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''KRISLAI
Kainos kyla! ..
Ar jūs tebeklausote?.. 
Jenerolas Raštikis.
Jis moko rusu kalbą. 
Kas tas P. Stravinskas?

Rašo R. Mizara

Mums, kuriems tenka eiti 
dažnai j produktų krautuves, 
visiškai nenuostabu, kad šian
dien pragyvenimo reikmenys 
labai sparčiai kyla aukštyn.

Sakysime, vakar tokios bei 
kitokios mėsos svaras kainavo 
tiek, šiandien jis kainuoja 
centu, dviems ar trimis dau
giau. Ir taip eina ir eina!

Valdžios propagandistai 
nuolat skelbia, jog, girdi, gal 
ir tiesa, kad pragyvenimo pro
duktų kainos kyla, bet gi ir 
darbininkų algos kyla.

Iš dalies tiesa. Bet ar val
džia nors kaitą pagalvojo, 
kad ne visų darbininkų algos 
kyla — tik mažos dalies. O 
kaip turi gyventi tie, . kurių 
algos nebekyla ?..

Kaip turi gyventi, sakysi
me, pensininkai — ne tik se
no amžiaus pensininkai, o ir 
tie, kurie gauna pensijas bū
tinais reikalais, pav. karo 
veteranai ?

Infliacija pašėlusiai bujoja!

Prezidentas Johnsonas, rei
kia pripažinti, turi “lanksčią 
taktiką.“ Kai jis ims šnekėti!

Juk kiekvienam dar ir šian
dien atsimuša j ausis Johnso- 
no kalbos, sakytos 1964 me
tais, kai jis kandidatavo į 
JAV prezidentus.

Girdėjome mes tik “taika“ 
ir dar kartą “taika.“ Galvo
jome : ot, gerą žmogų turėsi
me JAV prezidentu — ne to
kį, kokis būtų Goldvvateris, 
kuris nieko daugiau nekalba, 
kaip tik apie karą, apie socia
listinių kraštų sunaikinimą.

Ar matote, kas nūnai daro
si ? Ar matote, kad Johnso
nas ir šiandien kalba apie tai
ką, o šimtu procentų vykdo 
Goldwaterio sumanymus, pa
skelbtus 1964 metais?!..

Brooklyn© pranciškonų laik
raštis išdidžiai praneša, kad 
rugsėjo mėn. 13 d. sukako 70 
metų, kai gimė (anot V. Krė
vės) jenerolas S. Raštikis.

Na, gerai, gimė, tai gimė, 
ką gi žmogus bedarysi, bet 
kodėl dėmesys turėtų nukryp
ti į jį ? Ar dėl to, kad Rašti
kis iš Lietuvos pabėgo pas 
Hitlerį, kol šis latras dar bu
vo gyvas, ieškoti prieglobs
čio?

šiuo metu generolas S. Raš
tikis Monterey, Kalifornijoje, 
dėsto rusų kalbą. Na, gerai, 
kad taip — rusų kalba—gar
binga.

Bet pagalvokite, gerbiamas 
skaitytojau: Raštikis bėgo iš 
Lietuvos pas budelį Hitlerį. 
Nuo ko gi jis bėgo? “Nuo 
ruskių“. Gerai, Trumano val
džia parvežė jį į JAV ir čia 
pastatė mokyti amerikiečius 
rusų kalbos!..

Argi tai tikro jenerolo pro
fesija?

Tiesa, kadaise — 1938— 
1939 m.,— apie Raštikj Ame
rikoje sklido neblogų žinių. 
Kai kurie net galvojo, kad jis 
galėtų Smetonos kliką velniop 
pasiųsti, Lietuvai duoti kiek 
laisvės. Bet tai buvo tuščios 
svajonės. S. Raštikis pasirodė 
šiaudadūšiu, nesugebiančiu 
suprasti tos didžiulės politi
nės progos, kokia jam siūlėsi!

Na, ir dėl to šis jenero
las šiandien kasdien turi kal
ti ir kalti j fctelvas žmofoe-

Į karines pajėgas bus imami 
ir labiau atsilikę naujokai

Dienotvarkėje -- ne, 
bet dėmesio centre

Indonezijoje vėl vyksta 
ginkluoti susirėmimai

Washingtonas. — Penta
gonas nusprendė, k a d rei
kia sumažinti protinio išsi
vystymo standartą. Kitaip 
sakant, bus imami į kari
nes pajėgas ir tokie jauni 
vyrai, kurie iki šiol buvo 
skaitomi per daug atsiliku
siais. per daug kvailiais. 
Gynybos sekretorius Mc
Namara pareiškė spaudos 
atstovams, kad “Mes gali
me ir tokius vartoti.”

Pentagonas skelbia, kad 
apie 20,000 jaunų vyrų, ku
rie klasifikuoti kaip 1-Y, 
bus pašaukti tarnybon se
kančių metų pradžioje.

Sekretorius McNamara 
taipgi paskelbė, kad ir fi
ziniai standartai bus žemes
ni: vyrai, kurie iki šiol bu

Walter Reuther apie 
infliacijos priežastį
Detroitas.— Auto-darbi- 

ninkų unijos (UAW) lyde
ris ir AFL-CIO vice-prezi- 
dentas Walter Reuther sa
ko, kad infliacijos pavojus 
ateina iš pramonės bosų 
pusės. Jis sako1, kad didžių
jų korporacijų pelnai auga 
milžiniškai, bet jos nei ne
galvoja apiė kainų sumaži
nimą.

Reutheris padavė tokį pa
vyzdį: 1947-ais metais 626,- 
000 darbininkų pagamino 
4,792,000 automobilių ir 
sunkvežimių. 1965-ais me
tais 667,000 darbininkų pa
gamino 11,114,000 automo
bilių ir sunkvežimių. Ki
taip sakant, tik šeši su pu
se nuošimčio daugiau dar
bininkų pagamino 132 nuo
šimčių daugiau. Kadangi 
tokio darbingumo pakilimo 
rezultatai algų pakėlime at
sispindėjo tik nuotrupomis, 
tai korporacijos, jeigu jos 
nesivaikytų vis didesnio 
pelno, lengvai galėtų dras
tiškai sumažinti automobi
lių ir sunkvežimių kainas.

liams rusišką abėcėlę. Užuot 
buvęs jenerolu, sugebianČiu 
“žmones valdyti“, jis tapo je
nerolu, rusiškom raidėm žmo
nėms į galvą kalti ...

Clevelande, pasirodo, yra 
visokių žmonių. Be kitų, 
ten maišosi ir kaž koks P.* 
Stravinskas, ir jis netgi nu
duoda mokytą vyrą! Tik pa
galvokite, andai “Naujienose“ 
porija, kad jis esąs “tremti
nys“, pabėgęs “nuo sovietų 
okupacijos“ pas Hitlerį pra
šyti prieglobsčio,— o iš ten 
Amerikos žmonių sudėtais 
pinigais atgabentas į Ameri
ką !

Kada šis 4‘mokslo vyras“ 
pabėgo, nežinome, bet atro
do, kad ir jis bus pabėgęs 
tuomet, kai tik Lietuva buvo 
išlaisvinta, o Vokietija dar bu
vo po Hitlerio padu. Na, tai 
P. Stravinskas ir surado: pas 
Hitlerį buvo laisvė, o gimto
joje šalyje, kur jis gimė ir au
go, laisvės nebuvo, nes hitle
rininkai iš ten jau buvo išvyti 
ir išsinešė visą “laisvę.“

vo skaitomi per silpnais 
tarnybai, bus imami. Ap
skaičiuojama, kad sudedant 
protiniai ir fiziniai silpnus 
1-Y kategorijon, iki atei
nančio birželio mėnesio 40,- 
000 ekstra vyrų užsidės 
uniformas, o metais vėliau 
—apie 100,000 daugiau.

McNamara sakė laikraš
tininkams, kad armija ban
dys protiniai atsilikusius 
“taisyti”—mokys juos.

New Yorkas. — Liberali
nis kandidatas į guberna
torius, Franklin D. Roose- 
veltas, Jr., atsisakė pasisa
kyti aiškiai, ar jis pritaria, 
ar ne prezidento Johnsono 
politikai Vietname. Jis sa
kė, kad aiškiau pasisakys 
“ateityje.”

Tarybiniai advokatai 
pasvarbėjusioj rolėj
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos literatūrinis laikraštis 
“Literaturnaja Gazeta” sa
ko, kad tarybiniai advoka
tai vaidina vis svarbesnę 
rolę ir turėtu vaidinti dar 
svarbesne. Laikraštis sa
ko, kad dabar yra tokia 
tendencija, kad gynybos ad
vokatai tuojau daro konce
sijas prokuratūrai, jeigu 
apkaltintasis “neabejotinas 
nusikaltėlis.”

Straipsnio rašytojas, N. 
Četunova, sako, kad apkal
tintas turėtų gauti teisę 
susisiekti su advokatu tuo
jau po to, kaip jis infor
muojamas apie kaltinimą.

LSD šalininkų vadovas 
įsteigė savo “tikybą“
New Yorkas. — Narkoti

nių svaigalų šalininkų' (ir 
vartotojų) vadovas dakta
ras Timothy Leary paskel
bė, kad jis įsteigė savo “re
ligiją.” Dalykas toks: val
džia draudžia, tų svaigalų, 
kurie žinomi po LSD pava
dinimu, pirkimą, pardavi
mą ir vartojimą. Taigi, 
daktaras Leary sako, kad 
iis įsteigė religiją, o ta re
ligija reikalauja, kad LSD 
būtų vartojamas kaip 
“sakramentas.” p a n a š iai, 
kaip katalikiškose bažny
čiose vartojama sakramen
tinė duoną.

Jo tikybos sekėjai, sako 
Leary, ims LSD “sakra
mentą” savo “privatinėse 
šventovėse, tai yra, nuosa- 
vuose butuose. Jo tikyba, 
sako jis, nenripažįsta baž- 
nyčių-maldyklu, ir kiekvie
no asmens butas yra jo 
“maldykla.”

Kas bus, jeigu policija 
neleis vartoti LSD? Leary 
sako, kad tai bus “religi
nių įsitikinimų ir apeigų 
užgniaužimas,” ir kad jis 
trauks valdžią į teismą.

Suvienytos Nacijos, N. Y. 
— Pradedant nuo kalbos, 
kurią pasakė atsisveikinda
mas buvęs Asamblėjos pre
zidentas Fanfaris einant 
per naujai išrinkto Asamb
lėjos prezidento Pazhwako 
kalbą, — ir per visas kitas 
kalbas raudonas siūlas tę
siasi viena tema: Vietna
mas.

Formaliai Vietnamas ne
siranda sesijos dienotvarkė
je. Jon iš anksto įtraukti 
tokie punktai, kaip Liaudies 
Kinijos priėmimas, Indone
zijos sugrįžimas, Pietų Af- 

i rikos rasizmo klausimas, ir 
11, t. Vietnamas neįtrauk- 
i tas dienotvarkėn, sakoma, 
dėl to, jog nėra vilties kad 
atvirose diskusijose galima 
būtų prieiti prie kokio nors 
nuomonių suartėjimo.

Gerai informuoti šalti
niai Suvienytų Nacijų pa
stogėje sako, kad pasitari
mai tarp Rusko, Gromyko, 
U Tharvto ir kitų vadovau- 
iančių delegatų yra beveik 
išimtinai apie Vietnamą’.

Iš Washington© pranešta, 
kad senatorius Mike Mans
field, demokratas,' kuris 
yra tvirtas derybų su viet
namiečiais šalininkas, ra
gino U Thantą konkretiš-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kinšasa, Kongas. — 400 

jaunų kongiečių užpuolė čia 
Portugalijos ambasadą ir 
ją apgriovė, o kai kuriuos 
pareigūnus apmušė. Kon- 
giečiai kaltina portugalus 
diplomatus pasikėsinime 
ant Angolos patrioto Hol- 
deno Roberto gyvybės.

Washington. — Atvyko į 
JAV Vakarų Vokietijos 
kancleris Erhardas tartis 
su prezidentu Johnsonu dėl 
to, kad Bonnos valdža bū
tų “prileista prie atominių 
ginklų.”

Saigonas.— Pragyvenimo 
kainos Saigone vienos sa
vaitės bėgyje pakilo 16 pro
centų. Sakoma, kad tai pa
sėka smarkesnio partizanų 
veikimo sostinės apylinkėje.

Riggins, Idaho. — Praė
jusi šeštadienį Idaho vals
tijoje lėktuvo nelaimėje žu
vo George Skakel Jr., sena
toriaus Roberto Kennedžio 
žmonos brolis, vadinasi, 
senatoriaus švogeris.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Brežnevas lan
kėsi Bulgarijoje, Jugosla
vijoje ir Vengrijoje.

New York. — Rugsėjo 22 
d. čia mirė dailininkas ta
pytojas Saul Ruskin, pasie
kęs 88 metus amžiaus.

1 ----- .j

Cleveland, Ohio. — Sulau
kės 88 metų amžiaus, mirė 
Clevelatido katalikų bažny
čios vyskupas Hoban.

kiau išdėstyti, kaip jis įsi
vaizduoja derybas tarp 
Amerikos ir Hanojaus bei 
Vietkongo (Liaudies išsi
laisvinimo fronto). Mans- 
fieldas laikosi nuomonės, 
kad Hanojus ir liaudiečiai 
yra pasirengę sėsti prie 
derybų stalo su žymiomis 
koncesijomis.

Ruskas ir Gromyko kon- 
feravo ketvirtadienį. Gro
myko konferavo su U Than- 
tu dar prieš tai.

Asamblėja tuo tarpu pri
ėmė naują narę, Guyaną 
(buvusią Guianą) Pietų 
Amerikoje. Tai šalis, kuri, 
nepaisant savo formalios 
nepriklausomybės, dar lie
ka žymiai pririšta prie Bri
tanijos.

Guyana yra 118-a Suvie
nytų Nacijų narė.

Amerikos vice-preziden- 
tas Humphrey, kuris daly
vavo pirmoie sesijoje, sako, 
kad ši sesija svarbiausia.

Kaip jau buvo pranešta, 
šimtai taikos šalininkų pi- 
kietavo Humphrey, Ruską 
ir Goldbergą, kuomet jie 
atvyko prie Suvienytų Na
cijų rūmų. Taikos šalinin
kai. daugumoje moterys, 
šaukė “Baigti karą Viet
name!”

Washington. — Amerikos 
valdžia atsiprašo Cambo- 
džios dėl to, kad praėjusią 
savaitę du amerikiniai ma- 
lūnsparnai bombardavo tos 
šalies žemę.

Tokio. — Praėjusį šešta
dienį. Japonijoje nusiautojo 
du baisūs taifūnai (viesu
lai), kuriuose žuvo keletas 
šimtų žmonių. Padaryta 
daug medžiaginių nuostolių.

Maskva. — Čia mirė įžy
mus tarybinis mokslinin- 
kas-fizikas Vladi miras I. 
Veksleris, sulaukęs 59 me
tų amžiaus.

Saigonas. — Virš 5,000 
amerikiečių kareivių jau 
padėjo shvo gyvastis Viet
name. Prie to skaičiaus ne- 
priskaitomi tūkstančiai, ku
rie “dingo be žinios”, tai 
yra, kurių mirtis dar nepa
tvirtinta.

Tel Avivas. — Izraelio 
darbo unijos nutarė per at
einančius trejus metus ne
reikalauti algų pakėlimo, 
kad neprisidėti prie inflia
cijos sukėlimo krašte.

Belgradas.—Serbijos Ko
munistų lyga, kuri yra Ju
goslavijos Komunistų lygos 
dalis, baip'ė savo Centro 
komiteto plenumą.

...........v --»—■■■■■■■ .. .......... ■ ■

Salisbury. — Rasistinis 
Rodesiįos baltųjų premje
ras Ian Smith čia konfera
vo su atvykusiu Britanijos 
aukštu diplomatu Herbertu 
Bowdenu.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia sako, kad Centrinė
je Javos srityje vyksta 
ginkluoti susirėmimai tarp 
kariuomenės dalinių ir ko
munistų. Sakoma, kad dau
gelyje vietų komunistai, 
kuriems pasisekė slapstytis, 
susiorganizavo į būrius ir 
pradėjo partizaninę veiklą. 
Nepatvirtinti pranešimai iš 
kitu šaltiniu sako, kad 
Centrinėje Javoje kai kurie 
armijos pulkai perėjo ko
munistų pusėn.

Tuo tarpu Jakartoje vyks
ta vis didesnės valdžios su- 
organizu o t o s studentų ir 
moksleivių demons traci- 
jos. Demonstrantai reika
lauja, kad prezidentas Su
kamo būtų visai pašalintas 
iš savo vietos. Studentai

Švelnutės bausmės 
Aušvico korikams

Frankfurtas. — Vakarų 
Vokietijos teismas nuteisė 
kelis Aušvico korikus, bet 
bausmės, kurias jie gavo, 
yra švelnutės. Wilhelmas 
Burgeris, SS majoras, ku
rio pareiga buvo aprūpinti 
Aušvico stovyklą nuodingo
mis dujomis, nuteistas 8 
metais kalėjimo. Bet, ka
dangi jis tiek pat metų jau 
kalėjo Lenkijoje, tai teis
mas jį išleido į laisvę. Neu- 
bertas, kuris rastas kaltas 
53 kalinių nužudyme, nu
teistas tik trims metams 
kalėjimo. Kiek sunkesnę 
bausmę gavo buvęs Aušvi
co ir Birkenau stovyklų po
licijos galva Friberis —. jis 
nuteistas kalėjimui iki gy
vos galvos.

Raudongvardiečiai ir 
Sun Yat-seno našlė..
Tokio. — Kaip jau buvo 

pranešta, Kinijos jauni rau- 
d o n g v ardiečiai įsiveržė į 
Sun Yat-seno našlės butą 
ir ten sukėlė betvarkę, iš
vartė daiktus, sudaužė daug 
ką. Jie kaltino, kad ji gy
vena per didelėje prabango
je.

Mme Sun-Yat-sen, kaip ji 
žinoma Amerikoje, yra Ki
nijos tautiniai - revoliucinio 
prisikėlimo patriarcho Sun 
Yat-seno našlę. Kinijoje ji 
yra žinoma po savo mer
gautine pavarde, Sung 
Čiang-ling. Ji Kinijos vi- 
ce-prezidentė, ir iki šiol bu
vo skaitoma aukštai gerbia
mu asmenimi.

M a d r i da s . — Prekyba 
tarp Ispanijos ir socialisti
nių kraštų plečiasi. Ispa
nija eksportuoja Andalūzi
jos vyno į TSRS ir sunk
vežimius į Lenkiją. Be to, 
Ispanija dalyvauja tarptau
tinėje pramonės parodoje 
Plovidive, Bulgarijoje.

nešė iškabas, kurios sakė: 
“Sukamo padėjo ruošti ko
munistinį sukilimą — jis 
užsitarnavo to, ką gavo 
komunistai.”

Tai pirmu kartu Suharto- 
Nasutiano klika taip atvi
rai kaltina Sukamo. 
Iki šiol valdžios spaudos 
organai ir radijas tik labai 
aplinkiniais keliais ir insi
nuacijomis davė suprasti, 
kad sukamo žinojo apie ne
va rengtą komunistinį su
kilimą.

Sukamo, kaip žinia., tuo 
tarpu dar skaitosi šalies 
prezidentu. Jis gyvena pre
zidentūros palociuje, bet 
ten yra beveik kalinys. Su
harto valdžia neprileidžia 
prie jo nieko, kiekvienas jo 
žodis cenzūruojamas, ir t. t.

Lenkija apsieis ir be 
Billy Grahamo vizito
New Yorkas. — Garsu

sis Amerikos protestantiš
kas misionierius ir pamoks
lininkas Billy Graham, ku
ris plačiai keliauja po pa
saulį ir rengia masinius re
liginius “atsivertimo mitin
gus,” užsinorėjo vykti ir į 
sociali s t i n e s šalis. Susi
siekta su Lenkijos protes
tantais, kiek ten jų yra. ir 
anie pakvietė Billį atvykti 
Varšuvon.

Bet Lenkijos socialistinė 
valdžia pasakė: Ne. Var
šuva ir Lenkija bendrai 
gali apsieiti be šio Ameri
kos religininko vizito. Gra
ham, kaip žinia, yra ne 
toks jau nekaltas grynas 
religininkas. Jo masiniai 
atsivertimai turi žymu po
litinį prieskonį, jis artimas 
prez. Johnsono bičiulis, ir jo 
kelionė Varšuvon būtų bu
vusi parama Lenkijos re
akcininkams.

Popiežius planuojąs 
vėl atvykti Amerikon

Roma. — Vatikane ka
bama, kad popiežius pla
nuoja vėl atvykti Ameri
kon. Jis jaučiąs, kad atvyk
damas Amerikon galės joje 
sustiprinti taikos sentimen
tą.

Tuo tarpu popiežius vie
noje audiencijoje pasisakė 
prieš apie kelias dienas iš
leistą encikliką. Jis sakė, 
kad enciklikoje išreikšta 
baimė nėra tuščia. Jis sa
kė, kad yra pakankamai 
pamato baimintis ir pridė
jo:

“Pasaulyje yra asmuo, 
kuris kalba autoritetingai ir 
su žinojimu, ir jis panašiai, 
kaip mes, reiškia baimę.”

Manoma, kad popiežius 
turėjo omenyje Suvienytų 
Nacijų generalinį sekreto
rių U Thanta. •r *
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Kalbant apie spaudos, va jų
Už KELETO DIENŲ prasidės spaudos,—vyriausiai 

“Laisvės”—vajus naujiems skaitytojams gauti, senoms 
prenumeratoms atnaujinti ir, svarbiausia: atsargos fon
dui $10,000 sukelti.

šiemet mūsų laikraščio vajų tenka sieti su jo 55 me
tų sukaktimi.

Penkiasdešimt penkeri metai—ne juokas!.. Ne juo
kas liaudies laikraščiui, tokiam kaip “Laisvė.”

Jei veikėjai, vajininkai pajėgs gerai išaiškinti žmo
nėms reikalą remti mūsų laikraštį, tai visiškai nenusi-1 
stebėsime, kai $10,000 fondas bus sukeltas reikiamu 
laiku. • O tai būtinai turime padaryti!

Mes gerai žinome, kad atsiras ne vienas laisviečių, 
kuris ar kuri įdės į šį fondą $55—po vieną dolerį už 
nueitus metus.

Taip gali būti! Taip turi būti!
BET, KALBĖDAMI APIE MŪSŲ spaudos vajų, 

visuomet turėkime galvoje ir skerspaines—skerspaineS, 
kurios atsiranda, mūsų nuomone, net ir be reikalo.

Prašome perskaityti šiame “Laisvės” numeryje J. 
Žebrio korespondenciją iš Cleveland, Ohio.

Jurgis Žebrys, kaip visiems žinoma, yra ilgametis 
mūsų darbuotojas, peržengęs 80 metų amžiaus slenkstį. 
Ir jį patiko baisi nelaimė. ’ Jis ^fiziškai yra invalidas, 
nors gali operuoti mašiną, vykti į mitingus. Ir štai 
LLD 22 kuopos mitinge, kai iškilo klausimas, kas šiemet 
Clevelande bus “Laisvės” ir “Vilnies” vajininkas, kuopa 
nutaria, kad Jurgis Žebrys turi juo būti.

Mums atrodo, kad ant draugo J. Žebrio buvo už
dėta per daug sunki darbo našta. Nejaugi nebuvo galima 
gauti ten jaunesnio žmogaus, kuris gali būti vajininkas? 
Puikiai žinome, kad Clevelande yra daug jaunesnių ir 
pilnąi sveikų, energingų mūsų žmonių,, kurie galėtų la
bai gerai pasidarbuoti vajuje, neatmetant ir draugo 
Žebrio: jis galėtų taip pat jiems padėti.

PRIE MŪSŲ SPAUDOS vajaus, mieli draugai ir 
draugės laisviečiai, ruoškimės rimtai. Šiemet jis turi 
ypatingą reikšmę, kadangi sukako 55 metai, kai “Lais
vė” lanko mūsų skaitytojus, kad ji buvo ir tebėra ne
pavaduojamas JAV lietuviui darbo žmogui organas, su- 
ramintojas, įkvėpėjas, kelio rodytojas į naują, žmogiš
kesnį rytojų, kovos už taiką ir už civilines laisves tri
būnas.

Vajus turi būti platus!
KAI MES KALBAME apie JAV pažangiečių lietu

vių spaudos vajų — spalio, lapkričio, gruodžio mėne
sius,—neretai kažkaip jį siauriname. Aišku, tai visų- 
pirmiausia spaudos vajus. Tačiau, kai mūsų vajininkai 
pasiekia darbo žmogaus butą, kai su juo kalbasi, tai jie 
gali (ir turėtų!) pasitarti taip pat ir mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos reikalais. Jei žmogus nepriklau
so šiai Draugijai, reikėtų jį paskatinti, kad įsirašytų.

Gaila, kad pastaruoju laiku ALDLD centras nieko 
tuo klausimu neveikia. Gal tam yra ir priežastys, mes 
nežinome. Tačiau mūsų vajininkai, mūsų darbuotojai 
turėtų patys imti iniciatyvą ir darbuotis plačiu baru.

Reikėtų nepamiršti ir žurnalo “Šviesos” — kodėl 
jam negauti prenumeratorių, net jei asmuo oficialiai 
priklausyti prie ALDLD ir nenorėtų?

Apie Lietuvių Darbininkų Susivienijimą taip pat 
būtų galima su žmonėmis, kurie jam dar nepriklauso, 
pasitarti, paraginant, kad jie patys bei jų vaikai būtų 
LDS nariais.

Būkime platūs darbuotojai!' Būkime žmonės, ku
riems prie širdies visas pažangusis JAV lietuvių judė
jimas! * <

BUVUSIO KATALIKŲ 
KUNIGO KOCHO 
PAREIŠKIMAS

Jau esame rašę apie bu
vusį amerikiečių katalikų 
kunigą Kochą, nuvykusį į 
Tarybų Sąjungą politinio 
prieglobščio prašyti. Po to, 
kai jis prieglobstį ten gavo, 
sakė kalbą per televiziją 
ir radiją, taip pat rašė ta
rybinėje spaudoje.

Žinių agentūra Elta jo 
vieną straipsnį išvertė į lie
tuvių kalbą. Straipsnis ilgo
kas, tad mes čia paduosime 
tik kai kurias būdingesnes 
iš jo ištraukas. Buvęs ka
talikų kunigas pradeda ši
taip :

Aš, Haroldas Mitčelas Ko- 
chas, Amerikos pilietis, iki pa
starojo laiko gyvenęs Čikago
je, paprašiau politinio prie
globščio Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungoje. Pada
riau tai visų pirma todėl, kad 
visiškai nesutinku su Džon
sono vyriausybės politika. Pa
dariau tai, protestuodamas 
prieš neteisingą karą, kurį A- 
merikos vadovai kariauja 
prieš vietnamiečių tautą, šis 
karas kasdien darosi vis žiau
resnis ir kelia vis didesnę grė
smę taikai Pietryčių Azijoje 
ir visame pasaulyje. Toliau, 
protestuoju prieš tą faktą, 
kad lėšos, kurias reikėtų iš
leisti kovos prieš skurdą Ame
rikoje programai, išpumpuo
jamos karines medžiagas ga
minantiems turtingiems pra
monininkams remti. Ameri
kiečiai akivaizdžiai pademon
stravo savo poziciją per pas
kutinius prezidento rinkimus 
savo pažiūra į Bari Goldw,ate- 
rį, ultra-dešiniojo yespubliko- 
nų partijos sparno lyderį.

Goldwateris ir
Johnsonas

1 Vykstant paskutiniams rin
kiniams, apie Barį Goldvoterį. 
buvo kalba kaip apie Ameri
kos fašistų lyderį. Amerikie
čių tauta balsavo prieš jį, bi
jodama, kad Goldvateris pir
ma šaudys, o paskui galvos, 
pradės karą, negalvodamas 
apie jo padarinius. Amerikie
čių tauta suprato, kad Džon
sonas toli gražu ne toks didis, 
kokie buvo Ruzveltas arba 
Kenedis, bet jis atrodė iš 
dviejų blogybių mažesnė.

Taigi dabar, nurodo buvęs 
katalikų kunigas Kochas, 
padėtis susidarė tokia: 
1964 metais amerikiečiai 
balsavo už taiką, bet šian
dien turi karą. Johnsonas 
vykdo Goldwaterio politi
ką!

Toliau:
Tokią padėtį būtų galima 

laikyti juokinga, jeigu ji iš 
tikrųjų nebūtų tokia tragiška. 
Vietname jau žuvo daugiau 
kaip vienas milijonas žmonių; 
Šiaurės Vietnamas bombarduo
jamas, proporcingai imant, la
biau, negu buvo bombarduo
jama nacistinė Vokietija ant
rojo pasaulinio karo metu.

Matyt, vargšai valstiečiai 
Jungtinėms Valstijoms kelia 
didesnę grėsmę, negu negai
lestinga nacistų karinė maši
na. Amerikos kariuomenė 
naudoja napalmo bombas bei 
nuodingąsias dujas, ir sąžinė 
jos negraužia; ji naudoja 
nuodingąsias chemines me
džiagas derliui naikinti; bom
barduoja užtvankas ir irigavi- 
mo .įrenginius, jau nekalbant 
apie pramonės įmones ir gele
žinkelius. Amerikos karinė 
mašina nori kariauti naikina
mąjį karą vardan genocido. 
Matyt, .norima sunaikinti viet
namiečius taip, kaip iš pra
džių Amerikoje buvo naikina
mi indėnai.
Liūdna 
Padėtis

Taip, tokia liūdnd padėtis 
Amerikoje -— karinės pramo
nės grupuotė darosi vis negai- 
lestingesnė, visoje šalyje plin
ta infliacija; šalį tiesiog apė
mė karinė karštligė. “Brauki- 

! tės į Šiaurės Vietnamą”, “Blo

kuokite Haifoną”, “Siųskite 
daugiau kariuomenės” ir ki
tus šūkius nuolat kartoja tie 
amerikiečiai, kurie nenori gal
voti. Paklausiau save: “Ar 
taikos balandis kartais nėra 
pririštas prie karo bombos?”. 
“Ar jis neskrenda rikiuotėje 
kartu su bombonešiais “B-52” 
arba “Starfaiteriais” ?, “Ar 
nuodingųjų dujų dvelktelėji
mas nenusineša alyvmedžio 
šakelės?”

Pradėjau labai bjaurėtis 
tuo kursu, kurį vykdo vadina
mieji mano šalies “vadovai”.

Pagalvojau, kad turiu kaž
ką daryti. Bet ką? Taip, dau
gelis amerikiečių protestuoja, 
bet aš norėjau protestuoti kuo 
efektyviausiai. Pagaliau su
pratau, kad vienintelis man 
galimas būdas — tai palikti 
Jungtines Valstijas, mano tė
vynę, ir ieškoti politinio prie
globsčio Tarybų Sąjungoje. 
Šitaip galėjau, laisvai ir nebi
jodamas padarinių, pasmerkti 
šį neteisingą karą. Tarybų 
Sąjunga, kuri Amerikoje taip 
dažnai vaizduojama nepalan
kiai, iš tikrųjų yra šalis, kur 
galima atvirai reikšti savo 
nuomonę. Buvau įsitikinęs, 
kad čia mano balsas gali būti 
išgirstas visame pasaulyje, ne
paisant patrankų griaudėjimo 
ir karo kurstytojų šūksmų.
Mokiausi, 
kiek galėjau

Ilgus metus daug skaičiau 
apie klasių kovą. Daug laiko 
skyriau moksliniams tyrimams 
Sorbonos universitete Pary
žiuje, taip pat kitur. Susipaži
nau su Lomunistiniąis, .antiko
munistiniais ir neutraliais šaL 
tiniaiš; netgi aplankiau Tary
bų .Sąjungą, norėdamas pats 
įsitikinti, ar’ tiesa tai, ką su
žinojau iš' šių šaltinių. Paga
liau supratau, kad tarybinė 
visuomenė priėjo prie idealo 
arčiau, ’ negu bet kuri kita 
valstybė. Jos vadovai iš tiesų 
tikri žmones; kurie siekia ne 
patys pralobti, o praturtinti 
savo liaudį. Jie kovoja liž tei
singumą' 'beV'lygybę1 ir turi 
aiškius planus, -jkuriuo būdu 
tai pasiektų Jie turi penkme
čių planus su aiškiomis už
duotimis kiekvienai ekonomi
kos šakai. Po to pažvelgiau į 
Ameriką ir , pamačiau, kad 
dabartinis Saigonas su savo 
korupcija, • juodosios rinkos 
operacijomis ;ir kitomis abejo
tinomis operacijomis—tai mi- 
niatūrinė Amerika. Suklestėti 
bet kokia kaina, visais teisė
tais ir neteisėtais būdais, žmo
gus žmogui vilkas, o ne bro
lis savo artimajam...

Neseniai daugelis įžymių 
žmonių pareiškė prieštaraują 
karui Vietname. Pats žymiau
sias iš jų, senatorius Griunin- 
gas, kalbėdamas rugpiūčio 3 
d. senate, kritiškai pažymėjo, 
kad Džonsono vyriausybė ne
kelia reikiamo pasitikėjimo. 
Jis pasakė, kad vyriausybė są
moningai mėgina suklaidinti 
Amerikos visuomenę. Griu- 
ningas pacitavo gynybos mi
nistro padėjėjo Arturo Silves
tro žodžius: “Amerikos žur
nalistų patriotinė pareiga 
skleisti tik tokią informaciją, 
kurios šviesoje Jungtinės Val
stijos atrodo gerai”. Atsaky
damas į jam adresuotus žo
džius: “žinoma, Artūrai, jūs 
nemanote, kad Amerikos 
spauda bus vyriausybės tar
naitė?”, jis pareiškė: “Kaip 
tik to aš iš j,os tikiuosi”. Rem
damasis šiais, taip pat ir kir 
tais faktais, sehatorius Griu- 
ningas padarė išvadą, kad 
“Amerikos vyriausybės valdi
ninkai klaidina amerikiečių 
tautą”. Norėčiau padaryti dar 
vieną išvadą: jeigu tikrai taip 
yra, tai argi galima tikėtis iš 
daugelio amerikiečių, kad jie 
galvotų apie karą kitaip; ar
gi jie gali ieškoti paguodos 
kur nors kitur, kaip tokioje 
nesąmonėje: “Aš myliu bom
bą; ji man užtikrina laisvę”. 
Kaip gali daryti protingas iš
vadas žmonės, gyveną aplin
koje, kurią gaubia nešvarios, 
sąmoningai brukamos dezin
formacijos migla?..
Palikau šalį, 
kurioje gimiau

Aš nusprendžiau palikti ša
lį, kurioje gimiau, nuostabias 
Mičigano ežero pakrantes. 
Taip aš Nusprendžiau prašyti

Yra žmonių, kurių vardai 
tampa kovos vėliava. To
kių žmonių gyvenimas ir 
veikla ir net jų mirtis yra 
moralinių jėgų šaltinis bu
simosioms kartoms. Tokie 
buvo fašistų nužudyto Ern- 
sto Telmano (Ernest Thael- 
man) —- kovotojo už darbi
ninkų klasę, už šviesią vi
sų Vokietijos darbo žmo
nių ateitį—gyvenimas, veik
la ir mirtis.

Ernstas Telmanas gimė 
1886 metais Hamburge. Jo 
tėvas buvo vienas iš socia
listinio judėjimo Hambur
ge pionierių, ir todėl Erns
tas Telmanas jau jaunystės 
metais patyrė socialistinių 
idėjų poveikį.

1914 metų karas. Vokie
tijos socialdemokratijos va
dams balsavus už karines 
išlaidas, II Internacionalui 
subankrutavus, Vokietijos 
darbininkų klasei atsivėrė 
akys, sudužo jos paskuti
nės iliuzijos dėl Vokietijos 
socialdemokr a t i j o s vadų 
vaidmens. Atsiliepiant į va
dų išdavystę, socialdemo- 
kratų partijoje susikūrė 
opozicija, ir E. Telmanas 
buvo mobilizuotas ir pasiųs
tas į frontą, ir tai dvejiems 
metams atitraukė jį nuo 
darbininkų judėjimo Ham
burge.

E. Telmanui grįžus iš 
fronto, Vokietija jau buvo 
apimta revoliucinės kovos 
ugnies. Vietose kūrėsi gink
luoti darbininkų būriai, vė
liau virtę “darbininkų šim
tinėmis.”

Vyriausioji būstinė (Hin- 
denburgas - Liudendorfas) 
visaip vilkino demobilizaci
ją, gerai žinodama kreivių 
masių n'hotkikas. Kartu 
būstinė padėjo kurti iš ka
rininkų ir kadrinių puska
rininkių būrius revoliuci
niam judėjimui šalyje nu
slopinti. Į pagalbą buržua
zijai atėjo ir dešinieji soci
aldemokratijos vadai Nos- 
kė, Šeidemanas ir kt. Tuo
met būtent Noskė ir pasa
kė istoriniais tapusius žo
džius: “Jeigu kas nors tu
ri būti kruvinu šunim, te
gul juo tapsiu aš.”

Laimėjusi laiko, buržuazi
ja nuslopino darbi ninku 
judėjimą, žiauriai susidoro
jo su jo dalyviais. Tuo pat 
metu Berlyne buržuazijos 
samdiniai nužudė revoliuci
nio judėjimo Vokiet i j o j e 
vadus Karlą Liebknechtą ir 
Rozą Liuksemburg.

Buvęs tuo metu Hambur
ge E. Telmanas gerai su
prato visą šusidar i u s i o s 
padėties pavojin gumą ir, 
kaip Tarybos deputatas, ko
vojo už tai, kad buržuazijos 
landsknechtai būtų nugink
luoti, kad būtų apginkluoti 
darbininkai. Dar 1920 me
tais susivienijusi opozicija 
“Nepriklausomoji socialde- 
inokratų organizacija” be
veik visa su Telmanu prieš
akyje perėjo į Vokietijos

Tarybų Sąjungos valdžios or
ganus suteikti man prieglobs
tį, kad čia, Tarybų Sąjungo
je, galėčiau tikėtis nustelbti 
rasistų ir siekiančių kariauti 
“vanagų” balsūs skambesniu 
proto balsū. Prašiau suteikti 
man galimybę pasinaudoti ta
rybine spauda ir kitomis prie
monėmis, kad mano balsas ga
lėtų nustelbti nesąmones, ku
rias skelbia žmonės, liaupsina 
karą. Tokia galimybė man 
buvo suteikta. Išėjo taip, kad 
suradau laimingesnę šalį: 
6,000 mylių ilgio ir 3,000 plo
čio, šalį, kurią — deja, skir
tingai nuo Amerikos — dabar 
galiu didžiuodamasis vadinti 
savo šalimi.

Komunistų partijos eiles, dėdami leisti Vokietijos te-
Tokiu būdu Hamburge at
sirado organizacija, stojusi 
darbininkų masių avangar
de. Organizacijai vadova
vo Ernstas Telmanas. Bur
žuazija jau tuomet suprato, 
kad Telmanas yra tikras 
revoliucinių darbininkų va
das. 1922 metais reakcinė 
karininkų sąjunga “Kon- 
sul” organizavo pasikėsini
mą prieš Telmaną.

1923 metų spalio 23-25 
dienomis Hamburge įvyko 
sukilimas. Ernstas Telma
nas, betarpiškai vadovavęs 
kovai, pasirodė turįs puikų 
karinį talentą, leidžiantį 
jam tapti geru gatvės mū
šių v^nvu. Tačiau darbi
ninkams pralaimėjus Turin- 
gijoje ir Saksonijoje, Ham
burgo sukilimas buvo izo
liuotas ir pasmerktas žlugti.

Ernstas Telmanas nepa
prastai sunkiomis sąlygo
mis toliau vadovauja ne tik 
praktinei Vokie t i j o s KP 
veiklai, bet ir kovai prieš 
visokio plauko nukrypėlius. 
19 2 4 metais partijos su
važiavime Telmanas, vvks- 
tant diskusijai, pasisako 
prieš dešiniąją Brandlerio, 
Talheimerio vadovybę. Su
važiavimas išrenka Telma
ną Vokietijos KP CK na
riu. 1925 ųietais Telmanas 
partijos suvažiavime pasi
juko prieš ultrakairiąją 
sektantišką) R u ,t o s Fiše- 
rio-MasloVd grupę. Jis tam
pa Vokietijoj Komunistų 
partijos vądovu.

Tuo metu pasikeitė padė
tis ir pačioje Vokietijoje. 
Partija išeina iš pogrindžio 
dar labiau sustiprėjusi, au
ga jos įtaka. .Per pasku
tinius rinkimus į reichsta
gą už komunistus balsuoja 
šeši milijonai rinkėjų. Par
tijai išėjus iš pogrindžio, 
veikiai Telmano iniciatyva 
buvo sukurta “Raudonųjų 
frontininkų sąjunga.”

Raudonųjų frontininkų 
sąskrydyje, kuris vyko 
Hamburge, aš ir susipaži
nau su E. Telmanu. Parado 
metu, skindamasis kelią pro 
minią, prie mūsų priėjo 
kresnas dokininkas. Iš vi
sų pusių darbininkai drau
giškai tiesė į jį rankas. Jie 
tapšnojo jam per petį, o jis 
atsikirsdavo juokais.

—“Mūsų Tedis,”—supa
žindina mane atsakingas 
sąskrydžio vadovas Edgar- 
das Andrė, kurį fašistai vė
liau nužudė Hamburge. 
Taip, iš tiesų, tai buvo mū
sų Tedis ! Paprastas, priei
namas. Darbininkas, žen
giąs savo klasės priešakyje.

Vėliau man dažnai tek
davo girdėti Ei. Telmano 
kalbas partiniuose susirin
kimuose, mitinguose, kon
gresuose ir t. t. Jis nebu
vo puikus oratorius, bet tu
rėjo klasinę nuojautą, kuri 
padėdavo jam perteikti 
klausytojams klasinį savo 
kalbų turinį, įtikinti ir' už
degti klausytojus.

Didelę internacion alinę 
pagalbą Vokietijos komu
nistai teikė judėjimui kito
se šalyse. Politiniai emi
grantai susirasdavo .Vokie
tijoje prieglobstį ir susi
laukdavo materialinės para
mos. Internacionalinės re
voliucinės organiza c i j o s , 
buvusios Vokietijoje, nau
dojosi vokiečių - kotnunistų 
pagalba; pastarieji užtik
rindavo jų saugumą. Vo- 
kiečiai-kom u n i s t a i teikė 
rimtą pagalbą Lietuvos re- 

ivoliuciniam judėjimui, pa-

ritorijoje partinę literatū
rą ir trans p o r t u o t i ją į 
Lietuvą.

Plačia protesto kampani
ja Vokietijos darbo žmonės 
atsiliepė į mirties nuo- 
spren džius K. Požėlai, J. 
Greifenbergeriui, K. Gied
riui ir R. Čarnui. Su E. 
Telmano pagalba mums pa-< 
vyko gauti leidimą susitik
ti su tuometiniu reichsta
go pirmininku Lebe ir pri
versti pasiųsti Lietuvos 
vyriausybei telegramą, ku
rioje buvo reikalaujama 
panaikinti mirties nuo
sprendį. Nepaisant polici
jos draudimo, vokiečiai ko
munistai užtikrino lietuvių 
politinių emigrantų - antifa
šistų kongreso surengimą 
1928 m. sausio mėnesį Ber
lyne. Visas šis internacio
nalinis darbas buvo vykdo
mas, Telmanui betarpiškai 
jame dalyvaujant.

1927 metais susirinko in
ternacionalinė kompa n i j a 
sutikti Naujųjų metų. Su
tikime dalyvavo ir Telma
nas. Ir kiek džiaugsmo, 
betarpiškumo buvo jo kal
boje, kai jis pakėlė tostą: 
“Už tai, kad mes ateityje 
galėtume priimti jus Tary
binėje Vokietijoje.”

Atėjo kruvini fašizmo 
siautėjimo metai Vokietijo
je. Telmanas, gerai žino
damas, kas jam gresia, pa
silieka kovos poste, kad ga
lėtų kartu su visais būti 
atsakingas už besivystan
čius įvykius.

E. Telmanas mirė taip, 
kaip gyveno — nenulenkęs 
galvos, tvirtai tikėdamas 
daybininkų klasės ateitimi, 
komunizmo pergale.

Vokietijos, kaip ir viso pa
saulio, darbo žmonės šven
tai gerbia savo Tedžio atmi
nimą.

B. Brandtas

Aeronąs
Ar galima išvengti nema

lonaus galvos svaigimo, 
blogos savijautos, skren
dant lėktuvu ar plaukiant 
garlaiviu ?

Dažniausiai padeda aero- 
no tabletės. Šie vaistai su
sideda iš kamparo rūgšties, 
hiasciamino ir skopolamino. 
Tabletę reikia priimti, prieš 
įsėdant į lėktuvą ar gar
laivį. Jeigu kelionė trun
ka ilgiau kaip 4 valandas, 
tai po keturių valandų tei
kia priimti dar vieną tab
letę.

Bet ką daryti, jeigu ae- 
rono tabletė iš anksto nebu
vo oriimta? Pasireiškus 
pirm i e s i e m s ligos požy
miams (pykinimas, galvos 
skausmai), reikia išgerti 2 
tabletes iš karto. Papras
tai šia liga sergantieji šitai 
žino. Galima tik patarti 
jiems prieš skridimą išger
ti puodelį juodos kavos, 
kadangi joje esantis kofei
nas sustiprina aerono vei
kimą ir pagerina žmogaus 
savijautą.

Aeroną galima vartoti ir 
kitų susirgimų atvejais, kai 
pasireiškia galvos svaigi
mas: šiuo atveju jis priima
mas po tabletę tris kartus 
per dieną, derinant su ki
tas, pagrindinei ligai gydy
ti skirtais preparatais.

Aerono negalima vartoti 
žmonėms, sergantiems glau
koma.

T. Sidelnikota
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R. šarmaitis

Lietuvos istorikai ligšiol 
nebuvo parašę kiek išsa
mesnio darbo apie pažan
giųjų JAV lietuvių visuo- 
meninę-politinę ir kultūrinę 
veiklų. Tuo tarpu šios te
mos aktualumas neabejoti
nas. JAV-se gyvena gana 
gausus lietuvių emigrantų 
skaičius — apie 400 tūks
tančių žmonių. Pažangieji 
lietuviai turi ten gana gau
sias savo kultūrines ir pa- 
šalpines organizacijas, lei
džia periodinius leidinius. 
Kai kuriu šių laikraščiu 
amžius jau viršija 50 metų. 
Pažangieji lietuviai buvo 
aktyvūs Jungtinių Ameri
kos Valstijų darbininkų ju
dėjimo dalyviai.

Pakanka priminti, kad į 
1919 m. besikuriančios JAV 
Komunistų partijos eiles 
buvo įstoję apie 7000 lietu
vių darbininku. Savo metu 
jie vaidino reikšmingą vaid
menį JAV darbininkų kla
siniuose mūšiuose. Ypač 
nuoširdžiai pažangieji JAV 
lietuviai rėmė Lietuvos dar
bo žmonių revoliucinę kovą 
carizmo ir buržuazijos vieš
patavimo metais. Kai Lie
tuvos darbo žmonės iško
vojo Tarybų valdžią, pažan
gieji JAV lietuviai pirmieji 
iš užsieniečių ją pasveikino 
ir lig šiol populiarina Tary
bų Lietuvos, o taip pat ir 
visos Tarybų Sąjungos pa
siekimus visose gyvenimo 
srityse.

Parašydama 283 puslapių 
mokslinį-tiriamąjį darbą 
“Pažang. JAV lietuvių vi- 
suomenė-kultūrinė veikla 
1933-1940 metais”, Vilniaus 
valstybinio pedagoginio in
stituto vyr. dėstytoja Leo
kadija Petkevičienė iš da
lies užpildė tarybiniame is
torijos moksle buvusią 
spragą.

L. Petkevičienė mokamai 
panaudojo savo darbe JAV 
lietuvių spaudą, kurios lei
diniai daugeliu atvejų yra 
bibliografinė retenybė, ir 
Tarybų Lietuvos įstaigose 
saugomą archyvinę medžia
gą apie pažangiųjų JAV lie
tuvių veikla. Visa ši me
džiaga lig šiol Lietuvoje ne
buvo plačiau tyrinėta.

Pirmajame disertacijos 
skyriuje autorė pateikė 
trumpą pažangiųjų JAV 
lietuvių visuomeninių orga- 
niaciju susikūrimo istoriją, 
apibūdino jų veiklą. Ypač 
daug vietos autorė paskyrė 
tokioms pažangiųjų lietuvių 
organizacijoms, kaip Ame
rikos lietuvių darbininkų li
teratūros draugija (įkurta 
1915 m.), Lietuvių darbi
ninkų susivienijimas (įkur
tas 1930 m.), Lietuvių me
no sąjunga (įkurta 1922 
m.) ir kt. Visos šios orga
nizacijos savo metu jungė 
apie 35 tūkstančius narių. 
Jau vien tai papildo ir su
sistemina Lietuvos istorikų 
turėtas nepilnas žinias šiuo 
klausimu.

Antrajame disertacijos 
skyriuje autorė išryškino 
pažangiųjų lietuvių aktyvų 
dalyvavima bendraameriki- 
niame darbininkų judėjime 
1933-1937 m.: masiniuose 
darbininkų streikuose, be
darbių kovoje dėl darbo ir 
duonos — alkanųjų žygiuo
se, bedarbių tarybų veiklo
je, kampanijoje dėl socia
linio draudimo įstatymų iš
leidimo, d ė 1 gamybinių 
profsąjungų sukūrimo. Šio
se kovose didelį įnašą pada
rė angliakasių kovos orga

Mokslinis darbas apie JAV 
pažangiųjų lietuvių veiklą

nizatoriai J. V i 1 k e 1 i s , J. 
Visockas, J. Kazlauskas (p. 
98), streikų organizatorės 
K. Karosienė — San Fran- 
siske, M. Kavaliauskaitė, S. 
Sasnauskienė — Niujorke, 
A. Jonikienė—Čikagoje (p. 
106), gamybinių profsąjun
gų organizatoriai J. Baro
nas, F. Abekas — Čikagoje 
(p. 128), J. Gasiūnas, M. 
Dobinis — Pittsburge (p. 
129-130) ir kt. Tuo pat me
tu autorė parodė tą žalą, 
kurią pažangiųjų lietuvių 
judėjimui darė kairiojo 
sektantizmo reiškiniai, o 
taip pat 1931-1936 m. nesu
tarimai, kuriam laikui su
skaldę pažangiųjų lietuvių 
veikėjų vieningas gretas.

Reikšmingą barą išvarė 
pažangieji JAV lietuviai, 

Leokadija Petkevičienė
remdami revoliucinį ir de
mokratinį judėjimą buržu
azinėje Lietuvoje. Šie klau
simai autorės nušviesti tre
čiajame skyriuje. Pažangie
ji JAV lietuviai masiniais 
protestais pasmerkė 1926 m. 
gruodžio 17 d. įvykdytą 
Lietuvoje fašistinį pervers
mą, komunistų šaudymą, 
demokratinių laisvių likvi
davimą. Jų pastangomis 
dar 1928 m. kovo 3-4 dieno
mis Niujorke buvo įkurtas 
Lietuvių organizacijų prieš- 
fašistinis susivienijimas, 
kuris organizavo moralinės 
ir materialinės paramos tei
kimą kaliniams Lietuvoje 
antifašistams (p. 154).

Kai Lietuvoje išsivystė 
masinis judėjimas dėl de
mokratinių laisvių atkūri
mo, pažangieji JAV lietu
viai 1935 m. birželio 30 d. 
— liepos 1 d. sušaukė Kli- 
velande visuotinį Amerikos 
lietuvių darbininkų suva
žiavimą. Atvykę j suvažia
vimą 256 delegatai, atstova
vę 56 tūkstančiams organi
zuotų darbininkų, išrinko ir 
pasiuntė į Lietuvą 4 delega
tus, kurie fašistų organi
zuotame pasaulio lietuvių 
kongrese Kaune demaskavo 
antiliaudinį fašistinį reži
mą Lietuvoje, įteikė kon
greso prezidiumui užsienio 
lietuvių reikalavimą su 
16 tūkstančių parašų, su
rinktų JAV, Kanadoje ir 
Pietų Amerikos šalyse, at
kurti Lietuvoje demokrati
ne santvarką, suteikti po
litkaliniams amnestiją, pa
dėjo Lietuvos Komunistų 
partijai išvystyti antifašis
tinį judėjimą liaudies fron
to pagrindais (p. 160, 179, 
186).

Sekančiu 1936 metų birže- 
lio 20-21 d. Klivelande pa
žangieji lietuviai drauge su 
socialistais bendro fronto 
pagrindais sušaukė Ameri
kos lietuvių kongresą. Da
lyvavę jame 382 delegatai 
atstovavo 71 tūkstantį or
ganizuotų darbininkų. Jie

įkūrė organizaciją “Ameri
kos lietuvių kongresą demo
kratinei santvarkai atsteig- 
ti Lietuvoje” (p. 166, 167). 
1937 m. pabaigoje ši orga
nizacija surinko 20 tūkst. 
parašų, kad. būtų suteikta 
amnestija Lietuvoje kalina
miems antifašistams (p. 
191). Autorė konstatuoja, 
kad dešinysis socialistas P. 
Grigaitis 1939 m. rugsėjo 6 
d. vienašališkai paskelbė, 
jog Amerikos lietuvių kon
gresas paleidžia mas (p. 
176), tuo sudarydamas JAV 
lietuvių tarpe bendro fron
to pagrindais veikusią or
ganizaciją.

Greta politinės veiklos, 
pažangiosios JAV 'lietuvių 
organizacijos atliko reikš
mingą darbą kultūros ir 
švietimo srityje, kas auto
rės nušviesta disertacijos 
kitvirtajame skyriuje. Di- 
sertantės nagrinėjimu 1933- 
1940 m. laikotarpiu pažan
giosios JAV lietuvių orga
nizacijos leido du dienraš
čius — “Laisvę” Niujorke 
ir “Vilnį” Čikagoje, teorini 
žurnalą “Šviesą” (keturi 
numeriai per metus), dvisa
vaitinę “Tiesą”. Be to, per 
tą laiką jos išleido kelias 
dešimtis knygų. Vien Lie
tuvių meno sąjunga 1940 
m. turėjo 30 chorų, 5 teat
rines grupes, veikusias 
įvairiuose JAV miestuose 
(p. 251). Lietuvių darbinin
kų susivienijimas suorgani
zavo jaunimo mokyklas (p. 
239), sporto kolektyvus (p. 
243).

Tiek mokyklose, tiek spor
to kolektyvuose auklėjimas 
buvo vedamas proletarinio 
internacionalizmo dvasia. 
Iš šių kolektyvų išaugo ne
maža jaunų jėgų, lig šiol 
tebedirbančių pažangiojo ju
dėjimo eilėse. Savo kultūriniu- 
švietimo darbu pažangiosios 
JAV lietuvių organizaci
jos padėjo tūkstančiams sa
vo narių, atvykusių į JAV 
beraščiais ar mažaraščiais, 
išsilavinti ir proletarinio 
internacionalizmo idėjiniu 
pagrindu įsijungti į bendrą 
amerikinį darbininkų judė
jimą, kovojantį prieš impe
rializmą, už demokratiją ir 
socializmą.

Disertantės atliktas pa
žangiųjų JAV lietuvių veik
los pavyzdžiu tiriamasis 
darbas padedą atskleisti na
cionalistinių mažumų isto
rinio vystymosi kapitalisti
nėse šalyse dėsningumus ir, 
be abejo, turi praktinės 
reikšmės darbininkų parti
joms vedant politinį ir kul
tūrinį darbą daugelyje ka
pitalistinių šalių esančių 
nacionalinių grupių tarpe.

Apibendrinama JAV pa
žangiųjų lietuvių 1933-1940 
metais atliktą darbą L. Pet
kevičienė kelia klausimą, 
kas įkvėpė pažagiuosius lie
tuvius dirbti su pasiaukoji
mu, kas leido jiems įveikti 
daugelį sunkumų ir perse
kiojimų? “Pažangiųjų orga
nizacijų stiprumo pagrin
dą, — rašo autorė,— suda
rė teisinga politika, kūrybi
nė dvasia, kovos metodu bei 
formų lankstumas, kilnios 
taikos, demokratijos, socia
lizmo idėjos ir t.t. Šie svar- 
būs pažangiosios srovės 
bruožai visą laiką gaivinę 
šių organizacijų veiklą ir 
padėjo joms išsilaikyti per
sekiojimų ir represijų sąly
gomis” (p. 280).

Pabrėžiama pažangiųjų 
organizacijų vaidmenį Šiuo

metu, disertante konstatuo
ja, kad “pažangiųjų lietu
vių atviras draugiškumas 
Tarybų Sąjungos ir Tary
bų Lietuvos atžvilgiu pade
da stiprinti taikaus sambū
vio politiką tarp valstybių, 
turinčių skirtingą visuome
ninę santvarką”, “kad jų 
dėka užsimezga vis glau
desni kultūriniai bendra
darbiavimo ryšiai tarp Ta
rybų Lietuvos ir JAV lietu
vių išeivijos įvairių sluoks
nių” (p. 281).

Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Istorijos ir filologijos fa
kulteto Istorijos, filosofijos 
ir pedagogikos mokslinių 
laipsnių teikimo taryba, sa
vo 1966 m. birželio 23 d. po
sėdyje apsvarsčiusi L. Pet
kevičienės mokslinį darbą, 
vieningai nutarė suteikti 
jai istorijos mokslų kandi
datės mokslinį laipsnį.

Gilesnis mokslinis lietu
vių išeivijos veiklos tyrinė
jimo darbas pradėtas. Jį tę
sia kiti Tarybų Lietuvos 
moksliniai darbuotojai. Jų 
pastangų sėkmė nemaža 
priklausys ir nuo tos para
mos, kurią teikė ir dabar 
teikia užsienyje gyvenantie
ji lietuvių kultūros ir moks
lo draugai.

Vilnius
1966. VIII. 23

MIAMI, FLA.
Iš Lietuvių Socialio Klubo 

Pastoges
Baigias dienos vasarėlės, 

tuoj ir sveteliai atkeliaus. 
Mes šią dainelę kas metas 
šiuo laiku uždainuojam.

Bet šiemet sveteliai atke
liavę daug naujo pamatys 
mūsų svetainėje. Mary ir 
Jono Kočių pasidarbavimu, 
svetainė tapo naujai išma- 
levota. Mary Koch papir
ko ir paaukojo visą malia
vą, o V. Bovinas, susiver- 
bavęs talką savanorių, per 
dvi dienas darbą užbaigė. 
Už tai Jonas Koch visiems 
“pentoriams” sekmadienį 
klubo sueigoje papirko pie
tus. Kaip smagiai ir links
mai jautiesi, nors ir papra
kaituoji. Kočiai jau ne pir
mą kartą daug yra pasi
darbavę ir paaukoję klubo 
naudai.

Kitą naujenybę svečiai 
pamatys mūsų klube, tai 
langų padabinimą. šiemet 
jie sėdės, pietaudami pui
kiai išpuoštoj svetainėj ne
reikės jiems žiūrėti į pli
kus langus. Beje: mūsų 
vandrauninkai, kurie buvo 
išvažinėję į tolimus ir ne
tolimus pasaulio kraštus, 
jau galima sakyti, visi su
grįžo.

Rugsėjo 18 d. klubo suei
goje matėsi Harold ir Mary 
Klee ir A. P. ir May Ga
brėnai. Tai, rodos, jau pa
skutiniai, grįžę, paviešėję 
šiaurinėse valstijose. Dai
nų mylėtojų choras, kuris 
neturėjo pamokų per vasa
rą, jau vėl grupuojasi, ir 
oradės pamoka. Tad čion 
ir vėl svečiai bus palink
sminti gražiomis liaudies 
dainelėmis. Taigi, matote, 
musu mieli šiauriečiai, mes 
laukiame jūsų gražiai pasi- 
nuošė, o mūsų šeimininkės- 
virėjos ir stalų patarnauto- 
ios rengiasi mielus svete
lius sutikti. O šių žodžių 
autorius prašo mieluių sve
teliu: atveškite iš šiaurės 
grybų ir obuolių. Aš jau 
septyni metąi kaip čion gy
venu, bet tų grybų ir obuo
lių negaliu pamiršti.

Jeronimas

CLEVELAND, OHIO PHILADELPHIA, PA.
Iš vietines spaudos 

pranešimų
Bent kiek sekant spau

dos pranešimus, aiškiai ma
tosi palaipsnis mūsų prezi
dento populiarumo smuki
mas. Per paskutinius du 
mėnesius bendruose šalies 
reikaluose jo prestižas nu
puolė nuo 55 iki 47 laips
niu. O darbo žmonių reika
luose—nuo 55 iki 37 laips
nių.

Kodėl gi taip visi šalies 
reikalai krypsta j blogąją 
pusę? Atsakymą gausime 
iš kiekvieno sveikai protau
jančio piliečio: dėl Vietna
mo karo. Ir jei šis karas 
užsitęs kiek ilgiau, JAV su
kels prieš save viso pasau
lio šalis.

Štai “New York Times” 
praneša, kad mūsų orlaiviai 
išlaistė 1,324,430 galionų 
herbicide nuodų, kuriais už- 
teršė-sunaikino 530,872 ak
rus vietnamiečių ryžių pa
sėlių. O Hanojaus radiias 
sako, kad Mekong upės slė
nyje tais nuodais užmušė 
20,000 civiliniu Pietinio 
Vietnamo piliečiu.

Kaip kitos šalys žiūri į 
tokius neleistinus ameri
kiečių karo žygius, matosi 
iš kasdieninių spaudos pra
nešimu.

Štai kad ir neutrali šalis 
Kambodija, nepakęs dama 
nuolatinių amerikiečių ka
rinių žygių jų teritorijoje. 
1965 metais nutraukė dip
lomatinius su JAV ryšius. 
Dabar JAV pasimojo at- 
steigti diplomatinius ryšius, 
tai Kambodijos princas No
rodom Sihanouk pareiškė, 
jog dabart i n ė s e sąlygose 
tam nėra galimybių, “nes 
jei jūs atsteigtumėt amba
sada, tąi iniršę piliečiai į 
šmotelius ją sudraskytų.”

LLD 22 kuopos susirin
kimas įvyko rugsėjo 10 d. 
Be kitų kuopos reikalų, bu
vo numatyta ka nors iš
rinkti, kas rūpintųsi “Vil
nies” ir “Laisvės” valaus 
reikalais. Tačiau, nežiūrint, 
kad tokiais reikalais būti
nai turėtu rūpintis LLD 
kiionu nariai, 22-oje kuopo
je nesirado nė vieno, kuris 
ta garbingą darba apsiim
tu dirbti. Visi pakartoja
mai tam darbui siūlė ma
ne. gerai žinodami mano 
nadėtį, kad negaliu per 
daug važinėti ir ta darba 
tinkamai atlikti. Bet, kad 
niekas neapsiėmė, tai ban
dysiu ir “Laisvei.” ir “Vil
niai” pagal išgalę patar
nauti, bent prenumeratas 
pasiųsti ir prie kiekvienos 
progos paraginti laikrašti 
užsirašyti arba atsinaujinti.

Stebuklų iš manes nesi
tikėkite. J. žebrys

Studentiškame ratelyje

Mūsų miesto korespon
dentai, kartais parašo net 
keletą korespondencijų apie 
kokį nesvarbų dalykėlį, ta
čiau, kuomet įvyksta kas 
nors labai svarbaus, ir rei
kėtų laikraščiui pranešti, 
tuomet neparašo nieko! 

1 Taip atsitiko su drg. A. 
| Matulio mirtimi.

Rugsėjo 14 dieną beveik 
visi LLD 10 kp. veikėjai te
lefonu pasidalino žinutėmis 
apie savo draugo ir ener
gingo veikėjo, Antano Ma
tulio mirtį, ir jau vakare 
pora mašinų ruošėsi vykti 
į Levittown, Pa., paskutinį 
kartą paliesti savo pirštais 
atšalusio lavono ranką ir 
mintimis tarti: ilsėkis, 
brangus drauge, numirėlių 
mieste.

Bet nelaimė buvo tame, 
kad tą ištisą dieną ir vaka
re lietus pylė kai iš kibiro. 
Tą dieną prilijo keturis ir 
pusę colių. Važiavimas 15 
mylių vakare buvo rizikin
gas.

Nepajutom, kai karšta 
vasara nuriedėjo. Rudens 
žymės jau reiškiasi. Me
džiais apsakstytos gatvės 
jau puošiasi pageltusių la
pų krūvomis.

LLD kuopos, priklausan
čios prie šeštosios apskri
ties, laukia spalio 16 die
nos. Tą dieną Chester, Pa., 
įvyks 6-tosios Apskrities 
konferencija aptarimui or
ganizacijos reikalų. Po 
konferencijos visi dalyviai 
bus pavaišinti skaniais pie
tumis. Nuoširdžiai kvie
čiami ir pašaliniai svečiai.

LLD 10 kp. išrinko skait
lingą delegaciją į Apskri
ties konferenciją. O kas to
liau? 10 kp. veikėjai pla
nuoja kuom nors palinks
minti savo parengimų lan
kytojus, kad jiems nebūtų 
ruduo nuobodus.

Ar muzikantams apsimo
ka groti? Man rodosi, kad 
taip. Aš irgi norėčiau būti 
muzikantu. Plačiai paskil- 
bęs Philadelphijos orkest
ras. Jo muzikantai reika
lauja pakėlimo algų iki 16 
tūkstančių dolerių metams. 
Orkestro bosai siūlo muzi
kantams po $14,000 metinės 
algos ir nori, kad pasirašy
tų sutartį penkeriems me
tams. Tačiau muzikantų 
unija nenori pasirašyti to
kios sutarties.

Apie 400 priešmokyklinio 
amžiaus vaikų gauna įčie- 
pyti į ranką naujai išrastų 
prieš virusinių čiepų, išban

dymui nuo dažnaus vaikų 
susirgimo slogomis ir užsi
krėtimais limpamomis ligo
mis. Teigiama, kad naujos 
vaksinos bandymai žada 
daug nugalėjimui vaikų in
fekcinių ligų kvėpavimo or
ganuose.

Laisvės Reporteris

Sellersville, Pa.
Bronė Ramanauskienė 

ligoninėje
Progai pasitaikius, rugsė

jo 19 d. mudu su Elzbieta 
nuvažiuojame pas Rama
nauskus, o Bronės namie 
nerandame, nes ji, nuo rug
sėjo 8 d. pateko į Grand
view ligoninę.

Mes kartu su Antanu 
aplankome ją ligoninėje, 
randame ją linksmą ir ge
rai nusiteikusią.

Iš pasikalbėjimo su ja su
pratome, kad, pagal dakta
rų patvarkymą, Bronei teks 
pabūti ligoninėje 3-4 savai
tes.

Iš veido Bronė atrodo 
gražiai, jos veide matosi 
maloni šypsą, rodos, kad jai 
nieko netrūksta, interesuo
jasi gyvenimo įvykiais ir 
pilna energijos. Visa bėda 
tik ta, kad jai reikia gulėti 
lovoje, nes jos širdis sušlu
bavus. Bronė pilna energi
jos ir ruošiasi į gyvenimą, 
bet tas jos skubinimasis ir 
rūpestis, kas aplink dedasi, 
iau antrą kartą giliai pa
žeidžia jos širdį. Tai turi 
būti pamoka, kad sveikata 
už viską brangiausia.

Bronė ligoninėje nenusi
minusi ir ji nesnaudžia. Ša
lia jos lovos ant stalo guli 
visi mūsų laikraščiai ir R. 
Mizaros parašyta kn^ga 
“Ūkanos.”

Mudu su Elzbieta, palin
kėję ligonei sustiprėti, ją 
atsisveikinome ir apleido
me jos ramia vietelę, tikė
damiesi už dviejų savaičių 
rasti ją namie sveiką ir 
linksmą.

J. A. Bekampis

Washingtonas. — Senatas 
patvirtino įstatymą, kuriuo 
minimalinė alga, pakeliama 
nuo $1.25 į $1.60. Bet įsta
tymas galion įeis tik pa
laipsniui, ir pilnai galios1 
tik 1968-ais metais.

Indija daug dėmesio ski
ria mineralinių trąšų gamy
bai. Čia pastatyta didžiau
sia pasaulyje nitrofosfato 
gamykla. Artimiausiais me
tais šalies žemės ūkis gaus 
mineralinių trąšų tris kar
tus daugiau, negu šiemet.



Antradienis, rugsėjo (September) 27, 1968

KAS NUŽUDĖ GENEROLU 
UMBERTO DELGADO?

Pasaulio spauda vėl rašo 
apie vieno is opozicijos ly
derių Portugalijoje gene
rolo Umberto Delgado nu
žudymų. Po 10 mėnesių 
tardymo, atlikto reikalau
jant visuomenei, Ispanijos 
teismas patraukė atsako
mybėn keturis portugalus, 
jie visi laikomi “besislaps
tančiais,” o Ispanijos val
džios organai neskuba rei
kalauti jų išdavimo. Mat, 
per procesą būtų išnarplio
ti siūlai, siejantys žudikus 
su Salezaro ir Franko val
džios organais.

Amerikos publicisto San- 
šės de Gramono apybraižo
je pasakojama, kaip Delga- 
das pateko į jam paspęstas 
pinkles. Autorius pabrėžia, 
jog dėl to reikia kaltinti ir 
paties generolo lengvatiky
bę. Portugalijos komunis
tai pagrįstai kritikavo Del- 
gadą už jo vienašališkuc, 
nors ir labai drąsius veiks
mus. Sunkiomis pogrindžio 
sąlygomis Portugalijoje ko
munistai nuosekliausiai ko
voja dėl savo šalies laisvės. 
Dėl jos žuvo generolas Um- 
bertas Delgadas.

Į Ispanijos miestą Bada- 
chosą, netoli Portugalijos 
sienos, automobiliu atvažia
vo aukštas apskritagalvis 
žmogus. Atvykęs į “Siman- 
kos” viešbutį, jis paprašė 
dviejų geriausių kambarių. 
Nepažįstamasis pasivadino 
Lorensu Ibanjesu, biznes
menu. Kartu atvažiavo ap
kūni moteris — jo sekreto
rė Aražarir Kampos. Va
kare jiedu išėjo pasivaikš
čioti po miestą. Vyriškis, 
nežiūrint sausio mėnesio 
šalčio, buvo be kepurės. Ba- 
dachoso gyventojams jis 
pasirodė dvigubai vyresnis 
už savo linksmą juodaplau
kę palydovę, bet dėl to nie
kas neatkreipė į juos ypa
tingo dėmesio.

Kitą rytą, kai ši porelė 
išsiuntė* draugams atviru
kus (“Viskas gerai. Tiki
mės greitai jus pamatyti”), 
du automobiliai pervažiavo 
Portugalijos sieną ir susto
jo ispanų pasienio kontro
lės punkte, 25 mylios į pie
tus nuo Badachoso. Vienas 
iš keturių keleivių buvo 
Felipas Tavaresas, Portu
galijos slaptosios policijos 
(PIDE) karininkas. Jis sa
kėsi vykstąs atostogų pietų 
link, į Seviliją. Užsiraši- 
nėdami Tavareso žalios ma
šinos ir jo draugų balto au
tomobilio numerius, pasie
niečiai maloniai šnekučiavo
si su keliautojais. Tačiau 
mašinos pasuko ne į pie
tus, Sevilijos link, o į šiau
rę, į Badachosą.

Išsiuntę atvirukus su va
sario 13 dienos data, vyriš
kis ir jo bendrakeleivė grį
žo iš pašto į viešbutį. Jiems 
pusryčiaujant, prie staliuko 
priėjo du žmonės, kurie gy
veno tame pačiame viešbu
tyje. Jie pasakė Ibanjesui, 
kad susitikimas numatytas 
pirmą valandą. Tas skubiai 
papusryčiavo ir baltu “Lin- 
kolnu” išvažiavo su šiais 
dviem asmenimis. 17:30 
“LinkoInas” sugrįžo be 
Ibanjeso. Šį kartą mašina 
išvežė jo sekretorę. Devin
tą valandą vakaro du vyriš
kiai (moters su jais nebu
vo) sugrįžo ir išvyko iš 
viešbučio.

Lorensas Ibanjesas ir 
Aražarir Kampos daugiau 
nepasirodė “Simankos” 
viešbutyje. Atsirado likimo 
valiai paliktas “Linkolnas,”

kurio užpakalinėje sėdynėje 
tebuvo suveltų plaukų ir 
kraujo. Tiktai po dviejų 
mėnesių, 1965 metų bąlan

ti liudininku, skaičiuojant 
biuletenius. Tai, kad jis 
pats gavo ketvirtį visų bal
sų (aiškiai sumažintais ofi-

džio 24 dieną, du paaugliai 
netoli savo gimtojo Vilja- 
nuevos del Fresno kaimo, 
eukaliptų giraitėje, aptiko 
vietą, kurioje buvo užkas
ti lavonai. Iš purios žemės 
kyšojo žmogaus galva. Ne
gilūs kapai, apiberti nege
sintomis kalkėmis, slępė 
apipuvusius pagyve n u s i o 
vyro ir jaunos moters la
vonus. Gal būt, niekas ir 
nebūtų atkreipęs dėmesio į 
šį atsitikimą, jeigu žuvusio
jo tikroji pavardė būtų Lo
rensas Ibanjesas. Buvo nu
žudytas generolas Delga
das, kandidatas į Portuga
lijos prezidentus 1958 me
tų rinkimuose, opozicijos 
lyderis.

“Nepatogūs” Vašingtono 
draugai

Gal būt, Delgadas nebuvo 
nuosekliausias revoliucijos 
lyderis. Jis troško garbės, 
mėgdavo rodyti suklastotus 
pasus, stebinti reporterius 
ekstravagant iškaiš poel
giais ir delektyvinių roma
nų herojaus vertais inter
viu. Tačiau jis buvo bepro
tiškai drąsus žmogus. Ge
nerolo idėja grįžti į tėvynę 
sukilusios kar i u o m e n ė s 
priešakyje, tikriausiai, ga
lėjo uždegti rus e n a n č i a 
Portugalijos liaudies neapy
kantą ir nuversti Salazaro 
režimą. Delgadas žuvo, mė
gindamas tai padaryti. Tai
gi, generolas pralaimėjo, 
bet jo mirtis yra pamokan
ti.

Delgadas kovojo prieš 
Portugalijos diktatorių Sa- 
lazarą daugiau negu trisde
šimt metų valdantį šalį 
“kieta ranka.” Salazaro nu
matyti kandidatai į prezi
dentus būtinai laimi “rinki
muose.” Policijos persekio
jimai sunkina veiksmingos 
politinės opozicijos vysty
mąsi. Tuo metu, kai Ang
lija ir Prancūzija dalyvavo 
savųjų imperijų laidotuvė
se, Portugalija sugebėjo iš
saugoti didžiules valdas Af
rikoje. Mažutė Portugali
ja— stambiausia kolonijinė 
valstybė pasaulyje. Dažnai 
JAV atstovas SNO atsidur
davo nepatogioje padėtyje 
dėl šios savo sąjungininkės 
politikos. Tačiau Vašing
tonas nė karto neprieštara
vo Lisabonai.

Salazaro PIDE (slaptoji 
policija), tur būt, yra žiau
riausia ir veikliausia polici
nė jėga visame Vakarų pa
saulyje. Svarbiausia j o s 
pareiga — politinės opozi
cijos triuškinimas. Praei
tyj PIDE agentai ne kar
tą pereidavo Ispanijos sie
ną, kad pagrobtų ir mažiau 
žymius opozicijos atstovus, 
negu Delgadas. Jiems visa
da padėdavo Ispanijos po
licija.
Nenurimstantis tremtinys
Umber tas Delgadas pada

rė didelę karjerą; turėda
mas 32 metus tapo genero
lu. Jis—civilinės aviacijos 
direktorius, karo atašė Va
šingtone, Portugalijos at
stovas NATO. 1958 metų 
prezidento rinkimuose jis 
pasiskelbė opozicijos kan
didatu, žadėdamas, jeigu 
bus išrinktas, “išmesti tą 
seną baleriną (Salazarį).

Tačiau Delgadas nespėjo 
to padaryti. Šimtai jo ben
dražygių buvo areštuoti. 
Nė vienam žmogui iš Del
gado šalininkų neleido bū-

ciaiiais duomenimis.-Ked.), 
buvo įvertinta kaip netu
rinti pavyzdžio pergalė.

Portugalija Delgadui nu- 
'stojo buvusi saugia vieta. 
Jis išskrido į Braziliją, pa
likęs žmoną su dviem su
augusiais vaikais; vienas 
jų — Portugalijos armijos 
Karininkas. Kuosda m a s i s 
grįžti į tėvynę (jo planuose 
buvo daugiau entuziazmo, 
negu realizmo), Delgadas 
su savo talkininkais pagro
bė pirmos klasės keleivinį 
lainerį “Santa Marija.” Šis 
1962 metų įvykis dešimčiai 
dienų patraukė viso pasau
lio dėmesį. Pačiam Delga
dui tai buvo veikiau rekla
minis pokštas, o kelei
viams — ne ypatingai ma
lonus nuotykis.

i Naujas sąmokslas, numa
tytas 19 6 3 metų gruodžio 
mėnesį, vėl parodė kai ku
rį Delgado, kaip revoliucio
nieriaus, ribotumą. Jis su
sirišo su grupe karininkų- 
sąmokslininkų, tarnavusių 
Bežo miesto įguloje (Pieti
nė Portugalija) ir ruošėsi 
pats perimti vadovavimą, 
kai tik grupė užgrobsianti 
valdžią įguloje. Maroke, 
laukdamas sukilimo pra
džios, .generolas sumaniai 
maskavosi. Jis užsiaugino 
ūsus ir juos nudažė juodai, 
nusiskuto galvą ir nešiojo 
akinius raginiais rėmais. 
Jis apsimetė šlubiu, o kad 
natūraliau atrodytų, į batą 
įsidėjo šratą. Šratas visą 
laiką maudė ir padėjo jam 
sėkmingai šlubuoti. Delga
das į Portugaliją išvyko | 
gruodžio mėnesio pabaigo
je su savo ištikimąja sek
retore Kampos, kuri sakėsi 
esanti jo dukterėčia. Į sa
vo palto pamušalą ji įsiuvo 
aviacijos generolo unifor
mą. Delgadas buvo suma
nęs atvykti į sukilusią įgulą, 
apsivilkti uniformą su me
daliais ir pasiskelbti Portu
galijos išvaduotoju.

Sukilėliai auštant ėmė 
apšaudyti kareivines. Del
gadas atsirado Beže po ke
leto valandų, kai sukilimas 
jau buvo nuslopintas, jo va
das sužeistas, o daugelis 
karininkų suimti.

Dvejus metus generolas 
praleido Brazilijoje, steng
damasis vėl suburti savo 
bendražygius.

1964 metų liepos mėne
sį jis atvyko į Alžyrą. Čia 
jam buvo paskirtas limuzi
nas su šoferiu. Generolas 
apsigyveno gražioje gelto
noje viloje prie įlankos. Ge
nerolas savo namo rūsyje 
šaudydavo į taikinį ir kartą 
pareiškė reporteriams, kad 
Alžyras bus paskutinioji jo 
ištrėmimo vieta. Tačiau, 
būdamas Patriotinio fronto 
pirmininku, Delgadas čia 
neturėjo galimybių dirbti 
kartu su kitais lyderiais. 
Faktiškai frontui vadovavo 
nedidelė grupė kairiųjų 
opozicionierių, palaikančių 
ryšius su Portugalijos ko
munistų partija. Komunis
tai, nors ir laikė generolą 
Delgadą pasipriešinimo va
dovu, dėjo viltis į liaudies 
revoliuciją, kuri, gal būt, 
truktų keletą metų. Delga
das, atvirkščiai, pasikliau
damas savo bendražygiais 
Portugalijos armijoje/pla
navo naują sukilimą, pana
šų į tą, kuris įvyko Beže. 
Generolas ėmė suteikinėti

karinius laipsnius savo tal
kininkams.

Pražūtingas skilimas
Nepraėjo nė dviejų mė

nesių, ir Delgado santykiai 
su savo talkininkais žymiai 
pablogėjo. Generolas jų su
būrė tiek daug, kad prak
tiškai pasiliko vienas. Del
gadas boikotavo Portugali
jos opozicijos slaptą konfe
renciją, kuri įvyko Alžyre 
rugsėjo mėnesį. Konferen
cija nušalino Delgadą nuo 
pirmininko posto ir vietoj 
jo paskyrė vadovybę iš 6 
asmenų.

Delgadas liko generolas 
be armijos. Jis vis dar kūrė 
planus, kurių niekam ne
reikėjo, vis dar svajojo apie 
triumfalinį sugrįžimą į tė
vynę sukilusios kariuome
nės priešakyje. Tiktai ma
ža saujelė generolo šalinin
kų palaikė jo troškimą tap
ti vadu.

(Bus daugiau)

Vakarinių lietuvių kova su
Prūsijos feodalais

(Pabaiga)
Tačiau Lietuvos feoda-

■<

remtų jo siekimus ir pade- buvusių asmeniškai laisvų 
tų įtvirtinti naujai pertvar- valstiečių žemes, pačius vai
komą buvusią ordino vals- stiečius priversdami jiems

lams bei Lietuvos didžiajam , kuri buvo susįdariusi dirbti kaip baudžiauninkus.
Fn.m rrni Irani m ip I nnlznnc v _ ........kunigaikščiui ir Lenkijos 
karaliui Žygimantui Sena
jam įtraukusiems Lietuvą į 
karus su Rusų valstybe ir 
žiauriai slopinusiems Lietu
vos valstiečių antifeodalinį 
judėjimą, buvo svetimas šis 
istorinis uždavinys. Lietu
vos valdovai ne tik nepasi
rūpino lietuviškų žemių iš
vadavimu, bet dargi patys 
padėjo sustiprinti yrančią 
ordino valstybę.

Gresiant ordino valstybės 
sunaikinimo pavojui, magi
stratas Adbrechtas kreipėsi 
į savo dėdę Lietuvos didįjį 
kunigaikštį ir Lenkijos ka
ralių Žygimantą Senąjį, 
prašydamas, kad tas pa-

daugiausia užgrobtose lietu- j 
viškose žemėse, f
tas Senasis, Lietuvos ir Len-
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$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

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius yajininkus 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-tą $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vienų 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 BIUDŽEO 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. Tocįlėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1967 metams.

VAJAUS 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.) met. $10.00; 
pusei metų 
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 /metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

$5.50

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

i Apibūdindamas valstiečių 
padėties pasunkėsimą Vo- 

, , -x • x kietijoje po valstiečių karo,
kijos feodalams pritariant, p. Engelsas pabrėžė: “Da- 
pažadėjo savo seserėnui vi- Įįg valstiečių 
sokeriopą paramą, teberei- 
kalaudamas tik vasalinės jo į 
priklausomybės. ‘ *

Už sutikrinęs tokią para- į į bežemių valstiečių padė- 
mą, Albrechtas priėmė re- ų su vįena trobele ir daržo 

gabalu. Jų ūkiai buvo su
lieti į vieną milžinišką ponų 
ūkį, kuris lažo forma buvo 
apdirbamas tų pačių nau
jųjų bežemių arba valstie
čių, likusių savo sklypuose. 
Tuo būdu,’ ne tik daugybė 
valstiečių buvo tiesiog nu
stumta nuo savo žemės, bet 
ir kitiems dar likusiems 
valstiečiams lažo prievolės 
žymiai didėjo; ir kuo to
liau, tuo daugiau.” Panaši 
padėtis pasidarė ir Prūsijo
je, panašus likimas ištiko 
dideles lietuvių valstiečių 
mases Prūsijos valstybėje.

Lietuvių ir prūsų valstie
čių sukilimas Prūsijoj 1525 
—1528 m. buvo paskutinis 
jų mėginimas ginkluota jė
ga išsivaduoti iš kryžiuotiš- 
kųjų užkariautojų palikuo
nių jungo. Tas mėginimas, 
kurį Lietuvos feodalai išda
vė, buvo kruvinai nuslopin
tas, ir vakariniai lietuviai 
buvo priversti ilgus amžius 
kęsti dar didesnę socialinę 
ir nacionalinę priespaudą ir 
išnaudojimą. Lietuvių, prū
sų ir iš dalies slavų žemėse 
susikūrė nauja grobikiška 
Prūsijos valstybė, kelis 
šimtmečius grėsusi Rytų 
Europčs tautoms.

Prūsijos lietuviai ir toliau 
ieškojo bendravimo su Lie
tuvos gyventojais, stengėsi 
lankytis Lietuvos kaimuose 
ir miestuose. Tuo reiškėsi 
gaivališkas jų siekimas pa
laikyti ryšius su visa lietu
vių tauta ir stiprinti savo 
atsparumą kovoje prieš vo
kiškųjų dvarininkų ir valdi
ninkų savivalę.

Tačiau šiems natūraliems 
lietuvių savitarpio ryšiams 
daug pakenkė tikybininkai. 
Prūsijos lietuviai priėmė re
formaciją, tapo liuteronais.

kietijoje po valstiečių karo,

, tariant tech
nišku posakiu, buvo “išva- 
w —”, t. y. arba nuvaryta 

I nuo žemės, arba nustumta

tį su viena trobele ir daržo

šią kryžiuočių ordino vals
tybę pasaulietiška Prūsijos- 
kunigaikštyste, o save — 
Prūsijos kunigaikščiu (1525 
m.). Katalikų bažnyčių, vie
nuolynų žemes su visais 
valstiečiais buvo atiduotos 
naujiems dvarininkams — 
buvusiems riteriams ir su- 
pasaulėjusiems vienuoliams 
bei kitiems dvasininkams, 
priėmusiems Luterio moky- 

i mą.
Didelius žemės plotus pa

siėmė sau Prūsijos kuni
gaikštis. Nauja Prūsijos 
kunigaikštystę ir jos kuni
gaikštį Albrechtą pirmiau
sia pripažino Lietuvos ir 
Lenkijos valdovas Žygiman
tas Senasis, priėmęs iš jo 
Krokuvoje vasališkumo 
priesaiką ir pažadėjęs jam 
pagalbą.

Naujasis Prūsijos kuni
gaikštis ėmėsi priemonių 
nuslopinti sukilusių valstie
čių judėjimui.

Tuo tarpu valstiečiai te
bekovojo su feodalais, už
imdami jų dvarus ir nai
kindami juos pačius.

Lietuvių valstiečių gink- 
i luoti būriai naikino feodalų- 
dvarus Labguvos, Klaipė
dos ir kitose apylinkėse, pa
galiau stipriomis jėgomis 
patraukė prieš Karaliaučių.

I Karaliaučiaus pirkliai, val
dininkai ir apskritai miesto 
turtingieji gyventojai, nu
sigandę revoliucinių vals
tiečių, apgaulingu būdu 
sutrukdė jų kovos vystymą
si, pažadėdami padėti jiems 
prieš feodalus ir kunigaikš
tį, o paskui patys padėjo 
feodalams slopinti valstie
čių kovą.

Kunigaikštis Albrechtas, 
remdamasis feodalais ir 
turtingaisiais miestiečiais, 
klastingai atviliojo 4000 vai- Tuo pasinaudodami, liute- 
stiečių prie Karaliaučiaus, 
pažadėdamas jiems savo 
malonę, o paskui žiauriai 
susidorojo su valstiečių va
dais, daugelį jų nužudyda
mas.

Lietuvių valstiečių kova 
Prūsijoje, turėjusi ir nacio
nalinio pasipriešinimo at
spalvį, truko iki 1528 metų, 
kol Prūsijos feodalams ga
lutinai pavyko kruvinai su
sidoroti su sukilusiais vals
tiečiais.

Nuslopinę revoliucinį val
stiečių judėjimą, Prūsijos 
kunigaikštis ir feodalai dar 
labiau sustiprino baudžiavi
nį išnaudojimą, padaryda
mi baudžiauninkais didelę 
dalį ir tų valstiečių, kurie 
iki tol buvo laisvi ar pusiau 
laisvi. “Vos tik spėjo šiau
rės rytų Vokietijos valstie
čiai priimti iluteronybę, ir 
jie iš laisvų žmonių buvo 
degraduoti į baudžiaunin
kus” (K. Marksas ir F. En
gelsas, Rinktiniai raštai II 
t., 90 psl.) rašė F. Engelsas. 
Baudžiauninkų padėtis Prū
sijos kunigaikštystėje žy
miai pasunkėjo. Riteriai, ta
pę dvarininkais, norėdami 
greičiau pralobti ir daugiau 
žemės ūkio gaminių mesti į

| rinką, labai dažnai grobė vėliau Prancūzija.

ronų dvasininkai Prūsijoje 
ir katalikų dvasininkai Lie
tuvoje visaip trukdė lietu
vių—liuteronų bendravimą 
su lietuviais—katalikais,
stengėsi kurstyti juos vie
nus prieš kitus ir tuo žy
miai prisidėjo prie Prūsijos 
lietuvių nacionalinio išsiva
davimo judėjimo susilpnini- 
mo, iš esmės padėjo Prūsi
jos valdovams įsitvirtinti 
lietuvių žemėse.

(Nurašė iš Lietuvos TSR 
istorijos pirmojo tomo, pus
lapių 175-6-7-8-to, M. Uždą- 
vinis, Norwood, Mass.).

Maskva.—čia vieši Ang
lijos profesinių sąjungų 
(darbo unijų) Centrinės 
tarybos veikėjų delegacija. 
Jie taipgi aplankys Lenin
gradą ir Tbilisį.

Tokio. — Japonija jau 
pravedė bandymą, ir arti
miausiu laiku paleis j or
bitą aplink Žemę palydovą, 
satelitą. Iki šiol tik trys 
kraštai tą pasiekė: pirmo
ji buvo Tarybų Sąjunga, 
paskui sekė Amerika, o dar
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Čia mokosi angliškai
Vos peržengus Vilniaus (plačiai susirašinėja su viso*9 Salomėjos Nėries vardo vi

durinės mokyklos duris, su
siduri su neįprastais Lietu
voje dalykais. Angliški už
rašai ant klasių, kabinetų 
durų, ant sienų angliški 
plakatai, koridoriuose per
traukų metu šalia lietuvių 
išgirsi anglų kalbų. Šioje 

tVilniaus mokykloje — su
stiprintas anglų kalbos kur
sas.

Anglų kalba dėstoma ir 
^'daugelyje kitų vidurinių 

bendrojo lavinimo mokyklų. 
Užsienio kalbos mokomasi
daugiau kaip pusėje visų 
Lietuvos mokyklų. Kita pu
sė mokosi vokiečių bei 
prancūzų kalbų. Visur už
sienio kalbos būna po 2—3 
pamokas per savaitę, pra
dedant nuo 5 klasės. Čia gi, 
Salomėjos Nėries vardo 
mokykloje, anglų kalba dės
toma taip, kaip ir gimtoji, 
lietuvių, kalba, nuo pat pir
mos klasės. Jau pirmos kla
sės mokiniai turi dvi anglų 
kalbos pamokas per savaitę, 
antros — tris, trečia ir ket
virta klasė po keturias, to
liau po penkias ir šešias pa
mokas per savaitę.

Pradedant devintąją kla
se, greta kalbos dėstoma ir 
anglų literatūra.

Moksleiviai plači a i su
pažindinami su anglų ir 
amerikiečių rašytojais. Li
teratūra, suprantama, dės- 
t o m a angliškai. Be to, 
moksleivi a i praktikuojasi 
versti techninės literatūros 
tekstus.

Per anglų kalbos pamo
kas klasė skirstoma į tris 
grupes po—12 žmonių. 
Kiekviena grupė turi savo 
mokytojų. Iš 63 mokyklos 
mokytojų 20 dėsto anglų 
kalbų ir literatūrų. Tad su 

1 moksleiviais galima dirbti 
beveik individualiai.

Mokykloje yra specialūs 
anglų kalbos kabinetai, ap
rūpinti literatūra, įvairio- 

* mis mokslo priemonėmis, 
sėkmingai nau d o j a m o s 
plokštelės, magnetofoniniai 
įrašai, mokomieji kinofil- 
mai. Yra ir anglų kalbos 
būrelis, kurio nariai dar 
plačiau, negu visi, gilinasi į 
anglų kalbų, renka medžia
gų apie įžymiausius angliš
kai rašiusius rašytojus.

Yra mokykloje ir laiškų 
mėgėjų klubas. Jo nariai 

r

PITTSBURGH, PA.

Juozas Miliauskas
Mirė rugsėjo 13 d., 1966

LLD 87 kuopos valdyba ir nariai reiškia širdin
gų užuojautų velionio žmonai Onai, posūniui Vy
tautui Remeikiui, seserei Petronei, jos Vyrui Mo
tiejui ir jų visai šeimai. Taipgi giminėms ir drau
gams.

— LLD 87 kuopa 
Valdyba ir nariai

LAWRENCE, MASS.

Magdalena Vaitkūniene
Mirė rugšėjo 3, 1966

* Mes liekame liūdėsyj netekę mylimos motinėlės.

Sally Amshy, duktė
M Charles Arftshy/ žentas

Ona Gelažaudfienė, sesutė 
Ona Vai tk ii na s, marti

Taipgi giminės ir drangai.

pasaulio mokykliniu jauni
mu. Suprantama, daugiau
sia laiškais keičiamasi su 
pačia Anglija. Salomėjos 
Nėries mokyklos mokslei
viams rašo Dave Keys, Les
ley Campbell, Mar garet 
Watson iš Londono, Julie 
Wright iš Liverpulio, Mar
garet Keiri iš Airijos ir 
daugelis kitų. Toks susira
šinėjimas ne tik stiprina
moksleivių anglų kalbos ži
nias, bet ir vaikų draugys
tę. v 1 •Mokykloje dažnai rengia-
mi vakarai tėvams ir visuo
menei. Štai viename pasku
tinių tokių vakarų, kuris 
buvo skirtas prasidedan- 
č i o m s pavasario atosto
goms, mažieji pašoko ang
liškus šokius, žaidė žaidi
mus, padainavo dainelių. 
Vyresnieji patodė ištraukas 
iš Marko Tveno “Tomo So
jerio nuotykių”, O’Henrio 
apsakymo “Paskutinis la
pas” ir Bernardo Šo “Pig- 
maliono”..

Mokyklos mokymo dalies 
vedėja K. Kajeckaitė papa
sakojo apie problemas, su 
kuriomis susiduriama.

—I mūsų mokyklų labai 
daug tėvų nori leisti sa
vo vaikus,- pasakė ji. — 
Deja, iš 43 tūkstančių bend
rojo lav i n i m o mokyklų 
moksleivių mes galime pri
imti tik 1,100/ Vilniuje yra 
dar viena vidurinė mokyk
la, kur, panašiai kaip pas 
mus, sustiprintai dėstoma 
angliškai, ir viena, kurioje 
mokoma vokiškai/ Bet to 
mažoka. Kuris gi tėvų ne
norės, kad vaikas, baigęs 
vidurinę mokyklų, g e rai 
mokėtų užsienio kalbų?

Turime nemažų rūpestį ir 
su mokytojais. Viln i a u s 
aukštosios mokyklos — uni
versitetas ir Pedagoginis 
institutas — paruošia gerus 
anglų kalbos ir literatūros 
dėstytojus, o štai kitų daly
kų specialistų, kurie galėtų 
dėstyti angliškai, trūksta. 
Vis dėlto nuo ateinančių 
mokslo metų pradėsime 
dėstyti angliškai geografi
jų, o vėliau ir istorijų.

Salomėjos Nėries vardo 
vidurinė mokykla ne išimtis 
Lietuvoje. Tokių mokyklų, 
kur ypač skiriamas dėme
sys užsienio kalbai, yra vi
suose didesniuose Lietuvos 

miestuose. Pagal Švietimo 
ministerijos apskaič i a v i- 
mus, šių mokyklų visiškai 
pakanka aprūpinti kraštų 
užsienio kalbas žinančiais 
žmonėmis. Tuo labiau, kad 
užsienio kalbos dėstomos ir 
visose kitose mokyklose, be 
to, organizuojami įvairūs 
kursai, individualios pamo
kos. Taigi, kiekvienas no
rintis gali išmokti anglų ar 
kuria kitų užsienio kalbų

B. Akstinas

Statomi vis aukštesni 
namai

VILNIUS.—Masinei sta- 
tybai respublikos miestuo
se patvirtintas dvylikos 
aukštų surenkamo gyvena
mojo namo projektas. Jo 
autorius — Miestų statybos 
projektavimo instituto ar
chitektas B. Krūminis, kon
struktorius—inžinierius V. 
Zubrus.

Name numatyta 60 bu
tų po tris, du ir vienų kam
barį. Žemutiniame aukšte 
suprojektuoti bendri san
dėliai dviračiams ir vaikų 
vežimėliams bei techninės 
patalpos.

Kuo butai šiame name 
skirsis nuo butų dabar sta
tomuose penkių ir devynių 
aukštų namuose?

Visi jie bus koridorinės 
sistemos. Koridorius pla
tus — iki pusantro metro. 
Jame numatyta vieta dra
bužinei. Virtuvė irgi žy
miai didesnė. Kiekviena
me bute bus ūkinis sandė
liukas. Išvengta ilgų ir 
siaurų kambarių. Vonia 
atskirta nuo sanita r i n i o 
mazgo.

Name bus du liftai. Vie
nas jų gali kilnoti baldus. 
Kiekviename aukšte numa
tyti šiukšlių nuleidėjai. Na
me bus įrengti visi šiuo
laikiniai patogumai.

Dvylikaaukštis namas tu
rės nauja architektūrinę 
išraiška. Pietų pusės fasa
de daug stiklo. Juostinės 
keramazito plokštės, kabi
namos tarp aukštų, bus ap
dailintos balto stiklo plokš
telėmis, o stulpeliai tarp 
langų — spalvotomis plokš
tėmis. Lodžijos, išdėstytos 
Visuose namo kampuose, 
aptveriamos gelžbetoninė
mis plokštėmis, apdailinto
mis baltu stiklu.

Kadangi naujasis namas 
aukštas (jo planas — nedi
delio stačiakampio formos), 
jis žymiai pagyvins stato
mus m i k r o r a j onus, bus 
kontrastu penkiaaukščiams 
namams.

Pirmųjį dvylikaaukštį na
mų numatyta pastatyti se
kančiais metais naujajame 
Vilniaus mikrorajone, esan
čiame kairiojoje Neries pu
sėje priešais Valakampius.

L. E.

SO. BOSTON, MASS.

IŠLEISTUVIŲ BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 2-ra Kuopa

Draugams M. ir F. Kvetkams
Kurie per daugelį metų darbavosi- pažangiajame 

judėjime Bostone, o dabar nusitarė apsigyventi 
Floridoj.

Sekmadienį, Spalio 2, 1966
1 vai. dienų —:— 318 W. Broadway
Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, palinkėti draugams Kvetkam daug laimės 
gyventi naujoj vietoj.

— Komisija

LAISVI

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 12 d. mirė Anta

nas Matulis, kuris gyveno 
netoli mūsų miesto, Levit
town, Pa. Matulis buvo 
palaidotas rugsėjo 15 d. 
Sunset Memorial Park, So
merton, Pa.

Palydovų buvo nedaug. 
Gėlių vainikų buvo 12, vie
nas nuo LLD 10 kuopos, 
kurioje velionis daug veikė.

Matulis rašė į laikraš
čius apie mūsų veikimų ir 
kitas žinias, kol sveikata 
jam leido. Jis buvo operuo
tas ir, išbuvęs ligoninėje 10 
dienų, grįžo į namus. Gy
dėsi namuose per kelis mė
nesius, daktarų priežiūroje, 
bet pasirodė, kad turi vėl 
eiti į ligoninę, kitai opera
cijai, ir išvyko liepos 21 d. 
Pergyveno tų operacijų, bet 
dar vis nesveikavo ir rug
sėjo 10 d. vėl pasidavė ope
racijai.

Po paskutinės operacijos, 
neatgavęs sųmonės, mirė 
rugsėjo 12 d.

Labai gaila netekus gero 
veiklaus draugo.

Velionis paliko žmoną 
Stefanijų, kuri randasi li
goninėje suparalyž i u o t a . 
Taipgi paliko podukrų ir 
žentų Matulevičius. Žmona 
Stefanija randasi Lower 
Bucks County Hospital, 
pergyvenusi operacijų, sun
kiai serga, nebegali kalbėti.

Širdinga užuojauta visai 
šeimai ir artimiesiems, o 
Stefanijai linkėjimai grei
tai pasveikti.

Bronisę Ramanauskienę 
ištiko žiaurus širdies smū
gis rugsėjo 8 d. Ji buvo 
skubiai nuvežta į Grand
view ligoninę,, Sellersville, 
Pa. •

B. Ramanauskienė ligoni
nėje jau antra savaitė, 
room 122. Smagu praneš
ti, kad ji ramiai ilsisi ir 
eina geryn. Lankytojams 
kol kas nepatartina jų vizi
tuoti. Geriau pasiųsti atvi
rukų bei laiškutį. Jos na
mų adresas: R. D. 1, Box 
251, Sellersville, Pa. 18960.

Širdingai linkiu laimingai 
susveikti mielajai Broni- 
sei ir būti sveikai ilgiau
sius metus.

P. VValantiene

Viena. — Čekoslovakijoje 
prasidėjo bendri čekoslova- 
kų, Sovietų, lenkų ir Rytų 
vokiečių manevrai. Priešin
gos pusės pavadintos “ru- 
žavais” ir “žaliais,” o ne 
“raudonais” ir “mėlynais,” 
kaip būdavo praeityje. Bul
garai, vengrai ir rumunai 
šiuose bendruose manev-. 
ruošė nedalyvauja, nes tu
rėjo bendrus manevrus, 
kartu su Sovietais, anks
čiau.

Chicago, Ill
Labai pavykęs priešnacinis 

mitingas
Sekmadienį, rugsėjo 18 

d., puošnioj ir didelėj salėj, 
2626 Foster Ave., įvyko ma
sinis mitingas, ruoštas Na
tional Committee to Com
bat Nazism.

Pirmininkavo žymus pro
fesinių sąjungų pareigūnas 
A b e Feinglass. Kalbėjo 
prof. B. F. Kubilius, rabi
nas Burr Yampol, taipgi 
jaunas policijos departa
mento skyriaus pareigūnas.

Laike Kubiliaus kalbos du 
žmonės supyko ir išėjo. 
Jiems nepatiko kalbėtojo 
įgyti įspūdžiai Lietuvoje. 
Bet dėl to nebuvo jokio 
nerimo.

Po Kubiliaus Yampolis 
plačiai kalbėjo apie Lietu
voje mažumų teises, religi
nę laisvę, apie gražų jo su
tikima ir net pakvietimų 
dalyvauti Aukščiausio teis
mo posėdyje.

Jis gavęs daug reikalin
gų informacijų apie naci
nius kriminalistus, nužu
džiusius Lietuvoje 56,000 
žmonių. Sakė ir liudininkų 
iš Lietuvos atvyks, kai bus 
užvestos bylos prieš čia gy- 
vehančius žudikus.

Jis taipgi kalbėjo apie 
įspūdžius Lenkijoje ir Ry
tinėje Vokietijoje.

Jis yra geras kalbėtojas.
Pradžioje ir pabaigoje jis 

kalbėjo apie amerikinius ir 
atbėgusius iš kitur nacius 
ir ragino kovoti prieš fa
šizmą.

Po jo kalbėjo jaunas po
licijos departamento parei
gūnas ir daugelį nustebino. 
Jau pirmiau viename mi
tinge policija pasirodė na
ciams priešinga. Čia jos 
dalyvavimas dar geriau at- 
sirekomendavo.

Pirmini n k a s Feinglass 
įžanginėje ir užbaigos kal
bose karštai ragino veikti 
prieš nacizmų-fašizmų da
bar, kad nebūtų per vėlu. 
Jis paprašė aukų tam rei
kalui.

Dalyvavo daug žmonių. 
Didžiulė salė buvo apypilnė.

Mitingas baigtas entuzi
astingai.

Daug biųletinio “Combat” 
ir antifašistinės literatūros 
parduota.

Priimtos dvi rezoliucijos 
ir pasiųstos prez. Johnso- 
nui. Vilnietis

Haverhill, Mass.
Jaij šilta vasara praėjo, 

tad mūsų organizacijos su
manė surengti skanius pie
tus sekmadienį, spalio 9 d., 
1:30 vai. po pietų, A. M. 
Kazlauskų rezidencijoje, 74 
No. Main St., Haverhillyje.

Šį pobūvį rengia LLD 
85 kuopa ir LDS 136 kuo
pa. Prašome atsilankyti ir 
paremti mūsų organizacijas 
ir laikraštį “Laisvę,” kuriai 
skiriamas šio parengimo 
pelnas. HaverhilPio lietu
viai, pasistenkime pasidar
buoti mūsų spaudai kiek 
išgalime.

Rengėjos M. Kazlauskie
nė ir A. Račkauskienė kvie
čia visus.

A. Račkauskiene
Nuo redakcijos: Girdėjo

me, kad V. Rack a u s k a s 
susirgo ir randasi ligoninė
je. Visas mūsų kolektyvas 
linkime jam greitai pa
sveikti.

Aspin, Colo. —Kerštinga 
žmona Sonja Griffin 24 m., 
papiovė Gay Barbarų Prior, 
kaip viliotojų jos vyro, su
žeidė vyrų ir pati nusižudė.

Marinai pasitraukė iš 
pozicijų prie pasienio

Saigonas. — Naudodami 
liepsnosvaidžius, mortarus 
ir kitus ginklus, amerikie
čiai marinai buvo užkaria
vę įtvirtintų vietovę G i a 
Binh apylinkėje, prie pat 
Šiaurės Vietnamo sienos. 
Tai vietovė, kurių ilgai lai
kė liaudiečiai. Bet dabar 
marinų štabas pripažįsta, 
kad amerikiečiai tų vietovę 
laikė neilgai. Požeminiuose 
tuneliuose, kurie raizgo vi
sų apylinkę/.įsitvirtinę liau
diečiai, kontratakavo ir ma
rinai buvo priversti trauk
tis.

Amerikiečiai taipgi pra
neša, kad demilitarizuotoje 
zonoje jie kaujasi prieš re
guliaria šiaurės Vietnamo 
divizijų, kuriai amerikie
čiai net davė pavadinimų: 
“Geltonosios žvaigždės di
vizija.” Bet Hanojaus ra
dijas sako, kad tai tik ame
rikiečių propaganda, kad 
nei Pietų Vietname, nei de
militarizuotoje zonoje regu
liarių Šiaurės Vietnamo da
linių nėra.

Iš Šiaurės Vietnamo lai
kas nuo laiko į Pietus per
eina vyrai, kurie prisideda 
prie liaudiečių kovotojų, 
bet tai savanoriai, daugu
moje patys iš Pietų Viet
namo kilę.

Katzenbachas perėmė 
George Bali pareigas
Washington.—Generalinis 

prokuroras Nichola d e B . 
Katzenbachas pasitraukė iš 
savo posto, ir perėmė Vals
tybės sekretoriaus pagalbi
ninko George W. Bali parei
gas. Bali iš savo posto at
sistatydino. Lygši o 1 i n i s 
Amerikos ambasadorius 
ambasadorius Maskvoje, F. 
D. Kohleris, pakeltas į Vals
tybės sekretoriaus padėjė
ju politiniams klausimams.

Tuojau po Katzenbacho 
pasitraukimo iš generalinio 
prokuroro (teisingumo mi
nistro) vietos, visi stebėto
jai spėjo, kad naujuoju pro
kuroru bus paskirtas Or
ville L. Freemanas, lygšioli- 
nis žemės ūkio sekretorius.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalio 2-rą, rengia
ma pietūs — 1-mą valandą. Tai 
bus paskutiniai pietūs pirm parko 
uždarymo, nes uždarymo balius bus 
šeštadienį, spalio 8tą,.pradžia 5 v. v.

Prašome visus dalyvauti.
M S.

(74-75)

SO. BOSTON, MASS.
LDLD 2-ros kuopos ir LAP Klu

bo susirinkimai įvyks šeštadienį, 
spalio (October) 1 dieną, 4-tą vai 
popiet. Po susirinkimų bus kitokių 
įdomumų. Kas mylite smagiai pra
leisti vakarą, ateikite, gausit kavu
tės su užkandžiais.

Rengimo Komisija
(73-74)

CAMDEN, N. J.
LLD 133-os kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, Spalio (October) 
2 d., 2-rą vai. Vieta 811 Cherry 
Street, Gloucester, N. J., U. Gudžio- 
nienės name.

Taigi, draugai, visi pasistengkito 
būti šiame susirinkime. Turime ke
letą dalykų apkalbėti. Prie to VI 
apskrities konferencija įvyks spalio 
16 d.. , reikės paskirti delegatai į 
šią konferenciją.

A. J. Pranaitis
(74-75)

Paieškojimas
Ieškau brolio Alfonso Šibilskio. 

Palikau gyvenantį New Yorke ant 
33rd St., East. Jis turi dvi duk
teris Anelę ir Magdę ir sūnų Joną. 
Aš gyvenau Brooklyne, grįžau į 
Lietuvą 1921 m. Žinantieji apie 
brolį ir Vaikus prašomi rašyti seka
mu adresu: Povilas Šibliskis, 'Kol
ūkis “Tiesa,,” Rokiškio rajonas, 
Pandėlio paštas. Nartaikių kaimas, 
Lithuania, USSR.

5 pusi

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE
.KITCHEN HELP

Cooks, dishwashers, utility full time 
' employment.

Call between 9 AM and 3 PM
VI 8-6345

(73-75)

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

(72-75)

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)

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)

OFFSET
Plate making & stripping experience 

preferred.
MILTON C. JOHNSON CO., 

210 N. 13th St., 6th floor.
LO. 7-3127. (74-76)

ORNAMENTAL IRON WORKER- 
LAY OUT MAN for Shop. $2.80 per 
hr., time and half for overtime.

Steady employ all year around.
609-DU 7-0981.

(74-76

LAMP & FIXTURE ASSEMBLER &

WIRER

Experience required
TAUBE —LO 4-3747.

(74-76)

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 
wprk done by other help. E^ccl. 
pos. for mature woman. Reas. sal. 
Call collect, 609-UL 7-0808 or TI 
5-0093.

(72-74)

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
HAIRDRESSER, male or female, 

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

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

Pranešimas
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos turėsime susirin
kimą spalio (October) 1 dieną, šeš
tadienį, 2-rą vai. popiet, visiems na
riams žinomoje vietoje.

Girdėsime raportą r atsibuvusio 
pikniko 11-tą d. rugsėjo, taipgi tu
rėsime išrinkti delegatus į 6-tos ap
skrities konferenciją, kuri įvyks 16 
d. spalio, Chester, Pa. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti.

Kuopos Komitetas 
(73-74)
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Universitetą atidarė su 
mokytojais pikiete

St. John’s univers i t e t o 
mokslo metai rugsėjo 19-ą 
prasidėjo su mokytojų ir 
studentų pikietų. Daugu
ma studentų, vasaros metu 
buvę išsklidę vieni po kem
pes, kiti po darbus, vieni 
kitų teiravosi kaip čia kas. 
Kai ką jiems jau pasakojo 
pikietuotojų nešamos iška
bos.

Universiteto viršenybės 
nesusipratimas su mokyto
jų kolektyvu pasiekė čiu
kurą, kai universitetas pa
šalino iš pozicini 31 fakul
teto narį. Birželio 4 dieną 
unijistai mokytojai išėjo į 
streiką.

St. John’s, didžiausio ka
talikų universiteto šalyje, 
viršininkai kai kuriuos mo
kytojų prašymus patenkino, 
bet tebeatsisako pripažinti 
uniją, kaip organizuotų mo
kyt o j ų atstovę derybose 
su įstaigos viršininkais. Al
gos dabar nustatytos: lek
toriui $6,000, profesoriui 
$11,000. vyriausiam profe- 
riui $16,500.

Mokytojai reikalauja dau
giau akademinės laisvės, 
balso mokymo reikaluose,

Mokykla uždaryta jau 
antra savaitė

New Yorke, Harlemo ra
jone, yra pastatyta puiki 
vidurinė mokykla I. S. 201, 
visapusiškai modernizuota. 
Ji kainavo 5 milijonus do
lerių. Bet pirmąją mokslo 
savaitę ji išbuvo uždara, 
jos neveikia prasitęsė į ant
rąją savaitę.

Nesantaika yra dėl mo
kyklos vedėjo. Negrų va
dai reikalavo veik vienų 
negrų apgyventame rajone, 
dažnai vadinamame ghetu, 
skirti mokyklos vedėju ne
grą. Švietimo taryba pa
skyrė baltąjį, Stanley R. 
Lisserį 40 m. Negrų vado
vai protestavo. Tuomet 
tarp negrų ir mokyklų vir
šininkų buvo susiderėta, 
kad Lisseris atsistatydins, 
priims tarnyba kitur. Pa
skelbtas mokyklos atidary
mas.

Nepavyko nei šis planas. 
Iš mokytojų pasipylė pro
testai, grasinimai nemokyti 
toje mokykloje, jei Lisseris 
atstatomas. Sunku pasa
kyti, kiek tokių atsisakiu
sių dirbti mokytojų būtų 
buvę, nes mokyklų viršeny
be pasiskubino Lisserį iš 
naujo pastatyti mokyklos 
vedėju.

Paskelbtomis mokyklos 
atidarymo valandomis pra
ėjusį antradienį miestas te
bebuvo pilnas tuo klausimu 
mitingų, mitingai pilni pla
nų.

Negrų organizacijos kal

REAL ESTETE
For Sale

The Palms Apartment. The house 
has 6 rooms, pius 3 extra good ef- 
ficencies apts, plus 3 extra lots in 
back of house. Located on a big cor
ner lot. $33,000, furnished. 9 miles 
to the beach. For further informa
tion please write: A. Varnauskas, 
3525 14th St., West (Rt. 41) Bra
denton, Fla. (74-75)

HOUSE FOR SALE
FarmingvlRe, L. I.— Near Lake 

Ronkonkoma, real country. Have 
own garden, near Skiing and skat
ing. 5 room ranch, with fireplace, 
full basement. Owner will pay half 
dosing fee. $17,000. Call after 2 
PM. 516-732-6091. (73-74) 

didesnių algų, atsteigimo į 
i pozicijas pašalintųjų mo
kytojų.

Tarp pašalintųjų yra trys 
katalikų kunigai: Peter O’
Reilly, Thomas W. Berry, 
John G. Clancy.

Dėl streiko ar kitų prie
žasčių šiemet studentų įsi
rašė mažiau. Pernai buvo 
13,125, šiemet apie 12,500. 
Naujokų pernai priimta 2,- 
407, šiemet apie 1,700.

DIDŽIAUSIAS LIETUS
' Rugsėjo 21 d. New Yor- 
ko mieste per vieną parą 
iškrito arti 5 colių lietaus. 
Tokio kiekio per 24 valan
das nebuvo buvę nuo 1933. 
Seklumose užplūdo skiepus, 
kelius, subways, sutrukdė 
transportaciją.

Kadangi lietų nešė atski
ri žaibų lydimi debesys, tad 
ir krituliai nebuvo visur 
vienodi.

Dėl lietaus ir miglų dau
guma lėktuvų neišskrido, 
o atskridusieji, negalėdami 
nusileisti, dundėjo po Ken
nedy stoties apylinkę beveik 
stogais skraidydami.

tina. miestinę Švietimo ta
rybą, kad ji, prieš žmonių 
valią brukdama mokyklos 
viršininku baltąjį, pastatė 
baltuosius prieš negrus, o 
negrus prieš baltuosius.

N. Y. MIESTAS PAKELIA 
TARRNAUTOJAMS 

PENSIJAS
Miesto Taryba nutarė iš

leisti 3 milijonus dolerių 
pakėlimui pensijų miesto 
tarnautojams. Liečia 9,500 
miesto samdomų ar išrink
tų pareigūnų. Tarp jų 575 
policininkai ir gaisrininkai, 
buvę sužeisti einant parei
gas. Jiems mokės pusę to
kios sumos, kokią jie gau
tų dirbdami. Policininkų 
metinė alga buvo $9,200, 
gaisrininkų—$8,600.

Žemesniųjų kategorijų 
tarnautojų metinės pensi
jos bus. 3,000, o kitos tik 
$2,400 metams.

TĖVUI vaistas, o jo 
KŪDIKIUI NUODAS

Valdinis Sveikatos depar
tamentas raportuoja, kad 
kasmet 63 tūkstančiai ma
žamečių apsinuodija ko
kiais nors chemikalais. Iš 
jų 16 tūkstančių apsinuo
dija pasiėmę tėvų nepaslėp
to aspirino per dideles do
zes.

SPECIALŪS TAKSAI, 
SPECIALIOS BĖDOS
New Yorko miesto tary

ba paskyrė iš jau gatavojo 
iždo 5 milijonus dolerių, kad 
galėtų surinkti iš gyvento
jų naujai reikalaujamus 
miestinių pajamų taksus. 
Sako: tam reikės naujų 
raštinių, naujų blankų, nau
jų tarnautojų, naujų sek
lių taksų vogčiotojams gau
dyti.

Esą pageidavimų ir gali
mybių, kad valstijinis taksų 
surinkimo aparatas galėtų 
miestinius taksus išrinkti 
kartu su savais. Bet nie
kas apie tai nenori nė kal
bėti rinkimų metais.

! Statybininkų unija 
rems Rockefeller! fe.
New Yorko ir artimų 

apylinkių statybininkus at
stovaujanti Building and 
Construction Trades tary
ba pareiškė, kad ji rems į 
gubern a. t o r i u s dabartinį 
gubernatorių Rockefellerį, 
respublikoną.

Taryba atstovauja 255,- 
000 darbininkų. Ji per ei
lę paskiausių metų remda
vo demokratus. Tarybos 
prezidentas Brennan sako, 
jog jis neatmena, kada ta
ryba paskiausiai rėmė 
respublikoną. Tarimas 
Rockefellerį remti padary
tas remiantis jo “geru el
gesiu” su darbininkais.

Majoras neleistų tėvam 
sprendžiamo balso

Majoras Lindsay išsireiš
kė, kad miestinė Švieti
mo taryba “nugrubnagiš- 
kai” vadovavo mokyklos 
Harleme problemą. Jis sa
kė, kad mokinių tėvams 
neprivalome leisti spręsti 
mokykloms viršininkų sky
rimo reikalus, neteikti jiems 
“veto” galios.

Majoras ten, sakoma, “ne
tikėtai” buvo atvykęs pa
sižiūrėti, kur link pučia pi- 
kieto vėjas ir kokios yra 
nuotaikos esančių ginčo pa
liestos I. S. (Intermediate 
School) 201 viduje tarp 
mokytojų ir mokinių.

Pikiete rugsėjo 22 daly
vavo daugiau kaip 50 asme
nų ir daugiau kaip 100 po
licininkų komandavo pikie- 
tuotojus ir susirinkusius 
stebėtojus; 3 asmenys areš
tuoti. Rugsėjo 21-os pikie
te areštavo 5.

•Rajono gyventojai, kurių 
dauguma yra negrai ir pu- 
ertorikiečių, reikalavo skir
ti mokvklos viršininku ne
grą. Miestinė taryba pa
skyrė baltaii. Rajoniečiai 
reikalauja tėvų organizaci
jai teisės kartu su miesti
ne Švietimo taryba suręsti 
viršininku skyrimus. Tary
ba neleidžia.

Tiesa pasakius, nenuken
tėtu baltieji dėl tos vietos 
užleidimo nė^ams. Rapor
tai sako, kad 860-vje mies
to mokyklų yra tik trys 
negrai viršininkai (prin
cipais), 1 vykdomasis virši
ninkas, dar vienas yra tarp j 
užgirtų kandidatų, laukian
čių paskyrimo. Ar tai ly
gybė?

LIGONINĖSE MAŽINS 
SKAIČIŲ LOVŲ

New Yorko miesto Ligo
ninių taryba nusprendė vi
su tūkstančiu suma ž i n t i 
skaičių lovų ligoninėse. Sa
ko, kad pernai pastoviai 
buvo panaudota tik .67 iki 
78 procentų lovų.

Aiškina, kad tuo būdu 
būsią sutaupyta daug iš- 
kaščių, galės suteikti dau
giau gydytojų ir jiems pa
galbinio personalo.

Miestas dabar turi 10,000 
lovų generalinėse ligoninė
se ir 8,000 ilgiau sergan
tiems tokiomis ligomis kaip 
džiova, išprotėjimas.

New Yorko civilinių kont- 
rol i u o j a m a taryba jau 
svarstė 50 prieš policiją 
skundų. Tarybos direkto
rius Baer sako, kad apie 85 
procentai skundų be pa
grindo.

Senojo Metropolitan ope
ros pastato išsaugojimo ša
lininkai apeliavo bylą prieš 
pastato nugriovimą.

Matysime juos sekmadienį
Taigi, jau šį sekmadienį, 

spalio 2 d., matysime Nastę 
Buknienę ir Joną Lazaus
ką vaidinant “Laisvės” sa
lėje. Jie atliks spektaklius 
iš Tarybų Lietuvos gyve
nimo.

Trumpa komedija—“Mei
lė nuosavam vyrui,” tikrai 
prijuokins visus.

Taipgi, tikimės, kad jie 
abu padarys mums surpri- 
za ir suvaidins dar ir ki
tą komedijėlę.

Praėjusį trečiadienį Niu-

Nastė Buknienė
jorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkime, visos narės 
rimtai svarstė, kaip pada
ryti šį pobūvį sėkmingu. 
Juk visos norime, kad mū
sų laikraščiui “Laisvei” lik
tų kuo daugiausia pelno. O, 
kaip žinote, visas šio paren

Pagerins tarnybą Buvusiajam majorui
šalpos įstaigose paskyrė pensiją

New Yorko miestinis Wel
fare departą m e n t a s per- ■ 
tvarko savo, įstaigas prisi-i 
laikant sutarties s u Social 
Service Employees unija. 
Iki šiol vienam tarnautojui 
būdavo pavesta tvarkyti 
net 90 šeimų^ Dabar susi
derėta vienam apeiti ne 
daugiau 60. ' Tai turėtų pa
gerinti padėtį abiejų: pa- 
šalpgavio ir prižiūrovo.

Pasamdyta 418 kolegijas 
baigusių naujokų ir ketina 
samdyti daugiau. Jų alga 
bus $5,750 metams.

Nesantaika dėl I. S. 201 
mokyklos tęsiasi. Rugsėjo 
21 d. pikiete areštuoti 5 as
menys.

Newvorkieciai masiškai 
vyks į Washingtoną rugsė
jo 27 protestuoti prieš skur
dą. Demonstrantų bus iš 
daugelio miestų.

II " ...... . .. ........................ . . =====
NEW YORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Rengia “Laisves” naudai
ĮVAIRUMŲ POPIETĮ

Įvyks

Sekmadienį, spalio 2, 1966
/

Laisvės Svetainėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pradžia 1 vai. popiet Įėjimas nemokamas
Įvairumų paroda prasidės 1 vai. popiet, o programa 

prasidės 3 vai. popiet-

Programoje dalyvaus Nastė Buknienė ir Jonas Lazau
skas, visiems gerai žinomi mūsų scenų vaidintojai. Jie 
perstatys iš dabartinės Lietuvos vieną-kitą spektaklį.

Dalyvaus mūsų narės, kurios buvo nuvykusios į Tary
bų Lietuvą šiais metais — bus malonu išgirsti jų įspū
džius.

Pasitarsime apie “Laisvės” vajų — lai pradžia vajaus 
su šiuo mūsų parengimu duoda inspiracijos visiems va- 
jininkams.

Ateikite nevalgę, nes per visą dieną bus parduodami 
visokie pačių klubiečių pagaminti valgiai.

Kviečia Klubietės

gimo pelnas skiriamas 
“Laisvei.”

Valgių tikrai bus skanių, 
kurių bus galima gauti per 
visą laiką, kada tik bus 
ūpas valgyti. Vienos klu- 
bietės pasižadėjo kepti ku
gelius, kitos b 1 i n č i k u s 
(blintzes), kitos pyragų, ir 
t. t.

Trečiadienį gavome ir 
įvairių rankdarbių. Iš mū
sų ilgametės sekre torės, 
Suzanos Kazokytės, jau tu
rime jos pačios darytų ke-

Jonas Lazauskas
ramikos indelių, ir dar kai 
ką. Atėję pamatysite.

Na, o įėjimas nemoka
mas. Parengimo pradžia 1 
vai. po pietų, o programos 
pradžia 3 vai. po pietų.

Kviečiame visus.
Klubo Valdyba ir 
Parengimo Komisija

New Yorko miesto biu
džeto taryba gavo pasiūly
mą paskirti buvusiam ma
jorui Robert F. Wagner 
$19,331.88 metinės pensijos.

Tai dar ne visos jo paja
mos. Jis gauna kitus 8,000 
savo tėvo tarnybinės pensi
jos.

Taryba taipgi paskyrė 
metinę $14,408.85 pensiją 
ir buvusiam švaros depar
tamento viršininkui Frank 
J. Lucia.

New Yorko subways In
dependent linijoms ketina 
užsakyti 400 naujų pagra
žintų vagonų.

Harlemo veikėjų būrys 
sako, kad kongres manas 
Powell yra persekiojamas 
už jo veiklą negrų rasės ir 
tikrosios demokratijos pa
ramai.

Areštavo 13 įtartą 
gengsterizme

New Yorko tariamame 
gerajame rajone, Fbrest 
Hills, rugsėjo 22-os popietį 
policija areštavo 13 asme
nų. Sekliai juos įtaria esant 
organi z u o t o s gengsterių 
grupės (Mafia) vadais. 
Oficialus jiems kaltinimas 
— “bendravimas su krimi
nalistais.”

Jų į tarėjai mano, kad jie 
buvo susirinkę planuoti sa
vo veiklą plačiu plotu, nes 
tarp suimtųjų yra ne vien 
newyorkieciai, bet taip pat 
iš New Jersey, Floridos, 
Texas, Kalifornijos, Louis- 
ianos, Arizonos.

Be kitų, yra Santo Tro- 
fikante, pirm Kastro laikų 
vadovavęs gengsteri z m u i i 
Kuboje, o dabar gyvenąs 
Miamyje.

Juos suėmė skiepe La 
Stella restaurano. 102-11 
Queens Blvd. Bet ne iš 
biednystės jie turėjo skie
pe posėdžiauti. ' Inspekto
rius Garelik sako, kad jie 
dėvi $300 kostiumus, atrodo 
gerai mitę, visi turėjo po 
stambią sumele doleriu 50- 
ėmis ir 100-nėmis. Mažiau
sias suimtojo kišenėje ras
tas turtas buvo $600.

Grupėje randasi trys as
menys pernai buvę areš
tuoti tokiame pat iškilmin- 
p-arne suėmime. Atrodo, ir 
dėl šių suimtųjų “vargo” 
raudoti netenka. Fotogra
fų ir korespondentu iš kar
to prie jų neprileido, reiš
kia, priverstinio fotografa
vimo nebuvo.

NUMATYTAS GALASHA- 
WUI SKUBŪS TEISMAS

ii * ’ I . i

Numatyta teismą pradėti 
spalio 3-čią pirm trijų de
šimtų kitų asmenų, buvusių 
areštuotų pirm Galashawo 
ir kaltinamų taip pat, kaip 
jis.

Galashawo byla pasidarė 
politine byla. < Niekam ne
malonu jos maišymasis rin
kimų metu.

Tuo tarpu vyriausieji val
džios liudininkai, du 13 ir 
10 metu berniukai ir 1 mo
teris, laikomi po valdine 
sargyba dieną ir naktį.

New Yorkas. —- Konser
vatyvūs katalikai pradėjo 
išleisti savo žurnalą. Jis 
vadinsis “Triumph” (Tri
umfas). Žurnalo leidėjai sa
ko, kad dabar egzistuojan
tieji katalikiški žurnalai 
“perdaug liberališki.”

Brooklyn, N. Y.

Šiemet “Laisves” 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

Maspethe mirė 
Kasparas Malkus ,

Praeitą šeštadienį man 
teko būti dalyviu laidotu
vių Maspethe gyvenusio v 
per daugelį metų — Kaspa
ro Malkaus. Vietiniai drau
gai, jo pažįstamieji jį laikė- 
vadino keistu o Ii u. Mat, 
prieš metus ar kiek, kai 
jam padarė sunkią operaci
ją ligoninėje, tai jis tik už< 
valandos po operacijos, kė
lėsi iš lovos ir norėjo eiti 
namo, laimei, norsės pama- 
tę sulaikė, paguldė ir jau ’ 
saugojo jį kaip kokį “raš- 
tantą” ir vėliau vistiek, jau 
parėjęs iš ligoninės, ką tai- 
sunkaus pakėlė ir neužgiju
sių žaizdų susiuvimai trū
ko—pasileido ir jam teko 
vėl ligoninėn pasiduoti, už
siūti per nauja.

Dar taipgi sakoma, kad 
jis mirė nuo nepaisymo li
gos, sirgo kelias savaites 
“walking pneumonia”, at
seit, nuo karštligės. O jo 
žmona man sakė, kad vė
lesniu laiku jis smarkiai rū
kė — net iki 80 cigarečių 
kas dieną. Jo kūnas kre
matoriume buvo palaido- 
tas-sudegintas. Amžino po
ilsio tau, Kasparai.

L.

Vaikus išauginome 
aršiau žvėriuką

New Yorke sulaikyti du 
12 ir 14 metų vyrukai. 
Juos kaltina, kad jie krimi- 
nališkai sužalojo du nelai
mingus skurde nupuolusius 
Bowery gyventojus. Kaip?

Jie radę juos tarpduryje 
ant žemės miegant apipylė 
juos chemiškais degalais ir 
padegė. Frank Cassidy, 67 
metų, buvo taip užkurtas 
rugsėjo 16-ą prie 112 Mer
cer St.; kitas, Leonard ’ 
Benton, 51 m., prie 147 Mer
cer Street.

Kiti gaujos dalyviai, kurie 
buvo tebeieškomi, padegė 
Williamo C 1 a r k o plaukus 
jam pasilenkus atsigerti iš 
fontano prie Houston St. ir 
6-os Avė.

Clarkas ne už ilgo tano 
paleistas iš ligoninės, o kiti 
du tebebuvo ligoninėje kri
tiškoje pade tv j e.

Vienas apdegintųjų, Ben- 
tonas, protestantų dvasiš
kis, jau mirė.

Washingtonas.— Prezid. 
Johnsonas pažadėjo čia vie
šinčiam Filipinų preziden
tui Marcosui platesnės mi
litarises pagalbos, paskolų 
ir kitokios paramos.




