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KRISLAI
Harold Koch—
Tarybų Sąjungoje.
Ar gerai padarė?
Ona Lukauskienė. 
Juozas Miliauskas. 
Juozas Mažeika.

Rašo R. Mizara
Į Tarybų Sąjungą nuvyko 

amerikietis, buvęs katalikų 
kunigas Harold M. Koch ir 
paprašė tarybinės vyriausybės 
leisti jam ten apsigyventi, pra
šė politinio prieglobsčio. Ta
rybų vyriausybė sutiko žmo
gų priglausti.

Šiuo savo žygiu, teigia Koch, 
jis norįs pareikšti visam pa
sauliui savo protestą prieš 
JAV agresiją Vietname ir 
prieš laisvės žodžio slopinimą 
mūsų šalyje.

Metęs kunigystę, Koch tapo 
mokytoju; jis norėjęs ir pats 
mokytis —pasiekti daktaratą 
filosofijoje. Bet Koch žino: 
jei jis Amerikoje kovos prieš 
karą, tai neteks mokytojo vie
tos ir pats negalės mokytis. 
Tokia jau mūsų demokratija.

Įdomu, kad Koch nekalba 
apie ateizmą, bet kalba tik 
apie taiką žemėje.

Šiandien juk pats didžiau
sias ir svarbiausias prieš žmo
niją uždavinys: kaip sulaiky
ti karą Pietryčių Azijoje, kaip 
apsaugoti žmoniją nuo pasau
linio ir branduolinio 'karo.

Suvaldyti plėšikiškąjį impe
rializmą — būtiniausias daly
kas.

Ar Haroldas Koch (rodo
si, tariasi Kač) gerai padarė, 
išvykdamas į Tarybų Sąjun
gą prašyti politinio prieglobs
čio ?

* Jam pačiam, aš manau, ten 
bus labai gerai. Bet man ro
dosi, kiekvienas privalome, 
kol galime, kol jėgos leidžia 
— o Koch tik 34 metų am
žiaus, pačioje jaunystėje! — 
gyventi ir dirbti, ir veikti ten, 
kur esame. Mano tokia nuo
monė visuomet buvo. Harol
das Koch galėjo toje pačioje 
Čikagoje suvaidinti didelį 
vaidmenį kovodamas už ka
ro baigimą Vietname, kovo
damas už pilietines negrams 
teises.

Š. m. rugsėjo mėnesį mirė du 
ilgamečiai mūsų veikėjai, pui
kūs “Laisvės” patriotai.

Rugsėjo 4 d. mirė Ona Lu
kauskienė - Markevičiūtė, su 

t laukusi 84 metų amžiaus. Ji 
A gyveno Niujorke. Velionė pa- 
r žangiajame lietuvių judėjime 

a dalyvavo per pastaruosius 60 
< metų. Jos palaikai buvo sude

ginti krematoriume—ten pat, 
kur 1942 metais buvo sude- 

- ginti jos vyro Konstanto Bu
kausko palaikai.

Rugsėjo 11 d. McKees Rocks 
miestelyje, Pennsylvanijoje, 
mirė Juozas Miliauskas, sulau
kęs 74 metų amžiaus. Kadan- 
gi McKees Rocks yra lyg 
Pittsburgh© priemiestis, tai ve
lioniui teko dalyvauti visame 
Pittsburgh© pažangiųjų lietu- 

J vių judėjime. Jis buvo vienas 
* / 1 to judėjimo vadovų. Be to, 

Juozas buvo ilgametis “Lais- 
t vės” bendradarbis.į

/Ą Į progresyvių pusę velionis 
Miliauskas grieščiau pasisuko 
po pirmojo pasaulinio karo, į 
kurį jis buvo paimtas. Teko 

t jam daug pergyventi, kai pir- 
moji žmona, sunkiai artritu 
sirgo, buvo visiška invalidė, 

J* per daugiau kaip 20 metų.
Šiuo metu Juozas, susituokęs 
su buvusiąja Ona Remeikiene, 
rodosi, gyveno lengvai ir ra
miai, bet štai mirtis!. .

(Tegu ramiai Juozas ilsisi, o 
Tau, Ona, ir Tau velionio se-

I

Liaudiečiai galėtu 
užkariauti Saigoną

Astronautai grįžo 
iš sėkmingo žygio

Paryžius. — Dienraščio 
Le Monde korespondentas 
Pietų Vietname sako,. kad 
jeigu liaudiečiai (vietkon- 
gai) norėtų, jie galėtų už
valdyti Saigoną. Jis sako, 
kad Saigone yra tūkstan
čiai jaunų studentų, darbi
ninkų ir net Ky valdžios 
tarn a u t o j ų , kurie remia 
liaudiečius. Jie tik laukia 
signalo. Vienas aukštas Ky 
valdžios pareigūnas jam 
sakė:

“Aš žinau, kad mano mi
nisterijoje bent 40% tarnau
tojų yra Vietkongo rėmėjai. 
Vietkongas žino apie kiek
vieną žodelį, kuris ištaria
mas mano kabinete.”

Korespondentas sako, kad 
daugelis merginų, kurios

Milijonas jaunuolių 
demonstravo Pekine
Pekinas.—Milijonas jau

nuolių, taip vadinami “rau- 
dongvardiečiai” ir “revoliu
ciniai studentai,” demonst
ravo čia. Milžiniškame mi
tinge, kuris įvyko po de
monstracijos, dalyvavo pats 
Mao ir kiti aukšti vadovai, 
tarp jų gynybos ministras 
Lin Pao, premjeras ir užsie
nio reikalų ministras Ču 
En-lajus ir kiti.

Lin Pao, kurį žinių agen
tūra Hnisahua apibūdina 
kaip “artimiausią Mao ko
vos draugą,” kalbėjo į su
sirinkusius. Jis sakė, kad 
raudongvardiečiai ats i e k ė 
daug laimėjimų. Jis pabrė
žė, kad jų vyriausia rolė 
buvo ir liko “kovoti prieš 
tuos gaivalus partijoje, ku
rie nori eiti kompromisų su 
buržuazija keliu.” ■

Susprogdino didelį 
sunkvežimių skaičių
Saigonas. — Liaudiečių 

kariai įsiveržė į vienos di
delės Ky -amerikiečių sta
tybos kompanijos nuosavy
bę ir susprogdino net 60 
sunkvežimių. Tas įvyko tik 
6 mylios nuo Saigono. Ta 
kompanija tiesė kelius ir 
statė aerodromus Ameri
kos karo jėgoms.

Liaudiečiai nukovė du 
ginkluotus sargus ir paėmė 
nelaisvėn keturis.

šute, Petronėle Paulauskiene, 
nuoširdi mūsų užuojauta!

Pittsburgho pažangiųjų lie
tuvių kolonija iš tikrųjų labai 
nuskriausta: atsiminkime, tik 
neseniai ten mirė kitas ilga
metis mūsų veikėjas Juozas 
Mažeika.

Draugai pittsburgiečiai! 
Kaip užtversite tas spragas, 
kurias padarė nelaboji mirtis?

Jas reikia užtverti pasti
printu visuomeniniu darbu!

Su spalio 1 diena prasidės 
“Laisvės” vajus — kaip teks 
pravesti jį Pittsburgh© ir apy
linkėje ?

I draugauja su amerikiečiais 
kariais, faktinai irgi prita
ria liaudiečiams, ir jiems 
praneša viską, ką girdėjo 
iš amerikiečių.

Kodėl liaudiečiai Sai- 
gono neužkariauja? Le 
Monde korespondentas tą 
aiškina taip: liaudiečiai ne
nori miesto paversti fron
tu, nenori, kad amerikiečiai 
jį bombarduotų. Saigonas 
faktinai yra kaip ir abiejų 
pusių sostinė — oficialiai 
tik Ky klikos, bet faktinai 
ir liaudiečių. Liaudiečiai 
turi daug pritarėjų ligoni
nėse ir klinikose daktarų 
ir slaugių tarpe, taip, kad 
didelė dalis liaudiečių su
žeistų gydomi Saigono li
goninėse, pačioje Ky klikos 
pareigūnų panosėje.

Amerikos komunistai 
apie Kinijos įvykius
Amerikos Komunistų par

tijos pirmininkas H.Wins- 
tonas išleido par eiš k i m ą 
apie Kiniją, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“Kinijos proletarinės re
voliucijos” kursas kelia su
sirūpinimą tarp komunistų 

’ ir pažangiečių Ameriko j e.
Kinijos Liaudies respubli

kos vidujinės politikos nu
statymas yra, žinoma, Kini
jos žmonių ir vadovybės rei
kalas. Bet politika, kuri pra
vedama socializmo statymo 
vardu tokio dydžio šalyje 
kaip Kinija būtinai turi tu
rėti tarptautinę įtaką.

Toliau pareiškime sako
ma, kad dabartinė kampa
nija Kinijoje sukelia užsie
nyje iškraipvtą vaizdą apie 
socializmą. Ta kampan i j a 
taipgi, sako pareiškimas,ke
lia abejonę apie jo motyvus 
pažangiečiuose ir komunis
tuose. Bet svarbiausias da
lykas, sako Amerikos K.P., 
tai kad įvykiai Kinijoje dar 
labiau palaužia antiimperia- 
listinę vienybę. Pareiškime 
sakoma:

“Mes matome, kaip po 
‘proletarinės kultūrinės re
voliucijos’ priedanga di
džiai stiprinama anti-sovie- 
tinė neapykanta, kad tary
binė vadovybė neteisin
gai suplakama su JAV im
perializmu kaip mirtini 
žmonijos priešai.”

Pareiškime pabrėžiama, 
kad Amerikos komunistai, 
veikią imperializmo širdies 
šalvje, bandą artinti kiek 
galima ta dieną, kuomet 
amerikiečių jėgos bus iš
trauktos iš Vietnamo, giliai 
pageidauja, kad pasaulio 
komunistinis judėjimas 
grįžtų prie vienybės.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžios atstovas paneigė 
pranešimą, kad buvęs užsie
nio reikalų ministras Su- 
bandrio bus teistas. O kad 
jis bus teistas, pranešė Ja- 
kartos radijas.

“Laisves” B-vės direktorių 
atsišaukimas vajaus reikalu

Pereitas “Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavi
mas rimtai svarstė laikraščio finansinę padėtį ir darė iš
vadas prisirengimui ateičiai,—atsilaikyti prieš sunkė
jančias ekonomines aplinkybes. Visapusiškai išanali
zavus padėtį, buvo prieita prie išvados, kad visi my
lintieji “Laisvę” ir norintieji ją išlaikyti, su kiekviene- 
riais metais turime su stambesne finansine parama pri
sidėti jos išlaikymui.

Finansinių keblumų priežastys kyla iš to, kad didelės 
daugumos skaitytojų amžius — jau vėlyvas. Daugelis 
jau išėję pensijon ir nebegali finansiškai paremti laik
raščio, kaip anksčiau paremdavo. Daugelį vargina se
natvės negailimai, ir mirtingumai su kiekvieneriais me
tais darosi skaitlingesni. Parengimai laikraščio paramai 
palaipsniui smulkėja. O reikmenų bei medžiagų laikraš
čio išleidimui kainos vis kyla. Taigi laikraščio išlaidos 
sparčiai kyla, 0 pajamos mažėja.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą padėtį, “Lais
vės” bendrovės dalininkų suvažiavimas nutarė atsišaukti 
i visuomenę su prašymu, kad šių metų vajaus laiku su
keltų fondą iš $10,000 užtikrinti “Laisvės” išleidimui 
1967 metais.

Pernai, dėka vajininkų, organizacijų veikėjų ir pla
čiosios visuomenės kooperacijai, vajų išvedėme labai sėk
mingai ir džiaugiamės, kad iki naujų metų turime fi
nansinio rezervo.

Dėkodami vajininkams, organizacijų veikėjams ir 
visai plačiajai pažangiajai visuomenei už puikią koope
raciją pernykščiame vajuje, prašome visų širdingos tal
kos šių metų vajuje.

Visi rūpinkimės gavimu naujų skaitytojų, atnauji
nimu išsibaigusių prenumeratų ir rinkimu aukų į $10,- 
000 fondą, kad sustiprintiimėm “Laisves” biudžetą 1967 
metams.

Prašome organizacijas visur pasirūpinti surengti 
kokią nors pramogą biudžetui sukelti. Visos kolonijos 
tūrėtų ruošti pramogas tam tikslui. Jei ir neskaitlingos 
pramogos, bet per daugumą jų finansinės naudos pasi
darys daug.

Vajus prasidės su 1966 metų spalio 1-ma diena ir 
tęsis iki gruodžio 31-mos dienos.

Stokime visi į darbą su pirma vajaus diena ir ’dirb
kime pasiryžusiai iki sėkmingo vajaus užbaigimo.

“Laisvės” bendrovės direktorių taryba:
G. Varisonas, pirm.
L. Kavaliauskaitė, sekr.-ižd.
J. S. Lazauskas, prot. sekr.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New York. — Metropoli

tan operos orkestro muzi
kantai, kurie buvo paskelbę 
streiką, jį baigė, kai buvo 
pažadėta pakelti jiems al
gos ir pasirašyti kontraktą.

Bonn, Vak. Vokietija. — 
Karo ministras paleido iš 
aktyvios tarnybos 14-ką 
senesnės kartos gene
rolų bei admirolų. Jiems 
įsakyta eiti į pensiją š. m. 
spalio 1 d.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda, ypatingai 
“Pravda,” griežtai pasmer
kė Kinijos “raudorigvardie- 
čius” už tai, kad jie, su val
džios žinia, atlikdinėja chu
liganiškus darbelius.

Homg Lomg. — Kinijos 
valdžia skelbia, kad du 
amerikiniai karo lėktuvai 
buvo užpuolę vieną kaimą 
Kinijoje ir ten sužeidė tris 
valstiečius. Kinija sako, už 
tai mes nedovanosime ame
rikiečiams.

New York.—Šią savaitę 
atsidaro J u n g t. Tautų 
asamblėjos-seimo sesija. Su- 
vyko iš viso pasaulio daug 
aukštų diplomatų.

United Nations.—Į Jung
tinių Tautų asamblėjos se
siją, kuri prasideda rugsė
jo 20 d., atvyko apie 90 už
sienio reikalų ministrų. Ju
dėjimas čia didelis.

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas Vl-asis išleido įsa
kymą visiems katalikams, 
kad jie spalio mėnesį pa
aukotų maldoms už pasau
linės taikos išlaikymą že
mėje.

Chicago, Ill.— Kažin ko
kie piktadariai įsiveržė i 
respubl i k o n ii kandidato j. 
senat orius — Charles H. 
Percy — namus ir užmušė 
io 21 metų amžiaus dukrą 
Valerie Jeanne. Užmušta 
jos miegamajame.

Ankara, Turkija. — Čia 
buvo palaidotas buvęs Tur
kijos prezi d e n t a s Cemal 
Gursel netoli Kemal Ata- 
turko, šių dienu Turkijos 
įkūrėjo. Gurselio laidotu- 
vėl buvo didelės.

San Diego.—Antrojo pa
saulinio karo didvyris, ge
nerolas Bradley, turis 73 
metus amžiaus, vedė 49 
metų amžiaus žmoną.

Cape Kennedy, Fla.—As
tronautai Richard F. Gor
don Jr. ir Charles Conrad 
Jr. atliko viena labiausiai 
pasisekusių kelionų. Kuo
met jie grįžo Žemėn,,geriau 
pasakius, nusileido į vande
nyną praeitą ketvirtadienį, 
jie su savimi atsivežė visą 
eilę pasaulinių rekordų.

Vienas atsiekimas, tai, 
kad pirmoje orbitoje astro
nautu laivas susitiko ir su
si j u n g ė su Agena, tam 
tikslui į orbitą pasiųstu 
“taikiniu.” Kitas atsieki- 
mas, tai kad laivas ir Age
na paraleliai paskui skrie
jo, surišti tam tikru ka
beliu. Trečias atsiekimas, 
tai pasiektas rėk ordinis 
aukštis. Kaip jau buvo pra
nešta, Gemini XI laivas

Britanija bandysianti 
pasilaikyti gydytojus

Londonas. — Britanijos 
valdžia yra labai susirūpi
nusi: vis daugiau ir dau
giau jaunų gydytojų ap
leidžia šalį, vyksta Ameri
kon. Daugelis išvyksta tuo
jau po universiteto pabai
gimo. Priežastis labai aiš
ki : gydytojai Amerikoje 
uždirba žymiai daugiau, 
negu Britanijoje.

Britų valdžia laikosi nuo
monės. kad tai didelis nuo
stolis šaliai. Išmok s 1 i.n t i 
gydytoją lėšuoja dešimtys 
tūkstančių svarų, o paskui 
tuo naudojasi ne Britanija, 
o Amerika. Betgi, nėra 
įstatymo, kuris sudraustų 
jaunuosius gydytojus ap
leisti šalį.

Sakoma, kad valdžia su
darė net tam tikrą komisi
ją, kurios užduotis bus su
rasti būdus kaip nors pasi
laikyti gydytojus.

Atsisakė priesaikos, 
nemokytojaus

Dr. Allen M. Krebs, Free 
University of New York 
direktorius, sako, kad New 
School for Social Research 
panaikino kursą, kurį jis 
turėjo mokyti. O panaiki
no del to, kad jis atsisakė 
pasirašyti “iš tikimybės 
priesaiką.”

Krebs sako, jog jis ne
pasirašė vien dėl to, kad: 
— Aš nematau priežasties, 
dėl ko mokytojai turėtų 
būti išskirti to reikalavimo 
vykdymui.

United Nations.—Tarybų 
Sąjungos diplomatija daug 
dirba, bandydama įtikinti 
U Thantą, kad jis kandida
tuotų dar vienam genera
linio sekretoriaus terminui.

New York. — Atvyko į 
Jungtines Tautas Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministras A. Gromyko.

> buvo pakilęs į 8 5 0 mylių 
‘ aukštį. Sugrįžę astronau
tai smulkmeniškiau atpasa
kojo, ką jie jau buvo pra
nešę per radiją dar iš erd
vės: kaip jie matė Žemės 
rutulio lanką, ir kaip vienu ' 
metu jie aiškiai galėjo ma
tyti visą Australijos kon
tinentą.

Praeityje manyta, kad iš 
tokio aukščio žmogus var
giai galėtų ką nors maty
ti žemėje. Bet pasirodė, 
kad dėl tam tikrų priežas
čių Žemė iš tokio aukščio 
matosi nepaprastai ryškiai, 
dar ryškiau, negu iš žemes
nio aukščio.

Abu astronautai dabar 
pereina visokius mediciniš- 

rkus tyrinėjimus.

Jugoslavija sumažins 
ekonomines nelygybes

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų lygos orga
nas “Borba” sako, kad pra
dedama kova prieš ekono
mines nelygybes. Dauge
lis aukštų valdžios ir parti
jos pareigūnų, kurie nau
dojosi dideliais valdžios au
tomobiliais, dabar turės 
vykti į savo raštines auto
busais, arba turės pirkti 
pigius, lengvus, nuosavus 
automobilius. Nuo dauge
lio pareigūnų atimtos vilos 
Adriatikos pakrantėje.

“Borba” sako, kad būti
nai reikia sumažinti ekono
mines privilegijas. “Tada 
partijon stos tik idealistai, 
o ne tokie, kurie nori per 
partiją kopti i prašmatnes
nį gyvenimą,” sako “Bor
ba.”

Tuo tarpu pranešama, 
kad Serbijos Komunistų ly
gos gen. sekretorius' Luki- 
čas, kuris buvo artimas 
vice-prezidento Rankovičo 
bendradarbis, pašalintas iš 
partijos vadovybės.

North Palm Beach, Fla.— 
Rugsėjo 9 dieną West Palm 
Beach ligoninėje mirė kun. 
Stasys Būdavas, gimęs 1908 
metais Papilėje. S. Būda
vas kadaise parašė keletą 
apysakų-romanų. Kai Lie
tuva buvo išlaisvinta, tai S. 
Būdavas išbėgo į Vokietiją 
ieškoti prie g 1 a u d o s pas 
Hitlerį. Po to Amerikos val
džia jį parvežė j JAV.

Mirė Antanas Matulis
Aplinkiniais keliais suži

nojome, kad Philadelphijoje 
rugsėjo 13 d. mirė Antanas 
Matulis - Matulevičius. Bet 
apie tai tiesioginių žinių 
nesame gavę.

A. Matulis buvo ilgame* 
tis “Laisvės” bendradarbis 
ir visuomenės veikėjas.

Smulkiau apie jį parašy
sime vėliau.
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Prezidento populiarumas
PREZIDENTAS JOHNSONAS, kaip žino visas pa

saulis, gal nelabai jautrus žmogus bendrai, bet baisiai 
jautriai reaguoja į kiekvieną savo populiarumo posūkį. 
Didelis štabas ekspertų jį nuolat smulkmeniškai infor
muoja, koks nuošimtis Amerikos žmonių į jį žiūri su 
simpatija, koks—neutrališkai, koks pusiau priešingai, 
koks pilnai priešingai. Baltasis namas stebi prezidento 
populiarump termometrą su tokiu uolumu, su kokiu 
mokslini ai laboratorijoje stebi savo jautrius instru
ment

Ir štai dabar tas termometras rodąs, kad tik 51 nuo-| 
šimtis Amerikos žmonių, bendrai imant, pritaria pre
zidento politikai. Beveik pusė Amerikos žmonių laikosi 
nuomonės, kad pamatiniais klausimais Johnsonas vairuo
ja šalį klaidingai, neteisingai, pragaištingai, net pavo
jingai ...

Ką tai reiškia? Mes nelabai pasitikime taip va
dinamos viešosios nuomonės statistikos institutų duome
nimis. Jie jau turi tam tikrus būdus išgauti iš apklau
sinėjamų žmonių tokius atsakymus, kokių pageidauja. 
Tam yra komplikuota gudri technika: kaip formuluoja
ma, koks klausimas statomas pirmiau, koks paskiau, 
ir 1.1. (

Bet šiuo atsitikimu duomenimis galima patikėti. 
Faktinai prezidento populiarumas gal žemesnis, negu 
duomenys sako. Kitaip tariant: Amerikos žmonėse au
ga nepasitenkinimas.

KOKS TAS NEPASITENKINIMAS? Amerikos 
žmonės nepasitenkinę gresiančia infliacija, augančiomis 
maisto ir kitų reikmenų kainomis. Negrai ir liberališ
kai nusiteikę baltieji nepasitenkinę nepakankamais val
džios žingsniais prieš segregaciją, prieš žiaurų negrų 
persekiojimą Pietuose. Bet virš visko Amerikos žmo
nės priešingi karui Vietname. Jau kalbama apie 600,000 
arba net 750,000 Amerikos karių Vietname. Tai prade
da paliesti beveik kiekvieną Amerikos šeimą. Bet tas 
priešingumas karui ne visuomet ir ne visur pasireiškia 
nuosekliame ir sąmoningame supratime, kad vienintelis 
būdas jį baigti—tai pasitraukti iš Vietnamo, baigti in
tervenciją. Reakcininkai, ultra-dešinieji, birčistai ir 
jiems panašūs kritikuoja administraciją iš kitos pusės, 
kaip tai sakoma: ragina jį karą susmarkinti, bombar
duoti Hanojų ir Haifongą tiesioginiai, gal net susikibti 
tiesioginiai su kinais. Ir būtų hipokritiška, jei mes pa
neigtume, kad yra atsilikusių, nesusipratusių žmonių, 
kurie pasiduoda ultra-dešiniųjų apgaulei ir reikalauja 
karą baigti—didesniu ir greitesniu karu.

Taikos šalininkams dabar prisieina kovoti lyg 
dviem frontais: prieš Johnsono politiką, kuri įvelia Ame
riką į vis platesnį karą, ir prieš ultradešiniuosius, kurie 
reikalauja tą karą dar labiau praplatinti.

Taikos šalininkų užduotis šiuo metu nelengva. Mes 
patenkinti, kad prezidento populiarumas menkėja, kad 
Amerikos žmonės rodo savo nepasitenkinimą purvinu 
karu Vietname. Bet neapgaukime savęs, žinokime, kad 

ultra-dešinieji irgi stiprėja, kad jie žuvauja, kaip tai 
sakoma, dumblinuose vandenyse, kad jie agituoja, kurs
to ir randa sau šalininkų.

Ne tik naudodamiesi Vietnamo karu, bet ir fede
ralinės valdžios lėtumu bei dvejojimu rasiniuose klausi-
muose, ultra-dešinieji darosi aktyvesni. Užtenka pasi
žiūrėti į Čikagą, kur Amerikos Nacių partijos (taip ji 
save atvirai vadina!) smogikai, uniformuoti ir su svas- 

- tikomis, drįsta purvinti mūsų šalies didmiesčio vaizdą 
savo pasirodymu. Užtenka pažvelgti į mūsų New Yor- 
ką, kur fašistiniai teroristai išsprogdino bombą Komu
nistų partijos ir Workerio pastate.

Prezidentas Johnsonas labai nori būti populiariu. 
Jis nori būti mylimas—toks jo charakteris! Jis, kal
bėdamas į Amerikos žmones, save vadina “jūsų prezi- 
dentas,”—labai susirūpinęs. Taikos šalininkai turi už
duotį tą susirūpinimą, ant kiek galima, pakreipti, kon
struktyviais kanalais. Vidujinė politinė padėtis mūsų 
šalyje dabar miglota.

Bet, iš kitos pusės, santykiuose su užsieniu prezi
dentas Johnsonas gali jausti, kad jis gali savo populia
rumą pakelti tik vienu būdu—baigiant karą Vietname. 
Tą ypatingai rodo prezidento de Gaulle išstojimas, tą 
rodo U Thanto nusistatymas ir šimtai kitų simptomų.

Amerikos taikos jėgoms, ypatingai kairiečiams, lie
ka vienas kelias: neprarasti pasitikėjimo, kad anksčiau
ar vėliau Amerikos žmonių dauguma supras, kad tik 
taikingas sugyvenimas su visomis socialistinėmis šali
mis naudingas ir patiems Amerikos žmonėms; kad jie 
supras, jog klausimas ne tame, ar švelninti ar aršinti 
intervenciją Vietname, o kad intervencijos galų gale 
yra visai bergždžios, neteisingos, pavojingos, ir nemo- 
rališkos.

Klausimas, taigi, ne tame, ar prezidentas populia

Kas ką rašo ir sako
FAŠISTŲ VALDOMOJE 
PORTUGALIJOJE

Portugal! j a — nedidelė ša
lis, bet per metų metus ją 
smaugia, baisi fašistinė 
priespauda, kurios prieša
kyje stovi liaudies neap
kenčiamas diktatorius Sa-
lazaras. Gamta ten, tačiau, 
graži, maloni. Šalis galėtų 
klestėti.

Šių metų pavasarį į Por
tugaliją buvo nuvykę tary
binių žurnalistų ir muzi
kantų grupė. Ir kai ji grį
žo, tai V. Borisovas tarybi
nėje spaudoje padavė kai 
kuriuos kelionės įspūdžių 
žiupsnelius. Štai jie:

Pirmieji kilometrai portuga
lų žeme, pirmieji įspūdžiai.

Pavasaris čia šiemet lietin- 
i gas. Laukai ir vynuogynai, 
I alyvų giraitės — viskas užlie
ta. Net maži upokšniai virtę 
srauniomis vandeningomis upė- 
į 

mis. Tarp tankios debesų už
tvaros tik retkarčiais išlenda 
saulutė. Bet gamta vis vien 
puiki. Visur ryškios spalvos. 
Palei autostradą apelsinų me
džiai apkibę gražiais auksi
niais vaisiais.

Bet štai — didelė grupė val
stiečių. Sustoję ilga virtine, 
kauptukais purena vynuogynų 
lauką. Basi, vilki apdrisku
siais, nuo saulės nublukusiais 
drabužiais. Veidai sunykę, su- 
diržusios nuo darbo rankos lė
tai kelia ir nuleidžia kauptu
kus. Matyt, nelabai veržliai 
jie triūsia plantacijose.

žemė šalyje sukoncentruota 
stambių monopolinių susivie
nijimų rankose ir latifundijo- 
se. Didžioji dauguma valstie
čių neturi savo žemės ir pri
versti dirbti latifundininkų 
plantacijose.

Vienas pagrindinių šalies 
turtų — kamščio medis. Pa
gal kamščio eksportą Portu
galija užima pirmą vietą pa
saulyje. Iš jo daromas parke
tas, puikūs termosai maistui 
laikyti, gaminamas popierius, 
jį naudoja statyboje. Važiuo
jant Portugalijos keliais, ma
tyti daugybė kamščio medžių. 
Visi jie suženklinti. Kas pėn- 
keri metai nuo medžio kamie
no visiškai nuimama žievė.

Portugalai labai įbaugin
ti fašistinių budelių: eili
niai žmoneliai bijosi pasi
rodyti kuo nors esą artimi 
tarybiniams svečiams; kai 
kada jie, dėl žmonių akių, 
pradėdavę net girti Salaza-

Įdomus rašytojo Juozo Baltušio laiškas
per dieną uždirbantis dolerį, 
jau priskaitomas prie gerai 
apmokamų. Bet už šiuos pini
gus jis negali pavalgyti pietų 
net vidutiniame restorane.

Mieste nepaprastai daug el
getų. Vieni jų groja kokiais 
nors muzikos instrumentais, 
kiti pardavinėja visokias se
nienas. Daugybė elgetaujan-
čių vaikų. Juos gali pamatyti 
ankstų rytą ir vėlų vakarą. 
Naktį, kai policininkų gatvėse 
mažiau, jie ateina ir į turtin
gus kvartalus.

Vaikų darbas, sako V. 
Borisovas, neribotas. Jau- 
namečiai difba sunkiai, il
gas valandas; dirba dieno
mis ir naktimis, jei nori gy
venti. Daugiau apie kai ką:

Netoli vienos gražiausių 
miesto aikščių — Prasa do 
Pedro II — stūkso senovinės 
katedros Dd Karmo griuvė
siai. Katedra neatstatyta, bet 
čia plūsta daugybė turistų ir 
vietos gyventojų. Tai naciona
linė relikvija. Šalia katedros, 
kuri stovi ant aukšto kalno, 
padaryta aikštelė, o apačioje, 
100 metrų žemiau, eina gatvė 
Rua do Karmo. Aikštelė ap
tverta spygliuota viela. Gidas 
paaiškino, jog tai padaryta 
todėl, kad pastaraisiais metais 
pasitaikė daug atvejų, 
žmonės šokdavo žemyn, 
šiai 
nom.
liūdnai sako gidas. — Ten to
liau matyti Salazaro tiltas. Jis 
auktesnis už šią aikštelę ir jį 
bus sunkiau aptverti viela, o 
apačioje teka Težu upė”.

Skaudi gido ironija iškal
bingai rodo portugalų neviltį. 
Daugelis jų; pavargę kovoti 
su skurdu, bėga į Prancūziją, 
Vakarų Vokietiją, JĄV, Loty
nų Ameriką arba nusižudo.

Sunki, baisi Portugalijos 
darbo žmonių buitis. Ten 
tunka, pertekliuje gyvena 
tik turčiai, na, ir fašistas 
Salazaras; kuriš šakosi esąs 
“geras žmogus”.

Portugalijoje, kaip žinia, 
yra labai garsi stebuklin
goji panelė švenčiausia Fa
tima. Tamsūs žmoneliai’ 
dar ir šiandien jai aukoja 
paskutinius, centus, kuriuos 
pasiima katalikų dvasiški j a 
ir prašvilpia.

... Mes gyvename, kruta
me ir gana. Rugpiūčio 27 
dieną atžymėjome mūsų 
mylimo ir brangaus Jono 
Šimkaus 60-ties metų su
kaktį. Labai liūdna, kad ši
tą sukaktį teko minėti be 
paties jubiliato—ilsisi žmo
gus jau aštuoni mėnesiai 
Rasų kapuose. Tad nuvy
kome tenai, nulenkėm gal
vas, pagerbėm, tyliai padė
kojom už visa tą gerą, ką 
jis padarė gyvenime. Buvo 
daug jo draugų susirinkę, 
atvyko jo žmona, sūnus su 
marčia, Liudo Giros žmo
na, daug visuomenės atsto
vų. Jonas Šimkus brangus 
mums visiems ne tiktai sa
vo kūriniais, kuriuos jis 
parašė, bet ir visa savo 
veikla, kuria jis skatino 
rašyti Lietuvos rašytojus, 
ragino juos kurti, pats vi
suomet pasiimdamas di
džiausią visuomeninio dar
bo naštą, palengvindamas 
kitiems kūryb i n i us polė
kius. i

kai 
tie- 

po važiuojančiom maši- 
“Bet tai nepadeda, —

O VISGI ŽMONIŲ SKAI
ČIUS ŽEMĖJE DIDĖJA!..

“Valstiečių laikraštyje” 
skaitome:

Nuo 1930 m. iki 1963 m. 
mūsų planetos gyventojų skai
čius padidėjo trečdaliu. 1963 
metais žemės rutulyje gyveno 
3 milijardai 160 milijonų

Toliau:
Portugalijos sostine Lisabo

na — gana didelis miestas, Į 
kuriame gyvena apie milijoną I žmonių. Per metus gyventojų x___ _________________ I ~ „ x j ™ c tzžmonių. Miestas įsikūręs abi
pus Težu upės. Miestas—dvi
veidis. Vieną gali pamatyti, 
važiuodamas iš aerouosto link 
centro — Laisvės prospekto, 
kitą — klaidžiodamas “Bairos 
Altos” kvartalais, kalvų at-
šlaitėse.

Pirmas — skirtas turistams. 
Čia labai gražūs modernūs na
mai, puikūs viešbučiai, ištai
gingų parduotuvių vitrinos, 
gražūs paminklai ir gausi ža
luma. Antrą — pamatyti sun
kiau. Tai kvartalai, kuriuose 
gyvena varguomenė, čia siau
ros, kreivos gatvelės, nešva
riuose kiemuose žaidžią pur
vini, nuskurdę vaikai. Dažnai 
čia nerasi kanalizacijos, elek
tros. Turistams nesiūlo pabu
voti čia. Užtat juos visada nu
veda į nuostabius parkus, pra
bangius restoranus, naktinius 
kabaretus, “geriausius Euro
poje” Estorilo ir Kaskaiso 
pliažus.

Bet, pabuvus mieste keletą 
dienų, galima pamatyti ir ki
tą miesto veidą. Parduotuvė
se su puikiomis vitrinomis be
veik nėra pirkėjų — žmonės 
neturi pinigų. Darbininkas,

žemėje pagausėja maždaug 65 
milijonais žmonių. Kasdien jų 
prisideda 180 tūkstančių, kas 
valanda — 7,5 tūkstančio. Ap
skaičiuota, jog 2000 metais 
žemėje gyvens 6,5 milijardo 
žmonių.

Mūsų šalyje 1966 m. sausio 
1 d. gyveno arti 232 milijonų 
žmonių, o naujo tūkstantme
čio pradžioje gyvens 350 mi
lijonų.

Tirščiausiai įgyvenamas kra
štas dabar —• Olandija: kiek
vienam kvadratiniam kilomet
rui tenka 'Vidutiniškai 346 
žmonės. Rečiausiai apgyven
ta Australija — vienam kv. 
km. tenka vos vienas gyven
tojas. .

Sparčiai augą miestai. Da
bar 16 pasaulio miestų turi 
daugiau kaip; po 3 milijonus 
gyventojų. baugiausia žmo
nių gyvena Tokijyje.. 1963 
metais Japonijos sostinėje ir 
jos priemiesčiuose gyveno 
10,4 milijono žmonių. Tais pat 
metais Niujorke gyveno 8,1 
milijono žomnių. 1966 m. sau
sio 1 d. Maskvoje gyveno 6 
milijonai 464 tūkstančių žmo
nių.

rus ar nepopuliarus, bet kiek žmonės teisingai supranta 
padėtį. Prezidento nepopuliarumas yra tik simpto
mas, kad Amerikos žmonės jaučia, jog “kas tai netvar
koje.” Darbuokimės, kad tas jausmas įsikūnytų į bran
du, demokratinį ir humanistinį supratimą, kad yra tik 
vienas kelias į tikrą taiką—tuojau baigti karą ir palikti 
Vietnamą vietnamiečiams.

Kaip žinote, rugsėjo 1-ji 
Lietuvoje visuomet didžio 
susijaudinimo diena: prasi
deda mokąlo męfai. ^Šiemet 
jie buvo labai pakilus. Ati
daryta daug naujų mokyklų 
rūmų, smarkiai pagausėjo 
mokinių skaičius. Labai iš
kilmingai pradėjo mokslo 
metus Vilniaus universite
tas.

Šioje šventėje teko ir 
man laimė dalyvauti. Pra
sidėjo ji neįprastai, visai 
naujai. Visi fakultetai at
šventė atidarymą pas save, 
o paskui nauji studentai, 
kaip mes juos čia vadina
me “fuk.sai,” išsirikiavo į 
darnias kolonas ir ėmė 
žygiuoti per miestą su savo 
vėliavom, degančiais fake
lais ir transparantais. Žen
gė visi prie profsąjungų 
kultūros rūmų, aukštame 
Tauro kalne, nuo kurio at
siveria viso Vilniaus vaiz
das. Čia jų laukė rekto
rius prof. J. ,Kubilius, de
šimtys profesorių, o taip 
pat vyresniųjų kursų stu
dentai, pasišovę įvesdinti 
naujokus, Čia prie rūmų 
aikštėje, įvyko linksmas 
mitingas, pamargintas stu
dentišku humoru. Vėliau 
žengė visi į didžiąją rūmų 
salę ir čia prasidėjo ati
darymo iškilmės. į i

Prasidėjo irgi neįprastai: 
scenoje visų pirma pasiro
dė liaudies dainų. ir šokių 
ansamblis, marguo darnas 
tautiniais drabužiais, sudai
navo studentišką himną, o 
tada jau vyko oficialioji 
dalis. “Fuksus” pasveikino 
rektorius J. Kubilius, vė
liau kalbėjo Profsąjungų 
Centro Tarybos pirminin
kas Dobrovolskis, kiti drau
gai. Daugiausia susijau
dinimo studentams sukėlė 
jautri ir nuoširdi Antano 
Bimbos kalba. Jis irgi daly
vavo šventėj. Taipogi da
lyvavo Jonas Gasiūnas ir jo 
sesuo. Jau pats Antano pa
sirodymas tribūnoje sukėlė 
visos salės ovacijas, o jau

paskui, kai studentai apjuo
sė jį plačia juosta ir uždė
jo jam studentišką kepurę, 
tuo lyg ir įvesdindami vi
siems laikams į savo būrį, 
tai plojimams nebuvo galo 
nei pabaigos. Mielasis mū
sų Antanas stipriai jaudi
nosi, net ašarą nubraukė su 
nykščiu. Paskui visi klau
sėmės studentiško koncer
to, smagiai praleidom visą 
vakarą jaunimo tarpe.

Atvirai kalbant, jaudinau
si ir aš senis. Kaip bekal
bėsi, o šviesėja mūsų žmo
nės, mokosi jaunimas. Juk 
vien tiktai Vilniaus univer
sitete šiais metais moky
sis 12,770 studentų! O kur 
gi da” tūkstančiai studen
tų, bes. mokančių Kauno 
Politechnikos Institute, Vil
niaus pedagoginiame Insti
tute, kitose aukštosiose mo
kyklose? Niekad Lietuvoje 
anksčiau nebuvo nieko pa
našaus!

Rugsėjo 3-čią, drauge su 
rašytoju A. Gudaičiu-Gu- 
zevičium ir poetu Jonu La- 
pašinsku vykome į Rokiš
kį. Suėjo lygiai vieneri 
metai nuo Antano Kurklie
čio mirties. Kaip žinote, 
A. Kurklietis įkvėpė rašyto
ją A. Gudaitį-Guzevičių pa
rašyti romaną iš lietuvių 
tautos revoliucinių kovų ir 
tapo šio' romano pagrindi
niu herojum.

Tai buvo labai šviesus 
žmogus, taurus, tyras, ryž
tingas revoliucion i e r i u s , 
nepalenkiamas kovotojas už 
liaudies laimę ir laisvę. Tu
rėjo jis ir gražų balsą, mė
go dainuoti, labai mėgo 
jumorą, buvo toks žmogus 
gyvenime, apie kuriuos ku
piškėnai sako; Visur jo 
pilna! Mirties metinių pro
ga susirinko jo draugai, at
vyko iš Vilniaus daug ro
kiškėnų — revoliucinės ko
vos veteranų. Visi nuvyko
me į Lenino vardo kolūkį, 
kur A. Kurklietis buvo pir
masis pirmininkas ir orga
nizatorius. Jis dirbo tada 
sunkiais laikais, kai aplin
kui siautėjo buržuaziniai 
nacionalistiniai banditai, 
tykojo jį nužudyti. Bet ne
pabūgo žmogus, sukūrė kol
ūkį, kuris tada vadinosi 
“Valstietis” ir kuris vėliau 
keleriopai išaugo, pakeitė 
vardą ir pats pasikeitė ne
atpažįstamai. Dabar čia vi
sur dega elektra, sunkieji 
darbai mechanizuoti, žmo
nės stipriai uždirba, gyve
na naujuose namuose.

Prie kolūkio valdybos 
būstinės čia buvo prikalta 
memorialinė lenta su A. 
Kurkliečio vardu. Kita me
morialinė lenta buvo ati
dengta pačiame Rokiškyje, 
kur paskutinius savo gyve
nimo metus gyveno A. 
Kurklietis. Buvom nuvykę 
ir prie jo kapo, padėjom gė
lių. Vėliau susirinkome jo 
atminimui pagerbti į Kurk- 
lietienės namus, kur pabu
vojome drauge su Kurklie
čio giminėmis.

Nežinau, ar savo lanky
mosi Lietuvoje metu Jūs 
buvote Rokiškyje. Turiu 
tad pasakyti, kad Rokiškis 
irgi smarkiai keičiasi, auga 
neregėtais tempais, plečia
si į visas puses. Grafo rū
muose dabar įruošti rajono 
kultūros namai ir didelis 
kraštotyros muziejus, kur 
surinkta unikalūs ekspona
tai, pradedant revoliucinių 
kovų dokumentais ir bai
giant dievdirbių smūtke- 
liais.

Šalia muziejaus, buvusiam 
grafo sode stovi Kurkliečio,

taigi kalvio Ignoto kalvė. 
Toliau rokiškėnai išskyrė 
kelioliką hektarų žemės ir 
jau pradėjo organizuoti et-' 
nagrafinį muziejų, kur bus 
restauruoti ir demonstruo
jami įvairūs gyvenamieji ir 
ūkiniai pastatai, kokiuose 
lietuviai gyveno, vaikus au
gino, valgį gamino ir kitus 
darbus dirbo. Šis muziejus, 
kaip ir dera, bus po atviru 
dangumi. Skaitau, kad ro
kiškėnai čia parodė labaU 
gerą iniciatyvą. Muziejus 
liudys mūsų jaunimui, kaip 
gyveno jų tėvai ir seneliai, 
kad n e u ž m i r štų, labiau 
brangintų naujus laikus ir 
naują gyvenimą.

O branginti Rok i š k y j e 
yra ką. Jau minėjau, kad 
miestas smarkiai auga. Au
ga todėl, kad čia smarkiai 
vystoma pramonė. Jau pa
statyta ir pradėjo veikti sū
rių gamykla—pati didžiau- 

‘sia sūrių gamykla visame 
Pabaltijy. Paleistas į dar
bą • taip pat daržovių kon
servų fabrikas — irgi mil
žiniškas. Miesto gyvento
jų skaičius kyla ne metais, 
o mėnesiais. Auga nauji 
daugiabučiai namai, tiesia
si naujos gatvės. Nelabai 
toli tas laikas, kai Rokiškis 
savo gyventojų skaičium ir 
pramonės apimtimi lygiuo- 
sis į stambiausius Lietuvos 
miestus — Šiaulius, Panevė
žį, Klaipėdą.

Šitokie reikalai.
Mielas Rojau, mes visi čia 

labai laimingi, kad atvyko 
brangus mūsų žmogus An
tanas Bimba. Jis daug 
bendrauja su žmonėmis, 
daug važinėja, daug vietų 
lariko, susiranda žmones ir 
vietas^ikurias matė • prieš 
dvidešimts metų, kai buvo 
atvykęs pas mus 1946 me
tais, turi galimumo paly
ginti, kas pasikeitė ir ku
rion pusėn pasikeitė. Ma
nau, sugrįžęs jis papasakos 
Jums visiems labai daug 
naujo. Turi labai aštrią 
akį, mato viską ir pastebi 
viską. O mes, kartoju, la
bai laimingi, kad jis čia, su 
mumis visais. Retai, labai 
retai matomės. O laikas bė
ga, daro savo, žmonės pra
deda kartais jau pavargti, 
taigi reikia dažniau bend
rauti. Teisingai padarė 
draugas Gasiūnas: buvo 
pernai atvykęs, dabar vėl 
atvyko. Man atrodo, jo 
pavyzdžiu turėtų pasekti 
daugiau JAV pažangiųjų 
lietuvių.

O dar visus mus nudžiu
gino žinia, kad mielam mū
sų A. Petrikai suteiktas 
Lietuvos Nusipelniusio kul
tūros veikėjo garbės var
das. Vilniuje tapo suruoš
tas jo pagerbimo vakaras, 
bet labai gaila — negalė
jau jame dalyvauti. Taip 
susidėjo aplinkybės. Užtat 
mes iš čia siunčiame A. 
Petrikai pačius nuošir
džiausius sveikinimus jo 
jubiliejaus proga ir linki
me jam ilgiausiu metų, ge
ros sveikatos, didelės sėk
mės jo darbuose, kad jis 
padovanotų žmonėms dar 
ne vieną šviesią knygą. Ne
žinau, ar daug Lietuvoje 
atsirastų žmonių, kurie ne
gerbtų ir geru žodžiu nepa
minėtų A. Petrikos. Jis čia 
paliko visiems labai gerą 
įspūdį, o jo knyga “Apie 
šventraštį, erezijas ir in
kviziciją” Lietuvoje stipriai 
mėgiama ir plačiai skaito
ma. Apkabinkite jį mūsų 
vardu...

Juozas Baltušis
Vilnius, 1966-IX-6
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D r. A. Petriką

Moterys ir religija
Tai neginčijama aksio

ma, jog klasinėje visuome
nėje, bendrai imant, mo
terys pasižymi didesniu re
ligingumu, negu vyrai. Jos 
uoliai lanko bažnyčią, daž
nai eina išpažinties ir pe
dantiškai pildo visas kitas 
konfesines tikybos prievo
les. Jos ir vaikus stropiau 
saugo, kad šie neatsigultų 
nesukalbėję vakarinių mal
dų, kala jiems j galvą kate
kizmo trafaretą; jos ir vy
rus dažnai bara, jei šie 
kartais “tingi” sekmadienį 
nueiti bažnyčion.

Išaušus sekmadienio ry
tui, visos tikinčiosios ir 
net kiek abejojanči o s i o s 
Karmenos, Ofelijos bei Des- 
demonos kruopščiai ruošia
si bažnyčion. Kai kurioms 
ši okazija yra tikybinės 
prievolės atlikimo diena, ki
toms gi ji turi ir utilitari
nio bei romantinio atspal
vio: čia yra proga parodyti 
savo naują aprangą ar pa
sižiūrėti, kaip apsitaisę jų 
konkurentės. O gal ir nu
matomą bernužėli pamaty
ti! Šia proga religija, kad 
ir nesąmoningai, pasitar
nauja grynai žemiškam rei
kalui. Bet ar bažnyčia, be 
materialinio jų išnaudoji
mo, įvertina tą moterų ti
kybai atsidavimą?

Visi daviniai rodo, kad 
ne. Dar daugiau, bažny
čia ir jų tarnai negailestin
gai moterį žemina. Tai ga
lima rasti ne tik krikščio
nių, bet ir kitų, senesniųjų 
religijų ritualuose. Krikš
čionybė yra remta žydų 
šventraščiu “tora” (Senuo
ju Biblijos testamentu), pa
pildytu Naujuoju testamen
tų, tariamojo Kristaus gy
venimu. Su tais raštais pas 
mus atėjo ir visi tie senieji 
oriento (rytų) prietarai. 
Lietuvos ir Lenkijos kata
likų bažnyčiose moterims 
skiriama mažiau garbinga 
vieta — kairioji pusė. Ko
dėl kairioji pusė netaip gar
binga? Kunigai mums aiš
kina, jog “paskučiausiojo 
teismo” dieną palaimintieji 
sėdės “dievo tėvo dešiniojo
je pusėje, o prakeiktieji — 
kairiojoje.” Aišku, kodėl 
moterims skiriama kairioji 
pusė! Tikintieji žydai savo 
moteris traktuoja dar ne- 
garbingiau: jas suvis nelei
džia ten, kur vyrai meldžia
si, kad jų negundytų. Į 
žydų maldos namus, kur 
tik galima, moterys eina 
pro atskiras duris ir sėdi 
atskiroje vietoje — papras
tai “ant viškų,” balkone. Gi 
kur sinagoga turi tik vieną 
didelį kambarį, moterys so
dinamos, kaip JAV negrai 
pietinėse valstijose,— užpa
kalinėje dalyje ir atskiria
mos nuo vyrų audimo “sie
na.”

Kai žvdė moteris pagimdo 
vaika, Biblija ją laiko “ne
švaria” (vyro neliestina) 
keturias savaites. Gi pa
gimdžiusi mergaitę - — ji 
būna “nekošerna” astuonias 
savaites. Kodėl, juk gim
dymo procesas yra vienodas 
abiem atvejais. Kur čia šios 
kvailos dogmos logika? Tai 
aiški diskriminacija berniu
kų naudai.

Katalikė moteris po gim
dymo irgi laikoma “nešva
ria,” “nuodėminga” ir jai 
įeiti bažnyčion draudžiama; 
ji turi, kartu su savo kū
dikiu, eiti į zakristiją “įsi- 
vesdinti” ir tik po to ji gali 
eiti bažnyčion. Visos ti
kybos gina moterims būti 

šventykloje vienpla u k ė m . 
Tą visokią diskriminaciją 
“bažnyčios tėvai” aiškina 
sekamai:

Adomas buvo sukurtas 
pirmiau, negu Ieva.

Ne vyras sukurtas iš 
moters, bet moteris iš vy
ro šonkaulio.

Ne vyras buvo sukurtas 
moteriai, bet moteris vyrui.

Vyras yra dievo garbės 
vaizdinys, o moteris—vyro 
garbės.

Žaltys sugundė ne Ado
mą, bet Ievą.

Bažnyčia yra Kristaus 
valda, o moteris vyro.

Kiekvieno vyro viršinin
kas yra Kristus, o moteries 
—vyras.

Matote, kokiomis nesą
monėmis bažnyčia remia 
vyro “pranašumą”! O vis- 
tiek yra pakankamai kvai
lių, k u r ie tom “bezlepy- 
čiom” tiki!

Senovėje bendruomenėje 
moteris vaidino šeimoje va
dovaujamą vaidmenį. Tai 
buvo t. v. “matriarchato” 
gadynė. Keičiantis ekono
minėm sąlygom, atsiran
dant vis daugiau privataus 
turto, palaipsniui šeimos 
galia atiteko vyrui; priei
ta prie “patriarchato,” vyro 
hegemonijos. M'oteris tapo 
pavergta tarnaite, vyro gei
dulių verge ir jo įpėdinių 
gimdytoja.

Seniau Amerikos lietu
viai turėjo gana daug or
ganizacijų, pasivadi n u s i ų 
“šventais” ir tau t i n i a i s 
vardais. Jos rūpinosi šal
pos, politikos, visuomenės, 
kultūros bei savišvietos rei
kalas. Jų nariai, dažniau
siai, buvo tik vieni vyrai, 
kurie “bobų į sosaidę” pri
imti nenorėjo. Aišku, jog 
tai buvo grynai egoistinė 
orientacija. Juk moterims 
šalpos reikalas yra aktua
lesnis, negu vvrams, nes jų 
dauguma dažniau serga. 
Gal būt, kad dalinai dėl tos 
savybės, įkvėptos tikybinių 
vadu, dėl neveiklumo ir 
naujų narių stokos,—tos or
ganizacijos veik visos išny
ko, subankrotavo.

Bažnyčia sako, jog moterį 
dievas sukūręs Adomo ma
lonumui. Bet ji pasidavusi 
žalčio pagundai, o vėliau, 
naudodamasi moters intui
cija, — sugundžiusi Adomą 
ir tuomi praradusi mums 
“rojų.” Gi ją pačią dievas 
už jos smalsumą ir lengva
būdiškumą nubaudęs tuo, 
jog įsakęs “skausmuose bei 
nuodėmėse” gimdyti vaikus 
ir būti vyro valdoje. Net ir 
dabar kasdieninėje maldoje 
“Dešimtyje dievo įsakymų” 
(dekaloge) pasakyta: ne
geisk savo artimo žmonos, 
jo namo, lauko, vergo ar 
vergės, jaučio, asilo ar ki
tokio turto.” Tas reiškia, 
jog moteris pastatyta greta 
jaučio, asilo ir kitokio tur
to! Einant Biblijos įsta
tymu - testamentu, moterį, 
sugauta svetimaujant (sve- 
timvyriaujant). leidžiama 
akmenimis užmušti. Bet 
vvrą, sugautą svetimote
riaujant, galima užmušti 
tik tuo atveju, jeigu jis 
“griešijo” su savo tautos 
ištekėjusia moterim. Ki
taip sakant, be leidimo nau
dojosi savo tautiečio turtu! 
Kitokiose sąlygose (jei mo
teris buvo kitatautė)—jam lei
džiama laisvai smaguriauti, 
jis gali vadautis savo nuo
žiūra ir savijauta. Tikin
tis žydas, kuris seka savo 
Biblijos nuostatus, ir nūnai 
savo kasdieninėje maldoje

dėkoja dievui, kad jį nesu
kūrė moterim!

“Reakcinę Biblijos pažiū
rą į moterį viduriniais am
žiais toliau vystė vadina
mieji bažnyčios tėvai ir te
ologai. Jeronimo, Tertuli- 
jono, Augustino ir kitų baž
nyčios rašytoji! veikaluose 
skiriama nemaža vietos 
samprotavimams apie mo
terį kaip velnio įrankį, sie
kiantį pražudyti žmonių gi
minę”*). Ir kitų katalikų 
bažnyčios auto ritėtų bei 
“šventųjų” raštuose yra 
gana aštrių ir net žiaurių 
pasisakymų prieš moterį.
Šv. Anzelmas rašė:

“Moteris panaši į velniš
kas mieles. Gražiais drabu
žiais, garbanotais plaukais 
ji visur prasiskverbia, neš
dama su savim nuodėmę ir 
sugedimą. Nieko nėra 
kenksmingesnio už moterį. 
Piktasis priešas niekuo taip 
dažnai nepražudo kaip mo
terimis.” Tokis “šventasis” 
ir lauže gyvą moterį sude
ginti nesigėdintų!

Daugelis t. v. senųjų baž
nyčios tėvų, “šventųjų,” yra 
tik pramanytos asmeny
bės, kurių žemėje niekad 
nebuvo. Tariamieji jų mo
kymai buvo kitų, vėlesniųjų 
krikščionybės kūrėjų sugal
voti ir jų burnon įdėti. Ta
čiau tikrieji ir pramanytieji 
senovės teologai — visi be 
skirtumo labai prastai at
siliepia apie moterį, ją že
mina, o kartais ją tiesiog 
niekina. Tariamasis apašta
las Povilas savo laiškuose 
moterį mini tik neigiamąja 
prasme. Jis sako:

“Žmonos, klausykite savo 
vyrų, kaip Viešpačio, nes 
vyras yra moteries galva... 
Moterys bažnyčioje tegul 
tyli, nes joms neleidžiama 
kalbėti; jos turi būti pasi- 
davusios, kaip ir įstatymas 
sako. Jei jos non ko iš
mokti, tepasiklausia namie 
savo vyrų, nes nepadoriu 
moteriškei kalbėti susirin
kime” (Pirmasis Povilo 
laiškas korintiečiams, XIV, 
34.35).

Kitas teologas Tertulijo- 
nas šaukia: “Moterie, tu 
visada : privalai vaikščioti 
nuliūdusi ir apdriskusi, ap
siverkusi gailesčio ašaro
mis; tokiu būdu dar gal 
priverstumei užmiršti, kad 
tu pražudei žmonių gimi
nę. Moterie, tu esi praga
ro vartai”!

O didysis krikščionybės 
kūrėjas Tomas Akvinietis 
(gyvenęs XIII amž.) rašė: 
“Moteris, tai greitai išau
ganti piktžolė; jinai nepil
nas žmogus. Moteris gema 
tik tam, kad amžinai būtų 
ponų ir mokytojų junge, 
nes prigimimas paskyrė vy
ra valdyti ir davė jam dau
giau ypatybių.” šv. Anta
nas Paduvietis, tasai pusiau 
pamišęs “šventasis,” sakė, 
jog moteris tai “visokio 
prasikaltimo pradžia ir vel
nio įrankis; pamatę mote
rį, manykite, kad prieš jus 
jau ne žmogiškoji esybė, bet 
patsai velnias.” Tasai ne
normalus asketas sakė, jog 
motervs diena ir naktį ji 
gundžiusios. Gal dėl to jis 
išbėgo i girią ir gyveno su 
žvėrimis.

Senieji teologai priešinosi 
net normalei žmonių san
tuokai. Šv. Jeronimas, ku
ris išvertė šventrašti į lo
tynų kalbą iš graikų bei 
hebrajų, sakė, jog “Apsive-

*) “Moteris fr religija”, J. Ra
gauskas, “Mokslas ir gyvenimas” 
1958 hr* L

dimas yra visuomet nuodė
mė; visa, kas galima pada
ryti, tai bent tik atleisti ir ją 
pašvęsti.” Kitas bažnyčios 
galva, tėvas Origenas (ku
ris save išsikastravo-išsiro- 
mijo), rašė: “Apsivedimas 
tai nešvarus ir nedoras da
lykas,” o Tertulijonas dar 
pridėjo, jog “Reikia šalintis 
apsivedimo, nors ir pražū
tų visa žmonių veislė.”

“Iš šito aišku, kaip žiūri 
į moterį tikybos atstovai. 
Nešvari esybė, vyro nuosa
vybė, jo vergė, kuriai pri
dera tik nusižeminti ir ty
lėti — tai moteries prieder
mės, sulyg krikščionių tikė
jimo pagrindų. Taip žiūrė
dami į moterį, krikščionių 
dvasiškiai pirmus 500 metų 
net nepripažino, kad mote
ris turi dūšią. Tiktai VI 
šimtmetyje, suvaž i a v i m e 
Makone, bažnyičos atstovai 
‘rimtai’ nagrinėjo klausi
mą: ar moteris turi sielą?

*) “Religija ir jos socialinė reikš
mė'’, dr. St. Matulaitis, II tomas, 
1931-32 m.

“LAISVĖS” REIKALAIS
Per įvykusius pietus pas dd. Ramanauskus, Sellers

ville, Pa., rugsėjo 4 d., Rojus Mizara ir P. Buknys gavo 
aukų sekamai:

Feliksas Lešinskas .......................................... $30.00
J. ir E. Bekampiai............................................ 12.00
K. ir A. ZambuseVičiai ................................... 10.00
Frank Neverdauskas .................................... 5.00
A. ir K. Naravai ................................................ 5.00
K. ir E. Motuzai................................................. 5.00
L. Tilvikas (per Katinienę) ............................... 5.00
U. Gužonienė ....................................................... 5.00
M. Romikaitienė ................................................. 5.00
A. Pauliukaitis ..............................   5.00
Philadelphietis Bevardis ....................................  3.00
Frank Zavis ........................................................  2.00
Ona žiobienė ....................................................... 1.00

Nuo kitų anksčiau gauta per laiškus sekamai:
Aldona ............................................................ $15.00
Karolina Remeitis (atminčiai mirusio vyro

Antano), Berlin, Conn. ............ ................ 12.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn........... ................... 10.00
J. Liminskis, Detroit, Mich..............................  10.00
M. Žemaitienė (atminčiai mirusio vyro Juozo),

Rochester, N. Y.......... ............................... 10.00
ALDLD 87 kp. (per J. K. Mažukną),

Pittsburgh, Pa..............................  10.00
Petras ir Petronėlė Nemurai,

Cleveland, Ohio .................... .......... :......... 10.00
A. Kunevich, Maspeth, N. Y. .............   6.00
Philadelphietė ......................... -................. • 5.00
V. Mikulėnas, Miami Beach, Fla..................... 5.00
F. Kalanta, St. Petersburg, Fla. ...................... 5.00
P. Gavin, Tillsonburg, Canada ........................ 5.00
Suzanna ................. ...........   • • 5.00
J. Kazlauskas, Ozone Park, N. Y. ..........  5.00
O. Chernek, Maspeth, N. Y................................ 5.00
L. Bekešienė, Rochester, N. Y........................... 5.00
M. Čiberkienė, Far Rockaway, N. Y..............  3.00
Lucy Mockaitienė, Bridgeport, Conn...................2.00
Anna Quater, New York City, N. Y.............. 2.00
Wm. Paulauskas, Elizabeth, N. J.....................  2.00
Po $1: A. Paukštienė, Miami, Fla.; Antanas Saka

lauskas, Lancaster, Calif.; Margaret Stanis, Baltimore, 
Md.; P. Oibulsky, Nanticoke, Pa.; Wm. Kulik, Ulster 
Park, N. Y. . v

Ačiū viršminėtiems geradėjams uz jų dovanas laiK- 
raščiui. Sekantį mėnesį prasideda “Laisvės” prenume- 
ratį^yajus. Nepamirškime, kad šiais metais švenčiame i 
laikraščio “Laisvės” 55-erius metus gyvavimo. Pasvei
kinkite šį jubiliejų, pastiprinkite laikratšį finansiškai, 
o už jūsų dovanas jūsų miesto vajininkai gaus punk
tus. Pradėkime vajų su garsiu šūviu!

“Laisvės” Administracija

Ir tik vieno balso dauguma 
suvažiavimas pripažino, kad 

pas moterį lyg ir yra dū
šia”*).

Klausimas, kada žmogaus 
gemale-embrione atsiranda 
“siela,” senieji religijos kū
rėjai išsprendė sekamai: es
antis motinos įsčiose berniukas 
įgauna “sielą” praėjus 40- 
čiai dienų nuo moters ap 
vaisinimo, o mergaitė—tik 
po 60-ties dienų. Ir čia dis
kriminacija, ir čia nelygybė 
moteries nenaudai!

Koks tąmsybiškas prieta
ringumas, koks nelogiškas 
ir nemoksi iškas protavi
mas! Ir be aiškinimo aiš
ku, kodėl kunigai draudžia 
savo parapijonams skaityti 
bibliją. Jie nenori žmonėms 
parodyti jų “išminties šalti
nį”!

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 10 d. įvyko dei

mantinės sukaktuvės ve
dybinio gyvenimo Jurgio ir 
Sofijos Nausėdų. Labai 
daug giminių ir svečių da
lyvavo. Šamo svetainė ant 
Vernor Highway buvo pil
nutėlė, net ir kėdžių sėdė- 
jimui pritrūko; tūli turėjo 
pastovėti. Tokios skaitlin
gos sueigos paminėjimui 50 
metų vedybinio gyvenimo 
bile poros nesu matęs lietu-, 
vių tarpe.

Giminių buvo daug kaip 
iš Chicagos, taip ir iš kitur. 
Matyt, Nausėdai, dirbdami 
vietinių progresyvių lietu
vių tarpe, daug užsitarna
vo pagarbos nuo vietos lie
tuvių.

Programa buvo prirengta 
jų dukros, Mrs. Lyben. Pro
gramos vedimas buvo pa
vestas Pr. Jočioniui. Kaip 
buvo matyt, jis turėjo pusė
tinai sušilti. Jam 'teko 
garsiai kalbėti ir dar ne vi
si girdėjo, ką jis sakė. Bū
tų reikėję garsiakalbi var
toti, bet svetainės prižiūrė
tojas pareiškė, kad garsia
kalbis sugedęs.

Programos vedėjas, pri
statydamas gimines, prašė 
atsistoti. . Tas ėmė pusė
tinai laiko. Buvo skaitvti 
laikai nuo draugų Jonikų 
ir “Vilnies” štabo su ge
riausiais linkėjimais drau
gams Nausėdams.

Taipgi buvo skaitytas 
laiškas nuo LDS 21 kuopos 
ir narių, nes Jurgis Nau
sėda yra kuopos pirminin
kas per daug metų.

Programos vedėjas pa
kvietė advokatę Stephanie 
Masytę. Matyt, ji buvo 
daug gudresnė už progra
mos vedėją. Ji užsilipo 
aukštokai ir puikiai pakal
bėjo lietuvių ir anglų kal
bomis. Ji palinkėjo viso ge
ro jubilijatams.

Jurgis ir Sofija taip pat 
buvo pakviesti tarti keletą 
žodžių.

Paskui buvo pakviesta 
Mrs. Stella Smith, kad ji su 
buvusiais Aido choro na
riais sudainuotų keletą dai
nelių. Labai labai puikiai 
buvusieji choristai pasiro
dė su dainomis. Bravo, 
vyrai, moterys ir mergelės, 
kad taip puikiai pasirodė
te su dainomis! Labai 
ačiū Stellai Šmitienei už 
prirengimą dainų ir už di
rigavimą.

Visi ir visos linkėjo il
giausių metų ir sveikatos 
jubilijatams.

Vėliau sekė vakarienė ir 
šokiai.

Tai taip buvo pagerbti 
Jurgis ir Sofija Nausėdai.

Senoji karta, o ypatingai 
vyrai, pradėjo mus apleis
ti—mirti. Detroito Lietu
vių Klubo pereitame susi
rinkime buvo pranešta, kad 
net 6 nariai mirė. Šį mė
nesį vėl du mirė. Vadinasi, 
mūsų skaičius vis mažinasi.

Mūsų tarpe buvo ir dar 
yra sergančių. Štai, labai 
geras “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojas F. Nakas turėjo 
nelaimę. Jis, bedirbdamas 
apie namus, nukrito nuo ko- 
nėčių ir jo dešinės kojos 
kaulas skilo. Per virš tris 
mėnesius ta koja apgipsuo- 
ta. Negali iš namų nie
kur išeiti. Aš manau, kad 
su laiku bus viskas gerai, 
Pranai. Tik gaila, kad vi
są vasarą turėjai būti stu- 
boje.

Jonas Bagdonas buvo nu
važiavęs į Lietuvą su pir

mąja grupe. Kai grįžo, tu
rėjo eiti į ligoninę koją 
gydyti. Kas nors buvo ne
gero į koją įsimetęs. Da
bai’ jau sveikas kaip ridi
kas. Bravo, Jonai!

Dabar girdėjau, kad J. 
Lakomskis yra ligoninėje. 
Reiškiu jo gyvenimo drau
gei užuojautą, o tau, Jonai: 
taisykis, dar esi stiprus vy
ras.

Taipgi labai ilgą laiką 
serga Juozas Aranauskas- 
Aranuk. Jį kamuoja Par- 
kinsono liga, o prie jos ir 
daugiau komplikacijų prisi
dėjo. Labai gaila, kad tokį 
gerą draugą kankina ligos 
ir taip ilgai.

•

Girdėjau, kad ir Agnieš
ka Urbonienė ilgokai sirgo. 
Dabar jau geriau jaučiasi.

Užjaučiu visus sergan
čius draugus ir drauges.

Buvęs Pokily

Rochester, N. Y.
Padėka

Širdingai dėkojame vi
siems už išreikštą simpatiją 
ir už dalyvavimą mūsų tė
vo Jono Vaivados šermeny
se.

Tėvas būtų sulaukęs 84 
metus ateinantį lapkritį ir 
tą patį mėnesį jam ir ma
mytei būtų suėję 59-ta ve
dybų sukaktis. Jis mirė 
rugsėjo 4 d. nuo širdies 
smūgio.

-Paliko liūdinti jo žmona 
Sofija, sūnus Edward, dvi 
dukros Victoria ir Bertha 
ir septyni anūkai.

Bertha Vaivadaitč 
O’Brien, dukra

Worcester, Mass.
Rugsėjo 6 d. įvko LSD 

draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Valdyba ir biz
nio komisijos davė raportus 
iš pereito mėnesio veiklos. 
Pasirodė, kad pereito mė
nesio biznis buvo neblogas.

Mirė 5 nariai
Rugpiūčio mėnesį nete

kome keturių narių: Ed. 
Šalaviejus mirė 19 dieną, 
palaidotas 22 d.; Tarnas De
gutis mirė 23 d., palaidotas 
27 d.; J. Rėklaitis mirė 25 
d., palaidotas 29 d.; J. Nor
vaiša mirė 27 d., St. Peters
burg, Fla., sudegintas (cre
mated), o palaidotas rugsė
jo 1 d. Vilties kapi n ė s e, 
Worcestery. Jonas Urmo
nas mirė rugsėjo 8 d., pa
laidotas 9 d.

LSD draugija pareiškia 
užuo j autas velionių šei
ni o m s ir artimiesiems, o 
jiems lai būna lengva šios 
šalies žemė.

Tragiškos šventės
Per keturias šventes ant 

Amerikos didžiulių vieške
lių automobiliais užmušta 
daug žmonių. Linkėjimai 
linksmu metu baidėsi tra
giškomis mirtimis 564 žmo
nių.

Per Memorial Day Šventę 
mirė 542 žmonės; per Inde
pendence Dav — 576, o per 
visa platų krašta paerarsė- 
iusia šventę Labor Day — 
630 žmonių užmušta.

Prie šitų skaičių nepridė
ta. kiek kitomis dienomis 
užmušta. Tai baisūs auto
mobilių aukų skaičiai.

K. K.

Viena. — Australijoje lan
kėsi Norvegijos karalius 
Olavas. K )
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V. Bovinas

Poetas Pranas Vaičaitis
Pranas Vaičaitis gimė 1876 metais, 

Sintautų kaime, Sintautų Valsčiuje, pa
siturinčių valstiečių šeimoje. Kaip Ja
nonis, Regratis, Biliūnas ir eilė kitų ta
lentingų rašytojų, Vaičaitis mirė vos 
pražydęs poetiniam darbe, sulaukęs tik 
25 metų amžiaus. Šiais metais sukanka 
90 metų nuo Vaičaičio gimimo ir jau 65 
metai nuo poeto mirties.

Kai Pranas Vaičaitis baigė Sintautų 
pradinę mokyklą ir Marijampolės gim
naziją, tėvai jaunuolį nuvežė į Seinų 
kunigų seminariją. Tėvai norėjo Praną 
padaryti kunigu. Tuo laiku Lietuvoje 
buvo mada ir didelė garbė išleisti sūnų 
į kunigus. Tačiaus būsimas poetas iš
stojo prieš tėvų valią ir išvyko į Peter
burgo universitetą studijuoti teisės kur
są.

Peterburge Vaičaitis, netekęs moralės 
ir materialinės namų paramos, pateko į 
vargą ir skurdą. Jam teko pačiam pel
nytis pragyvenimą ir sunkiai universi
tete baigti advokatūros mokslą. Moks
lą poetas baigė jau 1900 metais, bet ir 
jo sveikata tapo sužalota.

Vaičaičio poetinės kūrybos metu Lie
tuvoje jau buvo žinomi rašytojai, kaip 
Baranauskas, Valančius, Malinauskaitė, 
Kudirka, Maironis, Vienažindis ir kiti. 
Tad Vaičaitis pabaigoje 19-to amžiaus 
jau nebuvo pirmutinis ar pradininkas 
Lietuvos poetinėje literatūroje. Bet to 
meto Lietuvos literatūra skurdžiai vys
tėsi. Lietuviška knyga, Vaičaičiui dar 
negimus, 1865 metais buvo uždraus
ta Lietuvoje spausdinti. Tad ir Vaičai
čio eilėraščių pirmas rinkinys buvo iš
leistas Amerikoje jau poetui mirus, 1903 
metais.

Vaičaičio poetinė kūryba
Tarybų Lietuvoje Vaičaičio eilėraščiai 

išleisti keliomis laidomis. Šiam rašiniui 
naudojamės 1964 metų leidiniu. Jame 
randame apie 60 poeto Vaičaičio eilėraš
čių.

Vaičaitis rašė originalus, bet rinkiny
je yra keletas sekimų ir vertimų iš len
kų ir rusų kalbų. Lietuvos gamtos pei
zažas, mergelių ir bernelių vargai, na
cionalinė priespauda, socialinė nelygybė 
vyrauja Vaičaičio poezijoj. Vaičaitis 
myli ir gerbia Lietuvos liaudį, “dirba, 
prakaituoja”. Jis bara ir peikia tuos, 
kurie skriaudžia paprastą žmogų.

Vaičaičio poezijos rinkinyje, įžanginis 
t eilėraštis, rašytas 1896 metais, sekamai 

prakalba į skaitytoją:
Užgimė vienas prasčiokėlis, 
Nieks to nežinojo.
Ėmė augti vargdienėlis, 
Apie jį nieks nedurnojo. 
Kai paaugo, vargas spaudžia ;— 
Reikia duonos sau ieškoti, 
Nieks prie savęs jo neglaudžia — 
Apie jį nenOr galvoti. 
Buvo geras ir patogiai 
Vargšas su visais šnekėjo, 
Bet jį vargo spaudė smūgiai, 
Nieks žinot jo nenorėjo.

Poetas toliau pasakoja, kad vargas 
“Ir į grabą vargdienėlio kūną silpną tuoj 
parlaužė’... O kai vargdienėlį lydėjo į 
kapus, tai “graudžiai verkė motinėlė”, 
o “svetimi tik žiopsojo”.

■ Rodos, šiame eilėraštyje visuomeninio
1 klausimo neliečia poetas. O tačiau jis 

labai ryškiai atskleidžia klasinę santvar
ką to laiko Lietuvoje ir tokiose šalyse, 
kaip šiandienė mūs Amerika. Argi ne
tiesa, kad žmogus, kuris dirba, kuris sa
vo darbu maitina žmoniją, yra pamirš
tas, kad nieks “Apie jį nenor galvoti”? 
Juk tiesa, kad spauda, radi j a, televizo
rius nekalba apie paprasto žmogaus

į gimtuves ir vestuves. Čia kalba kapi
talas.

Eilėraštyje “Yra šalis”, Vaičaitis pie
šia gamtinį Lietuvos peizažą. Gražios 
jos girios, srauniai teka upės, žydi gė
lės, auga rūtos, gražios mergelės ir ber- 

\ heliai. Poetas džiaugiasi: “Gražu, gra
žu mūs Lietuvoj”, nes Į K

Teh prakaitas aplieja žmones 
’ Prie vasaros sunkių darbų,
2 Ir prastas pared as marškonis
J Apdengia sąnarius visų.
I Bet tave meiliai pavaišina,
Į Kai ti nueisi į svečius,—

Ten tave myli, valgydina, 
Kiek leidžia išteklius.

Poetas baigia eilėraštį meilės šauks
imi tėvynei: “O tėviške! Koks mielas

kraštas, kurio taip netekau ūmai”. Tuo 
metu Vaičaitis studijavo ir gyveno Pe
terburge. Tėvynei šiltą meilę poetas 
reiškė visoje savo poezijoje.

Poetas bara išnaudotojus
Bet kitaip poetas kalba apie turto gro

bikus, kunigus ir caro valdovus. Eilėraš
tyje “Eglės šimtmetės” Vaičaitis rašo, 
kad žvėrys baugina žmogų, einantį gi
rios taku ir “mūs gyvulius naikina”. 
Bet poetas klausia: “O tie žmonės jūs 
gerieji kuo už žvėris geresni?”. Štai ir 
atsakymas:

Maisto sau susiieškoję
žvėrys nemedžios daugiau.
žmonės gi, didžturčiais stoję, 
Lobti nor daugiau, labiau. 
Rodos, kitas turtų turi, 
Vaisių jau netur kur kraut;
Bet iš svetimo vis žiūri,
Dar nors kąsnį nor ištraukt.
Kam gi tokius laiko žemė ?
Kam taupina giltinė
Tuos, kurie rieškučiom semia
Laimę tų, kurių daugmė ?

Poetas žmonių skriaudas randa ir 
“dievo namuose”. Eilėraštyje “Bažnyčio
je” paprastą maldingą liaudį simboli
zuoja senelis, kurį poetas sekamai ver
tina:

Štai senis, vargšas, visą amžį 
Praleido sunkiuos darbuos; 
Didžturčiai pelną jo suglamžė, 
O kas užtars, kas atvaduos?

Bet bažnyčioje yra ir kili žmonės. 
Apie juos poetas kalba:

štai ponai!
Arti altoriaus drąsiai stov, 
Tik jų galvoj vieni šėtonai, 
Vienkt nenyksta jie skursnoj. 
Užrietę nosis, išsižergę, 
Nė poteriaus nenori jie, 
O tu meldiesi kupsčius, verge, 
Vargai bent tavo tie ir tie.. . 
Kodėl gi laimę, o aukščiausias, 
Tiems veidmainiams iki šiol teiki, 
O maldą karštą šio žemiausio 
Senelio vis peiki?

Apie kunigus Vaičaitis su pašaipa 
kalba eilėraštyje “Prisėski, vaikeli”. 
Vaikelį mokina “močiutė”, to laiko buo- 
žijos atstovė. Vaikelis visko turi. Jis 
turės tapti kunigu. O tapęs kunigu jau 
lenkiškai, poniškai kalbės ir į prasčiokus 
“iš aukšto žiūrės”. Paskiau kunigėlis 
prisipirks “laukų arba dvarą” ir vis už 
parapijos sudėtus pinigus.

Poetas dainuoja tautinę laisvę
19-to amžiaus pabaigoje užsienyje jau 

ėjo keletas lietuviškų laikraščių, kaip 
“Aušra”, “Lietuviškas balsas”, “Vieny
bė lietuvninkų” ir kiti. Laikraščiai ska
tino lietuvių vienybę, tautinį atbudimą, 
bet neskelbė griežtesnės kovos prieš ca
ro valdžią. Vaičaitis irgi nebuvo revo
liucinis poetas. Jo ideologija, matomai, 
buvo ano meto poetų ir publicistų įta
koje. Kaip kad eilėraštyje “Vonsiac- 
kui”, poetas smerkė individualus, skelbė 
dorą, teisybę, o kartais tiesos ieškojo ir 
pas dievus. Caro viršininkui Vonsiac- 
kui poetas kerta aštriai:

Kaip viesulą čia atpoškėjęs, 
Vargus po kraštą mūs skleidei,, 
Kai vasarą ledai užėję, 
Tautybės diegus naikinai.

(Bus daugiau) *

KOLŪKIO KERDŽIUS
(B. Aleknavičiaus nuotr.)

(Gabalėlis praeities)
Keista: mano pirmasis 

tardytojas buvo ne slapta
sis policininkas, o gimnazi
jos direktorius. Mokiausi 
IlI-je klasėje. Tik pasibai
gė pamoka. Mokiniai links
mi. Kalėdų atostogos. Pri
eina prie manęs inspekto
rius J. Valikonis:

—Pasilik.
Supratau, kažkas negera. 

Įvedė į direktoriaus J. Ste
ponavičiaus butą. Prie sta
lo sėdėjo mokytojai, vienas 
kitas Zarasų auktesnis po
nas.

—Pasakok, kokį slaptą 
susirinkimą su gimnazistais 
naktį suorganizavai?—pra
dėjo rūsčiai buvęs krikde
mų seimo šulas.

—Jokio.
—Ko giniesi! Aš viską 

žinau! Man pranešė bevie
lis telegrafas!

VAJUS

KAIP TARDĖ?
Tyliu. O storulis beria ir 

beria:
—Lenino raštus turi?. Iš 

Amerikos per Kaškiaučių, 
“Laisvės” iškarpas gauni?

Stoviu susimąstęs. Po to
kios “pirties,” direktoriaus 
įsakytas, mokytojas K. Vir
bickas mano kambaryje pa
darė kratą. Atėmė iš Kau- 
n o man rašytus laiškus, 
pažangaus turinio knyge
les. Praslinko 2 savaitės. 
Ruošiu pamokas. Netikė
tai, lyg šešėlis, į kambarį 
įslinko auklėtojas K. Vit
kus.

—Kokius raštus skaitai?
Ir pradėjo kiekveną kny

gą vartyti, “studijuoti.” 
Keletą išnešė:

—Patikrinsiu, ar leisti
nos...

Po kelių dienų kitas mo

GAVIMUI “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio • S v. •' *

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių preiiiimėratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1967 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame ’į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$10,000 FONDAS BlUDžEO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto Sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1967 metams. k

VAJAŪS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1966. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) rnet. $10.00; $5,50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei riietų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metariis, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

kytojas mane pakvietė pas 
save. į

—Ar žinai, kad tave no
rėjo policija suareštuoti? 
Bet direktorius kol kas pa
liko. Va, patariu įsirašyti į 
ateitininkus.

—Ne.
Apie šį 1928 m. gruodžio 

mano konfliktą su gimnazi
jos vadovybe tas mokyto
jas parašė laišką mano mo
tinos broliui poetui F. Kir
šai. Matyt, tas “pedago
gas,” manęs nepaklupdęs, 
mane pavaizdavo gan nei
giamai. Visgi F. Kirša jam 
atsakė: “Dėl Alpo... ne
būk toks pesimistas... To
kia nerami jaunystė kar
tais duoda ir didelius vai
sius ...” Pertrauka. Išė
jau į koridorių. Pripuolė 
inspektorius J. Valikonis:

—Bėk namo! Atnešk ra
šomąjį darbą!

—Aš aju įteikiau!
Nesupratau, kodėl mo

kytojas taip susidomėjo 
mano rašiniu? Tik suži
nojau, tą dieną gimnazijo
je “viešėjo” net iš Kauno 
du “slaptieji” pareigūnai. 
Ir tik 1935 m. Kauno ka
lėjime paaiškėjo, kad šie 
vizitoriai “studijavo” mano 
braižą. Ir štai kodėl: 1929 
m. kariuomenės teismas 
teisė D. Kučinską. Per kra
tą, slaptoje spaust u v ėj e, 
pas jį rado rankraščius. 
Dabar Domas man pasako
jo:

—Viena korespondencija 
buvo iš Zarasų, parašyta 
gražiu braižu.

—A-a. Todėl tiedu ponai 
ir tyrinėjo mano rašomąjį 
darbą...

Po tokios istorijos su di
rektoriumi galvojau:

—Dabar bus sunkiau. Fa
šistai jau žino pasaulėžiū-

Patylėjęs šyptelėjo:
—Julius Dainoms! žinai 

tokį?
Iš viršininko i r o n iš k o 

žvilgsnio supratau: giriasi 
savo “agentūra.” Šiuo sla
pyvardžiu buvau pasiuntęs 
rankraščius slaptai į Tilžę 
“Balsui.”

Sienos. Ant sienų, lyg 
medžiotojo kambaryje, šau
tuvai. Nebuvo prasmės 
ginčytis. Tylėjau. Bet ti
kėjau: istoriją rašo ne nak
tis, kaip ilgai ji besitęsuų. 
Istoriją rašo saulė. Ir štai 
prieš ketverius metus at- 
verčiau laikraštį. Ukmer
gės darbo žmonių susirin
kimas. Jie smerkė Hitlerio 
talkininkus. Pasirodo, jų 
tarpe buvo ir mano tardy
tojas. Jis išbėgo į Berly
ną. Bet iš Berlyno bego 
ir vokiečiai. Ir jis iš pas
kos. ..

1

ra...
Štai po pusmečio mane 

dažnai pradėjo tardyti di
rektorius. Pasirodo pažan
gioje spaudoje žinelė: 
“Gimnazijos bibliotekėl ėję 
nė vienos pažangaus turi
nio knygos — tik viduri
niųjų amžių...” Va, Ste
ponavičius ant manęs ir 
žaibuoja. Dar dažniau tar
dė kapelionas. Jis išmeti
nėjo, kad prieš jį kovoju, 
kad jaunuolius užkrečiu an
tifašistine nuotaika. Kar
tą, dvasininko sukurstyti, 
ateitininkai “Panevėžio 
Garse’’ mane užsipuolė. 
Girdi, šis “laisvamanybės 
popiežius” moksleivius nu
teikia prieš kunigą, prieš 
bažnyčią, prieš valdžią. 
Reikėtų tokius pašalinti iš 
gimhažijos.

Policija mokykloje turėjo 
savo atstovą — gimnazistą, 
davatkos auklėtinį A. Kim
šą. Išaiškėjo: jis 1928 me
tų gruodžio mėnesį apie 
mane ir sukūrė dvi “poe
mas”: vieną pasiuntė di
rektoriui, o kitą — “slap
tajai.” Nuo to laiko visi 
moksleiviai jį boikotuoda
vo. Vėliau A. Kimša talki
ninkavo hitlerin inkams. 
Tokie persekiojimai, lyg vė
jas, mano širdyje įžiebė 
dar didesnę pasipriešinimo 
ugnį prieš fašizmą. 1933 
metai. Lapai krenta. Lyg 
našlaitė, apsiverkusi diena. 
Mane tardo saugumo virši
ninkas A. Braziukaitis, Jis 
išvyniojo vėliavą, panašią į 
saulę. Perskaitė šūkį: “Ša
lin fašistus...”

—Ką nori juos nugalėti? 
Pažiūrėk: šiais metais fa
šizmas laimėjo Vokietijoje! 
Jis toliau žingsniuoja po 
Europą. O tų nori fašistus 
nuversti.

1934 m. pradžia. Utenos 
grototi namai. Vaikštau 
apsiavęs klumpėmis.

—Išeik!
Atvarė į raštinę. Prieš 

mane aukšto ūgio vyras — 
Zdanavičius. Atsimi n i a u, 
kaip slaptosios knygeles jį 
charakterizavo:

—Politinių kalinių kan
kintojas!

Jis parodė ant plono po
pieriaus surašytus eilėraš
čius.

—Tamstos?
Pakišo baltą popierių.
—Duok braižą. 
—Neduosiu.
—Aš jau turiu! — velniš

kai šyptelėjo viršininkas.— 
Rašei namo laišką. Sulai
kiau.

J o balsas—perkūnas. Bet 
tie perkūnai jam nedavė 
vaisių: jo klaustukai ir li
ko klaustukais.

Vėl 'mane 1 “prisiminė.” 
Dabar iškvietė civiliškai 
apsirengęs tardytojas. Jis 
vartė mano bloknotą. Jame 
surašiau revoliucinius afo
rizmus, savo gražesnius sa
kinėlius apie kovą, šias 
vietas tardytojas pabraukė 
raudonu pieštuku. Jo nuo
monė — tai “priešvalstybi
nė medžiaga.” Čia dar 
1930 m. iš “Balso” įrašiau 
eilėraštį. Jis patiko ne tik 
man, bet ir kitiems mokslei
viams. Net mėgau mokyk
loje deklamuoti šį posmelį:

“Rėžk armoriika, 
rėžk dainelę.

Skambink, smičiau, 
smuiko stygą,

Kol jaunystė neužmigo... 
Valdemaras buvo Ryme... 
Valandėlę patupėjęs, 
Konkordatą išperėjo...” 
Neseniai sužinojau, t a i 

kūrinys vieno lietuvio pro
letarinio rašytojo, gyvenu
sio tuomet Maskvoje.

Tardytojas pakišo popie
rių:

—Parašyk sakinėlį.
—Ne!
Užsirūstinęs ilgai, lyg 

mūrinį namelį, lipdė proto
kolą. Padavė kotelį:

—Pasirašyk!
—Nesirašysiu.
—Kodėl?
—Neskla n d ž i u stiliumi 

parašyta!
—Aš pas tamstą nesimo

kysiu stiliaus.
—O aš irgi nemokysiu!
Visgi jis raukydamasis, 

lyg degtinę gerdamas, sa
vo “kūrinį” pašlifavo.

It debesis, nuslinko karas. 
Sėdžiu redakcijoje — skai
tau sulaužytą laikraščio 
puslapį. Įėjo jauna mote
ris.

—Nepažįstate? Prieš ka
rą dirbau redakcijoje. Ma
šininkė.

—Smarkiai pasikeitėte,—
(Tęsinys 5 pusi.)

f

I
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Laiminga vaikystė. (A. Sutkaus nuotrauka)

Naujos gyvenvietes Lietuvoje
BALTOJI VOKĖ

(Eišiškių rajonas)
Ši miesto tipo gyvenvietė 

pradėta statyti 1951 metais 
praretintame Rūdninkų gi
rios plote. Čia išaugo ke
liaaukščiai gyvenamieji na
mai, vidurinė mokykla, li
goninė, didelis klubas, par
duotuvės. Nutiestas van
dentiekis ir kanaliza c i j a . 
Tai durpininkų gyvenvietė. 
Čia įsteigtame tarybiniame 
ūkyje auginamos daržovės 
Vilniaus gyventojams.

f

NAUJOJI AKMENĖ 
(Mažeikių rajonas)

Šis jaunas miestas kartu 
su didžiule cemento gamyk
la pradėtas statyti 1948 m. 
Cementininkų mieste išsiri
kiavo mūriniai dviaukščiai 
namai su patogiais butais. 
Čia yra Tarybų namai, vi
durinė mokykla, radijo 
mazgas, viešbutis, stadio
nas, plaukymo bas einas. 
Miesto centre baltuoja 
dideli Kultūros rūmai, 
kuriuos respublikos dai
lininkai skoningai išpuo
šė vitražais, skulptūromis, 
paveikslais. Jau šiandien
N. Akmenėje gyvena apie 
6,000 žmonių, o ateityje 
gyventojų dar pagausės.

Naujosios Akmenės ce
mento gamykla tapo galin
ga statybinių medžiagų ba
ze respublikos statyboms. 

KAIP TARDĖ?
(Tąsa iš 4-to pusi.) 

tariau žiūrėdamas į žmogų, 
{ išvargintą hitlerinės okupa- 
r cijos.
k Viešnia pradėjo:

i —Išgirdau, kad redakto
riau j ate. Noriu papasako
ti... Vos vokiečiai užgro
bė Kauną, mane iškvietė į 
gestapą. Čia gestapininkas 
pulkininkas daug klausinė
jo apie jus. Jis išsitarė: 
‘‘Liepsnoms aršus bolševikų 
agitatorius. Daug rašė 
prieš buržuaziją.” Paro
dė jūsų fotografiją. Pasi
teiravo :

v/ —O kur jis dabar?
—Nežinau. 
Moteriškė tęsė: 
—Po tokio tardymo mane

z * išvežė į Prūsiją — netoli 
Lietuvos. Privertė dirbti 
buožei. Išsprukau...

j Kiekvienas tų, kurie tar- 
’ dė, mėgino pastumti į duo- 
* bę. Bet mane nuo jos ap

saugojo dešimčių draugų 
rankos, apsaugojo knygos, 
apsaugojo liaudis.

A. Liepsnoms 
Kaunas, TV 14 d.

1961 m. paleista gamyklos 
ketvirtoji technologinė lini
ja. Akmenės cementas yra 
žinomas visoje Tarybų ša
lyje. Pastatyta galinga ši
ferio ir asbesto-c e m e n t o 
dirbinių gamykla.

•
GRIGIŠKĖS

(Trakų rajonas)
Ši gražiame pušyne įsi

kūrusi miesto tipo gyven
vietė pradėta statyti 1948 
m. Vaizdingos Vokės upes 
dešiniajame krante, abipus 
Vilniaus-Kauno plento, bal
tuoja dešimtys mūrinių na
mų. Miestelyje yra viduri
nė mokykla, vaikų darželis, 
kino teatras, ligoninė, klu
bas. Grigiškėse yra ban
domasis popieriaus kombi
natas. Tai pirmaujanti Lie
tuvos ekonominio rajono 
įmonė, gaminanti naujau
sių rūšių popierių. Pagal 
Vilniaus miesto priemiesti
nę zoną, virs vienu iš sos
tinės miestų-palydovų.

•
EŽERĖLIS

(Radviliškio ra j.)
Mūrinis durpininkų mies

telis, pradėtas statyti pir
mojo pokarinio penkmečio 
metais. Dabar miestelyje 
yra vidurinė mokykla, di
delis klubas, biblioteka. 
Pastatyta moderni ligoninė, 
vaikų lopšelis ir darželis, 
valgykla, stadionas. Ežerė
lio durpių įmonės kasmet 
gamina daugiau kaip 3 0 0 
tūkstančių tonų durpių. 
Visi gamybiniai procesai 
mechanizuoti.

TYRULIAI
(Radviliškio ra j.)

Tai durpininkų miestelis, 
pradėtas statyti 1954 me
tais anksčiau telkšojusios 
klampios pelkės vietoje 
“Tyruliai” — tai senas mil
žiniškos pelkės pavadini
mas. Lietuvis žmogus pri
vertė pelkę duoti pigų ku
rą, trąšas. Mūrinis mieste
lis turi vandentiekį, kana
lizaciją, centrinį šildymą, 
250 vietų klubą, vidurinę 
mokyklą, ligoninę, lopšelį ir 
darželį, bendrabučius.

Kairiajame Kauno marių 
krante, netoli D u b r a v o s 
miško, baigta • miškininkų 
miestelio statyba, čia įsi
kūrė Miškų ūkio mokslinio 
tyrimo institutas, Dubra- 
vos miškų tyrimo stotis, 
miškų ūkio technikumas 
bei eigulių mokymo bazė. 
Miestelyje išaugo trijų 
aukštų bendrabučiai, dideli 

gyvenamieji namai, mokyk
la, kino teatras ir kiti pa
statai, yra įrengtas stadi
onas. Naująjį miškininkų 
miestelį iš visų pusių supa 
140 hektarų parkas.

•
ELEKTRĖNAI
(Trakų raj.)

Netoli plento Vilnius- 
Kaunas, ant Strėvos upelio 
krantų, stovi didingi šilu
minės elektrinės korpusai. 
Tai visos lietuvių tautos 
statyba, kuriai pasibaigus, 
bus galutinai išspręsta res
publikos elektrifi k a v i m o 
problema. Valstybinė elek
trinė gamina keliolika kar
tų daugiau energijos negu 
Kauno HES. Elektrinės 
korpusai statyti iš stambių 
blogų. Jų viduje sukasi ga
lingos turbinos, kurias ap
tarnauja vos keliasdešimt 
darbuotojų: agregatai vei
kia automatiškai, o sudė
tingus valdymo apskaičiavi
mus atlieka elektroninės 
mašinos. Elektrinė yra va
roma gamtinėmis dujomis, 
kurios eina dujotiekiu, nu
tiestu iš Dašavos (Ukrai
nos TSR). Greta elektri
nės, užtvenkus Strėvos upę, 
susidarė nemažas šiltas eže
ras (jo vanduo panaudoja
mas kondensatui aušinti). 
Netoli elektrinės ant dide
lio Anykštos ežero kranto, 
išaugo moderni, gerai išpla
nuota VRES gyvenvietė. 
Čia išdygo keturaukščiai 
stambiapl o k š č i a i namai, 
turintys visus patogumus. 
Baigus statyti miestelį, pa
vadintą Elektrėnais, čia gy
vens apie 5,000 žmonių.

(Iš “Nemuno krašto”)

Vokietijos Demokratinė 
Respublika sparčiai plečia 
mašinų gamybą. Pagal ma
šinų išvežimą ji užima ket
virtą vietą pasaulyje.

LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Maple Parko Šėrininkų Dėmesiui
Rugsėjo 10-ą d. laikytame specialiame šėrinin

kų susirinkime buvo pranešta, kad nuosavybės 
pardavimo reikalai suiro — pirkėjas atsisakė 
nuo pirkimo. Visos išlaidos padengtos iš pir
kėjo depozito.

Taigi Parko pardavimas pasilieka tolesniam 
laikui.

Taipgi nutarta pardavimo klausimą kelti me
tiniame bendrovės susirinkime, jei iki to laiko 
Parkas būtų neparduotas.

A. Večkys, sekr.

St. Petersburg, Ha.
Geras pavyzdys

Ne visose kolonijose pas 
žmones randi punktuališku- 
mo požymius, kitaip tariant 
—laiku atsilankymas, į su
sirinkimus ir pramoga s. 
Pas mūsų pažangiečius, net 
ir iš opozicijos žmones, per 
ketvertą metų pastebėta, 
kad L L D 45-osios kuopos 
susirinkimai prasideda lai
ku. Dabar, po vasarinių 
atostogų, Dainos mylėtojai 
(dainininkai) ir jie, tie tai
kos karvelėliai, 6 valandą 
vakare sėdėjo savo vietose, 
sykiu ir vedėja Adelė Pa
kalniškienė.

Kaip dainininkai, taipUr 
vedėja gražiai nusiteikę, 
linksmi. Adelė Pakalniškie
nė atrodė pajaunėjusi. Ša
lia ilgiau dainuojančiųjų 
buvo du nauji—moteriškė ir 
vyriškis. Vedėja priminė, 
kad, kaip dabar ši daininin
kų grupė susideda, kad ir 
su geriausiais norais pri
imti daugiau negalima. 
Draugų Užusienių vieta ne
leidžia ir pati kolonija yra 
nedidelė. Dainos mėgėjus 
paprašė stengtis paskubo
mis susimokyti kokią naują 
dainą ir panaujint senas, 
nes prisieis dainuoti Leono 
Prūseikos penkerių mirties 
metinių sukaktyje rugsėjo 
24 dieną.

Pertraukoje pasirodė ant 
stalo didžiulis puošniausias 
tortas, liaudiškos brandės 
butelis, tautiško sūrio ir 
skanios kavutės. Netrukus 
paaiškėjo kokiam visa tai 
tikslui. Juozui ir M'arijai 
Judžentams sukako vedybi
nio gyvenimo 20-osios me
tinės,. Tad jie garbingai 
su menininkais panoro šią 
jų sukaktį atžymėti. Sudai
nuota jiems ilgiausių metų, 
išgerta po taurelę geros 
brandės, pasveikinti su 
karštais linkėjimais sulauk
ti 50 metų jubiliejaus. Ir 
vėl stojo prie darbo.

" • ——
Draugė Rožė Užusienienė 

išvyko savaitei laiko į Mia- 
mio miestą palankyti savo 
senus draugus ir šiaip pa
sidairyti po tą didmiestį

•
“Laisvės” No. 70 įsibro

vusi klaida. Pasakyta: va
sarą rengiamos dvi šaunios 
pramogos — susirinkimas, 
prie jo pietūs. Tiksliau iš
eina, kad visos vasaros me
tu kas mėnesį rengiamos 
dvi pramogos, ir t. t.

Vikutis

Redakcijos atsakymai
M. Detroitiečiui.— Raši

nys apie d-ro A. Petrikos 
knygą bus atspausdintas.

Alžyras.—Čia lankėsi In
donezijos užsienio reikalų 
ministras Adamas Malikas.

Baltimore, Md.
Iš mūsų parengimo

Rugsėjo 11 d. buvo įdomi: 
mūsų draugėms buvo su
ruošti pietūs pas draugus 
P. K'. Kuprius. Oras bu
vo puikus, saulėta, bet ne
šilta, tas pridavė daugiau 
energijos mūsų komiteto 
nariams vyrams dar smar
kiau darbuotis prie vaišių.

Ir tikrai jie puikiai pa
sirodė ne tik darbu — ska
niais valgiais, puikiu patar
navimu, bet ir išvaizda: 
baltos virėjų kepurės, bal
ti žiurstai; taip ir tinka.

Nors susirinkusių skai
čius ir nebuvo didelis, bet 
parengimas duos gražaus 
pelno.

Svarbu tas, kad mūsų 
draugai ne vien patys dir
bo, bet dar ir aukojo: J. Fį. 
Deltuvai $10, J. C. Deltu
vai $10, J, J. Staniai $10, 
Petraitis $5 butelį degtinės. 
Valgiais dovanų suteikė J. 
Stanienė, Antanaičių šeima, 
Balsių šeima, C. Deltuvie
nė, J. Deltuva, Petraitis, 
M. Šilauskienė — išleidimui 
dovaną, P. Paserskis $4.

Tikiu, kuomet bus pa
daryta pilna atskaita, mūsų 
draugai vyrai mokės su
naudoti pelną geriems tiks
lams.

Kp. Korespondente

Great Neck, N. Y.
Rugsėjo 4 d. mirė Ona 

L u k a u s kie ne, po tėvais 
Markevičiūtė. Paėjo nuo 
Prienų, Suvalkų rėdybos. 
Išgyveno 84 metus. Jos vy
ras Kostantas Lukauskas 
mirė 1942 m.

Ona į Ameriką atvyko 
1902 m. Great Necke iš
gyveno 40 m. Ji užaugino 
dukterį Olgą. Lųkauskų 
šeima buvo progresyvi. Vei
kė visuomeniniame judėji
me. Ona Lukauskienė skai- 
“Lais^ę,” priklausė prie 
LDS 24 kuopos, prie LAP 
Klubo, už ką klubas jai mi
rus suteikė gražių gėlių 
prie tos kaijsto.

Buvo pašarvota. O’Brian 
įsermemnėje. Paskutinę va
landą išlydint į Fresh Pond 
krematoriumą, į Maspethą, 
P. Beeis pasakė prakalbėlę 
apie velionės nuveiktus vi
suomenei darbus, taipgi kad 
išauklėjo vienintelę dukte
rį darbininkiškoje dvasioje.

Lietuvoje paliko dvi se
seris. Paliko liuūdesy duk
terį Olgą Bartos, 2 anūkus: 
Kenneth ir Richard Michel
son (Olga Bartos — buvusi
O. Michelson).

Olgai Bartos ir jos šei
mai reiškiu užuojautą ne
tekus mamytės, kurią ji 
taip rūpestingai prižiūrėjo.

Olga Bartos dėkoja LAP 
Klubui už suteiktas gėles,
P. Bečiui už pasakytą pra
kalbėlę ir visiems už atsi
lankymą. Ji sako: — Dė
koju visiems už simpatiją, 
išreikštą man laike mano 
mamytės laidojimo.

F. Klaston

Benton Harbor, Mich. — 
Benton Harbor ir gretimas 
Benton Township turi apie 
40,000 gyventojų. Daugiau 
negu trečdalis jų yra neg
rai. Po demonstracijų ir 
išstojimų, kurie įvyko prieš 
dvi savaites, policija dabar 
saugo negrų getą lyg kalė
jimą. Benton Hįarborę da
bar yra ne vien vietinės 
policijos, bet policininkų iš 
aplinkinių miestų. Jie laiko 
getą apsupę lyg plieniniu 
žiedu.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male HELP WANTED MALE

COOK. Short order. Opportunity 
for clean, fast reliable man to grow 
with a growing Concern. 45 hrs., 5 
days, $100.. We now seat 350. 4 PM 
to 12 AM or 12 PM to 9 AM. 
WARRINGTON DINER, Rt. 611. 
Warrington, Pa. DI 3-1265

(72-78)

MAINTENANCE MAN. Able to 
work in electrical and piping trades 
for building maintenance crew. Year 
round employment, liberal benefits, 
day work. Mature man. Phone BA 
9-9000 after 9 AM.

(72-74)

MAINTENANCE Mechanic, good 
electrical & pipe work exp., familiar 
low-pressure boilers, to head up 
small building maintenance crew. 
Day work, Steady all year round 
job. Liberal benefits, fine oppor. for 
older man. BA 9-9000. (72-73)

LAMP & FIXTURE ASSEMBLER &

WIRER

Experience required x
TAUBE —LO 4-37-47

(72-74)

Hukbalahapsai vėl 
veikia Filipinuose

Washingtonas. — Ameri
koje dabar lankosi Filipi
nų prezidentas Ferdinandas 
Markos. Jis atvyko praei
tą trečiadienį ir planuoja 
praleisti Amerikoje dvi sa
vaites.

Washingtone pabrėžiama, 
kad prez. Markos pilnai 
pritaria Amerikos interven
cijai Vietname ir kad Fili
pinai turi Pietų Vietname 
savo karinį junginį, nors 
neskaitlingą.

Bet kai kurie Amerikos 
žurnalistai, kaip tai New 
Yorko WINS radijo stoties 
koresponde n t a s Maniloje, 
iškelia, kad pačiuose Fili
pinuose ne taip jau ramu. 
Liaudies išsilaisvinimo par
tizanai, kurie filipinų kal
boje žinomi kaip hukbala
hapsai, darosi vis aktyves
ni. Apie prieš dešimtmetį 
jie kontroliavo žymius teri
torijos plotus, bet palaips
niui buvo užgniaužti. Da
bar ateina žinios, kad par
tizanai jau vėl kontroliuoja 
kai kuriuos vieškelius visai 
netoli Manilos, ir t. t.

Rio de Janeiro. — Bra
zilija pardavė Kubai 12,- 
000 tonų kukurūzų. Tary
binis laivas “Transbalt” 
tuos kukurūzus išvežė Ha- 
vanon. Tas faktas sukėlė 
didelį lermą Washingtone, 
ir Brazilijos valdžia dabar 
jau žada daugiau to neda
ryti ...

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)

IEŠKOMI
lekome sesers ir brolio. Sesuo — 

Kalinauskienė Magdė, Juozo, dabar 
būtų apie 80 m. amžiaus. 1925-27 m. 
gyveno Brooklyne. Karo metu ryšys 
nutrūko. Magdė turėjo du ar 3 sū
nus. Dviejų vardai lyg tokie: Kęs
tutis ir Algirdas. Brolis Tamašaus
kas Adomas, Juozo, apie 70 m. 1925- 
27 m. gyveno Cbicągoje. Jis turėjo 
vien dukterį, vardo neprisimenu. J 
Ameriką sesuo išvyko apie 1903 m., 
o brolis apie 1905. Jeigu jie mirę, 
būtų gerai, kad atsilieptų jų vaikai. 
Iš anksto tariajne ačiū, Juozas Ta
mašauskas, Petronė Radauskienė. 
Mūsų adresas: Tamašauskas Juozas, 
Alytus, Petro Cvirkos g-, Nr. 7> 
Lithuania, USSR.

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)

KENNEL MEN (2)

Hours 8 to 4. 6 days week.
Between 9 & 5 call

i (72-75) 
r

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)'

DRAFTSMEN. Small consulting 
engineering firm desires 2 men. Some 

experience preferred. Will consider 
HS grad, without experience. Paid 
vacation, other benefits. MU 8-1452. 
__________________________ (72-74)

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 TI 
5-0093.

(72-74)

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)

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand. Use electric type
writer & IBM transcriber. Know
ledge general office routine. NE 
Plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf Lane., PI 4-4452.

(72-78)

' Male and Female
: "■n-r »

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

NE 7-9918. Phila., Pa.
(71-74)
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Tūkstančiai N.Y. pašaipgavių 
demonstravo prie raštines
Tūkstančiai žmonių, ku

rie viename ar kitame laip
snyje turi atsidėti ant val
dinės pašalpos pragyeni- 
mui, rugsėjo 12 dieną orga
nizuotai atnešė miestiniam 
Labdaros departa m e n t u i 
savo reikalavimus.

Vienas svarbiausių yra 
reikalavimas pinigų vaikų

Naujas laikraštis rieda, 
o 3,000 lieka be darbo...

Šimtai tūkstančiii naujo
jo laikraščio (World Jour
nal Tribune) kopijų kas
dien rieda nuo presų. Nau
jasis laikraštis, trijų užsi- 
darusių laikraščių pavel
dėtojas, sakoma, didelis 
pasisekimas. Trys didžiu
lės kompanijos, Hearsto, 
Scripps-Howard ir Whit
ney, sujungė savo jėgas ir 
pelnas vėl ritasi, dar ge
riau, negu anksčiau, sako
ma.

Bet 3,000 darbininkų lie
ka be darbo! Taip, kuomet 
išėjo Herald Tribune, Jour
nal American ir World Te
legram, tų trijų įmonėse 
dirbo 4,728 žmonių. O prie 
naujo sujungto laikraščio 
dirba tik 1,700. Žinoma, kai 
kurie iš pareigų atleisti re
daktoriai, kritikai arba 
sirado darbo kitur savo 
srityse. Bet reporteriams, 
perrašinėtojams, korekto
riams, spaustuvių techni
kams, jau sunkiau. Pavyz
džiui, buvęs Herald Tribune 
filmu kritikas gavo vietą 
net Timese, kitaip sakant, 
pažengė priekin.

Kaip žinia, streikas prieš 
svarbesni bendradarbiai su- 

GREAT NECK, N. Y.

Ona Lukauskienė
Mirė ’rugsėjo 4 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Gigai
ir jos šeimai jų liūdesio valandoj.

P. Beeis M. Jasulioniai
F. J. Klastauskai B. Kutkus
J. M. Kupčinskai A. Laukaitienė
M. Smaidžiūnienė Mrs. Fisher
M. Seimanuk A. Simokaitis
O. Klimienė V. Michelson
L. Kavaliauskaitė K. Petrikienė

Vale Gurienė
Aštuoneri metai kai mirė mano mylima žmona Valė. 

Nepraeina nei viena diena, kad ji nebūtų
< mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė mano mylima žmona.

drabužiams; yra neapreng
tų ir suaugusiųjų.

Minioje, kuri pripildė blo
ką priešais 250 Church St., 
buvo ir kataliku dvasiškiu, 

4, Z 

kurie kooperuoja su orga
nizuotomis Welfare Groups. 
Tokių grupių apie 60 atsto
vauta ir šioje demonstraci
joje.

tris dabar uždarytus laik
raščius tęsėsi net 140 die
nų. Laikraštininkų unijos 
tada kaltino, kad bosai są
moningai nori prailginti 
streiką. Mat, jie jau tada 
planavę suvienyti laikraš
čius, bet nenorėję išleisti 
naujojo laikraščio vasaros 
metu, nes tuomet garsinimų 
mažiau yra, ir neapsimo
ka. .. —B.

Karo plėtimas kelia 
visu nerimą

New Yorko respublikonas 
senatorius Jacob Javits veik 
visuomet paremia prezi
dentą Johnsoną. Bet jun
tamas karo plėtimui pasi
ruošimas s u j u d i n o ir jį. 
Rugpiūčio 8 d. jis kritikavo 
Johnsoną, kad jis nesako 
žmonėms visko.

Javits sako, jog tokia da
lykų eiga veda j mažai kie
no pageidautą ir nebesuval
domą padėtį

Lagos.—Atrodo, kad Ni
gerija suskils į tris atskiras 
valstybes.

Mieste pasidairius
Sa m agon as Brooklyne
Kad policija susektų 

“mūnšainės” (samag o n o ) 
gamyklą kur nors Kentucky 
arba Tennessee kalvose, tai 
visai ne naujiena. Bet 
Brooklyno Williamsburgas, 
tai jau kitas dalykas. Bet
gi praeitą savaitgalį tas at
sitiko: ne kur tai kalvų 
urve, o garaže Boerum St., 
policija susekė gan didelę 
alkoholio gamyklą.

Sakoma, kad jau kelios 
savaitės kai policija sekė 
keturis jaunus vyru
kus, kurie tame garaže 
įtaisinėjo ką tai visai ne
panašaus į automobilį. Po
licijai po nekurio laiko pa
aiškėjo, kad statomas sa- 
magono varymo įtaisas, bet 
ji nesiskubino įsimaišyti. 
Įtaisas tapo baigtas, pasi
rodė, kad jis gali laikyti 
net 2.000 galionų stipraus 
skystimėlio. Na, laikas in
tervencijai — nutarė poli
cija.

Kalėjime dabar sėdi ketu
ri liūdni vyrukai, kuriems 
nebuvo lemta tapti biznie
riais: Charles Musillio, Vin
cent Rigogliosi, Jules El- 
rich ir George Gilette.

Konfiskuojami gėrimai
Mūsų didmiesčio policijai 

labai dažnai tenka konfis
kuoti alkoholinius gėrimus. 
Pavyzdžiui, įvyksta koks 
nors parengimas, kuriam 
nebuvo duotas leidimas 
parda v i n ė t i alkoholinius 
gėrimus, ir atvykusi poli
cija pagal įstatus tuos gė
rimus konfiskuoja, išsiveža 
į policijos stoti. Kartais 
no bvlinėjimosi tie gėrimai 
gražinami savininkams po 
na baud os užsimokėjimo. 
Bet kartais nubaustieji ne
nori įsivelti į bvlas, ir bu
teliai lieka policijos žinioje.

Kas su tais buteliais da- 
doma? Pasiknisus polici- 
ios taisyklėse randama, kad 
policija po kelių mėnesių 
turi tuos gėrimus sunai
kinti. “Mes ištušt i n a m e 
tuos butelius i H u d s o n o 
upę,” rimtu veidu anądien 
pareiškė vienas policijos lei
tenantas.

Bet yra skeptiku, kurie 
įsitikinę, kad stiprieji gė
rimėliai niekad H'udsono 
nepasiekia...

Kova už ilgus plaukus
Oyster Bay miestelyje, 

Long Islande, prie pat New 
Yorko, dabar vyksta įdomi 
kova tarp penkių vidurinės 
mokyklos mokinių ir mo
kyklos direkcijos. Pirmą 
mokslo metų dieną šie pen
ki jaunuoliai, visi 17 metų 
amžiaus, tapo “segreguoti,” 
pasodinti į užkampį. Jų nu
sikaltimas: plaukai ilgi, be
veik kaip mergaičių.

Mokyklos direktorius pa
reiškė, kad šie jaunuoliai 
“Atrodo kaip vaiduokliai, 
silpnina mokyklos discipli
ną, ardo ramybę klasėse sa
vo išvaizda ir duoda blogą 
pavyzdį jaunesniesiems.”

Atsakė jaunuoliai:
“Mūsų plaukų ilgis yra 

mūsų charakterių išraiška, 
šventa mūsų asmeninė tei
sė, niekieno kito reika
las. ..”

Dabar susidarė specialus 
komitetas, kuris gina tuos 
ilgaplaukius. Į jį įeina ke
li universiteto studentai, 
kurie gyvena apylinkėje. 
Anądien jie pikietavo mo
kykla su' tokiais užrašais:

“Kiti Amerikos ilgaplau
kiai — Washingtonas, Mark 
Twainas, Whitmanas, Ein
šteinas.”

B.

Milijonus įrašys 
į Medicaid

Spalio 3 iki 20-os New 
Yorko mieste bus vykdo
mas įregistravimas į Med
icaid tų asmenų, kurie 
yra teisėti būti įregistruo
tais, bet to dar nėra pa
darę. Mieste tokių esama 
apie 4 milijonus. Regist
ruotis Welfare centruose.

Gaunantiems miestinę be
turčio pašalpą registruotis 
nereikia, jie jau suregist
ruoti.

Valstijos įstatymas pažy
mi, kad keturių asmenų, 
šeima, turinti ne daugiau 
$6,000 metinių pajamų po 
atmokėjimo taksų, yra tei
sėta įsirašyti į Medicaid. 
Registraciją atlieka tik vie
nas šeimos narys už visą 
šeimą.

Dėl Medicaid programos 
| tarp visašališkosios valdi
nės įstaigos ir tai"}) New 
Yorko sveikatos administ
racijos yra nesutarimų. Bet 
valstijos preigūnai sako, 
kad jie registraciją vykdys 
nelaukiant galutinio susita
rimo.

Kunigui O’Reilly 
naujas įsakas

Kunigas Peter O’Reilly, 
buvęs St. Johns universite
to streiko vadas, gavo nuo 
Chicagos archivyskup i j o s 
valdovo Cody kvietimą 
grįžti į parapiją tos archi- 
vyskupijos ribose. Patarė 
nebesipriešinti universiteto 
administracijai.

Kunigas O’Reilly yra vie
nas tų 23 universiteto pro
fesorių, kurie tapo iš uni
versiteto pašalinti 1966 m. 
sausio mėnesį. ?. . (

O’Reilly šiuo tarpu už
siima prelekcijomis, rašo, 
renkasi žinių. Jis yra pa
kviestas mokytoju i Chica- 
kos kolegiją^ valstijos už
laikomą įstaigą. Ar jis 
nriims bent kurį kvietimą, 
kol kas nebuvo pasisakęs.

TEISME Už BANDYMĄ 
VIETNAME PELNYTIS
Newyorkietis Gregory F. 

Abbott tapo Vietname įtar
tas bandymu pelnytis dole
rių mainikavimo transakci
jomis. Įstatymai draudžia 
tuo pelnytis. Iš Vietnamo 
išvažiuodamas norėjęs mi- 
litariniu išmokesčių certifi- 
katus iškeisti į $20,600 ame
rikinių dolerių.

SUGRĮŽO Į DARBĄ
Siuntinių išveži o t o j a i, 

tymsterių unijos 804 lokalo 
nariai, po. dviejų savaičių 
streiko sugrįžo į darbą. 
Streiką baigė viršininkų 
prašomi streiką baigti kai 
United Parcel Service fir
ma pagrasino iškelti 10 mi
lijonų nuostolių bylą prieš 
uniją. Tačiau unijistai vie
ningu streiku parodė ir sa
vo galią. Jie buvo sustrei
kavę prieš pašalinimą iš 
darbo vieno trukmano, bu
vusio neteisingai įtarto 
gemblerystėje.

New Yorko Miesto kole
gijos (City College) pažan
gūs studentai planuoja su
siburti į naują organizaci
ją, kurios pavadinimas bus 
Political Organization With 
EYervdav Significance, kas 
reiškia kaip ir “Kasdieni
nės svarbos politinė orga
nizacija.” Pavadinimas, kaip 
matyti, pasirinktas sekamu 
sumetimu: incialai sudaro 
žodį POWER, kas reiškia— 
Jėga-----

Grįžo Vyt. Zenkevičius
Praėjusį savaitgalį grįžo 

iš Lietuvos Vytautas Zen
kevičius su žmona Maryte. 
V. Zenkevi č i u s — TSRS 
ambasados Washi n g t o n e 
darbuotojas. Buvo sustoję 
Niujorke.

Lietuvoje jiedu leido ato
stogas su savo sūnumi ir 
kitais artimaisiais. Sūnus 
Vytautas, beje, šiemet įsto
jo į Vilniaus universitetą.

M. Klimas rašo apie 
savo sveikimą

Niūdžerzietis Motiejus 
Klimas rašo iš Mass. Gen. 
Hospitalio (Bostone), kad 
ir jis pats ir jo chirurgas 
džiaugiasi operacijos pavy? 
kimu. Bet, jam pradėjus 
su krukių pagalba vaikščio
ti, j pūslę įsimetė infekci
ja, ir su 104° temperatūra 
tapo vėl paguldytas ant nu
garos. Infekcija greitai pa
šalinta, ir mūsų Motiejus 
vėl vaikštinėja. Džiugu!

Pasiliks, ar ne?
Jau kelis kartus įvairios 

įstaigos tarėsi, svarstė: pa
siliks senelė Metropolitan 
Opera House kaip tautinis 
paminklas, ar nepasiliks?

Bėgiu paskiausių metų 
jau buvo susiderėta su kom
panija, kuri tą 83 metų pa
statą nugriaus. Buvo nu
matyta ir firma, kuri ten 
40 aukštų raštinėms taiko
mą pastatą statys.

Greta to, susidarė grupės 
norinčių pastatą išsaugoti. 
Š. m. birželio 24 d. priim
tas ir gubernatoriaus Roc- 
kefellerio pasirašytas , įsta
tymas, leidžiąs atidėti nu
griovimo datą* 180 dienų. 
Bandyta sudaryti iki 12 
milijonų dol. fondą pasta
tui išlaikyti.

Bet šiomis dienomis tei
sėjas Klein pasakė, kad tas 
įstatymas nieko nereiškia. 
Dar daugiau; jis net gi esąs 
prieš valstybinę ir prieš 
valstijos konstitucijas. Ne
leidimu namą nugriauti 
privatinė nuosavybė esanti 
išnaudojama be pelno, o tai 
yra prieš įstatymus, sako 
jis.

• Pastato išsaugojimo- šali
ninkai ketina kreiptis į 
apeliacijų teismą prieš Klei
no nuosprendį. Tuo tarpu 
niekas nežino kas bus su 
pastatu.

Policininkai klausosi
Harleme ir kitose netur

tingose New Yorko srityse 
policininkai kas savaitę iš
sirikiuoja kiekvienos poli
cijos stoties salėje, ir koks 
nors leitenantas arba ka
pitonas skaito jiems trijų 
minučių paskaitą. Ta pa
skaita, "kurios tekstas suda
rytas policijos štabe ir iš
siuntinėtas visoms stotims, 
yra apie... mandagumą. 
Policininkams sakoma, kad 
jie turėtų geriau suprasti 
beturčius ir rasinių mažu
mų žmones, kad jie turėtų 
mandagiau su jais apsieiti.

Times koresponden tas 
Weinraubas, kuris stebėjo 
tokią paskaitą vienoje sto
tyje, sako, kad policininkai 
ir pats paskaitininkas atlie
ka tą visą ceremoniją žio
vaudami. Po trijų minučių 
paskaitin i n k a s užkoman- 
manduoja: “Skirstytis!”— 
ir visi grįžta į savo pos
tus — prie kasdieninio el
gesio, kuris su mandagumu 
mažai bendro turi.

Spalio 2 dieną—įdomus 
pobūvis!

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas prie spalio antro
sios rengiasi labai rimtai. 
Tą dieną įvyks parengi
mas “Laisvės” salėje, 102- 
02rLiberty Avė., Ozone Par
ke, 1-mą valandą po pietų.

Programa bus įvairi : 
Nastė Buknienė ir Jonas 
Lazauskas suvaidins du vei- 
kaliuku; grįžusios narės iš 
šių metų kelionės po Lie
tuvą, kurių klube yra še
šios, pateiks savo kelionės 
įspūdžius; “Laisvės” vaji- 
ninkai ir administ racija 
duos raportą, kaip jie ren
giasi vajų pravesti, kuris 
prasideda su spalio 1-mąja, 
ir pasakys, kaip mes galime 
jiems padėti. Bus įvairu
mų paroda—praėjusių me
tų parodos užbaiga.

Gaspadinės rengiasi su 
visokiais skanumynais. Ne
bus oficialūs pietūs, bet ga
lėsime pavalgyti iki sočiai. 
Bus pardavinėjimas valgių 
per visą laiką.

Viso šio pobūvio pelnas 
skiriamas “Laisvei.” Taigi, 
prašome visus niujorkiečius 
tą diena dalyvauti su mu
mis. Būtų gerai, kad ir iš 
toliau atvyktų mūsų rėmė- • • jai.

Ieva

Kolegijų viršininkai 
gavo algų priedus
City Record biuletinyje 

pranešama, jog keli aukš
tieji miesto pareigūnai ga
vo nemenkus algų priedus.

Pataisų komisionierius G. 
F. McGrath gaus 30 tūks
tančių metams;'jo pirmta
kas teisėja Anna M. Cross 
gavo už tas pačias parei
gas $20,000.

Penkių senųjų kolegijų 
prezidentams pridedama po 
$2.000, metinė alga viso 32 
tūkstančiai; šešių mažes
niųjų kolegijų prezidentams 
no $2,100, viso metams 
$27,100; Aukštojo švietimo 
administratorei $1,850, vi
so $20,350 metams.

Spaudos atstovams tei- 
raujantis, dėl ko tie nuolat 
vykdomi viršūnėms algų 
kėlimai, majoras Lindsay 
atsakė, jog be aukštų algų 
miestas negalėtų lenkty
niauti su privatine indust
rija, nei su kitais miestais, 
negautų, neišlaikytų parei
gose gerų, gabių pareigū
nų, kokie reikalingi tokiam 
dideliam ir s u d ė t n g a m 
m e s t u i, kokiu yra New 
Yorkas.

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

Piknike pas 
waterburiecius

Praėjusį sekmadienį teko 
praleisti tikroje gamtoje — 
J. Vaitonio farmukėje — 
gražioje pakalnėje su wa- 
terburiečiais.

Kaip diena pasitaikė gra
ži, taip ir piknikas atrodė 
gražus, spalvingas. Mūsiš
kių draugų laisviečių matė-^ 
si bent iš keleto aplinkinių 
miestų: New Haveno, Hart
fordo, Bridgeporto, Noga- 
tucko ir bent keturi brook-1 
lyniečiai—aidiečiai.

Beje, piknike kai kas “pa
sigedo” prisiminė, kad nė
ra draugų J. J. Mockaičių 
iš Bridgeporto. Išaiškėjo, 
kad Mockaičiai susilaukė 
proanūke, tai yra ketvirto
sios kartos (“kaleinos”) jų 
giminėje; taigi ir šią gra
žią dieną jie, matyt, nusi
tarė praleisti su naujuoju 
“great-grand” anūkėliu. 
Happy birthday jiems!

J.

Aido choro painokos
Penktadienio pamokose 

vis dar nevisi choristai su
sirinko, turėjome daugiau 
mitingą negu pamokas. Ne
lengva įsitraukti į darbą, 
dainos pamokas, kai nesusi
renka senesnieji, reikalin- 
gesnieji dainininkai. Lau
kiame ateinančio penkta
dienio vakaro ir visų aidie- 
čių pradėti reguliarias re
peticijas. J.

Pas Čiurlius įvyko 
gražus pobūvis

Rugsėjo 18-tą Pattenbur- 
ge Čiurlių gražioje reziden
cijoje įvyko pietūs. Svečių 
susirinko gausiai. Apie šį 
smagų pobūvį plačiau bus 
sekamoje “L” laidoje.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 21 d., 

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

Valdyba

Automobilistų žiniai
New Yorko centre poli

cija per dieną išrankiojo ir 
nutempė į “daboklę” 146 
automašinas už tai, kad jos 
buvusios blogai pastatytos. 
Štai kas tų mašinų savinin
kų laukia:

Už nuvežimą mašinos į 
“daboklę” $25, už nakvynę 
$5, pabaudos $10 ar $15.




