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KRISLAI
Ženklyvas penktadienis. 
“Antonijus ir Kleopatra.” 
Ką tai vaizduoja? 
Sekmadienį—Pattenburge 
ir Waterburyje.

Rašo R. Mizara
Niujorkiškė spauda daug 

rašo apie operą “Antony and 
Cleopatra”, kuri bus pastaty
ta penktadienį, rugsėjo 16 d., 
naujame operos teatre Lincoln 
Centre, Manhattane.

Ir kiekviena proga spauda 
primena: naujas pastatas lė- 
šavo apie 46 milijonus dole
rių Bet tai esąs paskutinis 
architektūrinio meno žodis: 
naujausios tobulybės estrado
je, akustikoje, publikos ap
tarnavimo priemonėse. Beje, 
teatre yra 3,800 sėdynių.

Penktadienio vakare kiek
viena vietelė bus užimta; pa
ti vaidyba bus transliuota per 
radiją, — kas norės ir turės 
galimybių, galės klausytis.

Esu rašęs apie šį dalyką. 
Man rodosi, dalykas nemažas. 
Nemažas dėl to, kad tai ori
ginali opera; parašė amerikie
tis kompozitorius Samuel Bar
ber. Nemažas dalykas ir dėl 
to, kad kompozitorius, kurda
mas operą, Kleopatros parti
ją taikė solistei Leontyn 
Price (tark: Leontyn Prais), 
negrei. Ji bus vakaro žvaigž
dė.

Kompozitorius operą sukūrė 
pagal Šekspyro tragediją 
“Antonijus ir Kleopatra.” Lib
retto parašė Franco Zaffirelli, 
kuris, beje, yra ir režisierius. 
Rašydamas šį veikalą Šekspy
ras rėmėsi graikų rašytojo 
Plutarcho palikimu.

Apie ką gi tragedija bylo
ja?

Tai suaugusių vyro ir mo
ters meilės aistrų audinys — 
ne toks, kaip Romeo ir Džiu- 
letės, bet taip pat sudėtingas 
ir siaubingas.

žymusis Romos karo vadas 
Markas Antonijus, nuvykęs į 
Egiptą, susmunka po karalie
nės Kleopatros kojomis, pas
taroji lenkiasi prieš jį, nors 
abudu prieš tai jau buvo per
gyvenę ne vieną meilės “epi
zodą”.

Po to, kai Oktavijaus Ceza
rio armijos nugali Antonijaus 
karines jėgas, bijodimi pa
kliūti į romiečių nelaisvę, į 
didžią nešlovę, Antonijus 
krinta nuo kardo, o Kleopatra 
— nuo gyvatės įgėlimo į jos 
krūtis.

Daug puikių scenų, gilių 
filosofiškų posakių; jaudinan
čių, aistringų momentų ši tra
gedija kupina. Nežinau, ar 
teks operos solistams svaidy
tis ir kai kuriomis Šekspyro 
aštresnėmis frazėmis, įkergto- 
mis į tūlų tragedijos persona
žų lūpas.

Po to, kai Antonijus karo 
fronte pralaimėjo paskutinį 
mūšį, desperacijoje, prieš savo 
mirtį niekino Kleopatrą:

“Sužlugo viskas! Mane pra
žudė niekše egiptietė. ... Tu, 
dviveide kekše, pardavei ma- >> ne• • •

Kai Kleopatros patarnauto
ja Irade, siaubingomis valan
domis pavadina ją “Egipto 
viešpate”, tai ji atsako:

“Ne viešpats, o moteris tiktai,
Kuri jausmams taip lygiai 

pasiduoda,
Kaip paprasta melžėja...**

Ateina sekmadienis, rugsėjo 
18 diena.

Geri mūsų laikraščio patrio
tai tą dieną dvejose vietose 
ruošia pietus: Pattenburge, N.

Tarybinis jaunimas 
prisiminė praeitį...

Elektristų unija imsis 
darbo už naują kontraktą

Vyrai mušė vaikus, 
o policija stebėjo i

Maskva.—Pastaruoju me
tu apie dešimt miliijonų ta
rybinių jaunuolių aplankė 
praeities kovos laukus, kal
bėjosi su praeito pasaulinio 
karo kovotojais - veteranais 
arba su senais bolševikais, 
revoliucijos ir pilietinio ka
ro dalyviais’

Praeitą savaitgalį Mask
vos Raudonojoje aik š t ė j e 
įvyko didžiulė jaunimo de
monstracija. Dalyvavo 
apie 25,000 jaunuolių, dalis 
iš pačios Maskvos, dalis iš 
provincijos. Kad priminti 
praeitį, netoli Lenino mau
zoliejaus buvo sudėti seni, 
Antrojo paša ulinio karo 
ginklai, kuriais prieš 25 m. 
Maskva tapo apginta nuo 
nacinių užpuolikų — katiu- 
šos (daugiavamzdžiai ra
ketiniai pabūklai), seni tan
kai, balionai, kuriais Mask
va saugojosi nuo Luftva
tės.

Ant Mauzoliejaus laiptu 
radosi Brežniovas ir kiti 
tarybiniai lyderiai, taipgi 
Vokietijos demokr a t i n ė s 
respublikos Ivderis Ulbrich- 
tas ir Mongolijos premjeras 
Cedenbalas.

Federalinės valdžios 
intervencija Grenadoje

Washingtonas. — Negrų 
vaikučių mušimas ir terori
zavimas Mississippi mieste
lyje Grenadoje sukėlė di
džiulį pasipiktinimą visoje 
šalvie. Ypatingai daug pa
sipiktinimo sukėlė faktas, 
kad Grenados policija, šeri
fai ir valstijos policininkai 
ramiai stebėjo, kai rasistai 
kankino vaikus.

Teisingumo departamen
tas pravedė tam tikrą in
tervenciją: patraukė į teis
mą Grenados miesto val
džią ir policiją už savo par
eigų nepaisymą. Federali
nis teismas Oxforde, Miss., 
nusprendė, kad Grenados 
policija turi apginti vaikus. 
Bet chuliganai, kurie kir
vakočiais ir retežiais mušė 
vaikučius, lieka laisvi.

Paskutiniai pranešimai iš 
Grenados sako, kad valsti
jos policininkai dabar jau 
saugo vaikus, kurie, lanko 
integruotą mokyklą.

Capetown.—Vorsteris, dar 
aršesnis rasistas, negu Ver- 
woerdas, tapo Pietų Afri
kos premjeru.

J.— pas Čiurlius, taip pat Wa
terbury je, Conn. — Vaitonių 
darže.

Draugai laisviečiai, be abe
jonės, nenuvils rengėjų: Con- 
necticuto valstijos pažangie
čiai bus Waterburyje, o New 
Jersey ir dalis niujorkiečių— 
Pattenburge.

Kad tik oras būtų geras, be 
lietaus!..

šie pietūs, šie pobūviai te
būna geru pasiruošimu mūsų 
spaudos vajui, prasidedan-1 
čiam su spalio 1 diena.

P ražyg i u o j anti e j i j aunuo - 
liai giedojo Internacionalą 
ir nešė transparantus, ku
rie sakė “Vietnamas lai
mės !”

Jaunimas sudėjo priesai
ką, kurioje tarp kitko sako
ma, kreipiantis į senus re
voliucijos veteranus:

“Mes perimame iš jūsų 
rankų Internacionalą. Šian
dien ir mes formuojame 
Tarptautines brigadas. Fa
šizmas bus sulaikytas! Mes 
sakome. ‘Ne!’ agresoriams. 
Šalin kolonializmas.”

Komjaunimo lyderis Pa- 
stuchovas savo prakalboje 
pažymėjo, kad tarybinio 
jaunimo revoliucinių tradi
cijų stiprinimas nepanašus 
į Kinijos raudongvardiečių 
reiškinį. Jis, tiesiog nemi
nėdamas Kinijos, betgi, aiš
kiai davė suprasti, ką turi 
omenyje:

“Mūsų jaunimas, išauklė
tas komunistinėse tradici
jose, žino, kad tikras re
voliucingumas nieko neturi 
bendro su avantiur i z m u , 
nacionalistiniu egoizmu ir 
tuščiažodžiavimu.”

Bombardavimai aršeįa, 
sausumos karas irgi... *

Saigonas. — Jau kelinta 
diena, kai apie 500 Ameri
kos orlaivių > bombarduoja 
Šiaurės Vietnamą. JAV 
aviacijos štabas neskelbia, 
kiek orlaivių dalyvavo-, bet 
neoficialiai sakoma, kad tai 
aršesni bombardavimai, ne
gu bile kada praeityje. Sa
koma, kad Amerikos bom
bonešiai stengiasi sunaikin
ti Šiaurės Vietnamo raketi
nes bazes, kurias vietna
miečiams įsteigė Tarybų 
Sąjunga.

Iš kitos pusės, sausumos 
karas Pietų Vietname irgi
aršėja. Liaudiečiai puolė 
amer i k i e č i ų motor-bazę, 
kur laikomi sunkvežimiai ir 
kitokie automobiliai, ir pri
darė daug žalos. Tas įvy
ko prie pat Saigono.

IndonezŲ ambasadorius 
apie masines žudynes
Washingtonas. — Indone

zijos ambasadorius Ameri
koje M. Palaras duodamas 
televizijos interviu pripaži
no, kad masinėse žudynėse 
Indonezijoje žuvo apie 100,- 
000 žmonių. (Kai kurie už
sienio korespondentai laiko
si nuomonės, kad Indonezi
jos kariškiai ir civiliniai re
akcininkai nužudė net arti 
pusės milijono kairiečių.)

Ambasadorius Palaras 
stengėsi sudaryti įspūdį, 
kad žudynės nebuvo grynai 
politinės. Jis sakė, kad 
daugelyje vietovių, ypatin
gai kaimuose, po komunistų 
žudymo priedanga žmonės 
atsiskaitė su savo asmeni
niais priešais.

Bal Harbour, Fla.—Inter
national Union of Electric
al Workers nutarė savo su
važiavime imtis smarkesnės 
darbuotės, kad išsikovoti 
geresnį kontraktą iš Gene
ral Electric. Kaip žinia, 
IUEW, kuri turi 314,000 
narių, yra AFL-CIO dalis, 
yra ir kita elektros įmo
nių darbininkų unija, UE, 
kairesnė, nepriklau soma. 
Praeityje ji buvo labai dide
lė, bet dabar mažesnė negu 
IUEW.

IUEW nutarė kovoti už 
naują kontraktą, nežiūrint 
fakto, kad teismai nu
sprendė, jog tas būtų nele- 
gališka. 120,000 šios unijos 
narių dirba didžiųjų kor
poracijų, General Electric 
ir Westinghouse, fabrikuo
se.

Suvažiavimas praėjo gan 
kovingoje atm o s f e r o j e .

Katalikų kunigas 
perėjo j T.S.R.S.

Maskva. — Žinių agentū
ra TASS praneša, kad ame
rikietis Harold Mitchell 
Koch paprašė Tarybų Są
jungos suteikti jam politinę 
prieglaudą. Kochas yra ka
talikų kunigas, gimęs Chi- 
cagoje, lenkų kilmės. Jis 
pareiškė, kad jis griežtai 
nusistatęs prieš karą Viet
name, ‘ir nori pasilikti Ta
rybų Sąjungoje, kad galėtų 
visą savo energiją sunaudo
ti kovai už taiką Vietname.

Tass sako, kad Kochas, 
34 metų amžiaus vyras, da
bar save skaito mokytoju 
pagal profesiją, nes jis jau 
nekunigauja.

Amerikos ambasada Mask
voje pranešusi, kad Ko
chas joje nesiregistravo ir 
oficialiai neatsisakęs Ame-’ 
rikos pilietybės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Pieti

nių rasistų ir šiaurinių re
akcininkų koalicijai pasise
kė sukliudyti Senate civili
nių teisių įstatymo patvir
tinimą. Jis anksčiau buvo 
patvirtintas Atstovų bute. 
Pietiniai rasistai tęsia fili- 
busterį (begalines diskusi
jas), kurį sustabdyti gali
ma tik dviejų trečdalių bal
sų dauguma. Bet tik 54 se- 

į natoriai balsavo už sustab
dymą, 42 balsavo prieš.

Londonas.—Britanija įtei
kė ultimatumą Rodėsi jos 
valdžiai, kurią kontroliuoja 
balti rasistai.

Saigonas. — Didelis ame
rikiečių marinų junginys 
išlaipintas Pietų Vietname 
prie pat demilitarizu o t o s 
zonos. Amerikiečiai teigia, 
kad zoną toje vietoje kont
roliuoja Šiaurės Vietnamo 
kariai.

Apart vieno kito kalbėtojo, 
nebuvo raudonėdžiav i m o . 
Išreikštas solidarumas civi
linių teisių judėjimui. Su
važiavimą pasveikino per 
delegatai iš Britanijos ir 
Japonijos, taipgi eilės Ame
rikos unijų atstovai.

Prezidentas Johnsonas su
važiavimą pasveikino per 
savo pasiuntinį, darbo rei
kalų vice-sekr e t o r i ų , G. 
Weaverį. Šis savo kalbos 
didžiausią dalį pašventė 
Amerikos politikos Vietna
me teisinimui. Delegatai jo 
kalbą sutiko šaltai, kad 
pirmininkas buvo privers
tas raginti delegatus plo
ti jam po kalbos galo.

Bet nežiūrint šio delega
tų sentimento, suvažiavi
mas nepasmerkė karo Viet
name. Prie to neprileido 
unijos vadovybė.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas sako, 
kad Kochas gavo keliavimo 
pasportą rugpiūčio 2-ą die
ną. Jis buvo pareiškęs, kad 
planuoja keliauti Saudi- 
Arabijon. Sakoma, kad jis 
turėjo sutartį su tam tikra 
firma, kuri Arabijoje pra
veda statybos darbus. Ko- 
cho pareigos būtų buvusios 
mokyti arabus anglų kal
bos.

Iš Chicagos pranešama, 
kad Kochas tapo įšventin
tas į kunigus 1958 metais 
ir jis ten penkerius metus 
kunigavo Ghicagos srities 
lenkų katalikų parapijose. 
Nuo 1963 metų jis jau ne
kunigavo parapijose, nors, 
pagal kataliku bažnyčios 
taisykles, liko ir tebėra ku- 

i nigu.

Tokio. — Kinijos valdžia 
laikinai sustabdė raudon
gvardiečių veiklą fabrikuo
se ir žemės ūkyję, nes pri
ėjo išvados, kad ta veikla 
momentaliai kenkia pro
dukcijai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas esąs pa
tenkintas, kad nominaci- 
niuose rinkimuose kandida
tai, kurie stoja prieš karą 
Vietname, negavo daug bal
sų. Pavyzdžiui, New Jersey 
valstijoje kandidatas' į se
natorius David Frost gavo 
tik apie 10% balsų. ' Bet 
taikos šalininkai tą laiko 
nemenku laimėjimu, nes 
spauda, radijas ir televizi
ja Frostą beveik ignoravo.

Santo Domingo. — Fašis
tiniai gaivalai nušivė kai- 
rietį veikėją Miguelą Šau
tinį, “Birželio 14-os” judėji
mo narį.

Grenada, Miss.—Pa g a 1 
teismo patvarkymus, vieti
nė pradžios mokykla tapo 
integruota, tai yra, mokyk
lai įsakyta priimti ir negrus 
mokinius. Bet kuomet atėjo 
pirmos mokslo metų dienos, 
rasistiniai chuliganai nety
lėjo. Prie mokyklos susirin
ko šimtai baltųjų, daugiau
sia suaugusių vyrų. Jie atė
jo apsiginklavę lazdomis, 
kirvių kotais, retežiais. 
Kuomet vaikai pradėjo ap
leisti mokyklą, jie balti 
chuliganai užpuolė du neg
rų vaikučiu. Vienas 12 me
tų berniukas, buvo privers
tas bėgti per išsirikiavusių 
baltųjų šerengą. Į jį pasi
pylė smūgiai iš visų pusių. 
Jis bėgo kraujui varvant 
nuo jo veido, jo marškiniai 
buvo nuplėšti. Tuo tarpu, 
kai žvėriški chuliganai vy
rai mušė vaikuti, baltos 
moterys rėkė: “Tas tave 
pamokys, kaip lankyti mūsų 
mokyklą!”

Šis berniukas įstengė pa
bėgti, nors apkraujintas ir 
šlubuodamas. Bet kitas bu
vo nelaimingesnis. Jis par
puolė ant žemės ir chuliga

Kinijos mokslininkų 
medicinos laimėjimas

New Yorkas. — Times 
sako, kad Liaudies Kinijos 
fizikai padarė labai svarbų 
atradimą, kuris žymiai pa
dės žmonijai kovoti prieš 
ligas. Kinų fizikai pasiekė 
pilną insulino sintezę. Kad 
tą padalyti, kinų moksli
ninkai suderino į tinkamas 
vietas 777 atomus, sudary
dami vieną labai kompli
kuotą molekule’

Šis pasiekimas skaitomas 
labai svarbiu kovoe prieš 
cukraus ligą — diabetą. 
Amerikos Chemijos sąjun
ga sako, kad šis atradimas 
yra skaitomas dideliu moks
liniu pasiekimu, svarbiau
siu, kuris iki šiol atėjo iš 
Naujosios Kinijos.

Raudongvardiečių rolė 
vis komplikuojasi...
Tokio. — Japonų laikraš

čio Asahi korespondentas 
praneša iš Pekino, kad įvy
kiai Kinijoje vis labiau 
komplikuojasi. Sakoma, kad 
kai kuriose vietovėse, kaip 
tai Pekine, Harbine, Kanto
ne ir Tiensine, raudongvar- 
diečiai susilaukė pasiprie
šinimo iš žmonių tarpo, ir 
vietomis kariai atėjo jau
niems raudongvardiečiams i 
pagalbą. Iš kitos pusės, kai 
kurie laikraščiai Kinijoje 
pabrėžia, kad raudongvar- 
diečiai, kurių nemenka da
lis yra studentai, turėtų at
siminti, “kad jie valgo vals
tiečių augintus ryžius ir 
vilki darbininkų pagamin
tus drabužius.” Tie laikraš
čiai ragina prie “revoliuci
nių studentų, darbininkų, 

nai, jį apspitę, spardė jį iki 
sąmonės netekimo.

Tam viskam vykstant, 
vietinė policija stovėjo ir 
ramiai viską stebėjo.

Rasistiniai chuliganai mu
šė ne tik negrus vaikučius, 
bet puolė ir žurnalistus, 
ypatingai atv y k u s i u s iš 
Šiaurės. United Press In
ternational reporteris Ro
bertas Gordonas tapo ap
suptas chuliganų būrio. Jie 
parbloškė jį ant žemės ir 
pradėjo spardyti veidan. 
Po nekurio laiko policinin
kas prisiartino ir manda
giai patarė chuliganams: 
“Užtenka...” Kitas poli
cininkas kreipėsi į chuliga
nus: “O. K., boisai, jam 
užteko...”

Kelios negrės motinos, 
kurios atėjo palydėti iš mo
kyklos savo vaikučius, irgi 
buvo užpultos, ir jos, kartu 
su vaikais, turėjo per ke
lias valandas slapstytis mo
kykloje.

Negrų orga n i z a c i j o s 
Mississippi valstijoje ren
giasi pravesti plačius pro
testus prieš šiuos chuliga
nizmus.

Astronautas turėjęs 
nutraukti “vaikštynę”
Cape Kennedy, Fla.—Ge

mini 11 astronautas R. F. 
Gordonas buvo priverstas 
nutraukti savo “vaikštynę” 
kosmose. Buvo planuota, 
kad jis išlips iš Gemini 11 
kosminio laivo ir praleis 
tuštumoje bent kelias va
landas. Bet po 40 minučių 
jis pranešė savo sankelei- 
viui astronautui Conradui, 
kad smarkiai prakaituoja, 
kad per prakaito lašus be
veik negali matyti, ir bend
rai jaučiasi nekaip. Conra- 
das, laivo komandierius, 
jam įsakė grįžti vidun.

Gemini 11, kuris pakilo j 
kosmosą pirmadienį, antra
dieni pasiekė tam tikrą re
kordą: pakilo iki 830 mylių 
aukščio, tai yra aukščiau 
negu kada nors buvo paki
lęs žmogus. Astron autai 
pranešė, kad nežiūrint di
džiulio aukščio, jie galėjo 
matyti viską Žemėje nepa
prastai ryškiai.

valstiečiu ir kareiviu vie
nybės.”

Kovos tarp įvairių ten
dencijų, sako Asahi kores
pondentas, dažnai vyksta 
plakatais (posteriais). Wu- 
hane jis matė prie hidro
elektrinės mokyklos plaka-? 
tą, kuris sakė, kad parti
jos antrasis sekretorius yra 
revizionistas ir priklauso 
anti-partinei grupei. T ą 
plakatą iškabino raudon- 
gvardiečiai, iš Pekino atvy
kę jaunuoliai. Bet paskui 
ten pasirodė kitas plakatas, 
kaltinąs raudongvardiečius, 
kad jie kaltinimą padarė be 
tyrinėjimo...
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Kas ką rašo ir sako I
Penktadienis, rugsėjo (September) 16, 1966

“Rinkimai” Vietname
SEKMADIENIO VAKARE prezidentas Johnsonas 

džiaugsmingai pareiškė, kad rinkimai Pietų Vietname 
rodo, jog “gyventojų dauguma su mumis.” Sekantį rytą 
mūsų šalies didžioji spauda, su “New Yorko Times” 
priešakyje, antraštėse skelbė, kad P. Vietnamo gyvento
jai balsavo masiniai, kad tai didžiulis Ky valdžios laimė
jimas ir kad “Amerika moraliai pateisinta.”

“New Yorko Times” pirmame puslapyje sakė, kad 
balsavo “71 nuošimtis užsiregistravusiųjų.” sakė “bal
suota masiniai, nepaisant Vietkongo teroro.”

Bet akylesnis to paties “Timeso” skaitytojas galėjo 
surasti tiesą pavertęs vieną kitą puslapį—nors ne di
džiosiose antraštėse. Ketvirtame puslapyje tilpo nedide
lis to laikraščio specialaus korespondento pranešimas iŠ 
Bentre miestelio, Kenhoa provincijoje Mekongo srityje. 
Kenhoa provincijoje, sako “Timeso” korespondentas, bal
savo apie 80 nuošimčių užsiregistravusiųjų. Bet toje 
provincijoje iš 630,000 gyventojų tik 115,168 registravosi.

Kodėl?
“Timeso” korespondentas duoda labai paprastą at

sakymą:
“Dalinai tas paaiškinama tuo, kad apie pusę gyven

tojų ir apie 60% ryžių laukų bei kokonatų sodų randasi 
toje provincijoje po Vietkongo kontrole.”

“Timeso” korespondento statistika, be abejo, parem
ta Ky klikos daviniais. Tai Ky pareigūnai jį, be abejo, 
informavo, kad tik apie pusę provinciijos gyventojų ran
dasi Vietkongo kontroliuojamoje teritorijoje. Tai Ky 
pareigūnai jį, be abejo, vėl informavo, kad 115,168 re
gistravosi, ir tai tie pareigūnai jį, be abejo, vėl informa
vo, kad apie 80% jų balsavo. Faktinai, mes galime leng
vai įsivaizduoti, akd Vietkongas (liaudiečiai) daug dau
giau kontroliuoja. Faktinai, be abejo, mažiau registra
vosi ir mažiau balsavo.

PRANĖ LAPIENĖ APIE ,matė pralaimėsią karą, lavo- 
DEVINTĄJĮ FORTĄ

Apie devintąjį fortą Kau
ne jau nemaža buvo pas 
mus rašyta ir dar bus rašy
ta. Kiekvienas žmogus, 
mat, aplankęs tą baisių 
kančių vietą,suranda viską 
nors naujo, įdomesnio. Štai 
Brooklyno “Vienybėje” (š. 
m. rugs. 9 d.) rašo savo įs
pūdžius žurnalistė Pranė 
Lapienė, neseniai iš Lietu
vos grįžusi. Prašome pa
skaityti:

Devintasis Fortas turi klai
kią ir niekada neužmirštamą 
istoriją. Įsteigtas jis dar ca
ro laikais, kaip nenugalima 
tvirtovė apsisaugoti nuo prie
šų. Iš vienos pusės'jis įkastas 
į žemę, o iš antros virš jardo 

betonine siena ap- 
ten
su

Jo 
o 
ir

BET JEIGU MES PRIIMTUME ir Ky pareigūnų 
patiektą statistiką, vaizdas būtų kitoks, visiškai kitoks, 
negu jį piešia jnūsų prezidentas ir spauda.

Pradėkime nuo pradžios.
Ky klika iš anksto paskelbė, kad “komunistai, neut- 

ralistai arba jiems panašūs” negali kandidatuoti. O to
kiais Ky klika skaito ne tik kairiečius, bet ir religinius 
budistus, neutralistus ir net kai kuriuos konservatorius, 
įskaitant tam tikrą kariškių dalį, kuri siekia derybinės 
taikos.

Taigi, jeigu negalėjo kandidatuoti jokie Ky grupelei 
priešingi elementai, tai tikros opozicijos visai nebuvo. 
Faktas yra, kad budistai, neutralistai ir kiti demokra
tiniai bei patriotiniai elementai, panašiai kaip komu
nistai, šaukė gyventojuns rinkimuose nedalyvauti. Ky 
pareigūnai vieni tvarkė rinkiminius sąrašus, vieni “skai
tė’1 balsus, skelbė rezultatus ir t. t. Galima įsivaizduoti, 
kiek jie ten skaičius kaitaliojo ir “daktaravo,” kaip tai 
išsireiškiamą Amerikoje.

Bet ir paduota statistika pamatiniai parodo, kad tik 
maža dalis gyventojų įsitraukė į rinkiminę komediją.

Kad tai buvo komedija, netiesiogiai pripažįsta ir 
“Times.” Pirmadienio numeryje, dieną po rinkimų, tas 
laikraštis tarp kitko sako:

“Stebėtojai tikėjo, kad valdžia pageidavo nesuktų 
ir teisingų rinkimų.. Pietvietnamiečiai, betgi, iš seno 
papratę rastis po valdžios spaudimu, ir kai kurie sakė, 
kad jautė, jog būtų buvę negudru nebalsuoti, kai val
džia pageidavo, kad jie balsuotų... (“Times,” rugs. 
13.)” ‘

Taigi, norom nenorom, aplinkiniu keliu ir netiesiogi
nėmis frazėmis, išstenėta teisybė, kad rinkimai vyko po 
valdžios spaudimu, nors, esą, Ky valdžia to spaudimo 
nenorėjusi...

storumo 
tvertas, kurioje šen bei 
prakirsti siauri langeliai 
geležinėmis grotomis.

Forto požemiuose išraityti 
tuneliai su kulkosvaidžiais. 
Aplinkui gilus griovys su ne
peršaunama siena, ant kurios 
kelių eilių spygliuota viela, 
šalia stovi mūriniai bokštai su 
kyšančiais kulkosvaidžiais. 
Tai, žinoma, jau vėlesnių lai
kų priedai.

Ši tvirtovė stovi septynių ki
lometrų nuotolyje nuo Kauno 
miesto į šiaurės vakarus, 
dešinėje žemaičių plentas, 
aplinkui kolūkių laukai 
kaimai.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais čia buvo sunkiųjų dar
bų kalėjimas, kur buvo laiko
mi politiniai kaliniai, savo 
veikla kėlę baimę tuometinei 
valdžiai. Kai kas iš tokių ka
linių išlikę gyvi pasakoja, kad 
ten buvus ir žiauraus kankini
mo vieta ir retas kas, ten pa
kliuvęs, gyvas beišeidavęs. 
Kai kas dar pasakoja, kad 
ten Smetonos prezidentavimo 
laikais buvę daromi eksperi
mentai dujomis žudant politi
nius kalinius,' kai kareiviai bu
vę atsisakę šaudyti savo tau
tiečius, teisindamiesi, kad jų 
pareiga tėvynę ginti nuo išo
rės priešų.

Forto muziejuje visa saugo
ma kaip buvę anksčiau, papil
dant jį surastais ten nužudy
tų žmonių kai asmens doku
mentais ar kt. Tebestovi ten 
ir klausykla su kryžium virš 
jos, kur prieš sušaudant ar ki
taip sunaikinant kalinį, kali
niui dar būdavo duodama pro
ga atlikti išpažintį. Kada mano 
sūnėnas atstatė į ją foto apa
ratą, priskubėjo muziejaus 
viršininkas, pasakydamas, kad 
fotografuoti draudžiama. Įsa
kymas buvo pavėluotas, ir 
nuotrauką atsivežiau atmini
mui.

1941 m. vokiečiams okupa
vus Lietuvą, šis fortas žmonių 
buvo pramintas tiesiog mir
ties fortu. Jame buvo žudomi 
visi, kurie Hitlerio manymu, 
turėjo savo vietas užleisti iš
rinktajai vokiečių tautai, čia 
buvo varomi mirčiai iš getų 
žydai, karo belaisviai, visi į- 
tariami neištikimybe fiureriui; 
buvo — atvaromi tūkstančiai 
net iš kitų valstybių žiauriai 
mirčiai. — šimtai tūkstančių 
čia tapo sušaudyti arba pus
gyvi užkasti jų pačių išsikas
tuose grioviuose.

Vėliau, kada vokiečiai pa-

UŽTENKA! KENČIANTI ir kovojanti Pietų Vietna
mą liaudis tęsia kovą prieš amerikietiškus interventus ir 
Ky kliką. Pietų Vietnamo neturtingi valstiečiai, dar
bininkai, savigarbą branginantis patriotinis jaunimas, 
studentai, intelektualai, budistai, demokratai ir visas 
sveikas tautos kūnas, kaip matyti, į rinkimus žiūrėjo 
kaip į liūdną komediją.

Tik Ky. karininkai, spekuliantai, Saigono valiutos 
kaitaliotojai, barų savininkai, “seniausios pasaulyje pro
fesijos” merginos ir panašūs gaivalai “balsavo entuzias
tiškai,” falsifikavo rezultatus ir skelbia savo “triumfą.”

Praeitos kelios dienos ir rinkimai bus pamiršti, o 
• o kova tęsis—tęsis, iki Vietnamo liaudis pati spręs savo 

šalies likimą. . .' Rašytojas Antanas Jonynas

• Vilniaus Čiurlionio vardo meno mokykloje 
ruošiama nauja lietuviško baleto pamaina 

(M. Baranausko nuotrauka)
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nai buvo skubiai atkasinėja
mi ir deginami, kad tuo pa
naikintų jų prasikaltimo pėd
sakus. Bet panaikinti nepasi
sekė. Beatkasinėjant lavonus, 
prie kai kurių buvo surasta 
asmens dokumentų ir išaiškin
ta, kaip jie buvo nužudyti. 
Kai kas iš dirbančių prie at- 
kasinėjimo suprato tokių ra
dinių istorinę reikšmę ir juos 
išsaugojo, kas dabar rodoma 
tojo forto muziejuje.

TAI KODĖL TYLĖJOTE?
Lietuvių Evangelikų tary

ba (protestantai, su kuriais 
esą iš vien veikia ir liute
ronai, ir reformatai, ir bap
tistai, ir metodistai) išleido 
pareiškimą, smerkiantį “Ši
luvos koplyčios” pastatymą 
Washingtone, smerkia vys
kupo Brizgio padarą!

Kodėl, už ką jie smerkia?
Todėl, esą, kad “Šiluvos 

dievo motina” buvo nu
kreipta prieš protestantiz
mo plitimą Lietuvoje. Gir
di, katalikų kunigai skelbia, 
būk Šiluvoje pasirodžiusi 
Marija išgelbėjo lietuvių 
tautą nuo Reformacijos 
tvano”, ir dėl to, pareiški
mas sako, šiandien ši kop
lyčia skleidžia protestan
tams neapykantos dvasią.

Mums atrodo, jog šis 
evangelikų protestas — 
“šaukštas po pietų”. Kodėl 
gi jie tylėjo tuomet, kai ka
talikų kunigai melžė iš pa
rapijiečių dolerius “Šiluvos 
koplyčiai statyti”? O tų do
lerių išmelžė labai daug.

Dabar, na, ką evangelikai 
padarys ?

Tiesa, jie galėtų kreiptis 
pas popiežių Povilą Vl-ąjį, 
prašant, kad jis juos užtar
tų, kad įsakytų koplyčią už
daryti, bet abejojame, ar 
popiežius jų klausys!

Vis daugiau ir daugiau
i

jaunuolių į armiją
Washingtonas. — Apsau

gos departamentas padarė 
nutarimą per spalio mėne
sį rekrutuoti 3,000 daugiau 
jaunuolių, negu buvo numa
tyta. Pirmiausia buvo skel
biama, kad per spalį 40,- 
000 bus pašaukta. Paskui 
paskelbta, kad šauks 46,- 
000, o dabar skelbiama, kad 
49,000 jaunuolių turės už
sidėti uniformas.

4,000 amerikiečių karių 
praeitą savaitę pribuvo 
Vietnaman. Dalis jų tie
siai iš uosto buvo pasiųsti 
į fronto linijas.

Projektuojama nutiesti ge
ležinkelį po Lamanšo są
siauriu. Tai žymiai pagerins 
susisiekimą su Anglija.

Įvykiai
Kas dedasi didžiojoje, to

limojoje Kinijoje? Kas ta 
taip vadinama didžioji pro
letarinė kultūrinė revoliu
cija? Kas tas staiga, išau
gęs reiškinys, — “raudon- 
gvardiečiai,” — kurie, jeigu 
patikėti žinioms, lyg nustel
bė komjaunimą, masines or
ganizacijas ir net pačią par
tiją? Kaip tie įvykiai su
rišti su Kinijos vidujine pa
dėtimi, su jos santykiais su 
kitomis socialistinėmis šali
mis, ir kaip su karine grės
me iš Amerikos pusės?

Klausimai kyla, ritasi lyg 
iš gausybės rago. Ameri
kos spauda pilna praneši
mų iš Hong-kongo, Tokijo, 
Delio — pranešimų, kurių 
dalis beveik neįtik ė t i n a . 
Kaip susiorientuoti?

Štai vienas žiupsnelis ži
nių: jauni raudoni gvar- 
distai uždarė laikraštį “Di
dysis dienraštis” ir įsakė jį 
pavadinti “Žygis pirmyn”; 
jaunuoliai sulaikė aukšto 
partijos pareigūno automo
bilį ir konfiskavo jį, nes 
pasirodė, kad jis jį naudojo 
važiuojant namo (reiškia, 
ne tarnybiniais reikalais); 
pusė milijono raudongvar- 
diečių jaunuolių iš provin
cijos atvyko į sostinę, kad 
prisisemti revoliucinės 
energijos; kariu o menėje 
p a n a i k in t i visi kariniai 
laipsniai; jaunuoliai įsakė 
luksusiniam restoranui per
pus sumažinti kainas ir ap
tarnauti darbininkus, vals
tiečius, kareivius...

Atrodytų: gilinama revo
liucija, nors metodai labai 
drastiški.

Bet štai kitas žiupsnelis: 
r a u d o n g vardįeČiai įsako 
Pekino labiau modiškai pa
linkusioms merginoms nu
siimti batukus ir užsidėti 
labiau “proletariškus” ba
tus ; raudongvardiečiai iš
daužė gėlių parduotuvę, nes 
gėlės “buržuazinis menknie
kis” ; kiti raudongvardie- 
čiai įsiveržė į kirpyklą ir 
įsakė išmesti “buržuazinio 
odekolono” butelius; Peki
no šviesoforai dabar veikia 
atbulai — žalia spalva reiš
kia sustok, o raudona reiš
kia — važiuok, nes raudona 
spalva simbolizuoja žengi
mą pirmyn... Raudon- 
gvardiečiai reikalauja, kad 
per karinius paradus praei
nant pro tribūną įsakas bū
tų ne “akis į dešinę,” o 
“akis į kairę.”

Atrodytų, kad čia jau ne 
vien drastiški metodai, o 
kažaks don-kichotiško, be
veik neįtikėtino.

Taigi, kaip suprasti, kas 
dabar dedasi Kinijoje? 
Nuo kur pradėti analizę?

Viena nuomonė yra, kad 
Kinijoje vystėsi begailes-

Kinijoje
tinga vidujinė kova tarp 
Mao vadovaujamų ekstre
mistų ir į nuosaikumą pa
linkusių elementų, ir kad 
taip vadinama didžioji kul
tūrinė revoliucija yra bū
das suduoti kuo skaudesnį 
smūgį nusaikiesiems.

Kita nuomonė yra, kad 
šalia to žymų vaidmenį vai
dina kai kurių Kinijos ko
munistų noras susitarti su 
Tarybų Sąjunga, ir Mao 
grupės bandymas tam pa
kirsti kelią.

Dar kita nuomonė sako, 
kad Kinija jaučiasi esanti 
tiesioginiame pavojuje būti 
Amerikos užpultai, ir kad 
dabartiniai įvykiai yra kaip 
ir id ^loginė mobilizacija 
tam prie’rengiant, panašiai, 
kaip Stalino laikais praves
ti “valymai” buvo kaip ir 
desperatiškas prisirengimas 
besiartin a n č i a m pasauli
niam karui.

Dar kita nuomonė yra, 
kad Kinijos vadovybė jau
čiasi vis labiau izoliuota, 
kad Japonijos, Kubos ir net 
Korėjos kompartijoms nuo 
jos atsisukus, ji reaguoja 
desperatišku būdu.

Visose nuomonėse glūdi 
tam tikros tiesos, jos skir
tingos tik tuo, ant kurio sta
tomas aspekto akcentas. Bet 
tas dar neatsako į klausimą, 
kiek mes čia turime 
reikalo su marksizmo rė
muose formuluotais žings
niais, ir kiek turime reika
lo su ekscentriškais reiški
niais. Ir,' jeigu ekscentriš
ki,kaip ir • kodėl Kinijos 
komunistų vadovybė, ilgose 
kovose užgrūdinta ir mark
sizmu apsišarvojusi, galėtų 
prie to prisirišti?

Nežinau, kaip į tuos klau
simus atsakyti. Bet tas ne
reiškia, kad galvojimas čia 
ir sustoja.' Tam tikras po
zicijas svarbu užimti. Man 
atrodo taip:

Kokie nesuprantami, ap
gailėtini arba smerktini Ki
nijos įvykiai bebūtų, jie ne
gali tarnauti pajuokos ob
jektu. Pradedu nuo taško, 
kad Kinija yra liaudies val
doma šalis, per skausmus, 
klaidas ir skerspaines, bet 
visvien į socializmą einanti 
šalis, ir kad į jos problemas 
žiūriu kaip draugas, ne 
kaip “New Yorko Times.” 
Tegul “Times” šaiposi, aš 
galiu a p g a i 1 estauti, ban
dant suprasti.

Kuomet Kinijos vadovy
bė meta nepagrįstus kalti
nimus prieš Tarybų Sąjun
gą, kuomet ji daro iškrai
pytą analizą apie “imperia
lizmo ir revizionizmo są
jungą,” mes tą kategoriškai 
atm e t a m e ir smerkiame. 
Mes apgailestaujame, kad 
Kinijos vadovybė nemato 
galimybės veikti bendrai su 
TSRS ir kitais komunistais 
net Vietnamo klausimu.

Bet tuo pačiu laiku mes 
negalime prisidėti entuzias
tiškai prie bur ž u a z i n ė s 
spaudos keliamo pajuokos 
choro prieš Kiniją’ Palau
kime, stebėkime įvykius 
ant kiek galima blaiviau ir 
santūriau. Atsimink i m e , 
kad vienybė, anksčiau ar 
vėliau, bus atsteigta.

Linkėkime didžiajai Ki
nijai nugalėti jos sunkeny
bes ir linėkėkime pasauli
niam judėjimui taip reika
lingos vienybės.

A. šilenas

Saigonas.—Premjeras Ky 
planuoja atvykti Amerikon 
lapkričio mėnesį.

Karas Vietname

Kas matosi veidrodyje
Amerikos ekonomistai žiū- ( 

ri į veidrodį ir mato sep- * 
tynias liesas karves, ku
rios, pagal pasakojimus, su
sidorojo su se p t y n i o m is ‘ 
riebiomis... “St. Peters
burg Times” už š. m. rug- 
piūčio 31 d. Sylvia Porter 
štai kaip rašo:

“American Stat i s t i c a 1 
Ass. prieš keletą savaičių^ 
susišaukė 150 ekono
mistų ir surado, kad ekono
minė padėtis dar nėra blo-j 
ga, bet ratas jau lėčiau su- ' 
kasi...
lėšuoja $2,000,000,000 per 
mėnesį. Namų statyba nu
puolė 28%, maistas pakilo 
3.5%. Infliacija pasireiškė 
daug didesnė negu buvo per 
paskutinius 10 metų..’”

Sylvia Porter pareiškia, 
kad tikri sunkumai prasi
dės 1967 metais. LBJ žada 
baigti karą tik 1967 metais. 
Kaip jis jį baigs, tai ir pats 
nežino. Taiką įvykinti vis 
žudant daugiau žmonių ir 
siunčiant vis daugiau ka
riuomenės iki šiol nevyko 
ir nevyks.

Infliacija šalį jau prade
da ėsti iš pamatų. Plieno 
magnatai matė reikalą pa
kelti kainas ant savo pro
duktų. Tuo būdu privers 
darbininkus reikalauti algų 
pakėlimo. Organizuoti dar
bininkai ir jų sąjungos ko
vos už algų pakėlimą ir iš
reikalaus, bet kas bus su 
neorganizuot a i s darbinin
kais, su pensininkais, su 
seneliais bei visais kitais 
nepriklausančiais organiza
cijoms?

Taip, rytoj bus negeriau, 
blogiau. Ateitis nerami.

Dzūkelis
o

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 4 d. staiga nuo 

širdies smūgio mirė Jonas 
Vaivada. Pasiliko liūdinti 
žmona Sofija, vienas sūnus, 
dvi dukros ir septyni anū
kai.

Velionis Jonas gimęs Lie
tuvoje, Kauno rėdyboje. 
Man neteko sužinoti dau
giau jo istorijos — kur ir 
kada jis atvyko į šią šalį, 
ir t. t.

Jonas buvo laisvų pažiū
rų, skaitė “Laisvę” ir au
kojo pagal išgalę darbinin
kiškiems reikalams. Jis bu
vo narys LLD 50-tos kuo
pos ir uoliai dalyvavo pa
rengimuose.

J. Vaivada buvo pašarvo
tas G. Savage koplyčioje, 
1080 North Street, o palai
dotas laisvose River Side 
kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo daug visokių tautų 
palydovų. Atsisveik i n i m o 
kalbą pasakė vienas minis- 
teris, kurio vardo nežinau. 
Laidotuvių palydovai buvo 
pakviesti į Gedimino sve
tainę ir gerai pavaišinti.

Mes labai apgailestauja
me žmonos, Sofijos Vaiva- 
dienės, padėtį. Ji silpnos 
sveikatos i r mažai tegali 
matyti — ji viena nė iš stu- 
bos nebegali išeiti.

Ilsėkis amžinai, Jonai, o 
žmonelei ir visiems arti
miesiems šioje liūdesio va
landoje didžiausia užuojau
ta.

L. Bekešiene

Londonas. — Grupės gy
dytojų grasina skelbti strei
kų, jei vyriausybė jiems 
nepakels algos, ir atsisako 
pripažinti algų užšaldymų.
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Bevardis

VIEŠNAGĖ SU MOKYKLOS DRAUGAIS
Miamis, Floridoje, mano 

namai nuo 1963-čių metų. 
Nuo pusės rugsėjo iki vi
durkio birželio gera čia gy
venti. Kimatas labai palan
kus ir malonus. Kad ir vi
duržiemį temperatūra retai 
kada žemiau 60 laipsnių. 
Tačiau vasarą nuo pusės 
birželio iki pusei rugsėjo 
sutrų*

Tam tikrais išskaičiavi
mais šiemet nutarėm su 
žmona palikti Miamyje na
mus apie pradžią birželio 
visai vasarai.

Birželio 4 d. su žmona ir 
dviem anūkėmis, kurios pas 
mus žiemojo, susikraustėm 
į automobilį ir patraukėm 
linkui Detroit, Mich., kur 
mūsų sūnus Povilas gyvena, 
ir vežam jo dukrytes namo.

Paskutinį kartą nuplo
vus žolę ir apkarpius atža
las apie takelius ir šaligat
vius, atrodė taip viskas gra
žu ir tvarkinga, kad net bu
vo skurdu palikti namus vi
sai vasarai. Tačiau šiemet 
palikti buvo nutarta dėl ei
lės priežasčių, tarp kurių 
ta, kad mano mokyklos 
(MIT kolegijos) sąskrydis 
kolegų, kurie baigėm moks
lą 1926 m. birželio pradžio
je. Jis įvyko birželio 11 ir 
12 dd.

Jau 40 metų, kai baigėm 
mokslą. Nekuriuos mūsų 
mokyklos draugus gamta 
jau iš gyvųjų tarpo išsky
nė; bet didižumoje, kad ir 
šarmuotomis ir apyplikėmis 
galvomis, buvom sveiki ir 
pilni energijos.

Tokius sąskrydžius mū
sų 1926 mėtų klasė rengia 
kas penkmetį. Šis buvo 8- 
tas. Iki šiol dar nė vieno 
neapleidau. Šiemet, gal jau 
paskutinis. Jis man buvo 
svarbus.

Kelionė tarp Miamio ir 
Detroito — 1,500 angliškų 
mylių. Man su žmona vai
ruojant pakaitomis, ėmė 
pustrečios dienos. Buvo 
daug įspūdingų vaizdų, 
ypač važiuojant per indėnų 
rezervacijas Smoky Moun
tains, North Carolina. Bet 
kadangi apie tokius įspū
džius jau esu rašęs praei
tyje, ir dar tiksliau jie ap
rašomi kitų korespondentų, 
tai šiuo kartu smulkmeniš
kai apie juos nerašysiu.

Birželio 6 d. pasiekėm 
Detroitą. Sūnaus dukrytės, 
Susan irJDebbie, buvo links
mos, vėl atsiradusios savo 
gūštoje, nors jų mamytės, 
kuri žuvo automobilio ne
laimėje praėjusių metų spa
lio 4 d., jau nebuvo jas pa
sitikti. Dvejų metelių De- 
butei ir ketverių Susanutei 
tai būtų buvę didžiausias 
turtas pasaulyje.. Bet tų 
abiejų našlaičių jau buvo 
tokia gyvenimo lemtis.

Birželio 10 d. vidurdien- 
nį su sūnum Povilu sėdam 
į mano automobilį ir per 
Kanadą traukiam Bostono 
link. Sūnus tiksliai vairuo
ja. Pasiekiam Billerica, 
Mass., kur mano dukterė
čia Alena Vitkus gyvena. 
Truputi po vidurnakčio, nu
migę, dabar jau trise—aš, 
sūnus Povilas ir Alenos vy
ras Povilas—sėdam į auto
mobili ir važiuojam į Cape 
Cod, West Harwich, Mass., 
į Belmont viešbutį, kur bu
vo rengiamas mūsų 1926-tų 
metų klasės sąskrydis.

Čia mes atvykom birželio 
11 dieną, antrą vai., ir... 
šaukštai po pietų. Mano 
klasės draugas, James R.

Killian, buvęs per dešimtį 
metų MIT prezidentas, 
sputnikų (pirmutinių) lai
kais buvęs prezidentui Ei- 
senhoweriui ir, vėliau, pre
zidentui Kenedžiui patarė
jas išvystyme sputnikų ir 
dabartinis MIT direktorių 
pirmininkas, davė savo kla
sės kolegoms pietus—Clam 
Bake.

Gaila, kad pavėlavau. 
Bet, kad ir besiskirstant 
didžiumą draugų susitikau, 
įskaitant ir patį vaišinto
ją Jim Killian. Jis mane 
barė, kad pavėlavau ant jo 
pietų, bet, žinoma, tai tik 
dėl mandagumo, todėl, kad 
apie jį būriavosi mūsų kla
sės kolegos kaip apie žymų 
žmogų. Be jo, buvo ir dau
giau mūsų klasės žymių 
žmonių. Vieno neiškęsiu 
nepaminėjęs, — tai David 
Shepherd. Jis augalotas, 6 
pėdų 4 colių, starkus vyras, 
kaip ąžuolas. Jis jau pusė
tinai pražilęs, bet dar ne
pilkas. Dabar jis eina par
eigas pirmininko Board of 
Directors of Standard Oil 
Company. Tačiau ne dėl to 
aš jį suminėjau, bet dėl to, 
kad jis dar MIT studentu 
būdamas grojo gitarą. Na, 
ir šiandien, po 40 metų, pa
vakarieniavus jis piums pa
skambino keletą numerių.

Sūnų Povilą ir Povilą 
Vitkų supažindinau su kai 
kuriais mano mokslo dienų 
draugais. Suprantama, jau
niems inžinieriams (mano 
sūnus industrijos inžinie
rius, Povilas Vitkus—elek
tros) svarbu turėti kon
taktą su gyvenimo ir pa
tyrimų užgrūdintais inži
nieriais.

Vakare visi kartu turėjo
me pietus, ir užsimezgė 
daugiau pažinčių. Tačiau 
abiems mano Povilams jau 
antrosios gentkartės inži
nieriams, išskiriant profesi
onalinę diskusiją, kitos te
mos tarp mūsų senių jiems 
nebuvo jau taip įdomios. To
dėl tą šeštadienio vakarą jie 
grįžo į Bostoną, palikdami 
mane dar dienai su drau
gais.

Sūnus Povilas turėjo or
laiviu grįžti į Detroitą, kad 
pirmadienį stotų į darbą. 
Vitkaus irgi laukė parei
gos jo įstaigoje National 
Research. Taip ir išsisky
rėm birželio 11-tos vakarą.

Tą patį vakarą iš mūsų 
klasės surinktų pinigų, pusė 
milijono dolerių ($500,000) 
buvo dovanota MIT, pager
biant buvusį MIT preziden
tą James R. Killian. Jo 
vardu bus įsteigta taip va
dinama “profesoriaus kė
dė” (Professorship Chair). 
Kitais žodžiais: ta suma pi
nigų bus investuota ir iš 
to investmento procentų 
bus apmokama alga vienam 
profesoriui kas metai.

James R. Killian, priim
damas čekį, pasakė labai 
kuklią prakalbėlę. Jis sa
kė, kad 1926 m. klasėje ne 
tik jis vienas pasiekė kiek 
aukštesnę papėdę gyvenimo 
eigoje, bet yra daug žymių 
žmonių, kurie užsitarnauja 
net ir didesnės pagarbos 
kaip jis. Todėl jis priima 
tą dovaną tik su ta išlyga, 
kad ji pagerbia ne vien jo 
asmenį, bet visą 1926 metų 
klasę.

Kuklus vyras!
Birželio 12 d. jau beliko 

tik pusdienis pabuvoti su 
draugais. Antrą valandą 
po pietų buvome užkviesti 

pas kitą mūsų klasės žy
mų narį, George Warren 
Smith. Jis buvo per 40 me
tų ir dabar tebėra mūsų 
klasės sekretorius. Jis ge
rokai prisidėjo sukėlimui ir 
tos pusės milijono dolerių 
“profesoriaus kėdei.”

Na, kaipgi! Turėjom ir 
sporto programą. Turi būti 
viskas korektiška ir forma
lu. Buvo ir čempionams 
prizai. Golfo čempionas 
gavo odinį diržą ; Dave 
Shepherd už paskambinimą 
gitarą — porą bateliams 
apivarų (shoe strings); aš 
už pasakymą anekdoto 
(nors ir nerūkau) — “ci- 
garnyčią.”

Pas Jurgį viešnagėje
Tuoj po pietų ir visų ce

remonijų važiuojam j sve
čius pas George Warren 
Smith, mūsų klasės sekre
torių, į R o c k p ort, Mass. 
Jurgis dirba Dupont kom
panijos Bostono skyriuje. 
Jis irgi tur būt koks ten 
aukštas pareigūnas, bet jis 
nesigiria ir nesako, kokias 
pareigas jis ten eina. Jur
gis tik ką pasistatė naują 
narna Rockporto priemies
tyje Pidgeon Cove ir norė
jo mums pasirodyti, kur 
jis gyvena. Taigi jis su
rengė įkurtuves. Apie 120 
ten mūsų susirinko.

Iš siauros to miestelio 
gatvukės per gele ž i n i u s 
vartelius įeinam į dideli 
kiemą (galima pavadinti 
parkučiu). Čia man i akį 
puolė gražiai prižiūrima 
pievelė, kuria iš pietų juo
sia žydintys Nauj. Anglijos 
krūmokšniai, iš vakaru vin
giuota gatvelė už geležinių 
štakietukų, iš šiaurės ba
seinėlis. priaugęs vandens 
lelijų, tarp kurių plaukioja 
antis ir gaigalas, ir iš šiaur
ryčiu—Jurgio namas.

Eidamas asfaltuotu take
liu, kuris vingiuoja žaliu 
pievynu Jurgio namo prie
kinių durų link,. kairiame 
šone, ant baseinėlio kran
to matosi piramidinė krū
va akmenų, iš kurios vir
šūnės kyšo aukštokas me
talinis stiebas, ant kurio 
plevėsuoja Jungtinių Vais
tini vėliava.

Dvieju aukštu pilkos spal
vos medinis Jurgio namas 
ant raudonu plvtų pamatų 
atrodo daugiau kaip Nau jo
sios Anglijos ūkininko dar
žinė negu moderniškas pa
statas. Tik paauksuotas, 
sparnus išskleidęs erelis 
virš priekinių namo durų 
išduoda pasiauti — kad jis 
planuotas moderniškos sta- 
tvbos architektų. “Golden 
Eagle” emblema, rodos, re

prezentuoja vieną iš gar
siausių įstaigų gyvenamų
jų namų statyboje.

Išeinu pro stiklines duris 
į Patio — tarp namo ir jū
ros. Čia šiauriniame šone 
stovi pora medinių name
lių. Pirm negir jis pasista
tė naują namą, viename iš 
tų namelių Jurgis su žmo
na vasarodavo. Iš čia per 
daugelį metų jis rašy
davo mūsų klasės žineles. 
Jis paveldėjo tas stubeles ir 
jų pietiniame šone didelę 
duobę, iš kurios buvo ima
mas granitas statybai ir ak
mens skalda.

Tas jo namas atrodo toks 
senoviškas, kad aš neišken
čiau n e p a k 1 a. usęs, “kiek 
gentkarčių, kaip jis staty
tas.” Jis atsakė: “tik du- 
mėnesiai, kaip baigtas sta
tyti.” Dvi stubeles į šiau
rę jis pardavė vienam iš 
Technologijos (MIT) profe
sorių.

Jurgis nedaug teperžen
gęs 60 metų. Jis dar tiesus, 
vidutinio ūgio, atletiškas 
vyras, rudais ūseliais ir 
rusvais plaukais, kurie dar 
tik pradeda šarmoti. Jo 
žmona. Ruth irgi grakšti, 
liekna, pusamžė moteris, 
malonaus būdo. Aš klau
siau Jurgį, kada gi jis be
randa laiko dirbti DuPont 
kompanijai, kuomet jis tiek 
daug triūso įdėjo statyda
mas namą? Jis, pridėjęs 
pirštą prie lupų, prasitarė: 
“š-š-š, gali mano bosai iš
girsti !.. ”

Gal Jurgis turtingas, o 
gal į skolas įlindęs? Tas 
mums nebuvo įdomu. Ta
čiau Jurgis myli kultūrą ir 
pasistatė narna, lyg seniau
sią muziejų. Mus visus la
bai žavėjo. Šmitai bevai
kiai. Kam paliks tą mu
ziejų — nežinau. Gal val
džiai.

Kad pas Jurgį buvo val
gių ir gėrimų, apie tai ne
tenka nė kalbėti.

Saulutė kabojo tik pora 
sprindžių nuo vakarinio 
horizonto. Dvi žuvėdros 
pakilo, nuo jūros paviršiaus 
ir nutūpė ant Jurgio namo 
kurtinio. Jos ten truputį 
pastovėjo, galvutes pakrai
pė ir, sparneliais suplasno
ję, vėl nuskrido ir nutūpė 
ant ramiai alsuojančio žyd
riame saulėleidyje Atlanto 
bangų.

Taip ir mūsų viešnagė 
pas Jurgį baigėsi. Tiek val
gėm ir gėrėm, kad žuvėdrų 
pienas net per barzdas var
vėjo. ..

Sėdom į Jurgio parūpin
tus autobusus ir traukėm 
Bostono link ir pasinėrėm 
į didmiesčio gyvenimo ban
gas. 
Bostonas 
1966 m. birželio 24

Waterbury, Conn.
Kvietimas

Kviečiame dalyvauti mū
sų spaudos parengime, ku
ris įvyks rugsėjo 18 dieną, 
sekmadienį, mūsų malonių 
draugų Vaitonių sodyboje.

Nevėluokite, būkite 1-mą 
valanda, nes tuo laiku duo- 
sime pietus. Kas neturite 
bilietų, galėsite įsigyti vie
toje.

Bus gera proga, skaniai 
papietauti ir linksmai laiką 
praleisti tyrame ore. žino
ma, bus taipgi proga susi
tikti su pažįstamais ir su
sipažinti su naujais bičiu
liais.

Šeimininkės deda pastan
gas visus maloniai pavaišin
ti. Manome, kad bus sve
čių ir iš tolimesnių koloni
jų. Jeigu lytų, nereikia bi
joti, nes yra užtenkamai 
patalpos nuo lietaus apsi
saugoti.

Geroji hartfordietė Onu
tė Šilkienė padovanojo gra
žų rankų darbo siuvinį. 
Mes jai dėkojame. Kas nors 
turės džiaugsmo gavęs tą 
dovaną’

Vieta: G. K. Vaitonių so
dyboje, 25 Roosevelt Drive, 
Waterbury, Conn.

Klem. Yenkeliūnienė

Šios vasaros paskutinis 
išvažiavimas įvyks rugsėjo 
18 d., Vaitonių farmoje. 
Pasinaudokime proga pa
kvėpuoti tyru oru, nes var
giai bus galima atvirame 
ore ką nors rengti iki ki
tos "vasaros.

Mūsų ekspertės valgiu ga
minime — M. Svinkūnienė, 
K. Yenkeliūnienė ir Raš- 
kauskienė — dažnai po pa
rengimų nusiskundžia, kad 
vargiai kitąsyk begalės su
rengti pietus, taip pavargs
ta. Vienok, kai nueiname 
i mitingą.’ tai ir vėl šios 
darbščiosios moterėlės, su 
pakilusia energija, kelia 
klausimą, kaip palaikyti 
mūsų spaudą, mūsų orga
nizacijas, ir apsiima dirbti. 
Dėkingi esame mūsų mote
rims už tokį darbštumą.

Taio-i, nenuvilkime mūsų 
gaspadiniu. Dalyvau k i m e 
visi iš arti ir iš toli. Vai
tonio farmą pasiekti galima 
važiuojant Highland' Ave. 
pietų link iki rasite didelę 
pašto dėžę. Surasti High
land Ave galima važiuojant 
keliu 6-A arba 84.

W. J. Dūda

Suimtas Ceilono armijos 
vadas generolas majoras A. 
R. Udugama. Jis kaltina
mas mėginimu įvykdyti val
stybės perversmą.

Cleveland, Ohio
Iš Moterų klubo 

susirinkimo
Klubiečių mėnesinis susi

rinkimas įvyko rugsėjo 8-tą 
dieną, geram skaičiui na
rių dalyvaujant. Nors Mo
terų klubas nėra pašalpos 
draugija, bet jos visuomet 
rūpinasi sergančiomis narė
mis; jas aplanko ir bent 
kartą metuose sergančias 
aplanko su dovanomis. Šia
me susirinkime irgi pasi
rodė yra sergančios seka
mos draugės: M'. Garbin- 
čienė, O. Eitutienė ir Julia 
Werner.

Mūsų klubietės per eilę 
metų turėjo vaišes po kiek
vieno susirinkimo, pilnus 
pietus po metinio susirin
kimo, bet prieš keletą mė- 
nėšių, nesiradus kas tas 
vaišes pagamintų, nutarė 
jų nerengti’ Man rodosi, 
nesant vaišių, mažiau na
rių atsilanko ir į susirin
kimus. Kaip visuose klau
simuose, taip ir čia yra dvi 
nuomonės, tačiau jaučiama, 
kad didesnė dalis narių 
vaišiu pageidauja. Mano 
patarimas: bent su nau
jais metais sugrįžti prie 
vaišių tradicijos — rengti 
vaišes. Nereikia didelių ir 
iškaštingų vaišių — puodu
kas kavos ir kas nors prie 
jos—ir užtenka. Atminkite, 
kad tas pusvalandis prie 
puoduko kavos ir draugiš
kų pokalbių suteikia vi
siems daug malonumo.

Prie progos siūlosi dar 
viena draugiška pastaba. 
Visiems žinoma iš praeities, 
kad Moterų klubo pramo
gos visuomet būdavo vienos 
iš sėkmingiausių. Tačiau 
šiemet dar nesurengta nė 
viena pramogėlė. Tiesa, ne
turint savo svetainės, yra 
šiek tiek nepatogumu, bet 
esant norui, juos vistik ga
lima apeiti.

Viena klubietė, draugė M. 
Machutienė, su trečią j ą 
grupe turistų lankėsi Ta
rybų Lietuvoje. Pirminin
kė pakvietė ją papasakoti, 
kokius įspūdžius ji iš ten 
parsivežė. Draugė M. ga
na nuosekliai pa a i š k i n o 
apie žymius pasikeitimus 
Lietuvoje. Aišku, sako ji, 
per tris savaites neteko 
matyti visos Lietuvos, bet 
ką matė, visur pavyzdinga 
švara, miestuose gatvės 
kas rytas nuplaunamos, nė
ra šiukšlynų, kaip pas mus; 
visur žydi gėlės, visi žmo
nės turi darbus ir, matyt, 
gyvenimu pasitenkinę. Ži
noma, jie dar neturi tiek 
visokių blizgučių, kaip ame
rikiečiai, bet jie sotūs, gra
žiai apsirengę, ir tikisi, kad 
su laiku jie turės visko 
dar daugiau, nes jų gyve
nimas palaipsniui vis gerė
ja. ;

Čia yra žmonių, kurie 
kiekviena važiuojantį į Lie
tuva atkalbinėja ir gązdina 
visokiais pavojais. Tai yra 
tik ju ligotos vaizduotės 
bei pikto noro produktas. 
Ten nuvažiavęs''žmogus vi
sur gauni puikiausią patar
navimą, niekas tavęs neper
sekioja — eik ar važiuok 
kur nori, tik paskirtu lai
ku sugrįžk į paskirtą vietą.

J žebrys ’

Rockwell Kent, artistas, 
kalbėdamas savo darbų pa
rodos atidaryme prilygino 
Vietnamo karą prie Ameri
kos už nepriklausomybę ka
ro. “Vietnamiečiai kovoja 
už savo valdžią,” sako ar
tistas,

Binghamton, N. Y.
Mūsų spaudos vajus

Laikas smarkiai bėga. Nė 
nepastebėtai vasarėlė bai
giasi. Artėja rudenėlis, ne
šinąs mums, pagal seną pa
protį, mūsų rudeninę, vieną 
iš svarbiausių pareigų — 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
jų gavimui naujų skaityto
jų, panaujinimui išsibaigu
sių prenumeratų ir, žinoma, 
sukėlimui finansinės para
mos laikraščių išlaikymui.

Dienraščio “Vilnies” va
jus prasidėjo su rugsėjo 1 
diena. O “Laisvės” vajus 
prasidės su spalio 1 diena.

Darbas didelis ir labai 
svarbus; jis rymo ant visų 
pažangiečių pečių. Kad šis 
vajus būtų sėkmingai pra
vestas, tai visi minimos 
spaudos skaitytojai turėtu
me susirūpinti juo. Ban
dykime be ilgo vilkinimo 
panaujinti savo prenume
ratas; prie jų nepaskūpė- 
kime pridėti ir savo finansi
nę paramą, kiek išgalėda
mi.

Šiandien pasaulis stovi 
ant trečio pasaulinio karo 
prarajos kranto. Savaime 
kyla kla u s i m a s : ką mes 
šiandien darytum, jeigu ne
turėtum savo paž a n g i o s 
spaudos? Būtumėm atitrū
kę nuo visų reiškingų pa
saulio žinių. Dabar tik per 
“Laisvę” ir “Vilnį” mes, 
pažangūs lietuviai, sužino
me ne vien pas aulinius 
įvykius, bet ir kas dedasi 
čia, mūsų kaimynystėje.

Mes žinome, kad daugelis 
senesnio amžiaus žmonių 
nusiskundžia sveikatos 
silpnėjimu. Be to, dar vie
nas kitas draugas, arba 
draugė, geri veikėjai išsi
skiria iš gyvųjų tarpo. Li- 

' kusieji visi turime padvigu
binti savo veikla ir atpil
dyti jų vietas’ Čia ir mūsų 
gražiojo Binghamtono dau
gelis gerų veikėjų, nuošir
džių spaudos rėmėjų, išsi
skyrė iš mūsų. Kad palai
kyti jį gražiu, turime tru
puti rūpestingiau pasidar
buoti, kad naujų skaitytojų 
gauti.

Telefonu kalbėjau su mū
sų LLD 20 kuopos Moterų 
skyriaus ilgamete vajininke 
M. Kazlauskiene, kuri pa
sidžiaugė. kad jos sveikata 
palaipsniui eina geryn. Ap
kalbėję dienos įvykius, drą- ' 
šiai paklausiau: ar ji dar
buosis šiame spaudos vaju
je? Ir ii taipgi drąsiai at
sakė: “Jeigu sveikata dar 
trupučiuką daugiau page
rėtų, darbuosiuos pagal iš
galę. Būdama atitrūkusi 
nuo šio svarbaus spaudos 
darbo, jausčiausi nusikal
tusi visuomenei.”

“Laisvės” ir “Vilnies” 
reikalais kooperuokite su 
M. Kazlauskiene. Ji mie
lai ir širdingai pagelbės. 
Stokime visi į aktyvų va- 
iaus darba, kad savo veik
la palaikytume Bingham- 
toną dar vis gražiu.

Onytė Wellus

Australijos italai 
nesutinka kariauti

Australijos italų imigran
tų organi z a c i j a — Italo- 
Australian Welfare Asso
ciation — per savo prezi- 
dentą James Galbally už
protestavo prieš italų ver
bavimą karui Vietname. Jis 
pareiškė, jog yra neteisin
ga versti kariauti mažumą, 
kuri neturi teisės balsuoti 
ir dėl to negali prisidėti po
litikos nustatymui.
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Truputis iš Lietuvos 
žurnalistų suvažiavimo

Šių metų rugsėjo 6 die
na niekados neišdils iš ma
no atminties. Tą dieną 
įvyko garbingas Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos Trečiasis suvažiavimas, 
kuriame ir man teko daly
vauti. Tuo labai didžiuo
juosi ir džiaugiuosi. Ir to
dėl štai įspūdžių žiupsne
lis.

Į suvažiavimą suplaukė 
iš visų Lietuvos kampų ir 
kampelių beveik du šimtai 
delegatų ir daugiau kaip 
šimtas svečių. Nuo estra
dos žiūrėdamas į salę, ku
piną plunksnos darbuotojų, 
daugumoje dar jaunų, ne
galėjau atsidžiaugti. Ma
nau sau: žiūrėkite, ką jau 
turi mūsų naujam gyveni
mui pakilusi Lietuva, mū
sų darbščioji tauta! Su ko
kiu rimtumu jie klausosi 
vadovybės pranešimų, tar
tum gerte sugerdami kiek
vieną žodį.

Jūs būtumėte matę, su 
kokiu entuziazmu jie suti
ko pasiūlymą mūsų seną 
veikėją ir žurnalistą, dien
raščio “Vilnies” redaktorių 
Vincą Andrulį priimti į Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos 
Garbės Narius. Tai gražus 
pagerbimas to mūsų nenu
ilstančio kovotojo už gra
žesnį ir šviesesnį liaudies 
rytojų.

Tik vienas dalykėlis, pa
čioje pradžioje pastebėtas, 
mano entuziazmą truputį 
“atšaldė,” tai per mažas 
moterų skaičius. Nežinau, 
ar gerai padariau, savo žo
dyje tą trūkumą pastebė
damas ir pabardamas tas 
mūsų šauniąsias Lietuvos 
sesutes, kad jos, kol kas, 
platesniu mastu neįsitrau
kia į šią vieną iš garbin
giausių profesijų. Jos jau, 
kaip žinia, pirmauja gydy
mo ir mokymo profesijose, 
bet dar vis neišdrįsta tokia 
pat aukštą vietą sau užka
riauti žurnalistikoje. Rei
kėtų pagalvoti. O gal jos ir 
galvoja, tik aš to nežinau...

Štai prieš mano akis ant 
stalo naujai išleista nema
ža brošiūraitė “Nuo suva
žiavimo iki suvažiavimo.” 
Atsiverčiu ir skaitau:

“1966 m. rugsėjo 1 dieną 
Sąjungoje buvo 589 nariai. 
Iš jų dirba respublikinių 
laikraščių redakcijose 139, 
žurnalų redakcijose 78, ra
dijo ir televizijos komitete 
72, rajonų ir miestų laik
raščių redakcijose 162, lei
dyklose ir Lietuvos telegra
mų agentūroje ELTA 53.”

Kokia graži armija! O 
žinau, kad dar yra šimtai 
jaunų žmonių, kurie rašinė
ja laikraščiams, bet dar nė
ra pilnai kvalifikuoti tapti 
Žurnalistų Sąjungos na
riais.

Minėtoje brošiūra i t ė j e 
taipgi skaitau: “Kilnus ir 
garbingas vaidmuo tenka 
Tarybų Sąjungos spaudai, 
auklėjant darbo žmones ko
munistinio idėjiškumo dva
sia/ formuojant jų moksli
nę pastaulėžiūrą.”

Dalyvaudamas šiame są
skrydyje nė per valandėlę 
aš nepaabejojau, jog šita 
didžiulė palyginti jaunų 
žurnalistų grupė puikiai 
supranta savo aukštą pa
šaukimą, ir kiekvienas pa
gal išgalę stengiasi tą vaid
menį nuoširdžiai vaidinti.

Entuziastiškai ir ilgai 
suvažiavimo dalyviai plojo, 
kai A. Barkauskas baigė 
skaitęs Lietuvos Komunis-1 

vyriausias redak- 
Jis tuščiomis fra- 

er visą

tų Partijos Centro Komi
teto sveikinimą. O to svei
kinimo paskutinė pastrai
pa skamba:

“Partija yra pareiškusi, 
kad žurnalistai įeina į jos 
kadrų aukso fondą. Spau
dos darbuotojai turi teisę 
pagrįstai tuo didžiuotis. Šis 
aukštas įvertinimas kartu 
uždeda ir didžiulę pareigą. 
Žurnalistai privalo visada 
būti pirmosiose kovotojų už 
jos reikalą gretose, visada 
kūrybiškai ir atkakliai deg
ti, nerimti, atkakliai veržtis 
pirmyn drauge su partija, 
vedančia tarybinę liaudį į 
komunizmą.”

Lietuvos ž u r n a 1 istai — 
komunizmo statytojai! Štai 
jiems gairės visuose jų žy
giuose !

s Ataskaitinį suvažiavimui 
pranešimą padarė visos va
dovybės vardu Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas Jo
nas Karosas, dar senosios 
kartos labai popui i a r a u s 
žurnalo “Mokslas ir Gyve
nimas” 
torius.
zėmis nesišvaisto, 
jo pranešimą driekiasi min
tis: mes privalome dirbti 
dar meistriškiau, dar dau
giau, dar atsakingiau.

Labai atidžiai ir šiltai su
važiavimas išklausė Tarybų 
Sąjungos Žurnalistų Sąjun
gos atstovės Matve j e v o s 
sveikinimą - pranešimą, ku
riame ji lietė visos plačio
sios šalies rašytojų reika
lus ir problemas.

Pasisakymai F. Bieliaus
ko, H. Zimano, J. Marcinke
vičiaus, D. Jokūbaičio, K. 
Sideravičiaus, V. Meščeria- 
kovo, Z. Baltušniko, P. Mi- 
sučio ir kitų žymiai praplė
tė ir papildė pirmininko 
pranešimą.

Suvažiavimas išrinko nau
ją Žurnalistų Sąjungos val
dybą net iš 47 narių.

Žurnalistų Sąjungos pir
mininku pasilieka Jonas 
Karosas, labai sumanus ir 
jautrus šios garbingos, or
ganizacijos vairuotojas.

Baigdamas norėčiau pa
daryti tiktai vieną pastabė
lę. Man atrodo, kad suva
žiavimui buvo per mažai 
laiko duota. Vienos dienos 
toli gražu neužteko, 
gelis atstovų, matyt, norėjo 
dalyvauti diskusijose, tarti 
žodį kitą, deja, laiko nebe
buvo. Tiesa, gal viskas bu
vo pasakyta, kas turėjo bū
ti pasakyta, ir, diskusijas 
tęsiant, be abejo, gal daug 
kas būtų buvę pakartota, 
bet taip pat neabejoju, jog 
būtų buvę ir daug kas nau
jo ir konstruktyvaus pridė
ta.

Kaip ten bebūtų, iš jūsų 
suvažiavimo, draugai bičiu
liai, . išsinešiau kuo gra
žiausius ir nepamirštamus 
įspūdžius. Širdingai dėkoju 
už pakvietimą jame daly
vauti ir į jus žodį tarti.

A. Bimba

Dau-

Skulptorius K. Bogdanas. (A. Sutkaus).

SAUJA ŽIEŽIRBŲ
Dienrašty "Scranton 

Times” yra skyrius “Mail 
Bag.” Kai kada jame tel
pa gana gerų išsireiškimų 
įvairiais klausimais. Prieš 
savaitę tilpo pora laiškų, 
kritikuojančių Vašingtono 
ponų tvarką už vedamą 
Vietname karą, po kuriuo 
pas i r a š o “Disgusted Ex- 
GI.” Jis nurodo, kad JAV 
negresia joks p a v o j u s iš 
Vietnamo pusės, ir kad tai 
Amerikai kenkia. Sako, 
JAV valdo saujelė turčių ir 
jie savo elgesiais griauna 
šios šalies laisvę ir tvarką 
iš vidaus. O pasaka, kad 
Vietnamas grasina Ameri
kos laisvei, yra nesąmonė 
ir melas.

Teisingas išsireiškimas!

Sunku ir suprasti, prie ko 
priėjo 20-ojo amžiaus kul- 

šalyse — mūsų šalyje. Ka
da tik “užvesi” radiją, tai 
retai kada išgirsi ką ge
ro; tik visokios prašvinku- 
sių pleperių zaunos.

Kai kapitalizmas pasie
kia imperializmo laipsnį, 
tai jis apanka ir nieko dau
giau nemato, kaip tik sa
vo kišenę.

Prieš kiek laiko preziden
tas Johnsonas pareiškė, 
kad, pagal 1960 metų sta
tistiką, kainos ant visko 
pakilo tik 10%, algos—17%, 
bet pelnai — net 83%! Tai 
daugiau negu juokinga.

ti 83%, jei kainos pakilo 
tik 10% ? Kainos ant dau
gelio dalykų pakilo iki 50%, 
o ant kai ko —ir iki 100%. 
Bet kaip čia seniai visiems 
teisėjams algas pakėlė po 
$10,000 metams. Kongres- 
manai pasikėlė po $7,000 
metams. Ir taip visokiems 
valdininkams algas pakėlė, 
o yra darbininkų, kurių al
gos nepakilo nė 10%. Bet 
visų algų pakėlimas skaito
mas bendrais skaičiais: ir 
$10,000 metams ir 10% al
gų pakėlimas.

Tačiau niekas nepaaiški
na, kaip pelnai galėjo pa
kilti iki 83% su kainų paki
limu tik 10%. (Šiais klau
simais reikėtų giliau pastu
dijuoti.—Red.)

Militarizmui 58 bilijonai 
dolerių į metus — tai ne 
per daug, bet Apalachian 
sričiai su 35 milijonais 
skurde gyvenantiems ir ei
nantiems gulti alkaniems, 
pusantro bilijono suma vos 
buvo paskirta. Ir kai ku
rie valdininkai sušuko, kad 
per daug. Pravedimui tiems 
alkaniems pašalpų, visokie 
valdininkai gauna milžiniš
kas algas, o skurstantieji 
tik vienas iš dešimties gaus 
kelis dolerius šalpos. Tai, 
ot, ir amerikoniškas gerbū- 
viškas gyvenimas!

I. Vienužis

Mirė Juozas Miliauskas
Mckees Rocks, Pa. Ant

radienį, rugsėjo 13 d. Ohio 
Valley ligoninėje mirė Juo
zas ' Miliauskas, 74 m. am
žiaus, ilgametis veikėjas.

Kūnas buvo pašarvotas 
McDermott k o p 1 y č i o je, 
Chartier’s Ave. Laidotuvės 
— penktadienį, rugsėjo 16 
dieną., Lithuanian Associa
tion’s kapinėse, Westview.

Velionis Juozas Miliaus
kas paliko nuliūdime žmoną 
Oną, seserį Petronėlę Pau
lauskienę ir kitas artimas 
gimines.

Plačiau apie velionio gy
venimą, veiklą ir mirtį pa
rašys vietos draugai.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia gilią užuojautą Onai 
Miliauskienei, sesutei Pet
ronėlei Paulauskienei ir jų 
šeimoms.

“Laisvės” Kolektyvas

Chester, Pa.
LLD metinė konferencija
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija įvyks spa
lio 16 dieną, pradžia 12-ą 
valandą, vidurdienį. Vieta 
— Klubo svetainė, 339 East 
4th St., Chester, Pa.

Svarbu, kad konferencija 
būtų plati ir pasekminga. 
Nariai, pasirūpinkite, kad 
konferencija būtų sakitlin- 
ga delegatais ir svečiais- 
nariais. Kviečiame visus 
parengimų lankytojus ir 
spaudos rėmėjus.

Po konferencijos, ketvir
tą valandą popiet, bus duo
dama puiki vakarienė. Ap
skrities pirmininkė J. Sta- 
nis sakė, kad vakarienė bus 
šauni, šeimininkių paga
minta “su visais priesko
niais”.

Į konferenciją ir vakarie
nę kviečiami draugai iš 
Philadelphijos ir visos apy
linkės.

Komisijos narys,
A. Lipčius

Philadelphia, Pa.
Noriu ir aš tarti apie įvy

kusius pietus pas A. ir B. 
Ramanauskus, Sellersville, 
Pa., rugsėjo 4 d. Kaip ir 
visuomet, Ramanauskai pa
gamino skanius pietus, o 
jau apie jų vaišingumą ne
reikia nė kalbėti. Visi sve
čiai buvo pilnai pasitenki
nę.

Oras pasitaikė iš ryto lie
tingas ir šaltokas, bet ne- 
nugązdino tų, kurie visuo
met atvyksta. Taip ir šį 
kartą buvo. Dalyvavo ne
mažai ir jaunesnio amžiaus 
žmonių, ir tai buvo smagu 
juos matyti senesniųjų tar
pe. Gal prastas oras kiek ir 
sulaikė publikos.

Valgyt pradėjome skubo- 
mis, prieš 1-mą valandą, 
kad tik prieš pradedant ly
ti pavalgytum. Baigiant 
valgyti/ biskį pradėjo lyti, 
bet galėjome nuo tokio* lie
taus pasislėpti tarp me
džių, o ne už ilgo saulutė if 
vėl pasirodė.

Mes dėkingi Beniui iš 
New Jersey už muziką, ku
ri mus linksmino per dieną.

Teko nugirsti, kad Anta
nas Matulis po Operacijos 
sunkiai1 serga. Jis randasi 
ligoninėje, bet lankytojų ne
gali priimti.

Antano žmona, Stefanija, 
tapo Išvežta į tą pačią ligo
ninę, kur Matulis. Ji irgi 
turės pergyventi operaciją.

Yucaipa, California
Apie LLD kuopos veikimą 

ir susirinkimą
Pradžioje rugsėjo mėne

sio įvyko LLD kuopos skait
lingas susirinkimas. Pada
ryta kuopos veikimo per
žvalga ir išduoti valdybos 
bei komisijų raportai.

Fin. sekr. pareiškė, kaip 
kuopa stovi finansiškai, kas 
yra nuveikta, ir kas būtų 
gerai pravesti į veikimą. 
Seka nominacijos į Centro 
valdybą, atsišaukimai stoti 
į darbą laikraščių vajuje 
šių metų pabaigoje. Prane
šama, kad netekom vieno 
kuopos nario Jono Žėko ir 
kad Julia Paul a uzS k i e n ė 
persikėlė į Los Angeles gy
venti ir perkelia savo na
rystę į tenaitinę LLD kuo
pą. Taigi mūsų kuopa su
mažėjo dviem nariais, liko 
tik 29 gerame stovyje. Prie 
pirmos progos turime at
pildyti jų vietas naujais na
riais*

Pirmininkui paprašius, vi
si nariai atsistojo ir išreiš
kė pagarbą mirusiam Jonui 
Žėkui. Velioniui buvo su
teikti du gyvų gėlių vaini
kai — vienas nuo LLD 
kuopos, kitas nuo simpati
jos draugų, ir užuojauta iš
reikšta “Vilnyje.”

Pramogų rengimo komi
sija išdavė tinkamą rapor
tą iš liepos 30-os dienos 
parengimo ir pažymėjo, 
kad jis buvo pasekmin
gas, kuopa gavo gra
žaus pelno. Taipgi komisi
jos nariai taria širdingą 
ačiū už dovanas, dalyviams 
už atsilankymą ir šeiminin
kėms už valgių prirengimą 
pietums.

Nominuojant asmenis į 
LLD Centro valdybą, vien
balsiai nominavo dabartinę 
valdybą. Kuopos narių nuo
monė yra, kad dabartinė 
LLD Centro valdyba labai 
gerai darbuojasi organiza
cijos gerovei.

Skaityti laiškai nuo “Vil
nies,” “Liaudies Balso” ir 
“Laisvės,” kad LLD kuopa 
prisidėtų kiek galima prie 
finansų sukėlimo laikraščių 
palaikymui šių metų laik
raščių rudeninių vajų me
tu. Po apkalbėjimo išrink
ti J. ir M. Alvinai darbuo
tis kaip vajininkai mūsų 
mieste ir apylinkėje — gau
ti naujų skaitytojų ir at
naujinti senus.

Iš kuopos iždo paaukota 
$75 “Vilniai,” kovai už tai
ką, “Liaudies Balsui” ir ci
vilinėms teisėms ginti.

LLD kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d. 
Yųcaipos parko salėje.

Kuopos' Reporteris
*

Mūsų ligoniai ir kiti 
įvykiai

Staigiai susirgo Jurgis 
Damušis, gyvenąs 11860 
Avalon St’ Jis randasi po 
daktaro priežiūra. Jo žmo
na labai susirū p i n u s i jo 
sveikata. Linkime mūsų 
draugui greitai ir gerai su- 
sveikti.

Mirus Joriūi Žėkui, į Yu- 
caipą atvyko Kazys Aidu
kaitis, J. Žėko pusbrolis. 
K. Aidukaičiui Jonas paliko 
savo gyvenimo namą, kur 
Kazys dabaf gyvena. Mes 
džiaugiamės sulaukę naujo 
kaimyno; jis žada pasilikti 
čia pastoviai gyventi.

Stefanija jau senokas lai
kas kai serga — suparaly
žiuota.

Linkėjimai draugams Ma
tuliams greit sušVeikti.

P. Walantiene

Jonas ir Margareta Alvi
nai rugsėjo 3 d. atžymėjo 
savo vedybinio gyvenimo 25 
m. sukaktį. Kadangi tą pa
čią dieną įvyko LLD kuopos 
susirinkimas, tai buvo pro
ga visiems kuopiečiams sy
kiu papietauti, ir visi iš
reiškė draugiškus linkėji
mus jiems linksmai ir ilgai 
gyventi ir sveikiems su
laukti auksinio jubiliejaus. 
Alvinai dėkoja visiems už 
gerus linkėjimus.

Rugsėjo mėnesio 17 d. su
eina 5 metai kaip Yucaipo- 
je suorganizuota LLD 78 
kuopa. Prasidėjo su 15 na
rių, dabar ji turi 31 narį.

Rugsėjo 14 d. bus 5 metai 
kaip Jonas ir Margareta at
vyko iš San Francisco į Yu- 
caipą ir rūpestingai veikia 
visuome n i n i a i s reikalais 
tarp lietuvių ir tarptautiš- 
kai.

Prieš eilę ; metų San 
Francisco apylinkėje 
gyveno ir veikė Jurgis 
Aukštis, Jono Alvino bro
lis, tarp lietuvių ir tarp- 
tautiškai. Dėl darbo sąly
gų jis persikėlė gyventi į 
Stocktoną ir ten pagyvenęs 
keletą metų mirė nuo vėžio 
ligos. Rugsėjo 14 d. suėjo 
21 metai nuo jo mirties''

Taipgi rugsėjo 5 d. Jonas 
ir Margareta Alvinai atvy
ko iš Detroito į Stocktoną 
(Gal.) ir jau persikėlė gy
venti į 4-tą miestą. Gal čia, 
Yucaipoje, prisieis užbaig
ti gyvenimo dienas.

>

Yucaipietis

Brockton, Mass.
Marijona Gutauskienė ir 

Elsie Zaleskaitė buvo nuva
žiavusios į Buzzard’s Bay, 
Mass., aplankyti R. Gu- 
tauskienę, kuri gyvena pas 
savo dukterį Betty Patrick. 
Betty atsinaujino “Laisvę” 
ir davė $1 dovanų. Betty 
sako, kad ir numirčiau, vis- 
vien perduokite “Laisvei” 
prenumeratą ir auką. Pat- 
rickienės duktė, Lauraine, 
išvaižavo į Moroką dirbti 
Amerikos ambasadoje. Šia
me darbe ji buvo išrinkta 
iš kelių kitų merginų.

J. Masteika, kuris seniai 
neteko kojos ir pergyveno 
didelius skausmus, nesėdi 
nuliūdęs. Rankos sveikos ir 
jis dirbinėja. Jis padaro ka- 
šiukus, kurių keletą dova
nojo mūsų piknikams. Ačiū 
jam!

“Laisvės” skaitytoja ir 
Moterų Apšvietos klubo na
rė, M. Žaliukienė, dabar 
randasi T. B. ligoninėje, 
Braintree, Mass. Ją apian/ 
kė M. Gutauskienė ir sako, 
kad ligonė geriau juačiasi, 
gali valgyti ir eina sveikyn. 
Linkime jai greit pasveikti.

Rugsėjo 4 d. piknikas Lie
tuvių Tautiškame name ne
labai pavyko. Lietus lijo 
nuo pat ryto per visą dieną. 
Šis piknikas buvo rengtas 
LLD 6-tos kuopos ir Mote
rų Apšvietos klubo.

Iš toliau svečių buvo iš 
Havefhillio — Kazlauskai 
atvažiavo su pilnu “beach 
wagon” žmonių. Iš viso pu
blikos buvo apie pusšimtis.

Programoje vietinė Vyrų 
grupė nedainavo. Dalyvavo 
Čarlio ir Atilijos Andručių 
sūnūs (Orintienės anūkai), 
Wayne ant akordeono gro
jo, o Kari dainavo. Pas
kiau abu sudainavo angliš
kai kelias daineles ir pagro

jo keletą polkų, šie du jau
nuoliai, vienas 9 metų am
žiaus, o kitas 7 metų, gra
žiai pasirodė. Jie publikai 
patiko. Garbė tėvams, kad 
vaikus leidžia į muzikos * 
mokslą.

Buvo iššaukta Aldona 
Wallen Downing, ir ji su
dainavo porą dainelių, už 
ką publika jai negailėjo ap
lodismentų. Ačiū Aldonai.

Jeigu valgiai nebūtų do- ( 
vanoti, tai būtų buvę ban- 
krūtas. Pyragus dovanojo 
K. Čereškienė, K. Kalvelie- 
nė; kugelius — Z. Abišalie- * 
nė, M. Gutauskienė, A. 
Chestnut, A. Markevičienė, 
E. Steponauskienė; grikių 
babkas — Rožė Wallen, T. 
Kaminskienė; sūrį A. 
Vaitkūnienė, Povilo žmona.

Visiems dalyvavusiems 
piknike ir programos pildy- 
tojams, rengimo komisija 
taria širdingą ačiū.

George Shimaitis

So. Boston, Mass.
Rugsėjo 3 d. įvyko LLD 

2-ros kuopos susirinkimas, 
kuris buvo geras, nes daly
vavo daug narių.

Buvo išduoti raportai iš 
vasaros veikimo, kur pasi
rodė, kad dalyvavo nariai 
per vasarą parengimuose, 
kurie buvo rengti apskričių, 
taip pat if “Laisvės” nau
dai rengiamuose piknikuo
se.

Kalbėta apie surengimą 
maršruto Massach u s e 11 s 
valstijoje rodymui filmų iš 
Lietuvos. Palikta LLD 7- 
tos apskrities valdybai tuo 
pasirūpinti.

Gabioji mūsų kuopos fi
nansų sekretorė, Marytė 
Kvetkas, išsikelia gyventi. į 
Floridą, tad išrinkome jos 
vieton Elzbietą Repšienę, 
kurios adresas: 495 Colum
bia Road, Dorchester. Ma
rytė prižadėjo Repšienei 
pagelbėti išrinkti 1967 me
tų duokles iš narių pirm iš
vykstant į Floridą.

Kuopa nutarė suruošti 
Kvetkams išleistuves, bet 
diena dar nepaskirta’ Tai 
bus pranešta vėliau “Lais
vėje.”

Rugsėjo 3 d. mirė Juozas 
Kalanda, sulaukęs 74 metus. 
Jo kūnas buvo pašarvotas 
J. Liubino koplyčioje. Juo
zas palaidotas laikinai St. 
Michael kapinėse grabvie- 
tėje (tomb) iki bus perkel
tas į Niujorką, kur gyvena 
jo duktė.

Juozas Kalanda gimė 
Latvijoj, Liepoj aus mieste, 
1892 m. Atvyko į šią šalį 
1913 metais ir didžiumą sa
vo gyvenimo praleido Niu
jorke. Jis dirbo prie laivų. 
Atvyko į Bostoną tik prieš 
ketverius metus.

Paliko liūdinčią žmoną 
Pauliną, dukterį Joan Feer- 
ick,' žentą ir tris anūkus, 
ir seserį Bernisę Čiuberkie- 
nę So. Bostone. Duktė su 
vaikais ir vyru gyvena Niu
jorke.

Juozas nepriklausė ir ne
dalyvavo jokiame veikime, 
tai mažai kas jį pažino, bet 
jb sesuo Čiuberkienė visuo
met dalyvauja pažangiaja
me judėjime ir plačiai žino
ma triūsų tarpe. Todėl ir 
Juozo Šerinenyse daugiau
sia dalyvavo pažangūs žmo
nės.

J. Kalandos šeimai ir ar
timiesiems, o daugiausia jo 
sesutei Čiuberkienei, reiškiu 
gilią užuojautą.

S. R.
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Naujasis dienraštis- 
W orld Journal-Tribune

4' šį pirmadienį mūsų did
miesčio kioskuose pasirodė

< naujas didelis dienraštis:
World Journal Tribune'
Mes jį vadiname nauju, 
kaip jis pats save vadina, 
bet faktinai tai ne naujas 

* laikraštis. Prisiminkime vi
są istoriją:

Per 140 dienų tęsėsi strei
kas, kuriame dalyvavo tūks

tančiai New Yorko laikraš
tininkų, įskaitant redakci
jos darbuotojus ir techninį 
personalą. Streikas pradė
tas prieš keturis dienraš
čius : Herald Tribune,, 
World-Telegram ir Journal 
American i* Post. Po neku- 
laiko Post savininkai paten
kino daugumą streikierių 
reikalavimų ir ve pradėjo 
išeiti. O kiti keturi dien
raščiai laikėsi užsispyrę. 
Kuo ilgiau streikas tęsėsi, 
tuo aiškiau darėsi, kad 
New Yorkas iš viso gali 
apsieiti be tų trijų laikraš
čių. Herald Tribune, tiesa, 
praeityje buvo gan rimtas 
laikraštis, įsteigtas daugiau 
kaip prieš šimtą metų (vie
nu metu jo korespondentas 
Europoje buvo jaunasis 

* Karolis Marksas). Per pas
kutinius k e 1 e ri u s metus
Tribune bandė vis labiau 
prisitaikinti prie populia
raus skonio, darėsi labiau 
sensacinis. Politiniai jis 
per paskut i n i u s kelerius 
metus stovėjo kiek į dešinę 
nuo Timeso. World-Tele
gram ir Journal - American 
(šis Hearsto karalijos da
lis) abu buvo aiškiai reakci
niai organai, iš kurių ant
rasis buvo labiausiai reak
cinis ir sensacinis.

Streikui užsitęsus, tų tri
jų laikraščių savininkai pra
dėjo galvoti, kad visiems 
trims grįžti į dienos šviesą 
neįmanoma. Pradėta gal
voti apie susiliejimą. Pirma 
gimė planas leisti du laik
raščius vietoje trijų, jau 
buvo sudarytos tų dviejų 
laikraščių vardų kombinaci
jos — vienas jų privalėjo 
būti rytmetinis, kitas popie
tinis, o sekmadieniais, pri
valėjo išeiti abiejų bendra 
laida.

Bet pasirodė, kad ir 
dviems laikraš č i a m s per
spektyvos atrodė gan tam
sios, nes New Yorkas ne
blogai apsiėjo su Timesu 
(kurį skaito labiau apsišvie
tusi gyventojų dalis), News 
(kuris sensacingas, rėksnin- 
gas ir labiausiai paplitęs) ir 
su palšvu popietiniu Post, 
kurio cirkuliacija nedidelė.

Tartasi, tartasi ir prieita 
išvados, kad visus tris laik
raščius reikia sulieti. Kad 
daugelis spaustuvių darbi
ninkų ir kitų laikraštininkų 
praras darbus, aišku, bo
sams nerūpėjo.

Ir štai dabar to susilieji-
mo rezultatas — World

i Journal Tribune.
Koks tai laikraštis?
Techniniai jis panašus j 

buvusį World Telegram, nes 
vartoja panašias kaip anas 

T raides ir puslapių sutvar
kymą, nors vietomis naudo
jamas ir buvusio Tribune 
šriftas, kad patenkinti vi
sų “nostalgiją.” Politiniai 
naujasis laikraštis perėmė 

ų beveik visus Telegram ir 
Journal kolumnistus, taip, 
kad bendrasis laikraštis žy
miai labiau reakcingas negu 
buvo Tribune. Kai kurie 
Žymūs Tribune bendradar
biai, kaip tai dramos kriti
kas Walter Kerr, perėjo į

Timesą, nes norėjo rašyti 
rimtesniam laikrašičui.

Savo pirmo numerio ve
damajame straipsnyje nau
jasis laikraštis sako, kad 
jis neturi ryšių su jokia 
partija, grupe arba tenden
cija, bet taip sako beveik 
visi Amerikos didieji laik
raščiai — jie, esą, visi “be- 
partiniai.” Bet nėra abejo
nės, kad World Journal 
Telegram bus labiau palin
kęs į respublikonus. Iš to
kių kolumnistų kaip Joseph 
Alsop ir koresp o n d e n t ų 
kaip Bob Considine aišku 
kad laikraštis rems karą 
Vietname visomis keturio
mis, ne su rezervacijomis, 
kaip Times.

Kitaip sakant, mes turi
me reikalo su atviru reak
ciniu organu. Kokiems eg- 
zistu ojantiems laikraš
čiams jis pakenks? Times, 
kaip atrodo, palaikys visus 
savo skaitytojus, nes nau
jasis gaminys prie ano rim
tumo ir turinio turtingumo 
lygintis negali. Inteligenti
ja liks su Timesu. News 
irgi nenukentės, nes tas iš
eina iš ryto, naujas—popiet. 
Bet Post’ui naujasis World 
Journal Telegram gali su-
duoti nemenką smūgį. Post, 
kuris save skaito liberali
niu demokratiniu organu, 
dabar turi progą užimti 
rimtesnę, liberališkesnę po
ziciją ir laikytis prieš nau
ją galiūną. Bet ar jis taip 
padarys, nežinia.

Pirmą dieną naujasis 
laikraštis atspausdino apie 
900,000 numerių. Praeis ke
lios savaitės iki nusistovės, 
jo cirkuliacija, nes kol kas 
daugelis jį perka vien iš 
smalsumo. B.

SO. BOSTON, MASS.
Mirus

Juozui Kalendai
Reiškiame užuojautą jo žmonai Paulinai, sesu

tei Bronei Chuberkienei, dukrai ir žentui Feerick, 
ir trim anūkam, taipgi artimiems giminėms.

Anna Janus Dana Grize
Stanley Janus S. Šukienė

Elizabeth Fraimont

Prisiminimas

Antanas Kavoliūnas
Mirė rugsėjo 15, 1961

Jau penkeri metai praėjo kai mūsų brangus tė
velis paliko mus. Prisimename tą valandą, kai 
palikai mus amžinai!

Jule, duktė
Viktoras, sūnus 

Dorchester, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Mirus

Juozui Kalandai
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Pau

linai, dukteriai Joan, žentui Feerick, anūkams ir 
seserei Bernice Čuberkienei. Taipgi artimiems
giminėms ir draugams.

K. Kazlauskienė
Julia Družienė
M. Dawnis
V. ir J. Vashkiai
Agnes Davidonis
S. Einingis
A. Mathus

New Haven, Conn.
Apie rinkimus

New Haveno pažangūs 
lietuviai turėtų labiau susi- 
domauti besiartina, n č i a i s 
kongresiniais rinkimais, ku
rie įvyks lapkričio mėnesį. 
Connecticut valstijos 3-ia- 
me distrikte (New Haven- 
Stratford-Milford) kandi
datuoja Robert Cook. Jis 
yra taikos šalininkas ir jau
nas, energingas, 33 metų 
amžiaus, Yale universiteto 
profesorius. Kandidatuoja 
ant taip vadinamo Ameri
can Independent Movement 
(Amerikos nepriklausomo 
judėjimo) tikieto.

Panašiai 6-ame kongresi
niame distrikte (New Bri
tain - Bristol - Watertown) 
kandidatuoja kitas taikos 
šalininkas, 36 metų amžiaus 
Hartfordo universiteto pro
fesorius, Steve Minot.

Būtų gerai, jeigu Connec
ticut lietuviai labiau dar
buotųsi, kad šie taikos šali
ninkai būtų išrinkti į Kon
gresą.

M. V.

Chester, Pa.
V. Pašelpinio klubo praei

tame susirinkime pranešta, 
kad mirė klubo narys To
mas Repšis. Mirė sulaukęs 
80 metų amžiaus.

Susirinkime nutarta šauk
ti kitą, platesnį, visų narių 
susirinkimą, kuriame bus 
svarstyta, kodėl jaunesni 
nariai nelanko klubo susi
rinkimų. Šis susirinkimas 
įvyks spalio 4 dieną, 7:30 
valandą vakaro, klubo na
me.

Visi kviečiami atsilankyti.
A. Lipčius

Pappeete, Tahiti. — Čia 
lankėsi Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle.

F. ir M. Kvetkai 
H. Thomas 
Eva Lekis 
V. Kavaliūnas 
M. Davidonis 
S. ir J. Rainardai 
A. ir K. B arčiai

Greąt Neck, N. Y.
Gražiai veikia

Rugsėjo 11 dieną Great 
Necko Lietuvių Piliečių 
klubas po vadovyste Povilo 
Bečio atlaikė sezoninę savo 
sueigą savo miesto ideališ
kai įrengtame parke, kuris 
pritaikytas tokioms vaišin
goms sueigoms. Žmonių bu
vo apie penkiasdešimt — 
“give or take”.

Atsižvelgiant į nykimą 
senosios lietuvių kartos ir 
šiame mieste, tokis skai
čius, susidėjęs tik iš vieti
nių,, buvo geras skaičius, 
dėl ko sueigos rengėjai bu
vo pilnai patenkinti.

Great Necko Lietuvių Pi
liečių klubas tokiais atve
jais pasivaišina patys ir pa
vaišina atvy k u s i u s savo 
draugus ir. bičiulius. Klu- 
biečiai atsinešė nuostabiai 
gausų kiekį skaniai pri
rengto avlgio ir gėrimo.

Malonu, kad Great Necko 
Lietuvių Piliečių klubas tu
ri pasišventusių socialiai 
žmonių-piliečių, kurie, ne
atsižvelgiant' į savo priva
čius poreikius, aukoja savo 
laiką ir gabumus, taipgi ir 
energiją visuomenei, drau
giškumui. Šioje sueigoje 
aiškiai matėsi visuomeniš
kai pasiaukoję žmonės. Po
vilas Beeis dirbo ir rūpino
si taip, kad visi atsilankę 
būtų patenkinti pasivaišini- 
mu. Jam teko užduotis ir 
maistą surinkti. Ne tik ne 
mažesnį, ale gal dar dides
nį darbą teko atlikti mais
to gamintojoms. Jomis bu
vo :ukmergietė nuo Pabais
ko Onutė Bistrajienė, Besė 
Kutkus, ir M. Kupčinskie
nė; pagelbininkės—A. Alek
nienė ir M. Smaidžiūniene; 
taipgi ir Kupčinskas.

Vien tik Piliečių klubo 
vardas duoda bile kam su
pratimą, jog jame esą žmo
nės rūpinasi pilietinėmis 
užduotimis.

Šį rudenį įvyksta rinki
mą į daugelį valdviečių. 
Daugelis jų bus pasiųsti į 
Washingtoną. Todėl pasi
kalbėjimuose ragino vienas 
kitą dėti pastangas išrinkti 
tokius atstovus į Washing- 
toną, kurie stotų už baigi
mą karo Vietname, jeigu 
jis ir priseitų “pralaimėti”, 
kad tik išgelbėjus mūsų ša
lies jaunus vyrus nuo pra
žūties, taipgi ir sustabdyti 
naikinimą žmonių Vietna
me, kurie nieko nepadarė 
mums arba mūsų šaliai. 
Šis karas neturi jokio pa
teisinimo! Kodėl mūsų jau
ni vyrai turėtų jame žūti 
po šimtą kas savaitė, o viet
namiečių—tūkstančiais ?..

Kai pradėjo temti, reikė
jo skirstytis namo, bet nesi
norėjo iš tokios vaišingos ir 
įdomios sueigos.

A. Gilman

Detroit. —M'ichigano mo
kytojų unija protestu o j a 
prieš draftavimą mokytojų 
į militarines jėgas. Sako, 
jog ir be drafto jau stokoja 
2,300 mokytojų.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Pranešimas—pakvietimas
Sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 18 d., 

Olympia parko šeimininkės rengia 
šaunius rudeninius pietus. Prašome 
ir kviečiame vietos ir apielinkių 
nuolatinius mūsų pietų svečius, ir 
visus, kurie dar neesat pietavę 
Olympia parke. Būsim pasirengę 
svetingai visus atvykusius sutikti 
ir pavaišinti.

Pradžia pirmą valandą.
Rengėjos

(71-72)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro pamokos prasidės rug

sėjo (September) 22, 7:30 vakare, 
Aido Choro patalpoj. Būkite visi.

Choro Valdyba 
(71-72)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Jonas Straus (Struzas) 
ir Feliksas Mazolis buvo 
atvykę iš Massachusetts 
valstijos aplankyti Joną 
Patkų, kuris dar vis ligoni
nėje. F. Mazolis yra Paū
kaus švogeris. Abudu sve
čiai ta pačia proga aplankė 
daug New Haveno laisvie- 
čių. Buvo malonu pasikal
bėti su draugais apie šių 
dienų padėtį ir apie ateitį.

“Laisvės’' skaitytojų ir 
rėmėjų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 15 d. (Gaila, kad 
per vėlai gavome žinią. — 
Red.), kur bus aptarta kaip 
pagelbėti “Laisvės” vajuje, 
nes va jminkąs Jonas Pat- 
kus dar vis ligoninėje.

Man atrodo, kad nelabai 
gerai išeina dėl kai kurių 
mūsų parengimų. Sakysi
me, įvyksta didelis parengi
mas, o apšvietai nepaski
riama nei vieno cento. Ar 
neverta apie tai pamąstyti?

J. Kunca

Žvėrys prašo pagalbos
Daugelį Afrikos teritori

jų dažnai vadina “Zoologi
jos sodu be naivų.”

Bet šiems natūraliems 
draustiniams gresia sunai
kinimas.

Baisiausia šio kontinento 
gyvūnijos pasaulio rykštė— 
brakonieriavimas. Jis buvo 
labai paplitęs ir pelningas 
kolonizatorių biznis. Dar 
ir dabar Afrikos šalyse gy
venantys europiečiai nema
žai pelnosi iš vietinių me
džiotojų. ' Nuodai, vielinės 
žabangos, spąstai, ietys — 
viskas tinka, kad tik galėtų 
įsigyti kuo daugiau kilogra
mų dramblio kaulų arba 
vienaragių ragų.

Antroji rykštė — sausra. 
Ji žudo ir silpnus, ir stip
rius gyvulius. Drambliai ir 
vienaragiai sausringais me
tais ieško vandens išdžiūs- 
tančiuose upeliūkščiuose ir 
pelkėse —ir žūva ištisomis 
bandomis, patekę į išdavi
kiškus spąstus—klampynes.

Ir trečioji rykštė. Kai 
kuriose vietovėse dėl aukš
tų mėsos kainų naikinami 
net tokie žvėrys, kurių mė
sa beveik nevalgoma.

Galvodamos apie naciona-

PIETŪS PAS ČIURLIUS 
I

JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Įvyks Sekmadienį

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

Pietą kaina $3.50 asmenui

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

Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newark© Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia — ir penktas 
namas bus čiurlių.

Iš E.astono imkite kelią 78-tą; privažiavę Patten- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite Čiur
lius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio.

PHILADELPHIA & VICINITY

Prasidėjo tarptautinis 
filmy festivalis N. Y.

New Yorko Filharmoni
jos salėje pirmadienio vaka
re prasidėjo tarptautinis 
filmų festivalis. Tiesa, jis 
nėra platus ir tarptautinis 
pilna to žodžio prasme. Fil
mus kvietė specialiai suda
ryta vietinių filmų kritikų 
taryba. Jie nesistengė ap
imti visą pasaulį, o vietoje 
to — “kas meniškai vertin
ga,” sakė jie. Kitaip sa
kant, jų skonis nulėmė.

Įdomu, kad festivalyje 
nebus rodytas nė vienas 
pilno metražo Amerikos 
filmas. Tiesa, buvo kvies
tas vienas, Wilderio “The 
Fortune Cookie,” bet Unit
ed Artists, firma, kuri tą 
filmą kontroliuoja, atsisakė 
rodyti. Ameriką atstovaus 
tik du trumpi dokumenti
niai filmai.

Didžiausias skaičių filmų 
kviestas iš Prancūzijos, Če
koslovakijos ir Angį i j o s . 
Čekoslovakijos filmas 
“Blondinės meilė” buvo ro
dytas pirmą vakarą (neži
nia, ar tas filmas po tuo 
pačiu pavadinimu buvo ro
domas ir Čekoslovakijoje).

Be to, rodomi filmai iš 
Švedijos, Japonijos, Itali
jos, Tarybų Sąjungos, Ar
gentinos, Belgijos ir Veng
rijos. Tarybinis filmas yra 
“Mūsų pamirštųjų prabočių 
šešėliai.”

Šis festivalis skiriasi nuo 
daugumos tarptautinių fes
tivalių tuo, kad jame rodo
mi ne tik nauji filmai. Pa
vyzdžiui, pakviesta rodyti 
Prancūzijos filmų “Kalė,” 
kuris pagamintas dar 1931 
metais.

linių turtų išsaug o j i m ą, 
jaunos nepriklausomos Af
rikos valstybės paskelbė ko
vą brakonieriams; pradėti 
kurti draustiniai, prasidėjo 
didelis darbas, siekiant pri
jaukinti kai kurias laukinių 
gyvulių rūšis. Pavyzdžiui, 
Kenijoje ir Ugandoje pri- 
jaukinamos antilopės - elan- 
dos, kurios tinka ne tik mė
sai, bet duoda ir daug gero 
pieno.

Rodezijos patriotai akty
viai kovoja prieš rasistinį 
režimą: jau įvykdyta 80 di
versijų.

I HELP WANTED MALE
mechanic

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

NE plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.
PI 4-4452 (69-75)

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)

KENNEL MEN (2)

Hours 8 to 4. 6 days week.

609-783-1821

(69-72)

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)

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)

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)

OWNER OPERATORS for local and 
long distance hauling. 
Contact A. Gardner,

T. I. McCormack Trucking Co., Inc. 
3rd and Mantua Ave. 

Paulsboro, N. J.
(70-72)

Help Wanted Female
WOMAN to live in beautiful su- 

buran home, outside Camden, to 
take charge of children. Lt. hskpg 
& cooking are only duties. Domestic 
work done by other help. Excel, 
pos. for mature woman. Reas. sal. 
Call collect, 609-UL 7-0808 or Al 
5-0093.

(70-72)

HAIRDRESSER
Expd. full time.

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

COIFFURES
NE 7-9918. (67-72)

HOUSKEEPER over 50. To live 
with elderly woman in 4 room ocean 
front Apt. in Atlantic City, N. J. 
Own room. Write Box L-10, Jef
ferson Bldg., Phila. Or call Phila. 
WA 5-5078 Day or CA 4-0469 Eve. 
and Saturday. (70-72)

DAY WORKER
General house cleaning, 

near bus stop. 
$1.50 per hour.

Call — ME 5-4282
(70-72)

HOUSEKEEPER
Plain cooking, sleep in. Thurs. & 

every other Sunday off. 
Experience and references.

$50 week. LI 9-9921.
, (70-72) 

. ______________ &
MASSEUSE

Excellent opportunity for 
experienced masseuse 

to work in health Club 
Phone 609-665-3567

(70-74)

Male and Female
HAIRDRESSER, male or female, 

expd. Full time. Top salary plus 
commission.
HEAD HUNTER COIFFEURES

NE 7-9918. Phila., Pa.
(71-74)

New Yorkas. — Majoras 
Lindsay pasirašė kontraktą 
su Legal Aid Society. Įstai
ga sutiko teikti teisme gy- 
nuėjus nemokamai neišga
lintiems užsimokėti. Miestas 
už tą patarnavimą draugi
jai sumokės milijoną dole
rių.
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Motery Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 21 d., 

įvyks Niujorko Lie tuvių 
Moterų Klubo susirinki
mas, 7:30 vai. vakare, “L” 
salėje.

Tai bus pirmas mūsų su
sirinkimas po atostogų, ir 
tikimės, kad jame skaitlin
gai narės dalyvaus. Kaip 
jau buvo pranešta, po susi
rinkimo vaišes duos ketu
rios woodhavenietes.

Valdyba

Aido Chorui
Penktadieny—šių savaitę 

tuoj po pamokų, turėsi m e 
“show”. Mūs kaimynas drg. 
J. Siurba turi padaręs nau 
jų filmų - slides, tad jis ža
da jas choristams parodyt- 
pademonstruot.
Bukime visi. Nesigailėsime!

Savas pas savą

Vyksta į Kaliforniją
Pirmadienį “Laisvės” įs

taigon atėjo brooklynietis 
M. Simonavičius. Atėjo su 
reikalu — sumokėjo už sa
vo prenumeratą ir už 14 
pre n u m e r a t ų giminėms 
Lietuvoje! Sako, turi daug 
giminių ir visi nori skaityti 
laikrašti “Laisvę”.

M. Simonavičius jau seno
kai atsistatęs nuo biznio 
(kadaise turėjo barą-res- 
toraną) ir, sveikatai lei
džiant, žiemoja Floridoje. 
Sugrįžęs iš Floridos pralei
džia keletą savaičių pas bu
vusį brooklynietį V. Kūliką, 
kuris dabar gyvena Ulster 
Park, N. Y.

Kalifornijoj (arti Los An
geles) gyvena Simonavi- 
čiaus sūnus Albertas su šei
ma. Už tai jis ir vyksta 
ten. Išvyksta ateinančią sa
vaitę.

Linkiu Mateušui sėkmin
gos kelionės, ir sveikam 
grįsti į namus po geros 
viešnagės pas sūnų.* * »

DAR VIS LIGONINĖJ
Ona Dobinienė dar vis 

randasi ligoninėj, ir dar vis 
giliame miege (deep coma). 
Jau aštuonios savaitės kai 
ji yra be sąmonės. Jos mar
ti Mary Dobinis rašo, kad 
kol yra gyvybė, tai yra ir 
vilties. Dobinienė randasi 
North Shore Hospital, Man
hasset, L. I. Room 447.

L. K—te

Sesutė—Viktorija Zmitraitė-Miller
Mirė rugsėjo 16, 1965 m.

Mamytė—Zofija Banytė Zmitrienė
Mirė vasario 18, 1940 m.

Tėvelis—Augustas Zmitra
Mirė rugpiūčio 21, 1950 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Bing
hamton, N. Y. Mes jus kasdien prisimename 
su liūdesiu širdyse.

—Bronė Zmitraitė-Keršulienė
Vladas Keršulis

Worker i u i desperatiškai 
reikia pinigines paramos

Workerio administrato
rius J. Brandtas atspausdi
no straipsnį (Worker, rug
sėjo 13), kuriame jis atvi
rai išdėsto, kokia padėtis 
susidarė šiam kovingam 
darbininkiškam laikraščiui. 
Kaip žinia, fašistiniai gai
valai išsprogdino bombą 
Workerio leidykloje.

Workeris ir paprastai 
būna labai sunkioie finan
sinėje padėtyje. Bet štai 
staiga padėtis pasidarė be
veik desperatiška. Sprogi
mas sudaužė laikraščio ra
šomąsias mašinėles, spin
tas. rašomuosius stalus, iš
daužė langus ir bendrai 
pridarė labai daug žalos. 
Kad pataisyti bent minima
liai ant greitu iu dalvkus, 
reikalinga bent $10,000.

Brandtas sako, kad pa
galba jau pradėjo plaukti. 
Ateina aukos net nuo ki
tu įsitikinimu žmonių, ku
rie niekad pirma kairiam 
laikraščiui neaukojo. Bet

Pažangaus dienraščio spalvingas piknikas
Rytoj, šeštadienį, Ii e t u- 

viams gerai pažįstamame 
Arrow parke įvyks didelis 
ir spalvingas pikni kas. Jį 
rengia pažangus savaitraš
tis National Guardian. Kaip 
paprastai piknikuose, bus 
šokiai, geri valgiai, muzika, 
dainos (dainuos garsusis 
Pete Seeger) ir t. t.

Bet šiame piknike bus ir 
labai įdomi kulturiniai-poli- 
tinė programa. Beveik per 
dieną tęsis diskusijos, ku
riose dalivaus įvairių pak
raipų kalbėtojai. Diskusijo
se apie “Juodąją jėgą” daly
vaus DuBois jaunimo klubų 
SNCC ir Socialist Workers 
Party atstovai.' Diskusijoje 
apie “tiesioginę akciją”, da
lyvaus SDS studentų orga- 
zacijos, Progresyvės Darbo 
partijos, Komiteto už Pa
galbą Vietnamo Išsilaisvini
mo frontui, DuBois klubų ir 
kitų grupių atstovai.

Kaip matome, diskusijo
se dalyvaus socialistai, ko
munistai, pro-pekinieč i a i, 

.. Londonas.—Pietų A f r i- 
kos konsulato pareig ū n a s 
Jan van der Joel tapo su
žeistas. Nepažįstamas a s- 
muo atėjo į konsulatą ir 
bandė jį nudurti.

toli neužtenka. Jeigu pa
žangiečiai patys greitu lai
ku energiškai nesujudės, 
laikraščio ateitis sunki.

Laikraštis sako:
“New Yorko ir mūsų ša

lies liaudis turi sulaikyti 
fašistus. Mes kreipiamės į 
jus: Darbo žmonės; Neg
rai; Puerto-rikiečiai ir ki
ti ispaniškai kalbantieii; 
Laisvųjų profesijų žmonės, 
inteligentai, švietėjai, stu
dentai, religiniąi vadovai; 
Airiai, žydai, italai ir kitų 
tautiniu gruniu darbo žmo
nės: Sulaikykite. Sustab
dykite. žudikus, bombinin- 
kus, teroristus, kurie siau
čia mūsų didžiajame mies
te.”

Laikraštis taip baigia sa
vo atsikreipimą:

“Mes kreipiamės į mūsų 
geriausius spaudos puoselė
tojus ir pirmos linijos rė
mėjus — komunistus ir vi
sus pažangiečius — ateikite 
į pagalbą mums dabar.” 

trockistai, radikalai, paci
fistai ir dar visokios gru
pės. Kaip žinia, National 
Guardian stengiasi būti kaip 
ir bendra platforma vi
soms kairioms tendenci
joms.

Piknike tikimasi didelės 
žmonių minios.

New Yurkas. — Richar
das Nixonas sako, kad prez. 
Johnsonas tuoj po lapkričio 
rinkimų paskelbs, kad gal 
apie 600,000, o gal net 750,- 
000 amerikiečių karių bus 
Vietname. Nixonas sako, 
kad prezidentas turėtų ne
laukti rinkimų, ir dabar pa
sakyti žmonėms tiesą.

Edward F. Cavanagh, 
demokratas ir buvęs Wag- 
nerio laikų mėro padėjė
jas, tapo “Piliečių už Rock- 
efellerį” komiteto pirmi
ninku. “Bet tas nereiškia, 
kad aš tapau respublikonu, 
aš dar vis demokratas,” pa
reiškė Cavanagh.

Liūdnas Prisiminimas
Labai liūdna netekus mylimos sesutės ir švogerkos 

Viktorijos, taipgi mylimų tėvelių-uošvių.

Negrai boikotuoja 
netinkamą mokyklą
Edward W. Stitt vardo 

vidurinė mokykla (junior 
high school) Rytų Harle
me atsidarė praeitą pirma
dienį, kaip visos kitos mo
kyklos. Tiesa, remontas, 
kuris turėjo būti pravestas 
vasaros metu, nebuvo baig
tas: kai kuriuose klasių 
kambariuose sienose dar 
neužlopytos skylės, kai ku
riuose kambariuose matėsi 
vamzdžiai, o vanduo dar ne
buvo įjungtas, ir t. t.

Apšvietus taryba manė: 
kas čia tokio? Juk tai 
Harlemas, o ne tokie prie
miesčiai, kaip Scarsdale ar
ba Great Neck, kur labiau 
pasiturį balti tėvai tokios 
padėties netoleruotų. Re
montas bus baigtas — kada 
nors. Bet šiuo kartu Ap- 
švietos taryba susilaukė ko 
nelaukė. Kai klasės atsida
rė, jose vietoje 950 mokinių 
radosi tik 35. Kai kurios 
klasės buvo visai tuščios, 
kai kuriose sėdėjo vienas 
arba du mokiniai.

Mokyklos direktorė L. M. 
Housman pripažino žurna
listams, kad tokiame pa
state mokyti vaikus, kaip 
reikia, beveik neįmanoma. 
“Vienas dalykas, kuris ma
ne rūpina,” sakė ji, “tai 
kad neturime juodlenčių ir 
kreidos...” Visgi, pana
šiai kaip Apšvietos taryba, 
direktorė manė, kad Har
lemo tėvai- tylės ir kant
riai lauks.

Bet tėvai netylėjo. Jie 
ragino savo vaikus mo
kyklos nelankyti, o vaikai, 
vieni tikrai suprasdami pa
dėtį, kiti visuomet, kaip 
paprastai vaikai, pasirengę 
su malonumu mokyklos ne
lankyti, mokyklon nėjo. 
Harlemas parodė Apšvietos 
tarybai, kad nepasitenkina 
nuotrupomis, remontu, ku
ris palieka mokyklą tik pu
siau pataisytą.

Apšvietos taryba susirū
pinusi. Šiuos žodžius ra
šant, ji žada dalį vaikų 
perkelti į kitą mokyklą, re- 
mntą skubinti ir t. t. Ap
švietos taryba šiuo metu 
pasimokys.

Rep.

Mieste pasidairius
Miesto meras Lindsay pa

skelbė sekantį pirmadienį 
“Švento Gennaro diena.” 
Gennaro skaitomas Neapo
lio šventuoju, ir tą dieną 
plačiai mini religiniai New 
Yorko italai, kurių daugu
ma kilę iš Sicilijos ir Pie
tinės Italijos. Tą dieną New 
Yorko itališkame kvartale, 
kuris žinomas kaip “Little 
Italy” (“Mažoji Italija”) 
vyksta didelis karnivalas. 
Išstatomi stendai, kuriuose 
parsidavinėja t.radi c i n i a i 
Pietų Italijos valgiai, gat
vės iliuminojamos daugia
spalvėmis lie m p u t ė m i s , 
vyksta šokiai ir t. t.

Karnivale dalyvauja, ži
noma, ne tik religingai nu- 

| siteike žmonės, bet ir kiti, 
ir ne tik italu HMės, bet ir 
šiaip newyorkieciai. Taip, 
kad Gennaro diena tapo 
kaip ir tradicine švente, 
per kurią New Yorko žmo
nės gali, nuvykę į “Mažaią 
Italiją.” jaustis kain Sicili
joje, Kalabrijoje, Kapulijo- 
je... 

..............
Workeris veda m a j a m e 

strainpsnyje sveikina Frei- 
heito redaktorių P. Noviką 
jo 75-ojo gimtadienio pro
ga. Kaip žinia, Freiheit 
(Laisvė) yra žydų kalba 
leidžiamas kairus dienraš
tis, kuris egzistuoja beveik 
50 metų.

Novikas yra Rytų Euro
poje gimęs žmogus, kaip 
jaunuolis gyvenęs ir Vil
niuje. Šalia žydų ir anglų 
kalbų, jis taipgi valdo rusų 
ir lenku kalbas. Praeitais 
metais jis plačiai keliavo po 
Tarybų Sąjungą. Workeris 
ji sveikina kaip žvdų mark
sistą ir savo liaudies pažan
gų lyderį.

New Yorko spaudos kri
tikai labai palankiai įverti
no čekosloyakų filmą 
“Blondinės meilė,” kuris 
rodomas pirmą tarptautinio 
filmų festivalio vakarą.

Tirpeso kritikas Bosley 
Crowther sako, kad tas fil
mas turi puikią jausmingu
mo, Ivriškumo ir jumoro 
kombinaciją. Filmo siuže- 
provincijos darbininkė įsi- 
tas labai paprastas — jauna 
myli į Pragos pianistą, 
vyksta sostinėn su plakan
čia širdimi, kad su iuo būtų 
— na, netęsime, filmo, be 
abejo, vėliau bus rodomas 
viešuose teatruose ir jį ga
lėsite pamatyti.

R.

Negrą vaiką nušovė ne 
negras, o balti, bet...
Per šios vasaros neramu

mus Brooklyno negriškame 
kvartale Bedford - Stuyve- 
sant tapo nušautas 11 me
tų negras berniukas Eric 
Dean. Netrukus policija 
suėmė 17 metų negrą jau
nuolį Ernest Gallashaw, ir 
jis kaltinamas to berniuko 
nušovime. Gallashaw pa
leistas po kaucija, bet kalti
nimas tebegalioja.

Dabar laikraštininkai Cy 
Egan ir Tom Collins sako, 
kad jie turi įrodymus, jog 
vaiką nušovė balti, o ne 
negrai. Jie sako, kad yra 
liudininkai, kurie pasiren
gę liudyti, jog berniuką nu
šovė trys balti vaikinai. Sa
koma, kad liudininkai jau 
įteikė savo įrodymus poli
cijai, bet policija nesiskubi
na perduoti tuos įrodymus 
teismui.

Minoa, N. Y.—Netoli Sy
racuse policija, sulaikė 17 
metų jaunuolį patikrinimui 
automašinos, bet nuėję i jo 
namus rado jo tėvus DiCos- 
tanzo nušautus. Sūnų įta
ria žmogžudystėje.

Pranešimas
RICHMOND HILL,, N. Y. 

LLD 185 kuopa rengia 
SKANIUS PIETUS

Forest Parke, jvyks 25 d. rugsėjo 
(September). Pietus valgysim 1 vai. 
Kas norės skaniai pavalgyt ir pasi
matyt su pažįstamais po žaliuojan
čiais medžiais, — ateikite.

Valgiai iš viščiukų, jautienos ir 
kitų skanių daiktų. Pavakarių gau- 
site“Hot dogs” su kopūstais, taip 
pat ir vaišių. > . 1

Vietą parašysime vėliau. Būtų ge
rai, kad atsilieptumėt iš anksto.

Valdyba (70-71)

Brooklyn, N. Y.

Šiemet “Laisvės” Koncertas
Bus Naujoje Vietoje
Bet gerai bruklyniečiams žinomoje:

New National Hali
261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

Buvusi Schwaben Hall, kur būdavo “Laisvės” 
koncertai, yra parduota ir naujieji savininkai per
taiso ją. Remontas bus baigtas tik po naujų metų. 
Tad dėl tos priežasties koncertas yra perkeltas į 
New National Hali, įvyks Lapkričio 13-tą dieną, 
prasidės 3-čią vai. popiet.
Prašome visuomenę įsitėmyti pakeitimą salės ir 

kviečiame iš anksto ruoštis į “Laisvės” koncertą.
Rengėjai rūpinasi sudaryti koncertui gerą pro

gramą, kuri bus laikraštyje paskelbta- kai tik bus 
su talentais susitarta.

“Laisvės Administracija

Gera Žinia Dovanų Siuntėjams Savo 
Giminėms, Gyvenantiems TSRS

Pagal specialų susitarimą su VNESHPOSYLTORG jūs 
dabar galite pasiųsti savo giminėms prekinį užsakymą, iš 
kurio jie galės nusipirkti Pirmos Rūšies Prekių, kaip tai:

RAKANDŲ, NAUDINGŲ REIKMENŲ, AUDINIŲ,
DRABUŽIŲ, BATŲ, ir taip toliau, SPECIALIOSE

DOLERINĖSE KRAUTUVĖSE už ŽEMAS
DOLERINES KAINAS

Jeigu jūsų giminės pageidauja, gali iškeisti užsakymą 
į pinigus, gaunant vietos nustatytą valiutą, už ką nieko 
nereikės mokėti, nei komisas nebus išimtas.

Užeikite, Rašykite ar Skambinkite

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003

Phone: 212.228-9547

Ar per mūsų autorizuotus atstovus

Kas kur sekmadienį 
važiuos?

*
Sekmadienį, rugsėjo 18 

d., kaip žinia, ruošiami dve
ji pietūs spaudos naudai: A 
pas Čiurlius—Pattenburge, 
N. J., ir pas Vaitonius — 
Waterbury, Conn.

Pasirodo, kad Niujorko 
lietuviai pažangiečiai vieni 
važiuos j Patten burgą, o ki
ti — į Waterburi. 4

Prezidentą kaltina t 
dėl neaiškumo

New Yorkas. — Respub
likonas senatorius Javits 
kalbėjo čia įvykusioje Ame
rikos Legiono konvencijoje. 
Jis sakė, kad prezidentas 
“nuolat ir nepateisinamai 
užsidaro sau teisę Vietna
me veikti.”

Prezidentą kaltina, kad 
jis nepasako žmonėms fak
tų, koks iš tikro yra tas 
partizaninis karas ir kaip 
ilgai jis gali tęstis.

Legionieriams senatorius 
patarė nesikarščiuoti, ne
lėkti paskui tuos, kurie šau
kia, būk daugiau jėgų ir 
bombardavimų Vietname iš
spręsiu viską,

Javits, žinoma, ne už tuo- 
jautinį karo baigimą, ne, •> 
bet, jis sako: “Mes negali
me tikėtis visuotinės mili- * 
tarinės pergalės.” O apie 
karo priežastį jis pasakė: i

Kol Saigono valdžia ne- 
kreips dėmesio į Vietnamo 
žmonių reikalus, tol ten bus 
partizanai.” ;

/1 
ir*

MIRĖ MENO ISTORIKAS
Sulaukęs 93 metus am

žiaus, čia mirė garsus me
no istorikas Walteris Fried- 
laenderis. Miręs istorikas 
buvo pagarsėjęs Vokietijo
je, kurią jis apleido na
ciams atėjus prie valdžios. 
Čia jis dėstė meno istoriją 
N. Y. universitete.

i_ _______________

AIDO CHORO GARBĖS 
NARIAI

Pastaruoju laiku prisira
šė prie Aido choro du nau
ji garbės nariai: B. Kut- 
kus ir Helen Siaurienė, ir 
pasimokė j o duokles Walter 
ir Amelia Yuscovich. šir
dingas ačiū visiems.

Beje, kai prisirašote, tai 
prašome sykiu priduoti ir 
adresus, kad reikalui esant 
galima būtų susisiekti.

Jonas Juška 
113-09 107th Avė.
Richmond Hill
N. Y. 11419

I I




