siau
čia šalyje.

Ambasadorius Elbrick aiš
kino, kad jį pavogė keletas 
jaunų maskuotų vyrų, kurie 
atrodė “inteligentiški fana
tikai.” Jie kaltino Ameri
kos imperialistus dėl visų 
Brazilijoje blogumų. Jis iš
buvo jų nelaisvėje 78 va

landas. Jie elgėsi su juo 
padoriai, mandagiai.

Kai valdžia patenkino re
voliucionierių grupės reika
lavimą — paleido iš kalėji
mų 15 politinių kalinių ir 
atvežė juos Meksikon, tuo
met ambasadorius buvo pa
leistas.

Washingtonas. — Repub- 
likonų Nacionalinis Komite
tas suvyks į Chicagą rugsė
jo 18-20 dienomis aptarti 
1970 metų rinkimus.

AFL-CIO pasmerkė Nixono 
siūlomą taksų planą Prieš ketvirtadalį amžiaus Rumunija išsivadavo 

iš fašistinės ; prie&paudos.
Nuotraukoje: obeliskas kovotojams už laisvę at

minti Bukarįešte.

Anglijos unijos už 
karo baigimą

Portsmouth. — Anglijos rėš Vietnamui apgailestavi- 
Darbo Unijų Kongresas pri- mą dėl prezidento Ho Chi 
ėmė rezoliuciją, kuri pa- Minho mirties. Taipgi ra- 
smerkia karą Vietname ir gina Anglijos valdžią dau- 
kartu kritikuoja valdžios giau ne b e k o o p e r u o t i su 
politiką karo klausimu. Ra- Jungtinėmis Valstijomis ka- 
gina Ameriką baigti karą ro klausimu.
~\71 p f n t, m p

Delegatai ragina darbie- Dešiniųjų rezoliucija Če- 
čių valdžią sumažinti mili- koslovakijos klausimu buvo 
tarines išlaidas ir ištraukti atm,e.st/:. Kongresas pa
kapines jėgas iš Vakarų Vo- smerkč fašistinį režimą Is- 
kieti j os. Ponijoje ir rasistinį režimą
Kongresas pasiuntė Šiau- Pietų Afrikoje.

Streikų hangos plečiasi 
Vakarų Vokietijoje

Norime prisidėti su sveiki
nimu prie Jungtinių Tautų ge
neralinio sekretoriaus Thanto 
sveikinimo Lotynų Amerikos 
šalių, pasirašiusių sutartį, 
draudži a n č i a branduolinius 
ginklus naudoti Lotynų 
riko i e.

Tokią sutartį turėtų 
rašyti visu kontinentu 
^.lomet būtu tikras laimėji-i 
mas prieš visapasaulinio ka
ro pavojų. Pasitarimai tuo 
klapsimu tęsiami, bet mažai 
progreso. ?•'

Nepaisant kuriame pasaulio 
kampe branduolinių ginklų 
panaudoiimas tikrai sukurtų 
pasaulini kara ir tuomet ga
li sunaikinti civilizacija. To
dėl branduoliniu ginklų už
draudimas yra visų svarbiau
sias klausimas.

Ame-

pasi- 
šalys.

Washingtonas.—AFL-CIO 
prezidentas Meany, po ilgo 
delsimo, išstojo prieš prez. 
Nixono taksų planą, kaip 
korpor a c i j o m s naudingą. 
Meany nurodo, kad Nixono 
planas sumažintų ir korpo
racijų taksus bilijonu šešiais 
milijonais dolerių.

Pasirodo, kad pirmesnis
I Meany pareiškimas, jog or- naudingas, sako Meany.

1 \___________________ ___________________________________________________________________________

ganizuoti darbininkai galės 
su Nixonu gražiai sugyven
ti, dabar neišsipildo. Dar
bininkams ir beturčiams 
tenka smarkiai kovoti prieš 
Nixono planus, kurie tur
čiams naudingi.

Nixono nusistatymas pa
laikyti karo taksus (surtax) 
taipgi korporacijoms labai

KABLEGRAMOS IS EIETVVOS

streikavo 2,000 plieno dar
bininkų.

Kituose pramoniniuose 
miestuose taipgi daugelis 
darbininkų streikuoja. Dien
raštis “Die Welt” ragina

. Maisto kainų kilimas šiais 
metais net padvigubėjo

New Yorkas.—Darbo S ta-51 ———— ——
tistikų Biuro vietinis direk- 
torius Beinstock nurodo, 
kad New Yorke ir šiaurry
tinėje New Jersey valstijos 
dalyje šiais metais maisto 
kainos,pakilo net 4.7 proc.

Daugiausia pakilo mėsos 
ir žuvies kainos. Pakilimas 
kainų kai kada siekia net 11 
procentų.

Abelnas pragyvenimo ly
gis pakilo arti 4 proc. Dėl 
to neturtingiesiems, ypač 

susidaro svarbi problema,' 
kaip pragyventi, sako Bein
stock.

Tokijas. — Sužinota, kad 
Šiaurės Vietnamo laikino 
prezidento pareigas dabar 
eina 81 metų amžiaus vice 
prezidentas Thangas.

Pasaulinė Taikos Tąryba. 
primindama 30 metu sukakti 
nuo antrojo pasaulinio karo 
pradžios, savo pareiškime sa
ko :

“Jėgos, kurios privedė prie 
fašizmo isigalėiimo ir antro
jo pasaulinio karo sukūrimo 
ir dabar gvvuoja, ir turi tvir- turintiems dideles šeimas 
t’jjį įtakos Vakaruose. Tos pa-' cnci/bm axrnvhi rtvnhlnma 
čios jėgos ir vėl kontroliuoja 
ten ekonomini ir politini gy
venimą. ypač Vakarų Vokie
tijoje.”

Pirmąjį ir antrąjį nasauli- 
ni kara išprovokavo Vokieti
ja. o dabar Vakaru Vokieti
joje revanšistinės jėgos, su 
Jungt. Valstijų pagalba, pro- 
v^kuoia trečiąjį pasaulini ka
ra. Ten jau paruošti bran
duoliniai. biologiniai ir che
miniai ginklai. Net baisu ir 
pagalvoti. '

Mūsų gerasis spaudos rė
mėjas Philip Kunz, Brooklyn, 
N. Y., ir vėl pasirodė su stam
bia dovana.

Jis pirmiau dovanojo “Lais
vei” tris Lietuvių Namo Ben
drovės šėrufi, dabar pridėjo 
dar vieną.

Už dovanas širdingai jam 
dėkui.

Izraelio armija buvo 
įsiveržusi į Egiptą

Tel Avivas. — Izraelio ar
mija su sunkiaisiais tankais, 
torpediniais laiveliais ir lėk
tuvais, buvo įsiveržusi į 
Egipto teritoriją ir per 10 
valandų daužė Egipto įsi
tvirtinimus Raudonosios jū
ros pakraštyje. Daugiau 
kaip šimtą Egipto kareivių 
užmušta.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos apgailestavo 
dėl Izraelio įsiveržimo į 
naują Egipto teritoriją.

Vis plačiau ieškoma naftos
Vilnius. — Lietuvoje pra

moninės naftos yra, tvirtina 
Lietuvos naftos paieškų 
žvalgybos akspedicijos vir
šininkas Leonas Varnas, ne
seniai sugrįžęs iš priešaki
nių juodojo (aukso paieškų. 
Pernykščiai išgręžimai pa
tvirtino nuomonę,: kad Pa- 
baltijos įdauboje galimi di
deli pramoninės naftos tel
kiniai.

Du nauji gręžimo bokštai 
iškilo Vilkyčiuose, Šilutės 
rajone, ir Alantuose, netoli 
Kretingos. Bus gręžta 20 
kilometrų gręžinių. Apie 
darbų užmojį byloja tokie 
skaičiai: į vieną gręžinį įkin
kyta 2,000 arklio jėgos mo
torų.

Džiugu pranešti, kad šių 
metų naftos paieškos nau
juose plotuose buvo sekmin- 

l gos. Vilkyčiuose ir naujame 
plote Gargžduose surasta 
nafta. Ieškoma Salantų bei 
Laukuvos plotuose.

centnerių žuvies, tai yra 22, 
000 centnerių daugiau, negu 
buvo planuota.

Archeologų suradimai
Plungė. — Daugiau kaip 

nušantro mėnesio šio rajono 
Gintališkė,^ ...gyvenv i e t ę i e 
dirbo kraštntvros archeolo
ginė eksnediciia. antra se
zoną tvrinėjusi čia X-XIII 
amžių kapinyną.

Eksnedicijos vadovas, Tel
šių Kraštotyros Muziejaus 
direktorius Valatka papa
sakojo, kad tyrinėjimas da
vė nemaža vertingos me
džiagos. Surinkta apie 2,000 
ivairiu daiktų—durklų, pei
lių, žeberklu, midaus geria
mų ragų, diržu, žiedų, apy
rankių, sagų, Vakarų Euro
pos monetų, žalvario dirbi
nių ir kitko.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje pirmą kartą tiek daug 
streikų vienu atveju. Val
džia skelbia, kad streikai 
esą nelegalūs ir ji negalin
ti jų toleruoti.

Dortmunde Hoesch fabri- valdžią greitai susidoroti su 
ko darbininkai laimėjo strei- streikieriais.
ką. Duisburge išėjo strei-
kan 1,200 Rheinstahl trusto dėsnių algų ir geresnių dar- 
darbininkų. Muelheime su- bo sąlygų.

Darbininkai reikalauja di-

NaujŲjy Demokratę, koalicija 
remia antikarinę dieną

Chicago. — Naujųjų De
mokratų koalicijos vadovy
bė paskelbė, kad koalicija 
pilnai remia nacionalinę an
tikarinę dieną spalio 15. Tai 
bus karo moratoriumo die
na, kurioje įvyks prieškari
niai išstojimai - demonstra
cijos daugelyje miestų.

Naujieji Demokratai taip-

gi pasiuntė prez. Nixonui 
reikalavimą ištraukti iš 
Vietnamo visas Jungtinių 
Valstijų militarines jėgas.

Koalicija susikūrė dau
giausia iš senatorių McCar
thy ir R. F. Kennedy rėmė
jų. Šaukia nacionalinę kon
ferenciją lapkričio 21-24 die
nomis.

daug ryš-

kanadiškis 
anglikonu

Atsirado drąsus vvskunas. 
kill’s pasakė, kad visos baž- 
nvčins laipsniškai miršta, kad 
žmonių susidomėiimas religi
niais reikalais nvksta ir pra
sius desėtkui metų religiios 
nvkimas pasidarys 
kesnis.

Taip k a 1 b ė i o 
Britu Kolumbiios
vvskunas Ralnh Dean Gene
ralinio Sinodo konvencijoie.

• Jam nritarė konvencijoje da
lyvavusiu 260 kunicru.

Viešnatauianti klasė deda 
daug nastangu religijai išlai
kyti. Miliionieriai skiria stam- 
Mu ninigu sumas ivarioms re
liginėms sektoms. Be iii para- 

aišku, daug greičiau re- 
.. ligija išnyktų.

Sekamą sekmadienį turė
sime spaudos naudai parengi
mus Worcesteryje ir Miamio 
mieste.

Tikimės gausios paramos iš 
laisviečių ir jų prietelių.

Laisviečiai smarkiai ruošia
si prie savo laikraščio vajaus, 
kuris prasidės spalio 1 d.

“Vilnies” dienraščio vajus 
jau prasidėjo rugsėjo 1 d.

Taigi, prasideda mūsų spau
dos darbymetis.

Kas tik nori skaniai pasi
vaišinti ir tyrame ore popiete 
praleisti, nesigailės atvykęs šį 
sekmadieni į pietus, kurie 
ruošiami Forest Parke.

Newyorkiečiams tikrai pa
togi ir gerai žinoma vieta.

Iki pasimatymo.

Unijos ir kontraktoriai 
nepatenkinti planu
Washingtonas. — Namų 

statybos ir kitos unijos, 
taipgi kontraktoriai p a s- 
merkė prez. Nixono planą 
sumažinti namų statybą 75 
proc., taipgi mažinti kitus 
federalinius darbus.

Valstijos taipgi nepaten
kintos tokiu Nixono planu. 
Be federalinės pagalbos 
valstijos nebegalės įvykdin- 
ti savo statybos planų. Jau 
dabar daugelyje valstijų 
planuojama sumažinti sta
tybą. : ■ '

Detroitas. — 6,700 Michi- 
gano mokytojų paskelbė 
streikų. Reikalauja sutartį 
pasirašyti.

Skulptūros paroda Estijoje
Vilnius. — Estijos sosti

nėje Taline rugsėjo 10 d. 
atidaryta lietuvių skulptū
ros paroda, Ji suorganizuo
ta estams pageidaujant.

Mūsų dailininkų darbai 
šįkart eksponuojami labai 
neįprastoje aplinkoje— tarp 
gėlių. Talino gelių paviljo
ne ’ vienu kartu veikė lietu
vių skulptūros' ir estų gėlių 
parodos. Tik jas abi apipa- 
vydalino vilnietis architek
tas Samukas.

Lietuvių skulptūros paro
da veiks mėnesį laiko.

Naujas centrinis paštas
Vilnius. — Iškilmingai 

atidarytas sostinės centri
nis paštas. Jo statyba truko 
kelis metus. Dabar bus puo
šnus moderniškas pastatas, 
patogus ne tik pašto tar
nautojų darbui, bet ir pla
čiajai visuomenei.

Naujai atvykę svečiai bei 
turistai iš užsienio nebeat- 
pažins, naujojo x Vilniaus 
centrinio pašto Lenino pro
spekte, kur kadaise veikė 
Varjetės teatras. Tikrai ga
lima juo pasididžiuoti. Paš
to projekto autoriai — ar
chitektai broliai Algis ir 
Vytas Nasvyčiai.

Antanas Vaivutskas

100,000 Ho Chi Minh laidotuvėse
“Jungt. Valstijų imperialis
tiniai agresoriai bus iš Viet
namo išvaryti ir Vietnamas 
suvienytas, kaip nepriklau
soma valstybė.”

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo prezidento Ho Chi 
Minho laidotuvėse dalyvavo 
daugiau kaip 100,000 žmo
nių, tarp kurių buvo dau
gelio šalių delegacijos. Da
lyvavo ir Jungti. Valstijų 
Kompartijos generalinis se
kretorius Gus Hali.

Šiaurės Vietnamo Kom
partijos pirmasis sekreto
rius Duanas prie preziden
to karsto prisiekė, kad viet
namiečiai kariaus tol, iki

Philadelphia. — Daugelis 
Pennsylvanijos darbdavių, 
nedamokėdami darbinin
kams už viršlaikius ir mo
terims, apsuko darbininkus 
ant pusketvirto milijono do
lerių, raportuoja UAV Dar
bo Departamentas.

žvejų pergale .
Praneša Lie- 

gamybinės žuvies
Klaipėda, 

tu vos 
pramonės valdybos skyriaus 
viršininkas Sašlis, kad Lie
tuvos verslovinis laivynas 
baigė vykdyti 9 mėnesių žu
vies sugavimo planą.

Iki rugsėjo 1 d. Lietuvos 
žvejai Baltijos, Šiaurės At- 
lahto vandenyse sužvejojo 

|2 milijonus 153 tūkstančius

Mokyklos atidarytos 
su mokytojų stoka
Washingtonas. — Nacio

nalinė Švietimo Sąjunga 
praneša, kad visoje šalyje 
mokyklos atidarytos su di
dele mokytojų stoka.

Kai kuriuose miestuose ir 
miesteliuose, taipgi ir kai
muose tikrai jaučiama mo
kytojų stoka.

VELlAVSIl
Grand Valley, Colo.—Ne

paisant didelių protestų, 
branduolinis prietaisas bu
vo išsprogdintas Rocky 
Mountains požemyje. Spro
gimas sudrebino visą apy
linkę.

Maskva.—Tarybų Sąj un- 
ga kaltina Kiniją 488 įsi
brovimais per rubežių. Ki
nija sako, kad tarybiniai 
sargai papildę 429 įsibrovi
mus.

Po 72 valan-Saigonas.
dų mūšių pertraukos Ho 
Chi Minh pagarbai, Pietų 
Vietname mūšiai vėl prasi
dėjo.

Tel Avivas.—Izraelio lėk
tuvai ir vėl bombardavo 
Egipto teritoriją.

Paryžius.—Vietnamo tai
kos derybų 33 sesija atidė
ta iki šeštadienio.

Indianapolis, Ind.-Džeti- 
nis lėktuvas susidūrė su mo
kyklos lėktuvu- ore. Abu 
lėktuvai sudužo, 83 žmonės 
žuvo.

Oslo. — Norvegijos parla
mentiniuose rinkimuose de
šiniųjų partijų koalicija lai
mėjo 76 vietas, Darbo Par
tija 74 vietas, mažosios par
tijos surinko mažai balsų.

i
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O vienok partija gyvuoja!
AMERIKOS Komunistų Partija šiomis dienomis at

šventė savo 50 metų gyvavimo sukaktį. Ji buvo suorga
nizuota 1919 metų rugsėjo 1 dieną. Pusė šimto metų 
yra netrumpas laikotarpis tiek žmogaus, tiek organizaci
jos, ypač revoliucinės, gyvenime.

Komunistų Partija gimė audrose. Kai kurie seno
sios kartos veikėjai gerai teprisimename tas dienas ir 
tuos mėnesius, kada iš Amerikos Socialistų Partijos kai
riojo sparno kūrėsi nauja, kovinga revoliucinė partija, 
Prieš ją tuoj buvo atsuktos visos reakcinės buržuazijos 
valstybinės jėgos. Areštas, įkalinimas, deportavimas sto
vėjo prieš akis kiekvienam, kuris išdrįso į naują partiją 
įstoti. Sunkūs ir baisūs buvo laikai. Be galo daug gerų, 
nuoširdžių, kovingų darbininkų nukentėjo. Jų tarpe buvo 
nemažai ir lietuvių. Retas kuris komunistas buvo re
akcijos paliktas ramybėje. Partija buvo nuvaryta į po
grindinį, nelegalų gyvenimą. Kartais atrodydavo, kad 
jai tokiose sąlygose išlikti nesunaikintai neįmanoma.

Bet revoliucinė partija nugalėjo sunkumus, pergy
veno reakcijos audras ir išliko nesunaikinta. Su laiku per
siorganizavo, šiaip taip “legalizavosi.” Pradėjo plačiau 
susisiekti su darbininkų masėmis. Ypač jos įtaka buvo 
plačiai jaučiama Antrojo karo išvakarėse, kai su 1935 
metais prasidėjo platus sunkiosios pramonės darbininkų 
organizavimas į pramonines unijas.

Žinoma, reakcija negalėjo to komunistų įtakos kili
mo darbo masėse toleruoti. Po karo užėjo makartizmo 
gadynė. Pasirodė vienas po kito nauji represiniai įsta
tymai. Prasidėjo nauji puolimai, nauji persekiojimai. 
Komunistii Partijos vadai tapo uždaryti už grotų. Pra
sidėjo baisus masinis teroras prieš pažangius žmones 
darbuose ir įstaigose. Tūkstančiai neteko darbų ir pozi
cijų. Viešai būti komunistu buvo nebeįmanoma. Fak- 
tinai partija vėl buvo priversta pasitraukti į pogrindį. 
Nuo tų reakcijos smūgių ir audrų dar ir šiandien Ame
rikos Komunistų Partija nėra pilnai atsipeikėjus. Dar 
ir šiandien viešai būti komunistu reiškia netekti darbo 
arba profesijos. Tačiau visos pastangos Komunistų Par
tiją sunaikinti buvo veltui.

Tiesa, kiek žinoma, Komunistų Partija negali savo 
narius skaityti šimtais'tūkstančių; taipgi tiesa, kad ji, 
kaipo politinė partija, šiandien dar neturi savo atstovų 
miestų tarybose, nei valstijų seimeliuose arba šalies kon
grese. Bet ar įvyksta koks nors didesnis socialinis ša
lyje sąjudys, už kurį nebūtų kaltinami komunistai?

NIEKADOS JO i
NETURĖJOTE

Stasys Žymantas kala ir 
kala “vaduotojams” į gal
vą, kad jie būtų apdairesni 
ir gudresni, kalbėdami apie 
Lietuvą, arba jiems lem
ta pasilikti be mažiausios 
armijos generolais.

Antai, straipsnyje “Mąs
tykime ir veikime iš nau
jo,” jis traukia pakeltu bal
su:

“Tačiau gyvenimas Lie
tuvoje nesustojo, ir tauta 
tebėra gyva ir judri: ji 
mąsto, veikia^ dirba ir ku
ria, ir ne tauta reikalinga 
ar verta mūsų išeivių pasi
tikėjimo. .., bet mes turime 
rūpintis ir sielotis, kad ne
prarastume tautos pasiti
kėjimo mumis.”

Žinoma, labai ačiū Stasiui 
už priminimą, kad mūsų 
mieloji Lietuva “tebėra gy
va ir judri.” Juk dar taip 
neseniai jis pats ir jo kole
gos mus sušilę įtikinėjo, kad 
mūsų tos Lietuvos visiškai 
niekur nebėra, kad ten, kur 
ji buvo, dabar apgyventa kal
mukais, “aziatais” ir “mas
koliais.” Gerai, kad nors jau 
taip baisiai pavėluotai ją 
vėl atrado.

Bet kas liečia praradimą 
pasitikėjimo, tai rūpinima
sis ir sielojimasis ne vietom 
je ir nereikalingas. Nega
lima prarasti to, ko netu
rėjai. Jūs gi niekados ne
sate turėję lietuvių tautos 
pasitikėjimo. Todėl ir pra
rasti negalite. Kam save 
be reikalo kankinti?

• y

“Akiračių” redaktorius ir 
jų bendradarbius pavadino 
“pusinteligenčiais.” “O tuo 
tarpu “Naujienų antiko
munistiniai s t r a i p s niai,” 
sako J. G., “parašyti nepus- 
inteligenčių, o tiesiog treč- 
daliointeligenčių; jų teigi
niai neobjektyvūs, egzaže- 
ruoti, užtempti ant juoda
šimtiško kurpalio, traktuo
ja savo skaitytojus kaip 
mažaraščius, tamsius reak
cionierius.” Pasakyta labai

Naujas kovos būdas?
BRAZILIJOS revoliucionierių pasielgimas su Jung

tinių Valstijų ambasadoriumi Charles Burke Elbrick nu
skambėjo per visą pasaulį. Tuo savo žygiu jie greitąjį 
savo tikslą pilnai pasiekė, priversdami valdžią išleisti iš 
kalėjimo 15 politinių kalinių. Sunku pasakyti, ką jie 
su Mr. Elbricku būtų padarę, jeigu valdžia nebūtų paten
kinus jų reikalavimų. Kaip ten bebūtų, Amerikos val
džia nenorėjo rizikuoti ir privertė Brazilijos militarinę 
valdžią nusileisti.

žinoma, buvo balsų, kurie reikalavo kontrrevoliucio
nieriams nenusileisti. Jų argumentas buvo: Kur bus ga
las? Šiandien jie “pavogė” ambasadorių, rytoj taip pa
sielgs su kitu kuriuo diplomatu ir pastatys dar didesnius 
reikalavimus! Todėl, girdi, nereikia leistis į jokius kom
promisus.

Gerai, žinoma, kad revoliucionierių reikalavimas bu
vo patenkintas ir kad ambasadorius Elbrick paleistas.

Reikia žinoti, kad Brazilijos militarinę valdžia yra 
fašistinė valdžia. Ji faktinai yra Amerikos imperializmo 
įrankis. Ji nebūtų susikūrusi be Amerikos palaiminimo. 
Ji nebūtų iki šiol išsilaikiusi be visokios šios šalies pa
ramos. Tai puikiai žino Brazilijos revoliucionieriai, ir to
dėl pasirinko ne kurios kitos šalies diplomatą laimėji
mui laisvės dėl savo penkiolikos draugų, bet Jungtinių 
Valstijų ambasadorių. Jie žinojo, ką jie daro...

Tai naujas savo rūšies kovos būdas. Ar jis bus nau
dojamas ir kituose atsitikimuose? Sunku pasakyti.

Pradžia rami, bet kaip 
bus toliau...

JAU IR JAM 
JŲ BEPROTYBĖ 
NEBESUPRANTAMA

Chicagos menševikų laik
raščio bendradarbis P. 
Stravinskas laiko save ne
permaldaujamu Tarybų Lie
tuvos priešu. Bet ir jam 
perdaug Clevelando smeto- 
nininkų Vlado* Ramanausko 
ir Juliaus Smetonos visiško 
subalamu t ė j i m o Lietuvos 
požiūriu. Antai, į Cleve- 
landą iš Lietuvos atvyko 
kunigas Stasys Lidys, Vil
niaus Aušros Vartų parapi
jos vikaras ir apsigyveno 
šv. Jurgio parapijos klebo
nijoje. Šitie vyrai pradėjo 
jį nežmoniškai pulti, šmeiž
ti ir niekinti. Kokio ten 
“konservatorių klubo” var
du net išleido prieš jį atsi
šaukimą į clevelandiečius.

Užsidėjęs už galvos ran
kas P. Stravinskas šaukia: 
“Kaip galima tokias be
prasmybes skelbti, ne tik 
clevelandiečius, bet ir visą 
Amėriką tuo kompromituo
ti? ... z

Vyručiai, vyručiai, Cleve
lando “konserv a t o r i a i, ” 
daktarai, ir advokatai, pa
galvokite,. ką darote. Kur 
jūsų logika ir kur teisingu
mas?” ’

MOKSLO metai jau prasidėjo. Beveik visoje šalyje 
mokyklos jau atsidarė. Reikia pasakyti, kad pradžia la- 

, bai rami. Mokyklos atsidarė beveik be jokių nesusipra- 
timų arba didesnių protestų. Tik vienur kitur mokyklų 
atidarymas atidėtas dienai kitai dėl mokytojų streiko.

Bet tai dar nereiškia, kad šiemet mokslo metai taip 
jau ir praeis be jokių audrų. Neįmanoma. Moksleiviai 

- ir studentai susitvarkys, apsidairys, susipažins su padė
timi, kurioje, kaip diena aišku, ras prieš ką protestuoti ir 

” kovoti. 1
Taip būdavo kasmet. Neabejotina, taip bus ir šiemet. 

Reikia žinoti, kad tos problemos, kurios užpernai ir per
nai buvo iššaukusios kai kuriose mokyklose tokius aš-

SMARKIAI SUPLIEKĖ 
CHICAGOS 
MENŠEVIKUS /

“Vienybėje” (Nr. 13) 
straipsnio “Kai fanatizmas 
nustelbia sveiką protą” au
torius J. G. ima na^an Chi
cagos menševikų laikraščio 
redaktorius.

Neseniai “N.” redaktoriai

Kaip žinia, “N.” ir kiti 
reakcininkų laikraščiai ple
pa apie “badą” Lietuvoje. 
J. G. rašo:

“Atvažiuoja rudenį policija 
ir išveža visą žemaičio uzenru- 
tą duoną, palikdama žiemai 
ant nectaKepto kepalėlio,” ra
šo iNauj ienos. Sis teiginys yra 
melagingai Kvanas. Jei taip 
butų, tai lietuviai taip miltui 
baau, kaip kad mirė Biairus 
sukilėliai. Lietuviai būtų pa
virtę ubagais. 1S ko gi jie 
kombinuotų, jei “viskas” bu
tų “išvežta”! Ir iš ko butų 
tas “nedakeptas kepalėlis“ ? 
Gaunamos is Lietuvos foto 
nuotraukos anaiptol nerodo, 
kad lietuviai kolchozninkai 
butų išbadėję, liguisti, api
plyšę. Jų apranga atrodo, kad 
V ak. Europos miestiečių, nors 
gal tekstelė ir nėra tokios 
aukštos kokybės kaip angliš
koji. Buvo skurdo ir Rusijoj ir 
Lietuvoj, bet tai buvo dviejų 
didelių karų ir socialinės revo
liucijos padarinys. Nuo Sta
lino mirties gyvenimas ėmė 
eiti geryn. “N.” šabloniškai 
kartoja tai, kas jau seniai nu
ėjo į praeitį; lyg kad laikas 
būtų sustojęs ir gyvenimas su
stingęs.

Kita reakcininkų pamėg
ta teina, tai plepėjimas apie 
“rusifikaciją.” Straipsnio 

autorius J. G. jiems atsako:
Lotynų Amerikoje nuo ka

rinės diktatūros laisvų respub
likų maža. Lietuvių kūryba 
Sovietų “vergijoje“ eina be
maž pilnu tempu ir ji “neru
sifikuojama,“ kaip kad mūsų 
dešinioji įspaudą be perstojo 
vaitoja, stena. Vlikas nori pa
saulį sukrėsti, suprastyti kny
gos išleidimu apie Lietuvos 
“rusinimą,“ apie rusų kalbos 
privalomą mokymą Lietuvos 
mokyklose. Neseniai kai ku
rie laikraščiai paskelbė 
no ukrainiečio pastabą, 
Ukrainos universitetuose 
kas dėstoma rusiškai, 
ukrainiečiai, kaip ir lietuviai, 
pagreitintu tempu rusinami; 
net ukrainiečiai studentai “ne
priimami“ įP Ukrainos univer
sitetus ir institutus. Tuo tarpu 
rusas naiconaliistas Gleb Rar, 
rusų politinių emigrantų Pran
cūzijoje laikraštyje “Russkaja 
ilysl” kaltina Sovietų vyriau
sybę pėrdideliu pataikavimu 
tautinėms ,mažumoms. Gleb
Rar’ui . nepatinka, kad Ukrai
noj yra 120 aukštųjų mokyk
lų, kur visos disciplinos, neiš
skiriant nė techniškų, mate
matinių ir . biologinių, dėsto- 
mos. ukrainų kalba. Lietuvoj 
tokių mokyklų yra apie 10 ir 
jose taip pat viisji dalykai dės
tomi lietuvių kalba. Argi tai 
rusifikacija ? !

Argi Vlikas savo leidiniais 
sukrės “laisvą” pasaulį tub, 
kad rusų kalbos mokymasis 
privalomas visose Sovietų Są
jungos mokyklose?! Argi vi- 

’ soj —- pietų ir šiaurės — 
Amerikoje yra kitaip?!..

——-- ~-----

APIE ŽURNALISTO 
LAUR1NCIUKO 
LANKYMĄSI
LOTYNŲ AMERIKOJE

Urugvajaus lietuvių laik
raštyje “uarDe“ (rugp. 2U 
et.) senas veikėjas biasys 
KasiKas rašo:

Tiesa, pas mus yra priva
žiavę daug svečių, ypač Ta
rybinių, ouvo parianientaris- 
tai, rašytojai, basketbolistai, 
futboiistai, jurininkai, tinkii- 
ninkai, bet pirmą kartą tai 
buvo zurnahstas-koresponsaiis 
lietuvis Afoertas Laurunciukas. 
Jis ■ paliko mumyse didelį įspū
dį. žmogus toks paprastas, 
draugiškas, be pasididžiavi
mo. Vos įkėlęs koją į Urug
vajų — IViontevidėjaus mies
te, vietoje pasilsėti ieškojo sa
vo tautiečių-lietuvių; jis pa
dėjo į šalį savo nuovargį, o 
svarbiausia, savo pareigas 
|kaip korespondentai ir sten- 
Igėsi matyti veidas veidan sa
vo brolius lietuvius, ir už po
ros valandų jau buvo Urug
vajaus Lietuvių Centre, Agra- 
ciada 2783. čia pasikalbė
jome, pasidalinome mintimis, 
nes Albertui Launnčiukui rū
pėjo mūsų gyvenimas toli nuo 
Tėvynės; jam rūpėjo, ką mes 
čia veikiame, kaip gyvename, 
kaip jaučiamės dvasiniai.

Mums irgi rūpėjo, kokias 
jis eina pareigas, kaip gyvuo
ja mūsų Tėvynė dabar, juk 
jis mums buvo vėliausiai iš
važiavęs iš Lietuvos, jis gi ge
riausiai žino apie ją.

Albertas Laurinčiukas ap
lankė Centro klubą Agracia- 
da 2783 du kartus Senoje. 
Per savo trumpą laiką labai 
plačiai suėjo su lietuviais, ir 
manau, kad išsivežė iš mūsų 
visa tai, kas jam buvo reika
linga. Tikiu aš;jkaip ir mes 
visi, kad Albertas Laurinčiu
kas perduoti Tarybų Lietuvoje 
tai, ką jis matė ir jautė pas 
mus, ir pasakys visiems, kad 
mes dar jaučiamės tvirtais, 
kad esame pasiryžę dirbti, 
kad nemanome apleisti savo 
postų ir pasiryžę nugalėti vi
sus sunkumus, ir kad- tikimės 
ir laukiame, kad busimoji mū
sų gentkartė tęs pradėtąjį 
darbą. Mes tikime, kad mū
sų brangusis Jaunimas tą su
pranta ir kad jis veiks, o mes 
vyresnieji būsime greta Jų!

visi su tarybine vyriausybe 
sugyvena taikiai. Daug ku
nigų net džiaugiasi ja, kad 
atpalaidavo juos nuo rjūpes- . 
čių, turėtais prie Klebonijų 
ūkiais ir paliko ramiai dirbti 
pastoracinę darbą, kuriam jie 
turi pašaukimą. Nebereikia 
politikieriauti, kad t u r ė j u s 
geresnį gyvenimą. Dabar Lie
tuvoje kunigas yra pilna žo- : 
!d?io '.prasme dvasininkas, ti- ' 
kinčiųjų dvasios ganytojas. : 
Ir niekas jam netrukdo šio 
darbo dirbti.

Štai prelato atsakymas į 
keletą žurnalisto klausimų:

—u kokie Tamstos santy
kiai su Amerikon pabėgusiais 
lietuviais kunigais?

—Su kai kuriais susirašinė
janti, su kitais tenka susitikti 
Romoje. Gi šiaip sau san
tykiai yra geri iki tiek, kol 
jie nepradeda kištis į mūsų 
Lietuvoje atkalus, kol nepra- 
dęda patarinėti ar bandyti 
diktuoti, kaip mes čia turime 
tvarkytis, orientuotis.

— Ar pateisinate jų pabė
gimą iš Lietuvos? — vėl pa
klausiau.

— Ne. Dvasininkas, jeigu 
turi pašaukimą, savo dvasios 
avelių neturi palikti likimo 
valiai, — diocezijos valdyto
jas storai pabrėžė:

—Neseniai į Clev.elandą iš
vyko pasisvečiuoti Aušros 
vartų vikaras Lydis.

— Atvykusioms iš kapitais- 
tinių kraštų pasisvečiuoti ku
nigams ar leidžiama laisvai 
laikyti bažnyčiose mišias?

-r Taip. Jie gali laikyti 
laisvai, kaip ir. visi kunigai.

— Vadinasi, jie nediskri
minuojami?

— O ne! Lietuvoje kunigų 
atžvilgiu nėrą jokios diskri
minacijos. Pavyzdžiui, Lietu
vos kunigai yra pilnateisiai 
piliečiai. Susįrgo gydymas 
dykai-,* ligoninė dykai.1 Kaip 
pasauliečiai, taip kunigai' yrū 
lygūs .prieš įstatymus, o' įsta
tymai yra lyfeūš viėnįems ir 
antriems. . .vf ■ •:

Iš laiškų(>
Aug. 31, 69

Heilo iš Vilniaus! w
Mikas ir aš čia atkeliavo

me pabuvoti gal per dvi sa
vaites. Niekam nesakėme 
apie važiavimą, nes nenorė
jome reklamos. Sakoma, 
kad Druskininkuose bus vėl 
pastatytas veikalas “Gyve
nimo Bangos.” Ir mes daly
vausime. Atsivežiau kame
rą ir bandysiu susukti fil
mą.

Geriausi linkėjimai nuo 
visų.

Stefanija Masyte

vie- 
kad 
vis- 
kad

Maskva. — TSRS paleido 
erdvėn 297-ąjį satelitą.

trius susikirtimus ir protestus, pasiliko nepašalintos. 
Sunku tikėtis, kad mūsų moksleiviai ir studentai būtų jas 
pamiršę. 'i

ŽURNALISTO 
JOKUBKOS 
SUSITIKIMAS SU 
PRELATU KRIVAIČIU t
• Kaip žinia, “Vilnies” re
daktorius žurnalistas Sta
sys J. Jokubka šiuo laiku 
vieši Tarybų Lietuvoje. Jis 
dabar rašo “Vilnyje” (rug
sėjo 5 d.) apie susitikimą 
ir pasikalbėjimą su Vil
niaus diocezijos valdytoju 
prelatu Česlovu Krivaičiu. 
Jokubka sako:

Ir po kiek laiko iš pašne
kesio susidariau išvadą, kad 
Lietuvos dvasininkija dabar 
visiškai kitokia, negu buvo 
anksčiau. Daug kultūringesnė. 
Nebekiša rankos, kad žmo
gus ją bučiuotų. Nebereika- 
lauja paskutinės pagalvės iš 
varguolio paapijiečio, už pa
laidojimą artimo, ar už kokį 
kitokį bažnytinį patarnavimą. 
Pasitenkina kiek kas duoda.

Tikintieji, kaip buvo, taip 
ir tebėra dosnūs. Kylant gy
venimo lygiui, kyla jų dos
numas, o kartu ir kunigų gy
venimo lygis. Daug yra kuni
gų, kurie turi nuosavas au
tomašinas, motociklus. Vienu 
žodžiu, gyvena sočiai, nežiū
rint kad tikinčiųjų masė ir 
mažėja. (

Antitarybinės nuotaikos be
veik pas visus kunigus dingo. 
Su labai mažomis išimtimis,

Tarptaut. parodoms 
ir eksportui

Šiaulių “Vairo” gamyklos 
eksporto knygoje įrašytas 
dar vienas adresas: “Jugo
slavija. Zagrebas.” Į Bal
kanų šalį iškeliavo neseniai 
pradėtų gaminti naujo mo
delio dviračių, skirtų pa
augliams, pavyzdžiai. Jie 
bus eksponuojami Zagrebe 
įvyksiančioje tarptautinėje 
parodoje.

Šiauliečių dviračiai šiemet 
jau pabuvojo tarptautinėse 
parodose ir mugėse, kurios 
buvo surengtos Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je, Rumunijoje, Šveicarijo-
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J. ir J. Lazauskams

Mano brangieji!
Labai laimingai grįžau 

namo, “ramta-drylia-o!” 
Man sekėsi todėl, kad Jūs 
mane taip rūpestingai išly
dė j o te, tiek daug gero niit- 
kėjote. Jūsų niekada nepa
miršiu, bet lauksiu sekan
čios vasaros. Susitiksime 
Dainų šventėje.

Aš kelias dienas pralei
dau Maskvoje, kelias — Vil
niuje, o dabar jau savaitė, 
kai namie. Vis tvarkausi 
po truputį, ruošiuosi darbui, 
o jo, aišku, netruks. Ir mes 
daug dirbame.

Kai grįžau į Lietuvą, la
bai sugedo oras: lyja, pu
čia vėjas, atšalo, o buvo to
kia sausra, žolė buvo jau vi
sai parudavusi, labai dulkė
jo. Bendrai, žmonės džiau
giasi, kad lyja, nors ir pavė
luotai. Tik negalima eiti prie 
‘jūros, šalta. Na, gal dar 
galėsiu truputį pasimaudyti 
Baltijos bangose. /t

Sekmadienį buvau Palan
goje. Ji,, kaip visada, 
miela.’ O tokios ramybės 
tai tikrai niekur pasaulyje 
nėra, kaip Palangoje; Kaip 
gerai, kad pas mus nėra 
tiek daug mašinų, kaip pas 
Jus.

Kas gero pas Jus? Kaip 
“Laisvė,” daržas, anūkai, 
kaip Juozas?

Dar kartą Jums nuošir
džiai dėkoju.

Visiems linkėjimai.
Aldona Kvedaraite

aži

j e, Brazilijoje, Kanadoje ir 
Tunise.

Vis labiau didėja ir vie
nio prekybinėms organiza
cijoms siunčiamų dviračių 
su “Vairo”1 gamyklos ženk
lu srautas.

Kaišiadorių medelynas — stambiausias res
publikoje dekoratyvinių gėlių augintojais. Čia 
auginama maždaug 700 rūšių tulpių, rožių, as 
trų, narcizų, chrizantemų. X-

Nuotraukoje: agronomė-gėlininkė Jadvyga 
Balčiūnienė, TSRS LŪLP laureatė, apžiūri nau
jas astrų rūšis. Šių astrų sėklų kaišiadoriečiam^., 
padovanojo Erfurto (VDR) gėlininkai.
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MANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS

4 Iš praeities pergyvenimų
(Tasa)

Vieną popietę ateina zakristijonas ir 
sako: kunigas šaukia klebonijon mur- 
niką ir sūnų. Tai ką, numėtėme purvi
nus žiurstus ir einam pas kleboną. Kle
bonas sėdi dideliam kambaryje už di
delio stalo. Tėvas pabučiavo ranką ir 
paklausė, ko prabaščius nori. Jis pa
prašė sėstis kitame šone stalo. Ir pradė
jo kaltinti tėvuką, kodėl jis leidžiąs sū
nui iškrypti iš tiesaus krikščionių kelio? 
Sūnus, sako, neklauso šventų mišių, o 
skelbia nepaklusnumą ir bedievybę. Tė
vukas apsigando, ir ėmė teisintis, kad 
jis nieko nesuprantąs nežinąs ką sūnus 
daro. Pradėjo dar girti, kad nei geriąs, 
nei rūkąs, neigi kur triukšmą keliąs, 
kaip daugelis tai daro. Prie to. jis jau 
darbo mokas, galis ir vienas dirbti, o 
jam čia reikalingas murnikas.

Tuomet kunigas pradėjo piktai barti 
mane, kad nesimeldžiąs. kuomet jis mi
šias laikąs Pikti kunigo barimai įkai
tino jaunus jausmus, kuriuos aš laikiau 

f Tčisingesniais už visų kunigu, pradėjau 
atsikalbinėti prieš. Paklausiau, ka gi 
dievas daro su žmonių poteriais? Jeigu 
iam malonu klausvtis tokių zaunų, argi 
iis negali prisistatyti daug gramofonų 
ir klausvtis? Kam dievui sekioti kiek
viena. kurs kiek poteriauja, ir dar juos 
bausti, kankinti?

Pokalbis aštrėja ir kunigas matė rei
kalą pasakyti seniui murnikui: Eik tu, 
seni, prie darbo, mes dar pasikalbėsim. 
Taip senukas kepure po pažastim ir nu
kiūtino gražesnhi akmenų atrinkti.

Klebonas savo kalbą pasuko į bibliji- 
nes pranašų pasakas. Visur jam dievo 
valia, dievas baudžia, dievas paaukšti
na geruosius. Valdžia dievo pastatyta, 
dievas duoda turtus ir t. t. ir t. t.

Žinojau apie kunigu veidmainvstę, 
nepaisyma biednu žmonių. Sykiu labai 
norėjosi jam pasakyti, kad jau reikia pa- 
sisakvti prieš apgavystes ir nesvietiška 
žmonių išnaudojimą. Nesutikau, kad 
“sutverto.iaš” tain gailestingas, baudžia 
tik nusidėjėlius. Jeigu jis baudė Adomą

Ieva už nepaklusnumą, tai kodėl jam 
nepagailo tu net bilijonų dar negimusių, 
jis ir juos imetė į ašarų pakalnę? Jei
gu iis baudė savo sutvertą Arkaniuolą 
Luciioną už nenaklusnuma. išmetė net 
iš dangaus, uždarė degančioje pekloje, 
pavadino Liuciperiu. tai kam jis paliko 
Liuciperiui tiek galios, kad jis pajėgia 
tokia daugybe dievui tikinčiųjų nusives
ti i pekla? Ju tarne daugeli net kunigų 
ir davatkų? Kodėl šventoji inkvizici
ja degino protingus žmones, kurie ap
skaičiavo. kad Žemė apskrita ir skrie
ja erdvėje?

Priminiau astronomus: Galilėjų, G. 
Bruną, Koperniką. Nei inkvizicija, nei 
vergija, nei baudžiava nebuvo nuo die
vo. taip ir caro valdžia nėra nuo dievo !

Pokalbis su klebonu tesėsi gerokai virš 
^valandos laiko. Nekartą maniau, kad 
klebonas trauks su lazda per galvą. Jis 
labai nervinosi, pvko, kad jam nenusi
leidau. Ant visokių jo kaltinimu punk
tualiai atsakiau, dar ir jam pateikdamas 
klausima.

Klebono paskutinis rūstus pareiškimas 
man buvo toks:

“Jeigu tu taip supranti, tai tu gali 
w nesimelsti, gali nepoteriauti. Bet tau 

nevalia niekam kitam tą sakyti. Jeigu 
tu manęs nepaklausysi, tai ant savo kai
lio patirsi!”

Padėkojau klebonui už atvirumą, pri
mindamas, kad žinau, jog ne vienas lie
tuvis buvo ištremtas į Sibirą klebonų pa
sidarbavimu, kiti net sušaudyti. Kristų 
nukryžiavo j o už veikimą prieš ponų val
džią. Taip ir baigėm pokalbį.

Po šventenybės priedanga
Duokiškio klebonas turėjo ir teisminę 

galią. Sakydavo parapijonams: Kam jums 
bylinėtis po teismus. Ateikite pas mane, 
ir išspręsime reikają. Daug kas taip ir 
padarydavo. Klebonas išrašydavo nuo
sprendį. Kurie nepatenkinti dar byli- 
nėdavos, dažniausia klebono nuosprendį 
teismai palaikydavo.

Jis teise ir Jūžintų kleboną
Šis įvykis dabar būtų mažavertis. 

Tuomet buvo labai svarbus. O buvo 
fljfcąip: Martinčiūnų kaime užaugo nepa- 

z' prastai graži mergina Onutė Čeponytė.

Jos tėvukas Peleksas Čeponis, sakoma, 
buvęs toli žinomas stipruolis. Motina 
jaunesnė apylinkės gražuolė. Tėvui mi
nis, motina augino dukrą. Onutė, gal 
tėvuką pasekdama, greit užaugo. Na
muose pragyventi buvo sunku, reikėjo 
mergaitę leisti tarnauti. Bet motina la
bai nenorėjo kur į kaimą leisti tarnau
ti, nes daugelio vyrų akys visuomet į ją 
būdavo atkreiptos.

Nežinau, kaip įsipiršo Jūžintų kuni
gui, kad pas kunigą išleido mergaitę tar
nauti. Motina labai džiaugėsi, kad pa
sitaikė tokia laime arti dievo namų.

Jūžintų klebonas Jonas Romanas, pus
amžis vyras, turėjo labai storą gaspadi- 
nę ir jauną panytę. Apie jų giminystę 
negi kas teirausis. Klebonas mėgo smar
kiai įsigerti, žinoma, su ponais ar šlėk
tomis. Kalbėtojas buvo vidutinis. Ne
žinia iš kur tuomet kunigai gavo įkvė
pimą pravirkdyti klausančius pamokslų. 
Būdavo, kad pradės šaukti, rėkti atsisu
kęs į kurį altorių, daugiausia panos Ma
rijos, kad susimylėtų, nuodėmes atleistų. 
Įsako visiems suklaupti, galvas prilenkti 
prie žemės. Bažnyčioje kildavo klaikus 
kaukimas, ypač moterų pusėje. Jis ir 
pats verkdavo... Tai aktorius bažny
čioje..

Onutė Čeponytė keletą žiemos mėne
siu tarnavo klebonijoje.. Pavasarį, ge
gužės pabaigoje, J. Merkis su sūnum i 
maišus prisikrovė mantos žygiavo per 
kaimą j Duokiškio bažnytėlės darbus. 
Eidami pro Čeponienės kiemeli paste
bėjom ka tai nepaprasto. Čeponienė. pa
mačiusi tėtuką, suriko: “Užeik čia!..” Aš 
pasilikau kiemelyje, o tėvuką užsidarė 
namelvi. Jam išpasakojo tik įvykusią 
bėda. Tėvukas išeidamas kalbėjo: Sku
biai su dukra ateikit nas Duokiškio kle
boną, jis pasakys ką daryti!

Žingeidavau, kas čia atsitiko. Tėvu
kas labai nenoromis pradėjo pasakoti. O 
būta taip:

Onutė tarnaudama klebonijoje netu
rėjo miegamo kambario. Nakvodavo 
koridoriaus kampe, tik marška užties
ta kaip “sienelė.” Naktį klebonas eida
mas laukan kai kada paglostydavęs ar 
paklausdavęs kaip jaučiasi. Paskiausio 
nuotykio būta kitokio: Klebonas prigu
lęs lovutėje ir pradėjęs mergaitę spaus
ti. O ji, persigandusi, surikusi. Tuojau 
pribuvusi senoji panytė ir pradėjus Onu
tę mušti šluota. Onutė, persigandusi, iš
bėgusi laukan pusnuogė ir pasileidusi 
bėgti pas motiną. Kelio iki motinos virš 
šešių varstų. Bėgusi per laukus, kad ko 
nesutiktų. Josios veidas buvo kruvinas, 
ji verkė dar drebėdama iš persigandi- 
mo.

Saulutė buvo jau pakilusi, kaimo mo
terys varė galvijus į gatvę, o piemenė
liai ginė į laukus.

Po vidurdienio atvyko Čeponienė su 
Onute, tėvukas jas nuvedė pas klebo
ną, perstatė reikalą, bet tėvo ten nelai
kė. Kuomet jos išėjo iš klebonijos, par
skubėjo namo. Bet nuo pasimatymo su 
klebonu niekas iš jų nė žodžio negalėjo 
išklausti apie tarnybą pas kunigą. Tą 
patį prievakarį Duokiškio klebonas pa
siuntė savo zakristijoną raitą su laišku 
pas Jūžintų kleboną, kurį ant rytojaus 
Jūžintų zakristijonas atvežė net su jo 
riebiąją gaspadine. Anie dviejų kunigų 
pokalbius gal ir dievulis nežinojo.

(Bus daugiau)

PASAKYS
Pasakys tau jinai, 
Ką galvojo seniai 
Ir ką veikia viena 
Be tavęs, be tavęs.

Vėjas pučia šiaurys, 
Drasko medžių šakas, 
Girdis aimanos jos, 
Iš krūtinės karštos.

Žirgas neša tave
Per miškus if laukus
Ten, kur brolių savų
Liejas kraujas už mus.

Prabėgs metai, kiti, 
Sugrįš vyrai jauni, 
Tik tavęs nebebus, 
Nebebus, nebebus.

K. žakavičiene
Kaunas

Dvi Amerikos
Gyvena žmogus, keliauja 

gyvenimo keliu, kuris pla
tus, puošnus, įvairus. Daug 
kartų jis žiaurus, duobėtas, 
nepatogus eiti. Jis suveda 
su naujomis pažintimis, 
veikėjais, visuomenininkais. 
Jau nekalbant, kad įrėžia į 
keliauninko atmintį įvairius 
netikėtumus, ir palieka 
spręsti, ar viską teisingai 
įvertinai, ar viską teisingai 
supratai, ir ką tas viskas 
reiškia žmonių nuotaikoms, 
jų ateičiai, sekamoms kar
toms, kurios gyvens po mū
sų.

Žmogus gyvena tik vieną 
kartą, bet pergyvena epo
chas, kurias jis užpildo sa
vo darbais; atlieka ką pri
valėjo, o kartais ir neatlie
ka, bet laikas ant visados 
nestovi. Laikas atneša prob
lemas, kurios prašosi spren
džiamos. Sugebėjai, pajė
gei, atlikti — gerai. Nepa
jėgei, nukentėjai, niekas dėl 
tavęs nesijaudins.

Keliaujant po pasaulį ir 
sekant kasdienines žinias, 
įsitikini, kad niekur nėra 
taip padalinta visuomenė- 
liaudis kaip Amerikoje. At
rodytų, kad Amerikos yra 
dvi, kurios prieštarauja vie
na kitai. Viena Amerika 
karinga, o kita taikinga; 
viena biedna, o kita turtin
ga. Pirmoji dorovinga, o 
antroji išsigimusi, piktada- 
ringa. Reikia pasidžiaugti, 
kad Amerikos liaudis dar 
nepagadinta.

Tikroji Amerika yra nuo
širdi, ji rūpinasi vargšų pa
dėtimi, kūdikių auklėjimu ir 
mokymu. Tikroji Amerika 
nesikėsina varžyti piliečių 
teises, nesikėsina skirstyti 
šalies gyventojus į dalis, į 
baltus ir juodus, geltonus ir 
raudonus .(raudonodžius In- 
dijonus), o tik nori, kad vi
si turėtų lygias progas prie 
gyvenimo reikmenų, prie 
šalies išteklių, kas yra su
kurta ir dar ką ryžtasi su
kurti.

Bet mes visi matom, ką 
veikia “antroji” Amerika. 
Ji veda plėšikišką karą 
prieš geltonąją rasę Vietna
me, Azijoje, virš 10,000 
mylių nuo namų. Iškilus 
techniškai, ir techniškai pa
sigėrusį, grasina visam pa
sauliui pražūtimi. Iš visko 
atrodo, kad Ameriką užval
dė technika, jau žmogus nie
ko nereiškia, jis paliktas ly
gyje su žalia medžiaga. No
rima iš jo daryti kareivį, 
daro kareivį, nuolankų įmo
nės darbininką, gatvių va
lytoją, arba jį laikyti be

moksliu, kad jis negalėtų 
pasipriešinti, kad jis tiktų 
tik vienam amatui, kuris 
nežada nei pagarbos, nei 
aukštesnio lygio, o tik be- 
jėgingumą.

Amerika iškilusi techni
koje, ryžtasi užkariauti er
dves ir sako: “Kas valdys 
erdves, tas valdys pasaulį”. 
Ir toks nesuvaldomas no
ras!

Kas dedasi Amerikos 
miestuose, gatvėse, mokyk
lose? Jaunimas nebeklauso 
savo tėvų nei mokytojų. 
Viską sau pasivelija. Tiesa, 
nori pasirodyti esą kovin
gais, nesutinkantys su šian
dieninėmis sąlygomis. Bet 
klasinėms kovoms nepasi- 
ruošiąs, amerikonizmu už- 
glušintas, nieko daugiau ne
gali nuveikti, kaip statyti 
save ant juoko, apsiželdyti 
ilgais plaukais, barzdomis, 
vaikščioti basi ir nesiprau- 
sę. Argi tai kova? Kas to
kiomis kovomis galima at
siekti? Nieko, tik pajuoka.

Kuomet mūsų astronau
tai pasiekia Mėnulį, kuomet 
jie pasižymi gabumais ir 
stebina pasaulį, tuo pat lai
ku Amerikos miestuose eina 
plėšimai, užpuldinėjimai, 
užmušimai. Nei kokioje ki
toje šalyje moteris nėra to
kiame pavojuje, kokiame ji 
yra Amerikoje, Jai nesaugu 
būti parke, eiti gatve, o net 
ir būti savo namuose.

Dėl geresnės moterų ap
saugos, patariama joms bū
ti apsiginklavusioms, neiti į 
gatvę vienai, vestis šunį, 
neštis peilį, pištalietą, vaik
ščioti gatvėmis, kurios ge
rai apšviestos, jei kas pasi
beldžia į duris, neskubėti jas 
atidaryti, ir daug kitų pata
rimų. Jei mes pasitikim, 
kad pasaulis nors mažą 
nuošimtį pažengė pirmyn, 
tai ne Amerika. Ji nori 
grįžti su savo technika at
gal į 18-tą šimtmetį ir iš ten 
valdyti žmoniją, kaip ji sa
ko, “iš jėgos”. •

Dzūkelis
Nuo Redakcijos. Šis drau

go Dzūkelio straipsnis per
daug pesimistiškas. Ypač 
negalima sutikti su jo nuo
mone apie mūsų jaunimą, 
apie mūsų t jaunąją kartą. 
Barzdoti ir “purvini” jau
nuoliai juk tesudaro mažytę 
mūsų jaunimo dalelę. Bend
rai mūsų jaunimas, kaip ir 
jaunimas kitų visų šalių, 
rimtas, susirūpinęs gyveni
mo reikalais. Tiesa, jam dar 
didelė stoka klasinės sąmo
nės, klasinio supratimo, bet 
tai jau kitas klausimas. Ir

Dėl erdves kūnų trafiko
Visos devynios Saulinės piterio satelitus pirmasis 

Sistemos planetos — Mer- įžiūrėjo ir kitiems moky- 
kurijus, Venera, Žemė, Mar-
sas, Jupiteris, Šatu r nas, 
Uranas, Neptūnas ir Plu
tonas— aplink Saulę skrie
ja ir aplink savo centrus- 
ašis sukasi ta pačia krypti
mi, kuria aplink savo centrą- 
ašį sukasi Saulė. Iš to gau
name įspūdį, jog tai yra 
bendra Visatos kūnų ir jų 
Sistemų judesių taisyklė.

Bet štai, rodos, prieš 20 ar 
25 metus spaudoje buvo pa
skelbta. kad tūlas astrono
mas, Mount Wilson obser
vatorijoj ilgokai fotogra
favęs - studijavęs planetos 
Jupiterio satelitus (mėnu
lius), kurių tada jau buvo 
žinomi 9, surado dar 2. ir 
kad vienas ju skrieja atbula 
krvntimi, priešais planetos 
sukimąsi — iš rytų į vaka
rus.

Astronomas galvojo, kaip 
ii pavadinti. Ir štai jo duk
tė pasiūlė pavadinti jį Ko
rijami.

Kodėl Koriganu?
Gal prisimenate, kad pirm 

to airis amerikietis lakū
nas Corrio’an sūri z i k a v o 
skrydį į Airiją (kaip Lind- 
bero'ac i Prancūzija, Darius 
su Girėnu ir Vaitkus į Lie
tuvą). Skrido jis be val
džios leidimo. Sugrįžęs tei
sinosi, būk iis paklydęs: 
skridęs i Kaliforniia. bet 
kažkaip nukrypęs link Ai- 
rii^s.

Todėl ir tam “paklydėliui” 
satelitui tinkąs pavadini
mas Koriganu.

Naniai atrasti Jupiterio 
satelitai padidino jų šeimą 
iki 11-os.

Dabar, po amerikinių as
tronautų kelionės į mūsų 
Mėnuli, spaudoje paskelb
ta planetų ir satelitu len
telė rodo kad Jupiteris tu
ri jau 12 žinomu jo sate
litu. Trys ju skrieja į at
bulą direkciją.

(Jei mūsų Žemelė turėtų 
tiek .satelitų, tai atrodytų 
lyg mūsų padangė būtų nu
sagstyta niekad negęstan
čiomis lempomis. Mūsų ke
lioms naktimis retai kada 
būtų reikalinga elektrinė 
šviesa.)

Keturis stambiuosius Ju

to jis mokosi, ir to gyveni
mas ii moko. Reikia kantry
bės. Dėl tam tikru neigiamų 
mūsų jaunime reiškinių ne
reikia i visą jaunimą numo
ti ranka.

Šviesiuose ir erdviuose Vilniaus “Spartos” trikotažo fabriko skyriuo
se lygiomis eilėmis išsirikiavo čekoslovakiški automatai. Jais mezga
mos gražios kojinės ir puskojinės iš alastinių verpalų. Vien šiemet fabri
kas pagamins 22 milijonus porų kojinių ir puskojinių, taip pat beveik 3 
milijonus vienetų įvairaus trikotažo.

A. Brazaičio nuotraukoje vienas “Spartos” cechų.

tiesiems savo rankų darbo 
teleskopuku demonstravo 
Galilėjus, kuris už šio ir ki
tų atradimų skelbimą buvo 
inkvizitorių nuteistas mirti- v
mi, bet, popiežiui sprendi
mo nepasirašius ir nuteis
tajam verstinai savo atradi
mus kaip ereziją atšaukus, 
buvo uždarytas kalėjiman 
ir po septynerių metų, jau 
apakęs, mokslo kankiniu 
numirė.

Maždaug prieš 1938 me
tus buvo įžiūrėta, kad Ura
nas turi keturis satelitus, 
o Neptūnas — vieną, ir kad 
visi šie satelitai taipgi yra 
neklaužados — skrieja prie
šais planetų sukimąsi.

Dabar paskelbtoji lente
lė rodo, kad Uranas turi 
5 satelitus o Neptūnas—2.

Mūsų Žemės skersmuo 
vra maždaug aštuonių tūks
tančių mvlių. Aplink savo 
centrą-ašį apsisuka (rupiai 
kalbant) per 24 valandas.

Gi Jupiterio .skersmuo yra 
88 600 mvliu. o anlink savo 
aši apsisuka tik per 9 
valandaq 50 minučių. įsi
vaizduokime kokia didelė 
vra taip snarčiai besisukan
čio šio milžino centrifūga 
(nuo saves sviedimo jėga)!

Jei neimti hipoteze, kad 
mūsų Mėnulis galėio būti 
žemės atplaiša, kai Žemė 
buvo člnr nlastiniame stovy
je ir aplink savo aši sukosi 
d^ucr greičiau wu dabar, 

rrn pma nvilpisfj išvada, 
kad ir nepalyginamai grei
čiau besisukąs Jupiteris nu
sviedė nuo saves daug at
plaišų ir jau žinomus sa
telitus. O besisukančio kū
no atplaišos, atrodo, gauna 
krypti į tą pačią direkciją, 
i kurią jis sukasi, ir atitin
kamame nuotolyje—orbitas 
aplink jas nusviedusį kūną.

Jei taip, tai kuo galima 
paaiškinti satelitų “nukly
dimą” atbula kryptimi?

Taipgi, jei sutikti su kita 
hipoteze—kad mūsų Mėnu
lis priartėjo prie Žemęs iš 
tolesnės erdvės srities ir 
tapo Žemės traukos pa
gautas, tai ar negalima tuo 
pačiu paaiškinti ir Jupite
rio, Urano ir Neptūno 
satelitų priartėjimą iš ki
tur, jų atveju, priešais tų 
planetų sukimąsi, ir kad ši
taip jie įgavo orbitas iš ry
tų i vakarus?

Paaiškinimo apie to atbu
lumo priežastį neteko ma
tyti,—lai tai pasilieka žino
vams. S. Večkys

Matematikai susirinko 
Vilniuje

Matematikai iš stambiau
sių Tarybų Sąjungos moks
linio tyrimo institutų ir 
aukštuiu mokyklų suvažia
vo į Vilnių dalyvauti Tra
kuose vykstančiame simpo
ziume, kuriame gvildena
mos loginio įrodymo ieško
jimo problemos.

Šį mokslininkų susitikimą 
surengė TSRS Mokslų aka
demijos kompleksinės prob
lemos mokslinė taryba “Ki
bernetika,” Maskvos V. 
Steklovo matematikos insti
tutas ir vilniškis Eizikos- 
matematikos institutas. Ne
atsitiktinai tokia konferen
cija vyksta Lietuvoje. Res
publikos matematikų laimė
jimai tiksliųjų mokslų srity
je plačiai žinomi ir kelia vis 
didesnį specialistų susido
mėjimą. , į
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Mūsų padėka Lietuvai BINGHAMTON, N. Y
Ruošėmės kelionėn į Lie

tuvą, nekartą praleįdome 
ilgas valandas svarstydami: 
Kaip mes keliausime, kaip 
mes sutiksime mielus gimi
nes ir bičiulius? Pagaliau, 
kaip Lietuva atrodys bei 
kokią Lietuvą mes mylėtu
me m rasti ?

Bėgo mėnesiai, savaitės, 
dienos. Jau ir liepos 15 die
na, jau mes kelyje. Į aero
uostą mus pristato Juozas 
ir Stefanija Vinikaičiai. 
Ačiū jiems. Tampa (Flori
da), New Yorkas, Amster
damas, Leningradas, Vil
nius! Liepos 15 d., 12:43 v. 
dieną (vidurdienyje) mūsų 
greitasis nusileidžia pato
giame Vilniaus aerouoste!

Tai miela tėvynės žeme
lė. Ji tokia miela, kad už 
ją mirė daug Lietuvos sū
nų, karžygių, kovotojų. Lie
tuvos veidas nekartą buvo 
aplietas krauju, ją visuomet 
apgynė liaudis. Apgynė ir 
skyrė Ją dėl mūsų.

Visi “dievai” žino, o gal 
geriausiai už juos žino Per
kūnas, kurį garbino mūsų 
protėviai ir iš jo sėmė jė
gas. Jie mokėjo apginti 
nuo visokių priešų Nemu
no, Dubysos, Šešupės kraš
tą. Istorijoje pažymėti ir 
nepažymėti mokslo vyrai, 
pirmtakūnai, aukštieji kuni
gaikščiai ir jų vergai-bau- 
džiauninkai vis ruošė, vis 
turtino šį mielą kraštą.

Mes, svetur iškeliavę, ne- 
rimom ir nerimstam be tė
vynės, nors retkarčiais ją 
aplankome.' Aplankome mū
sų mielus brolius ir sesu
tes, kaimus ir beržynėlius, 
kurie mums primena jau
natvę.

Esam giliai dėkingi mūsų 
protėviams, kad šiais ne
ramiais laikais mes galime 
iškelti koją ant mūsų tė
vų žemės ir galime jaustis 
ramiai, maloniai savo bro
lių ir sesučių tarpe, ilsėtis 
po ilgos kelionės per didįjį 
Atlanto vandenyną. Ak, 
tėvų žemele, kokia tu tvir
ta ir jėginga, tu nesiduodi 
purtoma šiurkštiems vė
jams, tu nejudi ir pagar
biai išsilaikai. Tu esi ta pa
ti. ant kurios mes mokė
mės vaikščioti mūsų kūdi
kystėje, darydami pirmus 
žingsnius. Tu puiki ir gra- 

• žiai pasipuošusi lapuočiais 
šimtamečiais ąžuolais ža
liuojančiais krūmais ir so
dais ir kvepiančiomis gėlė
mis. Tavo upių krantai ir 
beržynėliai, tavo sodai ir 
paukščių čiulbesys, gegutės 
kukavimas ir visų mylimos 
pempės sveikinimas—“gyvi, 
gyvi,” kuri prie kupstelio 
prisiglaudusi svečius svei
kina, arba iškilusi į orą ne
pertraukia savo “malonios 
kalbos” bei sparnais skam
binusi.

O kaip tas viskas yra ma
lonu ! Kaip tas viskas atgai
vina mūsų išvargusią toli 
nuo tėvynės sielą ir pasal
dina viso gyvenimo kartu
mus. Tu mums viską pri
meni, viską atneši prie mū
sų kojų, o mes tau už viską 
ir - viską dėkojame.

Istorija nusako, kad anais 
metais, kaip ir šiais sunkiais 
laikais, buvo tavo sūnų, ku
rie neprietelingai į tavo pu
sę žvelgė, žeminantį žodį 
tau skyrė, nedorais poelgiais 
tavo garbę pažeidinėjo. Bet 
patyrimai yra tie, kad vie
toje vieno silpnavalio yra 
didelė kultūringa visuome
nė, liaudis, kuri tave ger
bia ir tavo kultūros tur
tus yra pasiruošusi apginti.

Mes esame dideliai lai
mingi ir dėkingi, kad galė
jome tėvynėje paviešėti.. 
Mes žvelgėme į veidą Ne
munui, sveikinome Nerį ir 
Šešupę. Lankėme dievo Per
kūno namus, Gedimino pilį, 
IX-ąjį kruvinąjį fortą, 
Trakų pilį, Lietuvos is
torijos muziejų, Lenino 
aikštę, Rūdninkų girią, kur 
stovyklavo kovotojai parti
zanai. Lankėmės didžiulė
se krautuvėse, kurios pil
nos prekių ir pirkėjų. Lan
kėmės kolūkiuose ir stebė
jome dirv o ž e m i u s aukso 
spalva pasipuošusius ir ža
dančius didelį derlių žmo
gui už jo triūsą. Visur sve
čia vomės ir visur buvome 
svetingai priimti, durys vi
sur atviros, visur taurelė 
pilna, visur mielas žodis ir 
skanus kąsnis. Gėrėme ir 
valgėme, niekas, o niekas 
nuo mūs nereikalavo pasi
aiškinimų.

Kalbėjom su darbo žmo-* 
gum, kuris turi šiltą sielą 
ir rūpestingai atlieka kas
dieninius darbus: gamina 
duoną, stato pastatus, tie
sia kelius, auklėja sodus. 
Ir jis kartu eina atostogau
ti į smėlio kopas prie jū
ros. Kalbėjom su rašytojais, 
švietėjais, žurnalistais, po
etais, mokslo1 vyrais — su 
šiais garbingais žmonėmis, 
kurie teikia dvasios peną- 
maistą liaudžiai, kurie kelia 
kultūrinį lygį,' kurie stovi 
su liaudimi visuose jos rū
pesčiuose ir šviečia jos ke
lią į ateitį. •

Laiminga tu esi, brangi 
tėvyne, kad tu išauklėjai to
kius sūnus ir dukras, kad 
tu gali atsistoti visu lygiu 
tarp visų pasaulio tautų, 
kurios ruošia kelią į naują 
gyvenimą.

Tegu tave aplanko kiek
vienas doras ir gerą veli
jantis užsienietis, sūnus ir 
dukra. Tegu pasigėri ta
vo gamtos ir naujo gyve- 
nimo-kaimo grožiu bei dos
numu. Tegu pamato ir bū
na liudininkas, liaudies lai
mėjimų ir atsidavimo tėvy
nei, ateičiai.

Gyvuok, brangi tėvyne. 
Gyvuokite, mūsų mieli gi
minaičiai. Dar kartą Ačiū 
Jums už viską!

Tegu gyvuoja taika!
Jonas ir Margarėta 
Milleriai

Bangkok, Tailandas. —- 
Pietryčių Azijos Sutarties 
(militarinės) organizacijos 
viršininkas gen. Vargas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjun
gos įtaka smarkiai plečiasi 
Azijoje ir sudaro antikomu
nistinėms šalims tam tikro 
pavojaus.

Maskva. — Čia iškilmin
gai paminėta negro komu
nistų vado Wm. Pattersono 
78 metų sukaktis.

Iškilmingai paminėta 
sukaktis '

Ilgamečių vietos gyvento
jų Alfonso ir Julės Kamins
kų, LDS 6 kuopos narių, 
vienatinis jų sūnus Alber
tas Kaminskas rugpjūčio, 29 
d, lenkų salėje reikšmingai 
paminėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Tą šaunų 
banketą suruošė plačios Ka- ■ 
minskų giminystės žmonės, 
susidedanti iš berods 4-5 
šeimų, priskaitant jų arti
mus draugus.

Banketo vaizdas buvo 
kiek skirtingesnis nuo kitų. 
Šis panašus prie gerai pasi
turinčių biznyje žmonių. 
Stalų papuošimas su pasi- 
dab r u o t a i s dalykėliais, o 
ypatingai garbės stalas, tai : 
tikrai buvo artistiškai pa
puoštas, kas sudarė malonią 
ir jaukią atmosferą.

Svečiai buvo maišyti iš 
jaunesnio ir senesnio am
žiaus, susidedantis iš kelių 
tautų. O dalyvių tarpe vy
ravo didelis draugiškumas.

Baigiant vakarieniauti 
prasidėjo vakarui pritaiky
ta programa. Ceremonijos 
buvo vedamos anglų kalba. 
Jiems suplaukė daug malo
nių sveikinimų, linkėjimų 
laimingo, gražaus ir ilgo gy
venimo. Paskutinis progra
mos punktas buvo Helenu- 
tės Pągįėgaliėnės ir Onutės 
Dish sudainavimas j ims Il
giausių metų lietuvių kal
boje. Visi dalyviai pareiškė 
joms padėką gausiu ploji
mu.

Po to vyko šokiai prie ge
ro orkestro. Norintieji šok
ti gerai prakaitavo ir džiau
gėsi, kad smagiai praleido 
laiką. Kiti dalyviai, kaip ir 
paprastai, tęsė pasikalbėji
mus, vaišinosi ir atydžiai 
stebėjo jaunuolius ir senes
nius šokėjus. Nors Alfonso 
ir Julės Kaminskų, Alberto 
tėvelių sveikata yra pašliju
si, o visgį jie dalyvavo sū
naus iškilmingoje puotoje 
ir džiaugėsi įvykiu. Buvo 

I labai malonu juos matyti.
Tuo pačiu metu Onutė 

Kireilienė ir Ona Wellus 
priiminėjo gerų laisviečių 
dovanas “Laisvės” sustipri
nimo fondui, surinkta $16. 
Aukojo $1: A Kaminskas, 
H. Pagiegalienė, M. Lynn, 
O. Kireilienė, J. Kireilis, O. 
Wellus, L. Mainionienė, J. 
Lynn, A. Dish, E. Strole, A. 
Žolynas, P. Jasilionienė, S. 
Vaineikis, E. Slesser, J. 
Strole ir A. Schulty iš 
New Jersey. Mat, jis da
bar svečiuojasi pas P. Jasi- 
lionienę, tai Walter Žuko te
tulė. Visiems ačiū už dova
nas. O draugės Mariutė 
Lynn, Helenutė Pagiegalie
nė ir Onutė Dish labai rū
pestingai pardavinėjo LDS 
6 kuopos įvykstančio banke
to spalio 11 d. Amerikos Le- 
giįono salėje įžangos bilie
tus.

Tokioje jaukioje nuotai
koje buvo galima pastebėti

ir senesnių žmonių veiduose 
žymų pajaunėjimą.

Ona Wellus

Hartford, Conn.
Laisvės Choras važiuoja į 

Worcesterį rugs. 14 dieną. 
Į spaudos pikniką. Busas iš
eis kaip 12:30 nuo Hunger
ford Str. Važiuotės kaina 
labai prieinama.

Kviečiam visus bičiulius va
žiuoti su mumis ir gražiai 
laiką praleisti nes vasara 
jau baigias, tai dar sykį pa- 
sivažinėkim gražiai ir tuo 
pačiu sykiu paremsime 
“Laisvę”. Prašom nevėluot 
visų.

Chester, Pa.
LLD 6 Apskrities metinė 

konferenciją nutąrta laiky
ti Chęsteryje. Bet netekome 
keleto veiklesnių narių ir 
kiti techniški sunkumai su
sidarė. Todėl reikia atsi
šaukti į Apskrities komite
to narius dėl pasitarimo, 
ką mes turime daryti.

Pastebėjau,, kad, PhįlądeL 
phijos draugai rengia šąut 
nų parengimą rugsėjo 21 d., 
6024 Wayne Ave/ Todėl 
kviečiu 6 Apskrities komite
to narius dalyvauti tąmo 
parengime, gražiai ten pra
leisime laiką ir taipgi galė
sime pasitarti, ką turėsime 
daryti su Apskrities paren
gimu ir konferencija.

A. Lipčius

Progresas

Šen ir ten pasidairius
Prieš porą metų mūsų 

šalies įstatymų leidėjai Wa
shingtone buvo iškėlę klau
simą: kodėl mūsų šalyje 
taip nesvietiškai brangiai 
kainuoja numirėlio palaido
jimas?

Senatas net buvo išrinkęs 
komisiją ištyrimui laidotu
vių direktorių plėšikavimo. 
Na, ir per tą porą metų 
ką gi senatinė komisija su
rado savo tyrinėjimuose? 
Pasirodo, kad komisija ty
rinėjimo dar nė nepradėjo, 
ir veikiausiai nepradės... 
Laidojimo raketas ir toliau 
klestės! V///

O kiek laidotuvės' kainuo
ja Tarybų Sąjungoje? Ne
seniai žurnale “Soviet Life” 
skaičiau atsakymą: nuo 30 
iki 100 rublių. Tas priklau
so, su kokiomis iškilmėmis 
palaikai laidojami. Karstas 
kainuoja nuo 6 iki 60 ru'br 
lių. Visas lavono paruoši
mas laidojimui kainuoja nuo 
5 iki 10 rub. Kapinyne duor 
bė — 4 rub. 50 kapeikų. 
Sukremavimas — 5 rubliais

vau j a už vyrus tikintiem 
stems, r

Į šį klausimą štai ką at- 
sako vienas Romos katali
kų hierarchijos tėvelis J. 
Martin žurnale “Marian 
Helpers.” Jis argumentuo
ja, kad R. katalikų aukšto
ji vadovybė griežtai nusi
stačiusi prieš moters teises 
kunigauti dėl to, kad mote
ris gamtos apdovanota ana
tomine kūno sudėtimi taip, 
kad netinkama būti kuni
gu. Prie to, moterys ^ilp- 
no būdo, nesuvaldo/' ŠaVo 
aukštų psįįehiriiV emocijų, 
todėl ir z negali būti dvasi
ne “mama.” Trumpai su
glaudus, pagal R. katalikų 
hierarchijos filosofiją mo
teris yra “inferior human 
being.”

Dėl ko žūsta tūkstančiai 
mūsų jaunimo Vietname!

Pabaigoje gegužės ir pra- i 
džįojįe birželio mėn. grupė ; 
Amerikos įžymių visuome- i 
nininkų laukėsi Pietų Vįet- : 
name ir tyrinėjo kaip tos i 
šalies vyriausybė elgiasi su < 
politiniais kaliniais. Toje 
grupėje buvo vyskupas Ja-, 
mes Armstrong (United 
Methodist Church), kunigai 
Robert Drinan ir Peter Jen
kins, rabinas Seymour Sie
gel ir eilę kitų atstovų nuo 
bažnytinių organizacijų ir 
gynėjų civilių laisvių mūsų 
šalyje. Tatai žymėtina tam, 
kad kai kas neprimestų, jog 
čia “tik komunistinė propa
ganda”.

Jie surado, kad yra bent 
35,000 kalinių 41 “pataisų 
centruose”' ir kiti 10,000 lai-, 
komi tyrinėjimo centruose. 
Kai kurie teigia, jog gali 
būti iki šimto, tūkstančių 
Vietnamo, piliečių kalėji
muose bei paslėpti provinci
jos “vilose”. Pietinio Viet
namo gyventojų skaičius 
aprokuofamas apie 17 mili
jonų. Jeigu būtų tik 25,000 
politinių kalinių — ir tatai 
proporcionaliai, lyginant su 
JAV gyventojais, išeitų, kad 
pas mus būtų bent 300,000 
politinių kalinių!

Ši tyrinėjimo grupė sura
do, kad kaliniai žiauriai 
kankinami, kad piliečiai 
areštuojami su mažiausia 
priekabe ir laikomi be tega
lės pagalbos. Dauguma jų 
laikomi po areštu tik todėl,

dėl parodos kalėjime surado 
apie 200 vaikučių nuo 10 iki 
14 metų ir kita tiek nuo 14 
iki 18 metų. Taipgi matė 
bent 47 vaikus, dar neturin
čius 8 metų.

Suėjo įr matėsi sų įkalin
tais trimis žymiais būdistų 
vienuoliais, kurie, kaip jie 
sakosi, įkalinti tik dėl to, 
kad tiki į taiką.

O mūsų kapitalui parsida
vusi spauda gvoltu šaukia, 
kad ten Jungt. Amerikos 
V aisti jų jaunimas g u 1 d o 
galvas už demokratiją, už 
laisvę. Koks tai pasityčioji
mas iš Amerikos žmonių ne
susipratimo ir pasyvumo. 
Per TV ir spaudą laiks nuo 
laiko parodo sugrįžusį iš 
nelaisvės Vietname mūsų 
kareivį, kuris kalba apie ne-

tais nelaisvėn JAV karei-- 
vįais, bet dar neteko matyti 
bei girdėti apie virš minė
tus surinktus faktus, O tai 
objektyviai rimtų visuome- 
ninkų surinkti faktai

Svarbu, ir labai svarbu, 
.kad, mūsų pažangieji lietu* 
viaį kiek tik gali kalbėtųsi 
su savo vaikais ir anūkais, 
ir parodytų tikrąjį veidą 
karo Vietname. Tai karas 
už palaikymą hitlerinės op-? 
resijos, už nuožmią pries
paudą darbininkų ir var
guomenės, nežiūrint, kiek 
tai kainuos jaunimo gyvy
bėmis. '■ >

Nep^afetskįme nei vienos
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Sparčiai tiesiamas Tarybų Sąjungoje Irtyšiaus-Ką- 
ragandos kanalas.

I ■b

Rugpiūčio 18 d. Philadčl- 
phijoje įvyko Amerikos Le
gionierių konvencija. Prade
dant posėdį, įžanginę kalbą 
pasakė mūsų šalies gynybos 
sekretorius M. R. Laįrd> 
Jisai savo kalboj karštai 
gynė militaristų - indust- 
rialistų kompleksą ir piktai 
puolė šio komplekso kriti
kus.

Mr. Laird bandė įtikinti 
klausovus, kad šis stam
biojo biznio junginys su 
militaristais esąs labai rei
kalingas ir naudingas mūsų 
šaliai. Nes industrialistų sų 
militaristais susivienijimas 
padaro mūsų šąlį “didin
ga” ir galinga!

O Legiono.prezidentas 
(komandie r i u s) Raymond 
Galagher, padėkojęs Mr> 
Ląįrd už kalbą, pasisiū- 
lė jam suorganizuoti iš v 
ląisvanorių armiją apgyni
mui šios šalies, reikalui pri
ėjus. Bet Mr. Ląįrd pasiū
lymo nepriėmė, sąkydamaSi, 
kad kol kas šiai šaliai joks 
pavojus negręsįą, ir jisai 
turįą pakankamai jėgų apr 
sigynįmui.

Porą kartų teko pasikal
bėti su LLD nariais su 
klausimais: kokią literatū
rą jie mėgsta skaityti?' 
Vieni sakė, kad jie mėgsta 
skaityti mokslinius straips- 
nius žurnale “Šviesoje,” 
o kiti labai domisi apie 
sveikatą straipsniais. I r 
kai kurios draugės išsireišt 
kė, kad jos nemėgsta “Švie
sos”’ žurnale telpančių ei
lėraščių ir kartais jų nei 
neskaito.

ir jos vedamu karu. Šie ka
luliai yrą nacionalistai, ne 
komunistai.

Surado, kad kaliniai žiau
riai kankinami, net ir vai
kai akyvąizdoj šeimos na
rių. Dažnai net lytinius or
ganus. su elektros srove ir 
kįtąis būdais žeidžia ir kan
kiną.; Vietname iš“gerųjų”

nant; į demonstracijas 'ar 
laiškais į mūsų atstovybe^ 
Washingtone. Šis žiaurus 
karas tūri būti baigtas, o 
jis feųą^įiąigtaą tik tuomet, 
kuomet mes JAV gyvento
jai, rimtai ir griežtai to rei
kalausime iš savo valdinin
kų. ' :

Tokijas, Japonija.—žmog
žudė H. Yamamoto, prieš 
20 metų nuteista mirties 
bausme, tik dabar gavo 
mirties bausmės pakeitimą 
viso amžiaus kalėjimu.

Jau daug kartų praeity
je spaudoje buvo pakeltas 
toks klausimas: Kodėl Ror 
mos katalikų . hierarchiją 
neįsileidžia moterų į ku
nigus (kunigystę)?

Pav., kai kuriose protes
tantų tikybos grupuotėse 
randasi ne tik moterų ku
nigų, bet ir aukšto rango 
vyskupų, Ir. tos moterys, 
nei kiek neprasčiau vado-

Pranešimas
YUCAIPA, CALIF.

Parengimas su pietumis
Sekmadienį, rugs. * Sept. 

28, įvyks šaunus yukaipie- 
čių parengimas Yucaipos 
Parko salėje, ant 7-tos gat
ves, ąĮrtį Avenue E.

Pradžia 12 yąl. Salė bus 
atdara 11 vai. ryto.

Teko sužinoti, kad ren- 
giasi. atsilankyti į parengi
mą dvi pažangios veikėjos, 
K. Karosienė iš San Leand
ro ir Valia Sutkięnė iš San 
Francisco. Tikimės turėti 
svečių ir viešnių iš tolį ir 
arti. ' . . / • ;

Šeimininkės rūpestin g a i 
rengiasi pagaminti skanius 
pietus, o papietavę galėsime 
pasikalbėti su viešniom ir 
pažaisti. Todėl, gerai įsitjė- 
mykite laiką ir vietą, o tuos, 
kurie noskaįto mūsų laik
raščių, pakvieskite žodžiu, 
kad rugs. 28 d., bus. linksma 
sueigas’ diena, Yucąįpoje.

i. Kviečia. LLD kp. Rengėjai 
• .. l(67-69),|

Bulis Bajoras
Mirė Kovo 8 š. m.

► Jau šeši mėnesiai kai mirė mano mylimas 
vyras Bolis. Ilsėkis mylimasis amžinai, o mes ta
vęs neužmiršime, lankysime tavo kapą kol gyvis

i būsime.

Kearny, N. J.

Anastazia, žmona
Irena, podukra
Frajiąs įr Vytautas, posūniai 

ir jų šeimos.

VALRICO, FLA.

Paul ir Teklė Nukas
North Andover, Mass.

Mes reiškiame gilią užuojautą velionio naš
lei Onai Klimienei, sūnums Joseph ir Al, dukte
rims Birutai ir Virginia ir jų šeimoms. Taipgi 
visiems giminėms.

Mūė

Petras Klimas

■ $

/

Jurgis Žehrys

Martin Kazeu
Mirę mūsų kuopom ųarįąt Ręįškįąme gilią 

užuojautą jų šeimoms, giminėms i
Amerikoje ir Lietuvoje.

—LLD 22 kuopa
Cleveland Qhio W
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įsitikimas su Vakarą 
Vokietijos lietuviais

< Vilnius, (Elta).— Tarybų 
Lietuvoje jau antra savaitė 
vieši grupė Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos jau
nųjų lietuvių. Jie susipažino 
su respublikos sostine, lan
kėsi Druskininkų kurorte, 
Elektrėnuose, Trakuose ir 
kitur. Svečiai pabuvo j o 
mokslo sveikatos apsaugos 
įstaigose, muziejuose, susi
pažino su mūsų jaunimo gy
venimu.

Lietuvos kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
tetas surengė susitikimą su 
jaunaisiais VFR lietuviais. 
Pokalbio metu svečiai do
mėjosi Tarybų Lietuvos kul 
tūriniu gyvenimu, išreiškė 
norą plėsti kultūrinį bend
radarbiavimą. \

HELP WANTED-MALE-FEMALE
PANTRY MEN OR WOMEN J 

Experienced. Good wages, good 
working conditions.

Apply in person to San Marco 
Restaurant

27 City Line Ave., Bala Cynwood, 
Pa. 215-TE 9-3341.

(67-69)

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL-PHILA.
Shell has a 3-bay ranch style sta

tion available at:
GIRARD & SUSQUEHANNA

Phila., Pa.
This station is located at the Gi

rard Ave. on -off exit ramp of 1-95 
and will enjoy both transient and 
neighborhood business.

EXCELLENT INCOME 
OPPORTUNITY

4 WEEKS TRAILING 
FINANCING AVAILABLE

TO HELP YOU 
GET STARTED

HELP IANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

LIFETIME JOB 
OPPORTUNITIES

JOIN THE YOUTH MOVEMENT
AT BOSTON ENVELOPE

MACHINE OPERATORS
STOCK HANDLERS
JANITORS

♦ Day or Evening Shifts * Master Medical Plan
* Paid Life Insurance * 9 Paid Holidays * Paid 
Vacations * Excellent Working Conditions.

For an interview, Call:
JIM DOHERTY — FA 5-6700

BOSTON ENVELOPE CO.
HIGH AND MAVERICK STS., DEDHAM, MASS. 02026

An Equal Opportunity Employer
(65-68)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
HOUSEKEEPER

One day a week. 
Experience & local refs.

Must like children.
Downingtown area. 269-8380.

(56-67)

MECHANIC. Full time nights, 
diesel experience preferred. Union 
scale. Call Mr. Hanson at 201- 
869-6600. A-P-A TRUCK LEASING 
CORP., 1207 Tonnelie Ave., North 
Bergen, N. J. An equal opportunity 
employer. (65-71)

WANT A MAN’S JOB? Interna
tional firm hiring girls over 18 for 
outside order department. Must be 
neat and able to converse intelli
gently. Starting salary $129/wk. For 
personal interview, call Mr. Howard, 
9:30 AM to 1:30 PM., Monday thru’ 
Friday. 609-662-3020.

NURSE

(61-67)

R. N. 11 to 7 Shift.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ELECTRICIAN

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the. result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt. 
Tube

NI

call Harry 
Co., Frazer, 
4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Eckman Bishop 
Pa. 19355,

(62-68)

GENERAL
FACTORY HELP

Rates after 30 days ranging from 
$2.515 to $3.41 per hour. Compa
ny paid hospitalization for employees 
and families, life insurance, pension 
plan, plus shift differential. Apply 
to Personnel department.

NEW LONDON 
MILLS INC.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
CUSTODIANS

Full time, part time. Senior citizens 
eligible.
BERNARDS TOWNSHIP BOARD
OF ED.

C. A. CURTIS — 201-766-5177
(65-71)

NO DIPLOMA?
Freezer Warehouse man. Will 

train hard working man for future 
opportunity. Good pay for right 
man. Call now! 845-8950.

CUSTOM CUT MEATS 
Rochelle Park, N. J.

(65-74)

MALE HELP WANTED
PORTERS 

GARAGE MEN 
DOOR MEN 

Good pay 
pleasant working conditions.

CA 4-1330
(65-71)

4,:. Vilkas sotus ir
Ne retai lietuvių sueigo

se išgirsi pasiūlymą pada
rykim taip, kad būtų ir vil
kas sotus ir ožka sveika. 
Man visuomet atrodė, kad 
tas neįmanoma. Bet štai 
girdžiu pranešimą, kad to
limoje Brazilijoje partiza
nai pasigavo Jungt. Valstijų 
ambasadorių ir pareikalavo, 
kad Brazilijos valdžia pa
leistų net 15 politinių ka
linių. Kitaip jie nužudysiu 
JAV ambasadorių.

Brazilijos valdžia sutiku
si, ir į porą dienų kaliniai 
buvo surinkti ir atvežti į 
Meksiką. Ambasadorius 
sveikutėlis paleistas.

Amerikos ambasadorius 
tikriausiai buvo ožkos padė
tyje. 0 partizanai jei ir 

įvilko” padėtyje, bet paten
kinti paleidimu politiiiių ka
linių. , '
t 4^domi įvykių seėna. Amėr 
rikės ambasadorius-LtaL he 
Lindbergų vaikutis: kaip jis 
pakliuvo partizanams? 1

M. Sūnus

For information call
Mr. Ingram or Mr. Barnes 

215—TE 9-4360.
(66-71)

CAREER OPPORTUNITIES

Apply Personnel office Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500, 
extention 34.

Morse St., Norwood, Mass. 
617-668-6000.

(61-67)
MULTILITH
OPERATOR

1250 MODEL

Shenandoah, Pa
Draugai Motuzai neteko 

sūnaus 44 metų amžiaus. 
Sūnus gyveno Philadelphi- 
joje. Buvo vedęs, bet šeimos 
neturėjo. Leo Motuzą mirė 
rugpjūčio 31 d., palaidotas 
rugsėjo 5 d.

Kazio Motuzos sveikata 
netvirta. Sūnus Albertas at
važiavo ir išsivežė į savo na
mus abu tėvus. Jie ten ir 
gyvens.

Leo mirdamas paliko liū
desyje abu tėvus, brolį Al
bertą ir šeimą. '
. Kai mes Shenandoryje tu
rėjome Lyros chorą, tai Leo 
dalyvavo chorer padainuo
davo solo, visada simpati
zavo “Laisvei.” • : H

,Mes^ kurie pažįstame Mo
tuzus, i labai kapgailestau- 
jame dėl sūnaus Leo* mir
ties ir linkime jiems susira
minti.. .

Due to recent expansion of our Division Sales Office in Madison — 
PHILLIPS PETROLEUM CO. (PHILLIPS 66) has openings for: 

TYPISTS-TRANSCRIBERS-MAIL CLERK
We offer excellent opportunities for advancement, secure employ

ment, pleasant surroundings, liberal benefits and salaries commen
surate with qualifications. Prior experience desirable but not neces
sary, if you have the desire and potential to learn. All applicants, 
including recent high school and business school garduates, will be 
considered. Office Building, attractive and relatively new, has adja
cent parking and is served by public transportation. Call Mr. Fickel, 
or Mr. Cooper at 377-8100 for an appointment.

PHILLIPS PETROLEUM CO.
340 Main St., Madison, N. J. An Equal Opportunity Employer.

(66-69)

(62-70)

KEYPUNCH OPERATOR — for 
expanding IBM department. Must 
have experience on IBM 029 and 
059. For appointment call Mrs. 
Sarsfield at OR 6-2400.

(64-70)

MAINTENANCE ASST.
for general maintenance, electrical, 
plumbing, etc. Will consider trainee 
with general knowledge & a desire 
to learn & advance. Simkar Light
ing fixture, D & Tioga. GA 5-7200.

(63-67)

Experienced. Must be able to 
set up own work, day shift, good 
pay, benefits. Steady. KEYSTONE 
INDUSTRIES, 2051 Hartel Street, 
Levittown, Pa. 215-943-7300.

(65-67)

COUNTER WORK EXTERMINATOR

NURSES AIDES

J. Pacauskas

• San Francisco mieste 
smagiau gyventi

Princeton, N. J. — Gallup 
Poll tyrinėjimas parodo, 
kad iš visų Jungtinių Vals
tijų miestų San Francisko 
miestas yra gražiausias ir 
jame geriausia gyventi ne 
tik grožio atžvilgiu, bet ir 
kitais atžvilgiais.
/^Daugelis amerikiečių taip
gi pasirenka Los Angeles 
miestą. New Yorkas skaito
mas pirmaujančiu miestu su 
savo naktiniais klubais, gra
žiausiomis moterimis, ge
ria u s i u maistu; Denver 
skaitomas geriausiu sveika
tai miestu.

“Laisvės” personalas reiš
kia širdingą užuojautą 
draugams Motuzams ir ki
tiems artimiesiems.

Food preparation, utility workers, 
school cafeteria. Ft. Washington, 
Pa. 1 block from transportation. 8 
AM to 3 PM— 8 AM to 4 PM. No 
Saturday or Sunday, good pay. 
Meals, uniforms, paid holidays. Call 
for appointment. 215-MI 6-5316.

(67-69)

SEWING MACHINE OPERATORS
Single needle and Hooper Ma

chine operators. Finish Pressers. Re
port Joseph H. Cohen & Sons. Pers, 
office, Broad & Lehigh Ave. 9—11 
AM. Philadelphia, Pa. 215—BA 3- 
8900. Ext. 53. (67-69)
-- --------- U----------—--------- ------—----------

CLERK/TYPIST
Accurate typing, invoices and 

general office duties. 
Permanent position.

Huntington Valley, Pa. area. 
Call 215-WI 7-2323.

(67-73)

MAN with or without experience 
for N. J. Pest Control Co. Salary 
& commission ■& other benefits.

Call after 9 ;30 AM 609-662-3355.
(64-70)

Mature women to work with seve
rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation.
Call 788-5215

(58-67)

DRIVER—5 mornings a week with 
Station Wagon & School bus endor
sement for nursery school.

Calf VI 4-1512. (64-68)

MAIN LINE College has open
ings for food service employees in 
September. Cooks, service 
nel, receiving clerks and 
Full and part time. Call 
4427.

person
utility. 
LA 5- 
(65-71)

ELECTRICIAN

Opening for an (experienced elec- 
trican at our Bristol plant. Duties 
include both plant and office elec
trical work. Must be willing to work 
shift work. Starting rate $3.675 per 
hour l>lus shift premiums and libe
ral at

An

employee benefits. Apply
3M 

COMPANY
Green Lane, 
Bristol, Pa.

Monday through Friday
Equal Opportunity Employer

(67-70)

BOOKKEEPER. Full charge. Know
ledge of A/P & A-/R, payroll taxes 
and some typing. Call Mrs. Medica 
for interview. CE 6-4404. 533 No.

MAINTENANCE—Electrician. Stea
dy work. Liberal fringe benefits. 5 
day work week. Bond Baking Co. 
300 E. Godfrey Ave.

PI 5-3440. Ext. 69.

TRUCK MECHANIC

11th St. (66-69)

WAITRESS to work in Cherry 
Hill’s newest and most unique res
taurant. Excellent starting salary 
and employee benefits program 
complimented with desirable work
ing conditions. Neat attractive ap
pearance. No experience required. 
Will train. Must be responsible and 
punctual. Full or part time position 
available. Apply:

j THE PLACE
1609 N. Kings Highway 

Cherry Hill, N. J.
(67-74)

(64-70)

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

(58-67)

TOOLMAKER. North Newark 
Firm. Needs one first class man 
added to our tool room in addi
tion to a long list of benefits we 
have our own parking and offer 
overtime and a rate of $4.25 to 
start. Apply in person or call 
Charles E. Green & Son, 625 Third 
St., Newark.' 201-485-3630. (65-68)

MACHINE TOOL 
OPERATORS

time positions for qualified

Experienced oil burner service and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)

MAINTENANCE-TOOLROOM 
WORKING FOREMAN

T Izraelio ambasadose 
bombos sproginėja
Bonna. Izraelio ambasa

doje bomba sprogo. Taipgi 
sprogo bomba Hagoje ir 
Briuselyje Izraelio lėktuvų 
stotyje.
z Palestinos laisviriimo liau
dies frontas skelbia, kad tai 
jo kovos darbas prieš arabų 
žemių okupantus.

Meksikos Miestas.— Mek
sikos prezidentas Ordaz 
pranešė, kad per paskiau
sius 12 mėnesių įvairių pre
kių gamyba pakilo daugiau 
kaip 7 procentais.

Egipto prezidentas 
Tarybą Sąjungoje

Roma. — Gauta žinių, 
kad rugsėjo 10 d. išvyko įi 
Tarybų Sąjungą Egipto 
prezidentas Nasseris nau
jiems pasitarimams ir svei
katai sutvirtinti.

Taipgi jis lankysis Čeko
slovakijoje, Rytų Vokietijo
je, Jugoslavijoje.

WAITRESSES OVER 21
Experienced in dining room, neat 
and attractive. Apply in person to 

San Marco Restaurant,
27 City Line Ave., Bala Cynwood, 

Pa. 215-TE 3341.
(67-69)

BUS BOYS 
OVER 18

Some experience. Available to work 
evenings. Apply in person 
Marco Restaurant 
27 City Line Ave., 215-TE

Bala Cynwood, Pa.

to San

9-3341.

(67-69)

Puerto Rika draftui
priešinga

San Juan.— Puerto Rikos 
advokatų Sąjunga priėmė 
rezoliuciją, kurioje sakoma, 
kad Jungtin. Valstijų draf- 
to įstatymas yra nekonsti- 
tucinis ir neturi būt pritai
kytas puertorikiečiams.

Santiago, Čilė.— Daugiau, 
kaip 25 procentai mainierių 
serga vario dulkių (silico
sis) liga dėl blogų darbo są
lygų ir nepakankamos ap
saugos.

Qbincy, Mass. — General 
Dynamics Corp. 8,500 darbi- 

Onkų po septynių dienų 
streiko grįžo darban.

WATCHMAN. Immediate opening. 
Elevator Opr. for nite watchman 
work in downtown luxury hotel. Must 
be a dependable, mature 
with neat appearance. Full 
and pension benefits. Call 
5-2179. Phila., Pa.

person 
medical 
215-PE 
(67-74)

WAREHOUSE-health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va
cation, health and welfare, other 
fringe benefits. Phone Mr. Burns, 
215-265-2250.

HOUSEKEEPER, full charge for 
executive couple, 4 school aged chil
dren, must be expd, with excellent 
-references. Call Mrs. Carroll, WA 

(67-77)

Full 
operators in the following areas: 

1st CLASS MACHINISTS 
AUTOMATIC CHUCKERS 

MILLING MACHINES 
TURRET LATHES 

TOOLMAKER 
starting salary and working

(67-77)

AUTO BODY MAN. To work in 
clean modern union shop. Excel, pay. 
Vacation. Blue Cross, Blue Shield, 
holidays, sick days and uniforms all 
paid for by the Co. Call 609-665- 
2310. Ask for Mac Suders.

(67-71)

Seoul, Pietų Korėja.—Ko
legijų studentai demonstra
tyviai reikalauja daugiau 
teisių. Dėl dėinonstracijų 
kai kurios mokyklos užda
rytos.

DORMITORY WATCHMEN for 
night shift, full and part time. $1.75 
hr. plus overtime. Start Sept. 1st. 
Call Brother Robert Zeigler, St. 
Gabriel’s Hall, 666-0556.

(67-74)

Looking for future. You can have 
one with fastest growing retail food 
chains in the country. Paid vaca
tions, hospital plans. Profit sharing 
and credit union. Experience. Hard 
work and honesty. Interviews, Wed., 
Thur., and Fri. nights 7 PM. at 
7-11 Office, 1811 Chapel Av., Cherry 
Hill, N. J. 609-662-2901.

(66-69)

Good 
conditions. Benefits fully paid by 
company. Apply to:

ACTION MFG. CO.
2402 ORTHODOX ST. 
PHILADELPHIA, PA.

Equal Opportunity Employer 
(65-67)

An

We have need for an experienced 
man who is knowledgeable in the 
maintenance and repair of large in
jection .molds. Individual must pos
ses supervisory capabilities for 6-10 
men of varying ethnic backgrounds 
and varying degrees of skill 
must also possess a better 
average ability for divising 
building jigs and fixtures.

Knowledge of welding is also 
helpful.

Good starting wages and benefit 
program.

Contact Mr. N. Porter
201-757-2500 or visit.

and 
than 
and

RONA PLASTICS, INC

COMPOSING ROOM MACHNIST.

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:30 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry—will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District,
Pa. Tel. 565-0611.

1000 So. Second St., Plainfield, N. J.
An Equal Opportunity Employer

(66-69)

ASSEMBLY WORKERS:
Rapidly growing Skylight Manu

facturer has opening for assembly 
men. Experience not necessary but 
mechanical background helpful. 
Start— $2.50 to $3.00 per hr. accord
ing to ability. Steady year ‘round 
work. Car pool available. Company 
paid benefits. 1) Hospital Insurance. 
2) Life Insurance. 3) A/S Insurance. 
4) 9 Paid Holidays. 5) Sick Leave. 
6) Pension Plan. 7) Vacation. Apply:
BOHEM MANUFACTURING CO., 

INC.
1222 Ridge Pike, Conshohocken, Pa.

Call 215-825-0130. (67-13)

With this knowledge you can have 
reasonable living and seashore 
year ‘round. Call collect, except 
& Sun. Herbert Krassenstein, 
chanical Supervisor, Atlantic 
Press, 1-609-345-1111.

life 
Sat. 
Me- 
City

(67-72)

MECHANIC. Front and alignment. 
All benefits. Minerva Auto Body, 
Toms River, N. J. 201-349-1027.

(67-71)

SHIPPING & RECEIVING. Please 
do not read this ad: Unless you wish 
to * join Keene Corporation’s Shipp
ing Department team. We’re special. 
Are you ? We invite you to talk about 
a job that has a little bit more, be
cause we believe our employees are 
“something special.’’ Great pay, over 
$100 to start, plus O.T. Great bene
fits, Company paid.
Company paid.

KEENE CORP—STONCO 
LIGHTING

333 Monroe Ave., Kenilworth. 
276-9000.

An Equal Opportunity Employer
(67-70)

172 Barr'en Road, Lima, 
(64-70)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union shop, over-the-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce.

(63-69)

P ORTERS
Permanent. No experience neces

sary but helpful. Employees cafe
teria. 5 Day week, no weekend, holi
days or nights. Hours 8:30 PM to 
4:30 PM. Own transportation ne
cessary. Uniforms & meals furnished. 
8 AM to 10 AM, to 2 PM. To 
3:30 PM.

302-999-3554.
An Equal Opportunity Employer

(65-71)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 
days, group insurance 
major medical. Apply 
fice 10 AM - 3 PM.
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., RoSelle.
An Equal Opportunity Employer

(60-69)

10 paid holi- 
Plan includes 
Personnel of- 
Or call 245-'

GOLF COURSE

CENTURY OF BOSTON

Century Circle, Braintree, Mass.
Leading women’s sportswear ma

nufacturer, has openings for general 
workers.
Excellent working conditions, good 

starting salary, liberal benefits, and 
employee discounts.

Apply to Mr. Robert Serisky
or call 617-848-1700.

’(67-70)

SCHOOL BUS DRIVERS

Maintenance men. Springhaven Club.
Permanent. Call Mr. Snyder.

Between 2 ;30 and 3 P. M.
TR 2-4502.

(67-79)

CHAUFFEUR-HOUSEMAN
Phila. Center City apt., not sleep 

in. Excellent pay, benefits, etc. Must 
have exp. and good refs. For appt, 
please contact Miss Minifri, Kardon 
Chevrolet, Rt. 38, Mt. Holly, N. J. 
Call Phila. number 632-5100. (Cam
den) 609-235-7525. (Mt. Holly) 609- 
267-7400. (67-70)

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM, 
either or both. Training program 
provided. Excellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SCHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, between 8 AM and *4 PM.

' (65-72)

MEN —- Part time and full time. 
Philadelphia and Bucks areas. Vaca
tions, work 2 to 5 days a week, over
time pay as a security 
laxing work in security, 
welcome.

639-9393.

guard. Re-
Pensionbrs

(62-68)

MEN. To work in Stock and Shipp
ing Depts, of leading manufacturer 
of children’s apparel. Steady work, 
good benefits, overtime. Nannette 

Mfg. Inc., 3800 Frankford Ave., 
Philadelphia, Pa.

An Equal Opportunity Employer
(67-70)

SIDING, Roofers Applicators. New

construction. Top pay. Steady. 215

EL 6-2300. 8 a. m. to 4 p. m.

(65-71)

MULTILITH Operator, expd. Mod., 
air-cond. shop, good fringe benefits 
& profit sharing program. Call 687- 
0500; if no answer, MU 8-3992.

(62-68)

FACTORY (2)

Light factory york. ■ 5 days per 
week. No experience required, will 
train. Steady position, no sewing. 
Holidays. In center city.

Call WA 5-4360.
(64-73)
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įvairios Žinios
Nazaretas. — Izraelio ar

cheologai surado 50,000 me
tų amžiaus kapą, kuriame 
palaidotas vaikas.

Roma.— Italijos Kompar
tija dabar turi 1,478,364 na
rius. Per porą savaičių įra
šyta 3,814 naujų narių.

Portsmouth. — Angli jos 
Darbo Unijų Kongresas pa
reiškė nepasitenkinimą vy
riausybės politika.

Varšuva. — Komu n i s t ų 
vadas Gomulka raportavo, 
kad šiemet Lenkijos javų 
derlius buvo prastesnis, 
kaip kitais metais. Daug ja
vų nukentėjo nuo sausros.

Varšuva.— Lenkija ir Če
koslovakija tariasi dėl ben
dro ideologinio nusistaty
mo ir apsigynimo nuo Va
karų Vokietijos revanšistų.

Varšuva.—Nacių koncen
tracijos stovyklos vietoje 
Majdaneke rugsėjo 21 d. 
bus atidengtas paminklas 
fašizmo aukų pagarbai.

Washingtonas.— Sen. Go
re sako, kad prez Nixono 
siūlomas taksų planas būtų 
turčiams naudingas.

Monongah, W. Va.—Rug
sėjo 12 d. atidaryta kasykla 
No. 9, kur prieš 11 mėnesių 
įvyko eksplozija ir palaido
jo 78 mainierius.

Maskva. Japonijos Nacio
nalinės Geležies ir Plieno 
Darbininkų Unijos vadas 
Yošiji čia lankydamasis —> 
pasakė, kad Japonijos uni
jos turėtų arčiau kooperuo
ti su 'JFSRS unijomis.

4 *. i • <. i

Geneva.— Kadangi Jung. 
Valstijos naudodavo Viet
namo kare Šveicarijoje pir
ktus militarinįus lėktuvus, 
tai Šveicarijos valdžia da
bar nusitarė daugiau nebe- 
parduoti militarinių lėktu
vų Jungt. Valstijoms.

Rabatas.—Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija ir Af
rikos Darbo Unijų Federa
cija susitarė bendrai veikti 
prieš rasizmą, neokolonia- 
lizmą, imperializmą ir ag
resiją.

30 BILIJONŲ DOLERIŲ
Richard Lyons rašė lie

pos 21 d. “N. Y. “Times,” 
kad pasiuntimas amerikie
čių ant Mėnulio kainavo 
$30,000,000.000. Žinoma, di
delis dalykas, kad žmogus 
pasiekė Mėnulį, bet būtų dar 
didesnis, jeigu nors pusė tų 
pinigų būtų išleisti gerini
mui žmonių gyvenimo—ko
vai prieš vargą ir skurdą 
ant Žemės.

MIESTE PASIDAIRIUS
Miesto Tarybos preziden

tas F. X. Smith ragina ma
jorą Lindsay įsakyti visoms 
valdžios įstaigoms pirkti tik 
tuos reikmenis, kurie yra 
pagaminti unijinėse įmonė
se. Tokį valdžios žygį už- 
girtų visos darbo unijos. 
Bet majoras tokio įsakymo 
įstaigoms dar nepadarė.

Amalgamated Clothing 
Workers unija pikietuoja 
Macy’s krautuvę. Unija rei
kalauja, kad ši krautuvė 
liautųsi pardavinėjus iš už
sienio, ypač iš Japonijos, 
importuotus vyriškus dra
bužius. Ji sako, kad tokie 
pigiomis darbo jėgomis pa
gaminti importai kenkia 
Amerikos rūbų pramonei, 
atima darbus iš Amerikos 
siuvėjų.

Majoras Lindsay apdova
nojo medaliais 22 civilinius 
žmones už jų drąsą, nes jie 
patys rizikavo savo gyvybę, 
padėdami policijai suareš
tuoti įstatymų pažeidėjus. 
Jie juos laiko pavyzdžiu ki
tiems piliečiams, kaip reikią 
kooperuoti su policija kovo
je prieš kriminalistus.

Privatinių ligoninių darbi
ninkų unijos pasiuntė reika
lavimą N. Y. valstijos gu
bernatoriui Rockefeller! u i 
kad jis suteiktų finansinės 
paramos ligoninėms. Jos 
negalinčios išsiversti. Or
ganizuoti darbininkai susi
rūpinę jų likimu. Užsida
rys ligoninės, darbininkai 
neteks darbo.

Miesto valdžia pinigų ne
turi, o valstijos valdžia turi.

Šiaurinės Airijos protes
tantų vadas kun. Paisley 
smarkiai supyko ant mūsų 
majoro Lindsay už atsisa
kymą su juo susitikti. Jis 
norėjo majorą įtikinti, kad 
Š. Airijos (Ulsterio) pro
testantai katalikų neskriau
džia ir kad katalikai be rei
kalo triukšmauja.

Family Court išvietėje 
koks nors piktadarys ar pik- 
tadarė peiliu perdūrė Mrs. 
Bresciano iš Canarsie. Mo
teriškė kovoja su mirtimi. 
Užpuolikas nesuimtas.

Miesto valdžia įsakė namų 
savininkams įvykdyti naują 
nuomų kontrolės įstatymą 
iki spalio 1 dienos savano
riai, arba jų namai bus pa
dėti po nuomų kontrole. To
kių savininkų yra 375,000. 
Jų namai dabar nekontro
liuojami. Jie kelia nuomas 
kiek nori.

New Yorko juodosios mo
terys (negrės) susiorgani
zavo Jungtinę Juodųjų Mo
terų Politinę Lygą ir ruo
šiasi kovai už moterų teises. 
Lygos vadovė Mrs. Tanner, 
sako, kad suvienytomis jė

“LAISVĖS” BANKETAS
RUOŠIA “LAISVES” BENDROVĖ

Sekmadienį, Rugsėjo 28, 1969 
“LAISVES” SALEJE

102-02 LIBERTY AVĖ. OZONE PARK, N. Y.
PRADŽIA 1-mą VAL. DIENĄ

šiame bankete bus oficialiai atidarytas “Laisvės” vajus ir pagerbti 
du plačiai žinomi draugai, tai yra:

VALYS BUNKUS ir PETRAS ŠOLOMSKAS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti Skaniai pavalgysite, pasi- 

matysite su pažįstamais, ir šiaip sau .smagiai praleisite laiką.

BILIETAS $5 ASMENIUI ---------- KVIEČIA RENGĖJAI

Bilietai gaunami “Laisvės” raštinėj.

gomis juodosios ' moterys 
galės daug ką laimėti.

Policija sulaikė brookly- 
nietį Joseph Zappia. Jis kal
tinamas nužudyme savo 
žmonos Antoinette. Mote
riškė rasta negyva su 50 
žaizdų kūne.

Majoras Lindsay užgyrė 7 
demokratus kandidatus į 
įvairias miesto vietas, nors 
jie jo kandidatūros neremia. 
Tuo majoras nori įrodyti 
piliečiams, kad jis tikrai yra 
bepartyvis ir siekia, kad jo 
valdžia būtų tikrai koalicinė 
iš visokių partijų. Gal tas 
ir pagelbės jam laimėti rin
kimus.

Miesto policija pradėjo 
plačias ablavas prieš narko
tikų pardavinėtojus. Jau 
keli desėtkai tokių šinkorių 
pasodinti už grotų. Ypač 
medžiojami tie, kurie tuos 
nuodus pardavinėja moks
leiviams.

Spėjama, kad iki majoro 
rinkimų miesto važiuotės 
kaina nebus pakelta. Bet po 
rinkimų bus kita istorija.! 
Visi kandidatai yra pažadė
ję “fėro” nekelti.

Kalnai knygų
TSRS Gynybos ministeri

jos organas “ K r a s n a j a 
Zvezda” rašo, kad Lenino 
raštai yra išspauzdinti šim
tų skirtingų kalbų, 348,000,- 
000 egzempliorių.

1968 metais Tarybų Są
jungoje buvo išleista 75,699 
skirtingais pava d i n i m a i s 
knygų, jų tiražas siekė 1,- 
300,000,000 e g z e m pliorių. 
Atspausdino kiekvieną die
ną po 2,400 skirtingų kny
gų.

LAI JIE BĖGA
“New York Times” skel

bia, kad iš Čekoslovakijos 
kasdien vien į Australiją at
bėga po 250 žmonių, kurie 
prašo, kad jiems suteiktų 
vietą gyventi.

Taipgi rašo, kad pabėgė
lių eilėse nėra darbininkų. 
Suprantama, kad darbinin
kai nebėgs iš savo šalies. 
Bėga tie, kurie mato, kad 
jau jie negalės darbininkus 
pavergti ir išnaudoti.

Bėglys A. Kuznecovas pri
sipažino, kad su užsienio 
šnipais - agentais jis daž
nai susitikdavo Jasnaja Po- 
liana miestelyje, Levo Tols
tojaus Muziejuje. Karo me
tu muziejų išniekino hitle
rininkai, o dabar šis besą- 
žiniškas elementas.

Gražus buvo piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 7, 

Jonas Grybas pasiėmė mus 
ir draugus Keršulius nuvež
ti į tarptautinį pikniką Ru
sų Arrow farmoje. Nors iš 
ryto gązdino lietumi ir va
žiuojant pradėjo krapyti, 
bet vėliau oras buvo tikrai 
malonus, saulėtas. Puikiai 
praleidome dieną.

Piknikas buvo įvairus. 
Net 11 autobusų atvežė 
žmones. O kiek daug auto
mobilių, šimtai. Bet pačioje 
didžiulėje farmoje neatro
dė, kad būtų daug žmonių. 
Mat jie visur pasisklaidė. 
Lietuvių tebuvo visas desėt- 
kas.

Piknikas buvo ne tik 
tarptautinis, bet ir tarp ra
sinis. Nemaža jame buvo 
juodosios ir kitokios spal
vos žmonių. Pas visus buvo 
did Žiulis draugiškumas. 
Prie stalų visi bendrai vai
šinosi, kalbėjosi, dainavo.

Apie trečią valandą pra
sidėjo žadėta programa. La
bai puikiai padainavo ukrai
niečių moterų choras. Pub
lika gausiu plojimu nepalei
do jų nuo estrados, kur bu
vo labai karšta. Negrai iri 
puertorikiečiai paįvairi n o 
programą savo dainomis ir 
muzika.

Teko pasikalbėti su tos 
farmos veikėjais. Jie nusis
kundė, kad neturi jaunesnių 
jėgų juos pavaduoti. O tai 
susidaro sunkumų, kurie 
nuolat slegia senąją kartą. 
Gaila tokią pažangiųjų su
kurtą ir ištaisytą įstaigą 
paleisti — kam nors par
duoti. Gal visi pažangieji 
žmonės iš įvairių tautų ir 
rasių galėtų bendrai ją iš
laikyti? Kiek žinoma, finan
siniai farma gerai verčiasi. 
Geresnės vietos vasarą pra
leisti atostogas, taipgi turė
ti piknikų vargiai kur gali
ma rasti. Puikus ežeras 
maudytis, žvejoti. Vasarą 
oras labai geras, malonus 
ant aukšto kalno. O iš New! 
Yorko nuvažiuoti nedau
giau 60 mylių.

J. ir V.

SERGA
Draugė Kaziūnė Čeikaus

kienė pranešė, kad šiuo tar
pu yra smarkiai susirgęs 
mūsų senas laisvietis Petras 
Višniauskas. Pradėjo sirgi
nėti rugp. 29 d. Atrodo, kad 
jam bus širdis sušlubavus. 
Yra išvykęs pas dukterį 
Mrs. Helen Philip į Smith
town ir ten gydosi.

Linkime Petrui greitai ir 
pilnai susveikti.

Sekmadienį pietausime 
Forest Parke

žinoma, nebus už dyką. 
Bet pietų ir povakario “hot 
dogs” prisidėjimo kaina la
bai, labai prieinama: viso 
labo tiktai $3 asmeniui.

Jeigu pasitaikytų prastas, 
lietingas oras, tuomet pie
tautume “Laisvės” salėje.

Kaip nuvažiuoti
Važiuojant Jamaica lini

jos traukiniais, reikia išlip
ti Forest Parkway stotyje, 
paeiti iki 87-os gatvės, pa
sukti į kairę ir eiti iki .jos 
galo, o nuo ten—taku aukš
tyn į parką, pirmieji stalai 
už Music Bowlo ir parkingo.

Rengėjai

Aną dieną laisviečių ruoš
tus pietus Forest parke lie
tus suvarė į salę. Ten gerai 
pasivalgėme ir pasivaišino
me. Popietė, buvo praleista 
kuo gražiausiai.

Mes ir vėl ruošiame pietus 
ir popietę su vaišėmis toje 
pačioje žalioje girioje. Ti
kimės, kad šį kartą orą mes 
turėsime “pagal užsakymą.” 
Pietūs ruošiami rugsėjo 14 
dieną. Pradėsime pietauti 
nuo 1 vai. Paskui visą po
pietę praleisime draugiško
je, vaišingoje nuotaikoje.

Visi ir visos esate kviečia
mi. Atsiveskite ir savo 
“susiedus.”

Klubietės Kviečia
Trečiadienį, rugsėjo 17 d., 

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas bus 
sku-biai atliktas. Susirink
sime 6 vai., o baigsime 7 v.

Nuo 7 vai. kviečiame (Vy
rus ir nenares moteris atsi
lankyti. Turėsime viešnių iš 
Lietuvos, pasikalbėsime su 
sugrįžusiomis iš Lietuvos 
klubietėmis, turėsime kavu
tės, arbatėlės iš T. Sąjun
gos, pyragų, ir dar kai ko.

Kaip ir visada, susirinki
mas įvyks “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Pirm.

“Vargšas” Johnsonas
Buvęs JAV prezidentas 

Johnsonas šiemet gavo iš 
valdžios $375,000 sutvarky
mui savo civilinių ir raš
tinės reikalų.

Be to, jis kasmet gaus 
$40,000 už buvimą preziden
tu pensijos, po $22,000 pen
sijos už buvimą viceprezi
dentu, kongresmanu ir sena
toriumi, taipgi po $80,000 
kasmet išlaidoms. Reiškia, 
gaus po $142,000 kiekvieną 
metą.

Bet seneliai pamena, kaip 
jis nenoromis pasirašė bi- 
lių, kad seniems žmonėms 
pakelti jų skurdžias pensi
jas. t

KAPITALIZMO 
PAGALBAI

Žurnalas “U. S. Neįvs & 
World Report” iš liepos 21 
dienos rašo, kad Jungtinės 
Valstijos per 20 metų ki
toms kapitalistinėms vals
tybėms suteikė už $20,000,- 
000,000 militarinės pagal
bos.

Visiems aidiečiams ir 
dainavimo mėgėjams

Kviečiame visus ir visas 
susirinkti • šį penkta d i e n į 
rugsėjo 12 d., 7:30 vakare, 
“Laisvės” salėje.

Pradėkime pirmas dainų 
pamokas su gera energija ir 
skaitlingai. Gera pradžia 
užtikrina gražų pasiruoši
mą gražiam dainavimui 

Susirinkime visi ir visos!
Aido komitetas 
ir mokytoja 
Mildred Stensler

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12 d., 
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valanda. Jie gy
vena Pattenburg. N. J.

štai Kelrodis: Pattenburg 
randąsi prie kelio 22. Taigi 
tuo, keliu ir. reikia važiuoti 
tiek iš^New Yorko pusės, 
tiek ir iš Eastono pusės. Iš 
New Yorko pusės Patten- 
burgas randasi kairėje pu
sei e kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti./

. Attention all clients of
PODAROGIFTS, INC.

We are pleased to advise you that as the result of negotia
tions with the President of Vneshposyltorg held in the U.S.A, 
and a personal visit by Maurice Rifkin, President of Podaro- 
gifts, Inc., to Moscow, changes and improvements in the me
thod of accepting orders for gifts have been effected.
1. No longer will commissions or fees be deducted fronYtne 

gross amount paid by purchasers of gifts. All commsis
ions will be added to the NET AMOUNT OF THE OR
DER, so that there will be no questions or misunder
standings between Vneshposyltorg and the recipients.

2. Prices on merchandise have been reduced and a new 
price-list will be ready within a month or, two. Copies
of the new price-list will be mailed upon request, when 
ready. .

3. Until that time, we recommend to our valued clienti^to 
send their gifts in the form of a MERCHANDISE ORDER 

(Gift Certificate), which will enable the recipients to 
obtain merchandise of their own choice.
ORDERS FOR AUTOMOBILE, “MOSKVITCH” are 
accepted as heretofore while the limited supply last.

For further information, please call directly:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South ”

New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—-228-9547 
or our affiliates—

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tėl. 215-925-3455

Parengimų Kalendomis
• Rugsėjo (Sep.) 14
Woodhaven, N. Y.

Forest Parke pietūs susi
tikti su sugrįžusiais iš Lie
tuvos turistais. Jei lytų, 
pietūs būtų perkelti į “L” 
salę.

Rugsėjo (Sep.) 28 d. —
Įvyks banketas “Laisvės” 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis nu
vykimui pas Čiurlius. 
te skelbimą.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

PRANEŠIMAI
Rugsėjo (Sep.) 14 d.

Worcesterio Olympia Par
ke piknikas “Laisvės” nau
dai. Montelliečiai bando su
organizuoti busą.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi joje, daugel/M 
jau žinomoje vietoje — 60^ 
Wayne Ave. Pietūs bus pa
teikti pusė po 12-os vak

REIKALAVIMAI
Reikalingi trys kambariai, dviem 

žmonėms. Pageidaujame Ozone 
Park ar Ridgewood apylinkėj. Pra
šome skambinti nuo 3 vai. iki 8 vai. 
vakaro. CYpress 4-1328. Klauskite 
Andrew.

(65-67)

Amatininkai, pajleikodanu 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema. s

NORWICH, N. Y.
(anksčiau Binghamton, N. Y.)

Mirus

Stefanijai Vėžytei-Evans
Reiškiame gilią užuojautą jos tėvams Ale

nai ir Izidoriui Vėžiams, jos vyrui George, duk
rai Helen ir jos šeimai, jos broliui Peter Wizis 
ir jo šeimai, ir kitiems giminėms ir draugams.

Walter ir Bernice Keršuliai
Brooklyn, N. Y.




