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KRISLAI
Vasara baigiasi.
Ruoškimės!
Kultūros fronte.
Nauja Opera.
Solistė Leontyne Price.

Rašo R. Mizara
čia pat ir rugsėjo 

Pirmadienį bus
ni ė- 

nuo. Eirmadienj bus Darbo 
Diena, tautinė šventė. Antra
dienį “Laisvė” neišeis.

Rugsėjo mėnesį atsidarys 
mokyklos — pradinės ir aukš
tosios. Kultūrinis judėjimas 
prasidės salėse.

Daug žmonių grįžo iš kaimo 
į miestus po atostogų, sutvir- 
tėję.

Ragina padvigubinti JAV 
karines jėgas Vietname

-Karo plėtimo ir tęsimo 
šalininkai nusistatę siųsti 
ir siųsti vis daugiau Jungti
nių Valstijų ginkluotųjų 
jėgų į Šiaurės Vietnamą. 
Tariamųjų strategic planas 
reikalauja mūsų šalies 
gas Vietname pakelti 
600 tūkstančių bėgiu 
karnų 18 mėnesių.

Mūsų jėgos būsiančios 
dauginamos net ir tada,, 
jeigu iš Šiaurės Vietnamo 
pusės nebus taktikos pakal

.įe
iki
se-

Laivynas taip pat padau
gins pajūrio ir upių laivų 
skaičių, v

Taip prezidentas Johnso- 
nas ir jo militaristai ruo
šia “taiką.”

Sekmadienį, rugsėjo 4 die
ną dar įvyks dvi mūsų vasa- l-tų.

Sov. Sąjunga moko 
Vietnamo lakūnus

Prezidentas tvirtina, kad 
miestai aprūpinti

riškos pramogos: Brocktone 
piknikas, o Sellersvillyje, pas 
Bronę ir Antaną Ramanaus
kus — pietūs. Ten žada vyk
ti ir eilė niujorkiečių.

Kur būsime, ką bedarysime, 
vis atsiminkime, kad “Lais
vės” vajus naujiems skaityto
jams gauti ir $10,000 laikraš
čio fondui sukelti prasidės su 
spalio 1 diena.

Ruoškimės per šį vajų gra
žiai apvainikuoti mūsų laik
raščio 55-ąją metinę sukaktį

Niujorkiečių kultūriniame 
fronte šiemet bus ir kaž ko 
naujesnio: rugsėjo 16 d. Me
tropolitan opera pradės savo 
1966—1967 metų sezoną nau
jutėliame pastate, besistie
biančiame Lincolno Centre 
Manhattane. Naujojo teatro 
vidaus dar nemačiau, bet iš 
lauko stebint—puikus!

Prieš trejetą metų operos 
direktorius Rudolfas Bihg pra
šė kompozitorių Samuelį Bar- 
berį, kad jis šiam įvykiui su
kurtų operą — naują naujutė
lę. Kompozitorius dirbo treje
tą metų ir su eilės menininkų 
talka, parašė “Anthony and 
CJeopatra.”

Siunčiamiems į Vietnamą 
kariams pasaldinti žygį sa
koma, jog apie trečdalį iki 
pusės to skaičiaus būsią pa
naudoti “šalies statyboms.”

Kiti turėsią smarkiau pul
ti bazines sritis. Tai tokias 
vietas, kuriose liaudiečiai 
turi lavintų jėgų, reikmenų 
sandėlius, kur planuojami 
puolimai. O.-tarp mūšių 
duosią poilsio protarpius.

Greta kariaujančiųjų ant 
žemės, oro jėgoms prie jau 
turimų 18 pridės 5 naujas 
eskadras kovinių - bombar
davimo lėktuvų.

buvo naudojami paruošimui 
žygiams priemonių ir “ap
raminimo” progr a m o m s , 
sako pranešimas.

Strategai kalba, kad ligi 
šiol amerikiečiai buvo dau
giausia naudojami suieškoti 
ir susiradus, mušti svarbiau
sius liaudiečių elementus, 
nenaudojant savo jėgų ma
siškai. Bet. sako, ta tak
tika 1965 metų pavasarį ir 
vasarą vos neprivedė prie 
liaudiečių pergalės.

Tai tikrai įdomus pareiš
kimas — šis rodo, kad viet
namiečiai prieš vietnamie
čius nenorėjo muštis, karas 
galėjo baigtis. Turėjo ka
rininkai pradėti masėmis 
brukti amerikiečius į Viet
namą, kad galėtų karą pa
laikyti.

Maskva. —- Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad 
Tarybų Sąjunga moko Šiau
rės Vietnamo lakūnus val
dyti greituosius kovinius 
M'IG-21 lėktuvus.

Sakoma, kad jau yra gru
pės gerai paruoštų, galin
čiu stoti i kova lakūnu. 
Tarybinio jaunimo laikraš
tis “Komsomolskaja Prav
da” išspausdino ir paveiks
lą vietnamiečių su MIG-21 
lėktuvu. Žinoma, laikraš
čiai nesako, kur ta bazė 
randasi.

Militarinių veiksmų Viet
name stebėtojai sako, kad 
nedaugelis numuštų Viet
name Amerikos lėktuvų 
buvo numušti kovinių Viet
namo lėktuvų. Dauguma 
buvo numušti nuo žemės 
iššautais priešlėkt u v i n i ų

kanuolių šūviais. Tad spė
liojama, kad gal dabar viet
namiečiai gaus daugiau ta
rybinių lėktuvų ir kad pa- 
dažnės koviniai susikirti
mai ore.

Jungtinių Valstijų mili- 
taristai p r i p a ž Į s ta, kad 
Vietnamo kare JAV ligi 
šiol jau neteko daugiau 
kaip 340 lėktuvų.

New Yorkas.—Wall stry- 
to šėrų prekyvietėje rug
piūčio 29-toji daug kam vėl 
buvo liūdna diena, nes dau
gumos šėrų kainos krito. 
Raporte sakoma, jog kas 
dvylika Šeru pardavėjų tu
rėjo nuostolius, o kas try
liktasis— pelnė. Pirmasis 
šių metų taip plačiai biržą 
palietęs nuostolis.

Tarybų Sąjungos erdvių 
laivas pas Mėnulį

Ne tik mane; o ir daugelį 
kitų žmonių stebina tai: kodėl 
kompozitorius nesukūrė ko 
nors tikrai amerikietiškai ori
ginalaus? Kodėl reikėjo imti 
Šekspyro “Antonijų ir Kleo
patrą” — tragediją, parašytą 
1607 metais? Ar Amerikoje 
tragedijų neužtenka? Kodėl 
jų ieškoti senovės Italijoje ir 
Egipte ?

Tiesa, “Antonijus ir Kleo
patra” — puikus veikalas net 
ir filosofiniu atžvilgiu. Kas 
norėtų jį skaityti lietuvių kal
ba, tegu žino: Lietuvių kalbon 
išvertė A. Churginas, išleido 
“Vaga” Vilniuje.

Opera—didelis dalykas. Tai 
okeanas, į kurf subėga iš visų 
meno šakų upės, sunešdamos 
visa, ką žmogus gražiausio su
kūrė. Bet ne visos operos yra 
lygios, ne visos prasimuša sau 
kelią į ateitį. Kas laukia Bar
beno “Antonijaus ir Kleopat
ros”, nežinau. Tikrai pama
tysime, sužinosime tik po me
tų kitų.

Rugsėjo 10 d, bus generali
nė repeticija — dress rehear
sal. Tą vakarą kviečiami tie, 
kurie operai teatrą pastatė: 
architektai, darbininkai, daili
ninkai — su savo žmonomis. 
Tai gan gražus žestas!

Man rūpi ir tai: ar istorinia
me šios operos pastatyme da
lyvaus nors vienas lietuvių kil
mės dainininkas, šokėjas bei 
muzikas?

Kaip, iš tikrųjų, mes, JAV 
lietuviai, stovime mene, paly
ginti su kitomis tautinėmis 
grupėmis ?

Taikintojas tikisi 
sunkių streikų

Washington. — Federali
nės valdžios vyriausias 
streikierių su samdvtojais 
taikintojas William E. Sim
kin pranašauja, kad netoli
moje ateityje gali šalį iš
tikti kai kurie sunkūs strei
kai.

Raporte už birželio 30-tą 
pasibaigusius 12 mėnesių 
naujieji kontraktai pasira
šyti su 4-rių procentų prie
dais (vidutiniai imant) ar 
su mažiau. Kai kurie rei
kalaus priedu pagal pragy
venimui reikmenų kainų 
kilimą, ir, jis mano, tokius 
bus sunkiau sutaikinti. Tū
li streikai jau dabar tokiais 
buvę.

Simkino raportas rodo, 
kad 7,836 kontraktai pasi- 
rašvti federaliniams tarpi
ninkams dalyvaujant, kiti 
11,348 pasirašyti federali
niams tik dalinai pritariant. 
Devynios iš dešimties dery
bų su tarpininkais baigda
vosi be streiko.

Šiuo kartu derybos pa
sunkėjo dėl to, kad kai
noms pakilus, dolerio vertei 
sumažėjus, darbo žmonėms 
pasidarė sunkiau išsiversti.

k ė solistei Leontyne Price. Ji 
negrė, kilusi iš Laurel, Miss., 
į Metropolitano operą buvo 
priimta 1961 m., buvusi pa
prasta, bažnytinio choro dai
nininkė, Leontyne Price tam
pa pasauline garsenybe.

Svarbu pabrėžti tai, kad 
kompozitorius, kurdamas šią 
operą, Kleopatros partiją tai-

Smagu, kad gimė nauja ope
ra. Bet nesmagu, kad mums 
nelengva bus ją Metropolita
no Operos scenoje Niujorke 
pamatyti: tikietai brangūs,— 
ne mūsų kišenei.

Tačiau vilties nepametu.

JAV vėl neteko 
trijų lėktuvų

Saigonas. Praėjusios 
savaitės p u s k u t i n ė m i s 
dviemis dienomis sudaužyti 
trys Jungtinių Valstijų lėk
tuvai. Laivyno A-6 Intrud
er ir Air Force F-4C Phan
tom, džetai, Šiaur i n i a m e 
Vietname pašauti nuo že
mės. o trečiasis Laivvno 
A-1E Skyraider sudužo 35 
mylios nuo Thanhhoa, prie
žastis tebebuvo neskelbta. 
Tris pilotus išgelbėjo, o du 
dingo be žinios.

Liaudiečiai minomis 
skandino du laivelius.

Klaidos atilaisymas

pa-

Jodrell Bank, Anglija.— 
Čia observator i j o j e gavo 
Tarybų Sąjungos Luna-11 
paveikslus i? s; girdėjo sig
nalus. Observatorijos ve
dėjas Sis Bernard Lovell 
sako, kad paveikslai atro
do panašūs tiems, kuriuos 
siuntė Luna-9 ir amerikie
čių Lunar Orbiter 1.

Tarybinis Luna-9 “minkš
tai” nusileido ant Mėnulio 
š. m. vasario 3. o amerikie
čių Lunar Orbiter 1 dar te
beskraido aplink Mėnuli.

Apie tai. kad tarybinis 
Luna-11 įėjo į orbitą ap
link Mėnuli, pirmu o s i u s 
signalus Jodrell observato
rija gavo rugpiūčio 29-os 
vakaro 9 vai. Maskva tai 
patvirtina.

Dabar aplink Mėnuli, su 
įvairiais tikslais ir skirtin
guose toliuose, skraido trys 
Mėnulio laivai: tarybinis

Luna-10, kuris tebeskraido 
nuo balandžio 3-čios, ameri
kiečių Lunar Orbiter 1, iš
šautas rugpiūčio 10-tą, ir 
tarvbinis Luna 11, iššautas 
24 d.
Luna-11 tikslas esąs ištir

ti Mėnulio orbitoje esančius 
erdvės elementus, taip pat 
gauti ir daugiau paveikslu. 
Ka su Luna-11 darvs po už
baigimo pagrindinės misi
jos, šiuo taarnu nebuvo ži
noma, tik spėliojama.

Kadangi Luna-11 sveria 
3,608 svarus, keturis kartus

Washington.— Preziden
tas Johnsonas spaudos kon
ferencijoje savo kritikams 
atsakydamas pareiškė, kad 
miestams “ši administraci
ja daugiau negu kuti kita 
administracija šios šalies 
istorijoje”. Ir užtikrino, 
kad “mes išgalime padaryti 
viską, kas reikalinga, paša
linimui laužynų ir atkurti 
miestų gyvenimą”.

Prezidentas sakė, jog 
miestų reikalams paskuti
niais trejais metais pralei
džiama trečdaliu daugiau 
negu anksčiau. Bet jis ne
pasakė kiek dabar miestams 
duos. O miestai klabena. 
Senatorius Kennedy senati- 
nę miestų reikalams komi
siją ragino griežtai imti 
“miestų krizę.”

NewYorko majoras Lind
say sakė, kad vienam tik 
New Yorko miestui reikės 
500 bilijonų dolerių federa- 
linių pinigų sekamais 10 
metų, jei norima miestą iš
laikyti tikru miestu.

Detroito majoras Cava
nagh reikalavo 15-kos bili
jonų dešimčiai metų.

Senatorius Kennedy sako,

kad jei visi miestai propor- 
cionaliai tiek pat reikalau
tų, susidarytų tokia suma 
(1 trilijonas ir 150 bilijo
nų), kokios net federalinė 
valdžia neišgalėtų suteikti.

Primintina, jog nei vienas 
nepasakė, kad sustabdžius 
karą pinigų užtektų vis
kam.

Ppežidentas tvirtina, jog 
klubas bešališkas

Washingtonas.—Yra klu
bas, vadinamas Mohole. Ga
lėtum manyti, jog ten visi 
sutaria, nes ne bet kas įei
na. Nepasimokėjęs tūks
tantinės, neįeisi. Klubas 
praėjusį gegužės mėnesį 
jau buvo surankiojęs mili
joną dolerių ir turėjo virš 
800 narių.

Sakoma, kad to klubo tur
tas vartojamas tik agitaci
jai už demokratų kandida
tus. Bet atsirado tokių, 
kurie sako, jog ten vieta 
įsiteikti, kad didelius val
džios darbų užsakymus ar 
tarnybą gautu. Prezidentas 
sako, jog klubas tame ne-

Johnsonas kalbė jo apie 
“pavojų” iš Kinijos
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas kalbėjo 
Amerikos Legiono konven
cijai Washington© armorė- 
je. Jo kalba, kaip ir vi
suomet, gal tik kiek užašt
rinta. sukosi apie mūsų ša
lį “užpuolusį” Vietnamą.

Prezidentas sakėsi norįs
Bernard spėlioja^ kad dal- Į įaj]<os> fret Vei pakartojo,
leistina galimybė Luna— 
perskirti i du: viena nuleis
ti ant Mėnulio, o kita pa
likti skraidyti, arba nuleisti 
ant Žemės.

•Labai labai įdomu stebė
ti, koks bus sekamas ste
buklas.

Rugpiūčio 29 d. “Laisvės” 
laidoje eilėje numerių įvyko 
nemalonių paklaidų R. Mi- 
zaros “Krislų” kolumnoje. 
Tai padaryta belaužiant 
puslapį. Tris paskutiniuo
sius “krislus” reikia skaity
ti taip:

Užuot veikę, užuot įtraukę 
naujus narius į Susivienijimus, 
klerikalai siūlo vienybę. Jie 
žino, kad, jei vienybė įvyktų, 
tai netrukus jie paklupdytų 
visus t. v. šliuptarnius, o pas
kui — už ausų ir laukan!. .

Matome, ką jie padarė su 
ištikimai, jiems tarnavusiu 
cagos menševikų tūzu!..

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Canberra. — Australijos 

premjeras Holt sako, kad 
bėgiu vienerių metų 2,434 
Amerikos piliečiai atvyko 
apsigyventi Australi joje. 
Sako, jog gauna daugiau 
kaip 2,000 paklausimų kas 
savaitę.

Beirut. — Sirijos ginkluo
tosios jėgos atgavusios iš 
Galilėjaus jūros buvusį Iz
raelio ten paskandintą 
MIG-17.

či-

Istanbul. — Už apie 214 
mylių nuo Turkijos sosti
nės susidūrė busas su kelei
viniu traukiniu. 25 asme
nys žuvo, 23 sužeisti.

Londonas.— čia mirė len
kų generolas Tadeušas Bor- 
Komorowski, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

kad mums yra reikalas 
Vietname kariauti ir taip jį 
nukariauti, kad vietnamie
čiai būtų priversti mūsišką 
“taiką” priimti.

Už karą Vietname, už 
mūsų ten jkliuvimą ilgam 
laikui, prezidentas kaltino 
Kiniją. Jis sakė, kad Viet
name taikos negali būti, kol 
nebus pašalintos šio karo 
priežastys, kuriomis jis lai
ko komunizmą.

Kinija, kaip žinia, skai
toma komunistine, nors jos 
šiadieniniai vadovai irgi ko
voja prieš Tarybų Sąjungos 
komunistus.

Klausantis prez i d e n t o 
kalbos kažkaip veržiasi 
mintin klausimas:—ar mes 
turėsime karuose išmušti ir 
apie 700 milijonų kiniečių?

Nori šaukti armijon 
rezervistus

Washington. — Kongreso 
Atstovų buto komisija 32 
balsais prieš 1 nutarė pa
siūlyti Kongresui, kad jis 
įgalintų prezidentą Johnso- 
ną pašaukti milit a r i n ė n 
tarnybon apie 190 tūkstan
čių rezervistų ir Naciona
linės gvardijos narių.

Panašų bilių buvo pasiū
liusi Kongreso senatinė ko
misija, bet Atstovų butas 
pasiūlymą 378 balsais pries 
3 atmetė. Atmetė dėl to, 
kad sykiu buvo i bilių 
įkergtas ir pinigų klausi
mas.

Jei ši pavadintą “Reserve 
Bill of Rights” siūlymą 
Kongresas priimtų, prezi
dentas galėtų rezervą veik- 
lion tarnybon pašaukti be 
paskelbimo šalyje nepapras
tos padėties,. Pašauktieji 
turėtų išbūti veikloje tar
nyboje dveius metus, kaip 
ir draftuotieji.

Atsiminus, jog šie yra* 
kongresmanų rinkimi n i a i 
metai, sunku pasakyti, ku
ria linkme ir kain greitai 
šiuo politiniu sviediniu žai
dimas baigsis.

Ar šliupas, Pr. Ramanaus
kas, Paseckas, Andriukaitis, 
Kapočius, ir kiti, 1886 metų 
rugpiūčio 15 dieną suvykę į 
Šenadorį kurti Susivienijimą, 
pagalvojo, kad, praėjus 80 
metų, “vaduotdjiški”. 
kieriukai jų pradėtą 
taip nušargos?!

politi- 
darbą

pasi-Na, o mūsų žmonės, 
mokę iš kitų nelaimių, privalo 
telkti savas jėgas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui tvir
tinti.

Erzerum. — Turkijos že
mės drebėjime žuvo ma
žiausiai 2,477 žmonės, su
žeistų jau surankiota 1,494.

Belgradas. — Jugoslavi
jos slaptajai policijai iškel
tas kaltinimas, kad per ją, 
ar jos žinioje, nužudyti 8 
asmenys.

Bombay. — Indijoje de
monstracijoje prieš aukštas 
kainas ir maisto stoką su
žeisti 36 žmonės, tarp jų 17 
policininkų.

Stockholm.—Švedijos ka
lėjimų viršininkas planuoja 
leisti kai kurių kalinių žmo
noms gyventi su vyru ka
lėjime.

Portugalijos valdžia už
draudė Iberią Airlines lėk
tuvams skristai tiesiog iš Li
sabonos į New Yorką.

VIETCONG ŠAUKIA 
LIAUDĮ NEBALSUOTI
Saigon.—Spauda skelbia, 

kad Vietcong (liaudiečių) 
radijas šaukė žmones nebal
suoti rugsėjo 11-tą būsian
čiuose rinkimuose. Kodėl 
ne? Kai tiktai diktatorius 
Ky ir jį ant sosto pasodi
nusieji amerikiečiai tegali 
rinkiminėje kampan i j o j e 
veikti, tai nebus rinkimai, 
tik rinkimų išniekinimas, 
sako liaudiečiai.

Saigon. — JAV laivyno 
lėktuvai pas k a n d i n o du 
Šiaurės Vietnamo patrulės 
laivelius ir sugadino kitus 
du Tonkino įlankoje. Lėktu
vai puolė ir kitur.

Skaitytojams
Rugsėjo 5-oji yra Darbo 

šventė, “Laisvės'’ darbinin
kai nedirbs, todėl rugsėjo 6 
“Laisvė” neišeis. Sekamas 
numeris išeis rugsėjo 9 d.
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Ko iš tikrųjų kinai nori?
Iš PEKINO ŽINIOS ateina kasdien neramesnės,, ir 

atrodo, kad ten dalykai, užuot gerėję, vis blogės.
Kalbame apie tas demonstracijas, kurias kinų rau- 

dongvardiečiai ruošia ties Tarybų Sąjungos ambasada 
Pekine.

Tos demonstracijos, kaip neimsi, neturi jokios logi
kos, jokio kitokio tikslo, apart diplomatinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga sutraukymo. Bet diplomatinius ry
šius galima nutraukti ir be triukšmo, ot, sau ramiu 
būdu, iškilmingai, jeigu jau taip norima.

Aišku, mes nematome jokio reikalo ir jokio diplo-i 
matiniams ryšiams nutraukti pateisinimo. Mes visuo
met stojome, ir tebestovime už tai, kad abidvi didžiosios 
socialistinės valstybės diplomatinius ir ideologinius ry
šius sutvirtintų kuo tampriausiai.

Italijos Komunistų partijos organas “Unitą” teisin
gai stato klausimus:

“Kodėl visa tai Pekine vyksta? Kodėl toks masinis 
Mao Tse-tungo asmenybės kulto garbinimo atnaujini
mas? Kodėl tokia šiurkšti kampanija prieš Tarybų Są
jungą?..”

Taigi: kodėl?!
Tarybų Sąjungos vyriausybė pagaliau pasiuntė Ki

nijos vyriausybei protesto notą. Buvo manyta, kad Mao 
Tse-tungo valdžia “susitvarkys,” atsikvošės. Kur tau! 
Ji paleido darban dar didesnį chuliganų skaičių tarybinei 
ambasadai Pekine pulti!

Kai šiuos žodžius rašome, dar nežinome, kuo visa 
tai baigsis. Bet atsakymą, kodėl visa tai Mao Tse-tungo 
valdžia daro, rodosi, dalinai duoda Italijos Komunistų 
partijos organas. Jis sako, kinai siunta dėl to, kad 
jiems nevyksta, kad jie visur ideologiškai ir politiškai 
kovoje su Tarybų Sąjunga pralaimi.

Tai bene bus pats pagrindinis tų chuliganiškų “žy
gių” “įkvėpėjas.”

Tarybinis žurnalistas apie JAV 
. ragangaudžiŲ siautėjimą

KAIP ŽINIA, PRIEŠ pora savaičių Washingtone 
kongresinis neamerikinei veiklai tirti komitetas inkvi- 
zavo eilę individualų, dalyvavusių prieškarinėje veikloje. 
Ne tik juos apklausinė jo, o ir teisė, ir čia pat net ir sa
vaip baudė, užleisdamas ant nepatinkamųjų policiją. 

.. Įdomu, kaip į tai žiūri tarybinė spauda? Ogi štai, ką 
TASSo korespondentas Amerikoje, L. Jadrošnikovas 
(vertimas Eltos) apie tai pasiuntė savo spaudai:

Amerikos visuomenė labai susirūpino dėl gėdingo 
teismo, kurį pagarsėjusi antiamerikinės veiklos tyrimo 
komisija surengė tiems, kas dalyvauja judėjime už Viet
namo karo nutraukimą. Net tokie laikraščiai, kaip “Niu- 
jork taims,” ir “Niujork post,” kuriuos sunku įtarti 
pernelyg dideliu liberalizmu, buvo priversti vieningai 
pripažinti, kad visas šis spektaklis buvo nenaudingas ir 
nereikalingas sumanymas, kuris neatnešė Jungtinėms 
Valstijoms nieko, išskyrus tolesnį prestižo kritimą tiek 
viduje, tiek ir tarptautiniu mastu. Per televiziją trans
liuoti komisijos posėdžiai, kurių metu petingi policinin
kai sukinėjo rankas ir vilko iš salės tuos, kas išdrįso 
protestuoti prieš ginkluotą Amerikos intervenciją Viet
name, akivaizdžiai parodė visam pasauliui tikrąjį Ame- 

» rikos demokratijos veidą.
" Buvo _ pademonstruota, kaip amerikietiškai šalinti 

nesutarimus—išvyti iš salės nesutinkančiuosius ir nu
gabenti juos į kalėjimą, rašė laikraštis “Niujork post.” 
Komedija labai priminė viduramžių inkvizicijos teismą, 
kur kaltinamajam buvo tik viena alternatyva—kankini
mai, jeigu jo pareikštos pažiūros nors kiek skiriasi nuo 
oficialiųjų.

r O jeigu kalbėsime apie veikiančiuosius šio spektak
lio asmenis, toliau rašė laikraštis, tai net gabiausias 
režisierius satyrikas nebūtų galėjęs geriau pasirinkti. 
Džo Pūlas (einąs komisijos pirmininko pareigas) atro
dė kaip Alabamos šerifas, pasirengęs bet kurią akimirką 
mesti savo parankinius prieš jam nepatinkamus žiūro-

t / Sako, jis buvęs labai patenkintas šiuo spektakliu, nes 
jam teko laimė suvaidinti svarbiausio komunizmo priešo 

• vaidmenį, kas išsyk nustūmė tolyn jo Techaso varžovus 
kovoje už vietą kongrese per įvyksiančius rinkimus. Ge
resnės rinkiminės kampanijos Džo Pūlas nebūtų galėjęs 
užsitikrinti nė už jokius pinigus.

Šis mėginimas ištirti antikarinį judėjimą Jungtinė
se Amerikos Valstijose sužlugo, įrašęs naują gėdos pus
lapį į tamsią antiamerikinės veiklos tyrimo komisijos 

-* istoriją. Ir vis dėlto komisija nesiliauja “dirbusi”: 
klauso liudininkų parodymų, mėgindama įrodyti, kad 
reikia priimti įstatymą, nukreiptą prieš tuos, kurie da
lyvauja judėjime už Vietnamo karo nutraukimą. Bergž- 
<Uia užmačia!

KAIP TŪLI KANADIE
ČIAI ŽIURI l JAV 
BALTUOSIUS 
ŠOVINISTUS

Toronte, Kanadoje, išeidi- 
nėja konservatyvus angliš
kas dienraštis “Globe and 
Mail”.

Kuomet negrai Čikagoje 
pradėjo reikalauti, kad mie
stas būtų atviras, kad jo 
gyventojai, nežiūrint ko
kios kuris spalvos, galėtų 
pirkti gyvenamąjį namą bet 
kuriame miesto rajone, o 
baltieji pradėjo prieš reika- 
lautojus naudoti baisų tero
rą, minėtas laikraštis para
šė tuo klausimu editorialą. 
Mes, aišku, ne su viskuo, ką 
“Globe and Mail” rašo' su
tinkame. Bet mes, pasinau
dodami “Liaudies Balso” 
vertimu, paduosime dides- 
nią to editorialo dalį mūsų 
skaitytojams, kadangi laik
raščio redakcijos galvosena 
įdomi, filosofija savita.

“Rasinės neapykantos sė
klų yra visur”, skelbia ant
raštė. Toliau:

Tuo tarpu, kai baltieji Chi
cago] degino ir draskė Marti
no Luterio Kingo iškamšų šią 
savaitę, Amerikos Nacių Par
tijos nariai dalino pampletus, 
raginančius baltuosius organi
zuotis prieš negrus. Bet būtų 
didele ir klaidinanti klaida 
kaltinti už demonstracijas na
cius; jie buvo tiktai grupė kir
minų, mintančių lavonais kitų.

Rasiniams sambruzdžiams 
Jungtinėse Valstijose persime
tant iš pietų į šiaurę, pasidarė 
aišku, kad rasinė neapykanta 
apima ne vien ignorantus, gi
musius ir augusius segfregaci-. 
joj, saugotojus ypatingų privi
legijų. Ji pasirodo visur, kur 
tik juodieji susitinka su bal
taisiais pakankamam skaičiu
je, kad išjudinus slypintį pri
mityviškumą, kuris išrodo eg
zistuoja vįsuose žmonėse ir 
visur.

Jungtinių Valstijų šiaurė ap
lamai skaitėsi liberališka savo 
atsinešime link negrų tol, kol 
didžiuma negrų buvo pietuo
se. Ji žiūrėjo su pasibjaurėji
mu į pietų kraštutiniuosius. 
Tada negrai pradėjo masiniai 
keltis į šiaurę. Jiems kraustan
tis į didžiuosius miestus, bal
tieji kraustėsi lauk. Integruo
tos gyvenamosios sritys, inte
gruotos mokyklos laipsniškai 
virto visos juodomis. Atsirado 
ghetai.

Baltieji aiškinosi, kad neg
rų susikraustymas nuvertino 
nuosavybių vertę, 
standartą, padidino betvarkę 
gatvėse. Tuose kaltinimuose 
buvo tiesos, nes paniekinti ne
grai aplamai mažiau discipli
nuoti, mažiau apsišvietę, ir jie 
didesniame skaičiuje sudaro 
sąlygas, kurios išrodo pavojin
gos tiems, kurie pripratę prie 
saugumo ir taikaus progreso.

Bet visa tiesa buvo ne tuose 
aiškinimuose. Baltieji pasi
traukė ir dėlto, kad dėl tam 
tikro savo primityviškumo 
jiems nepatiko juodieji. Ir 
šiauriniai baltieji, sutikdami 
daugelį juodųjų, suranda, kad 
instinktyvus nemėgimas auga 
juose į rasinę neapykantą. Ar 
gali Kanados baltieji tikėti, 
kad ta- neapykanta neišaugtų 
jų tarpe, jeigu jie atsidurtų 
tarp daugelio juodųjų, kaip 
kad tas išaugo jų britiškuose 
pusbroliuose ?

Ar gali būti, kad šis pamė
gimas to, kas yra balta, tebėra 
instinktyvus daugumoje žmo
nių — paveldėtas, galima sa
kyti, iš tų laikų, kuomet pri
mityvus žmogus bijojo juodos 
nakties ir sveikino šviesią die
ną ?

Civilizacija pridengė šį pa
veldėjimą iŠ tų laikų, kai žmo
gus buvo urvinis. Civilizuoti 
žmonės savo galvoje žino, kad 
klaidinga diskriminuoti dėl 
spalvos, jausti ar kurstyti ra
sinę neapykantą. Neturint rei
kalo su daugeliu juodųjų, jie 
gali būti labai liberališki link 
negrų (nors ne iki tokio taš
ko, kad užgirtų vedybas tarp 
negrų ir baltųjų)...

mokyklų

BEPROTIŠKO ĮKARŠČIO 
REZULTATAI

Lenkai katalikai šięmet 
mini 1,000 metą savo krikš
to sukaktį. Lenkijoje jie 
padarė jau ne vieną išpuolį 
prieš vyriausybę, vis vardan 
tos sukakties!

Pasirodo, ir užsienyje gy
veną lenkai klerikalai Ikai 
kur “karščiuojasi” taip, kad 
dažnai patys nebežino, ko 
griebtis, kaip eiti iš vėžių, 
iš galvos.

Antai Čikagoje jie, rekla
muodami savo jubiliejines 
pamaldas, miesto centre ant 
lempų stulpų iškabino len
kiškų miestų pavadinimus 
(kam, — mes nežinome). 
Tarp tų miestų jie įkergė 
ir “Wilno”, ir “Kowno”, ir 
“Wornie” (Varnius) ir ki
tus miestus, nebepriklau
sančius Lenkijai. O t, savi- 
nosi juos, kad tik atrodytų 
bagotesniais, kad tik būtų 
slaunesniais, kad tik pasi
rodytų pasauliui kvailes
niais !..

L. Jonikas apie tai rašo 
“Vilnyje”:

Lenkai, kaip žinia, šiemet 
mini mileniumą, tai yra tūks
tantmetį nuo įvedimo Lenkijo
je krikščionybės.

Neatsilieka nei čikagiškiai 
lenkai. Jie kadanors Soldier 
Fielde turės dideles “nabo- 
zenstwas”.

O tuom tarpu užšriubavo 
biznio centro biznierius, State 
gatvę apdekoruoti lenkiškais 
ženklais.

Ir pasirodė ant žibintų stul
pų vardai ir herbai lenkiškų 
miestų. Ir ne tik lenkiškų, bet 
ir lietuviškų, nors biauriai “su- 
dzūkintų”.

Ant vieno stulpo pakabintas 
“Wilno”, tai yra —' Vilnius. 
Ant kito “Kowno”, ant trečio 
“ W o r n i e ”, ant ketvirto 
“Minsk” ir t.t., . .

Pastebėjo tai mūsiškiai veik
sniai ir vos iš kailio neišsinėrė 
—lenkai savinasi mūsų Vilnių, 
Kauną, Varnius ir biesai žino 
ką, “sudzūkindami” tų miestų 
pavadinimus.

Pasipylė banga protestų. Šį 
kartą prieš leiikus jau protes
tavo nebe vienas “Sandaros” 
redaktorius, bet visi “veiks
niai”. .

Ir, visų “veiksnių patiekai” 
antras Žalgirio mūšis laimėtas. 
Nuo stulpų State gatvėje pra
dingo visų lietuviškų miestų 
vardai.

Redakcijos atsakymai
K. č-nei, Brockton, Mass. 

— Ir pas mus žmonės tokio 
jovalo, kokiuo bepročiai ap
rūpina tūlus žmones pas 
jus, taip pat gauna užten
kamai. Reikėtų eiti į paštą 
ir ten reikalauti, kad niek
šus gaudytų.

Širdinga padėka
Mieli “Laisvės” skaityto

jai! Dėkoju jums visiems, 
kurie, pirko te mano parašy
tas ir įdainuotas į plokšte
les dainas. Aš jau visas,iš- 
pardaviau. Taigi, kurie man 
prisiuntė te pinigus (čekius) 
aš jums visifemš grąžinsiu. 
Bet kiek vėliau aš vėl įdai
nuosiu į “rekordą” ne tik 
savo naujų kompozicijų, bet 
ir kitų, kai$' tai Lietuvos 
kompozitoriuj operos arijų 
ir liaudies ; dainų. Labai 
daug laiškų gavau, užpra
šant,. kad. įdainuočiau St. 
Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota”.

, Ačiū visiems, kurie man 
prisiuntėte tiek daug gra
žių komplimentų ir už įdė
jimą daugiau pinigų, negu 
buvo pažymėta kaina albu
me. x. , ;

Širdingai, ,
Ona Kubilius

Artėja ruduo, artėja 
ir “Laisvės” vajus

•’THCflC) 
giau prisidėti su finansine 
parama.

Turime darbu otis, kad 
visur būtina surengti pra
mogas laikraščio finansinei 
paramai, ir reikia rimtai 
pasidarbuoti rinkimui au
kų 1967 metams biudžetui 
sukelti.

Dabar “Laisvė” nėra fi
nansinėje krizėje. Pernai 
vajus buvo pravestas labai 
pasekmingai ir todėl jos fi
nansinė padėtis šiemet ne
buvo bloga. Taigi pasidar
buokime sukelti $10,000 
fondą aukomis ir pelnais 
nuo parengimų, pasidarbuo
kime e'"nti naujų skaityto
jų ir atnaujinimų išsibaigu
sių prenumeratų, tai ir se
kančiais (1967) metais 
statysime “Laisvę” 
stipresnių kojų. Tačiau 
reikalu reikia išanksto 
pintis ir darbuotis.

Rugsėjo mėnesį turime 
prisirengti darbui, o su 
spalio mėnesio pradžia tu
rime stoti į darbą ir dirb
ti visomis jėgomis.

Dabar jau laikas veikti 
rengimui pramogų. Dides
nėse ir mažesnėse kolonijo
se būtinai reikia ką nors 
surengti laikraščio para
mai.

Vajaus laikas — trys mė
nesiai nuo š. m. spalio 1-os 
iki gruodžio 31-os.

Pr. Buknys

Laikas galvoti, planuoti, 
kaip sėkmingiau pravesti 
“Laisvės” vajų gavimui 
naujų skaitytojų, atnaujini
mui išsibaigusių prenume
ratų ir sukėlimui biudžeto 
laikraščio išlaikymui 1967 
metais.

“Laisvės” bendrovės da- 1

lininkų suvažįav imas, iš
klausęs bendrovės viršinin
kų ir administracijos rapor
tus, svarstė laikraščio fi
nansinę padėtį ir padarė iš
vadą, kad sekantiems—1967 
—metams reikia sukelti fi
nansinį fondą iš $10,000 
laikraščio išlaikymui. Po
pierius ir visos kitos me
džiagos, reikalingos laikraš
čio išlei d i m u i, brangsta. 
Pajamos, dėl vėlyvo skaity
tojų amžiaus, mažėja. Mir
tingumai didėja ir skaityto
jų išėjimai pensijon darosi 
vis skaitlingesni. Išėję pen
sijon, jie mažiau begali fi
nansiškai paremti laikraštį. 
Taigi, dėl aukščiau suminė
tų priežasčių, pajamų šalti
niai laikraščiui senka, todėl 
finansinė našta ant esamų 
skaitytojų pečių sunkėja.

Pažangią visuomenę pra
šome kreipti dėmesio į 
aukščiau išdėstytus faktus. 
Rimtai apgalvoję, sutiksi
me su “Laisvės” bendrovės 
dalininkų nutarimu, juk ki
tokios išeitie?nėra, kaip tik 
ta, kad visi norintieji “Lais
vę” išlaikyti, turime dau-

Unijos turės reikalauti 
stambaus algų pakėlimo

Chicago. — Didžiųjų lini
jų viršininkai kalba, kad 
unijistai ir bendrai darbi
ninkai negalės išsiversti be 
žymaus algų pakėlimo. Al
gos turi prilygti pakilu
sioms kainoms ir nesvietiš
kai iškilusiems pramonės ir 
prekybos įstaigų savininkų 
pelnams.

American Federation of 
Labor ir Congress of In
dustrial Organizations vyk
domoji taryba išleido pa
reiškimą apie ekonominę 
šalies padėtį, kokia ji atro
do darbininkų interesų ap
saugos atžvilgiu. Jame sa
ko, jog šiandieninė inflia
cija yra “pelnų infliaciija.”

Algų uždarbiautojai ne
gavo pakankamo šėro iš 
ekonomijos pirmy n e i g o s 
paskiausiais metais. Ir tas, 
kiek gauta, daugiausiai išsi
derėta bendrose derybose 
ten, kur darbininkai vienin
gai parėmė savo vadovybę.

AFL-CIO vadovų pareiš
kimas sako, kad “aukšti ir 
vis didėjantys biznio pelnai 
ir kylantis produktyvumas 
susidaro galimybę .pakelti 
darbininkams algas, be kėli
mo prekių kainos. Faktai 
yra, kad kai kurių kompa
nijų pelnas ir produktyvu
mas yra toks didelis, jog 
galėtų pakelti algas ir tuo 
patim kartu numažinti sa
vo produktų kainas.”

Ekonominių šalies reikalų 
pagerinimui unijistai siū
lo:

Apriboti raketišką kapi
talo kilimą, atšaukti 7 pro
centų taksų kredito subsi
diją biznieriamss, arba pa
kelti korporacijų taksus.

Atvaryti atgal procentų 
kainas (rates).

Išleisti pakankamai pini
gų iš Federalįnių fondų su
darymui geresnių buitinių 
sąlygų miestų ir priemies- 

pa- 
ant 
tuo 
rū-

čių smarkiai daugėjautiems 
gyventojams.

Parodymui ribos tarp 
pelnų ir algų dokumente 
pavartoti pačios JAV vy
riausybės paruošti skaičiai. 
Jie sako, kad tarp 1960 ir 
1965 metų korporacijų pel
nai pakilo 52 procentais 
pirm taksų, ir 67 procen
tais po taksų; kad dividen
dų išmok ėjimai šėrinin- 
kams pakilo 43 procentais, 
o tuo pat metu darbinin
kų parsinešama namo alga 
tepakilo tiktai 21 procentą 
— gi perkamosios galios 
skaičiavimu vertinant tik 
13 procentų.

Žinoma, AFL-CIO prezi
dentas Meany pažadėjo su 
vyriausybe kooperuoti, jei 
prezidentas Johnsonas im
tųsi “šaldyti” kainas ir al
gas. Ar sutiktų Meany’o 
pavaldiniai, sunku pasakyti. 
Galbūt tai priklausytų nuo 
to, kokiu tas “svieto lygini
mas” pasirodytų praktiko
je. Kiek mums žinoma, po 
priverstinių lyginimų dar
bininkas visuomet pasilik
davo su tuščia pintine ran
koje. .

Kongresas prieš 
rezervų šaukimą
Washingtonas. — Rug

pjūčio 25 d. JAV Kongre
so atstovų butas svarstė 
Senato pasiūlymą įgalinti 
prezidentą Johnsoną šaukti 
rezervus tarnybai Vietna
me, taipgi naudoti National 
Guard.

Balsavo vardošaukiu: 378 
pasisakė prieš suteikimą 
galios-, 3 už suteikimą. Jei
gu Senatas neištrauks savo 
pasiūlymo, klausimas bus 
sugrąžintas į kongresinį ko
mitetą iš naujo persvarsty
ti.

Stasys Zajančkauskas
Dar valdant Lietuvą bur

žuazijai, jaunas, savamoks
lis poetas Stasys Zajanč
kauskas, dirbdamas įvairų 
paprasto darbininko darbą, 
apdainavo sunkią mažaže
mių ir bežemių valstiečių 
padėtį, vargingą darbi
ninkų gyvenimą, ragino 
sukilti prieš smetonišką re
žimą. Smetoniškoji cenzū
ra negailestingai darkė po
eto kūrinius, kuriuos jis už 
sunkiai uždirbtus pinigus 
išleisdavo, tačiau, dalis tų 
eilėraščių vis tik išvysdavo 
šviesą. Poetas nepabūgo 
sunkumų ir drąsiai ėjo su 
liaudimi į kovą už naują gy
venimą.

Tarybų valdžios atkūri
mas Lietuvoje poetui atne
ša naują gyvenimą. Jis ak
tyviai įsitraukia į visuome
ninį darbą. 1940 m. jis įsto
ja į Komunistų partiją. Hit
lerinei Vokietijai užpuolus 
mūsų kraštą, St. Zajanč
kauskas pasitraukia į šalies 
gilumą, kur stoja į Tarybi
nės Armijos eiles ir su 
ginklu rankose triuškina 
neapkenčiamą fašistinį žvė
rį.

Išvadavus Tarybų Lietu
vą, St. Zajančkauskas grįž
ta į Ukmergę. Čia jis dir
ba lalikraštyje, rašo eilė
raščius. Poetas mylėjo eso- 
cialistinę Tėvynę, jos gam
tą, jos žmones, troško liau
džiai šviesaus ir laimingo 
gyvenimo. Tuo persunkta 
jo poezija, jo visas gyveni
mas.

Buržuazinių nacionalistų 
kulka anksti nutraukė jo 
gyvenimą, bet poeto eilėraš
čiai liko gyvi.

i 
►

Žemės amžius
Visos esančios Žemėje 

uolienos sudarytos iš che
minių elementų — deguo
nies, vandenilio, silicio, aliu
minio ir daugelio kitų. Jų 
tarpe pasitaiko ir radioak- 

elementų, kurie pa-tyvių
mažu suskyla ir suyra. To
kie elementai, kitaip sa
kant, tam tikros jų atmai
nos — izotopai — pasižymi 
nepaprastu radioaktyvumo 
(irimo) pastovumu. Pavyz
džiui pusė urano kiekio su
yra per puspenkto milijar
do metų, o vietoj jo susida
ro tam tikra švino ir helio 
atmaina, per tam tikrą lai
ką kalis virsta kalciu ir ar
gonu, rubidis — stronciu. 
Šitie pasikeitimo procesai 
naudojami uolienų amžiui, 
nustatyti. Jau nustatyta, 
kad seniausios Žemės plu
tos uolienos yra sukietėju- 
sios prieš 3.6 milijardo me
tų. Tačiau tai dar nėra Že
mės amžius.

Yra žinoma, kad Žemė 
prieš daugelį milijardų me
tų turėjo aukštesnę tempe
ratūrą ir dar neturėjo kie
tos plutos, kuri susidarė pa
mažu, iškylant į paviršių 
lengvesnėms medžiagoms ir 
joms atvėstant. Vadinasi, 
Žemė yra senesnė, negu jos

I Žemę nukrinta akmeni
nių ir metalinių meteoritų, 
kurių amžius nustatomas 
kaip ir uolienų. Pasirodė, 
kad jis siekia apie pus
penkto milijardo metų. Ka
dangi meteoritai susidarė 
iš nedideliu planetų-asteroi- 
dų. kurie, būdami maži, ne
galėjo labai įkaisti, tai jų 
amžius gali būti laikomas 
Žemės ir kitų planetų am
žiumi. Taigi Žemės am
žius yra 4.5 iki 5 milijardų 
metų.

A. Juška

i
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Įdomus Justo Paleckio laiškas Civilizacijos bejčgybė LABOR DAY -1966
Sveikas, mielas Drauge 

ROJAU!
Štai ir įvyko permaina, 

kuri anksčiau ar vėliau tu
rėjo įvykti. Kaip jau ži
note, esu išrinktas TSRS 
Aukščiaus i o s i o s Tarybos 
Tautybių Tarybos pirminin
ku. Tai reiškia, kad teko už
imti postą, kuriame 8 metus 
buvo profesorius J. Peivė iš 
Latvijos. Ryšium su tuo 
teks skirtis su senosiomis 
pareigomis, kurias ėjau 26 
metus, nuo 1940 m. Abie
jų pareigų suderinti negali
ma, nes naujose pareigose 
dirbant reikia nuolat būti 
Maskvoje, tuo labiau, ka
da dabar sudaryta visa ei
lė naujų nuolatinių komi
sijų, kurių uždavinys žy
miai praplėsti ir pagyvinti 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos veikimą.

Be to, svarbi darbuotės 
sritis yra ryšių su užsie
nio parlamentais palaiky
mas. Tai pasireiškia įvai
rių šalių parlamentinių de
legacijų priėmimu bei mūsų 
delegacijų siuntimu j už
sienį. Tenka taip pat da
lyvauti A. T. Prezidiumo 
posėdžiuose. Tai vis dar
bas tarp sesijų. O kai su
sirenka A. Tarybos sesijos, 
tenka jose pirmininkauti ir 
spręsti klausimus, susiju
sius su sesijų šaukimu ir 
pravedimu.

Tų naujų pareigų patikė
jimas man yra didelė garbė, 
kuri suteikia Tarybų Lietu
vos respublikai, kuriai at
stovausiu ne vien kaip de
putatas, bet kaip sąjunginio 
parlamento vienų rūmų pir
mininkas.

Be tiesioginių pareigų 
Aukščiausiojoje Taryboje, 
tenka atsakingos pareigos 
ir tarybinėje Parlamentinė
je grupėje, kuri yra Tarp
parlamentinės Sąjungos na
riu. Tos parlamentinės gru
pės pirmininku yra išrink
tas mano kolega — Sąjun
gos Tarybos pirmininkas* I. 
Spiridonovas — o aš esu iš
rinktas pirmuoju pirminin
ko pavaduotoju. Taigi, rei
kės vėl aktyviai dalyvauti 
Tarpparlamentinėse konfe
rencijose ir įvairiuose Tarp
parlamentinės Sąjungos po
sėdžiuose bei sesijose.

Žodžiu, darbo bus daug 
ir įvairaus. Ir jau nuo pat 
pirmos dienos teko į tuos 
darbus pasinerti. Vos pa
sibaigus pirmajai Aukščiau
siosios Tarybos sesijai, ku
rioje man teko pirminin
kauti, prasidėjo darbas su 
delegacijomis, susi k 1 o s t ė 
taip, kad beveik vienu me
tu lankėsi net keturios par
lamentarų delega c i j o s — 
Turkijos, Rumunijos, Irano 
ir Mali.

Dar kol kas nesu pakeis
tas ir Lietuvoje, kur turės 
būti išrinktas naujas A. Ta
rybos Prezidiumo pirminin
kas.

Po sesijos Maskvoje bu

vau trumpai parvykęs į Lie
tuvą, bet dabar nežinau, 
kada teks nuvažiuoti. Gai
la, kad negalėsiu sutikti ir 
Antano, nes šiandien iš
skrendu į Leningradą, 
paskui vyksiu reikalais į 
Gruziją, sugrįšiu į Maskvą 
tik rugpiūčio 18 d. Taigi su 
Antanu prasilenksiu. Jei 
jie pabus ilgiau, tai gal ir 
teks pasimatyti.

Tai matai, kokie reikalai, 
kokios naujienos mūsų pa
dangėje.

Siunčiu labas dienas ir 
geriausius linkėiimus ju
dviem su IEVUTE, sveikin
kit pasilikusią gyvnašle IL
ZĘ ir visus mielus drau
gus.

Būkit sveiki!
Justas

Maskva, 1966.VIII.13
Redakcijos pastaba. Kai 

tik telegramos pranešė ži
nia iš Maskvos, kad Justas 
Paleckis yra išrinktas Ta- 
rvbinio parlamento Tauty
bių Tarybos pirmininku, 
mes padarėme dėl to pa
stabu. Jose reiškėme nuo
monę, kad Justas Paleckis, 
būdamas Tautvbiu Tarybos 
pirmininku, tolvdžio galės 
eiti ir Tarybų Lietuvos pre
zidento pareigas, kurias ėjo 
per 26 metus. Pasirodo, 
mes klydome, ir dėl to 

! spausdiname ši J. Paleckio 
laišką ištisai, kad skaityto
jas sunrastu, kodėl jis ne
galės Vilniuje gyventi ir ei
ti šalies prezidento parei
gu. Iš tikrųjų, Justas, kaip 
dabar atrodo, kol bus da
bartinėse pareigose, retai 
kada galės net nuvykti į 
savo numylėtai! Vilnių. Ką 
Lietuva išsirinks vieton 
Justo Paleckio, liekasi pa
laukti ir pamatyti.

Šimtu procentu sutinka
me su Justu, kad jo išrin
kimas Tautybių Tarybos 
pirmininku yra didelė gar
bė Lietuvai ir, žinoma, jam 
pačiam. Tolydžio, tai gar
bė ir visiems doriems lietu
vių tautos sūnums ir duk
roms, nežiūrint, kur jie be
gyventų. Linkime Justui 
sveikatos ir sėkmės nauja
jame ir garbingame poste. 
O kiek tai liečia jo susiti- 
tikima su Antanu (Bimba), 
be abejojimo, jiedu susi
tiks.

Kubos revoliucinė vyriau
sybė daug dėmesio skiria 
melioravimo klausimams. 
Jau pastatyta eilė užtvankų 
ir drėkinimo sistemų visose 
provincijose. Šiemet šioms 
sistemoms statyti bus išleis
ta daugiau kaip 30 milijonų 
pesų.

Lietuviškieji radijo aparatai ‘‘Minija” išleidžiami Kauno radijo gamykloje.
(M. Baranausko nuotr.)

žmonių protas išsivystė 
iki to, kad jie gali pasiga
minti įrankius skrajojimui 
dausose, skristi į Mėnulį, 
planetas. Jis išmoko stu
dijuoti visatą, jos veikmes, 
jos varomąją jėgą ir dali
nai jau žino, iš kokių me
džiagų visatos kūnai susi
deda. Ant mūsų žemės 
žmogaus protas tveria ste
buklus.

Atsižvelgiant į tai, kyla 
klausimas, kodėl žmonės 
nesugeba išmokti gyventi 
taikoje vieni su kitais? Nei 
tikėjimai dievais, nei kiltin- 
gos humaniškos filosofijos 
bei tūkstančiai “aukštųjų 
idealų” nesugebėjo ir nesu
geba įvykdyti taikos ir mei
lės pasaulyje.

Nesugyvena taikoj šeimos, 
nesugyvena vienos tautos 
ar vienos šalies bendruome
nės, nesugvvena ir skirtin
gos tautos bei rasės. Visur 
karai, skerdynės, skriaudos, 
apiplėšimai. Žiauriau s i o s 
priemonės naudojamos nai
kinimui žmogaus žmogui.

Galingiausi ginklai gami
nami ne kovai su gamtos 
praiovais, bet žudymui žmo
nių ir jų sunkaus darbo ir 
vargo sukurtų turtų. Sa
vimeilė, pavydas, kerštas, 
troškimas neužsitarnautos 
garbės, steng imąsis bile 
priemonėmis įsigyti turtus 
buvo ir yra kasdieniniai pa
lydovai labai didelės di
džiumos žmonių, didelių ir 
mažu. t.

Dabar va mūsų šalis yra 
viena iš turtingiausių ir 
galingiausių šalių pasauly
je. Rodos, mums nieko ne
turėtų trūkti, vienok mes 
kariaujame. Mūsų šalyje 
yra žmonių, po kuriu kojų 

t padais yra karšti doleriu- 
kai ir va iš priežasties tų 
doleriukų mes kariaujame 
tolimoje nuo mūs mažiukėje 
šalelėje Vietname.

Eikvojami yra milijonai 
dolerių būk tai apsaugai 
idealo, o tikrumoje — tų 
doleriukų. Naikinamas ten 
gyvybinis tos šalelės turtas. 
Nežmoniškai žiauriai žudo
mi žmonės, kariai ir civili
niai. Tai yra begailestin- 
gas karas! Ne tik vietna
miečiu , bet ir mūsų karių 
motinėlės neturi ramybės 
nei dieną, nei naktį.

Pabudusios iš neramaus 
miego, jos tuojau lekia 
savo mintimis į Vietnamo 
raistus ir balas. Jų širdelės 
pradeda plakti kerštligišku 
greičiu, šiurpulys krečia jų 
kūną, iš susirūpinimo apsi- 
pylusios prakaitu tyliai sau 
maldauja savo dievą, kokiu 
jos tiki, kad jis apsaugotų 

jų vaikus, jų laimę, viltį ir 
paguodą, kariaujančius tuo
se raistuose ir balose. Kuo 
toliau kariaujama, tuo ma
žiau ir mažiau tie dievai iš
klauso jų maldų.

Daugiau ir daugiau tele
gramų atskrenda iš karo 
laukų į neramius tėvų na
mus, kad jų sūnelis, kuriam 
su meile jie įkvėpė gyvybę, 
čiūčiavo, liūliavo, mylėjo ir 
tūkstančiais bučinių bučia
vo, jau žuvo ir daugiau ne
bematys saulės šviesos.

Žuvo! Žuvo tik ką pra- 
žįstančioje jaunystėje kaip 
pirmutinė pavasario ži
buoklėlė. Žuvo; Bet kodėl? 
Už ką?

Va, kaip tai peršasi min
tis į galvą, kad daugelio pa
saulio valdovų galvosenoje 
yra kryptis: na, tai kas, kad 
karuose žūsta milijonai jau
nų vyrų, žmonijos žiedų! 
Žmonės dauginasi daug 
spartesniais tempais negu 
esamoji tvarka gali juos 
aprūpinti gyvenimo reik
menimis, ypatingai Azijoje. 
Kuo daugiau žūsta karuose, 
tuo daugiau vietos lieka gy
viesiems. Valdžios ir tiky
bos iš moralinio atžvilgio 
griežtai priešinasi apriboji
mui šeimų, bet legalizuoja 
karus, nes tai, mat, leng
viausias būdas atsikratyti 
gyventojų perviršiaus.

Kas mums, seniams, lieka 
daryti ?

Mes jau esame nurašyti 
į neproduktyvią sąskaitą.

Iš F. Engelso vaikystės
Nedidelis miestelis Bar

menas, įsikūręs puikiame 
Vupero upės slėnyje. Upė 
nuolat raudona n u o van
dens, sutekančio iš dažyklų, 
stovinčių ant kranto.

Kiekvieną dieną pro jas 
į realinę gimnaziją žings
niuoja šešiolikmetis Fridri
chas, stambaus Barmeno 
tekstilės fabrikanto Engel
so jaunesnysis sūnus. Jis 
eina pro žemas audimo fab
rikų, odos dirbtuvių patal
pas. Kiemuose matyti dau
gybė nusikamavusių vyrų 
ir moterų. Kartu su jais 
prižiūrėtojų sekami palin
kę vaikai, kurių veidai to
kie pat iškamuoti ir tokie 
pat nelinksmi, kaip ir suau
gusiųjų, pusalkanių, apdris
kusiu žmonių.

Fridrichas ne vienas. 
Kartu su juo, juokaudami 
arba burdami “klaus ne
klaus.” eina bendraklasiai. 
Jis dalyvauja visuose 
pokalbiuose. Bet vaizdai, 
kurie praslenka pro jų akis, 
nepaliesdami nei proto nei

Mūsų balso mažai kas te
klauso. Pas mus Jungtinė
se Valstijose kovos lauke 
prieš karą reiškiasi visai 
naujas elementas: jaunuo
menė ir jų motinos. Jie yra 
skirti aukomis karo dievai
čiui ir jie tam priešinasi. 
Juos karo ruošėjai ir rėmė
jai šiandien apšaukia ko
munistais ir kitokiais. Karo 
rengėjai tąso juos po kon
gresines tyrinėjimo komisi
jas ir prieš juos jau kepa 
naujus baudži a m u o s i u s 
įstatymus.

Kaip čia seniai mūsų pat
riotai džiaugėsi, kad komu
nistai Jungtinėse Valstijose 
jau sunaikinti, tik jie už
miršo, kad savo veiksmais 
jie pagimdė visa naują ban
gą neva komunistų, daug 
sumanesnių i r agresyvin- 
gesnių. Tos komisijos ne
nori ar negali suprasti, kad 
tie jaunuoliai yra ne kokie 
nors komunistai, bet k a d 
jie nori gyventi, o ne mir
ti pačiame savo pražydęji- 
me. Tos milžiniškos sumos 
pinigų, praleistos karo rei
kalams. iš tokios mažytės 
šalelės kaip Vietnamas ga
lėjo padaryti ją tikru pa
sakišku rojumi, o dabar ten 
pragaras. Mes esame bejė
giai ką nors daugiau pa- 
p'elbėtLst a b d y m u i karo 
liepsnų kadp tik tapti pagal
biniais karo liepsnų ugnia
gesiais. Kada nors ateityje 
civilizacija gal užtektinai 
subręs ir pažabos karo die
vaičių apetitus, bet kol kas 
to dar nemayti.

S. Zavis

širdies, Fridrichą kiekvie
ną dieną jaudina vis labiau. 
Jaudina savo nežmonišku
mu, sukeldami ne tik gailes
tį, bet ir karštą norą pa
keisti bedalių žmonių gyve
nimą, padėti jiems. Bet 
kaip?

Namuose, kai susirenka 
svečiai, darbininkus vadin- 
na tinginiais, visaip kolio- 
ja. Ir čia pat svarsto bū
dus, kaip jiems mažiau 
mokėti. Argi tai teisinga?

(Iš J. Suchotino knygos 
“Didi ir jaudinanti 

draugystė”)

Rugpiūčio 25, 1966 
Gerb. Drauge Mizara:

Labai gerai padarė G. Gil- 
manas, kad pasiteiravo ir 
parašė apie velionio Jono 
Perkūno tragišką sumu
šimą per juodašimtiškus fa
natikus. Į V. Bovino atsi- 
klausimą J. Perkūno reika
le, Jūs, Drauge, savo prie
raše suteikėt daug geros 
informacijos. Man irgi yra 
svarbu prisiminti tą žiaurią 
tragediją, nes tais laikais 
daug skaičiau “Kovoj” ir 
“Keleivyje.” Kadangi bu
vau LSS 55 kuopos sekr. ir 
LSS 3-čio rajono sekr., tai 
man įvykiai Sąjungoje buvo 
gerai žinomi.

Perskaitęs Jūsų prierašą, 
įdomaudamasis daugiau, 
peržiūrėjau kelis numerius 
“Kovos”, “Kel.” iš 1912-13 
metų ir radau vieną kores
pondenciją iš Filadelfijos 
apie J. Perkūno prakalbą 
(“Kova”, 1913 m. rugsėjo 
19 d. laidoj).

Pažangiųjų spaudoje, ku
ri buvo leidžiama prieš 50 
ir daugiau metų, yra daug 
įdomių prisiminimų.

Linkiu Jums, Drauge, 
viso geriausio !

J. K. Mažukna

Labor, today, is playing 
an increasingly important 
role in the effort to help 
not only its own members, 
bet the entire community. 
It has participated in al
most every major new so
cial program. Medicare — 
medical care for the elderly 
under social security pro- 
gram-recently became law 
after one of the hardest 
campaigns for enactment 
ever waged for any law, 
and American labor was 
among the hardiest fight
ers for its passage. It has 
put its strength back of the 
struggle for full civil rights 
for all Americans. It con
tinues to fight for expand
ed education for all of the 
nation’s youngsters, for 
better immigration laws, 
for new housing, for ade
quate foreign aid, for a 
minimum wage law which 
would affect not only work
ers who are members of 
unions but also the un
organized.

From its earliest days, 
the American trade union 
movement had been closely 
linked with workers every
where in the world. Samuel 
Gompers, himself foreign 
born, the first president of 
the American Federation of 
Labor, had been an ardent 
internationalist, one of the 
founding fathers of the In
ternational Labor organiza
tion. The national AFL- 
CIO itself spends nearly a 
quarter of its income on 
inter national activities. 
M'any of its affiliated uni
ons are active in world af
fairs, send their represent
atives abroad, and, in turn, 
receive the labor envoys.of’ 
other unions’.

But, with all the gains, 
there are still enormous 
tasks — millions of unor- 
organized workers, farm 
workers, textile workers 
in the South, laundry work
ers in the cities; the prob
lem of lowest income 
groups, the war on poverty, 
the technological revolution 
called automation.

American labor has come 
a long way since Labor 
Day was first celebrated 84 
years ago. Trade unions in 
the year 1882 were few and 
weak. Workers when they 
went on strike were almost 
as likely to lose their jobs 
as to win improvements. 
The 10 and 12-hour day was 
common. When in 1882 
Peter J. McGuire, a union 
leader, proposed that a day 
be set aside to honor labor, 
a parade held in New York 
City on September 5th fea
tured the issue of an eight- 
hour day. Today the eight 
hour day, long won in most 
industries, is now largely 
a forgotten issue. But work
ers continue to struggle for 
higher wages, pensions to 
supplement their social se
curity and other benefits. 
More and more, also, Ame
rican labor is involved in 
political action in order to 
achieve its social and eco
nomic goals.

Labor Day is a good time 
to remember the words of 
President Kennedy. Speak
ing of labor, he said: “As 
long as' the labor move
ment is strong and as 
long as it is committed 
to freedom,' then I think 
that freedom in this 
country is strengthened. So 
I would hope that every 

American, whether he is on 
one side of the bargaining 
table or the other, or wheth
er he is in a wholly different 
sphere of life, would recog
nize that the strength of a 
free American labor move
ment is vital to the main
tenance of freedom in this 
country and all around the 
the world.”

ACNS

Sellersville, Pa.
Liūdnas pranešimas

J. ir E. Bekampiai laiki
nai apleido mūsų ūkį. Jie 
gavo liūdną pranešimą, kad 
tragiškai mirė jų sūnus, 
daktaras Eugene Bekampis, 
gyvenęs 100 Weathervane 
Drive, Cherry Hill, N. J

Reiškiame draugams Be
kampiams širingiausią at
jautimą ir linkime jiems 
sėkmingai pergyventi tą 
tragišką įvykį jų šeimoje, 
netekus taip labai mylimo 
sūnaus.

B. A. Ramanauskai
(“Laisvės” kolektyvas reiš

kia nuoširdžią užuojautą 
draugams Bekampiams jų 
liūdesio valandoje dėl tra
giškos sūnaus mirties.—Re
dakcija)

Philadelphia, Pa.
Mūsų parengimai ryškiai 

parodo, kad nelaboji mirtis 
dar netaip žymiai praretino 
pažangiečių gretas. Kai ku
rie mūsų parengimai įvyk
sta dar nemaži, nors skait- 
lingumu lankytojų negali
ma palyginti anksčiau bu
vusiems.
’■"Nūnai mūsų vietinius pa
rengimus dažniausiai pada
ro skaitlingesniais atvykę 
iš tolimesnių kolonijų apsi
švietę draugai, kurie rūpi
nasi palaikymu gerame sto
vyje pažangiu organizacijų 
ir spaudos. Tiesa, parengi
muose pastebima daug se
natvės prislėgtų. Tačiau, 
nepaisant didokos metų na
štos, tie seneliai dar gana 
judrūs, gaivūs ir dar elgia
si jaunatviškai. Tas buvo 
matoma mainierių suruoš
tame piknike 21 rugpiūčio, 
šalę Mahanoy City, Pa., ku
riame buvo suvykę daug 
šaunių svečių iš tolimesnių 
vietovių.

Kiek malonumo jausmų 
pasiekė širdį susitikus se
nus bičiulius, draugus ir 
pažįstamus. Su kai kuriais 
teko naujai susipažinti.

Suėjau į pažintį ir su 
“Laisvės” bendradarbiu 
Vienužiu iš Scrantono.

Šis piknikas puikiai pa
vyko, dvasiniai ir materia
liai.

Nors kai kurie piknikai 
ir puikiai pavyksta, tačiau, 
atvirai kalbant, prisipažin
siu, kad nei vieno negalima 
prilyginti prie ūkininkų 
Ramanauskų didžiulių ban
ketų.

Štai dar vienas ir gal pas
kutinis šios vasaros sezono 
piknikas, ruošiamas draugu 
Ramanauskų gražiame so
de, rugsėjo (September) 4 
dieną, Sellersville, Pa., sve
čiams kelias jau gerai žino
mas.

O kasgi toliau? Vasara 
pasibaigia. Mokyklos atsi
daro. Nutrūksta ir atostogų 
sriautas. Veikėjai vėl suras 
būdus, kuo suartinti ir pa
linksminti parengimų lan
kytojus.

“Laisvės'’ Reporteris
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LLD REIKALAI
Šiais metais bus renkamas LLD naujas Centro Komi

tetas. Nominacijos blankas Centro sekretorius jau iš
siuntinėjo kuopoms, pažymint, jog blankus turi būt su
grąžintos į Centrą ne vėliau 18 d. rugsėjo mėn.

Kadangi vasaros metu nekurios kuopos susirinkimų 
nelaiko, tai Centro Valdyba laikytame posėdyje rugpiū
čio 5 d., nutarė pratęsti nominacijas iki rugsėjo mėnesio 
pabaigos.

Nereikia aiškinti, kad nuo Centro Valdybos sugabu- 
mų daug priklauso Draugijos veikimas, tad nominacijo
mis ir rinkimais privalo susirūpinti visi LLD nariai.

K. Petrikienė,
LLD pirmininkė

SKAITYTOJU BALSAI WORCESTER, MASS

Keletas pastabų
Liepos 8-9 dienomis Niu

jorko mieste grupė lietuviš
kų “vaduotojų,” dauguma 

j jau senų, prelato Jono 
I Balkūno vedami, per dvi 

dienas miesto gatvėmis 
vaikščiojo, ieškodami prie
glaudos toms “viso pasau
lio lietuvių jaunimo kon
greso” peticijoms su viso
kių tautų žmonių parašais.

Pirmiausia buvo nuėję 
prie Jungtinių Tautų pasta
to tikslu tuos popiergalius 
atiduoti sekretoriui U 
Thant. Čia juos pasitiko 
policija ir nuvarė tolyn.

Tada jie landžiojo pas 
svetimų valstybių ambasa
das, prašydami, kad priim
tų jų popiergalius ir atiduo
tų JT asamblėjai.

Žinoma, būdami manda
gūs, tie gražūs ponai priė
mė ir prižadėjo tų ubagų 
dvasioje prašymą išpildyti. 
Bet aš esu tikras, kad tas 
jų peticijas su tais parašais 
perdavė į “krematoriją,” ir 
per dūmtraukį jos su dū
mais išėjo laukan tiesiai į 
dangaus karalystę...

■ t

Mano vienas senas drau
gas, buvęs angliakasis, at
siuntė man laišką, labai 
prielankų Lietuvai,ir duoda 
man daug “šalto vėjo” už 
tai,kad aš sykiu su juo neva
žiavau į Lietuvą pasisve
čiuoti. O kai šiemet buvau 
nuvažiavęs į Lietuvą pasi
svečiuoti, tai tos mūsų se
nutės Lietuvos neradau, nė
ra jos nė dūko. Dabar Lie
tuvą radau jauną, gražią, 
visaip išpuoštą, išdabin
tą. Važiuoja autobusai, au
tomobiliai ir kiti vežimai. 
Žmonės sveiki, sočiai pa
valgę, gražiai apsirengę. 
Kiekviename dide s n i a m e 
kaime yra mokykla. Visi, 
maži ir suaugę mokosi. Gy
vuliai sveiki, gražūs. Ru
giai, kviečiai ir kiti javai 
gražūs — derlingi. Auga 
gražūs dobilai ir kitos ge
ros pašarinės žolės.

Atrodo, lyg ta senoji mū
sų Lietuva būtų perlindu- 
dusį per tą stebuklingą vė
jinį malūną, kuris senas bo
bas permala į jaunas gra
žias panas.

Chicagos miestas iš senų 
laikų yra žinomas kaip Ho
bo City (visokių nusidėvė
jusių žmonių miestas). Da
bar ta slaunioji Chicaga, 
pagal 19 6 0 metų valdžios 
cenzą, gyventojų turi 3,550,- 
404. Tai mišinys iš viso 
pasaulio kampų ir rasių. O 
jų tarpe gyvena apie 100,- 
000 lietuvių.

Tarp tų visų žmonių gy
vena ir vargą vargsta dik- 
tas pulkas visokių valkatų 
—vyrų ir moterų. Jie taip
gi susideda iš viso pasau
lio tautų ir rasių žmonių. 
Jų tarpe galima rasti dik- 
tą pulką lietuvių ir nema

žai visokių profesorių, su
bankrutavusių žmonių: ku
nigų, advokatų, daktarų,

mokytojų, inžinierių ir kito
kių mokytų žmonių, o ir ne
mokytų vargą vargstančių 
darbininkų—vyrų ir mote
rų.

Visų nuskurusiųjų kas
dieninis darbas — visaip 
žmones apgaudinėti, uba
gauti. Juk reikia kaip nors 
maitintis, kad būtų galima 
gyvastį palaikyti.

Ta “vaduotojų” “viso pa
saulio lietuvių bendruome
nė,” su lietuvių Romos ka
talikų kunigų pagalba, kvie
tė į Chicagą atvažiuoti lie
tuvius iš viso pasaulio kam
pų į tą lietuvių Romos ka
talikų “jaunimo kongresą.”

Prieš jaunimo seimą kvie
tėjai viešai paskelbė tokį 
“nemielaširdingą” įspėjimą, 
kad iš Tarybų Lietuvos ir iš 
kitų komunistinių kraštų, o 
taip pat vietinis komunis
tinis lietuvių jaunimas ne
bus kviečiami, jie esą ne
pageidaujami. ię nebus įlei
džiami į jaunimo seimą. O 
jeigu bus slaptai atėję ir 
bus atpažinti, kad yra “ko
munistinio raugo” atstovai, 
jie bus išprašyti laukan iš 
salės.

Birželio 30 ir liepos pra
džioje įvyko tas “viso pa
saulio jaunimo kongresas.” 
Jis tarė tarė ir nieko gero, 
įdomaus ir naudingo nenu
tarė. Tik šventas mišias iš 
klausė, pasimeldė prie “po
no dievo”, vyskupo Briz- 
gio ir kitų “vaduotojų” me
lagių pamokslų pasiklausė, 
šiek tiek pauliojo ir galų 
gale tie seniai “vaduotojai” 
panaudojo “steam rollerį” 
tam tikroms rezoliucijoms 
priimti.

Vienoje tų rezoliucijų pa
sakoma, kad su dabartinės 
Tarybų Lietuvos valstybės 
tvarky tojais ir pasiunti
niais negalimas ir net 
draustinas bent koks bend
radarbiavimas ...

Vyručiai “vaduotojai”! 
Jūs galite vieną kitą sykį 
jaunus lietuvius apgauti, 
bet visada negalėsite jų ap
gaudinėti !

1966 m. rugsėjo 22 d. An
tanas Bačėnas iš to mūsų 
Slaunaus Vilniaus miesto 
gavo net 4 lietuviškas kny
gas. Viena knyga Antano 
Ve n c 1 o v o s “Draugystė,” 
418 puslapių. Antra — Jo
no Avyžiaus “Kaimas kryž
kelėje/’ 525 puslapių. Tre
čia — Žemaitės “Marti,” su 
paveikslais. Ketvirta—“Lie
tuvių liaudies menas,” su 
paveikslais, 16 3 puslapių. 
Visos knygos gražiais kie
tais apdarais, gero popie
riaus. Raidės geros, aiškios. 
Dieną arba naktį prie ži
burio skaitant akių nega
dina.

Šiuo siunčiu mano širdin
gą ačiū visiems, kurie tas 
knygas parašė, paveikslus 
padarė, atspausdino ir man 
pasiskaityti atsiuntė.

. Antanas Bačenas 
Bexley, Ohio

Visapusiškai protaujant
“Laisvės” num. 64-tame S. 

Zavis, straipsnyje “Galvo
jant šiaip ir taip”, moko 
“Laisvės” skaitytojus negrų 
ir darbininkų unijų klausi
me. Atrodo, kad jis visa
pusiai išgvildenęs šiuos 
klausimus ir jau daugiau 
niekam nereikia nieko pri
dėti.

Aš patėmijau, kad yra ir 
daugiau pažangiųjų lietu
vių, kurie išsireiškia pana
šiai, kaip Zavis, kaltindami 
negru už riaušių kėlimą, ir 
būk, negrai negalį taip ge
rai protauti, kaip baltieji. 
Reiškia, jie turį priklausyti 
žemesnei veislei gyvūnų. 
Man atrodo, kad kai kurie 
mūsų pažangieji lietuivai, 
sensdami, pradėjo pasiduoti 
reakcionierių propagandai; 
pradėjo perdaug sukti j 
konservatyvų pusę daugely
je klausimų.

Kol dar ne pervėlu, man 
atrodo, turėtume gana rim
tai padiskusuoti kai ku
riuos šių dienų bėgančius 
klausimus, o labiausiai neg
rų klausimą.

S. Zavis sako, kad negrai 
buvo nežmoniškai pavergti 
nuo pat jų atvykimo į Ame
riką. Negrai neatvyko į A- 
meriką savo noru, jie buvo 
atvežti prievarta kaip ver
gai, parduoti rinkoje kaip 
vergai. Jie gyveno be jokių 
žmogaus teisių. Vienok, jų 
viešpačiai juos išmokė krik
ščioniško tikėjimo. Tai jie 
su krikščionišką, meile, ar-, 
timui, meldėsi prie krikš
čioniško dievo per tris šim
tus metų, kad tas dievas 
suteiktų ramiu būdu tą ža
dėtą artimo meilę. Nieks 
negelbėjo! Tad, kas gi li
kosi daryti, kaip pasiliuo- 
suoti iš tos baisios vergi-1 
jos?

Zavis mus moko, kad “ne
grai nenori mokytis ir siek- 
tis, kad pagerinus savo gy
venimą”. Tai pažeminantis 
ir neteisingas pasakymas. 
Kitoje vietoje Zavis klau
sia: “ar daugelio gentkar- 
čių vergija sužalojo jų 
protinius gabumus”? Taip, 
drauge, sužalojo jų proti
nius gabumus, ir jūs tai tu
rėjote sužinoti pirmiau nei 
rašėte savo straipsnį.

Visuomeninkai (psichiat-! 
rai) yra parašę knygų ir 
daug straipsnių komercinė
je spaudoje, nurodydami, 
kad kai kūdikis blogai auk
lėjamas, arba skurde, jam 
sunaikinama siekiai ir ga
bumai (initiative), sako, 
kad daug iš jų užauga kri
minalistais. Bet kalėjimų 
statistikos rodo, kad negrai, 
kurie didžiumoje gyvena 
baisiausiose getų sąlygose, 
proporcionaliai imant, ma
žiau prasikalsta nei baltie-

ji. Tarp baltųjų yra baisių 
kriminalistų, žudytojų ir 
moralių išgverėlių. Antai: 
Speck, Whitman ir kt.

Kiekvienas sveiko proto 
žmogus priešingas riau
šėms ir naikinimui turto, 
bet jūs parodykite man is
torijoj atsitikimą, kur pa
vergtos tautos būtų ką nors 
laimėjusios be kovos, be au
kų ir be riaušių bei sunai
kinimo turto.

John Balsys

ATSIMINIMAI
Noriu pasidalinti su skai

tytojais mano atsiminimais 
iš pirmosios išpažinties.

: Rodosi, buvau aštuonerių 
. metų, kai motina išmokė 

mane kalbėti poterius. Tuo
met nuvedė į bažnyčią ir 
ten kunigas vaikus klausi
nėdavo, sužinoti, kiek jie 
moką apie religiją, apie 
dievą. Aš atsakydavau ga
na gerai ir motina džiaugė
si manimi.

Na, taip ir prirengė mus 
kunigas prie išpažinties. 
Motina įsakė, man einant 
į pirmą išpažintį, kad rei
kia rūšiuoti nuodėmes. Pa
vyzdžiui, jei pavadinai ką 
varlės vardu , tai nelabai 
didelis griekas, bet jei pa
vadini gyvatės vardu, tai 
jau didelis.

Atėjus į bažnyčią, stoju 
eilėje prie spaviednyčios, 
priešais mane tik vienas 
vaikas. Jis įėjo spaviedotis, 
o ąš: girdžiu kiekvieną jo 
grieką. Aš bandau neklau
syti, bet nieko nepadarysi, 
tuo pačiu sykiu ir norisi 
girdėti, nepaisant, kad ma
ma sakė griekas klausytis.

Na- štai ir aš jau prie 
| langučio. Išpyliau griekus: 
15 sykių sukeikiau nelabai 
blogai, 10 sykių blogiau, 5 
sykius visai blogai. Kuni
gas klausia, kaip tu keikiai. 
Tai aš ir pradėjau: tu gy
vatė, tu varlė, kad tave 
perkūnas... Kunigas sako: 
ar tu mane keiki? O aš 
jam sakau: ne, tėveli, aš ta
vęs nekeikiu . Tai ka tu 
keiki, sako tėvelis. Aš sa
kau: karves, kiaules, ark
lius, Stumbrio Juozapą, nes 
jis mane paima už kojų ir 
galva bado į žemę.

Kunigas man davė baudą 
— sukalbėti tris sveika- 
marijas.

Laukiant komunijos, šalia 
manęs vienas vaikas tik pa
ėmęs komuniją ant syk ir 
virto, aš išsigandau, many
damas, kad nusinuodino 
nuo komunijos ir pirštą 
įkišau į burną išimt, bet at
siminiau. kad motina sakė, 
jog tai būtų didelis griekas.

W. J. Dūda 
Woodbury, Conn.

Spaudos piknikui rugpiūčio 
^1 dovanos ir darbininkai

J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass., dovanojo 5 buteliukų 
rinkinį gėrimų, parvežtų iš 
Lietuvos.

Montello Moterų apšvie- 
tos klubas—kašikėlį su gė
rimais; K. Kalvelienė—sūrį.

M. Kazlauskienė, Haver
hill, — savo tradicinį di
džiulį pyragą.

Uršulė Kovell — setą 
mezginių ir sūrį.

Žukauskienė, Boston, — 
butelį keturių rožių.

Mabdalena Aleksandrienė, 
Sudbury,—sūrį.

N. Grybienė ir M. Užda
vinis, Norwood, — porą 
kumpių, duonų, salotų.

J. Demikienė, Worcester, 
—rausterį, pyragėlių, tortą 
ir vyno.

Antaneta Račkauskienė, 
Haverhill, — 2 butelius vy
no.

H. Tamašauskienė—pyra
gą.

New Yorko dainininku iš 
liepos 31 likusi dovana—bu
telis shenlės.

M. Jucienė, Worcester, — 
agurkų ir tomačių.

Dovanu išleidimui nuošir
džiai darbavosi ir pridavė 
sekamai:

J. Rainardienė — $25.
A. Kukaitienė ir M. Gu- 

tauskienė $25.
Žukauskienė ir Belekevi- 

čienė $37.
U. Kovell ir M. Kazlaus

kienė $18.
J._ Demikienė ir A. Motie

kaitienė $44.50.
Viso $149.50.
Likusios neatsišaukusių 

dovanos — butelis vyno, sū
ris, tortas perduoti virtuvei.

Širdingai dėkojame už 
dovanas ir su jomis pasi
darbavusioms draugėms.

Sveikai, linksmai laukime 
'sekančio sapudos pikniko.

Už nepavaduojamą tal
ką ačiū visam darbininkų 
kolektyvui. Dirbo: J. Jas
kevičius, V. Trakimas, A. 
Senkus, V. Žitkus, F. Pet- 
kūnas, M. Petkūnienė, U. 
Dudienė, A. Vasilienė, O. 
Skralskienė, M. Jucienė, L. 
Ausiejienė, O. Dudonienė, 
M. Šiupėnienė, M'. Žalimie- 
nė, J. D. Lukai, F. K. Au- 
siejai, J. J. Demikienė, G. 
H. Smitai, R. ir I. Januliai, 
H. Žilinskienė, kuri nuošir
džiai. dirbo ir menininkų 
piknike liepos 31 d.

Dėkojame menininkams 
programos dal y v i a m s : 
Hartfordo Laisvės chorui 
už dalyvavimą ir kelionės 
lėšų paaukojimą, Onai Dir- 
velienei, Irenai Janulienei, 
Jonui Sabaliauskui, moky
tojams Wilmai Hollis, Jonui 
Dirveliui, pianistei Helen 
Smith.

Padėka parodos 
talkininkams

Paroda buvo turtinga eks
ponatais, jie vertingi, ža
vūs. Skaitlinga publika jais 
interesavosi visą dieną. O 
buvo čia daug kuo intere
suotis. Kad parodą išsa
miai aprašyti, būtų ilgas 
raštas.

Nuoširdus ačiū gerbia
miems tautiečiams dd. A. ir 
B. Tamkams už prisiunti- 
mą į Olympia Parką pasi
svečiuoti savo įdukrintų 
mergelių Rūtos ir Birutos iš 
Tarybų Lietuvos. Įdomų 
vaizdą jos sudarė stovėda
mos parodoj savuose tauti
niuose kostiumuose. Šias 
lie t u v a i t e s lėles gerbia
miems Tamkams prisiuntė 
jų skaitlingos gaminės iš 
Tarybų Lietuvos.

Ačiū E. Repšienei, J. De- 
mikienei, N. Grybienei už 
išdėjimą įvairių gintarinių 
dalykėlių; Onutei Samulė- 
nienei už prisiuntimą šau
nios staltiesės. Dėkui d. 
Grybienei už pap u o š i m ą 
New Yorko dainininkų mo
kytojos Mildos Stensler su 
juosta, už M. Jablonskaitės- 
Meškienė—su gintaro šniū
ru.

Ačiū ekspozicijos talki
ninkams A. B. Kuliešiams, 
M. Meškienei, A. Sukackui.

Ačiū, gerbiamieji, visiems 
viską.

M. Sukackiene
už reigimo komisiją

Philadelphia, Pa.
Mary Scotch gavo širdies 

smūgį ir dabar randasi N. 
E. ligoninėje, Allegheny ir 
Tulip Streets, kambario 
num. 208.

Antanas Matulis vėl turė
jo sugrįžti į tą pačią ligoni
nę, kur pirmiau buvo, kur 
jam padaryta operacija.

Linkiu abiems ligoniams, 
taip pat ir Matulienei, ku
ri gydosi namie, greit su- 
sveikti.

H. Tin eikis

UZ

Haverhill, Mass.
Rūpinčio 14 d. turėjome 

gerą kelionę ir dalyvavome 
gerame parengime Pas M. 
Uždavinį, Norwoode. Pa
rengimas — pietūs — buvo 
labai geri . Daugiau tokių

M. Kazlauskienė gavo ge
rų dovanų. M. Uždavinis 
davė grūšių, o F. ir M. Tra
kimavičiai — labai gražių 
kvietkų. Kazlauskienė už 
tai sakė labai labai ačiū!

Kaip jau daug kartų, taip 
ir dabar dugpiūčio 21 d. 
Haverhill ir Lawrence pa
žangiečiai važiavome į 
Olympia parką dideliu bu
sti, kuris buvo pilnas žmo
nių. Kelionė buvo gera ii* 
linksma, visi buvo paten
kinti. O ir diena pasitai
kė gera piknikui. Prie or
ganizavimo važiuotojų dau
giausia dirbo Kodis ir Ko- 
diene iš Lawrence, o Kaz
lauskienė iš Haverhillio. Iš 
Haverhill buvo pusėtinai 
daug žmonių. Jaciunskai ir 
Petruškevičiai važiavo savo 
mašinomis.

Usteriečiai mus gerai pri
ėmė ir pavaišino.
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Tai jau ir Labor Day. 
Kazlauskienė sakė, kad ji 
jau turi pilną mašiną žmo
nių ir rugsėjo 4 d. važiuo
jam į 668 N. Main Street, 
Montello, Mass.

O, kaip žinome, montel- 
liečiai svečius visuomet ge
rai priima. Iki pasimaty
mo.

Darbininke

PATAISYMAS
Mass, -r- Mano 
buvo pasakyta, 
prasidėjo 1914

KLAIDOS
Norfolk, 

rašinėlyje 
kad karas 
m., o laikraštyje parašyta 
1941 m.

A. Vaitkevičius
Redakcija atsiprašo,

Bethlehem, Pa.
Iš mainierių pikniko

Visi dalyvavusieji rug
piūčio 21 dieną Martishin 
Grove piknike, kuris buvo 
rengiamas “Laisvės” nau
dai, turėtume padėkoti vie
tos draugams už jų darbš
tumą ir solidarumą vaišini
me suvažiavusiųjų piknike.

Atrodo, kad šią vasarą sve
čių dalyvavo tokių, kurių pir
miau nematėme. Tai geras 
ženklas. Pasirodo, kad ir 
kitų įsitikinimų žmonės no
ri išgirsti ką kalba turistai, 
kurie turėjo laimę lankyti 
savo tėvynę Lietuvą.

Kalbėtojai visi pasakojo, 
kaip gražiai jie buvo priim
ti Lietuvoj, kad niekas jų 
nesekiojo, leido šnekėti ką 
nori ir su kuo nori: Dau
giausia visi pabrėžė, kad 
Lietuvos žmonės nenori ka
ro. Tarybų valdžia nori 
statyti, o ne ardyti ir savo 
šalį, ir leisti kitoms šalims

Mano manymu, labai blo
gas įprotis pas kai kuriuos 
mūsų parengimų lankyto
jus, tai kalbėtis tarp savęs 
kada kalbėtojas kalba, ar
ba kazyruoti. Rodosi, gali
ma ramiai bent per progra
mą pasėdėti.

Smagu buvo susitikti Ma
rytę Janulienę, buvusią 
Bačvinkienę, iš Frackvillės, 
Pa. Marytė labai gražiai 
atpasakojo savo įspūdžius 
iš Tarybų Lietuvos, kur ji 
šiais metais lankėsi. Ypa
tingai džiaugėsi aplankiusi 
savo gimtąjį Kapsuką. Sa
ko Marytė: Viskas kyla 
kaip ant mielių.

O dabar laukiama rugsė
jo .4 d., kur suvažiuosime 
pas A. ir B. Ramanauskus 
jųjų gražiausiajam sode, 
Sellersvillėje.

Žinoma, būsime ir pasku
tiniame sezono sąskridyje, 
rugsėjo 18 d. pas Čiurlius, 
Pattenburg, N. j.

Dėkoju Čiurliams už nu
vežimą manęs į mainierių 
pikniką, o Martynui Urbai 
už parvežimą ir už vaišes.

Frank P. Zavis

Brighton, Mass.
Rugpiūčio 5 d. mirė Vac

lovas Jonušas. Mirė miesto 
ligoninėje Bostone. Palaido
tas rugp. 9 d. St. Joseph 
cemetary. Laidotuvių apei
gas atliko F. E. Zaleskas 
So. Bostone.

Liko dideliame nuliūdi
me žmona Elena, duktė 
Bronytė Krause, gyvenan
ti Michigan City, sū
nus Jurgis su žmona 
Birute ir sūnum, gyv. So. 
Bostone, pusbrolis A. Na
vickas, gyvenantis Haver
hill, Mass., ir kiti artimieji.
Jonušas buvo senas Brigh- 

tono gyventojas, jau buvo 
pensininkas.

Ilsėkis, Vaclovai, ramiai, 
o likusiai tavo žmonai, duk
rai, sūnui ir visiems kitiems 
draugišką užuojauta.
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Šen ir ten pasidairius
Mūsų mielas gimtasis 

kraštas darosi vis įdomes
nis ir įdomesnis, kad kar
tais tenka net nusistebėti.

> Neseniai gavau pora laiš
kų nuo savo artimų gimi
nių. Vienas giminaitis iš 
Alytaus rašo:

Pas mus vyksta milžiniš
kos gyvenamųjų namų ir 
fabrikų statybos. Miestas 
sparčiai auga ir gražėja. 
Mieste trumpa darbininkų. 
Pas muš ne darbininkas 
darbo ieško, bet darbas dar
bininko. Kiekvienų anksty
vų rytų sunkvežimiai va
žiuoja į kaimus parvežti 
darbininkų, o pavakary vėl 
atgal į namus nuveža.

Antras laiškas nuo sesers 
dukters iš Balbieriškio:

Mielas dėde: Parvažiuok 
aplankyti mūsų naujai at
gimusių socialistinę Tėvy
nę. Turėsi ko pasižiūrėti. 
Kaip jau jums, dėde, yra 
žinoma, kad mes buvome 
ištremti už pasipriešinimų, 
besikuriant sociali s t i n e i 
santvarkai, ir mes daug nu
kentėjom materi a 1 i š k a i. 
Tačiau, laikui bėgant, visos 
žaizdos užgijo ir viskas pa
siliko užmaršty. Dabar, pa
galvojus, net gėdinuosi savo 
padarytų klaidų praeityje... 
Ak, dėde, kad tu pamaty
tai, kokia pas mus puiki 
santvarka. Darbo žmonėms 
rytojus užtikrintas. Nerei
kia rūpintis ir sielotis. Kas 
gali įsivaizduoti kapitalisti
nėje šalyje, kad buvusi 
tremtinė, kuri sugrįžusi iš 
tremties ir pradėjusi gy
venti tik iš penkių pirštų, 
išmokslintų savo vaikus ? 
Viena mūsų duktė — medi
cinos gydytoja, o jaunesnio
ji dukra ir sūnus mokosi 
technikume.

••
Lietuvių tautosakoje yra 

pabrėžta, kad auksas ir pe
lenuose žiba. Tarybų Lie
tuvos mokslininkai, inteli
gentai ir rašytojai akylai 
stebi mūsų išeivijos ilgame
čius visuomenės veikėjus, 
rašytojus ir kitokius kul- 
tūrnešius ir juos pridera
mai pagerbia. Ilgametis vi
suomenininkas, rašyt o j a s 
A. Bimba buvo pagerbtas 
istorijos garbės daktaro 
diplomo suteikimu. R. Mi- 
zara pagerbtas Lietuvos 
liaudies rašytojo vardo dip
lomu. • L. Jonikas pagerb
tas žurnalizmo dip lomu. 
Mes, JAV pažangioji liau
dis, didžiuojamės turėdami 
savo gretose nusipelniusius 
pagarbos draugus.

Prieš trejetų metų Fila
delfijoje kilo sumanymas 
panaikinti mažųjų teismų 
teisėjus (magistratus), o jų 
vieton išrinkti tik tokius 

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Juozui Tautvidui
Rugpjūčio 18, 1966

Reiškiame gilių užuojautų velionio sūnui Joseph 
Tautvit, dukterims Anne Angelet, Mary McCloskey 
ir jų šeimoms. Jis gimė Lietuvoje—Kaune. Ame
rikoje išgyveno virš 60 metų. Gaila netekus dau
gelio metų LDS nario.

L. D. S. 160 kuopa
Valdyba ir nariai

teisėjus, kurie mokėsi juri
dinių teisių. Ligi šiol ma
gistratu galėjo būti išrink
tas basiuvys ar gatvių šla
vikas. Bendrai, norima 
pertvarkyti naujai visų ma- 
gistratiniųx teismų sistemų.

Pennsylvaniaos valstijos 
seimelio senatas nutarė pa
naikinti magistratus, bet 
atstovų butas, kontroliuoja
mas demokratų partijos, 
balsavo prieš. Manoma, kad 
šis bilius pasieks net Wa- 
shingtonų, kur Kongresas 
tars savo žodį.

Filadelfijos miesto svei
katingumo pareigūnai susi
rūpino aukštu kūdikių mir
tingumu ir dės pastangas 
sumažinti jį. Kituose mes
tuose mirtingumas 25%, o 
Filadelfijoje 30%. • Kaltina 
motinas už blogų užsilaiky
mų nėštumo metu ir už blo
ga naujagimių priežiūra.

Pregresas

Binghamton, N. Y.
Binghamtono ir jo apylin

kės gyventojai yra.pergy
venę daug ir skaudžių gam
tos “dovanų”: potvynių, 
smarkių audrų, šalčių su 
giliu sniegu ir t.t. Bet to
kio įvykio, koks buvo rug
pjūčio 17 d., iki šiol dar ne
buvom matę.

Iš pat ryto oras buvo šil
tas, tvankus ir drėgnas, o 
šiaurės vakarų pusėje, dan
gus buvo uždengtas storu 
tamsiai juodu debesiu, ku
ris pranašavo lietų. Rytinė 
spauda taipgi pranašavo 
lietų. Žmonės laukė jo, nes 
jis buvo labai reikalingas. 
Kiek vėliau oro biuras išlei
do perspėjimų apie artėjan
tį viesulų.

Tos dienos vakarinėje 
spaudoje korespondentas 
Tom Cawley aprašė, kas 
čia įvyko. Juntu reikalų, 
kad ir labai suglaustai, su
pažindinti “L.” spaudos 
skaitytojus su tuo:

Po 1:20 v. nuo pranešimo 
apie artėjantį viesulų, kaip 
2:05 v. popiet, smarkiai pra
dėjo lyti, — pylė kai iš ki
biro. Ir tų pačių akimirkų 
sustojo visas važiuotės ju
dėjimas. Gatvės buvo už
tvinusios. Žemesnės miesto 
dalys ir patiltės irgi buvo 
perpildytos. Miesto sistema 
nebepajėgė greit tų van
dens daugybę sugerti. Bing
hamtono ir apylinkės žmo
nės gavome pusantro colio 
vandens. Tai buvo didelė 
gamtos “dovana”.

Per mažiau kaip pusė va
landos ant Binghamtono iš
krito beveik trys šimtai mi
lijonų (300,000,000) galionų 
vandens. Lietus ir žaibai 
bėgo taip smarkiai, jog sa

vo jėga sujudino Broome 
teisdarystės pastato bonių 
ir “Teisingumo” statulų, — 
ėmė svyruoti. Tai pirmas 
toks įvykis užrekorduotas 
istorijoje.

Lietui praėjus, diena bu
vo graži. O žmonės, išėję į 
gatves, kalbėjosi, kad buvo 
labai išsigandę; ir tuo pačiu 
momentu buvo niūrūs ir 
liūdni. Turėjo užtvinusius 
skiepus. Per kurį laikų ne
turėjo šviesos.

Lietus palietė visus gy
ventojus. Vieni daugiau, ki
ti mažiau nukentėjo. Tai 
buvo žiauri gamtos dovana.

Onytė Wellus

Bridgeport, Conn.
Teko skaityti spaudoje 

pranešimų iš Water būrio, 
kad draugai waterburieciai 
rengia spaudos naudai pa
rengimų rugsėjo 18 d. drau
go Vaitonio sodyboje. Bus 
duodami pietūs 1 valanda.

Korespondentė K. Yenke- 
liūnienė prašo vietinius ir 
iš kitų miestų nevalgyti na
mie pietų o atvykti pas juos 
į pietus. Ji nori matyti 
didelę šeima pas juos pie
tums.

Į užkvietimų atsiliepė 
hartfordiečiai. Newhavenie- 
čiai irgi žada dalyvauti, o 
taip pat bridgeportiečiai.

Taigi susitiksime Vaito
nio sodyboje rugsėjo 18 d.

J. Strižauskas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Petras Zatulskis mirė 
rugpiūčio 22 d. Petras ne
priklausė jokioms organiza
cijoms ir nebuvo jokios pa
galbos iš jo kovai už laisvę.

Rugpiūčio 26 d. mirė Teo
filė Dudis. Jos vyras Pet
ras miręs prieš apie 12 me
tų. Jis skaitė “Laisvę” ir 
mylėjo apšvietų. Teofilė 
taipgi buvo iki mirties su 
pažangiaisiais, bet jai mi
rus, vaikai palaidojo su re
liginėmis apeigomis.

Užuojauta abiejų miru
siųjų šeimoms.

“Laisvės” parengimas Wa- 
terburyje tapo nukeltas iš 
rugsėjo 11 d. į rugsėjo 18 d. 
Kurie rengiatės dalyvauti, 
įsitėmykite šių pamainų. 
Parengimo vieta: 25 Roose
velt Drive.

Pasimatysime rugsėjo 18 
dienų Waterburyje.

Rugpiūčio mėnesį pakėlė 
kainas ant valgomųjų pro
duktų, — ant duonos po 3 
centus už mažų kepaliukų. 
Taip pat pabrangino ir 
daugelį kitų produktų.

Nieks neklausia ar žmo
gus pajėgs užmokėti ar ne. 
Daugiausia tai atsilieps 
ant senelių, kurie gyvena iš 
senatvės pensijų. Buvo sun
ku iki šiol, bet dabar bus 
dar sunkiau.

Man atrodo neužtenkamai 
yra pasipriešinimų prieš 
karų. Kalbantis su žmonė
mis, jei paklausi, kodėl ne
sipriešina, atsakymų gau
ni, kad bijosi būti apšauk
tais “raudonaisiais”. Mat 
žmonės dar vis bijo “šmėk
lų” bei “baubų”. Gaila!

J. Kunca

Karlovy Varuose (Čeko
slovakija) vyksta XV tarp
tautinis kino festivalis. Ta
rybiniam kino menui atsto
vauja Lietuvos kino studi
jos režisieriaus V. Žalakevi- 
Čiaus filmas “Niekas neno
rėjo mirti”.

ŽINIOS E LIETUVOS
Puikių darbo pergalę so

cialistiniame lenktyniavime 
pasiekė Eišiškių rajono gy
vulininkystės darbuotojai. 
Rajono ūkiai pirmieji res
publikoje pirma laiko įvyk
dė metinį pieno pardavimo 
valstybei planų.

Geriausių pieno gamybos 
ir jo pardavimo valstybei 
rodiklių pasiekė “Lenino' 
priesakų”, “Raudonosios 
aušros” ir kiti ūkiai.

Ukmergės, Jonavos, Ma
žeikių ir kitų respublikos 
rajonų kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose pasirodė 
melžimo aikštelės, pagamin
tos iš metalinių vamzdžių. 
Jos gana patvarios ir pi
gios. Jas suprojektavo J. 
Tiškevičius, Ukmergės ra
jono “Lietuvos žemės ūkio 
technikos” susivienijimo 
skyriaus inžinierius. Šie
met jau pagaminta 90 me
chaninio melžimo aikštelių.• •

Kelios žinios iš derliaus 
fronto. Pagrindinė smogia
moji jėga mūšyje už duonų 
— kombainai.

Pasvalio rajone grūdinių 
kultūrų derlių, kuris pri
brendo 24 tūkstančių hek
tarų plote, doroja 133 kom
bainai.

Molėtų rajone pirmauja 
Kirovo vardo kolūkio kom
bainininkas Vytautas Ka
ralius. Jis kasdien nukerta 
po 11-12 hektarų žiemken
čių. • •

Perlojos ban d y m ų sto
ties eksperimentinis ūkis 
aprūpina elitine bei pirmo 
atsėlio sėkla Varėnos, Laz
dijų, Eišiškių ir kitų rajo
nų ūkius. Vos tik pradėjus 
piauti rugius, ūkio žemdir
biai pasirūpino paruošti jų 
sėklų. Eksperim e n t i n i o 
ūkio sandėliuose jau laukia 
sėjėjų 100 tonų veislinės 
sėklos.

1700 hektarų su viršum— 
pusantro karto daugiau, ne
gu buvo planuojama,— pa
liko daugiamečių žolių sek
ioju Kauno rajono ūkiai. 
Tam juos paskatino būti
numas atkurti žolių pasė
lius, kurie šiemet ypač nu
kentėjo dėl nepal a n k a u s 
žiemojimo.

Sellersville, Pa..
BRONĖ IR ANTANAS RAMANAUSKAI 

nuoširdžiai kviečia visus papietauti ant jų ūkio
Sellersville, Pa.

Sekmad., Rugsėjo 4 September
Pietų pradžia 1-mą vai. dienų

Puiki vieta, atvirame ore, linksmas laiko praleidimas.

PIETŪS PAS ČIURLIUS
JŲ gražiame sode, pattenburg, n. j.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vai. dienų

Pietų kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.

{VAIRIOS žinios
WISCONSINO NEGRAI 
VĖL DEMONSTRAVO
Milwaukee. — Wisconsin 

valstijos Nacionalinė gvar
dija buvo iššaukta apsaugo
ti negrus civilinių teisių ko
votojus jiems pasiryžus 
vykdyti eisenų į turtinges
niais apgyventų priemiestį 
Wauwatosu. Šis jau buvo 
dešimtasis maršavimas.

Kai kurie naciškų elemen
tų sukurstyti pusberniukai 
šaukė demonstrantus už
mušti, bet tokių pasikėsi
nimų nebuvo. Keli baltieji 
areštuoti.

BE SĄMONĖS IŠBUVO 
KETURIS MĖNESIUS 
Philadelphia. — Mirė Ni

cholas Piantanida, 33 metų, 
išbuvęs 4 mėnesius be są
monės.

Piantanida, parašiutistas, 
gegužės 1-mą dalyvavo pa- 
rašiutistų sąskrydyje Mine- 
sotoje. Bandant pagerinti 
kai kurios kritimo formos 
rekordą, nutrūko jam de
guonies teikimas. Trijų mi
nučių pertrauka paliko jį 
be sąmonės ir taip jis išgu
lėjo iki mirties.

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Devynių valstybių atsto

vai pasiūlė Generalinei 
asamblėjai pašalinti Čiang 
Kai-šeko Nacionalistų Ki
nija, o priimti Komunistų 
vyriausybę.

Tomis devyniomis yra: 
Albanija, Algerija, Cambo- 
dža, Congo (Brazzaville), 
Kuba, Gvinėja, Mali, Rumu
nija ir Sirija.

TRUMANAS APIE 
PROCENTŲ KĖLIMĄ 
Kansas City.—Buvęs pre

zidentas Trumanas išleido 
pareiškimų, kuriame jis sa
ko, kad vis kėlimas finan
sams procentų yra pavojin
gas šalies ekonomijai.

Jis įspėja, kad mums jau 
gresia nebe infliacia, bet 
defliacija, vedanti į depre
sijų, nes aukšti procentai, 
sako jis, tarnauja mažai 
grupei, o blogina padėtį 
daugumai, dėl to nebegali
ma tylėti.

Paryžius. — Nežinomas 
jaunas vyriškis užsimušė 
iššokęs iš Eiffel bokšto.

_______ PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Female I Help Wanted Male

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand. Use 

elec, typewriter &IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE. plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 414452.

(62-68)

EXPERIENCED Licensed Masseur 
Manager, full time, year round em
ployment. Excellent Health Club fa
cilities, ideal working conditions, sa
lary plus tips. Fringe benefits. Syra
cuse, N. Y., Jewish Community Cen
ter, write Sam Cohen, Physical Ed
ucation Director, 2223 East Genese 
Street, Syracuse, New York.

(66-68)

HAIRDRESSER
Expd. full time.

Top salary, plus commission
Greater N.E. HEAD HUNTER

COIFFURES
NE 7-9918. (67-72)

HAIRDRESSER, male of female, 
expd. Full time. Top salary plus 
commission.
HEAD HUNTER COIFFEURES 

NE 7-9918. Phila., Pa.
(68-71)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS, 

Rudeninis piknikas po pastoge 
Sckmadicnj, Rugsėjo 4 September 

Prieš Labor Day
Liet. Taut. Namo Salėje
668 N. Main St., Montello

Pradžia 1-mą vai. dieną (1 P. M.) 
Durys atdaros nuo 12:30 vai.

Įėjimas su laimėjimu 50 centų.
Bus muzika, dainos, Montello Vyrų 
Dailės Grupė, vadovyb. Alb. Potsus, 
ir accordion solo, Wayne Andutis ir 
Orintienės anūkas. Bus visokių na
mie gamintų valgių ir šiltų-šaltų 
gėrimų.

MONTELLO, MASS.
Mūsų draugijų susirinkimai: LDS 

67 kp. mėnesinis susirinkimas rug
sėjo (Sept.) 1 d. 7 vai. vakare.

Liet. Taut. Namo draugovės rug
sėjo 6, 7 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

Šv. Roko pašelp. draugystės susi
rinkimas rugsėjo 7-tą, Liet. Piliečių 
Klubo salėje, 628 Ames St., 7 v. v.,

LLD 6 kp. susirinkimas nukeltas 
iki rugsėjo 12-tos, Liet. Taut. Na
mo kambariuose. (66-68)

WORCESTER, MASS.
TRADICINE DVIEJŲ DIENŲ 

ŠVENTE
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška 
Draugija per daug metų Darbo Die
noj rengia savo metinius vasarna
myje parengimus. Tad ir šį metą 
Olympia parke, rugsėjo (September) 
4-tą ir 5-tą įvyks stambūs parengi
mai su dainomis, šokiais, pietais ir 
laimėjimais stambių dovanų. Sek
madienį Sept. 4, įvyks pietai 1-mą 
valandą ir graži dainų programa. 
Pirmadienį, Sept. 5-tą — šokiai, vai
šės ir laimėjimai. 7-nios piniginės 
dovanos $100 vertės.

Kviečiame vietos ir apielinkių lie
tuvius skaitlingai dalyvauti. Nuošir
dus svetingumas bus teiktas visiems. 

(67-68)

BROCKTON, MASS.
Šis paskutinis pakvietimas į rude

ninį Labor Day pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo (September) 4, 
prieš Labor Day, Liet. Taut. Namo 
viršutinėj^, salėje, 668 N. Main St., 
Montello. Pradžia 1-mą vai. dieną.

Rengia LLD 6 kp. ir Moterų Ap- 
švietos Klubas.

Prašome visus vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. —Reng. Kom.

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, rugsėjo 
12 d., Liet. Taut. Namo kambariuo
se, 7-tą vai. vakare.

Visi nariai prašomi būti susirinki
me. Apkalbėsime rudeninį veikimą.

George Shimaitis 
(68-69)

STOUGHTON, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas šaukia 

nepaprastą susirinkimą, kuris įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo (Sept.) 8 d., 
Lietuvių salėje, 24 Morton St., 7:30 
vai. vakare.

Prašomo visas nares dalyvauti ir 
atsivesti naujų narių prisirašyt.

Klubo Valdyba
(68-69)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 

rugsėjo 11 d., 408 Court St., 2-rą v. 
dieną, Rusų kambariuose.

Turime nominuoti kandidatus į 
Centro Komitetą, taipgi yra keletas 
kitų klausimų apsvarstyti. Visi na
riai būtinai dalyvaukite.

Valdyba
(68-69)

Jugoslavijoje pradėjo veik
ti nauja didelė naftos vers
lovė “Žutica”»

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Cin’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also needed

BENCH HAND
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

PLATER ,
TO TAKE CARE OF 

NICKEL BARREL PLATING 
High pay-life time opportunity 

ALL BENEFITS
Call 914 856-5156 or

write to:
A&W PRODUCTS CO. INC.
Gardner At Port Jervis, N. Y.

(66-68)

MECHANIC on International fleet, 
gas and diesel, mostly preventative 
maintenance. State inspec. Full time, 
steady employ. Blue Cross, Blue 
Shield, insurance, holiday and vaca
tion pay. Apply Victory, 4100 Poplar 
Street. (64-69)

ELECTRICIANS
Required for work on machine 

tools and panel wiring. Permanent 
positions with material handling 
equipment manufacturer. Excellent 
company benefits. Apply in person.

AMERICAN MONORAIL CO.
1111 E. 200th St., 

216-486-5000
Between Euclid and St. Clair Ave. 
Public transportation via CTS bus 
to and from Windermere Station. 
An Equal opportunity employer.

(64-72)

TOOL ROOM Attendant will con
sider retired machinist, with band 
saw blade welding exp. Call:

Mr. John Bello
DI 3-1000, Warrington, Pa.

(66-70)

MECHANIC
For maintenance staff of large mo
dern industrial laundry. Laundry 
exp. pref, but not necessary. Apply 

ARROW UNIFORM SERVICE
5110 Woodland Ave.

(67-69)

1 ELECTRICIANS 
Experienced. Wanted for Coatsville 

and King of Prussia areas. 
$5.39 per hour.

Call 215-272-3223.
After 6 PM: 215-272-4239

(67-72)

ESTIMATOR for offset & letter 
press plant. Must be familiar with 
all phases including preparation & 
offset plate making for fully inte
grated plant. Minimum 5 yrs exp.

CONSOLIDATED PRESS, 
WA 5-8533, ext. 48.

(68-69)

MEN to work in egg packing plant. 
Paid holidays, paid vacation andhos- 
pitalizatiion. Call for appointment 
or apply at office. 1-584-4232.

TRI COUNTY PRODUCER 
ASSOC., INC.

Worcester, Pa. (68-70)

DENTAL MECHANIC 
Experienced Chrome finisher and 

polisher.
Good opportunity and working 

conditions.
PHILA. DENTURE & CASTING 

SERVICE
GL. 7-3370 (68-69)

MECHANIC. Experienced to work 
on tractor-trailer fleet, gas &dieseL 

Must have own tools. Call for 
interview between 8 & 12 AM.

TR 7-7154
(68-69)

MACHINIST. Lathe & milling 
machine experience. 1st class, good 

starting rate, steady work with 
all benefits.

AMERICAN INSULATING 
MACHINERY CO. 

Fairhill & Huntington Sts.
RE 9-7857. (68-74)

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 12 Sept., 2:30 v. 
popiet. *

Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame nepaprastame susirinkime. 
Bus išduotas platus raportas iš 
spaudos pikniko. Senų daiktų Iš
pardavimas įvyks rugsėjo 13—14 
dienomis, mažai laiko beliko.

Kas turite apnešiotų drabužių, atii 
duokite mums, — mes turime pir
kėjų.

Jaskevičius, Sk.
(68-69)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Sėkmingas buvo Aido 
choro balius

Karšta praėjusio sekma
dienio diena nesulaikė žmo
nių ateiti į “Laisvės” salę, 
kur buvo surengta Aido 
choro pietūs, tikslu pasitik
ti turistus, kurie važinėjo 
ir viešėjo Tarybų Lietuvoje.

Svečiai pradėjo rinktis 
gana anksti, kad turėtų 
progos pasikalbėti su turis-
tais, pasiklausinėti, gal ku- i antro apsilankymo tėvynėje, 
ris lankėsi jo gimtajame 
krašte,- kur jis užaugo.

Pasivaišinus ir atsigaivi
nus prie gausaus vaišių sta
lo, visi laukė ką papasakos 
mūsų aidiečiai ir kiti turis
tai.

Aido choro pirm. J. Gry
bas ir šio pakylio vedėjas 
pakvietė keletą turistų pa
pasakoti, ką jie matė ir gir
dėjo Tarybų Lietuvoje, sa
vo tėvynėje.

Vieni kalbėjo trumpiau, 
kiti ilgiau, tačiau pravartu 
nors labai trumpai pacituo
ti kiekvieno nuomonę ir ten 
patirtus jų įspūdžius.

O. Repsevičiūtė ir Vaznie- 
nė išsireiškė pasitenkinimą 
savo kelionejr viešnage tė
vynėje, o E. Vaitkienė 
džiaugiasi apsilankiusi pas 
savuosius ir ragino visus 
važiuoti į Lietuvą pamatyti 
savo kraštą ir tada reikšti 
savo nuomonę. Sako, kad 
mūsų tėvynainiai ten laukia 
savo brolių ir sesių iš ana
pus Atlanto, jie laukia mūs 
visų atvažiuojant.

Labai įdomiai pakalbėjo 
buvęs siuvėjų kon trak to
rius A. Matulis, kuris dabar 
gyvena St. Petersburg, Flo
rida. Savaime aišku, jam 
rūpėjo pamatyti ten esan
čias siuvyklas ir padalyti 
palyginimą su Amerikos 
siuvyklomis. Girdi, ten dar
bininkai per lėtai dirba ir 
nuo to nukenčia drabužių 
produkcija — neužtektinai 
pristatoma i krautuves. Čio
nai siuvyklose dvigubai 
smarkiau eina darbas per 
ranku rankas: bet kiekvie
nas siuvėjas žino kodėl.

Pas gimines, sakė A. Ma
tulis, visi viešėjo kiek tik 
norėjo, o kaikuriems net ir 
nusibodo.

Aidietis Fr. Varaška pa
matė dideli progresą kaime, 
bet sako, dar yra trūkumų, 
kurie, žinoma, bus laiku pa
taisyti. Jam buvo skaudus 
smūgis, kai sužinojo, kad jo 
namiškiai nukentėjo nuo 
kruvinos banditų rankos, 
kad jo brolis buvo kankina
mas iki mirties...

Aido choro iždininkas W. 
Keršulis su žmona (aidiete) 
Brone, labai patenkinti sa
vo viešnage tėvynėje. Jie 
aplankė žymias istorines 
vietoves, visur buvo ma
loniai priimti, ar tai 
būtų pas draugus, pažįsta-, 
mus arba gimines. Už po
ros metų juodu ir vėl žada 
apsilankyti Tar. Lietuvoje, 
nes vienu kartu negalima 
viską pamatyti, neužtenka 
laiko.

Aidietis J. Lazauskas, be 
humoro retai ką pasakoja, 
ar tai būtų privatiniam pa
sikalbėjime ar viešai publi
koje. Jis papasakojo savo 
privatinius smulkius įspū
džius, kas pridavė gardaus 
juoko ir įvairumo. Jonas 
jau antru kartu lankėsi T. 
Lietuvoje, šį karta jam te
ko plačiau pavažinėti po 
miestelius ir buvo išrinktas 
antrosios grupės vadu. Jam 
atrodo, kad grupės turėtų 
susidaryti mažesnės, kad

Aido choro rėmėjams
Aido choras per paskuti

nius 3 mėnesius atostogavo. 
Bet rugsėjo 9 d. pradės dai
navimo pamokas. Visus dai
nos mylėtojus kviečiame at
silankyti į pirmąsias pamo
kas ir su visais dainuojan
čiais pradėkime mokytis 
naujų dainų.

Aido chorą piniginėmis 
dovanomis apdovanojo šie 
rėmėjai: B. Kutkus iš Great 
Neck. N. Y.; Walter ir Ame
lia Yuskovic iš Stamford, 
Conn.; Ona Quater iš New 
Yorko; Sofija Petkus iš 
Brooklyno. Ačiū jums už 
stambias dovanas.

Aido choro pirm.

Newark. — Areštu otas 
siinkvežemio vairuotojas 
kaip įtartas tiksliai pražu
dyme 80 TV setų, įkainuotų 
30 tūkstančių dolerių sumai.

būtų galima geriau orien- 
tuotis-susitvarkyti. Be to, 
jis sako, kad dabar galima 
važiuoti ir pavieniai. Tokiu 
būdu reikia paprašyti Lie
tuvoje esančių giminių, kad 
padarytų pareikalavimą — 
pakvietimą.

. Pabaigoje, P. Venta pada
rė išsamų pranešimą iš savo

Po 6 metų jis pamatė didelį 
progresą Lietuvos kaimuose 
ir miestuose. Kaip gražiai 
bujoja tarybinis jaunimas, 
kai jie trokšta taikos ir san
tarvės visame pasaulyje.

Po kalbų buvo trumpa 
meninė dalis. V. Bekeris 
padainavo porą dainelių ir 
Aido choras atliko tris dai
nas akompanuojant moky
tojai Mildred Stensler.

Džiugu, kad nepatingėjo 
atvažiuoti į Aido balių fila- 
delfietis J. Stasiukaitis. Jis 
išgyrė skaniai pagamintus 
valgius ir padovanojo Aido 
chorui 10 dol. Širdingai dė
kojame jam už tai.

Ilgametė mūsų organiza
cijų veikėja, Sofija Petkie
nė, savo anūkėlio dvylikos 
metų sukakties proga, ap
dovanojo Aido chorą su 20 
dolerių. Ji skiria šią sumą 
visiem aidiečiam, kad ka
da nors po pamokų visi pa
sivaišintų. Dėkui draugei 
Sofijai už taip malonų 
gestą. Jūsų norą išpildysi- 
me ir jus taip pat>.pakviesi
me !

Pabaigoje programos J. 
Grvbas pakalbėjo apie patį 
Aido chorą ir kaip svarbu, 
kuo ilgiausia mūsų chorą 
išlaikyti. Jis ragino ir kvie
tė kiekvieną stoti į choro 
eiles, kuriam brangi yra 
lietuviška daina, kuris turi 
norą ir ūpą dainuoti.

Virtuvėje per norą dienų 
dirbo mūsų darbščiosios ga- 
snadinės K. Čaikauskienė ir 
aidietė J. Lazauskienė. Tai 
sunkus darbas, vertas pa
gyrimo, ir svečiai širdingai 
įvertina jų triūsą, gyrė ska
nius valgius.

Prie stalu patarnavo: N. 
Buknienė, H. Feiferienė ir 
N. Ventienė. Kitus sunkes
nius darbus atliko: W. Ker- 
šulis, J. Grybas, A. Mitchell 
ir P. Venta.

Jaukus ir įdomus buvo 
Aido choro balius, sureng
tas mūsų turistams. Mes 
širdingai dėkojame visiems 
už atsilankymą. Dėkojame 
visiems už aukas.

Sugrįžo iš Lietuvos 
R. ir 0. Žiugždai

Šiomis dienomis grįžo iš 
Tarybų Lietuvos Robertas 
ir Onutė Žiugždai. Robertas 
yra anglų kalba laikraščio 
“Moscow News” korespon
dentas Niujorke.

Lietuvoje jiedu atostogas 
praleido—apie du mėnesiu. 
Pavažinėjo po Lietuvą, ge
rokai apsidairė.

— Kaip atrodo derlius?— 
klausėme.

— Geras, ypatingai vasa
rojus,— atsakė.— Gerokai 
pavažinėjome ne tik po 
Aukštaitiją ir Žemaitiją, o 
ir po Suvalkijos lygumas, ir 
po Dzūkiją. Buvome net 
Lazdijuose.

Laivų darbininkams 
gresia pabauda

International Organiza
tion of Masters, Mates and 
Pilots unijai ir net kai ku
riems nariams gresia ases- 
mentai jei dabartinio tarpi- 
ninko-arbitratoriaus spren
dimas bus vykdomas. Dar
bininkus kaltina neteisėtai 
sustabdžius darbą.

Stabdis įvyko rugp. 26 ir 
27, ant 20 laivų. Esant ne
aiškumų kontrakte dėl mo- 
kesties denio darbininkams, 
jie atsisakė pradėti darbą. 
Dėl to laivas United States, 
su 1,470 keleivių išplaukė 
pavėlavęs 14 valandų, San
ta Paula apie 7 valandas.

PATAISIN1NKU SARGAI 
KETINA STREIKUOTI
Paleistųjų pataisoms 

smulkiųjų nusikaltėlių sar
gai žada rugsėjo 12 dieną 
skelbti streiką, jei vyriau
sybė nepatenkins jų reika
lavimų.

Mieste tos rūšies sargų 
bei raštinėse rekordų vedė
ju esama 750. To darbo ve
dėjų algos yra nuo $6.- 
750 iki $8,550 metams. Bet 
eiliniai, sakoma, toli toli 
atsilikę nuo tokiu algų, jie 
reikalauja po $300 ir $350 
metinio priedo.

M. Klimas rašo po 
savo operacijos

Rugpiūčio 26 d.
Vakar sukako savaitė 

laiko po mano operacijos. 
Operacija priskaitoma prie 
didžiųjų. Ji užsitęsė apie 4 
valandas. Daug kraujo nu
bėgo; kad atpildytų, reikė
jo 13 puskvorčių kraujo 
suleisti. Bet viskas pavyko 
labai sėkmingai.

Nežinojau, kad tiek daug 
draugų turiu Bostono sri
tyje, nuo kurių gaunu laiš
kus.

Lankymo valandos nuo 1 
iki 8 vakaro, įskaitant šeš
tadienius ir sekmadienius.

Rašau gulėdamas ant nu
garos. Apsiversti ar atsi
sėsti kol kas negaliu.

Esu perkeltas į kitą kam- 
bar — Nr. 928.

Linkėjimai visam “Lais
vės” personalui.

“Laisvės” kolektyvas lin
ki drg. Klimui kuo grei
čiausio ir sėkmingo pasvei
kimo.

Keturių valstijų guber
natoriai buvo susiėję ir su
sitarė įkurti įstaigų, kuri 
Ohio upės krantuose įreng
tų turistines bazes. Bend
rai veiks Indiana, Ken
tucky, Ohio ir W. Virginia.

Ligoniams pagerinimai 
teateina per lėtai

New Yorkas.—“New York 
Times” koresp ondentas 
Martin Tolchin, kadaise ra
šęs apie proto ligonių pa
dėtį miesto ligoninėse, pa
noro sužinoti, kiek ir kokių 
pagerinimų yra šiandien.

Rašte jis pažymi, jog kai 
kas jau daryta, bet progre
suojama, palyginti, vėžio 
žingsneliu. Jis rašo, jog 
norintieji pailsėti dienos 
metu ligoniai Bellevue ir 
Kings County ligoninėse 
ant grindų, nes neištenka 
lovų.

Jaunuolės apgyvendina
mos sykiu su prostitutėmis, 
narkotikėmis, girtuoklėmis.

Ilgos eilės laivakrovių 
laukia darbų

Ten buvo tikėtasi išdalin
ti 2,500 aplikacijų, gavimui 
2,000 darbų.

Kiekvienas aplikantas pri
valo turėti gatavus rankoje 
40 dolerių sveikatos patyri
mui pirm jam bus įteikta 
aplikacija. Dar nutrauks jo 
pirštų nuospaudas. Tuos 
$40 sugrąžins tiems, kurie 
bus atrasti tinkamais ir iš
dirbs 700 ar daugiau valan
dų pirmaisiais darbo metais

Rugpjūčio 29-tos rytą ties 
Manhattano 14th Street Ar
mory išsirikiavo ilga eilė 
vyrų.

— Kasgi ten? — domėjosi 
skubiai prabėgdamos link 
miesto centro ' restauranų 
darbininkės,— gal koks ge
ras išpardavimas?..

— Taip, taip, išpardavi
mas rankų, kurių niekas 
nenori pirkti, — atsiliepė 
merginų spėliojimą išgirdęs 
stovintis. — Aš jau čia nuo 
7 ryto.

Laimėjimas 
Washingtono skvere

New York—Sekmadienį, 
pilnas skveras, didžiumoje 
jaunų žmonių panašių į byt
nikus, susirinko išgirsti Al- 
len’o Ginsberg’o poezijos, 
kurią jis garsiai skaitė.
Tai buvo lyg ir išbandymas, 

ar tikrai parko komisija 
leis jiems skaityti, nes pir
miau buvo uždrausta, o vė
liau pranešta, kad bus ga
lima. Iš tikrųjų, buvo ga
lima. Niekas nesulaikė.

Lietuviai prisimena Al- 
len’ą Ginsbergą iš tų laikų, 
kai čia lankėsi poetas lau
reatas Eduardas Mieželai- 
ais. Mieželaitis vieną Gins- 
bergo poemą išvertė į lietu
vių kalbą, o kitą pats para
šė Ginsbergo poemos moty
vais.

PLANUOJA LIGONINES 
NARKOTIKAMS GYDYTI

New Yorko valstija pirks 
tris dabar privatiškai val
domas ligonines ir jas pri
taikys narkotikams laikyti.

Gubernatorius Rockefel- 
leris sako, jog tikimasi li
gonines paruošti iki atei
nančio balandžio. Numa
tyta tam išleisti 5 milijo
nus dolerių. Prisidės apie 
500 lovų. Dabar visame 
mieste su apylinkėmis yra 
tik 200 lovų.

Į ligonines pagal dabarti
nį naują įstatymą pateks ne 
vien tik ieškantieji gydymo, 
bet ir nenorintieji gydytis. 
Kadangi tas baisus papro
tys neišgydomas patarimais 
nei paskubomis, paimtieji 
gydyti bus išlaikomi iki 
trejų metų. Koks ten bus 
režimas, sužinosime kai jis 
pradės veikti.

.. Bona. — Vakarų Vokie
tijos socialdemokratai rei
kalavo, kad Erhardas pasi
trauktų iš vadovauj a m o s 
valdžioj pozicijos. Erhar
das trauktis atsisakė.

poJos prausiasi švirkšle 
dvi iš karto ir džiovinasi 
atsigulusios ant bendro pa
tiesalo, nes neištenka šluos
tukų.

Pietūs Kings County li
goninėje paduodami ant il
gų, nedengtų stalų. Tik ne
seniai jiems davė šakutę ir 
peilį, jie turėjo tik šaukš
tą.

Atrodo, tokia padėtis 
sveikatos netaiso.

Tai supranta ir patys tų 
įstaigų vedėjai. Bet, geri
nimui padėties reikia pini
gų, o mūs visašališkoji vy
riausybė pinigų turi ir duo
da tik karui.

| ant dokų.

Kabaretų aktoriai 
pasiekė laimėjimų

Majoras Lindsay patvar
kė, kad Leidimų departa
mentas nebereikalautų pirš
tų nuospaudų iš kabaretų 
programų atlikėjų ir kitų 
darbininkų.

Prieš “fingerprinting” il
gai kovojo menininkų orga
nizacijos ir restoranų 
darbiniųkų unijos, o kartu 
ir daugelis atskirų meninin
kų. Frank Sinatra, sako
ma, nuo 1957 metų boiko
tavo New Yorko kabaretus 
protestui prieš nuospaudas, 
tą pat padarė ir eilė kitų 
dainininkų, aktorių bei mu
zikantų.

Tai ją laiko menas
New Yorkas. — Virš 45 

tūkstančiai jaunos publikos, 
daugumoje mergaičių, klau
sėsi Anglijos jaunų daino- 
rėlių — Beatles — koncerto 
Shea stadione rugp. 23-čios 
vakarą. Mergšės smarkiai 
plojo jiems, plojo ir spyga
vo, o jas palydėjusieji kai 
kurie seniai niršo; “Koks 
čia tas jų menas. Nesupran
tu, ko čia spygauti, nei ko 
čia alpti”.

Bet tai jų gadynė. Iš to
kių pat gretų išaugo ta 
grupė ryžtingų ir drąsių 
pusberniukų. Apdairūs biz
nieriai iki padangių juos iš
garsino. Jų dainos su vai
dyba mergšes taip sužavi, 
jog tik išgirdusios ar pama- 
čiusios berniukus jos jaudi
nasi ir, kai kurios, gal būt 
tikrai alpsta.

Tuo tarpu koncerto ren
gėjai už bilietus surinko 292 
tūkstančius dolerių. Keturi 
vaikinukai iš to1 turėjo gau
ti 65 procentus, rengėjų iš- 
kaščiams liko apie šimtas 
su virš tūkstančių. Rengė
jas Sid Bernstein biskį liūd
nas—pernai buvę daugiau 
publikos ir pajamos 304 
tūkstančiai, nors pernai bi
lieto kaina buvo mažesnė.

9 uniją ginčas dėl 
darbo valandą

New Yorko naujojo World 
Journal Tribune leidėjai bu
vo besųsitarią su presma- 
nais, kai kilo nauja prob
lema. Kitos 9 unijos, jau 
buvusios suside r ė j u s i o s 
anksčiau, skaito presmanų 
sutarties punktą apie dar
bo valandas geresniu ir rei
kalauja jį pakeisti jiems.

Laikraščio leidėjai sako, 
jog su tomis kitomis atski
ros sutartys buvo užbaig
tos ir derybų nebeatidarys.

Ypatingą padėtį sudaro 
tas faktas, kad tų visų at
skirų unijų nariai dirbo 
trims atskiriems samdyto
jams, tad turėjo ir atskiras 
sutartis ir kai kuo skirtin
gas sąlygas. Buvo kiek 
skirtingi šiftai. Pav., Jour
nal American presmanai 
dirbo 5 dienų, 7J valandos 
savaitę, o World Telegram 
ir Sun dirbo 36J' valandos 
savaitę. Gi naujoji kompa
nija planuoja 4 dienų ir 
šeštadienio vakaro darbo

Kandidatai į Niujorko 
gubernatorius

Praėjusį sekmadienį gu
bernatorius N. Rockefelle- 
ris sušilęs dirbo prie “by- 
čių.” Jis buvo Jones Beach 
ir kituose Long Island pa
jūriuose, kur karštą dieną 
buvo susitelkęs nemažas 
skaičius žmonių. O jo tiks
las, kaip visi žinome, kad 
sužvejoti daugiau sau bal
sų.

Frank O’Connoris irgi 
dirba., Jis nori būti nomi
nuotas Demokratų partijos 
kandidatu i gubernatorius. 
Franklinas Rooseveltas jau 
pasitraukė iš Demokratų 
nartiios kandidatūros, bet 
dar liekasi Howard J. Sa
muels. Na, bet O’Connoris 
mano, kad su juo bus gali
ma susitarti—pasiūlius jam 
kandida t ū r ą į liutenantą- 
gubernatorių.

Franklinas Rooseveltas 
koketuoja su Liberalu par
tija — manoma, kad jis bus 
jųjų kandidatas į guberna
torius. Demokratai bara 
Rooseveltą, kaip jis galėtų 
paneigti savo tėvų (demo
kratu) partiją ir stoti į li
beralu eiles.

Pažiūrėsime, kas iš to vis
ko išeis. Gi rugsėjo 7-8 dd. 
įvyks Demokratu suvažia
vimas Buffalo mieste, Niu
jorko valstijoje, kur turės 
būti nominuoti., kandidatai.

Irklais iš Montrealo 
į New Yorką

Rugpiūčio 28-tą iš Mon
trealo į New Yorką atplau
kė dešimtis valčių, kurių 
kiekvieną vairavo šeši entu
ziastai. Po šio spektaklio 
niekas negalės sakyti, kad 
iš New Yorko į Montreal 
per toli, kai ten prasidės 
Pasaulinė paroda ateinan
čio balandžio 28 d.

Kiekviena valtis atstova
vo provinciją, o jų vairuo
tojais susibūrę eskimosai, 
indėnai ir kanadiečiai giri
ninkai.

Iš Montreal jie buvo iš
plaukę rugp. 22 d., 470 my
lių kelionę baigė 79th St. 
prieplaukoje prie Hudson, 
kur juos pasitiko minia 
žmonių, priešaky su Miesto 
Tarybos prezidentu Frank 
D. 0‘Connor.

Lėktuvai neturi kur 
sparnus ištiesti

New Yorko trijų lėktuvų 
stočių reikalams įstaiga jau 
ilgino originaliuosius lėktu
vams takus, tačiau ir vėl 
apgulę takus džetai laukia 
ir nesulaukia, eilės pakilti.

Kennedy stotyje darbo 
dieną turi pakilti ar nusi
leisti 1,319 lėktuvų. Dauge
liui vairuotojų tenka vado
vautis instrumentais, nes 
prie vandenų esą n č i a m e 
lėkštame plote dažnai paky
la miglos.

Štai kaip kartais atsitin
ka pasako vienas trumpas 
raportas.

Iš tolimo užjūrio lėktu
vas atskrido 25 minutes pa
vėlavęs dėl jo nosin mušu- 
sio smarkaus vėjo. Nebuvo 
kur jį nutupdyti. Jis virš 
Kennedy stoties išskraidė 
40 min. Pagaliau gavo įsa
kymą skristi už Hartfordo 
pasiimti kuro. Kol lėktuvas 
į New Yorką sugrįžo ir ke
leiviai išlipo dar sugaišuota 
laiko, bendrai apie 4 valan
das. Nereikia nė sakyti, 
kokių nemalonumų galėjo 
turėti tiek pavėlavę kelei
viai.

O jau atvykusioms i stotį 
išlydėti ar pasitikti kelei
vius — tikra painiava, nė
ra kur pasistatyti mašinos, 
visur perpildyta.

Jei norima, kad stotis su
teiktų gerą patarnavimą ji 
turi augti ir erdvėti.

Niujorko lietuviu 
motery klubo veikla
Po karštos vasaros klu- 

bietės jau pradeda galvoti, 
ką gi dabar veiksime. Štai 
todėl, valdyba ir bazaro 
rengimo komisija ruošiasi 
prie parengimo, kuris įvyks 
spalio 2 d., “Laisvės” salėje.

Šiame parengime taipgi 
sutiksime mūsų nares, ku
rios buvo apsilankiusios 
Tarybų Lietuvoje šiais me
tais; išgirsime, ka jos pra
neš mums apie tėvynę.
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Pirmas klubo mitingas po 
atostogų įvyks rugsėjo 21 d. 
trečiadieni, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje. 
Žinau, kad visos stengsimės 
dalvvauti.

Woodhavenietes E. Lie- 
nienė, H. Siaurienė, H. Fei
ferienė ir M. Krunglienė po 
susirinkimo mus pavaišins.

Valdyba

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks 6 d. rugsėjo (Sept.), 2 v. p.p., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Park.

Prašomi visi nariai dalyvauti Šia
me svarbiame susirinkime. Turėsime 
nominuot Centro Valdybos narius.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas bus 

antradienj, rugsėjo 6 d., 7 vai. va
kare, “Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba

LDS 18-tos KUOPOS NARIAMS
Susirinkimas {vyks rugsėjo 7 d., 

7:30 vai., Laisvės salėje. Turime iš
rinkti prot. raštininką. Taipgi bus 
išduotas raportas iš Seimo. Galėsite 
ir duokles užsimokėti.

Fin. Sekr.
(67-68)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, rugsėjo (September) 10 
dieną, 2-rą vai. popiet. *

Pasitarsime apie rudeninę veiklą, 
išklausysime mūsų veiklos komisijų 
pranešimus. Atsivęskite naujų na
rių, norinčių įsirašyti į mūsų orga
nizaciją. Draugai, pagalvokite, jog 
mūsų veiklos sėkmingi laimėjimai 
glūdi skaitlinguose susirinkimuose. 
Tadgi atsilankykite skaitlingai.

Valdyba
(68-69)




