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KRISLAI
Šiluvos koplyčia.
Užuojauta drgg. Bekampiams.
Alantu! Simo premija.
J. Matulis Japonijoje.
Kas ten darosi!. . .

Rašo R. Mizara

Vienoje Washington© kata
likų bažnyčių, skiepe, lietu
viškieji kunigai, surinkę iš pa
rapijom! daug tūkstančių do
lerių, įsteigė “Šiluvos kop
lytėlę,” ir jų oficialiai atidarė 
praėjusį sekmadienį. Vyskupas 
brizgys ten turėjo good time!

Iš karto buvo manyta kop
lytėlę pavadinti “Aušros var
tų” vardu. Deja, Vatikanas 
suriko: nevalia!

Girdi, Aušros vartai pri
klausą lenkiškiems ponams ir 
kunigams!

Ir brizgiai nuleido nosis, ir 
pavadino koplytėlę Šiluvos 
(buv. šidlavos) vardu.

Po visų marnasčių bažnyčio
je, kunigėliai sostinėje, sako
ma, smarkiai pabaliavojo.

Nors oras nebuvo malonus, 
tačiau sekmadienį Ramanaus
kų farmoje Pennsylvanijoje 
pietūs buvo dideli. Suvažiav 
geras skaičius bičiulių ir 
draugų. Kai kurie jų gražiai 
parėmė “Laisvę” medžiagiš
kai. Smulkiau aipe tai žadė
jo aprašyti J. A. Bekampis.

Nuoširdi, £’li mūsų visų už
uojauta draugams Bekam
piams dėl tragiškos jų sūnaus 
d-ro Eugenijaus Bekampio 
mirties. Jis nuskendo jūroje 
žuvaudamas, kai kitas laive
lio savininkas smarkiai trenkė 
į laivelį, kuriame stovėjo Euge
nijus.

Abudu tėvai labai priblokš
ti,—ypatingai draugė Bekam- 
pienė. Ir apie tai žadėjo smul
kiau “Laisvėje” parašyti pats 
Bekampis.

Daugelio titulų nešiotoje/ 
Vytautas Alantas laimėjo 
“Dirvos” skiriamą $250 pre
miją už novelę “Viskas galėjo 
ir kitaip susiklostyti.”

Įdomu, kad tuos $250 pado
vanojo man pažįstamas “dzū
kas nuo Seirijų” Simas Kaše- 
lionis. Nežinau, ko verta mi
nėtoji Alanto novelė, bet Si
mui pasakysiu:

—Vis vien geriau negu jei 
būtum paskyręs “Šiluvos kop
lyčiai.”

Neseniai mokslo reikalais 
lankęsis JAV, akademikas A. 
Žukauskas rašo iš Vilniaus: 
“Mūsų Mokslų akademijos 
prezidentas prof. J. Matulis 
išvyksta į mokslinę konferen
ciją Japonijoje...”

Niekad Lietuvoje nėra buvę 
tiek mokslininkų, kiek šian
dien, niekad Lietuvos moksli
ninkai nebuvo mokslo reika-
lais taip kviečiami į užsienį, 
kaip šiandien!

Kiekvienam galvojančiam 
žmogui aišku, kad naikinimas 
senovės graikų bei romėnų 
skulptūrų, draskymas Rene
sanso laikų “buržuazinių” ta
pytojų paveikslų, deginimas 
senų retų knygų, užpldinėji- 
mas gatvėse ant žmonių, dė
vinčių skirtingus nuo daugu
mo gyventojų kostiumus nėra 
kova prieš buržuazinę bei re
vizionistinę kultūrą. Tai nepa
dės liaudžiai apsišviesti, susi- 
kultūrinti, kad galėtų ryžtin
giau kurti komunistinę san
tvarką. Bet sufanatizuoti Pe
kino “raudongvardiečiai”, at
likinėdami tai, kas viršuje pa
sakyta, skelbia, būk jie visa 
tai darą komunizmo vardan!..

Rytų Vokietijos Komunistų 
partija savo pareiškime dėl
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Jaunimas įvykdė nuostabų 
žygį Washingtone

Rugpjūčio 27-28 dienomis į 
į Washingtona sugužėjo —1 
suvažiavo, sumaršavo virš
penki tūkstančiai jaunuo
lių. Tie jaunimo atstovai 
atvyko čia pasakyti mūsų 
šalies vyriausybei, kad jie 
trokšta gyventi, reikalauja 
taikos, darbų, teisės balsuo
ti, teisių turėti visa tai, kas 
šiuo metu demokratijoje 
turėtų būti visiems lygiai 
išgalima ir prieinama.

Jie atvyko ne maldauti 
to viso, reikalauti, leisdami 
suprasti, kad jie yra pasi
ryžę už gyvybę , už taiką, 
už teises kovoti.

Delegacijos iš daugelio 
valstijų ir miestų

Chicaga, vidurvakarių 
centras, kur už teises da
bar smarkiai kovojama, at
siuntė 85 atstovus, daugu
moj darbininkų jaunimą.

New Yorkas, kuriame 
taipgi kovų netrūksta, de
legaciją pasiuntė trimis ba
sais, po busą iš Harlemo, 
Manhattan© žemutinės East 
Side, ir iš Brooklyn© Bed- 
ford-Stuyvesant.

Philadelphia ir Pittsburg- 
has atsiuntė po busą. Kelio
mis mašinomis atvyko va
kariečiai iš Calif orni jos, 
Oregono, Washing t o n o ii' 
kai 'kurių kitų valstijų. 
Grupėmis atvyko iš Ten
nessee, Ohio, Mi'nnesotos, 
Wisconsin©, Massachusetts, 
Connecticut, New Hamp
shire, New Jersey, New 
Mexico, Texas valstijų. Po 
atstovą ar porą atvyko iš 
daugelio vietų.

Posėdžiavo Sylvan teatre. 
Jaunieji piliečiai aptarė 
daugeli klausimų, pateikė 
rezoliucijas. Suvažia v i m ą 
baigė iškilmingu masiniu 
maršavimu prie Baltojo 
Namo.

Jaunimo reikalavimai
Jaunųjų atstovas Alex

ander Baltajame Name sa
kė:

“Mes kovojame užtikrini
mui sau ateities. Mes rei
kalaujame baigti karą Viet
name. Mes reikalaujame 
tikrai kariauti prieš skur
dą. Mes reikalaujame tei
sės eiti į mokyklą. Mes rei-

kinų komunistų skaldytojiškos 
politikos sako;

“Su didžiu susijaudinimu 
mes stebime taip vadinamos 
proletarinės kultūrinės revo
liucijos pasekmes, kai Vokie
tijos liaudies kultūrinis paliki
mas yra juodinamas. Tai pa
rodo (kinų) užpuolimai ant 
žymiųjų vokiečių kompozito
rių Bacho ir Beethoveno, ku
riuos didžiai vertina viso pa
saulio žmonės.”

Toliau sakoma, jog kinų po
litika padrąsino JAV imperia
lizmo agresyvias jėgas veikti, 
padrąsino “kairiuosius ele
mentus” imtis neleistinų avan- 
tūrų, ir tokiose šalyse, kaip 
Indonezija, padarė baisios ža
los komunistinei partijai ir vi
sam tautiniam demokratiniam 
judėjimui...

Tiesa!

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 55-ieji

kalaujame, kad bilijonai do
lerių, naudojami užmuši
mui nebaltųjų žmonių Viet-
name, būtų panaudojami 
pašalinimui laužynų.”

Kalbėtojas sakė, kad nuo 
čia prasideda kova gatvėse 
darbo žmonių, juodų ir bal
tųjų, apgyventuose rajo
nuose.

Iš rezoliucijų
Tarpe daugiausia disku- 

suotų dalykų buvo ekono
minės problemos, policijos 
brutališkumas ir teisė ne
sutikti. Niekas nepasiprie
šino, kad padėtį reikia tai
syti, ne. Čia svarbu buvo 
surasti priemones, kai]) to 
pagerėjimo siekti.

Jaunimo rezoliucijoje sa
koma:

Ne už ilgo sušaukti vi- 
sašališką k o n f e r e n c i ją 
policijos brutalumui svars
tyti. Remti vietines tuo 
klausimu veikiančias pat- 
rulės grupes. Remti Dea
cons, kurie gelbsti negrams 
apsiginti nuo rasistinių puo
limu.

Reikalauja didžiojo skur
do rajonuose statyti 10 0 
liaudies kultūriniu ir lavi
nimo centru, kiekvienam iš
skiriant po 5 milijonus dole
rių ir statybii bei įrengimų 
darbams samdant jaunuo
lius bedarbius,mokant jiems 
ne mažiau $2 per valandą.

Reikalauja suėjusiems 18 
metu leisti balsuoti. '

Rezoliucijoje anie karą 
sako: “Mes skelbiame na
cionaline kampaniją sustab
dymui siuntimo draftantų i 
Vietnamą ir išlaisvinti Fort 
Hood Tris.”

Taipgi buvo pasiūlytas ir 
priimtas raginimas panai
kinti HUAC (Neamerikinių 
veiksmų komitetą), Senati- 
nę vidaus saugumo komisi
ją ir McCarran istatvma.

Reikia manyti, kad Du- 
Bois klubai, kurie priruoši- 
me šio suvažiavimo taip 
šauniai darbavosi ir suva
žiavime pavyzdingai atsire- 
komendavo, sugrįžę į savo 
rajonus pajudins į darbą 
naujas jėgas, žengs pirmyn 
dar didesnius žingsnius.

Kritikuoja karui 
šaukimo būdą

Rasinės lygybės kongre
so direktorius Floyd Mc
Kissick stipriai kritikavo 
JAV Gynybos sekretorių 
McNamara dėl paskiausiu 
metu paskelbto atmestie
siems drafto. Jam pritarė 
kongresmanas Powell.—Tas 
planas brutalus, — sakė jis. 
—Tai niekas kitas, kaip tik 
užmušinėjimas žmonių, ku
rie nėra elito nariais (po
naičiukais).

McKissick sako, jog kas
met draftavimas po 40,000 
iš atmestųjų silpnesniųjų 
jaunuolių dar daugiau nu
kreiptų amerikiečių jėgų 
balansą Vietname. Nukreip
tų dėl to, kad tie pirmaja
me pašaukime draftui at
mestieji yra iš varguome
nės šeimų, o tai reiškia, 
daugumoje, negrai, puer- 
torikiečiai.

Nurodoma, kad jau ir be 
to specialaus drafto Viet
name militarinese jėgose 20 
procentų amerikiečiu jėgų 
sudaro, negrai, gi šalies gy
ventojų negru yra tik 10%. 
Aiški nelygybei pasidarytų 
dar didesnė.

TSRS atmokės 
sporto nuostolį

Budapeštas. — Tarybų 
Sąjunga ir Lenkija sutiko 
atmokėti 100 tūks t a n č i ų 
nuostolių, kurį Amerikos 
sporto viršininkai sako pa- 
nešę dėl Tarybų Sąjungos 
ir Liaudies Lenkijos šiemet 
atsisakymo Track and 
Field varžybose dalyvauti.

Tarybiniai ir lenkai spor
tininkai išsitraukė iš varžy
bų šių metų liepos mėnesį, 
protestuodami prieš Viet
namo karą, jo žiaurumus.

Track and Field žaidi- 
mai-varžybos amerikie č i u 
su TSRS buvo vykdomi 
tarp 1959 metų iki šių. Ta
rybiniai vyrai nebuvo gavę 
prieš amerikiečius pergalės 
iki 1965 metų susitikimo Ki
jeve. O amerikietės ne
buvo laimėjusios pergalės 
prieš tarybines moteris. 
Taigi, atrodo, varžybos bū
davo bešališkos, draugiš
kos, laimėjimai abišališki. 
Varžybos nutrūko dėl mū
sų vyriausybės karinės po
litikos.

Daugiau kaip 35 procen
tai Hondūro valstiečių ne
turi žemės.

---------------.------ -----:-------------------------------------------------------------f------- ---- -———————

Lietuvos žurnalistų 
suvažiavimas V ilniu j e

VIETNAME ĮSPĖJO
SAUGOTIS ŠNIPŲ

Saigonas. — Čia sklinda 
kalbos, kad, greta aršių 
bomba r d a v i m ų , Šiaurės 
Vietnamas kenčia didelį 
šnipų antpuolį. Dėl to, sa
ko jie, Hanojaus radijas 
jspėjinėja savo miesto ir 
šalies piliečius neklausyti 
svetimųjų kalbų, nežiūrėti 
jų akimis į savo šalies rei
kalus, nepatikėti melais, 
nekartoti priešo skleidžia
mos netiesos.

Prisilaik y d a m i slaptos, 
ispėio Hanojaus radijas, 
“užkimšite priešo ausis ir 
užrišite jų akis, priešas ne
galės sužinoti mūsų milita- 
rinės, politinės, nei ekono
minės padėties, nežinos nei 
mūsų partijos ar vyriausy
bės nusistatymo.”

(Telegrama)
Vilnius. — Šiandien čia 

įvyko Trečiasis Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos suva
žiavimas. Dalyvavo apie 
200 delegatų iš visos Lietu
vos miestų. Į prezidiumą 
užimti vietas buvo pakvies
ti Lietuvoje viešintys Ame
rikos svečiai: įžymus pažan
giojo judėjimo veikėjas 
publicistas Vilniaus univer
siteto Istorijos mokslų gar
bės daktaras Antanas Bim
ba, pažangus rašytojas Fi- 
lipas Bonoskis ir “Laisvės” 
darbuotojas Jonas Gašlū
nas.

Pranešimą apie žurnalistų 
uždavinius ryšium su Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXIII suvažiavimo 
nutarimais padarė Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos valdy
bos pirmininkas Jonas Ka
rosas.

Diskusijose pasisakė 20 
delegatų. Suvažiavimo da
lyviai su dideliu dėmesiu 
išklausė ir Bimbos, Bonos- 
kio ir Gasiūno pasisaky
mus.

Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė suteikti Lietuvos 
Žurnalistų, sąjungos Garbės 
vardą pažangiam JAV lie
tuvių veikėjui, ilgamečiam 
“Vilnies” redaktoriui, žur
nalistui Vincui Andruliui.

Pasibaigus diskusijoms ir 
priėmus eilę nutarimų, įvy
ko valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai. Į valdybą 
išrinkti 47 žmonės, į revi
zijos komisiją—7. Suvažia
vimas taip pat išrinko šešis 
delegatus į Tarybų Sąjun-

gos Žurnalistų sąjungos 
suvažiavimą, kuris įvyks 
Maskvoje.

Tuo suvažiavimas baigė 
savo darbą.

Vaivutskas

Vėliausios žinios
Capetown, Pietų Afrika.— 

Pietų Afrikos premjeras 
Hendrik F. Verwoerd tapo 
paskerstas parlamento rū
muose. Jo žudytojas — Di
mitri Stifianos, sakoma, 
graikų kilmės jaunas vyras. 
Verwoerd buvo baisus ra
sistas, didelis negrų prie
šas.

Tucson, Arizona.Rugsėjo 
14 d., po ilgos ligos mirė 
83 metų sulaukusi Marga
ret Sanger. Ji buvo pionie
rė organizavime gimdymo 
kontrolės judėjimo. (Apie 
ją bus plačiau sekamose lai
dose.)

New York. — Demokra
tų partijos suvaž i a v i m e 
Buffalo mieste buvd nomi
nuotas kandidatu į valsti
jos gubernatorių Frank D. 
O’Connor.

Liberalų partija į Niujor
ko valstijos gubernatorius 
kandidatu stato Franklin 
D. Roosevelt, Jr.

Respublikonų partijos 
kandidatas — Nelson Rock- 
efelleris, dabartinis guber
natorius. Respublikonai at
laikė savo suvažiavimą Ro- 
chesteryje.

O konservatyviai respub
likonai stato savo kandida
tu į gubernatoriaus postą 
tūlą Adams.

Kas padėjo “Workerio” 
leidykloje bombą?

Naktį iš praėjusio šešta
dienio į sekmadienį apie 4 
v. ryto, sprogo bomba na
me, kuriame yra JAV Ko
munistų partijos vyriausias 
ofisas ir anglų kalba laik
raščio “The Worker” leidy
kla. Tasai namas stovi po 
num. 23 West 26th St., Man- 
hattane.

Bomba, sakoma, buvo 
“namų darbo,” bet galinga: 
jos sprogimas pirmajame 
aukšte, kur yra laikraščio 
leidykla, viską pavertė į 
šipulius. Antrojo ir trečio
jo aukštų langų stiklai su
dužo, išsitaškė. Kitų pasta
tų, arčiau stovėjusių langų 
stiklai net dešimtajame 
aukšte į šmotelius pavirto.

Kitoje gatvės pusėje nuo 
šio pastato stovi Serbų sta
čiatikių bažnyčios katedra, 
— kai kurie jos langai, ypa
tingai gražiai išpuošti, žy
mių dailininkų gaminti vit
ražiniai stiklai subyrėjo; 
katedros priešakys “apdra
skytas’' bombos skeveldrų.

Įdomu tai, kad šios kated
ros parapijiečių didelė dau
guma, sakoma, yra griežtai 
nusistačiusi prieš Jugosla
vijos komunistų vadovo Ti
to politiką.

Jau ne pirmą kartą liau
dies priešai čia bandė pada
ryti darbininkų įstaigai ža
los: šių metų Gegužės Pir
mąją jie čia pat taipgi metė 
bombą, bet ji nepadarė tiek 
nuostolių tuomet, kiek šiuo 
tarpu.

Gerai, kad eksplozijos me
tu leidykloje nebuvo žmo
nių, tai nieko neužmušė.

Bet kas gi bombą pade- 
jo?

Tuojau, kai tik buvo pa
skelbta žinia apie bombos 
eksploziją, atvyko laikraš-

čio leidėjas James E. Jack- 
son, taip pat atvyko ir JAV 
Komunistų partijos pirmi
ninkas Harry Winston. At
lėkė buržuazinės spaudos ir 
TV korespondentai ir pra
dėjo vadovų prašyti infor
macijų, — kas, jų nuomo
ne, atliko tokį baisų darbą?

Policija aiškina: kažkas 
bombą įnešė į namo rūsį ir 
ten ją padėjo; policija ne
tiki, kad kas nors būtų ją 
atvežęs. FBI agentai sako, 
kad jie tirią, ir kai ką jau 
padavę miesto policijai — 
padavę pavardes tokių, ku
rie grąsinę Komunistų par
tiją “išeksploduoti”.

Jacksonas sako, kad bom
bą padėjo dešinieji teroris
tai; tai tie patys sąmoksli
ninkai, sako jis, kurie Čika
goje naudoja terorą prieš 
kovotojus už pilietines žmo
nėms teises.

Harry Winston teigia, 
kad piktadariai, padėję 
bombą, yra. iš organizuotų 
kriminalistų-fašistų abazo, 
iš pastogės ultra dešiniųjų 
teroristų, kurie laisvai sau 
veikia ir nieks jiems nieko 
nedaro.

Abudu kalbėtojai priminė 
vieną ypatingą dalyką: FBI 
šį pastatą tėmija dieną ir 
naktį, tuo būdu FBI sekliai 
turėtų žinoti ir kas bombą 
padėjo!

“Workerio” laida išeis 
penktadienį, ir ten, be abe
jojimo, bus plačiau parašy
ta, kas ir kaip.
• O mes galime tiek pridė
ti: joks teroras niekad ne
sulaikė ir nesulaikys liau
dies judėjimo už taiką, už 
laisvę, už gražesnį darbo 
žmonėms rytoju!

Ns.

Vietname netekome 
361 lėktuvo

Saigonas. — Gale praėju
sios savaitės bombarduo
jant Šiaurės Vietnamą 
Amerikos jėgos vėl neteko 
dviejų lėktuvų.

Iki Labor Day amerikinės 
karo jėgos viso neteko 357 
lėktuvų.

Kadangi ten dabar lietin
gasis sezonas, bomberiai 
pasikelia virš debesų ir iš 
ten barsto bombas, nematy
dami, kur jos krinta. Apie 
9 mylios j pietus nuo Da- 
nang, sakoma, daug žmonių 
žuvo ir apie 120 žolėmis 
dengtų namukų ar kitų pa
statų sunaikinta.

Jungi Valstijų lėktuvą 
apšaudė kinus

Hong Kong. — Čia girdi
mos žinios skelbia, kad 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
apšaudė ir paskandino Ki
nijos prekybinį laivą, o ki
tą sužalojo Tonkino įlanko
je. Puolimas įvykdytas 
Darbo šventės dieną. Už
mušė 9 kiniečius jūrininkus 
ir 7 sužeidė.

DARBO ŠVENTĖS METU 
NETIKĖTOS MIRTYS 
Trijų dienų šventėms pa

sibaigus pirmadienio vaka
ro 11 valandą jau buvo už- 
rekorduota 605. Pernai per 
tiek pat laiko žuvo 564. 
Bet, sako tų skaičių rinkė
jai, čia nieko naujo — bile 
savaitgalį per 3 dienas mes 
neseniai registravom 505 
asmenis.

VIETNAMIEČIAI 
APŠAUDĖ BAZĘ

Saigonas. — Rugsėjo 4-os 
priešaušrį JAV Pirmosios 
Cavalry divizijos (Airmo
bile) kariai buvo išsiųsti 
medžioti liaudiečių savo ba
zės apylinkėje.

Prieš pusiaunaktį liaudie- 
čiai buvo apšaudę amerikie
čių bazę. Manyta, kad liau- 
diečiai ten pat slypi. Divi
zijos nariai pradėjo puoli
mą, bet, sako pranešimas, 
liaudiečiai susiliejo su nak
timi ir dingo.

Šiais metais Burmos auk
štosiose mokyklose mokysis 
11 tūkstančių jaunuolių.
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Gus Hall Suomijoje
JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS generalinis sekre- 

torius Gus Hali, iš Maskvos š. m. rugpiūčio 25 d. užsu
ko į Suomiją.

Pasirodo, kad Gus HalFo abudu tėvai buvo gimę ir 
augę Suomijoje. Paskui atvyko į JAV ir čia gimė jų 
sūnus, dabartinis komunistų vadovas.

Į Suomiją jį kvietė tos šalies Komunistų partija, ku
ri yra didelė, turinti 50,000 narių, ir šiuo metu įeina į 
Suomijos valdžią. Tos partijos spaudos tiražas siekia 
apie 95,000 egz-

Nuvykęs į Suomiją, Gus Hali nebuvo “svetimas.” 
Pasirodo, jis moka savo tėvų suomių kalbą, ir jis ja 
kalbėjo per televiziją, per radiją, su žmonėmis.

Su Gus Hali keliauja ir jo žmona Elizabetha, taipgi 
sūnus Arvo. Keliauja su jais ir įžymus JAV komunistų 
veikėjas Arnold* Johnsonas. Pastarasis “Workeryje” ra
šo kelionės įspūdžius; jis aprašė ir tą Gus HalFo trijų 
dienų vizitą Suomijoje.

Visur, kur tik jis pasirodė, suomiai dideliu entuziaz
mu HalFą priėmė, sveikino, kaip didelį žmogų, kaip ko
votoją už taiką ir už socializmą. Suomijos komunistai iš 
provincijos siuntė į Hjelsinkius laiškus ir telegramas, 
prašant, kad Gus Hali aplankytų visą kraštą, visą Suo
miją, kad jis pažintų savo tėvų krašto žmones, o žmo
nės—jį.

Iš Helsinkiu Gus Hali vėl grįžo atgal į Leningradą, 
į Tarybų Sąjungą.

LABAI LABAI svarbu, kai vaikai aplanko savo tė
vų žemę. Kaip būtų gražu ir naudinga, jei, sakysime, 
Amerikoje gimę lietuvių kilmės sūnūs ir dukros aplanky
tų Lietuvą! Kiek moralės naudos jie padarytų sau! Tu
rėtų vykti aplankyti savo tėvų žemę ne tik tie, kurie 
moka lietuviškai šnekėti, o ir tie, kurie visai nemoka. 
Ten galėtų laisvai anglų kalba susišnekėti!

U Thant turėtų pasilikti 
generalinio sekretoriaus poste

TUOJ ATSIDARYS JUNGTINIŲ Tautų asamblėjos 
metinė sesija. Vienas vyriausių klausimų prieš jos akis 
atsistos: ką daryti su sekretorium?

Jungtinių Tautų Organizacija savo generalinį sek
retorių renka kas penkeri metai. Per pastaruosius pen
kerius metus generaliniu sekretorium buvo įžymus Bur
iuos politikas U Thant. Visi pripažįsta, kad jis buvo ge
ras, apdairus, nešališkas sekretorius, labai rūpinosi, kad 
pasaulyje būtų taika, kad į Jungtines Tautas būtų pri
imta visos pasaulio valstybės, o svarbiausia — Kinija su 
700,000,000 gyventojų.

Bet U Thant gerų norų imperialistai neklausė ir 
neklauso: jie pradėjo baisų karą Vietname. U Thant 
dėjo visas pastangas, kad karas būtų sulaikytas, tačiau 
jo balso Washingtonas neklauso.

Na, ir baigiantis jo tarnybos terminui—su š. m. lap
kričio mėn. pradžia, U Thant pareiškė, kad jis kitam ter
minui nekandidatuos į generalinius sekretorius.

JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Goldbergas 
viešai prašė, kad U Thantas savo nusistatymą pakeistų, 
kad apsiimtų dar penkeriems metams būti generaliniu 
sekretorium. Bet atrodo, kad vargiai iš to kas išeis. 
Jei, užuot prašęs, Goldbergas būtų pasakęs, jog JAV su
laiko savo agresiją Pietryčių Azijoje, tai, aišku, U Than
tas tuojau būtų apsiėmęs kandidatuoti dar penkeriems 
metams generalinio sekretoriaus pareigoms.

Reikia viską daryti, kad U Thantas pasiliktų JT ge
neraliniu sekretorium. Tai ne mūsų vienų noras; tai no
ras milijonų pasaulio žmonių.

MARIJONŲ PATARIMAS 
ROBERTUI KENEDŽIUI

Amerikos žmonėse popu
liarėja senatorius Robertas 
Kenedis, buvusio preziden
to Kenedžio brolis. Skel
biama, kad šiandien R. Ke
nedis yra kur kas populia
resnis už prez. Johnsoną. 
Tai labai nepatinka Johnso- 
nui, o dar labiau nepatinka 
vice-prezidentui Humphre- 
jui.

Pastarasis galvoja, jog 
Kenedis veržiasi į vice-pre- 
zidentus, kad 1968 metais, 
kai bus (jei iš viso bus) no
minuotas kandidatu prezi
dento vietai Johnsonas, tai 
Humphrey nebebus nomi
nuotas, — jo vieton parti
jos suvažiavimas paskirsiąs 
Kenedį. Na, o tuomet, kai 
ateis 1972-ieji metai, tai 
Robertas Kenedis ir bus 
nominuotas prezidento vie
tai, ir bus išrinktas.

Taip kai kurie buržuazi
niai politikieriai galvoja. 
Taip mislija ir Čikagos ma
rijonų laikraščio redakto
riai.'

Dėl to marijonų “Drau
gas” duoda pamokslėlį sen. 
Kenedžiui. Tik dirstelėki- 
kime:

Ta pačia proga tektų tarti 
žodį apie labai ambicingo ir 
savo ruožtu gabaus sen. R. 
Kennedžio užsieninę politikų. 
Jei jis nepakeis dabartinio sa
vo nusistatymo kritikuoti pre
zidento Johnsono vedama li
niją . .. jis greit neteks savo 
populiarumo ir sumažins savo 
galimybes bet kada patekti į 
Baltuosius rūmus. šiandien 
visa sveikai galvojanti visuo
menė remia Johnsono žygius 
Vietname . . . tuo tarpu sen. 
Robert Kennedy yra linkęs 
sulaikyti karo mūšius ir tartis 
su priešu apie taiką, kas reik
štų Amerikos ir Vakarų demo
kratijų didelį pralaimėjimą ir 
išstatymą į komunizmo pavo
jų daugelį pasaulio laisvųjų 
kraštų.

Lietuviškieji klerikalai, 
ypatingai marijonų zokono 
lyderiai, visomis keturiomis 
stoja už tai, kad karas 
Vietname juo ilgiau tęstųsi. 
Jie stoja (liežuviu) ir už 
pasaulinį karą. Jiems, kaip 
geriems Kristaus ir jo mo
tinos Marijos pasekėjams, 
geriau lavonas negu raudo
nas. Va, kodėl jie teikia to
kius patarimus sen. Kene
džiui. Ir tai darydami, jie 
meluoja, būk “visa sveikai 
galvojanti visuomenė” re
mia prezidento Johnsono 
politiką.

Johnsonas rūpinasi dėl 
to, kad jo karinė politika 
veda visą šalį ir jį patį į la
bai negarbingą ateitį. O 
sen. Robert Kenedis, tai 
matydamas, ima kai kada 
ir prasižioja, kad karą 
Vietname reikėtų kaip nors 
baigti, ir amerikiečiai už 
tai jį labai gerbia.

-Praėjusį penktadienį, grį
žęs iš vasarnamio, aplankė 
mūsų redakciją įžymus pu
blicistas - rašytojas d-ras 
Antanas Petriką. Jis atne
šė geroką pluoštą raštų 
“Laisvei” ir straipsnį žur
nalui “Šviesai”. Besikal
bant, svečias prasitaria:

— Rytoj bus mano gimta
dienis, bet Margareta ir aš 
esame užkviesti į vieną su
tuoktuvių balių...

Aš žinojau, kad šiemet 
jam sukaks 75-ri metai,, bet 
vis galvojau, jog tai bus vė
liau, rudenį.

Antanas Petriką gimė 
1891 m. rugsėjo 3 d. Stepo
nų kaime, Paežerių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrity
je. Į JAV atvyko 1910 me
tais. Apsigyveno Brooklyn e 
ir čia per visą tą laiką te
begyvena.

Kaip kiekvienam ' kitam 
jaunam darbo žmogui, at
vykus į “aukso šalį”, A. Pe
trikai teko visko pernešti-, 
kelias nebuvo rožėmis klo
tas. Bet jis dirbo ir mokė
si, mokėsi ir dii’bo. Įsirašė 
į pažangiąsias lietuvių or
ganizacijas. Pradėjo rašinė
ti “Kovai”, paskui “Lais
vei”, ir vis ruošėsi įstoti , į 
aukštąją mokyklą, kad pa
siektų kokią noi's profesiją.

1917 m. įstojo į Niujorko 
College of Dental and Oral 
Surgery ir 1921 metais jį 
baigė su dantų gydytojo (D. 
D.S.) diplomu.

D-ras A. Petriką buvo 
pirmas lietuvis dantų gydy
tojas Niujorko mieste; jis 
visuomet gydytojo kabinetą 
turėjo Brooklyne. Dantų 
gydytojo darbas sunkus, 
įtemptas, reikalingas “gerų 
nervų”. Ir d-ras A. Petriką 
dirbo ilgas valandas, saky
čiau, sunkiai dirbo, iki, pa
galiau, 1959 metais padėjo 
profesiją į šalį ir nusitarė 
gyventi pensininko gyveni
mu. Abudu su Margareta 
tebegyvena Brooklyne. Va
saromis daugiausiai laiko 
praleidžia savo vasarnamy
je Niujorko valstijos Cats
kill kalnuose.

Vilniečiams yra kur pailsėti. (J. Sabo nuotrauka).

Jubiliato vyriausias nuo
pelnas, mūsų akimis, yra ne 
tas, kad jis — dantų gydy
tojas. Lietuvių dantų gydy
tojų ir medikų JAV yra ne
maža.

D-rą A. Petriką vainikuo
ja jo ilgametė veikla žurna- 
lizmo bei publicistikos sri
tyje. Nežinau, kiek iš viso 
jis bus parašęs mūsų spau
dai straipsnių, bet žinau, 
jog daug—-šimtus, ir gerų, 
pamokančių straipsnių. 
Jei. visus sudėtum į krūvą, 
būtų keletas didėlių tomų 
knygų. Rašyti- jis pradėjo 
prieš daugiau kaip penkias
dešimt metų. Ir vis rašo ir 
rašo! ■ •; •

Be to jis yra išleidęs ir 
knygų: “Atmosfera”, “Den- 
tigterijos Ą-B-C”,. ’’Tūli 

’mūsų parazitai”, “Lietuvių 
Tautinio atgimimo pionie

riai”, Br. Vargšo-Laucevi- 
čiaus monografiją, “Apie 
šventraštį, religijas ir ink
viziciją”, “LLD ir pažan
gieji Amerikos lietuviai”, 
ir kt.

Be abejojimo, pats stam
biausias jo veikalas yra 
“LLD ir pažangieji Ameri
kos Lietuivai”. Daug daug 
darbo autorius jin įdėjo! 

.Per apie trejus metus jis 
dirbo — pirmiau rinko me
džiagą, o paskui rašė, taisė 
ir perrašė. Medžiagos te
galėjo daugiausia surasti 
tik “Laisvėje”. Na, ir čia 
jis ją medžiojo. Atvyks į 
redakciją, pasiims vienerių 
ar dviejų metų “Laisvės” 
komplektus, vežasi juos na
mo. Ten atsargiai versda
mas pageltusį lapą po lapo, 
suradęs ką nors žingeides- 
nio, jam reikalingesnio, pa
sižymi, nusirašo. Apie 50- 
ties metų visus “Laisvės” 
komplektus atsargiai per
žiūrėti ir medžiagos pasi
semti, nėra juokas!

Ir už šį ilgą, įkirų, sunkų 
darbą d-ras A. Petriką iš 
LDD neėmė nei vieno cen
to!

Jis ir visuomenininkas. 
Buvęs mūsų Literatūros 
D-jos pirmininkas; kadai
se gyvavusioje Niujorko 
lietuvių profesionalų d-joje 
pirmininkavo' per vienerius 
metus, o keletą metų buvo 
sekretorius.

Vieną didžiausių žygių 
savo gyvenime d-ras A. Pe
triką atliko šiais metais mu 
vykdamas į Tarybų i Lietu
vą. Išbuvo jis ten apie sepr 
tynias savaites.* Pavažinėjo, 
pakeliavo, gerokai apsidai
rė. •• ' ■

Reikia atsiminti,. kad A. 
Petriką, kaip ir daugelis 
mūsų, jaunas iškeliavo iš 
Lietuvos, jos iš tikrųjų ne
matęs — tematė tik nedide
lę savo tėviškės aplinkėlę. 
O per visą savo subrendu
sį gyvenimą jis Lietuva ir. 
jos žmonių gyvenimu labai 
domėjosi, sielojosi. Su dai
geliu kultūrininkų—rašyto
jų, mokslininkų, visuomeni
ninkų — per metų eilę vedė 
korespondenciją. Kai ku
riuose žurnaluose Lietuvo
je bendradarbiavo (kadai
se “Kultūroje”, o šiuo tar
pu žurnale “Mokslas ir gy
venimas”).

Ir štai jis pasiryžta pa
matyti Lietuvą, paspausti 
rankas bičiuliams-drau- 
gams, aplankyti tėviškę.

Iš Lietuvos A. Petriką 
grįžo tvirtesnis fiziškai ir su 
kupina galva puikių įspū
džių. Ilgai nedelsęs, sėdo 
jis ir išdėstė juos popieriu
je ir, kaip sakiau, įteikė 
mums, kad galėtume spaus
dinti “Laisvėje”.

Šnekamės, juokaujame.
—-Vadinasi, tris ketvirta

dalius amžiaus jau išvilkau, 
—sako d-ras A. Petriką.

—- O kaip bus su ketvir
tuoju—išvilks!?

— Abejoju!—juokiasi jis.
—Bandykite!—sakau. — 

Esate mums labai labai rei
kalingas.

D-ras A. Petriką šiuo me
tu atrodo lankstus, gyvas, 
gajus. Linkiu jam tokiuo ir 
būti ilgai ilgai. To paties ir 
Margaretai!

Rojus Mizara
PS. Rugsėjo 2 dieną Vil

niuje A. Petriką buvo iškil
mingai pagerbtas: suteiktas 
jam Nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas. Šia 
proga, mūsų skaitytojų var
du, širdingai sveikinu ger
biama jubiliata!

R. M.

Beveik prieš dvidešimt 
metų, 1946-ųjų spalio 15- 
ąją, Niurnberge atsiskaity
mo nakties sulaukė svar
biausieji' kariniai nusikaltė
liai.

Tačiau šiandien valdan
tieji Vakarų Vo k i e t i j o s 
sluoksniai sudaro palankią 
dirvą nacizmui atgimti. 
VFR jau veikia 113 nacio
nalistinių partijų bei orga
nizacijų. Nūdieniai “fiure
riai” ir maži “fiureriukai” 
pamiršo savo pirmtakų liki
mą. Priminsime jį vieno 
vokiečio lūpomis.

Neseniai Vakarų Vokieti
jos žurnale “Štern” pasiro
dė Vilhelmo Hegnerio pri
siminimai apie atsiskaitymo 
naktį p.’?š 20 metų. Tada 
V. Hegneris, kaip vokiečių 
liudininkas, stebėjo mirties 
bausmės vykdymą nacisti
niams vadeivoms. Netgi ir 
jo pasakojime, kaip visoje 
Vakarų Vokietijos propa
gandoje, jaučiama tenden
cija aukštinti nacistus...

Sutrumpinę atpasakosime 
kai kuriuos epizodus iš V. 
Hegnerio prisiminimų.

... Mus atvedė į spaudos 
biuro patalpas. Ten buvo 
tiktai žurnalistai. Kituose 
kambariuose stovėjo lovos. 
Galėjome pagulėti, pasklai
dyti žurnalus.

Vėliau su amerikiečių pul
kininku perėjome tamsų 
koridorių, laiptais pakilome 
į viršų. Atsidūrėme didelė
je patalpoje, abipus ‘ kurios 
buvo įrengtos kalėjimo ka
meros. Prie kiekvienos ka
meros slapto langelio sto
vėjo' amerikiečių kareivis ir 
nenuleido: akių nuo kalinio, 
•žurnalistai ėjo nuo durų 
prie durų,' susidomėję žiū
rėjo' į kameras, kuriose sė
dėjo nuteistieji mirti. Aš 
ir Leistneris (antrasis vo
kiečių liudininkas) tokio no
ro neturėjome.

... Apie pusę vienuoliktos 
nakties kalėjimo komen
dantas, amerikiečių pulki
ninkas Endriusas pasiūlė 
Leistneriui ir man sekti 
paskui jį. Netrukus buvo 
pranešta apie Geringo nu
sižudymą. Mus nuvedė į jo 
kamerą. Jis gulėjo lovoje. 
Viršutinė kūno dalis iki 
pusės buvo pridengta švie
sia žydrais žirneliais mar
ginta striuke. Iš pižamos 
kelnių styrančios pėdos jau 
mėlynavo.

Kaip žinau, niekas nega
lėjo išaiškinti, kokiu keliu 
Geringas gavo nuodų. Be 
abejonės, tokių galimybių 
buvo. Netgi kalėjime jis 
priiminėjo lankytojus. Vo
kiečių belaisviai dirbo fel
čeriais amerikiečių gydyto
jų žinioje ir virtuvėje. Ru
sai priekaištavo amerikie
čiams, kad vienas šių žmo
nių galėjo įduoti Geringui 
nuodų.

Po to m u m s praneša 
kontrolinės tarybos n u t a - 
tarimą, kad būtina dar 
kartą paskelbti mirties 
nuosprendį visiems nu
teistiesiems, dalyv a u j a n t 
dviem vokiečių liudinin
kams. Turime eiti į kiek
vieną kamerą. Daugelis pa
smerktųjų tyli. Štreicheris 
storžieviškai burbteli, kad 
jau viską girdėjo. Zauke- 
lis keiksnojasi: jis gerbiąs 
amerikiečių karius, bet nie- 
kados nejautęs pagarbos 
Amerikos teisėtvarkai.

Suskamba retežiai. Da
bar jau niekas pats nenu
sižudys.

... Gimnastikos salėje 
trejos kartuvės. Į kiekvie

nas veda trylika medinių 
laiptelių. Aš ir Leistneris— 
du vokiečiai, kurių nepa
kars.

Įeina pulkininkas Endriu
sas, paskui jį seka ka
lėjimo kunigai — katalikas 
ir protestantas. Paskui juos, 
tarp dviejų ameri kiečių 
kareivių, eina pabalęs Ri
bentropas, buvęs hitleri
nis užsienio reikalų minist- < 
ras. Jį veda prie kartuvių. 
Amerikietis klausia: “Pa
vardė! Vardas!” Vertėjas 
verčia. Kalinys atsako : 
Joachimas f o n Ribentro
pas.” Jis kopia trylika laip
tų. Tardantis ir vertėjas li
pa kartu.

... Tryliktasis laiptas... 
Amerikietis klausia, vertė
jas verčia: “Ar norite dar 
ką nors pasakyti?’’

Ribentropas: “Viešpatie, 
apgink Vokietiją! Viešpa
tie, priglausk ramybėje ma
no sielą...”

Sargybinis riša Ribentro
po kojas. Budelis, žemaūgis 
amerikiečių kareivis, užme
ta pasmerktajam ant gal
vos juodą maišą. Užriša, 
užmeta kilpą.

Evangelikų dvasiniu kas 
meldžiasi... Pasmerktasis 
pakimba... Maždaug po 10 
minučių rusų gydytojas su 
dviem savo kolegomis ame
rikiečiais konstatuoja mir
tį.

... Įveda generolą feld
maršalą Vilhelmą Keitelį. 
Kelnės generoliškos, su rau
donais lampasais. Jis pa
blyškęs, išsiblaškęs. Pasku
tinis žodis: “...Iki manęs 
daugiau kaip du milijonai 
vokiečių kareivių atidavė 
gyvybę už savo tėvynę. Aš 
seku paskui savo sūnus. 
Viskas vardan Vokietijos.”

Nusikaltėlius karia dve
jomis kartuvėmis.

Ant ešafoto veda Kalten- 
brunerį, Rozenbergą, Fran
ką, Friką, Štreicherį.

“Hail Hitler!—rėkia jis.— 
O dabar pas dievą...”

Apie pusę trečios nakties 
įveda Fricą Zaukelį: “Aš 
mirštu nekaltai. Nuospren
dis neteisingas...”

Kariška uniforma įeina 
generolas pulkininkas Al
fredas Jodlis. Jo paskuti
niai žodžiai: “Sveikinu ta
ve, Vokietija!”

Paskutinį karia Artūrą 
Zeis-Inkvartą. Laikrodžio 
rodyklės artėja prie trijų. 
Pasmerktasis šlubčioja, 
lipa paskutiniaisiais savo 
gyvenimo laiptais.

Per pertraukas tarp ko
rimo rūkoma, išnešami la
vonai. Pabaigoje atvelka 
Geringo lavoną. Matyt, 
tam, kad dar kartą įsiti
kintų, jog jis miręs.

• Tą naktį mes neužmigo
me.

(Iš žurnalo “Švyturys”)

Nevedimiems tėvams 
bus sunkumų

Monmouth rajone nevedę 
tėvai gali susidurti su per
sekiojimu, jeigu jie prašys 
pašalpos. Vėliausias New 
Jersey valstijos įstatymas 
nusako traukimą teisman. > 
ir gali nuteisti į kalėjimą 
už gyvenimą poroje jei abu 
ar vienas kuris tebėra vedę 
su kitais.

Nuėjusiems pašalpos pra
šyti bus įteikti atitinkami 
klausimai. Nusikalstamumo 
aplikantai turi būti pavesti 
prokuratūrai. Bet, sako, 
aplikantai bus įspėti apie 
aplikacijoje esamus klausi
mus.
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Krislai iš Lietuvos Šiauliai šiandien ST. PETERSBURG, FLA.
(Laiškas iš Vilniaus) 

Lietuvos balsas girdėti toli
Šiomis dienomis teko būti 

gana toli nuo Lietuvos — 
net už Kaukazo kalnų. Tu
rėjau su savimi radio tran
zistorinį aparatą, nes įdo
mu pasiklausyti naujienas 
iš įvairių šalių, o pirmiau
siai, žinoma, iš Lietuvos. Ir 
džiugu buvo labai aiškiai 
girdėti .radio transliacijas iš 
Vilniaus, kurios siunčiamos 
specialiai užsienyje gyvenan
tiems tautiečiams. Vilniaus lai
ku siunčiamos lygiai 12 va
landą naktį, tai reiškia pa
gal Londono (Grinvičiaus) 
laiką 9 valanda vakaro. Tai 
Niujorke bus apie 5 valan
dą vakaro, rodos. Paskui 
transliacija kartojama už 
pusantros valandos. Kai esi 
toliau nuo Lietuvos labai 
malonu girdėti žinias iš ten, 
o taip pat lietuviškas dai
nas ir muziką. Turbūt toji 
radijo programa girdėti ir 
Amerikoje. Jei girdžiu ne
dideliu tranzistorių, tai 
daug geriau turėtų būti 
girdėti didesniais radijo 
priimtuvais. Tai geras ryšis 
su Tėvyne, kuri norėčiau 
patarti panaudoti.
Australiečiai sužinos tiesą 

apie Lietuvą
Lietuvoje kelias dienas 

viešėjo du žymūs Australi
jos pažangūs veikėjai—Au
stralijos Komunistų parti
jos pirmininkas R. Dikso- 
nas ir laikraščio “Tribiun” 
redaktorius A. Robertso- 
nas.

Susidomėjimą Lietuva ir 
kitomis Pabaltijo respubli
komis jiems sukėlė susiti
kimai su Tarybiniais depu
tatais (jų tarpe ir su J. Pa- 
leckiu) šį pavasarį laike 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos sesijos Kanberoje. Tam 
tikrą įtaką turėjo ir “dipu
kų” suruošti triukšmeliai, 
kuriais norėta pakenkti Ta
rybų Lietuvai. Pažangūs 
australiečiai sumanė patys 
atsilankyti Lietuvoj ir susi
pažinti su socialistiniu Lie
tuvos gyvenimu. Svečiai ap
lankė keletą Lietuvos mies
tu, pabuvojo pramonės įmo
nėse, kultūros įstaigose, 
mokyklose, kalbėjosi su 
žurnalistais ir rašytojais. 
Ypatinga dėmesį jie atkrei
pė į daiktinius įrodymus, 
dokumentus ir vietas ir kit
ką, kas liudija apie hitleri
ninkų ir jų sėbrų lietuviškų 
nacionalistų kruvinus dar
bus, kurių aukomis žuvo 
šimtai tūkstančiu Lietuvos 
žmonių. Jie surinko daug 
medžiagos, nuvainikuojan
čios reakcininku platinamus 
užsienyje šmeižtus ir mela
gingus kaltinimus, kuriais 
mėgsta užsieniečius klaidin
ti vadinamieji “vaduotojai’'.
Jie norėtų grąžinti nagines 

ir žagres...
Reakcininkų spaudoje už

sienyje kiekviena proga 
kartojami plepalai apie Lie
tuvos pramonės išaugimą. 
Ne taip seniai teko skaityti 
apie naują trikotažo gamy
klą. Girdi, esą Lietuvai tiek 
trikotažo nereikia, tad ir to
kia gamykla nereikalinga, 
o ir apskritai pramonės plė
timas esąs naudingas ne 
Lietuvai, o Rusijai ar ki
toms respublikoms, žinoma, 
kiekvienas galvojas ir šiek 
tiek apie ekonomiką nusi
manąs žmogus gali tik pa
sijuokti iš tokių reakcinin
kų demagoginių išvedžioji
mų, skirtų neišmanėliams 
apgaudinėti.

Joneliais durneliais kitus 

laikančių reakcinių “eko
nomistų” reikia užklausti, 
ar Šveicarijai reikalinga 
tiek laikrodžių kiek gami
na jos pramonė? Ar mažy
tei Liuksemburgo hercogys
tei reikalingi tie 3 milijo
nai tonų plieno, kurie kas
met joje gaminami? O ką 
pasakysit apie Ispanijos 
pramonę, kuri užverčia sa
vo gaminiais visą pasaulį? 
Ar ne tą patį stengiasi da
ryti JAV, Anglijos, Vokie
tijos, Švedijos ir kitų indu
strinių šalių pramonė?

Buvo kadaise Lietuvoje 
tokie “ekonomistai”, kaip 
Tūbelis, kuris skelbė, kad 
Lietuva turi verstis natūra
liu ūkiu, nesivaikyti nei 
pramonės plėtimo, jokių 
naujovių neieškoti. Tokie 
ponai bijojo spartesnio dar
bininkų klasės išaugimo, 
mes ir toji neskaitlinga dar
bininkija Lietuvos buržua
zijai daug nemalonumų da
rė. O kad šimtai tūkstan
čių Lietuvos darbo žmonių 
stumdosi be darbo arba 
emigruoja iš Lietuvos į vi
sokias Brazilijas jiems ne
rūpėjo.

Buvusiems ponams, buvu
siems Lietuvos išnaudoto
jams apmaudu ir širdį 
skauda dėl to, kad taip iš
augusi Lietuvos pramonė 
yra ne jų rankose, ne jiems 
teikia pelną, bet ji yra dar
bo žmonių rankose, kad Lie
tuvos darbo žmonės turi iš 
jos naudą, kad visas pelnas 
eina darbo žmonių gerovei 
ir kultūrai kelti.

Buvusieji ponai bevelytų 
matyti Lietuvą naginėta ir 
vyžuota, su klajojančių el
getų būriais, kokia ji buvo 
buržuazijai valdant, kad ne 
traktoriai ir kombainai, bet 
senosios žagrės ir arklai 
būtų Lietuvos artojų įran
kiais.

Ne, buvusieji ponuliai, 
kaip jūs ten bepurščiotu- 
mėt, nepasuksit istorijos 
rato atgal, tuščios jūsų pa
stangos.
Vilnius — turistų miestas

Štai ką pareiškė spaudoje 
Vilniaus miesto ekskursijų 
valdybos viršininko pava
duotoja A. Bileišytė:

Gražėja Tarybų Lietuvos 
sostinė. Gyventojai jau se
niai priprato, kad įvairiose 
Vilniaus vietose bet kuriuo 
dienos metu galima sutikti 
grupes turistų, susipažįs
tančių su arcihtektūrinė- 
mis bei istorinėmis įžymy
bėmis, su naujomis staty
bomis.

Turistai — tai Lietuvos 
miesto ir kaimo darbo žmo
nės, svečiai iš broliškų tary
biniu respublikų, o taip pat 
iš užsienio. Vieni atvažiuo
ja grupėmis, kiti, važiuoda
mi pro Vilnių, užsilaiko ke
lioms dienoms susipažinti 
su mūsų sostine. Visi jie 
svetingai sutinkami ekskur
sijų biure. Dabar daugiau 
kaip šimtas ekskursijų va
dovų yra Vilniuje, jų dau
guma savanoriai-visuome- 
ninkai. Darbo jie turi daug. 
Šiemet respubliką aplankė 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
ekskursijų — apie 300 tūks
tančių turistų iš įvairiau
siu mūsų šalies kampelių, 
o taip pat iš užsienio. Va
saros metu Vilniuje kas
dien įvyksta po 40-50 eks
kursijų. Dideliu populiaru
mu naudojasi ekskursijų 
maršrutai “Socialistinis Vil
nius”, “Vilniaus revoliucinė 
praeitis” ir k.

Ekskursijų valdybos dar
buotojai paruošė naują

Palyginti su kitais Lietu
vos miestais, praeitas ka
ras Šiauliams paliko bene 
pačias giliausias žaizdas. 
Beveik visas miestas, ypač 
jo centrinė dalis, buvo nu
šluota nuo žemės pavir
šiaus. Gražiausių pastatų 
ir ištisų gatvių vietoje bu
vo likę griuvėsiai ir degė
siai, pelenai ir ugniavietės. 
Klaikius sugriauto miesto 
vaizdus, užfiksuotus nuo
traukose. saugo “Aušros” 
etnografinis muziejus.

Dabartiniai Šiauliai—vie
nas sparčiausiai augančių 
Tarybų Lietuvos miestų, 
judrus transporto mazgas, 
stambus pramonės centras. 
Šiemet gyventojų skaičius 
Šiauliuose prašoko 78,000. 
Tai daugiau negu 3 kartus 
viršija prieškarini šio 
miesto gyventojų skaičių.

Neperseniausiai Šiauliai 
garsėjo tik odų išdirbimo 
ir avalvnės pramone, mais
to produktų gamyba. Pa
staraisiais metais šiaulie
čiai praturtėjo stambia 
gelžbetoninių konstrukcijų 
g a m v k 1 a, kuri išleidžia 
šiuolaikinius surenkamuo
sius daugiabučius namus, o 
taip pat nauja padangų re
monto gamykla, mašinų re
monto įmone, tiksliųjų 
staklių gamvkla, pirmąja 
Lietuvoje televizorių ga
mvkla. Šalia veikusios ne
didelės įmonės, iškilo mo
dernus “Verpsto” trikota
žo fabrikas, kurio produkci
ja užsirekomendavo ir turi 
didelę paklausą visoje Ta
rybų Saiungoje. Neužilgo 
kasmet “Verpstas” išleis po 
3 milijonus vilnonių viršu
tinio trikotažo gaminių.

Šiauliai — didelių staty
bų miestas. Čia nuolat 
švenčia mos statybų pa
baigtuvės. Tik ką, pavyz
džiui, statybininkai baigė 
ir perdavė miesto gyvento
jams 850 vietų plačiafor- 
matini kino teatra “Sau
lė.’’ kuris dabar puošia Le
nino gatve. Daugiau kaip 
šimto naujai statomų įvai
riu pastatų tarpe vra di
delė autobusu stotis, dar 
viena 1,072 vietų vidurinė 
mokykla su dviem sporto 
salėm ir plaukymo baseinu, 
ištisi gyvenamieji kvarta
lai.

Labai skaitlingos Šiau
liuose šiemet naujų pramo
nės įmonių statybos. An
tai, pietinėje miesto dalyje 
baigiama įrengti spalvotų 
metalu liejykla ir eksperi- 
men t i n ė elekfrokonstruk- 
cijų gamykla. Toliau ple
čiama lietuviškųjų televi
zorių ga m y k 1 o s statyba. 
Projektuojant ir statant šią 
imonę atsižvelgiama i pa
čius naujausius techninius, 
estetinius ir darbininkų 
kultūros - buities reikalavi
mus. Galima teigti, jog da
bartiniuose Šiauliuose yra 
keletas ištisų pramonės ra
jonų, auga nauji. Rekyvos 
priemiestyje, netoli naujai 
sukurtos padangų remonto 

maršrutą, skirtą Didžiosios 
Spalio revoliucijos 50-me- 
čiui. . Naujai atvykstą tu
ristai jau vykdo ekskursi
jas tuo maršrutu, susijusiu 
su istoriniais revoliuciniais 
įvykiais ir jų vietomis. Pla
čiai turistai supažindinami 
su muziejais, kuriuose eks
ponuojami lietuvių tautos 
meno kūriniai.

J. Paliukonis
Vilnius,
1966.VIII.24.

gamyklos ir durpių kraiko 
įmonės, statomas briketų 
fabrikas ir ruošiama vieta 
didelės kombinuotų pašarų 
gamyklos statybai. Apskri
tai, per šį penkmetį Šiau
lių pramonė tiek išaugs, jog 
išleis net 70 procentų dau
giau įvairių pramonės ga
minių, negu dabar.

Neseniai gražų darbo ju
biliejų — penkioliktą- 
sias metines — atšventė 
dviračių ir variklių mope
dams gamykla “Vairas.” 
Pernai šios įmonės kolekty
vas išleido daugiau kaip 
317,000 vaikiškų dviratukų, 
kuriais važinėja vaikai be
veik 60-yje pasaulio šalių. 
Šiemet Šiaulių “Vairo” dvi
ratukai pirmą kartą iškelia
vo į Kanadą. Gamykla te
beauga ir jau dabar nuo ga
tavos produkcijos konveje
rių naujas dviratukas nu
imamas kas 2 5-30 sekun
džių. Užbaigus šios įmonės 
rekonstrukciją ir statybą, 
ji kasmet išleis 400,000 dvi
ratuku ir 300,000 variklių 
mopedams.

Daug gaivumo Šiauliams 
nuteikia čia sukurtos skait
lingos mokvmo įstaigos, 
vpac K. Preikšo vardo Pe
dagoginis institutas ir po
litechnikumas. o taip pat 
kultūros ištaigos: dramos 
teatras, bibliotekos, kultū
ros rūmai.

Greit augantis miestas 
kasdien susilaukia daugy
bės svečių: čia atvažiuoja 
žmonės įvairiais komerci
niais reikalais, teatrinėms 
ir koncertinėms gastrolėms, 
sportinėms varžyboms. 
Gražiai sutvarkytas mies
tas ir kurortinės Pagelavos- 
Bubiu vasarvietės sutrau
kia daug turistų, atosto
gautojų. Todėl naują j į 
Šiauliuose Draugystės pro
spektą greit papuoš naujas 
12-os aukštų viešbutis. Iš
tisas daugiaaukščių pasta
tų kvartalas iškils prie Tai
sos ežero. Miestas pratur
tės naujomis mokyklomis ir 
kultūros įstaigomis, didelė
mis parduotuvėmis, kavinė
mis. •

Kiekvienas, kam tenka 
aplankyti Šiaulius,“ nebeat
pažįstą senojo miesto, ža
visi šiauliečiu rank o m i s , 
kurios suteikė jam nuosta
bią jaunystę.

O. Antanaityte

Peking.—Spauda skelbia, 
kad Kinija ir Šiaurės Viet
namas pasirašė 2 metų su
tartį kooperuoti moksliniais 
reikalais.

Šiuose rūmuose bus įrengtas Vilniaus Etnografijos muziejus. (J. Juknevičiaus nuotr.)

Vasaros metu pažangie
čių pramogos atsibūna pa
prastos, be jokios progra
mas, be kalbų, dainų ir kit
ko. Tačiau rugpjūčio 27 die
nos įvykis buvo skirtinges- 
nis; suplaukė gausiai svečių 
iš tolimų kolonijų ir buvo 
tokių, kurie grįžo iš Nemu
no padangės.

Aldietis Petras Klimas 
(gyvena Valrico) viešėjo 
šią vasarą Tarybų Lietuvo
je. Parvyko šauniai nusi
teikęs. Visų čia klausinėja
mas, ką jis ten patyrė, ką 
jis ten matė. Buvo iššauk
tas tarti žodį.

Jis sakė nesigailiu, kad 
nusprendžiau pamatyti 
gimtąjį kraštą, jo padan
ges. Mačiau gimines, ma
čiau miestus, kurių pir
miau neturėjau progos ma
tyti.

Ėjau kur norėjau, niekas 
manęs netrukdė. Anot jo: 
“Kas manim netikite, patys 
nuvažiuokite, persitikrinsi
te.” f,

Jo žmonelė Onutė, kai jis 
Nemuno pakrantėmis vaik
štinėjo, laiką leido pas vai
kus.

O rugsėjo mėn. išvyksta į 
Lietuvą Jurgutis Bernotą. 
Jo žmonos Alenutės žiau
rioji liga sutrukdė anksty
vesnį pasiruošimą jam iš
vykti. kad žmonai, nors ir 
ne pilnai susveikusi. pasi
ryžo pamatyt ten savas gi
mines ir gimtinę.

Įvyko tarsi staigmena: 
Dainų mylėtojas (daininin
kas) Viktoras Repečka ank
styvomis vasaros dienomis 
išvykęs buvo pas dukrą, 
žentą į Worcester, Mass. 
Tik dabar sugrįžo ir jau ne
vienišas, bet su nauja kuk
lia žmonele Amilija. Jie bu
vo iššaukti atsistoti, tuo
met publika karštai juos 
sveikino ir linkėjo gražaus 
ilgo gyvenimo.

Amilija, sakoma, dainavo 
Worcestery Aido chore. Jie
du ten ir apsivedė.

Dabar štai tie svečiai, ku
rie sudarė įdomesnį pažmo- 
ni! Monika Račkauskienė 
iš Waterbury, Conn., atvy
kusi į Floridą sustojo pas 
draugus A. ir A. Jocius 
Clearwatery. Jos buvo no
ras pamatyt konnektikie- 
čius draugus ir kitus. Daly
vavo LLD. 45 kuopos pra
mogoje. Ji negalėjo atsi
stebėti, kad čia tokiam šil
tame ore. o parengimuose 
porelės “kerta’' polkutę ir 
valcelius. Ten pas juos esą 
visai kitaip: žmonės “su- 
tingę” šokti.

Draugų Klimų žentas Al 
Cop iš Stoughton. Mass., 
atvežęs uošvius užklydo čia 
j pramogą. Jaunuolis Ro

bert Mockapetriukas iš 
Dorchester, Mass., leisda
mas atostogas dairinėjos 
pažangiečių tarpe. D. Lit- 
vaičio dukra Ruth, žentas 
Frank Leisey ir vaikučiai, 
David, Owen ir Glen, su 
jais iš Čikagos. Marytė Ša- 
laviejienė iš Miamio ir jos 
dukra Hilda Jewer iš Bos
tono, čia buvo užsukusios. 
Jonas ir Margareta Mile- 
riai, jau atsipalaidavę nuo 
savosios savasties Michiga- 
ne, bandys įsikurti čionai, 
jei dalykai nepakeis pasi- 
brėžtų planų.

Iššaukta Margareta svei
kino dalyvius, o Jonas kal
bėjo kiek ilgiau, pridėda
mas anekdotų savo kalboje. 
Jie skundėsi, kad čia jie
dviem perdaug šilta, taip, 
kaip ‘Floridoje.

Dažnai atvyksta pas tėve
lius Smudinus jų dukra 
Jean. Ji ir vėl čionai buvo.

Jonas Abakas, iš ligos da
linai ištrūkęs atsilankė dė
ka Vilkauskų, kurie jį at
vežė. Jis ilgokai sirgulia
vo. bet ligai sumažėjus, jis 
sakė noriu su savais drau
gais pasimatyti, pasikalbė
ti.

Jonas Rowata jau gyve
na, kaip viso svieto žmonės, 
valgyt gali ką jam paduo
da. Pirm operacijos to jis 
padaryti negalėjo. Ne kar
tą atvykęs į pažangiečių 
pramogas, traktuoja pra
mogų šeimininkes. Jis ir da
bar padarė tą patį. Šeimi
ninkės jam dėkingos už tai.

Parengimas buvo tikrai 
šaunus, gyvas. Vikutis

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Rimtai s u s i r gO' Mary 
Skoch. Šiuos žodžius rašant 
jau antra savaitė buvo 
Northeastern ligoninėj Al
legheny Ave. ir Tulip St., 
Room 221. Gydoma nuo šir
dies priepuolio skausmų.
Draugė buvo plačiai pažįs

tama parengimų lankytoja, 
kai sveika buvo. Tad, drau
gai, kurie negalite asmeniš
kai atlankyti, pasiųskite su
raminimo atvirutę ligoni
nėn arba į namus, 3027 Ce
dar St.

Draugė M. Abraitienė ne
sveikuoju. Gydosi namie, 
2219 Mt. Vernon St. Širdin
gai linkiu ligonėms susveik- 
ti.

Rugp. 24 d. mirė John 
Baranauskas, gyvenęs Phi- 
ladelphijoje. Paskutiniu lai
ku gyveno pas dukterį, 9 
Navajo Rd., Hi-Nella, N. J. 
Tapo palaidotas Fernwood 
Cemetary, Upper Darby.

P. Walantiene

Piknikas
Vasara baigiasi, ruduo, ir 

vėl žiema. Piknikai, pajū
riai, parkai užsidaro ir vi
sas veikimas persikelia į 
miestus; i svetaines, į klubus 
ir tam panašiai. Gaila pa
likt vasarą ir piknikus. Vie
ni rengia piknikus pasilink
sminimui, kiti savo draugi
jų grupių palaikymui, o ki
ti, kad sukelti kiek finansų, 
palaikymui kultūriško vei
kimo žiemos metu. Taipgi 
nepamiršta ir spaudos rei
kalų paremt.

Per vasarą man teko lan
kyti kelis piknikus, skirtin
gų pažiūrų ir įsitikinimų. 
Mažiau apsišvietusių pikni
kuose daugiau nieko nesi
mato kaip tik gėrimas ir 
užkandžiai, o vakaro su
laukus svečiai sunkiai ke
liauja į namus..

Visai kasJdta yra progre
syvių piknikuose. Taip, jie 
turi valgio ir alučio, kurį 
vartoja su saiku, bet turi ir 
specialiai parengtą progra
mą, kad pikniko dalyviams 
nebūtų kada nuobodžiauti. 
Ten yra muzikos, kalbų ir 
dainų. Dainuoja gerai pra
silavinę solistai, duetai ir 
chorai.

Yra pagirtina matyt ir 
girdėt dainuojant chorą, 
kuris susideda ne iš jaunes
nių kaip penkiasdešimt me
tų ir daugiau. Vienas tai 
yra Hartfordo Laisvės cho
ras, Vyrų choras iš Montel
lo, Mass. O Worcesterio Ai
do choras turi kiek ir jau
nesnio amžiaus choristų ir 
solistų.

Jie visi yra pasišventę 
dailės darbui ir dainą my
linti.

Visa bėda, kad piknikuo
se, laike koncerto, publika 
neprisilaiko tvarkos. Sve
tainės erdvios, bet lubos že
mos. Dainininkams be gar
siakalbio neįmanoma dai
nuoti. Publikos pilna salė 
stovi, klausos dainų, vieni 
kitus ragindami užsilaikyti 
ramiai. Deja, svetainėje 
užviešpatauja tyluma, o už 
atdarų durų ir langu ūži
mas neišpasakytas. Garsas 
atsispindi į svetainę, kas 
trukdo daininininkams at
likt savo užduotį, o klausy
tojams pasidžiaugt žavė- 
jančiais balsais ir dainų 
melodijom.

Solistai, choristai ir jų 
mokytojai yra brangus žie
das mūsų išeivijos tarpe. 
Lietuviška daina turėtų būt 
įamžinta tarp lietuviško 
jaunimo, kad skambėtų jo 
ausyse ir kad jaunimas ga
lėtų perduot tai jaunesnei 
gentkartei.

O mes, susirinkę klausyt 
jų muzikos bei dainų turė
tume užsilaikyt kuo ra
miausiai. Mums reikia 
gerbt mūsų solistus ir cho
rus ir jų mokytojus, nes be 
jų mūsų lietuviška daina ir 
kalba mirtų.

Bronius S. 
Providence, R. I.

Mirtis už atsisakymą 
muštis

Athenai, Graikija.—Grai
kijos karo teismas nuteisė 
kareivį Christosą Kazanisą 
mirti už tai, kad jis pasi
sakė esąs pacifistas, ir at
sisakė nešioti ginklus, at
sisakė kariauti. Vis dėl re
liginių įsitikinimų. Teismo 
procesas vyko Šiaurės Grai
kijoje. Kazanisas sakė jis 
esąs jahowistas. Matote: 
jei tu nenori užmušti kitų, 
tai mes tave užmušime. To
kia kapitalizmo dora.
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Docentas Aronas 
Liakas

Romualdas Zaluba, iš W. 
Medway, Mass., užsakyda
mas vienam savo giminai
čių į Lietuvą metams “Lais
vę,” įteikė mums 1966 m. 
birželio 29 d. laidą laikraš
čio “Tarybinis Studentas.” 
Jame telpa straipsnis apie 
docentą Aroną Liaką, ku
riam tą dieną buvo suėję 
60 metų amžiaus. “Tai ma
no pusbrolis,” sakė R. Za
luba. “Jis toks puikus žmo- 

_ gus!..” Na, ir mes paduo
sime “Laisvės” skaityto
jams apie docentą Liaką 
doc. P. Danisevičiaus raštą. 
Prašome paskaityti.—Red.

•
Pažymėdami docento Aro- 

no Liako garbingą šešias
dešimties metų jubiliejų, 
mes turime pripažinti, kad 
tikrai labai daug brangaus 
laiko iš jo atėmė buržuazi
nė santvarka, du pasauli
niai karai, nepastovios gy
venimo sąlygos ir nuolatinė 
kova už duonos kąsnį.

Materialiniai šeimos ne
pritekliai vertė A. Liaką 
anksti pradėti uždarbiauti 
pamokomis. 1927 m. jis 
baigė gimnaziją ir pradėjo 
dirbti buhalteriu privačioje 
manufaktūros parduotuvė
je, vėliau—gimnazijos sek
retoriumi. 1928 m. A. Lia
kas pradėjo studijuoti Vy
tauto Didžiojo universitete 
Teisių fakultete, kurį 1934 
m. sėkmingai baigė.

Į socializmo statybą Lie
tuvoje A. Liakas įsijungė 
iš karto: aktyviai dalyva
vo rinkimų kampanijoje į 
Liaudies Seimą, vėliau — į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą. . ’ a”;

Klastingai prasidėjęs ka
ras sutrukdė taikų kūrybinį 
darbą, ir A. Liakas evakuo
jąs! į Mordovijos ATSR.

Gyvendamas Mordovijos 
ATSR, trumpą laiką jisai 
mokytojavo, vėliau įstoja į 
16-tosios Lietuv i š k o s i o s 
Raudonosios vėliavos Klai
pėdos vardo divizijos 249 
pėstininkų pulką, kurio 
gretose kovojo iki Lietuvos 
išvadavimo.

1945 m. drg. Liakas de
mobilizavosi, pradėjo dirbti 
Vilniaus juridinės mokyklos 
direktoriumi ir greitu laiku 
aktyviai įsitraukė į teisinį- 
pedagoginį darbą.

Šiuo metu doc. A. Lia
kas dėsto Tarybinį baudžia
mąjį procesą ir teismo psi
chologiją.

Pagrindinė jo mokslinio 
darbo kryptis yra tarybinio 
teismo istorijos Lietuvoje 
klausimai. Šia tema (“Ta
rybinio teismo Lietuvoje is
torijos pagrindiniai bruo
žai 1918-1958 m.”) doc. A. 
Liakas 1962 m. apgynė dis
ertaciją, spaudoje paskelbė 
apie 20 straipsnių. Be to, 
doc. A. Liakas kaupia me
džiagą stambiai Lietuvos 
TSR teismų veiklos studi
jai, kuri neužilgo, be abejo, 
išaugs į daktarinę diserta
ciją.

Drg. A. Liakas žinomas 
ne vien tik Universitete. Jis 

. *yra neetatinis CK lektorius, 
“Žinijos” draugijos narys, 
visuomeninio teisinių žinių 
fakulteto dekanas, o taip 
pat metodinės - konsultaci
nės tarybos prie LTSR 
Aukščiausiojo teismo narys.

Drg. A. Liako darbąs bu
vo ne kartą įvertintas aukš
tais apdovanojimais: dviem 
Raudonosios žvaigždės or
dinais, trim medaliais, 
trim LTSR Aukš. Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštais,

Rochester, N. Y.
Netekom gero draugo

Rugpjūčio 24 d. mirė Juo
zas Žemaitis. Paliko dide
liame liūdesyje mylimą 
žmoną Marytę, sūnų Algir
dą, marčią ir anūkėlį, daug 
giminių ir draugų.

Velionis gimęs Kauno rė- 
dyboje, Kundrėnų kaime. 
Atvažiavo į šią šalį apie 
1906 metus, vedė Marytę 
Strolytę 1916 m. Jiedu už
augino sūnų Algirdą, išmo
kslino. Sūnus jau vedęs, au
gina sūnelį Maikiuką.

Žemaitis buvo laisvų pa
žiūrų, visur veikė ir aukojo 
darbo klasės reikalams. Pri
klausė Gedimino Draugys
tei ir abudu su žmona daug 
darbavosi draugystei. Nors 
ir sirgdamas pagelbėdavo 
salę apšvarinti. Draugiškai 
su visais sugyvendavo.

Velionis per ilgus metus 
skaitė “Laisvę” ir “Liau
dies Balsą”, tad jo žmona 
Marytė varde savo- mirusio 
vyro skiria abiem laikraš
čiam po $10 kaip paskutinę 
jo auką. Ačiū jai.

Pašarvotas buvo pas lai
dotuvių direktorių Mr. G. 
Savage, 1080 North St. Pa
laidotas laisvai River Side 
kapinėse. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė L. Bekešienė 
ir Mr. Savage. Daug gėlių 
puošė jo karstą, dviem de
šimtim mašinų draugai jį 
palydėjo į kapines. Palydo
vai buvo pakviesti į Gedi
mino salę ir gerai pavaišin
ti.

Ilsėkis, brangus drauge, 
užbaigęs gyvenimo^ vargus 
ir ligonio kančias. O drau
gei Marytei nuoširdžiausia 
užuojauta jos liūdesyje ir 
linkėjimas ramintis.

L. Bekešienė

Shenandoah, Pa.
Dar iš mainierių pikniko

Čia paminėsiu tas drau
ges, kurios prisidėjo su 
dovanomis mūsų piknikui, 
įvykusiam rugpiūčio 21 d.

Dovanojo: Mariutė iš 
Wilkes Barre — karolius ir 
skarelių; Jennie Stanienė iš 
Baltimore — padūšk a i t ę ; 
Frances Minupokienė iš 
Readingo — margerino ir 
įvairių dalykėlių (hick- 
nacks); Marcelė Romikai- 
tienė — “hand bag,” karo
lius ir prisidėjo su pyragai
čiais prie maisto; A. Zam- 
bucevičienė — 5 keksus B. 
Ramanauskienė iš Sellers
ville— medaus; Miliuvienė 
iš Fackville — skanių sal
dainių; L. Stankevičienė — 
pyragą.

Ačiū višoųis už dovanas. 
Žinoma, tas viskas prisidėjo 
prie pikniko pelno. Taipgi 
dėkojame visiems svečiams, 
kurie atsilankė iš arti ir 
toli.

J. A. Bekampis plačiai 
aprašė apie mūsų pikniką, 
taipgi ir P. Walantiene. 
Mes esame jiems už tai la
bai dėkingi.

Piknikas pavyko tikrai 
gerai. Po apmokėjimo iš
laidų, pelno liko $226.40 Iš 
Frackville dvi sesutės dar 
prisidėjo su aukomis: Aldo
na $15, Suzanna $5. Taigi 
iš viso “Laisvei” pelno su
sidarė $246.40.

K. M.

LTSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo padėka, 
LKP Vilniaus miesto Leni
no rajono komiteto Garbės 
raštu, “Žinijos”, draugijos 
Garbės raštais ir L t.

Doc. P. Danisevičius

MIAMI, FLA
Šią vasarą aplankė Lietu

vą penki mūsų Sociali© Klu
bo nariai, gi apie dvide
šimt ukrainiečių aplankė 
Ukrainą. Su ukrainiečiais 
dar neteko asmeniškai kal
bėti, bet iš kitų girdėjau, 
kad jie esą patenkinti savo 
kelione. Iš mūsiškių: Olga 
ir Juozas šimkai, šalia lan
kymosi Lietuvoje, pabuvojo 
keletą savaičių ir Stockhol- 
me, Švedijoj, pas Olgos se
serį, kuri gyvena ten nuo 
pat pradžios antrojo karo.

Olga labai objektyviai į 
viską žiūri, tad jai visur 
viskas gerai ir gražu. Ji 
patėmija ir blogumus, bet, 
saiko, be blogio negali būti 
ir gero. Juozukas, kaip gry
nas “samogitas”, rūgo ja, 
kad ūkininkai apsileidę ir 
tinginiauja. Tą patį paste
bi, dalinai, ir visi kiti.

B. Aleksandrienė išsireiš- 
kia, kad ji Lietuvoje nieko 
ypatingo nematė, kad Lie
tuva dar toli gražu nepri
lygsta Amerikai.

Vėliausia sugrįžo Emilija 
ir Walteris Lack. Emilija 
Amerikoje gimusi, tai ji 
Lietuvą pirmą syk savo 
akimis matė. Ji sako, kad 
jai tai buvo graži, maloni 
geografijos pamoka. Jai 
patiko ir žmonės, ir apsi
rengimas, ir visa aplinka.

Lankantis pas giminaičius 
ūkiuose (kadangi ji pati 
ūkiškoje aplinkoje augusi), 
tai visokie ten netikslumai 
jos visai nestebino. Ji vie
ną kuriozą pastębėjo, (Lkad 
Lietuvoje, policijos nuova

GINTARĖS SLAPTYBĖS TU NEIŠBĖK
Tu neišbėk iš mano horizonto,
Po rūko skraiste pasislėpus,
Su vandeningu saulės-sniego frontu, 
Pavasariškai srovei liepus.

Tu neišbėk, kai vakarinės žaros
Paskęsta dideliuos žvaigždynuos,
Kai baltas šerkšnas rytmečiais nudažo 
Pasaulį nuostabiais sniegynais.

Tu neišbėk, subrinkus pumpurėliams, 
Pirmais žiedais pasidabinus, 
O skrisk čionai su vyturėliais
Ir ištirpdink širdies ledynus.

Tu neišbėk, palauki nors truputį,
Kol grįšiu aš į tavo uostą, 
Pakol įveiksiu paskutinę kliūtį-— 
Ir trauksime alėjų juostom,

Tu neišbėk iš mano horizonto .. .
Antanas Barasa

VASAROMIS...
Šiltas vėjas rytų
Atskubės keliuku,
Klevą lapais auksiniais išpuoš.
Per žvaigždėtas naktis
Chrizantemos pražys.
Ir lietus virš laukų tyliai oš.

Saulė skris į erdves
Ir kartu nusives
Gervių būrį ’ prie upių žalių...
Tartum melsvas Lėvuo
Pralėks greitai ruduo
Vasaromis sužėrėjęs spalvų.

Eugenijus žiemys

PROGRESO RATAS
Sukas ir sukas progreso ratas. 
Traukia žmoniją pirmyn į šviesą. 
Stabdo jį stabdo kiekviens jo priešas, 
Nori užgniaužti šviesybės tiesą.
Mat, šviesos priešams tamsoje gera 
Gąsdinti žmones, akis apdumti, 
Ir, kai nemato, jiems yra lengva 
Juos suvaldyti ir išnaudoti.
Bet gi progreso toks drūtas ratas, 
Kad nieks negali jį sustabdyti.
Taigi ir priešams reik vartot protas,. 
Kad reiks ir jiems su juo jau eiti.
Sukas ir sukas progreso ratas, 
Ir nuolat suksis be sustojimo.
Kas su juo neina, tas liks tik niekas — 
Nemylės savo tokio likimo.

Jonas Juška

Gintarė, į motinos sterblę veiduką 
Įkniaubus, sušuko 
“Gintalės nėla!”

Suaugę po kambarį ieško jos, šaukia,— 
O tai auksaplaukei 
Linksmybė tikra!

Kaip ją galop randa ir rankom paliečia, 
Jinai susiriečia, 
Kvatojas linksma.

Žaidimas šis—mielas ir kūdikiui tinka, 
Kikena aplinkui 
VJisi su mama.

Subrendus Gintarei smagu slapukauti, 
Klastanti, gudrauti, 
Ruošt spąstus, pinkles;

Bet, jei kas išdrįstų jos klastą suprasti, 
Sterblėj ją surasti,— 
Jinai* tam įkąs...

J. Subata

DIDVYRIŲ KAMPELIS MOKYKLOJE
“Didvyrių kampelis,” kur kaba portretai,— 

Sodžiaus mokyklos šventovė,
Čia stenduos—daiktai, numylėti, turėti 

Tų, kuriuos fronte pukovė 
Ar pasalūnas nušovė.

Žvaigždė partizano... kepurė granatos, 
Švino sulamdytas peilis;

Išgražinta buože garsus automatas, 
Raidės išpiaustytos dailios, 

Kritusio talento eilės.
Štai laiškas, atėjęs ką tik nuo Irtyšiaus, 

Raizgiai senuko rašytas:
“Dėkoju, kad kapas sūnaus mano Grišos 

Tujom žaliom apsodytas, 
Takas smėliu pabarstytas.

Kad saugo jo poilsį Dzūkijos pušys, 
Ošia lyg mylimam broliui;

Kad mini jo drąsą vadavimo mūšiuos, 
Jam nesugrįžus namolei, 
Dainos Gintarų, Nijolių.

Nors sakalo mielo siaubinga netekti, — 
Guodžias širdis, kai galvoju, 

Kad vasarą, žiemą ir dieną, ir naktį
Prie obelisko liepsnoja 
Skaisčiai ugnis amžinoji.”

Moksleiviai brangina ir daiktus, ir laiškus 
Tarsi relikviją šventą,

O akys portretuose, kilnios ir aiškios, 
Pragarą šiurpų iškentę, 
Meldžia vertai ją gyventi.

J, Subata
i ........... . -....... - *

dose (tik ji nežino, ar vi
sur tas yra praktikuojama, 
ar tik tam tikrose vietose), 
kai policininkai atgabena 
prisilakusį Iklijentą į nuova
dą ir kai jau išsimiegojusį 
leidžia eiti namo, tai pirma 
nuskuta jam plikai galvą, 
kaipo ženklą, kad visi žino
tų, kur jis buvo ir nakvojo. 
Va, žmogelis patampa pa
juokos objektu. Hm! Ne
bloga pamoka, a? Walteris 
Lietuvoje augęs, tai jis 
daugiau skirtumų pastebė
jo, bet kadangi plačiau as
meniškai neteko išsikalbėti, 
tai tą paliksiu kitam sykiui. 
Viena, ką jis ir kiti paste
bi, kad Lietuvos jaunoji 
karta visai skirtingai sam
protauja apie viską, negu 
jų tėvai ir visi kiti seniai.

Literatūros Draugijos 75 
kuopa savo susirinkime 
rugp. 24 d., po pietų ir vai
šių ir po formalio susirin
kimo turėjo trumpą kultū
rinę programėlę. Mikitienė 
padainavo porą dainelių, o 
po jos sekantis dainavo A. 
Bubelis, akompanuodamas 
sau ant savo naujų vargo
nų.

Po to V. Bovinas davė pa
skaitėlę iš poeto Vaičaičio 
gyvenimo ir jo kūrybos. 
Užbaigai, pas mus susime
tusi, kaip tai “impromptu” 
pasirodė nauja dainininkų 
grupė su gitaromis, vargo
nais ir kitais cimbolais, pa
demonstravo garsiųjų ang
liškųjų “Beatles” (Mojinių 
vabalų) dainavimo būdą. 
Ką jie dainavo, tai nei pa
tys diėvų- dievai negalėjo 

suprasti,' bet triukšmo pri
darė tiek, kad net langai 
virbėjo. Tad va mes Mia- 
myje šalia visko kito, susi
laukėme: vietoje ameriko
niškų kudlotų “Beatles” lie
tuviškus plikus vabalus. 
Matote, mes seniai linksmi
namės kaip mokame, o pa
gal Čuladienės pasakymą 
“Kuo mes linksmesni — tuo 
ilgiau gyvensime”. Bravo!

O va ' pas mus maloni 
staigmenukė. Miamyje apsi
gyveno mums visiems žino
ma ir visų mylima lakštutė 
Biruta Ramoškaitė-Mann. 
Ji baigė mokslą ir gavo mo
kytojos laipsnį iš Tallahas
see kolegijos. Jos vyras li
ko perkeltas iš Tallahassee 
į Miami savo1 profesijos dar
be. Ji pati Čionai mokyto
jaus muzikos srityje. Kol 
kas dar nenustatyta kur ir 
kaip.

Socialiam Klube pastarai
siais laikais a t ė. j u s M 
Paukštaitienės eilei gaspa- 
diniauti, ji pradėjo duoti 
labai skanius ir ištakingus 
pietus. Dabar jau ir kitos 
gaspadinės nenori jai užsi
leisti. Visos pasirenka pa- 
gelbininkes, su kuriomis 
geriausiai susitaiko ir ka
rališkai valgydina klubie- 
čius. Dieve duok, kad jos 
tą kompeticiją palaikytų 
kuo ilgiausia. Rugp. 24 d. 
per pietus minėjome Ai- 
mantienė ir Bečienės gim
tadienius. Mikitienė, su pri
tarimu pietautojų, padaina
vo celebrantams “Happy 
Birthday”. Aimontienė pa
vaišino pietautojus ledais— 
“Ice cream’'. Valio!

S. Zavis

Sellersville, Pa.
Ramanauskų ir filadelfiečių 

piknikas pavyko
Oras biskį baugino, nes 

iš vakaro smarkiai lijo ir 
laike pikniko kartais po 
biskį lynojo, bet susirinku
sių svečių nutaikos nesu
gadino. Visi buvo smagūs 
ir po medžiais susėdę ap
link stalus kalbėjosi ir ge
ru maistu vaišinosi.

Svečių buvo susirinkę iš 
tolimų kolonijų: New Yor- 
ko, New Jersey, mainų sri
ties, Eastono, Chesterio ir 
Philadelphijos.

Rengėjų ir susirinkusių 
buvo vienas bendras tiks
las — paremti savo spaudą. 
Negązdino jų lietus, nei 
tolima kelionė, susirinko 
kaip viena brangi šeima, 
linkėjo vienas kitam geros 
sveikatos, kad ilgai gyven
tume ir daug tokių links
mų sueigų turėtume.

G aspadinės—Žalnier ai tie - 
raitienė, Paliepienė, V. Gus- 
taitienė ir Mariutė iš va
karo ir laike pikniko smar
kiai darbavosi, kad valgiai 
būtų prirengti gerai ir ska
niai.

Šie draugai ne tik daly
vavo sueigoje, bet ir au
kojo, kad parengimas būtų 
sėkmingas: Draugas Šap
ranauskas dovanojo didelį 
stalą, Romikaitienė — au
sukių, dvi paduškaites ir 
karolius, Mičinskienė—mez
ginių, Čiurliai—butelį vyno, 
Senas Šenadorio M'ainierys 
— butelį degtinės, Dauba
rienė — grybų ir labai gra
žią kašiukę su dviem stik
lainiais grybų, eastonietis 
Tilvikas — duonos ir pyra
gu.

Į stalus valgius išnešiojo 
draugės Zambusevič i e n ė , 
Tureikienė, Merkienė, Mu- 
lokaitė ir Katinienė. Prie 
gėrimų patarnavo Walanta, 
Baran a u s k a s , Merkis ir 
Kazlauskas.

Vardan Filadelfijos ir B. 
R. visiems dalyvavusiems, 
dirbusiems ir aukojusiems 
tariame labai didelį lietu
višką ačiū!

B. R.

Hartford, Conn.
Praėjusioje Laisvės choro 

pamokoje buvo linksma ma
tyti S. Barison. Svei kata 
taisosi gerai, ne už ilgio ga
lės dainuoti. S. Daunis grįžo 
iš ligoninės, sakė, jog gerai 
sveiksta.

Neseniai į mūsų apylinkę 
atvažiavęs iš New Yorko 
M. Grigas turėjo didelę ope
raciją. Sako, kad ji buvo 
sėkminga. Gydosi St. Fran
ces Hospitalyje. Linkiu jam 
greitai pasveikti.

—o-
Laisvės choras turės vai

šes spalio 2 d., 1 v ala n d ą. 
Prašome visus įsitėmyti die
ną ir ateiti, nesigailėsite.

Spalio 16 d. choras Va
žiuos į Bridgeport, Conn., 
dideliu busu. Kviečiam vi
sus. Kelionė $2. Išvažiuosi
me 11 vai. ryto

Rugsėjo 18 d; sp a u d o s 
piknikas bus Waterburyje' 
pas Vaitonius, 1 valandą. 
Hartfordiečiai rengiasi ten 
važiuoti ir kitus kviečia.

Liet. Moterų klubo susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 19 d., 2 vai. po pie
tų. Visos draugės kviečia
mos ateiti.

Turime reikalų atlik t i, 
planuoti rudeninį parengi
mą ir kiti reikalai.

Sekret. V. K.

Linden, N. J.
Džiaugiuosi pamačiusi 

tėvynę
Aš išvykau į Lietuvą su 

trečiąją grupe rugpiūčio 
mėnesio pradžioje ir išbu
vome ten veik visą mėnesį, 
grįžome 23 d. Tikrai džiau
giuosi, kad važiavau, nors 
išvykau su skausmais kojų 
pirštuose, kentėjau, ir su
grįžau su dar didesniais 
skausmais. Žinojau, -kad 
Lietuvoje daktarai galėtų 
pagelbėti, ir tai be jokio už
mokesčio, bet aš taip buvau 
užimta tėvynėje, kad nebu
vo laiko gydytis. Sakau: su
grįžusi namo sutvarkysiu 
visus negalavimus.

Pas gimines ir į gimtinę 
išvykome tuojau, kai tik 
atvažiavome. Išvažiavome 
antradienį, o galėjome išbū
ti iki penktadienio. Tai pil
nai užteko susipažinti su 
giminėmis, kurių dar nema
tėme, ir atnaujinti pažintis 
su senaisiais, nors jų daug 
jau neradau gyvų. Radau 
savo gimines gerai gyve
nančius, gimtinę daug gra
žesnę nei palikau, žmonės 
gražiai pasirengę, gerai pa
valgę.

Žinoma, yra ir tokių, ku
rie skundžiasi, nieko neturi, 7 4-7

bet visuomet girti, tingi
niauja. Toki žmonės nei 
sau gero daro, nei šiemoms, 
nei valstybei. Aš jiems sa
kiau, kad Amerikoje, jeigu 
jie taip elgtųsi, tai nei kel
nių neturėtų ant savo kū
no. Pas mus nedirbi — ne
valgai.

Mano giminės tikrai gra
žiai gyvena. Turi gražų na
muką, skalbiamąją mašiną, 
šaldytuvą, televizorių. Aš 
gyvenau Lietuvoje caristi- 
niais laikais, buvau sugrį
žusi į tėviškę 1929 metais, 
o dabar jau visai kas kita. 
Negalima lyginti gyvenimo 
su anais laikais.

Noriu tarti širdingą ačiū ' 
savo dukrelei, Olgutei, kuri 
man tiek daug pagelbėjo. 
Taipgi dėkoju Niujorko 
Lietuvių Moterų klubui už 
dovaną, ir Rojui ir Ievai 
Mizarams už atvykimą iš- 
leisti mus, ir už linkėjimus 
gražiai praleisti atostogas 
tėvynėje, ką ir padarėme.

Marta Burkauskiene

Dėkojame
Nuoširdžiai dėkojame 

tiems, kurie laike mūsų my
limo vyro ir tėvo ligos ir 
mirties suteikė pagalbą. 
Dėkojame giminėms, dran
ga m s ir Mr. G. Savage, 
taipgi ir visiems palydo
vams į kapus.

Šioje liūdesio valandoje 
jūsų užuojautą tikrai bran
giname. Tai mums sutei
kė daug stiprumo pernešti 
širdgėlą.

Maryte Žemaitiene 
žmona

Sūnus Algirdas 
ir žmona

Anūkas Maikutis 
Rochester, N. Y.

Madison. —150 Wisconsi- 
no valstijos farmų keliau
jančių darbininkų pėsti atė
jo aštuoniasdiašimt mylių į 
Valstijos sostinę įteikti rei
kalavimus, mokesčio priedo, 
kitų pagerinimų ir darbo 
saugumo. Jų vadovas sakė, 
kad jiems jau išmaršavus 
trijų maršuotojų šeimos jau 
pavarytos iš darbo

Chicago.—AFL- CIO ta 
rybos raportai rodo, kad 
nuo 1963 metų gauta arti 
milijonas naujų narių.

4
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Tolimiausiame respublikos pakraštyje
Skuodas.—Su gėlių puokš- 

temis brangius svečius pa
žangius JAV lietuvių visuo- 

' menės veikėjus A. Bimbą, 
** J. Gasiūną ir jo seserį ar

gentinietę M*. Gasiūnaitę- 
Palionienę prie partijos ra- 

’ jono komiteto sutiko pio
nieriai, vadovaujantys rajo
no darbuotojai. Trumpam 
visi užsuka į partijos rajo
no komiteto naujas patal
pas. Svečius domina, ko
kiomis priemonėmis nuima
mas derlius. Gamybinės 
žemės ūkio valdybos virši
ninkas B. Žilevičius paaiš
kina, jog dabar vien tik 
grūdų kombainų rajono 
ūkiai turi virš 80, kuriais 
pagrindinai ir nui mamas 
derlius. Nemaža yra siloso 
kombainų, daug traktorių 
ir kitos technikos.

—Matosi, kad pas jus 
daug rūpinamasi žmonių 
gerove, darbo sąlygomis, 
poilsiu, kad tiek daug sta
tote,—pastebi A. Bimba.

Užsimena A. Bimba ir 
apie kruvinąjį budelį Ple
chavičių, kuris dabar Čika
goje yra degtinės pardavi
mo agentas. Skuode jis 
turėjo tais laikais nemažą 
malūną, devintą kailį Jupo 
už miesto gyventojams tei
kiamą elektros energiją.

Sudomino svečius ir mo
terų dalyvavimas vadovau- 
jančiouse organuose. To
kių pavyzdžių svečiams pa- 

-., teikti galėjo nemažai. Štai 
| buvusi Didžiojo Tėvynės 

karo partizanė J. Baščiulie- 
nė dirba partijos rajono 
komiteto sekretore, A. Ju- 
gulienė — rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotoja, R. Bridagaitė— 
komjaunimo rajono komite
to pirmoji sekretorė, G. 

. Raizgienė — miesto vydo- 
mojo komiteto pirmininkė, 
ir t. t.

/ Svečiai patraukia į karių 
kapines, kuriose palaidota 

♦ virš 2,700 rajono vaduoto
jų. Paminklo papėdėje pa
dėjo gyvų gėlių puokštes.

r

ROCHESTER, N. Y.

Mirė

Juozas Žemaitis
Rugpiūčio 24, 1966

Paliko liūdėti savo mylimą žmoną Marytę Že-
maitienę, sūnų Algirdą, marčią ir anūkėlį Maiką, 
daug giminių ir draugų. Mes rochesteriečiai iš
reiškiame užuojautą liūdesio valandoj.

A. Bačiulienė Mr. ir Mr. Savage
K. Žemaitienė Wm. R. Černauskai
A. Usevičienė H. Velikienė *

.V. Greibienė J. O. Palskiai
F. O. Griciai V. Bulienė
O. Žagi Olga Pranokus
R. Barauskas J. D. Vaitai
P. O. Malinauskai A. L. Bekešiai
J. Stančikai E. Čereškienė
J. Vaivada A. Galinat

CHERRY HILL, N. J.
Mirė

Dr. Eugene Bekampis
Tragiškai mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo... reiš

kiame giliausią užuojautą jo žmonai Alenai, duk
rai Deborah, tėvams Juozui ir Elzbietai Bekam
piams, broliams ir visiems giminėms.

Francis Pomick 
E. Pildis 
Dr. & F. Lieke 
A. Gunderson 
M. F. Fergienė 
H. J. Tureikienė 

O paskui pasuko prie ma
sinių žudynių vietos, buvu
sios Skuodo šaulių salės, 
kurioje juodasis Skuodo 
komendantas kunigas Jan
kauskas ir jo sėbrai kanki
no žmones ir čia pat lauke 
šaudė. Buržuazinių nacio
nalistų aukoms skuodiškiai 
pastatė paminklą. Ant jo 
iškalti žodžiai: “Sustok ir 
susimąstyk! Ši žemė per
sunkta nekaltų žmonių 
krauju. Čia buržuaziniai 
nacionalistai nužudė 3,000 
žmonių.” Prie šio pamink
lo svečiai padeda gėles.

—Aš daug skaičiau ir 
girdėjau apie žudynes Lie
tuvoje,—sako A. Bimba, — 
tačiau kiti jausmai apsilan
kius pačioje vietoje. Slogų 
įspūdį paliko man šis ap
silankymas. Sunku širdyje.

Jis paprašo, kad jį ly
dėjęs kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis respubliki
nio komiteto pirmininkas 
L. Kapočius bloknote, pada
rytų paminklinių įrašų ko
pijas.

Daug džiaugsmo svečiams 
suteikė vizitas į Skuodo 
vidurinę mokyklą.

Čia pat prie rajono cent
ro yra Luknės kolūkis. Sve
čiai ir nutaria užsukti į šį 
kolūkį. Kolūkio pirminin
kas K. Sičiūnas buvo berte 
apibertas klasimais. Sve
čius domino, kaip dalyvau
ja kolūkio tvarkyme kol
ūkiečiai, kokia ūkio specia
lizacija, kaip silosuojami 
pašarai, kaip apmokama už 
darbą, kaip pirmininkas re
aguoja į kolūkiečių kriti
ką ir t. t.

K. Sičiūnas turėjo kuo 
nustebinti svečius. Ūkis 
šiais metais pagamins 1,380 
tonų pieno, 230 tonų mėsos, 
prikals po 20 c e n t n e r i ų 
grūdų iš hektaro. O paja
mos pasieks 700,000 rublių. 
Už normos įvykdymą regu
liariai kiekvieną mėnesį iš
mokama po 1.5 rublio ir po 
1 kg grūdų. Buhalterija 
parodo svečiams ir išmokė

K. Skalis
V. Paliepienė
O. Zalner
A. J. Pranaitis
R. Merkis
J. Stasiukaitis 

jimo žiniaraščius. Antai 
melžėjos kiekvieną mėnesį 
vien pinigais gauna po 150- 
200 rublių.

—Tai labai daug. Juk 
dar ir pasodybinis sklypas, 
asmeniniai gyvuliai, — pa
stebi svečiai. — Kaime tik
rai darbštūs žmonės ge
rai gyvena.

Nustebino svečius ir tas 
faktas, kad už darbą poil
sio dienomis apmokama 
dvigubai. Amerikoje dau
giau kaip pusantro karto už 
tokį darbą niekur nemoką.

Pasidomėjo tėvynainiai ir 
kolūkiečių pensioną v imu. 
Kai kuriems pensininkams 
valstybė kiekvieną mėnesį 
išmoka iki* 40 rublių. O 
tiems kolūkiečiams - pensi
ninkams, kurie neima dau
giau kaip 15 arų pasodybinį 
sklypą, kolūkis dar papildo
mai moka 15 rublių dydžio 
mėnesinę pensiją.

Apsilankė svečiai verši- 
dėje, laukuose kalbėjosi su 
k o m b a i nininkais, stebėjo 
sandėlyje grūdų valymą, 
džiovinimą, apsilankė kolū
kiečio - veršininko Jurgio 
Paulausko namuose, kuris 
pavaišino saldžiu medučiu, 
sultingais obuoliais, nami
niu vynu, kaimišku sūriu.

Visi nustebinti liko pa
buvoję Žemaičių botanikos 
parke.

Jaudinantis susiti k i m a s 
įvyko Gėsalų aštuonmetėje 
mokykloje. Tautiniais rū
bais pasipuošusios mergi
nos su gėlėmis rankose ir 
jaunieji leniniečiai su ne
kantrumu laukė brangių 
svečių. Ir pasirodžius jiems 
pradėjo montažą, kuris sve
čiams priminė Tėvynę-Lie- 
tuvą, jos suklestėjimą. Susi
mąstę klausėsi pionierių 
žodžių svečiai, susijaudino, 
sudrėko akys.

Nors jau saulė buvo ar
ti laidos, tačiau kuomet 
partijos rajono komiteto 
pirmasis sekr e t o r i u s V. 
Staneika pasiūlė aplankyti 
turtingą revoliucinėmis tra
dicijomis Mosėdžio miestelį, 
svečiai mielai sutiko. Dar 
Amerikoje A. Bimba skaitė 
mosėdiškės pogrindininkės 
V. Jurgaitienės knygą “Ne
buvo kada drobelių austi” 
ir štai pasitaikė proga susi
tikti su pačia autore, 76-ių 
metų personaline pensinin
ke.

—Aš Jurgaitienę įsivaiz
davau kaip moterį, 200 kilo
gramų sveriančią, — juo
kauja A. Bimba. — O čia 
sutikau smulkutę moterėlę, 
žvalumu šešiolikinėms ne
nusileidžiančią.

Su įdomumu svečiai ap
žiūrėjo visuomeninio mu
ziejaus ekspoziciją, atspin
dinčią Mosėdžio apylinkių 
revoliucinę praeitį nuo 1918 
metų iki kolekėtyvizacijos. 
Ekspozicijoje pamatė ir 
savo' gero bičiulio Lauryno 

PIETŪS PAS ČIURLIUS 
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

' Įvyks Sekmadienį

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

y
Pietą kaina $3.50 asmenui

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

Kapočiaus jaunystės nuo
trauką. Buržuazijos vieš
patavimo metais L. Kapo
čius ilgą laiką dirbo Žemai
tijoje kaip komunistų parti
jos CK instruktorius, daž
nai lankėsi Mosėdyje. Sun
kų ir pavojingą pogrindi
ninko darbą šiose apylinkė
se dirbo Vladas Rekašius, 
Kazys Macevičius (dabar 
Kėdainių rajono K. Požėlos 
vardo kolūkio pirmininkas, 
Socialistinio Darbo Didvy
ris), ir kiti komunistinėms 
idėjoms atsidavę lietuvių 
liaudies sūnūs ir dukros. 
Eksponuojami tuo metu po
grindyje ėjusios komunisti
nės spaudos egzemplioriai, 
atsišaukimai, buvusių 1918- 
1919 metų Mosėdžio revo
liucinio komiteto narių, ko
munistų - pogrindin inkų, 
mosėdiškių — Didžiojo Tė
vynės karo dalyvių, 1940 ir 
pirmųjų pokario metų ak
tyvistų, pogrindininkų ruo
šiamų gegužinių nuotrau
kos.

Viešėdami Mosėdyje sve
čiai turėjo progos susipa
žinti dar su vienu gamtos 
mylėtoju — Mosėdžio ligo
ninės vedėju V. Intu. Ap
silankę ligoninės teritorijo
je jie gėrėjosi retais auga
lais, kuriuos gydytojas atsi
vežė iš įvairių Tarybų Są
jungos kampelių, pavyzdin
gai sutv a r k y t a aplinka, 
ruošiamais gražuolėms gul
bėms baseinais.

Kur tik nepabuvojo sve
čiai, visur jie sužinojo daug 
naujo, išsiaiškino nemaža 
klausimų, pajuto šiltą lietu
višką draugiškumą.

A. Damaševičius 
“Mūsų žodžio” 

laikraščio redaktorius

Pittsburgh, Pa.
Į Pittsburgh© ir apylinkes 

“Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojus

LLD 87 kuopos narių lai
kytame susirinkime rugpjū
čio 28 d. buvo perskaityti 
“Laisvės” ir “Vilnies” atsi
šaukimai laikraščių vajaus 
reikalu. Per paskutinius 
kelerius metus “L” ir “V” 
vajai buvo vedami LLD 87 
kuopos vardu. Vajams pir
mininkavo Juozas Mažeika, 
kuopos komitetas ir nariai 
prisidėjo, kad vajus būtų 
pasekmingas. Juozui Ma
žeikai mirus (š. m. liepos 
9 d.), kuopos susirinkime 
buvo prisiminti jo darbai 
pažangiųjų draugijų ir 
spaudos naudai. Kuopos su
sirinkime nebuvo galima 
gauti, kad kas užimtų pir
mininko vietą vajui vesti.

LLD 87 kuopa nutarė ra
ginti, kad “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai savo laik
raščių prenumeratas patys 
atnaujintų, prisiųsdami mo
kesčius ar aukas tų laik
raščių administracijoms.

Jeigu kam yra patogu 
užsimokėti prenumeratą ar 

įteikti auką vietoje, tai ga
li atlikti pas bet kurį kuo
pos komiteto narį:

J. K. Mažukna, 1325 W. 
North Ave., Pittsburgh 33, 
Pa. ’

J. Miliauskas, 918 Wood
ward Ave., McKees Rocks, 
Pa.;

J. Purtikas, 3351 W. Ca
son St., Pittsburgh 4, Pa.

Gerbiami pažangiųjų laik
raščių skaitytojai ir rėmė
jai, skaitykime ir remkime 
pažangiąją spaudą.

J. K. Mažukna

Rochester, N. Y.
Nuoširdi padėka visiems, 

kurie kuo nors prisidėjo su
rengdami man netikėtą po
kylį, kadangi rugpiūčio 24 
dieną man suėjo 80 metų ir 
60 metų kai pradėjau dar
buotis darbininkų klasės vi
sokiame veikime. Nenoriu 
save girti, bet veikiau, kiek 
galėdama.

Taigi, mano mielos drau
gės surengė garbingą suei- 
lę, kurios niekad nepamir
šiu. Stalai buvo papuošti 
gražiausiomis gėlėmis, ku
rias draugės sunešė iš savų 
darželių. Stalai ap kr auti 
skaniais patiekalais — turė
jau net 2 gimtadienio kėkus, 
vieną dovanojo J. Totorai
čiai, kitą — drg. Ona Ba- 
čiulienė. P. O. Malinauskai 
iš Fairport, N. Y., davė la
bai daug visokio maisto ir 
daug darbavosi surengime. 
G. M. Savage’ai pamylėjo vi
sus stipriais gėrimais. Kon- 
teniai dovanojo daug grybų.

Surengė jomis ir vir ė j o- 
mis buvo K. Žemaitienė, A. 
Usavičienė, H. Velikienė, E. 
Čereškienė, O. Malinauskie
nė, J. Kontenienė.

Suteikė gražių dovanų: 
fK. Bi. Karosienė iš Kalifor
nijos, Ona Bekešienė iš 
Brooklyno; Olga Pranskus 
iš Gardner, Mass., K. Že
maitienė, O. Bačiulienė, O. 
Malinauskienė, J. Kontenie
nė.

Visiems dirbusiems, atsi
lankiusiems, apdova n o j il
siems ir už kortas nu ošir- 
džiaiusiai dėkoju. Gal kieno 
vardą praleidau, malonėkite 
man atleisti. Visiems nuo
širdus ačių

L. Bekešienė
Ilgametei “Laisvės” ko

respondentei, va j minkei ir 
nenuilstamai darbuotojai L. 
Bekešienei “Laisvės” k o- 
lektyvas taip pat linki ilgų, 
sveikų ir taip pat garbingų 
metų kaip iki šiolei.

Redakcija

NUTEISĖ BUVUSĮ 
UNIJOS VIRŠININKĄ
Federalinis teisėjas Tho

mas F. Murphy nuteisė 
Burton Hyman šešiems mė
nesiams kalėjimo. Jį kal
tina, ir, sakoma, prisipa
žinęs, jog jis ėmė nuo fab
rikantų kyšius.

Hymanas buvo tekstilie- 
čių unijos viceprezidentas. 
Jį iš tų pareigų unija pa
šalino 1964 metais unijis- 
tams įtarus jį piktnaudo- 
jant unijos , 229-to lokalo 
turtą.

ŽADA PASPAUSTI 
AUTO NUSIKALTĖLIUS

New Yorko miesto par
eigūnai sako, jog tūkstan
čiai auto mašinų savininkų 
greiti įsigyti nusikaltėlio 
bilietą, o labai nepaslan
kūs užsimokėti pabaudą.

Šiomis dienomis policija 
išnešios po namus 600,000 
pašaukimų į teismą tiems, 
kurie neatsiliepia.

PHILADELPHIA & VICINITY
HELP WANTED MALE I

CAR WASH FINISHERS
20 men wanted over 21. Good opp., 
full time, no exp. nec. $1.50 per hr.

Guar. 40 hr. wk. Come ready 
for work.

NORTHEAST CAR WASH
Welsh Rd. ,& Roosevelt Blvd.

Rear of Korvette’s Store.
OR 6-1888 (69-70)

CAMERAMAN
(Process)

In Silk Screen Shop
MA 7-4248

(69-70)

ELECTRONIC TEST

TECHNICIANS

Production testing & trouble shoot
ing of VHF and UHF aviation radio 
equipment. Exceptional opportunity 
for permanent 1st and 2nd shift po
sitions with AAA non military com
pany having outstanding profit-shar
ing program.
Personnel with experience or train
ing, phone MI 6-1480, ext. 244, for 
interview.

NARCO
NATIONAL 

AERONAUTICAL 
CORPORATION

Fort Washington, (Pa.) 
Industrial Park

An equal opportunity employer

Help Wanted Female

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)

CORSETIERE. Full or part time, 
9:30 to 5:30. No evenings.

Phone Silhouette Shop
WA 7-2434

(69-70)

PRANEŠIMAI
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, ati
duokite mums, — mes turime pir
kėjų.

Jaskevičius, Sk.
(68-69)

BROCKTON, MASS.
Šis paskutinis pakvietimas į rude

ninį Labor Day pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo (September) 4, 
prieš Labor Day, Liet. Taut. Namo 
viršutinėje 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)

Matsume. — Japonas Ry- 
oji Kato, statybininkas, jū
roje atitrūko nuo žuvinin
kų grupės. Jį paskaitė žu
vusiu. Už 8 dienų vilnys jį 
valtelėje atvežė į krantą. 
Nevalgęs, negėręs, jis stip- 
rinęsis tik viltimi, jog pa
galba dar ateis.

Help Wanted Male

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)

COOK—Short Order. Experienced. 
Insurance and health benefits, paid 
vacation. Relief Cook also wanted.

Call —
THE HOLIDAY INN

Media, Pa. LO 6-9600
(96-71)

EXP. NORTHWEST
BOCKHOE OPERATOR

Please call 
N. J.

1-609-428-3029, anytime
(69-70)

KENNEL MEN (2)

Hours 8 to 4. 6 days week.

609-783-1821

(69-72)

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)

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)

SIDING MECHANICS
Asbestos. Experienced. Must have 

,own equipment.
Apply 

WELZEL ROOFING 
609-TI 5-7295

(69-73)

MECHANIC
Tow Motor. Experience required.
Must be able to work shift work.

NE plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf La., Phila., Pfiu
PI 4-4452 (69-75)
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Vilniuje iškilmingai pagerbtas 
D-ras A. Petriką

(Telegrama)
Vilnius. — Rugsėjo 2 dieną buvo pažymėtos pažan

gaus JAV lietuvių visuomenės veikėjo, žurnalisto, pub
licisto, daktaro Antano Petrikos septyniasdešimtpenkto- 
sios gimimo metinės. Į iškilmingą susirinkimą, kurį su
rengė Kultūrinių ryšių su lietuviais užsienyje komitetas 
ir Lietuvos TSR Žurnalistų sąjungos valdyba, susirinko 
kultūros, meno, mokslo, spaudos darbuotojai, Vilniaus 
visuomenės atstovai. Čia taip pat atvyko Lietuvoje vie
šintys pažangūs Amerikos lietuviai, Vilniaus universi
teto Istorijos mokslų garbės daktaras Antanas Bimba 
ir “Laisvės” laikraščio darbuotojas Jonas Gasiūnas.

Pranešimą apie sukaktuvininko nelengvo gyvenimo 
ir didelės visuomeninės, žurnalistinės veiklos kelią pa
darė Žurnalistų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas 
Karosas.

Susirinkusieji karštais plojimais sutiko žinią, kad 
Antanui Petrikai suteiktas Nusipelniusio kultūros veikė
jo garbės vardas.

Labai šiltai apie jubiliatą dar kalbėjo Istorijos moks
lų kandidatė Leokadija Petkevičienė, rašytojas Julius 
Butėnas, Istorijos mokslų daktaras Juozas Jurginis. 
Apie Petriką susirinkusiems įdomiai papasakojo jo bičiu
liai Antanas Bimba ir Jonas Gasiūnas.

_ , • ,
Iškilmingo susirinkimo dalyviai jūsų koresponden

tui įteikė tokią sveikinimo telegramą Petrikai:
Gerbiamas Jubiliate!
Mes, Vilniaus visuomenės atstovai, susirinkę pami

nėti Jūsų septyniasdešimtpenkmetj, nuoširdžiai sveikina
me Jus išvariusį gilią vagą pažangiosios lietuvių išeivijos 
visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje.

Nors didžiąją savo gyvenimo dalį Jūs praleidote 
toli nuo Lietuvos, nors daug dešimtmečių mus skyrė 
vandenynų platumos, tačiau nenuilstanti Jūsų kova už 
darbo žmonių laimę, už taiką, už pažangą, suartino mus.

Jūsų veikla daug padėjo ir šiandien tebepadeda 
Amerikos darbininkams, mūsų tautiečiams eiti pažangos 
keliu. Mes tikime, kad Jūs dar daug pasidarbuosite 
Amerikos lietuvių ir savo gimtojo krašto labui, padėsite 
stiprinti išeivijos ryšius su savo tėvų žeme.

Mes linkime Jums kuo geriausios sveikatos, ilgų kū
rybinių metų!

Karštai sveikiname Jus su Nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardo suteikimu.

Jūsų korespondentui taip pat įteikė perduoti tokį 
sveikinimą Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetas:

Brangus Antanai!
Širdingai sveikiname Tave, aktyvų Amerikos lietu

vių kultūros veikėją, publicistą, literatą, mokslo popu- 
liarizatorių su garbingu 75 metinių jubiliejumi.

Su didžia pagarba mes prisimename, kad Tu dau
giau kaip prieš pusę šimtmečio emigravai į JAV ir čia 
įsitraukei į visuomeninę ir kultūrinę pažangiosios išei
vijos veiklą.

Socialistiniu keliu žengianti Lietuva didžiai vertina 
nuopelnus tautai pažangiųjų užsienio lietuvių, kurių tar
pe esate ir Jūs, mūsų mielas jubiliate. Mes džiaugia
mės, kad pažangiųjų amerikiečių gretose yra tokie tvir
ti, nuoseklūs mūsų tautiečiai, gimtojo krašto patriotai 
kaip Tu ir Tavo gvvenimo bei kovos draugai.

Sveikindami Tave,. Antanai Petriką, su garbingu 
75 gimtadieniu, linkime ir toliau sėkmingai, ištvermin
gai kovoti už pažangą, už taiką, už darbo žmonių rei
kalus. Mūsų nuoširdūs ir geriausi jausmai su Tavim, 
mielas jubiliate! Linkime Tau ilgų metų, puikios svei
katos, jėgų ir energijos garbingame darbe.

Visi Tarybų Lietuvos pagrindiniai laikraščiai plačiai 
atžymėjo daktaro Antano Petrikos garbingąjį gimta
dienį. Vaivutskas

Gresia mažų spaudos 
įstaigų streikas

Apie 250 spaustuvių gali 
užsidaryti dėl streiko. Taip 
įspėjo popieriaus pjaustyto
jų unija, atstovaujanti po- 
piariaus spaudai paruošė- 
jus, spausdinių lankstyto- 
jus, susiuvėjus, apdarinėto- 
jus ir panašių darbų dirbė
jus. Lokalas 119 turi 5,500 
narių.
j Lokalo prezidentas Joseph 

•' Hellman sako, kad tris mė
nesius užtrukusios pastan
gos susiderėti neprogresuo
ja, samdytojai nieko nepa- 

• siūlė. Gi savininkai sako, 
kad jų darbininkų algos, vi
dutiniškai, yra $150 per sa
vaitę ir kad unijos pirma
sis pareikalavimas buvęs 
per didelis, $20 per savaitę, 
{skaitant atostogų ir kitus 
priedus.

Ir baltistai kalba 
apie streiką

New Yorke baleto šokė
jai, kaip kad ir eilinio dar
bo žmonės, šiandien kalba 
apie galimybę streikuoti. 
Net paskutinę dieną sena
jam kontraktui baigiantis 
(rugpjūčio 31 d.) American 
Guild of Musical Artists 
rytojus tebebuvo neaiškus.

Unijos viršininkas Faine 
sako, kad pagrindinė bal
tistams alga nevienoda. Pir
maisiais grupėje šokimo 
metais: kelionėje $142.50 
per savaitę, namie $130, o už 
praktikų savaitę $85. Solis
tai gauna $20 daugiau dir
bamomis savaitėmis, už prak
tikas po $85 per 4 savaites, 
o toliau pusę tos sumos.

Įvairios menininkų grupės 
turi už darbą užmokestį ir 
sąlygas vienas nuo kitų ge
rokai skirtingas.

Taikos ir teisių 
kandidatas

Norinčiųjų pasiųsti į Kon
gresą tokius žmones, kurie 
kovotų už taiką, gintų tei
ses ir bendrai darbo žmo
nių reikalus užduotis yra 
nelengva. Bet tai yra svar
bi pilietinė užduotis. Kiek
vieno piliečio pareiga yra 
pastatyti įstatymų leidimo 
įstaigoje ir valdvietėse to
kius žmones, kurie darbuo
tųsi už tai, kas naudinga 
žmonių daugumai.

Tokiu kandidatu yra 
Brooklyno 12-jame kongre
siniame distrikte iškeltasis 
į kongresmanus Dr. Her
bert Aptheker. Pažiūrėki
me kaip einasi jo rėmė- 

I jams.
Pastatyti mažos partijos 

ar nepriklausomą kandida
tą distrikte reikia surinkti 
3,000 piliečių parašų. Tai 
tiek pagal rinkiminį įstaty
mą, bet praktikoje kas kita 
— didžiosioms partijoms 
pavojingas, numatomas ga
lėti laimėti rinkimus kan
didatas privalo turėti para
šų kelis kart daugiau, nes 
parašų egzaminieriai dar
bininkų kandidatu parašuo
se visuomet randa “daug 
klaidų” ir blankas atmeta.

Rugp. 29-tos vakarą į Ap- 
thekerio rinkimų raštinę 
užėjęs svečias, sužinojęs, 
kad jau surinkta 4,100 pa
rašų, nudžiugo, ėmė dar
buotojus sveikinti pabaig
tuvėmis.

—Pabaigtuvėmis? — nu
stebo darbuotojai. Iki rug
sėjo 21 dienos, kada išsibai
gia parašams rinkti laikas, 
mes surinksime 10 tūkstan
čiu parašų.
• Darbuotojai yra nusista
tę tai atsiekti kasdien su
renkant po 24Q parašų. Kas 
yra rinkęs bent kokius pa

Dar apie dokininkus
“Laisvėje” jau minėjome 

apie ilgas eiles n o rin č i ų 
gauti laivakrovių darbą ant 
doku. Minėta apie pirma
dienio ryto 7 valandą jau 
stovėjusius eilėje.

Čia jau kalbame apie tai, 
ką “N.Y.Times” korespon
dentas George Horne rado 
ten nuėjės jau antradienį, 
rugp. 30 d. Jis rašo:
—Aplikantai, daug ūmo j e 
jauni, stovėjo po 6 gretose, 
o ta šešiagretė eilė išsitie
sė 14-ns gatvės šonu tarp 
Gth ir 7th Avės, o tūlą laika 
buvo ansisnkioiusi aplink 
visa bloką iki 15-os gatvės. 
Vienas po kito jie slinko i 
armnre. Gavo ir nildė apli
kacijas 2.598 vyrai.

Už aplikaciją reikėjo mo
kėti po $40; už pašalpga- 
v i u s užmokėjo valdžia iš 
pašalpos fondų. Kai kas ste
bėjosi, kad du šimtai pa- 
šalpgavių atėjo ieškoti dar
bo—jie buvo girdėję, jog 
visi pašalpgaviai esą tingi
niai, nenorį dirbti.

Na, aplikacija gauta, iš
pildyta, $40 sumokėta. Sako 
jog tuos $40 atmokės jei ge
rai ir pastoviai dirbsi. Kas 
daugiau būtų ž i n o t in a! 
Kain gi pats darbas? Tūlas 
eilėje laukdamas išskaitinė- 
jo:—darbas atvirame ore, 
nanrastesnis. nervu neės 
kain kompiutoriai ko k i o j 
brokeriu raštinei, vra virš
valandžiu mokestis.

O nasiteiravus, dalvkai 
atrodo tain: turi pasižadėti 
dirbti ten, kur tave sius, 
dirbti ta, ka lieps, kad 
ir sunki ą u s i ą, pačiame 

rašus, lengvai spręs, kiek 
tai reikia darbuotojų, ko
kius didelius skaičius tenka 
kiekvienam surinkti. Bet 
jie renka. O parašai turi 
būti'tiktai piliečių, pilna
mečių, ten gyvenančių, bal
savimui užsiregistravusių.

Atsiminkime, kad tie, ku
rie laukia taikos kaip užte
kančios saulės, mūsų jauni
mas, neturi teisės balsuoti, 
nors jie bile dieną gali būti 
paimti išsiuntimui Vietna
mo kare mirti. O jie, jeigu 
nebūtų beteisiai, sudėtų 
daug parašų už Apthekerį 
ir kitus taikos kandidatus.

Apthekeris kandidatuoja 
Peace and Freedom tikietu. 
Jo raštinės yra 722 Nos- 
trand Avė. ir 579 McDo
nald Avė., Brooklyne.

Teisėjas liepė jaunuolį 
išleisti po kaucija

Brooklyno teisme vyriau
sias teisėjas Hyman Bar- 
shay liepė išleisti iš kalėji
mo po užstatu 17 metų Er
nest Galashaw, įtartą nu
šovime 11 metų berniuko 
rasiniu riaušių metu pra
ėjusi liepos mėnesį.

Teise išleisti po užstatu 
išreikalavo įtartojo gynė
jas Paul O’Dwyer, kuris 
tikrina turįs kelioliką pa
liudytų parei š k i m ų , kad 
Galashaw yra nekaltas. Bet 
ar jis gaus 15 tūkstančiu 
dolerių užstatą, tai jau ki
tas klausimas.

Niujorke yra 90 mokyklų, 
kuriose patalpos visiškai ap
leistos, neremontuotos. Dau
gumą jų — negrų gyvena
muose rajonuose.

laivo dugne darbą. Bet, sa
ko, yra uždirbančių 8 iki 10 
tūkstančių metams, priside
da nemokamas gydymas, 
teisė i pensiją ir, vėbau, ga
rantija 1,600 valandų darbo 
per metus. Dabartinė pra
dinė mokestis yra $3.46 už 
valanda, snalio mėnesį pa
kils iii $3.54.

Tai gal jau viskas? Belie
ka laukti darbo ir pirmos 
aJe-os.

Palauk! Dar reikia ištir
ti proto sveikata, įstoti j 
uniją, pasimokėti duoklę, 
kuri yra anie $250 įstojant 
ir $16.50 už tris mėnesius. 
Kai kada i tūlus darbo sky
rius stojantiems esą pada
roma i s t o j i m^r mokesčio 
nuolaidų, bet gali būti ir 
daugiau.

Norinčiu išbandyti savo 
laimiki prieplaukose patar
navimui vra vienas ILA lo
kalas, kuris už $50 duoda 
pradiniams u n i j o s doku
mentuota leidimą dirbti 2 
metus. Vienok iš pradžių 
ieiti i geresniuosius darbus 
sunku, nes tokių visuomet 
būna mažiau.

Pavyzdžiui, šioje masiš
koje samdoje norintiems 
dirbti čekeriais buvo tik 85 
vietos. O norinčiu ta dar
bą gauti radosi daug, ne
žiūrint. kad i ši uniios sky
rių įstojimo kaina $531.50.

Dėl tų aukštų duoklių ne 
vienam pirmąkart atėju
siam į darbo biržą unija 
gali pasirodyti priešu. Bet 
senesnieji tebeat s i m e n a, 
kaip kiekvieną prieaušrį tu
rėdavo prie dokų be kepu
rės laukti, kol bosas, ap-

Laikraščio streikas 
skaitomas baigtu
World Journal Tribune 

pagaliau susiderėjo su pas
kutine iš dešimties unijų, 
su kuriomis reikėjo susi
tarti, kad galėtų pradėti 
laikraštį leisti. Streikas už
truko 135 dienas, — ilgiau
sias laikraščio streikas ša- 
lyje.

Tikisi, jog šį kartą tikrai 
galės- pradėti darbą ir kad 
laikraštis pasirodys rugsėjo 
12-os popietę —- bus popie
tinis laikraštis s u sekma
dienine laida. Bet... dar 
vienos unijos nariai turės 
balsuoti kontraktą šį sek
madienį.

Williamsburge gaisras
Rugpiūč’o ?8-4‘nq prieva

karį buvo kilęs gaisras už
pakalyje apartmentinio na
mo prie Lorimer ir Stagg 
gatvių, tik už blokučio nuo 
senojo “Laisvės” namo. Pa
statas apsuptas mažyčių 
skiedriniii namukų. Gaisra- 
gesiai budėjo ten visą nak
tį. Daug varganų žmonelių 
liko be pastogės. Namas, 
kaip ir dauguma tame rajo
ne, buvo perpildytas visų 
spalvų ir tautų gyventojais.

Majoras Lindsay nepa
tenkintas elektros kainų 
kėlimu, nes tas reikštų ne
numatytą naują iškaštį ir 
daugeliui miesto įstaigų. 
Jeigu nesusidarys rimtų 
kliūčių, naujos kainos įeis 
galion rugsėjo 26 d.

Du proto sveikatos sri
tyje darbuotojai. Sylvan 
Furman ir Dr. Kolb, sako, 
kad New Yorko miesto 
nirmutinė užduotis yra iš 
Bellevue ligoninės pašalinti 
kamšatį. .Jie siūlo vienus 
ligonius iš karto siųsti į 
specialias proto ligonines, o 
kitiems panuomoti laisvas 
vietąs bile ligoninėse.

New Yorko valstijoje 
rugsėjo 1-ą d. įėjo galion 
naujas įstatymas divor- 
sams. Užteks 2-jų metų 
gyvenimo paskyrium. Bet 
pirm padavimo prašymo pa
skyrium išgyventi metai 
neįskaitomi.

Majoro Lindsav pastan
gomis Brownsvillej atida
ryta Little City Hali, bet 
Demokratu partijos vado
vai sako, kad tai būsianti 
maioro “klubauzė”; grasina 
neskirti jos išlaikymui pi
nigų.

Gimbels krautuvės per 
paskiausius 3 mėnesius 
pelnė 2 milijonus 446 tūks
tančius dolerių. Pernai tais 
pat mėnesiais buvo pelny
ta $2,042,000.

New Yorko miestas pla
nuoja Staten Islande staty
ti lėktuvų stotį prie West 
Shore Expressway ir Ar
thur Kill upelio.

Prieš Jamaicos gyventoją, 
daugelio namų savininką, 
buvo susikrovę daug skun
dų. Kai 22 skundai pasi
rodė ne be pagrindo, jį nu
teisė 10 dienų kalėjimo.

Taksikų savininkai rei
kalauja leisti pakelti fėrą 
po 5 c. per mylią.

žvelgęs visų raumenis, vie
ną kitą iš alkanųjų būrio 
pamos. Baigėsi' ta diena, 
baigdavosi visam laikui ir 
laivakrovio darbas. Sekamą 
rytą ir vėl kęsk tą žemL 
nančią samdos šerengą.

A. Bimba sveikina 
d-rą A. Petriką

Nuoširdžiai sveikinu dr. 
Antaną Petriką jo 75-ojo 
gimtadienio proga ir linkiu 
jam geros sveikatos ir dar 
daugelio kūrybinių metų.

Dr. A. Petriką yra mūsų 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių judėjimo veteranas. Jis 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą veikė mūsų kovingose 
gretose ir iki šiol jose ak
tyviai tebedalyvauja. Jis 
buvo vienas iš Amerikos 
Lietuvių darbininkų litera
tūros draugijos įkūrėjų ir 
auklėtojų. Dr. A. Petriką 
yra ilgametis Amerikos lie
tuvių pažangiosios spaudos, 
ypač “Laisvės” ir žurnalo 
“Šviesos” bendradarbis.

Mes didžiuojamės, turė
dami dr. A. Petrikos asme
nyje taurų plunksnos ir pa
žangiosios veiklos bičiuli.

Antanas Bimba 
Vilnius

LLD1 kuopos žiiuos
Rugpjūčio paskutinį pir

madieni įvyko Literatūros 
Draugijos pirmosios kuopos 
susirinkimas. Vidinė padė
tis atrodo tokia, kokia ją 
palikome prieš eisiant va
saroti. Tačiau neužsimo- 
kėjusių narių skaičius žy
miai sumažėjęs, belieka tik 
vienas kitas narys neatsi
teisęs savo metines. Metų 
pabaiga artėja, tai ir liku
sieji gal suskubs užvilktas 
savo metines atsiskaityti. 
Lauksime.

Mitinge sužinojome, kad 
kuopa neteko dvieju na
rių: mirė Margaret Slogs- 
naitienė ir Amilia Stupu- 
rienė. Pirmininkui papra
šius, nariai atsistojimu ati
davė joms paskutinę savo 
pagarbą.

Centro Komiteto prašy
mas nominuoti kandidatus 
į organizacijos valdyba ir 
alternatus buvo patenkin
tas. Kandidatais nominavo 
narius tų kuopu. kurios yra 
arti organizacijos centro, 
kad išrinktieji galėtu leng
vai susirinkti i posėdžius, 
už mažas išlaidas.

LLD Antroji Apskritis 
kviečia kuopas atsiųsti de
legatus spalio 23-ąją i kon
ferenciją. Kuopa išrinko 
reikiamą delegaciją. Sma
gaus pasimatymo su visais 
konferencijoje.

Pirmoji kuopa, prieš ei
siant į atostogas, kyietė 
LLD vietines kuopas bend
rai surengti spaudos nau
dai pikniką. Vasara jau ei
na į pabaigą, o iš kuopų 
jokių žinių negirdėti.

Mes manėme, kada rašė
me kvietimą, to ir dabar 
laikomės, kad toki pikniką 
reikėjo surengti šią vasa
rą. Dabar jau vėlu pradė
ti. Mes siūlytume žiemos 
sezone ką gero sumanyti ir 
salėje ^bendrai padaryti.

Vienas Jūsų

MONROE, N. Y. 
UŽDARYMAS SEZONO 

BANKETAS 
“IKI PASIMATYMO” 

ARROW PARKE 
Įvyks Šeštadienj 

RUGSĖJO 10 D. 
7:30 v. v.

Muzika AL PARKS 
$6.00 Asmeniui

Tarp lietuvių
Jau apie šešios savaitės 

kai Mary Ta.melis, gyve- | 
n anti Flushing, L. I., serga 
namuose. Ji gavo širdies 
smūgį, buvo be sąmonės. 
Turėjo du gydytojus, ir po 
biskį sveikata stiprėja.

Marytė yra Aido Choro 
narė, taipgi priklauso prie 
N. Y. Lietuvių Moterų Klu
bo. Varde Aido choro ir 
NYLMK, linkiu Marytei | 
pasveikti ir dalyvauti mū
sų visuomenėj.

Jau antras metas kai 
brooklynietis Jurgis Nali- 
vaika gydosi SeaView Hos
pital, Staten Island, N. Y. 
Nors gauna laikraštį “Lai
svę”, bet jam būtų malonu 
ir pasimatyti su nekuriais 
bičiuliais. Galite jam rašyti 
ar nuvykti asmeniškai. Jo 
adresas: George Nalivaika, 
Sea View Hospital Home. 
Section A2, Staten Island, 
N. Y. L. K—-te

M. Liepus operuotas
Praėjusią savaitę Flush

ing ligoninėje drg. M. Lie- 
pui padaryta hernijos ope
racija.

Ligonis gražiai sveiksta. 
Tikimasi, kad šį savaitgalį 
jis bus jau namie — 85-01 
87th St., Woodhaven, N. Y. 
11421.

Spartaus sustiprėjimo ge
ram draugui! SV

Aidiečiams
Aidiečiai, taip pat buvu

sieji ir planuojantieji būti 
aidiečiais, esate prašomi at
vykti į “Laisvės” salę rug
sėjo 9-os vakaro 8 vai. Pa
sitarsime apie skubiausius 
darbus, padainuosime ir pa- 

! si vaišinsime. Labai svarbu 
visiems būti, nes tik pagal 
turimas jėgas tegalima ir 
darbą planuoti.

Aido choro
Mokytoja ir Valdyba

I

*
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Paieškojimas
Gadliauskas Alfonsas, Alfonso, gi

męs 1921 m., vasario 10 d. Dubenų 
kaime, Kretingos rajone. Tėvas Gad
liauskas Alfonsas, Antano, motina 
Gadliauskienė-Žilinskienė, Stanisla
va, Antano; brolis Gadliauskas Sta
nislovas, Alfonso. Jis išvyko (Alfon
sas) iš Lietuvos 1944 m., kovo mė
nesi. 1948 m. motina gavo laišką 
pagal sekanti adresą: Gustav En- 
geldhardt, Kempten-Megan, Post- 
lach 229, Boyem, Deutschland, USA 
Zone. Nuo to laiko daugiau žinios 
negavo. Aš, jo motina, noriu žinoti 
apie jo likimą. Mano adresas — 
Žilinskienė Stanislava, Antano, Pa
langos m., Vytauto g-vė, 58/1, Lith
uania, USSR.

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

PIKNIKAS
Lietuvių Amerioks Piliečių Klubo 

piknikas jvyks rugsėjo (Sept.) 11 d., 
Kings Point Parke No. 7. Pradžia 
11 vai., o pietus valgysim 1 vai.

Kaip atrodo, kad tai bus čia pas
kutinis parengimas ir geriausias už 
visus buvusius, nes mūsų gaspadinės 
yra pasirengusios pavaišinti skaniu 
maistu, karštais ir šaltais gėrimais.

Kviečiame visus — iš arti ir to
liau gyvenančius atsilankyti ir link
smai laiką praleisti. —P. B.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

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

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

Valdyba
(68-JB9)

IŠNUOMAVIMAI *
Išsinuomoja fornišiuotas kamba

rys. Patogi transportacija. Su virtu
vės naudojimu pagal susitarimą. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis bile laiku. Telefonas VI 7-1355. 
Adresas: 91-54 — 114th Street, Rich
mond Hill, N. Y. (69-70)




