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KRISLAI
Mažoji enciklopedija. 
Šostakovičiui—60 metų! 
A. Taraška ryžtasi. 
Sekmadienį—pas moteris. 
Kinijos Respublikai—17 m.

Rašo R. Mizara
Ir mus pasiekė “Mažosios 

Lietuviškosios Tarybinės Enci
klopedijos” I-asis tomas.

Koks brangus svečias! Ir 
koks jis turtingas!

Tai dar vienas septynmylis 
žingsnis lietuviu tautos kultū
ros bare!

MLTE teturės tris tomus, 
nes tai “Mažoji” enciklopedi
ja, apimanti tik pačius svar
biausius, lietuvių istoriją ir 
kultūrą liečiančius aspektus.

Praėjusią vasarą Lietuvos 
Mokslų Akademijos preziden
tas J. Matulis man sakė:

—Išleisime “Mažąją”, iš
leisime ir Didžiąją tarybinę 
lietuviškąją enciklopediją. 
Tai būtinai padarysime! . .

Pastebėjau pirmajame tome 
nemažai ir amerikietiškų lie
tuviškų pavardžių. Šis tomas, 
beje, apima raides nuo A iki 
J.

Dėkojame vilniškiam Lietu
vių Komitetui, kuriam vado
vauja gen. V. Karvelis, už 
prisiuntimą šios brangios 
knygos, kuri mums teiks di- 
dęlę paslaugą mūsų darbuo
se.

Šių metų rugsėjo 25 dieną 
sukako 60 metų, kai gimė ge- 

, nijalusis tarybinis kompozito- 
1 rius Dmitrijus Šostakovičius. 

Abejojame, ar rasis šiandien 
nors kiek kultūriškai prasi- 
plėšęs akis žmogus, kuris ne
būtų girdėjęs (per radiją, te-

* leviziją bei iš plokštelių) Šo- 
stakovičiaus sukurtų muzikos 
garsų.

Gamta labai retai gimdo 
tokius kultūros milžinus, ko-

♦ kiuo yra šis jubiliatas!
O kai dėl jo muzikos, kita

me “Laisvės” numeryje pa
duosime Rodiono ščedrino su- 

/ glaustą pasisakymą apie tai, 
ką šostakovičius sukūrė.

Kitas straipsnis, į kurį krei
vame skaitytojų dėmesį, tai 

A. Taraškos — “Pradedame 
larbą — jaunąją kartą įrašy
ti į LDS.” Jis telpa šios die
nos “Laisvėje”.

Kalifornietis Taraška ryž
tasi pakeliauti po JAV lietu
viškus pūdymus, pasidairyti, 
pasišnekėti su žmonėmis; pa
demonstruoti tiems, kurie no
rės matyti, gerus lietuviškus 
filmus. Svarbiausia: jis ryžšis 
įtraukti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą kuo daugiau 
Amerikoje augusių žmonių.

Bus šaukiami posėdžiai, mi
tingai, susirinkimai, kuriuose 
A. Taraška dalyvaus. Jei 
mūsų veikėjai nekooperuos, 
aišku, vienam Taraškai bus 
neįmanoma gerai savo pasi
ryžimą gyveniman pravesti. 
Tad padėkime jam!

LDS prezidentas Ričardas 
Janulis Susivienijimo organe 
turi savo skyrelį, š. m. spalio 
mėn. “Tiesoje* kalbėdamas 
apie jaunimą, Ričardas sako: 

“1 think this generation is 
ready toj carry on and streng
then the LDS with new and 
active m-embers.”

— •—
Taigi spalio mėnuo jau čia 

*at—prasideda “Laisvės” va- 
s nalujiems skaitytojams 
iti, atsargos fondui sukel-

0,0 Ao.
lous pirmutinis, stojęs

>rganizacijų, atrodo, 
o Lietuvių Moterų 
jus pats pirmasis, atė-

Prezidentas tarsis 
su 'sąjungininkais'
Washingtonas.—Jau be

veik tikra, kad prez. John
sonas vyks į Filipinų sosti
nę Manilą. Spalio 18-ą ten 
prasidėsianti konferencija, 
kurią skelbia Filipinų pre
zidentas Markos, kuris ką 
tik grįžo iš Amerikos. 
Johnsonas atvyks, kad tar
tis, sako pranešimas, s u 
Amerikos “Azijos sąjungi
ninkais.”

Tie sąjungininkai yra se
kami:

Pietų Vietnamo premje
ras Ky, kuris laikosi prie 
valdžios vairo, kaip tai pri
pažįsta visi stebėtojai, tik 
Amerikos armijos malone;

Filipinai, Pietų Korėja ir 
Tailandas, trys Azijos kraš
tai, kuriuose randasi skait
lingi Amerikos kariniai da
liniai;

Australija ir Naujoji Ze
landija. kurie faktinai visai 
ne Azijos kraštai.

Ši konferencija Maniloje 
bus kaip ir Honolulu kon
ferencijos pakarto j i m a s . 
Johnsonas ten susitiko su 
Ky ir grįžęs paskelbė, kad 
Ky yra “žymiausias žmo
gus Azijoje.”

Amerikos plakatai
Tuo tarpu į viešumą vis 

labiau iškyla faktai, kaip

Negru organizacijos 
reikalauja sesijos

Washingtonas. — Visa ei
lė negrų civilinių teisių or
ganizacijų reikalauja, kad 
prez. Johnsonas sušauktų 
specialią Kongreso sesiją 
civilinių teisių įstatymo 
projektui patvirtinti. Kaip 
žinia, Atstovų butas projek
tą priėmė, ir Senate irgi 
buvo dauguma už įstatymą. 
Bet rasistai pravedė nepa
liaujamas diskusijas (fili
buster!) ir neprileido prie 
balsavimo. O kad tokias 
diskusijas nutraukti, gali 
nubalsuoti tik trijų trečda
lių dauguma. Tokios dau
gumos, betgi, nebuvo, nes 
prieš balsavo ne tik pieti
niai rasistai, bt ir šiauri
niai reakciniai respubliko
nai ir kai kurie reakciniai 
šiauriniai demokratai.

»

Specialios sesijos reika
lauja CORE, SNCC, NAA 
CP ir SOLC.

jęs laisviečiams talkon. Sek
madienį, spalio 2 dieną Mo
terų klubas ruošia spektaklį 
su įdomia programa. Visas 
parengimo pelnas skiriamas 
“Laisvei” — pasveikinti su 
55-osiomis jos gimimo metinė
mis. Prašome dalyvauti mo
terų ruošiamoje pramogoje!

šeštadienį, spalio mėn. 1 d., 
Kinijos Liaudies Respubli
ka minės savo 17-ąją metinę 
sukaktį. Pekine žada būti 
kas tai tokio didelio.

Deja, šiuo metu toje šalyje 
vykdoma “kultūrinė revoliu
cija” gali nusukti Kiniją į la
bai labai pavojingą kelią!..

Plieno darbininkų unija 
apie fašizmo stiprėjimą

Visokios nuomonės 
apie derybų viltį

Amerika tiesioginiai diriga
vo neva “rinkimus,” kurie 
prieš kelias savaites įvyko 
Pietų Vietname. Tų rinki
mų metu Saigone ir kituose 
Pietų Vietnamo miestuose 
buvo plačiai iškabinėtas 
plakatas, iliustruotas, pa
vadintas “9 punktai apie 
balsavimus.” Jis buvo, ži
noma, vietnamiečių kalba, 
ir Amerikos korespondentai 
tą plakatą labai gyrė. Da
bar New York o Times iš
kelia, kad lygiai tas pats 
plakatas, ispanų kalba, buvo 
naudojamas Dominiku res
publikos rinkimuose, ir kad 
iii autorius vra — USIA, 
Jungtinių Vai s t i j ų infor 
macijų agentūra...

Suvienytos Nacijos, N. Y. 
Beveik visos Afrikos dele
gacijos apleido salę, kuo
met kalbėjo Pietų Afrikos 
valdžios atstovas Villiersas. 
Kadangi ir šiaip mažai kas 
atėjo jo klausytis, jis kal
bėjo beveik tuščiai salei.

Saigonas. — Amerikie
čių aviacija bomba r d a v o 
Thanhoa sritį šiaurės Viet
name. Amerikiečių štabas 
sako, kad ten randasi anti- 
orlaivinės raketinės patran
kos.

Švedijos komunistai 
laimėjo rinkimuose
Stokholmas. — Švedijos 

komunistai žymiai sustipri
no savo pozicijas. Savival
dybių rinkimuose jie laimė
jo virš 6% paduotų balsų, 
tuo tarpu, kai 1962-ais me
tais jie laimėjo tik virš 4%. 
Komunistų pozicijos, sako 
Švedijos spauda, sustiprėjo 
ir darbo unijose.

Bet, nors komunistai rin- 
k i m u o s e pasiekė laimėji
mus, šalis bendrai nepasu
ko i kairę; socialdemokra
tai žymiai susilpnėjo: vieto
je 49%, kuriuos jie gavo 
praeityje, socialdemokratai 
savivaldvbių rinkimuose ga
vo tik 42%. Kadangi šie 
rinkimai ne parlamentui, 
tai jie lieka prie valdžios 
vairo, bet jeigu parlamen
to rinkimai įvyktų dabar, 
tai socialistai, po tiek me
tų, prarastų galią Švedi
joje.

Michailą Michailovas 
sėdės metus kalėjime

Zadaras. — Jugoslavijos 
teismas nuteisė vieneriems 
metams kalėjimo jauną ra
šytoją ir universiteto dėsty
toją Michailą Michailovą. 
Michailovas spausdino už
sienio spaudoje straipsnius, 
kuriuose niekino socialisti
nę santvarką Jugoslavijoje. 
Jis taipgi planavo išleisti 
nepriklausomą žurnalą, ku
riame jis planavo reikšti 
savo anti-socialistines min
tis.

Atlantic City,' N. J. — 
Plieno darbininkų unijos 
(United Steel wo r k e r s of 
America) suvažiavime, ku
riame dalyvavo 3,500 dele
gatų, unijos pirmininkas I. 
W. Abelis įspėjo apie di
dėjantį mūsų šalyje fašis
tinį pavojų. Jis sakė, kad 
Goldwaterio pralaimėjimas 
rinkimuose nereiškia, kad 
ultra-reakcininkai nugalėti. 
Abelis sakė:

“Demokr a t i j o s priešai, 
kurie norėtų užgniaužti jū
sų laisves, supančioti jus 
diktatūra, pradėti neapy
kantos orgiją, dar labai gy
vi. John Birch’d sekėjai ir 
Amerikos fašizmas stumia
si priekin su atsargiai ap-

dirbta programa, kuri sie
kia apgauti Amerikos žmo
nes ir užgrobti galią mūsų 
šalyje.” Jis sakė,, kad, bend
rai paėmus, pro-fašistinės 
jėgos stiprėja, ir kad lap
kričio rinkimuose tos jė- 
jėgos eilėje valstijų gali 
laikyti balansą.”

Suvažiavime taipgi kalbė
ta apie civilines teises ir 
apie kqvą prieš infliaciją. 
Unijos prezidentas Abelis 
savo kalboje pabrėžė, kad 
infliacijos kaltininkai yra 
didieji fabrikantai, ypatin
gai plieno kompanijos.

Karas Vietname, betgi, 
suvažiavime menkai minė
tas.

Trys nuteistieji kareiviai 
kalinami sunkiose sąlygose
New Yorkas. — Trys jau

ni kareiviai, kurie atsisa
kė kariauti Vietname, da
bar laikomi Fort Meade ka
riniame kalėjime. Jie yra 
Dennis Mora, James John
son ir David Samas. Mora 
nuteistas trejiems metami, 
kiti du—penkeriems.

Deniso Moros sesuo 
Grace Morą .• Newman šio
mis dienomis aplankė savo 
brolį kariniame kalėjime, ir 
paskui pasakojo spaudos 
korespondentams, kokiose 
sąlygose šie trys jaunuo
liai laikomi.

Jos brolis laikomas vie
nutėje, kur nėra jokių bal
dų, apart geležinės lovos. 
Patalinė atimama rytą ir 
grąžinama tik prieš pat gul
siant. Per visą dieną ka
linys neturi teisės atsisėsti 
ant geležinės lovos arba ant 
grindų — jis turi stovėti. 
Jeigu sargybinis pastebi, 
kad kalinys atsisėda, jis 
baudžiamas, priverčiant jį 
atlikti sunkią gimnastiką 
(“push-ups”).

Prie vienutės durų ant 
grindų nupiešta balta lini-

ja. Kalinys turi stovėti 
pilnai ramiai ir tiesiai, kaip 
per karinį paradą, kai ka
liniai skaičiuojami. ' Morą 
kartą stovėjo ne visai tie
siai, nes buvo baisiai pavar
gęs, negalėdamas visą die
ną atsisėsti, ir jis buvo nu
baustas — vėl sunkia gim
nastika.

Kaliniai negali gauti laiš
kų, apart nuo šeimos narių. 
Jų skaitymo medžiaga labai 
apribota.

A. J. Mušte, senas paci
fistas, kuris vadovauja ko
mitetui, kuris kovoja už tri
jų nuteistų kareivių laisvę, 
ragina visus prote s t u o t i 
prieš tokį žiaurų kalinimą. 
Jis ragina rašyti tuo reika
lu Fort Mead (Md.) kari
nio kalėjimo komandantui 
pulkininkui Cunninghamui, 
Kongreso nariams ir spau
dai.

Trys kalinami kariai, 
kurie žinomi kaip “Fort 
Hood Three” (jie pradžioje 
ėjo karinę tarnybą Fort 
Hood’e) per savo advoka
tus apeliuoja nuosprendį.

Suvienytos Nacijos, N. Y. 
— Buvęs Prancūzijos kabi
neto narys Jean Sainteny 
sugrįžo iš Vietnamo', k u r 
jis konferavo su preziden
tu Ho Či Minhu. Sainteny 
žurnale “War and Peace” 
rašo, kad Šiaurės Vietna
mas pasirengęs dalyvauti 
derybose dviem sąlygom: 
amerikiečiai turi pradėti 
ištraukti savo jėgas iš Pie
tų Vietnamo, ir Pietų Viet
namo Išsilaisvinimo fron
tas (taip vadinamas Viet- 
kongas) turi dalyvauti de
rybose. Sainteny sako, kad 
tai didelė nuolaida iš liau- 
diečių pusės, nes iki šiol są
lyga. buvo, kad derybos ga
li prasidėti tik po to, kai 
amerikiečiai ištrauks visas 
karines pajėgas.

Iš Hanojaus tuo tarpu 
ateina žinios, kad Šiaurės 
Vietnamo premjeras Pham 
Van Dongas savo kalboje 
apibūdino Amerikos dele
gato Goldbergo pasiūlymus 
kaip apgaulingus ir hipokri- 
tiškus. Š. Vietnamo spau
da sako, kad Amerika ne, 
tik nenlanuoja sustabdyti 
kara Vietname, bet turi 
smulkmeniškus planus, kaip 
jį išplėsti visoje Pietryti
nėje Azijoje.

Iš Londono tuo tarpu

pranešama, kad britų filo
sofas Bertrandas Russelis 
ir grupė kitų intelektualų 
planuoja suorg a n i z u o t i 
tarptautinį teismą, kuria
me prezidentas Johnsonas, 
Ruskas ir McNamara bus 
teisimi kaip karo krimina
listai. Buvo planuota tą 
teismą laikyti Paryžiuje, 
bet Prancūzijos valdžia at
sisakė duoti leidimą. Ma
noma, kad jis bus laikytas 
Šveicarijoje.

Havana. — Kubos 12-ame 
profesinių sąjungų (darbo 
uniiu) suvažiavime kaip 
broliškas delegatas dalyva
vo Pietų Vietnamo Nacio
nalinio išsilaisvinimo fron
to darbo unijų komiteto 
narvs Le May. Jis buvo 
sutiktas griausmingais ap
lodismentais. Le Mav dė
kojo kubiečiams darbinin
kams už duodamą pagalbą 
Vietnamo žmonėms.

Sana, Jemenas. — Jeme
ne sudarytas naujas kabi
netas, kuris pilnai pritaria 
,b e n d r a d a r b iavimui su 
Eigiptu. Premjeras Al Am- 
ris yra tvirtas respublikie- 
tis, stojas prieš kompromi
sus su Saudi-Arabija.

Trumpai iš visur
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos eksportas į Š. Vietna
mą 1965-ais metais buvo 
67 milijonų rublių vertės, 
vietoje 42 milijonų rublių 
1964 metais. Eksportas Ki- 
nijon irgi padidėjo, nežiū
rint santykių įtem p i m o : 
1964-ais metais Sovietai 
eksportavo į Kiniją 122 mi
lijonų rublių vertės prekių, 
o 1965-ais metais 172 mili
jonų rublių.

Washingtonas. — Gauta 
žinių, kad Kinija ginkluo
ja arabų legionus, kurie 
organizuojami Palest i n o s 
atkariavimui.

Vėliausios žinios
United Nations, N. Y.— 

Prancūzijos užsienio reika
lų ministras Murville, kal
bėdamas Jungtinių Tautų 
asamblėjoje, reikalavo, kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos vykdytų taiką Vietna
me.

San Franciscco. — šiame 
mieste įvyko didžiulės riau
šės; gubernatorius Brown 
pašaukė tūkstančius valsti- 
jinės kariuomenės tvarkai 
palaikyti.

Tarybinis korespondentas 
aprašo įvykius Kinijoje

New Yorkas. — Vietinis 
Times cituoja iš Maskvos 
“Komsomolskaja P r a vda” 
puslapių to laikraščio ko
respondento pranešimą apie 
įvykius Kinijoje. Tarybinis 
korespondentas sako, kad 
Kinijos mokyklos šiuo me
tu beveik neveikia tikra to 
žodžio prasme. Vietoje re
guliarių klasių, mokiniai 
pašvenčia visą laiką taip 
v a d i n a m ai “proletarinei 
kultūrinei revoliucijai”—jie 
maršuoja gatvėse su rau
donais raiščiais ant ranko
vių, rašo proklamacijas ir 
plakatus, kaltina mokytojus 
ir kitus, kuriuos tik įtaria, 
“revizionizme.”

Dažnai galima matyti vai-

kus su knygomis, sako 
“Komsomolskaja Pravda,” 
bet tai ne vaikai einą į mo
kyklą, bet nešą knygas su
naikinimui — nešą konfis- 
konfiskuotas knygas, kurių 
turinys neatitinka Mao min
čiai. “Ir tas vyksta šalyje, 
kurios žmonės pirmi pradė
jo gaminti popierių ir išra
do spaudą,” sako tarybinis 
laikraštis.

Sao Paulo. — Brazilijos 
policija suėmė 30 studentų, 
kurie dalyvavo demonstra
cijoje prieš Branco valdžią. 
Policija taipgi sumušė kelis 
demonstrantus.

Lagos, Nigerija. — Pla
nuojama leisti Nigerijos 
Rytų, Vakarų ir Pietų pro
vincijoms sudaryti atski
ras kariuomenes.

Detroitas. — Fordo kom
panija sako, kad jos auto
mobiliai bus vidutiniai $.1.12 
brangesni, negu praeitais 
metais.

Atlanta, Georigia. — Čia 
mirė įžymi amerikinė rašy
toja ir kovotoja už žmonių 
pilietines teises, Lillian 
Smith, sulaukusi 68 metų 
metų amžiaus.

Atlanta. — Pirminiuose
Demokratu partijos balsa
vimuose už kandidatus į 
Georgia valstijos guberna
toriaus vietą laimėjo aštrus 
rasistas Lester Maddox.

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kanc 1 e r i s Er- 
hardas konferavo su prez. 
Johnsonu.

Pekingas.—Kinija šį šeš
tadienį mini savo revoliuci
jos sukaktį. Visas miestas 
jau papuoštas raudonomis 
vėliavomis, kolum n o m i s, 
raudonomis neono šviesos 
žvaigždėmis ir t. t.

Maskva. — Pravda sako, 
kad kas vyksta Kinijoje, 
yra tikrai tragiška. Prav
da išreiškia viltį, kad svei
kieji elementai Kinijos ko
munistuose anksčiau ar 
vėliau perims galią ir Ki
nija grįš į normalų kelią.

Maskva. — Tarybinis ko- 
responden tas Potiomkinas 
sako, kad Alžyro valdžia 
tęsia žemės reformą.

Daka. — Dideli potvyniai 
vyko Rytų Pakistane. 50,- 
000 gyventojų turėjo būti 
evakuoti iš jų namų.
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Šiy mėty spalio menesį
KAIP JAU ŽINOMA, popiežius Povilas Vl-asis iš

leido encikliką, įsakydamas visiems katalikams spalio 
mėnesį kalbėti rožančių, prašant dievo, kad jis apšviestų 
JAV valdžios protą, kad ji baigtų karą Vietname.

Popiežius nori, kad katalikai kalbėtų rožančių ir 
už tai, kad pasaulyje gyvuotų taika, kad nebūtų masi
nių žmonių žudynių.

Angliškasis liaudies laikraštis “The Worker” dėl 
to sako, jog Amerikos liaudis mielai pritaria popie
žiaus kreipimuisi į viso pasaulio katalikus, kad spalio 
mėnesį paskirtų veiklai už taiką Vietname.

Aiškus dalykas, jeigu doras katalikas, paklausęs po
piežiaus, “nobažnai” kalbės rožančių už karo baigimą 
Vietname, tai jis, po rožančiaus atkalbėjimo, supras ir 
suras būdus, ką daryti, kad būtų pastotas kelias Viet
namu? karui.

Laikraštis teisingai primena, kad taikos sudarymas 
Vietname nėra ir negali būti tik Romos katalikų užda
vinys—tai visos liaudies, visų dorų žmonių uždavinys, 
nežiūrint, kokios jie būtų pasaulėžiūros.

MUMS, PAŽANGIEČIAMS, “Laisvės” laikraščio 
patriotams, spalio mėnuo brangus tuo, kad su juo pra
dedame savo vajų naujiems skaitytojams gauti, senoms 
prenumeratoms atnaujinti ir $10,000 atsargos fondui su
kelti.

Mūsų darbas, tačiau, nė kiek neprieštaraus tiems, 
kurie melsis ir savaip veiks, kad karas Vietname būtų 
baigtas.

Mūsų laikraštis per 55 savo gyvavimo metus nuo
lat kovojo už taiką pasaulyje. Jis tą kovą tebetęsia ir 
šiuo metu!

Mes raginame katalikus darbo žmones, kad jie už
sisakytų mūsų laikraštį. . .

rybinė vyriausybė taip pat 
daug pastangų padėjo kon
fliktui Vietname taikiai sure
guliuoti. Bet dėl to, jog JAV 
neatsisako karo eskalavimo 
politikos, padėtis Vietname 
ir toliau gresia rimtais pavo
jais visai planetai.

Tad, kad būtų padarytas 
galas karui Pietryčių Azijoje, 
reikalingos sutelktos visų tai
kos jėgų pastangos. Todėl 
Tarybų Sąjunga ryžtingai re
mia taikos jėgų konsolidavi
mo procesus, palaiko visus ju
dėjimus, visus aktus, nukreip
tus prieš karą, už taiką ir 
tautų saugumą, nežiūrint, ko
kių pažiūrų, ideologinių įsiti
kinimų bebūtų žmonės, daly
vaujantieji tokiuose žygiuose.

Štai kodėl tarybiniai žmo
nės, be abejo, parems kiek
vienas puošįrdžiąs pastangas 
ginti taiką, jų ta^rpe ir katali
kų bažnyčios pastangas. Ta
rybinė liaudis visuomet su vi
sais, kas kovoja prieš karą, 
kam iš tikrųjų,brangi taika.

Retas šiandien atsitikimas
PASIBAIGĖ PLIENO PRAMONĖS darbininkų 

unijos — United Steelworkers of America — 13-asis dvi- 
metinis suvažiavimas, vykęs Atlantic City, N. J. Su
važiavimas buvo didelis — didesnis negu bet kuris kitas 
tos unijos istorijoje. Dalyvavo 3,500 delegatų. Kodėl 
taip?

Angliško laikraščio “The Worker” korespondentas 
aiškina, jog tai buvo dėl to, kad unija turi savo prezi
dentu geresnį asmenį. Juo yra, kaip žinia, I. W. Abel, 
išrinktas prieš apie dvejus metus. Unijos kasininku- 
sekretorium yra Walter J. Burke, o viceprezidentas— 
Joseph P. Maloney.

Įdomiausias, tačiau, dalykas yra tas: suvažiavimui 
buvo pranešta, kad per pastaruosius dvejus metus į 
uniją buvo įtraukta 77,000 naujų darbininkų. Plieninin- 
kai savo unijoje turi daugiau kaip vieną milijoną narių. 
“Įdomiausias” sakome dėl to, kad šiuo metu dauguma 
darbo unijų narių skaičiumi mažėja; tik tymsterių uni
ja vis tebeauga; ji gali netrukus pasiekti dviejų mi
lijonų narių skaičių.

Suvažiavinle buvo plačiai diskusuotas infliacijos pa
vojus, taip pat civilinių žmonių teisės, jų gynimas.

Tokios darbo unijos, kaip plieno, kaip automobilių 
pramonės, kaip tymsterių, — jei tik jos pasiryžtų, su
vaidintų labai teigiamą vaidmenį civilinių teisių gynimo 
srityje, taip pat ir taikos išlaikyme pasaulyje.

VILNIAUS “TIESA” DĖL 
POPIEŽIAUS 
ENCIKLIKOS

Po to, kai popiežius Po
vilas Vl-asis išleido encik
liką, raginančią melstis ir 
kovoti už karo - baigimą 
Vietname, Vilniaus “Tiesa” 
(š. m. rugs. 21 d. laidoje) 
savo kolumnisto S. Š. lūpo
mis, šitaip kovą dėl taikos 
aptaria:

Spaudoje paskelbta, kad po
piežius Povilas VI kreipėsi į 
katalikų bažnyčią enciklika, 
kurioje paskelbė spalio 4 die
ną “Taikos diena” visiems ka
talikams.

“Vis grėsmingesnė darosi 
visa apimanti ir siaubinga ne
laimė, kuri iškilo žmonių gi
minei, nes vis dar vyksta kru
vina kova, ypač Rytų Azijos 
rajonuose, ir siaučia karas,-— 
sakoma popiežiaus encikliko
je. — Todėl mes jaučiame, 
jog būtina vėl ir dar primyg
tiniau pamėginti padaryti vis
ką, ką leidžia mūsų jėgos, 
kad būtų užtikrinta taika”.

Netenka abejoti, kad ši po
piežiaus enciklika atspindi 
plačiųjų katalikų masių susi
rūpinimą dėl dabartinės tarp
tautinės padėties.

Karo liepsna Pietryčių Azi
joje ir toliau plečiasi bei stip
rėja. Amerikiniai barbarai 
napalmu ir fosforo bombomis 
degina vietnamiečių žemę, 
šimtais ir tūkstančiais žudo 
šios tiek daug iškankintos ša
lies žmones, moteris, vaikus 
ir senelius. Naudojamos du
jos ir kitos nuodingos chemi
nės medžiagos, kokių neišdrį
so pavartoti dargi tokie van
dalai, kaip hitlerininkai. O į 
Pietų Vietnamą vis metamos 
naujos interventų pajėgos. 
Neseniai organizuotą rinkimi
nį blefą Pietų Vietname ir dėl 
jo sukeltą propagandinį triuk
šmą prezidentas Džonsonas 
dabar ' panaudoja savo kari
niams kontingentams Pietų 
Vietname padidinti. Toliau 
nesiliauja amerikinių oro pi
ratų antpuoliai prieš Vietna
mo Demokratinę Respubliką. 
Griaunamos užtvankos, ardo
mi geležinkeliai, sprogdina
mos mokyklos. Agresoriai, 
matydami, kad napalmas ir 
dujos negali palaužti vietna
miečių tautos ryžto, siekia vi
sokiomis priemonėmis atimti 
iš vietnamiečių maisto šalti
nius ir smaugti bado letena.

Vietnamo karo problema 
jau seniai peržengė Pietryčių 
Azijos ribą ir virto pasauline 
problema. Ir tai visiškai su
prantama, nes dabartinėmis 
sąlygomis bet koks vietinis 
karas gali bematant virsti pa
sauline termobranduoline ka
tastrofa, kurios masto didu
mą ir padarinių baisumą dar
gi sunku numatyti.

Todėl viso pasaulio taikin
gosios jėgos deda pastangas, 
kad būtų užkirstas kelias ka
rui plisti, atkurta taika Piet
ryčių Azijoje.

Nuosekliai ir ryžtingai už 
taiką kovoja Tarybų Sąjunga. 
Tai jos iniciatyva ir pastan
gomis buvo užgesintas karo 
židinys Indostane. Ir už tai 
mūsų šaliai dėkoja visų že
mynų taikingosios tautos. Ta-

leties metikai: lenkas Nikitiukas ir lie tuvė pasaulio eks. rekordininkė Birutė 
Kalėdienė, laimėję savo rungtis, stebi tolimesnes kovas. (Juknevičiaus nuotr.)

ČEKŲ DAINA APIE 
LIETUVI ŽYGIMANTĄ 
KARIBUTĄ

Žurnalas “Mokslas ir Gy
venimas” rašo:

Husitų karų metu (1420— 
1430) Čekijoje buvo sukurta 
daug kovinių dainų. Jose už
fiksuota nemaža svarbių įvy
kių, ir dainos yra lyg savotiš
ki kovų metraščiai.

Viena populiariausių buvo 
daina apie mūšį prie Ustės. 
Jame Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytauto brolio Žygi
manto Kaributo ir čekų kar
vedžio Prokopo Ilgojo vado
vaujami husitai 1426 m. bir
želio 16 d. nugalėjo vokie
čius. Kaributo kariuomenę 
sudarė Lenkijos ir Lietuvos 
savanoriai.

Dainoje Į<eletą kartų mini
mas Kaributas ir jo didvyriš
kumas. Štai kai kurios dainos 
ištraukos.
; ;Surinkusi didelę kariuome
nę, į-čeką ženię įsiveržė sak- 
sų kunigaikštienė. /

“Apie tai išgirdo prahicčiai, 
ponai, riteriai, bajorai 
dvi kariaunos: Prahos, Taboro, 
ir Žygimantas, kunigaikštis

i Lietuvos.”
. Jis žmones mūšiui ruošė.” 

žemiečiams gerą, mintį 
duodamas.”

“Taip pat jo lenkai, 
čekai ir moraviečiai, 
stiprūs vyrai prahiečiai 
priešus mušė narsiai.”

------- 1......................... ............

Grenados baltieji jau 
reiškia apgailestavimą

Grenada, Miss;—300 va
dovaujančių Grenados gy
ventojų pasirašė po pareiš
kimu, kuris tilpo vietiniame 
laikraštyje. Tame pareiš
kime jie apgailestauja, kad 
rasistiniai gaivalai mokslo 
metų pradžioje puolė neg
rus vaikus, juos mušė ir 
bendrai terorizavo.

Kaip žinia, federalinis 
teismas patvarkė, kad Gre
nados policija privalo duo
ti apsaugą tiems negrų vai
kams, ir dabar jie lanko 
mokyklą po policijos prie
žiūra. Juos dabar saugo 
tie patys polięininkai, kurie 
riaušių metu anksčiau ste
bėjo, kai chuliganai kanki
no negrus, vaikučius .

Po pareiškimu pasirašiu
sieji baltieji gyventojai, jų 
tarpe eilė protestantų pas
torių, ne tik smerkia rasis
tus, bet kaltina ir save. Jie 
sako, kad kuomet tie žiau
rūs įvykiai vystėsi, jie, tai 
yra, pasirašiusieji, buvo pa
syvūs stebėtojai, nesudrau- 
dė chuliganų, ir už tai jie 
jaučiasi taipgi esą kalti.

Tuo tarpu negrų išsilais
vinimo judėjimo vadovas 
Martin Luther Kjng atvyko 
Grenadon. Jis asmeniškai 
lydėjo vaikučius į mokyklą. 
Taipgi atvyko garsi daini-

© ir

• *
Kompozitorius DMITRIS ŠOSTAKOVIČIUS, 
kuriam rugsėjo 25 d. sukako 60 m. amžiaus

Šen ir ten pasidairius
Koks tai milžiniškas skir

tumas tarp JAV išpūstos 
kaip balionas demokratijos 
ir mūsų priešų niekinamos 
Tarybinės Lietuvos. Prieš 
porą metų JAV Kongresas 
paskyrė 2 milijonus dolerių 
apsaugai savo šalies prezi
dento nuo piktadarių už
puolimų. Už kiek laiko 
pasirodė, kad dviejų milijo
nų gerai apsaugai toli gra
žu neužtenka. Todėl Kon
gresas pridėjo dar 2,000,000 
dolerių. Ir dabar preziden
tas kiekviename jo žings
nyje apsuptas gerai išlavin
tais rinktiniais sargais 
vaikšto, skrenda ir važinė
ja.

O kaip gi su Tarybų Lie
tuvos prezidento saugumu? 
Neseniai sugrįžę turistai iš 
Lietuvos pasakojo, kad Lie
tuvos prezidentas Justas 
Paleckis vaikščioja ir va
žinėja skersai ir išilgai po 
visą Lietuvą be jokių sar
gų (seklių) ii1, be baimės 
būti užpultu. : Kodėl? Šį 
klausimą išspręsti palieku 
patiems skaitytojams.

Pateko man į rankas di
doka 354 puslapių knyga 
su antrašte “Father Di
vine, Holy Husband,” para
šyta Sara Harris. Knygos 
autorė nuodugniai išnagri
nėjo 20-ojo amžiaus stebuk
ladario, “palaiminto tėvo” 
(Father Divine) religinę 
karjerą.

Jis turėjo daugiau kaip 
pusę ųiilijono juodosios ra
sės kulto sekėjų, tarp ku
rių įsijungė nemažas skai
čius ir baltųjų, net aukš
tus mokslus baigusiųjų, ku
rie paprastą eilinį negrą 
įdievino ir garbino, kaip 
kad krikščionys garbina Jė
zų Kristų.

Tikrasis jo vardas-pavar- 
dė — George Baker. Gi
męs Virginijos valstijoje 
biednų tėvų šeimoje. Pa
augęs, Baltimorėje dirbo 
daržininku. Jo biografijos 
nerašysiu, nes d-ras Petri
ką jau parašė straipsnį apie 
šį mesiją, kuris dieviškais 
bauginimais iškaulijo iš sa
vo sekėjų apie $20,000,000.

Father Divine savo raš
tinėje užlaikė 25 dailias bu
halteres, stenografes jo tur
tui tvarkyti. Ir jis nemo
kėdavo valdžiai taksų. Buvo 
Niujorko Harleme areštuo
tas už žmonių apgaudinėji
mą, bet kaip šventa, dieviš
ka esybė visuomet išsisuk
davo nuo bausmės.

ninkė Joan Baez, kuri pati 
balta. Ji'kartu su Kingu 
demonstratyviai lydėjo vai
kus.

Chuliganai tuo tarpu lai
kosi tyliai.

Father Divine išleido sa
vus dieviškus įsakymus ir 
liepė netikėti dausose esan
čiu dievu, o tik juo. Nes 
dievas nėra kokia tai dan
giška esybė, o tik papras
tas, natūralus žmogus (vy
ras). Jis uždraudė savo se
kėjoms moterims turėti ly
tinius santykius su savais 
vyrais, todėl daugelį šeimų 
išskyrė. Tačiau nežiūrint į 
“šventojo tėvo” padarytas 
kiaulystes, jo garbei rašė 
giesmes, himnus, ir t. t.

Šis apsukrus religinio kulto 
vadeiva buvo vedęs du kar
tu. Pirmoji žmona buvo 
negrė. Jai mirus, 1946 m. 

’jis apsivedė su Edna Rose 
Riching, blondine kanadie
te. Ji buvo paskelbta šven
tuoju angelu.

Father Divine mirė 1965 
metais. Jo sekėjai tikėjo, 
kad jis iš numirusių prisi
kels. Bet neprisikėlė. Ta
čiau jis užrašytas istorijoje 
su kitomis dieviškomis bū
tybėmis, kaip krikščionių 
Kristus, Mohamedas ir Bu
da. Pasaulis vėl praturtė
jo dievais.

Ak, kaip skurdu, kad mir
tis taip žiauriai nuskriau
džia mūsų organizacijas, 
prareti n d a m a jų gretas, 
susiaurindama pažangi! ju
dėjimą. Ir prieš tą baisią 
gamtinę skriaudą niekam 
negalima pasiskųsti, neigi 
užprotestuoti.

Šias pastabėles rašant, 
gaunu telefonu žinutę, kad 
mirė A. Matulis, ‘Levittown, 
Pa., ligoninėje. Jis mirė 
ant operacijos stalo. Tai 
buvo veiklus LLD 10 kuo
pos narys, laikraščio “Lais
vės” bendradarbis.

Pregresas

Washingtonas. — Dauge
lis politikierių, kurie kan
didatuoja į Kongresą, ke
liauja Vietnaman, kad pa
traukti į save dėmesį. Pen
tagonas, sakoma, labai ne
patenkintas, nes tie keliau
tojai užima nemažai laiko 
aukštuose štabuose, kur 
reikia juos priimti, infor
muoti ir, t. t.

Haga, Olandija. — Anti- 
karališki demonstrantai iš
sprogdino dūmų bombas, 
kuomet karalienė Juliana 
važiavo karietoje į parla
mento rūmus. Tarp polici
jos ir demonstrantų įvyko 
s u s i r ė m imai. . Demonst- 
rantai daugumoje buvo 
jauni studentai. Jie protes
tuoja, kadangi kara laite 
Beatricija ištekėjo už vo
kiško nacio aristokrato.

Redakcijos atsakymai
V. J. Valley. — Paskaita 
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Iš po mano balanos
Nūdien mokslas, užka

riaudamas gamtą, reikalau
ja, kad žmogus persiorien
tuotų kai kuriais klausi
mais. Vieni šių klausimų 
yra svarbūs, o kiti dar svar
besni. Sakoma, kas nemo
kės p e r s i o r ientuoti, tas 
skaudžiai nukentės arba ir 
visiškai pražus.

Nūdieninis mūsų gyveni
mas, šuoliais bėgdamas į 
priekį, duoda vis naujus 
reikalavimus, su kuriais nė
ra lengva susigyventi. Jei 
sugrįžtų mūsų prodiedu- 
kai ir pastebėtų šiuos visus 
skirtumus ir naujenybes, 
jie nusitvertų už galvos, o 
mes gi, nors ir neramiai 
gyvename, turime didelius 
trūkumus, bet, gaudami tų 
naujenybių tik po truputį 
kasdien, prie jų pripran- 
tame: imame viską — gerą 
ir blogą. Rodos, taip ir rei
kia.

Jau ir kelionės į Mėnulį 
nėra taip svarbios. Ot, tik 
dar vienas epizodas, tai ir 
viskas. O pačioje pradžio
je, kada, tos kelionės buvo 
planuojamos, kada Tarybų 
Sąjungos sputnikas pats 
pirmas iškilo į erdvę, visas 
pasaulis stebėjosi.

Tarybų Sąjungos ir JAV 
kosmonautai žada nuskris
ti į Mėnulį. O Mėnulis — 
tai jau dalis dangaus! Jei 
praeityje niekas negalėjo 
sugrįžti nei iš peklos, nei iš 
dangaus, tai dabar sugrįž
ta.

Aną dieną JAV Senato 
komisija pasišaukė apklau
sinėjimui šalies gynybos 
sekretorių poną Geo. Mac- 
Namarą, kad pastarasis pa
sakytų, ar jis siunčia į 
Vietnamą kartu su bombo
mis ir šoviniais gražnos da
lykus, kaip tai moterims 
veido dažus, tepalus, plau
kų purkštimą ir t. t. Ponas 
MacNamara nematė reikalo 
nuo gerų senatorių bent ką 
slėpti, — pripažino, kad tų 
dalykų ten buvo nusiųsta 
48 dėžės.

Bet senato komisija dar 
norėjo gauti ir k i t ą pa
slaptį, būtent, ar tiesa, kad 
12% GI Vietname serga 
lytiškomis ligomis? Kaip 
tai atsiliepia ant vietnai 
miečių, juk tai puldo jų' 
kultūrą ir dorovę? Ponas 
sekretorius nedvejojančia’ 
atsakė, kad “nuo to negali 
kentėti nei vietnamiečiai, 
nei mūsų šalies prestižas, 
nes ir mūsų didmiesčiuose 
ir pačioje sostinėje paleis
tuvystė ne paslaptis ir ly
tiškos ligos nėra nepapras
tos.”

Nekultūringa ir gana! 
Ne veltui tokia šalis, kaip 
mūsų pasikėsino užpdlti to
kią silpną šalelę, kaip) Viet
namas, ir su bombomis de
gindami tą šalį, siūlo neva 
taiką. Kas nori taikos, tas 
nemėto bombų.

Dzūkelis

NUTEISĖ Už KYŠIUS
Federalinis teisėjas Tho

mas F. Murphy nutaisė me
tams kalėjimo du( unijos 
pareigūnus: Daniel P. Mur
phy, Jr, 61 m., gyvenantį 
Maspethe, ir Albedt Men
des, 59 m., iš White Plains. 
Murphy ir Mendes yra In
ternational Association of 
Bridge, Structural Ąnd O' 
namental Ironworkers 5 
lokalo viršininkai. (

Murphy kaltinam, 
mime iš unijistus s 
čių bosų $4,100 k y: 
Mendes gavęs $575.
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Pradedame darbą - jaunąją 
kartą įrašyti į LDS

būti: Išmušimas valandos 
pradžiai šio vajaus, šio di
delio darbo LDS gyvavimo 
istorijoje.

Panašūs parengimai tu
rės pasekti, kur tik randasi 
meninių jėgų: Detroite, 
Clevelande (?), Worceste- 
ryje yra ir meninių jėgų ir 
energijos parengimui visos 
Mass, valstijos jaunakarčių 
bendrai; Hartforde, Conn., 
na, ir mūsų draugijos so- 
stamiestyje New Yorke. O 
kaip philadelphiečiai?

Mūsų visuose laikraščiuo
se greitai pasirodys paskir
stytos dienos visiems mies
tams.

Tuo tarpu širdingiausiai 
prašau visų draugių ir

Praėjusius kelius metus 
daug kalbėta Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo sei
muose ir žemesnėse įstaigo
se dėl įrašymo lietuvių jau
nosios kartos.

17-tąjame seime ir po sei
mo nusidžiaugėme, kad L- 
DS. Centro Komitete jau 
turime pusę komiteto narių 
Amerikoje gimusių ir au
gusių. Labai nusidžiaugė
me, kad draugijos prezi
dentu nariai išrinko jauną, 
energingą technikos inži
nierių Richardą Janulį, nuo 
pat vaikystės dienų užau
gusį pažangiųjų lietuvių 
tarpe, nuolatiniai pasiro
džiusį mūsų veikime, ypa
tingai, dailės.

Bet pasistatymas į drau
gijos priešakį ketvertą, 
penkiatą jaunų, energingų, 
darbščių, pasitikimų žmo
nių, anaip tol dar nereiš
kia, kad tikslas jau atsiek
tas, ypatingai, dėlto, kad 
draugijos pats svarbiausias 
—organizacinis vajaus dar
bas—yra taip platus, kaip 
plati yra ši šalis.

Pirma, reikia atsiminti, 
kad šie jauni žmonės 
dirba privatinėse pramo- 
n ė s e . Daktaras kvotėjas 
— savo profesijos pareigo
se. Jie visi, pelno sau ir sa
vo šeimoms pragyvenimą, 
dirbdami diena iš dienos.

Antra, jie visi jauni, nie
kada dar nedirbę plataus
organizacinio darbo savo 
visame gyvenime. Atsime
nu. prieš keletą mėnesių 
Ričardas, važiuodamas pro 
šalį su savo kasdieninio 
darbo pareigomis, sustojo 
pasimatyti. Tada ėjo LDS 
Centro Valdybos rinkimas. 
Jis, įsmeigęs akis j mane, 
klausė: Jei' būsiu išrinktas 
draugijos prezidentu, duok 
man pavyzdi, kaip aš turė
siu pradėti organizacinį 
darbą, kad įtraukti į LDS 
jaunąją kartą?.

Organizacinis darbas yra 
didelis, platus, ypatingai, 
kuomet mes siekiame į 
draugiją įtraukti Ameriko
je gimusius-augusius lietu
vius ir .jų šeimas; jis pa
reikalauja pačių gabiausių, 
darbščiausių jėgų paskirti 
tūkstančius valandų, nueiti 
tūkstančius žingsnių, nuva
žiuoti tūkstančius mylių 
per visą šalį, pasimatyti, 
pasikalbėti apie LDS su 
tūkstančiais amerikiečių 
lietuvių.

Aišku, kad tie keli darbš
tūs, giliai jau susidomėję 
draugija, jauni lietuviai 
atsiradę draugijos centre 
ir vienur, kitur kolonijose 
ir su geriausiais norais, su 
didžiausia energija tokio 
plataus, didelio organizaci
nio darbo negali atlikti ir 
kartu pelnyti sau, savo šei
moms pragyvenimą. Tokio 
darbo suvertimas ant jų pe
čiu, būtų prislėgimas jų pa
kilusios energijos, ūpo, pra
kilnių norų šios draugijos 
pakėlimui'.

Mes, senoji karta, savo 
gyvenimo eigoje jau esame 
nudirbę didelius organiza
cinius darbus, įsteigę pui
kius laikraščius, išleidę 
šimtus įvairių darbininkiš
kų knygų, skaitlingomis ti- 
ražomis.

Šį 'kartą, dar sukaupki
me savo jėgas, savo orga
nizacinius patyrimus, savo 
pačius geriausius norus, 
veikliausią energiją pagel
bėjimui jaunąjai kartai įsi-

kurti, įsitvirtinti, susijung
ti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Tik per seno
sios kartos lietuvių tarpi
ninkavimą, jaunoji karta 
galės susisiekti, sumegzti 
ryšius per visos šalies pla
tumą, po LDS vėliava.

Rūpindamiesi, kalbėdami 
Centro komitete, kaip pasi
ruošti, kaip pasėkmingiau- 
sia pradėti ir vesti šį dar
bą, priėjome išvadą, kad 
kas nors iš senosios kartos, 
turi pervažiuoti per visas 
lietuvių kolonijas; ten at
laikyti bendrus susirinki
mus senosios (o jei randasi 
ir jaunosios) kartos pažan
giųjų lietuvių, gyvenančių 
tame mieste. Šią kelionę at
likti Centro komitetas pa
vedė man.

Maršrutas prasidės lap-

A. Taraška

kričio-Nov. 5 d., Wiscon
sin valstijoje. Vieną dieną 
parodysiu Lietuvos filmus, 
o kitą dieną laikysime visų 
pažangiečių susirinkimą, 
pasikalbėjimui apie LDS ir 
jaunosios kartos įtraukimą 
į jį reikalais.

Kiekvienoje kolonijoje, 
pasikalbėjime peržvelgsime 
tos kolonijos lietuvius au
gusius Amerikoje ir jų šei
mas, kurie dar nėra LDS 
nariais. Ten pat, tuojau, 
draugės ir draugai pasi
skirstys, katras pas kat
ruos nueis, ar nuvažiuos į 
namus, pakalbėti, paraginti 
juos, kad stotų į LDS, ar 
kad įrašytų savo> vaikus. 
Jei atsiras kolonijų, kurio
se jaunakarčius bus galima 
sušaukti į susirinkimą, vie
toje pasiekti juos jų na
muose, pasikalbėjime bus 
galima nutarti šaukti jau- 
nakarčių susirinkimus.

Baigęs maršrutą Wiscon
sin valstijoje, persikelsiu į 
2-rąją apskritį Illinois vals
tijoje. Chicagą Lietuvos 
filmais aprūpina Misevi
čius. Bet pasikalbėjimų su
sirinkimus šauksime labai 
plačiai, labai atidžiai. Chi- 
kagoje jau turime jauna- 
karčių narių. Bet ten dirva 
yra dar plati įrašymui dar 
didelių skaičių. Dėlto, chi- 
cagiečiai turi sutelkti pa
čias geriausias, energin
giausias jėgas šio vajaus 
darbui. Laike šio vajaus 
visos šalies akys bus at
kreiptos į Chicagą.

Vajaus proga, chicagie- 
čiai turės surengti parengi
mą su menine programa, 
su šokiais. Parengimo ruo
šos darbu turės rūpintis 
jaunakarčiai —parengimas 
turi būti jauno pobūdžio. 
Jei tiks, ir jei galima į pa
rengimo programą reikia 
įjungti ir 50 metų liaudies 
rašytojo Jack Londono, 
mirties paminėjimą, kuris 
pripuola lapkričio mėn. šių 
metų.

šio parengimo šūkis turi

Tragiškai žuvo mūsų sūnus - 
d-ras Eugene Hubert Bekampis

Tragiška sūnaus mirtis 
mudu su Elzbieta labai 
smarkiai pritrenkė. T a i 
skausmas, širdgėla, kurios 
apsakyti negalima.

Eugenijus buvo mūsų vy
riausias sūnus (gimė gegu
žės 25 dieną, 1915 metais). 
Jam vardas buvo duotas 
Eugene todėl, kad tais me
tais Amerikos Socialistų 
partijos vadovu buvo Eu
gene Debs.

Eugene buvo ypatingo 
būdo jaunuolis. Jis iš pat 
jaunų dienų turėjo daug 
gerų ypatybių. Jis buvo 
sumanus, vikrus, ramus, 
jautrus, darbštus, pilnas 
energijos ir gryžto. Jo vei
das buvo giliai susikaupęs. 
Jo motina jį auklėjo su di
džiausiu prisirišimu ir ati
dumu. Jam nieko netrūko, 
bet, kadangi jo motina 1916 
metais susirgo, tai Eugeni
jų per tūlą laiką auklėjo 
Kavaliauskienė — tai mo
tina Lili jos Kavaliauskai
tės, kuri šiandien dirba 
prie “Laisvės.”

Eugene buvo auklėjamas 
laisvai. Jo protas ir jaus
mai nebuvo sukaustyti prie
tarais. Jam neteko būti 
bažnyčioje. Jis buvo visa
dos paklusnus tėvams. Jo 
nereikėio barti, ar bausti. 
Jis mylėjo mokytis ir moks
las jam sekėsi.

1926 metais Merchantvillė- 
je įsigijome valgomųjų 
daiktų krautuvę. Pradžia 
buvo sunki, varginga, nes 
biznį pradėjome be nieko. 
Pirmą savaitę iš biznio tu
rėjome ne pelno, o pajamų 
tik penkis dolerius.

Taip ir sūnaus gyvenimas 
buvo sunkus, vargingas, 
nes nuo jaunų dienų, lan
kydamas mokyklą, jau tu
rėjo padėti motinai dirbti 
krautuvėje, kadangi aš tu
rėjau dirbti dirbtuvėje.

Mūsų biznis, laikui bė
gant pagerėjo, bet Eugeni
jui, net lankant universite
tą, šalia mokymosi, teko 
dirbti krautuvėje. Jis tė
vams buvo paklusnus ir ne
parodė jokio nepasitenkini
mo. Dirbo ir mokėsi. Moks
las jam sekėsi. Kai 1933 m. 
Merchant v i 11 ė j e užbaigė 
High Schoolę, jis, mokyklos 
užbaigimo metu, buvo pa
skirtas kalbėtoju (valedict
orian). 1937 metais baigė 
Temple Universitetą su 
Bachelor of Arts laipsniu. 
1941 metais, kai pabaigė 
Hahnemann Medical Col
lege, jis įgijo daktaro dip
lomą.

Sūnaus išmoksi i n i m a s 
tėvams kainavo 15,000 dol. 
Tai. ne baikos išleisti tiek 
pinigų sūnaus išmokslini

draugų nuoširdžiausio, rū- 
pestingiausio bendradar
biavimo visame šiame dar
be.

Taip pat prašau visų: ne
laukite pasikalbėjimų, bet 
tuojau pradėkite surasti, 
susipažinti su savo mieste 
gyvenančiais jaunakarčiais. 
Jau dabar jiem aiškinkite 
apie LDS, supažindinkite 
juos ir, jei galite, tuojau 
įrašykite.

Greitai pasimatysime. O 
iki to laiko, visiems geros 
sveikatos, energijos ir na
šaus darbo!

A. Taraška,
16132 Carolyn St., 
San Leandro, Calif.

- 94578 

mui. Gerai, kad turėjome 
gerą vardą, tai širdingi ir 
turtingesni judėjimo drau
gai skolino mums, kiek tik 
reikėjo. Vėliau tas skolas 
teko atmokėti. Visa to ne
laikėme jokiu sunkumu, bi
le tik sūnus pasiekė daktaro 
laipsnį. Tai buvo mūsų pa
sitenkinimas. Tai buvo mū
sų gyvenimo džiaugsmas.

Pastaraisiais metais, ka
da mudu su Elzbieta viso
kios ligos kankino, vargino, 
mūsų sūnus mumis rūpino
si. Jo jautri širdis ir pri
sirišimas prie tėvų labai 
daug prisidėdavo prie su
mažinimo skausmų. Jis vi
sados atjautė mus. Jis mo
kėjo mus paguosti

Nors mūsų sūnus nepri
klausė prie pažangių orga
nizacijų, bet jis stovėjo su 
progresu, visados su juo 
rasdavome bendrą kalbą', 
visados buvo smagu ir džiu
gu su juo susitikti ir pa
sikalbėti. Jis buvo mūsų 
mylimiausias sūnus. Ir 
štai, kada rugpiūčio 27 d. 
jis netoli Vilias ( prie 
Wildwood, N. J.) žvejojo, 
kitas laivelis pravažiuoda
mas trenkė į jo laivelį, iš
metė jį į vandenį ir to lai
velio propeleris smogė jam 
taip, kad galva tapo su
triuškinta, koja ir ranka 
sulaužyta. Ir taip tragiš
kai Eugenijus žuvo.

Mes jo liūdėsime, kol gy
vi būsime. '

Liūdesyje liko jo žmona 
Helena, 17-os metų duktė 
Debbie ir jų giminės.

Eugenijus taipgi paliko 
du liūdinčius brolius: Ores- 
ta, 44 metų, gyvenantį 
Cherry Hill, N. J., ir Ray- 
mondą, 32 metų, gyvenantį 
Washington, D. C.

Tragiška mirtis Eugenijų 
pašalino iš gyvųjų tarpo, 
bet jo šviesi asmenybė ir 
darbai žmonijos labui pasi
liks nepamirštami.

Eugenijus pal a i d o t a s 
šių metų rugpjūčio 31 d. 
gražiose Bethel Memorial 
Parko kapinėse, Peunsauka, 
N. J.

Viskas, kas mudviem su 
Elzbieta teliko, tai karčias 
liūdesio ašaras lieti. O Tau, 
Eugenijau, lai būna lengva 
tose kapinėse ilsėtis. Ne
žiūrint, kaip skaudu ir liūd
na Tavęs, Eugenijau, nete
kus, turime ramintis, nes 
nuo gamtos įstatymo ne
pabėgsime. Kas gimė, tas 
turi ir mirti.

Pagarbai Eugen i j a u s, 
mudu su Elzbieta aukoja
me šimtinę: $50 skiriame 
“Laisvei,” $25 — “Vilniai” 
ir $25—“The Workeriui.”

J. A. Bekampis

Skaitytojų balsai Kaip paukščiai suranda kelią
BJAURI PRIEŠ NEGRUS 

NEAPYKANTA
Šiandien, kada eina, negrų 

kova už lygias teises gy
venti ir dirbti, kiekvienas 
nori išsireikšti savo mintis 
šiuo klausimu.

Nenuostabu, kad tarp 
buržuaziškai protaujančių, 
žmonių negrai neteisingai 
kaltinami, būk jie, apsigy
vendami geresnėse miesto 
dalyse, nupuldo nuosavybės 
vertę, kad jie nešvarūs ir 
žemo kultūrinio išsilavini
mo. Bet taip protaujančių 
randasi ir tarp tų žmonių, 
kurie būk stoja už lygias 
teises visiems — primeta 
negrams tuos pačius kalti
nimus.

Dabar pakalbėkime apie 
primetimą nupuldvmo nuo
savybių vertės. Štai, man 
gerai žinomoje gražioje 
miesto dalyje apsigyveno 
gana švari negrų šeima. 
Per savaitę laiko aš ' su
skaičiau namus, išstatytus 
pardavimui tame rajone. 
Žinoma, savini n k a i, taip 
skubiai norėdami pabėgti, 
turi parduoti namus nupi
gintomis kainomis. Speku
liantams to tik ir tereikia. 
Išvada — patys baltieji, 
bėgdami, nupuldo namų 
vertę.

Antras kaltinimas (net ir 
kai kurių progresyvių), būk 
negrai neturi teisės gyven
ti baltu iu apgyventose vie
tose. Taigi, klauskime pa
tys savęs: kur mes gavome 
teisę pasakyti kitiems žmo
nėms, kad jie turi gyventi 
čia, o ne ten ?..

Trečias kaltinimas—neg
rų nekultūriškumas. Kul
tūra prasideda moksle. Ša
lies valdžia yra baltųjų ran
kose. Valstijų valdžios ski
ria pinigus vaiku mokslini
mui. Ajš turiu 30 metų val
džios statistikas, kurios 
parodo, kad valdžia per 
metus išleidžia daugiau 
kaip keturis kartus balto 
vaiko išmokslinimui, negu 
negrų vaikui.

Dėlei primetimo negrams 
nešvarumo, aš gana gerai 
susipažinęs su negrų gyve
nimu. Kad mano raštas 
nenusitęstu perilgai, aš no
riu tik tiek priminti, kad 
negrai stengiasi daug šva
riau gyventi nei baltieji, 
padėjus abiejus į tas pačias 
sąlygas.

Tikslus vaikų mokymas 
pakelia juos kultūriškai, bet 
atrodo, kad šiandie n i n i s 
mokymas dažnai labiau su
gadina vaikus. Kaip bal
tieji, taip ir negrų vaikai 
išdaužo mokyklų langus, 
mokyklų ir gatvių šviesas, 
padaro šimtus tūkstančių 
dolerių nuostolių miesto 
taksu mokėtojams.

Kriminalystės kyla, baisu 
pasirodyti gatvėje.

Jonas Balsys

Žilos senovės mįslė—kaip 
paukščiai suranda kelią 
per vandenynus ir žemy
nus — neįminta iki šiol.

Žmonės, turėdami kom
pasus, žemėlapius, švytu
rius, ir tai nertai išklysta 
iš kelio. O paukščiaLskrai- 
do neklysdami. Netgi vi
sai jauni, pirmą kartą iš
sirengę į tolimą kelionę. 
Paukščių karalystės toli
mųjų skraidymų rekordi
ninkė — poliarinė kryklė 
iš karto perkerta visą že
mės rutulį, keliaudama žie
moti iš Šiaurės ašigalio į 
Pietų. 60 tūkstančių kilo
metrų ! 3 mėnesiai kelio! 
Ir visada tiksliai pagal 
“maršrutą.”

Moksli n i n k a i pareiškė 
šimtus nuomonių apie tai, 
kokiu “kompasu” naudojasi 
mūsų sparnuočiai.

Vienu metu buvo mano
ma, kad paukščiai turi pui
kią atminti ir įsimena pir
mojo skridimo maršrutą. O 
pirmą kartą, veda tėvai.

Tačiau mokslininkus ap
vylė gegutė. Ta pati, kuri 
deda kiaušinius į svetimus 
lizdus, o pati išskrenda žie
moti. Geguži ūkams juk 
teks ieškoti kelio į pietus 
patiems. Ir jie suranda jį.

Po to atsirado kita teori
ja: paukščiams padeda “pa
veldima atmintis.” Iš Ang
lijos i Suomiją atvežė ne 
paukščius, o kryklių kiau
šinius. Jeigu kalti instink
tai, samprotavo mokslinin
kai, tai jų užuomazgos tu
ri slypėti jau kiaušinyje. 
Išsiritę paukščiai išskrido 
žiemoti į pietus, o po to 
grįžo į savo naująją tėvy
nę — Suomija. Jeigu bū
tų turėjusi įtakos “paveldi
ma atmintis.” tai paukščiai 
būtų atskridę j Angliją. 
Taigi vėl nepataikyta.

Mokslininkai ruošė nau
jus bandymus. Paukščius 
patalpindavo greta stiprių 
magnetų, visiškoje tamsoje 
suko ant... patefono disko, 
perveždami užmigdy d a v o 
chloroformu. Tačiau jie 
lyg niekur nieko rasdavo 
kelią į gimtuosius lizdus.

Maždaug prieš šimtą me
tų buvo pasiūlyta nauja hi
potezė: paukščiai jaučią, 
kurioje pusėje yra magne
tinis polius.

Prasidėjo nauji bandy
mai. Prie besiruošiančių 
skristi į pietus gandrų gal
vų buvo pririštos geležinės 
lazdelės, kad jie “pamestų” 
teisingą kryptį. B'et ir tai 
nepadėjo — gandrai atskri
do tiksliai į “numatytą” ra
joną.

Atradus elektrą, gimė te
orija apie elektromagneti- 
nių bangų įtaką paukš
čiams. Ši teorija išgąsdino 
balandžių mėgėjus. D ė 1 
kiekvienos savo auklėtinių 
nesėkmės varžybose jie 
pradėjo kaltinti netoliese 
esančias radijo stotis.

TO ANTHONY
29th of September
Is a day to remember...
It’s a day we started our life 
As a husband and wife.
We have, had happiness
We have had sorrow
In my heart I am holding hopes 
For a better tomorrow. ..

Twenty years have passed ... I am alone on my wedding 
anniversary but I am happy, happy knowing that everything 
is fine with Anthony and he had a best gift there can be 
to see the land of his birth — beautiful Lithuania. We miss 
him but his mission there is more important than other things 
just now. Do a good job, Anthony, and enjoy your deserv
ed vacation.

ILSE

Hipotezė apie “elektro
magnetinį jausmą” taip pat 
nepasitvirtino. Paukščių or
ganizme nebuvo surasta ko
kių nors organų, sugeban
čių “sugauti” šias bangas 
arba magnetinį žemės po
lių. Iškilo ir kitoks prota
vimas. Magnetinis žemės 
polius nuolat keičiasi. Žmo
nėms tenka visą laiką at
naujinti savo magnetinius 
žemėlapius. Per ilgą laiką 
susidaro nemažų pasikeiti
mų. Ką gi veikia tokiais 
atvejais paukščiai?

Pastaruoju metu nuosta
bus paukščių sugebėjimas 
orientuotis erdvėje buvo iš
aiškintas naujai.

Eksperimentai parodė: 
pagrindinis pauškčių orien
tavimosi organas yra regė
jimas.

Šis sparnuočių organas 
puikiai išsivystęs. Paukščio 
akies regėjimo lakas tris 
kartus platesnis už žmo
gaus. Pakilę virš debesų, 
paukščiai regi apylinkę 160 
kilometrų spinduliu.

Būtent regėjimas yra pa
grindinis astronavigacinis 
paukščių prietaisas.

Sparnuotieji gyvūnų pa
saulio atstovai, pasirodo, 
pasižymi reta savybe orien
tuotis pagal saulę ir žvaigž
des.

Norėdami įsisavinti ast- 
ronavigacijos būdus, žmo
nės po ilgų ieškojimų išra
do sekstaną ir chronomet
rą. Stebėjimų rezultatai, 
gauti šių prietaisų pagalba, 
naudojami apskritai pagal 
specialias lenteles. Šis pro
cesas sudėtingas ir ilgas. 
O paukščiai viską “apskai
čiuoja mintyse,” beveik aki
mirksniu, neturėdami net 
“pradinio išsilavinimo.”

Beje, mokslininkams pa
vyko aptikti juose kažką 
panašaus į chronometrą — 
nuostabų “vidaus laikrodį.” 
Orientuodamiesi pagal sau
lę, paukščiai, tarytum paty
rę šturmanai, daro pataisas 
pagal savo vidinį “chrono
metrą.”

Neseniai vokiečių tyrinė
tojas Zaueris sutiko įdomų 
bandymą. Būrelį jaunų so
do devynbalsių apgyvendi
no... planetariume. Virš 
jų įjungdavo tai rudens, tai 
pavasario žvaigždėtą “dan
gų.” Ir paukščiai reagavo: 
išvydę kovo mėnesio dangų, 
jie stengėsi grįžti namo, į 
gimtuosius lizdus, ir skrido 
šiaurės rytų kryptimi. O 
rudens žvaigždynai traukė 
skristi į šiltus kraštus, į 
pietkavarius.

Taigi paukščiai “skaito” 
žvaigždėtą dangų. O ką gi 
jie veikia ūkanotą dieną? 
Juk netgi tokiais atvejais 
jie neišklys iš kelio.

Mokslininkai mano, kad 
paukščiai sugeba matyti 
saulę net pro debesis. Gal 
būt, paukščių akys sugau
na ultravioletinius spindu
lius, neprieinamus žmogaus 
akiai? Tada saulė šviečia 
jiems ir ūkanota dieną.

Taip, sparnuočių naviga
torių mįslė iki šiol jaudina 
mokslininkus. Tai nėra at
sitiktinumas. Juk, pradėję 
pavydėti paukščiams, mes 
išmokome skraidyti. Kodėl 
gi negalėtume perimti iš jų 
nuostabaus “geogra f i n ė s 
padėties jausmo”?

Atskleidę “paukščių kom
paso” paslaptis, lakūnai ga
lėtų vairuoti lėktuvus užsi
merkę. Planeta taptų žmo
gui dar “artimesniu’ ir pa
tikimesniu pasauliu.

L. Šarolis
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KAS NUŽUDĖ GENEROLĄ 
UMBERTO DELGADO?

(Pabaiga)
Jausdamasis vis labiau 

izoliuotas Alžyre, pradėjo 
ruošti drąsų sąmokslą, ku
ris turėjo jį vėl padaryti 
neginčijamu Portugal i j o s 
opozicijos lyderiu. Gruo
džio mėnesio pradžioje ge
nerolas, apsivilkęs arabiš
kais rūbais, atvyko į Lon
doną. Čia jis susitiko su 
savo ryšininku Antonijumi 
d e Figeiredu. Generolas 
p a a i š k ino, kodėl jis nu
traukė santykius su patrio
tiniu frontu. Atseit, tas 
frontas “panašus į kardino
lų kolegiją su jos itališka 
balsų dauguma.” Figeire- 
das prisimena, kad genero
las atrodė pasenęs ir nusi
vylęs.

Delgadas pakvietė Pary
žiaus ir Romos ryšininkus 
susitikti Paryžiuje metų 
pabaigoje. Kiekviename šių 
miestų buvo tiktai po vieną- 
du žmones, su kuriais jis 
palaikydavo nuolatinius ry
šius. Tačiau generolas apie 
juos kalbėjo kaip apie išti
sus slaptus legionus: “Šie 
žmonės Paryžiuje,” “Šie 
Romoje...”

Valgydamas kalėdų pie
tus, Paryžiuje, savo šalinin
ko antifašisto profesoriaus 
Ečilijaus Gereiro mažame 
bute, kur dalyvavo taip pat 
jo žmona ir dar sekretorė 
Kampos, Delgadas pasakė: 
“Vasario mėnesio viduryje 
su s i t i k s i m e Badachose. 
Taip mes nutarėme su žmo
gumi iš Roomos.” Gerei- 
ras pasakė generolui, kad 
važiuoti į pasienio miestelį, 
kur knibžda portugalų ir is
panų agentų, tas pat, kaip 
vykti tiesiog į PIDE štabą 
Lisabonoje. Bet ginčytis su 
Delgadu buvo neįmanoma.

Vasario 6 dieną generolas 
sužinojo, kad jo draugai iš 
Porto (Šiaurės Portugali
ja) pergalvojo ir nedaly
vaus susitikime. Kiti por
tugalai, su kuriais Delgadas 
ruošėsi susitikti Badachose, 
turėjo palaikyti su juo ry
šį, padedant kažkokiam 
Karvaljui. Karvaljas pra
nešė Delgadui, kad jie at
vyks, ir pats ruošėsi vasa
rio 9 dieną išvykti į Bada- 
chosą. Tačiau dėl blogo 
oro vasario 9 ir 10 iš Ro
mos neskrido lėktuvai. Kar
valjas liko Italijoje. Jis 
pranešė telegrama Delga
dui, kad itąlų valdžios or
ganai jį sulaikė pasienyje, 
bet nėra jokių šio fakto 
įrodymų. Vasario 21 dieną, 
praėjus savaitei po Delgado 
mirties, Karvaljas pasisten
gė jam išsiųsti paaiškini
mą, parašytą taip, tartum 
generolas būtų sėkmingai 
grįžęs į Alžyrą. “Policija 
atėmė iš manęs pasą,—tvir
tino jis, — rankas surakino 
grandinėmis. Su manim 
blogai elgėsi. Tai buvo gė
dinga. Demokratija, laisvė, 
kur jūs! Aš manau, kad ir 
be manęs sėkmingai nuke
liavote. • Galų gale aš čia 
ne pagrindinis veikėjas.”

Nežinia, kaip buvo iš tik
rųjų, bet kai kurie genero
lo draugai įtartini. Yra ži
nių, kad Karvaljas buvo su
sitikimo Badachose inicia
torius. Jis turėjo užmegzti 
ryšius su žmonėmis, kū
nuos Delgadas būtinai tu
rėjo pamatyti. Delgado 
draugai kaltina Karvalją 
tuo, kad, paskutinę minutę 
davęs ženklą veikti, pats 
pasiliko Romoje. Laiškai, 
kuriuose jis pataria genero

lui atidėti susitikimą, verti
nami kaip gudriai organi
zuotas alibi. “Jeigu jau 
niekas negalėdavo jo per
kalbėti, ir Karvaljas tai ži
nojo,” — pasakoja Gerei- 
ris.

Vasario 8 dieną Delgadas 
išskrido iš Alžyro į Kasa
blanką, kur jį sutiko ma
rokietis ryšininkas Enrike 
Sercheira. “Aš gavau sig
nalą iš Romos grupės, — 
pasakė jam Delgadas, — ir 
veikiu taip, kaip mes susi
tarėme. Jeigu jūs iki dvi
dešimt trečios negausite iš 
manęs jokios žinios, skelb
kite pavojų, nes tai reikš, 
kad, aš suimtas arba nu
žudytas.”

Vasario 10 dieną Delga
das ir Kampos persikėlė 
keltu į Ispaniją ir atvyko į 
Seviliją. Ten jie išsinuomo
jo mašiną ir atvažiavo į Ba- 
dachosą.

Vasario 23 dieną Serchei
ra pranešė, k ad D elgadas 
dingo. Bet pasaulis buvo 
taip susidomėjęs karu Viet
name, žmonių skridimais į 
kosmosą ir rasistų siautė
jimu JAV, jog Portugalijos 
opozicijos vadovo dingimas 
vargu ar galėjo ką nors 
jaudinti. Alžyre patriotinio 
fronto lyderiai apkaltino 
Sercheitą tuo, kad jis esąs 
provokatorius, o į Delgado 
dingimą žiūrėjo kaip į eili
nį generolo pokštą. Portu
galijos vyriausybės valdi
ninkas aplankė gen e r o 1 o 
žmoną ir jai pasakė, kad 
Delgadas sveikas ir yra pa
tikimose rankose.

Tačiau Paryžiuje Emilis 
Gereiras surinko pakanka
mai įrodymų, norėdamas 
įtikinti Tarptautinę žmo
gaus teisių lygą, kad Del
gado nėra nei Rytų Euro
poje, nei Milano klinikoje, 
ir kad jis neinsc e n i z a v o 
mirties reklamos sumeti
mais. Iš trijų teisininkų su
daryta komisija, į kurią įė
jo Luidžis Kavaljeris (Ita
lija) , Andri L e k 1 e r k a 
(Prancūzija) ir Janas Mak- 
donaldas (Didžioji Britani
ja), išvyko generolo pėdsa
kais. Badachoso policijos

valdininkas pasakė juris
tams: “Aš norėčiau jums 
padėti, bet dabar turizmo 
sez o n a s, keliauja la
bai daug žmonių... Jeigu 
čia ir pravažiavo generolas, 
mes niekaip nega Įėjome 
apie tai sužinoti.” “Siman- 
kos” viešbutyje komisijai 
pasakė, kad vasario mėne
sį atvykusių asmenų regist
racijos knyga atiduota po
licijai, o sąskaitos sunai
kintos.

Susidarė įspūdis, kad nė 
vienas tarnautojas vasario 
13 dieną viešbutyje nedir
bo.. Vieni sirgo, antri ato
stogavo, treti važinėjo pas 
gimines...

Komisija nustatė, kad va
sario mėnesio pabaigoje Is
panijos policija turėjo do
kumentus, kuriuos Delga
das visada nešiodavosi su 
savimi.. Ta pati komisija 
įrodė, jog susitikimas Ba
dachose buvo pinklės. Del
gadas paliko Sercheirai są
rašą, kurie turėjo atvykti į 
Badachosą iš Portugalijos.. 
Sąrašą paruošė Karvaljas. 
Paaiškėjo, kad vienas šių 
žmonių tarnauja Angoloje, 
kitas — seniai miręs; du 
portugalų pasiprieš i n i m o 
atstovai pasakė, kad nieko 
negirdėjo apie susitikimą 
Badachase. Du vardai są
raše Portugalijos opozicijai 
visai nežinomi.
Pavieniai asmenys nelaimės

Kai Delgado kūnas buvo 
atpažintas (tam tikslui rei
kėjo padaryti lipdytinę 
dantų protezo kopiją), ispa
nai tiesiog įniršo. Atsako
mybė už nusikaltimą krito 
Ispanijos valdžios orga
nams, nes kūnai buvo pa
laidoti tos šalies teritorijo
je. Tada Ispanijos teismas 
pradėjo slaptą žmogžudys
tės tyrimą. Tardytojai nu
statė, kad balto ir žalio au
tomobilių, kurie vasario 13 
dieną pervažiavo Portugali- 
jos-Ispanijos sieną, nume
riai ir jų savininkų doku
mentai buvo suk 1 a s t o t i. 
Klastotė buvo meistriška, 
ir tardytojai pripažino: tai 
galėjo padaryti tik oficia
lūs organai. Pagal šasi ir

TU — ŽMOGUS

Mes kraujo nematėm.
Gal todėl nerūpestingi... 
Retkarčiais nemandagūs ... 
Mes nejautėm pelenų aitraus skonio, 
Juodo dangaus, apdegusių obelų šauksmo... 
Ilgų, styrinčių kaminų nematėm, 
verkiančių motinų ...

Ir viską žinom!
Kasdieną sklaidome apšiurusių 
istorijos filmų lapus.
J mus praeitim šaudo knygų eilutės, 
girdim šnabždesį lūpų, 
kurios priklausė Osvencimo kaliniui, 
žingsniuojam ryto nuplauta gatve ... 
Ir plojame dabarčiai, 
prisiminę iš istorijos filmų verkiančias 

mbtinas.
Ir pasiruošiam skrydžiui

Akimirka — 
viskuo tapsimi
Inžinieriais, gydytojais, 
šlavėjais...

Bet kartais
Teka dienos tuščia eiga, 
proto straigtas nesisuka, 
Ir mus neša laiko srovė 
mažu greičiu.

Iš kur toji apatija?
Gyvenam akimirką.
Ir ieškom kitų akimirkų — spalvingesnių. 
Kodėl negerbiam gyvenimo 
kaip savo draugo?
Kodėl negerbiam savyje 
žmogaus?

O tai neatleidžiama
Baisu.
Gyventi ir mirti.

motorų numerius nustaty
ta, kad abi mašinos buvo 
parduotos Lisabonoje.

Ispanų tardytojai nusta-
te ir žmogžudystės aplin
kybes. Tiems dviem žmo
nėms, kurie išvežė Delga- 
dą, buvo pavesta tik pa
grobti generolą. Portuga
lijoje, prie pat sienos, netoli 
Badachaso, yra nemaža 
ranča. Ji priklauso turtin
gam Salazaro draugui. Va
sario 13 dieną farmeriai 
prie rančos matė PIDE džy- 
pą. Čia pat vaikštinėjo dau
giau kaip dvidešimt gink
luotų žmonių. Jie dėjosi at
važiavę šaudyti balandžių, 
nors sezonas jau seniai bu
vo pasibaigęs. Manoma, kad 
Delgadas mėgino ištrūkti iš 
pagrobėjų rankų dar šia
pus sienos. Du smūgiai — 
vienas į žandikaulį, kitas į 
pakaušį — jam buvo mirti
ni, nes po operacijos gene
rolas dar buvo, silpnas.

Pagrobėjai, nusprendę, kad 
jį vežti į rančą Portugalijo
je per daug pavojinga, nu
tempė kūną į eukaliptų gi
raitę, prie Viljenueva d e 1 
Fresno, ir ten paskubomis 
užkasė.

Po to du agentai, kurie 
vežė Delgadą, grįžo į vieš
butį paimti Kampos. Mo
ters negalima buvo palikti 
gyvos: ji galėjo juos pažin
ti. Kampos palaidojo ne
toli generolo, tame pačiame 
nuošaliame miške.

Šitas tyrimas šiek tiek 
pakėlė ispanų prestižą: pa
aiškėjo, kad “tie iš anapus 
sienos” daug kaltesni. Ta
čiau visiškai aišku, kad is
panų ■policija žinojo; a p i e 
Delgado pagrobimą, kad ji 
sutrukdė tardymui žengti 
toliau. Frankas ir Salaza- 
ras nenorėjo, kad toks 
“trivialus incidentas,” kaip 
Delgado nužudymas, kenk
tų jų artimai draugystei ir 
bendradarbiavimui, kuris 
tęsiasi jau trisdešimt metų.

Vis dėlto generolo Delga
do mirtis labai reikšminga. 
“Tai ne kokio nors vargšo 
nužudymas lauke, — pasakė 
vienas antisalazarinės opo- 
zacijos lyderis. —- Tai Por
tugalijos istorijos vieno 
skyriaus pabaiga.”

Paruošė J. Ūsas 
(Iš “Švyturio”)

Mirti ir negyventi.
Gyventi ir nebūti gyvam.

Juk mes viską žinom
Nepataisomai gudrūs,
Talentingi ir drąsūs, 
šimtus kartų matę istorijos filmus.

O kur mūsų gyvenimas?
i

Juk, atrodo, nesunku tapti 
žmogum!
žemės žmogum! 
žmonijos žmogum.
Reikia savyje tapti 
žmogum!

Balys Jakubauskas

PAVASARIO ROMANTIKA
Gaivūs vėjai vėl debesis gena 
Lyg aviganiai bandą avių.
Aš išbėgsiu į pamiškę seną 
Paieškoti žibuoklių žavių.

Gal sutiksiu tave ten netyčia.
Kaip kadaise gegužy... meni?.. 
Vėl klausysim kaip kuždąs žilvičiai, 
Ilgesingų svajų kupini.

— Ar girdi ? Vyturėlis vėl vįrva.
Toks mažytis, o kaip subtiliai 
Sėja džiaugsmą ir saulę virš dirvų, 
Virš sodybų naujų pakelėj!...

—Gyv—gyvi!—nuskardena pakrante...
—Gyv—gyvi!...— atkartoja laukai —

šaukia džiaugtis, dainuot ir gyventi 
Su pavasariu pempių pulkai.

Gaivūs vėjai vėl debesis gena 
Lyg aviganiai bandą avių.
Aš išbėgsiu į pamiškę seną
Paieškoti žibuoklių žavių. . ...

Vytautas Rutkauskas

Scranton, Pa. CHESTER, PA
Įvairios žinios

Prieš apie mėnesį laiko 
Vladas Čerkauskas buvo iš
tiktas širdies priepuolio. 
Pabuvęs apie porą savai
čių ligoninėje ir kiek pa
gerėjęs, sugrįžo namo, kur 
gydosi savo seserų priežiū
roje. Apgailėtina, kad Vla
dą jau kelintą kartą užpuo
la įvairūs sunegalėjimai. 
Linkiu jam susveikti,. o jo 
seserims, kurios sveikatin
gumu irgi negali pasigir
ti,—tvirtos ištvermės!

1 •
Per daugelį metų sirgusi, 

neseniai mirė Elena Baliū- 
nienė, dagyvenusi netoli 90 
metų. Nors ji turėjo keletą 
vaikų, bet kai kurie išmirė. 
Liko duktė ir vienas sūnus. 
Gaila, kad ne tik sūnus, bet 
ir jo žmona yra ligoniai, o 
tai sudaro labai sunkų juo- 
dviejų gyvenimą.

•1
Per apie 70 metų čia gy

vuoja Lietuvių Pašalpinė 
Draugija. Per tą laiką tu
rėjo daug pakilimų ir nu
slūgimų. Šiuo laiku turi 
apie šimtą narių ir tiek pat 
Social narių. Dabartiniu 
laiku jos padėtis kiek page
rėjusi, nes gertuvė (baras) 
atneša šiek tiek pelno, kuo
met pirmiau per tūlą laiką 
pajamos buvo labai mažos.

Neseniai mirė tos draugi
jos narys Vincas Naujalis, 
palikdamas savo pomirtinę 
ne žmonai ir vaikams, bet 
draugijai tik dėl to, kad jis 
su savo šeima negyveno. 
Jo vaikai visi suaugę ir ve
dę. Žmona kreipėsi į drau
giją, prašydama jai išmokė
ti tuos pinigus, kurių suma 
siekia apie porą šimtų do
lerių. Jos prašymas buvo 
svarstytas draugijos susi
rinkime. Kai kurie nariai 
išsireiškė, kad jai tie pini
gai būtų išmokėti. Kiti 
nariai sakė, ikad velio
niui gyvam esant jie klau
sė jį, kodėl jis paveda pi
nigus ne žmonai, o drau
gijai, tai velionis jiems sa
kęs, kad jo šeima jį laikė už 
nieką ir jam teko daug nuo 
jos nukentėti ir net pabūti 
kalėjime. Po apkalbėjimo 
nutarta tą reikalą palikti 
taip, kaip narys pageidavo.

_ •

Nuo širdies smūgio mirė 
Magdalena Stankevičienė, 
kuri būk tai niekuomet ne
buvo smarkiau susirgusi. 
Keistas supuolimas tame, 
kad prieš mirtį, sveika bū
dama, pakvietė savo sesutę 
Konstanciją iš Illinois vals
tijos ją aplankyti: Kuomet 
sesuo jau buvo išvykus iš 
namų, Mag d a 1 e n a mirė. 
Vietoje malonaus pasima^ 
tymo, atvyko į laidotuves.

•Užuojauta jos artimiems!

Ir taip senoji lietuvių 
karta- su kiekviena diena 
retėja. Tie, kurie jaunesni 
būdami • išgyveno ilgesnį 
laiką, dabar jau miršta sle
giami senatvės. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą atvyku
sių jau visai mažai teliko, o 
šiame mieste gyvenančius 
dipukus galėtum suskaityti 
ant vienos rankos pirštų. 
Taip lietuvybė ir nyksta 
šioje, kadaise buvusioje- 
skaitlingoje lietuvių kolo
nijoje.

Nugirdęs

Washingtonas. — Ameri
kiečiai turi .Vietname 450 
tankų ir planuoja siųsti 
daugiau.

Westin g h o u s e Electric 
Corp. Steam divizijos darbi
ninkai išėjo į streiką. Se
nas kontraktas baigiasi su 
rugsėjo pabaiga.

Korporacija sudeda nau
jas automatiškas mašinas, 
kurios daug daugiau pro
dukcijos pagamins, — kor
poracijai didesnis pelnas, o 
darbininkai palaipsniui bus 
paleisti iš darbo. Tuo tar
pu pragyvenimui reikmenų 
kainos kyla.

Darbininkai, organizuoti 
į unijos lokalą 107, reika
lauja algų pakėlimo, nes iš 
tų, kurias dabar gauna, sa
ko, sunku pragyventi, už 
tad reikia kovoti, kad būtų 
galima žmoniškai gyventi.

Unijistai darbininkai 
tvirtai laikosi, net barika
das iš stambių medžių už-

dėjo ant visų kelių. Norin
tieji automobiliais įvažiuo
ti į vidų turi važiuoti ant 
korporacijos žemės.

Ar žinote, kad Literatū
ros draugija rengia šaunią 
vakarienę spalio 16 dieną? 
Ruošiama V. Paša 1 p i n i o 
klubo svetainėje, 339 E. 4 
St., Chesteryje. Pradžia 4 
vai. po pietų.

Visus kviečiame atsilan
kyti, gerai laiką praleisime 
su daugeliu svečių iš visos 
apylinkės. Valgius gamins 
mūsų geros draugės, kurios 
visada gamina.

Reporteris

Saigonas. — Jau penktą 
kartą JAV oro milžinai — 
“B-52 Stratofortresses” — 
siejo bombas ant Šiaurės 
Vietnamo.

17 4 TITO GAVIMUI “LAISVEI”
Y J U M NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

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

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

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 vajininkus ir labai 

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

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

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

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

$10,000 FONDAS 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. Todėl 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 atnaujintame 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVES” 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 met^ 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metui

Visais vajaus reikalais rašykite:

550

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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Pasidalinimas mintimis su kritikais
, /

Worcester, Mass.
Mano straipsnelis “Gal

vojant šiaip ir taip” jau 
pats savaime pasako, jog 
aš nesu nusistatęs, kad, va, 
jau yra taip, kaip pasakiau.

Dabar prabėgomis noriu 
pastebėti, kad mūsų pažan
giosios spaudos skaitytojai, 
taip pat kaip ir kitų spau
dos, labai dažnai vadovau
jasi taip sakomu “Wish- 

’ fui thinking” nusistatymu. 
Tai, manau, maždaug vi
si žinote.

r J. Balsys man primeta, 
būk aš mokau! Drauge
Balsy, aš tik išreiškiau sa
vo nuomonę iš mano stebė
jimų amerikinės scenos, o 
mokyti aš nieko nemokau. 
Už teisę išreikšti savo nuo
monę mes gi kovojame vi
somis keturiomis per visų 
mūsų gyvenimų, tad aš ti
kiu, kad jūs atleisite man 
tų nuodėme.

Ievutė mane bara už per
mainymų mano nuomonės, 
kad aš manydavau, jog da
vus progų negrams moky
tis, jie propor c i o n a 1 i a i 
moksle prilygs baltiesiems.

Aš labai nusivyliau, kai 
į tų mano specifiškų klau
simų gavau atsakymų iš 
pažangaus, mūsų žmogaus, 
ilgamečio vid u r i n ė s mo
kyklos mokytojo, kad taip 
nėra, ir čia ieškojimas pas 
negrus uodegų nieko nepa
gelbės.

Tarybų Sųjungoje, Lietu
voje ir kitur, kai mokslas 
masėms, skurd u s i o m s ir 
tamsoje skendėjusioms, at
sidarė, taip greit uraga- 
nišku greičiu tos masės 
prilygo savo gabumais 
moksle su privilegijuotų 
luomų mokiniais. Todėl aš 
ir stačiau klausimų, kame 
priežastis? Ten pat vietoje 
pastebėjau spėliojimų, ar 
tai nebus dvasinis vergijos 
palikimo sužalojimas.

Aš dar ir dabar tikiu, kad 
negrai atbus- iš juos sle
giančio slogučio ir su lai
ku prilygs baltiesiems. Juk 
ir mano kritikai pripažįsta, 
kad gyvenimo aplinkybės 
užmuša vaikuose norų mo
kytis, ir kad tas pastebima 
biednųjų baltų vaikuose. 
Rasė gi čia nieko dėjus. 
Sųlygos juos tokiais pada
rė. Prie to, kritikai, ne
užmirškite mano teiginio, 
kad aš sakiau: proporcio- 
naliai, kas reiškia, kad ne 
visi.

Redakcijos prieraše sa
koma, kad aš pilnas nevil
ties ir abejojimų ir neduo
du atsakymo į keliamus vi7 

h suomeninius klausimus. 
Į' Mano išreikštos pastabos 

• buvo kaip ir priminimas re
daktoriams, kurie yra lin
kę viskų automatiškai už- 
girti, kas tik pretenduoja į 
pažangos arenų. Kiekviena 
demonstracija, kiekvienas 
vandalizmas ir kiekvienas 
streikas apkarūnavo jam as 
kovos aureole. Ar visada 
taip yra? Todėl aš nieka
da ir nesikišu į redakcijų 
vedamų propagandinę lini
jų. Kad toji linija ne vi
sada yra reali, kad dauge
lyje atsitikimų, stebint per 
ilgus metų laikus, buvo pa
sisukimų ir kūlio persiver
timų, tikiu daugumui mūs 
yra žinoma. Būnant stebė
tojais esamų aštrių šalyje 
civilinių neramumų ne pro 
šalį yra būti atsargiais, ne 
tik eiliniams žmonėms, bet 
ir redakcijoms. Atskirkime 
grūdus nuo pelų.

Man geriausiai patiko 
A. Jonikienės kritika “Vil
nyje.” Ji klausimų ima Šal
tai, ir su ja galima disku-* 

tuoti realiai. Atminkime, 
draugai, kad net jau ir Va
tikanas keičia savo dogmas, 
o mes gi, nežiūrint kokio
mis dogmomis besivaduotu
me, visgi tikime, galutino
je išvadoje, į realias pakai
tas.

Turiu pastebėti, kad visi 
mano kritikai, pamatinę 
mano straipsnio rekomen
dacijų, kad propaguoti idė
jų ir veikti už įvedimų kai
nų ir algų kontrolės, nė vie
nas nė žodeliu neprisiminė. 
O aš gi pilnai tikiu, kad ta
me glūdi daugybė mūsų 
nūdienių negerovių. , Čia 
pridedu pastabų, kad aš ne 
proponuoju algų ir kainų 
užšaldymų, bet tik kontro
lę. Dabar, vieni gauna vie
no ir kito pernelyg daug, 
o kiti pernelyg mažai.

S. Zavis

“LAISVĖS” REDAKCIJOS 
PASTABA

Nėra mums smagu dary
ti šias pastabas, bet tai ne
išvengiama. S. Zavis mus 
tėviškai bara, moko ir net 
įspėja, bet mums visgi ne
aišku, į kur visi tie galai 
susiveda. Mums neaišku, 
pavyzdžiui, ir tai: kas, ku
rie redaktoriai, kada ir kur 
“kiekvienų vandalizmų... 
apkarūnavojo kovos aureo
le”? Kaltinimai sunkūs, 
bet ar jie turi pagrindų?!

Neobjektyviai S. Zavis 
sprendžia negrų ir “atsili
kimo” klausimų. Ot, girdi, 
jam sakęs “pažangus, mū
sų žmogus... vidurinės mo
kyklos mokyto jas,” jog 
“proporcionaliai” moksle 
negrai neprilygsta baltie
siems! Norint suprasti ir 
išsiaiškinti žmonių — juo
dų, baltų, raudonų, geltonų 
— sugebėjimus ar nesuge
bėjimus moksle, kultūroje 
priežastis vidurinės mokyk
los mokytojo (tegu jis bus 
ir “mūsų žmogus”) pasa
kojimo neužtenka. Atsaky
mų reikia ieškoti autorite
tuose, mokslinėse studijose.

O vis tik mūsų kritikas 
esųs įsitikinęs, jog negrai 
“su laiku prilygs baltie
siems.” Kokį didelį pripa
žinimų negrams S. Zavis 
suteikia!.. Tik kažin ka
da tas “laikas” ateis?

Vesti ginčų dėl to, ar 
negrai tokie gabūs, kaip 
baltieji, bei kada jie “pri
lygs baltiesiems,” žinoma, 
jau per vėlu, ir tai būtų 
nukreipimas žmonių dėme
sio nuo pačios kovos, kuri 
šiandien vyksta už pripaži

PITTSBURGH, PA.

Juozas Miliauskas
Mirė rugsėjo 13 d., 1966

Reiškiame širdingų užuojautų velionio žmonai 
Onai, posūniui Vytautui Remeikiui, seserei Petro
nei, jos vyrui Motiejui Paulauskui ir jų visai šei-
mai. Taipgi giminėms, gyvenantiems Lietuvoje ir 
Amerikoje. Mes gailime netekę širdingo draugo.
Visados prisiminsime jo pažangius darbus.

J. Purtikas M. ir P. Paulauskai
M. Imbras A. ir O. Pipirai
J. Briedis M. Gradovich
B. Shimkets H. Kairienė
J. Sadnikas G. Lekavich
E. Vičinienė P. Mekintas
Matuzas A Prazer
K. Matakas M. Zdanienė
J. Kvederas S. Monskienė
J. ir M. Mažuknai J. Mauragienė
P. ir S. Karsokai J. Kuodis
K. ir J. Melniai S. Jablonskienė’
S. ir M. Chestnut
S. ir U. Paich

F. Vactor

nimų negrams lygių teisių 
visose gyvenimo srityse..

JAV Aukščiausiasis teis
mas dar 19 5 4 metais pa
skelbė savo istorinį spren
dimų už lygių teisių pripa- 
ž i n i m ų negrams. Šalies 
Kongresas išleido civilin- 
nėms teisėms pažinti įsta
tymus.

Dabartinėje JAV Kon
greso sesijoje buvo įneštas 
sumanymas, kad negrams 
būtų garantuota teisė gy
venti ten, kur jie nori, kur 
jie išgali įsikurti. Žemes
nysis Kongreso butas su
manymų priėmė dauguma 
balsų; Senate jis taip pat 
būtų buvęs užgirtas, jei ne 
filibusterininkai, kur i e m s 
talkavo respublikonų lyde
ris sen. Dirksenas.

Kova už civilines teises 
tebevyksta. Ji didelė, pla
ti. Joje dalyvauja ir daug 
baltųjų. Tarp pačių negrų 
yra keletas politinių gru
pių, — ne visos jos susitai
ko dėl kovos taktikos. Kai 
kurios tų grupių pradeda 
vis labiau ir garsiau pasi
sakyti ir prieš karų Viet
name. O tai didelis daly
kas !

Padėti negrams pasiekti
Užuot negrus teisus, tu

rime padėti jiems išsiko
voti pilnas žmogiškas-pilie- 
tines teises. Padėti turime 
išeidami ne iš kaž kokio 
sentimentalinio “gailesčio,” 
o iš to, kad kova už negrų 
civilines laisves yra kova 
už visų amerikiečių laisvę 
ir gerbūvį. Kiekvienas gal
vojus žmogus turi supras
ti, kad negrai, sukišti į ghe- 
tus, kaip silkės į bačkų, vi
suomet nebus. Jei laiku ne
bus padaryta tai, kas turi 
būti padaryta, tai ghetai 
eksploduos. O kas tada?

Baltimore, Md.
Mirė “Laisvės” skaitytoja

Rugsėjo 22 d. mirė Ca
therine Yakubinas (Rama
nauskaitė), gyvenusi 5003 
El Federal St.

Palaidota rugsėjo 24 d. 
Garden of Faith kapinėse.

Anksčiau daug metų gy
veno Tunkhannock ir 
Scranton, Pa. Baltimorėje 
gyveno su dukterimi Lillian 
apie 10 metų. Liūdesyje li
ko 2 sūnūs, 2 dukterys, jų 
šeimos;, ir brolis Ramanaus
kas.

Šeimai ir kitiems velionės 
artimiesiems reiškiame už
uojautų. P. Paserskis

Olympia parko vasarinės 
veiklos žinios

Kaip worcesterieci a m s, 
taip ir iš artimesnių ir to
limesnių kolonijų žmonėms 
Olympia parkas yra žino
mas nevien savo retu gam
tiniu grožiu, bet ir kultūri
ne vasaros sezonais vyks
tančia veikla. Po aukšta 
pakrante, mėlynuoja su In
dėnų paliktu vardu Quin- 
s i g a m o n d ežeras. Tai 
Olympia parko ir Worces- 
terio papuošalas.

Čia vyksta didokas van
dens sportas— irklavimasis, 
plaukimas, motorinių val
čių rungtynės. O mūsų par
ke vyksta įvairūs parengi
mai.

Šių vasara patys didžiau
si piknikai buvo liepos 31 ir 
rug'piūčio 21 dienomis. Lie
pos mėnesį LMS antra ap
skritis ir Moterų Sųryšis 
surengė piknikų atžymėji- 
mui metinės sukakties 
LTSR 25-mečio jubiliejinės 
dainų šventės. Buvo puiki, 
gerai paruošta dainų pro
grama. ir paroda, įvairių 
eksponatų kolekcija iš Lie
tuvos. Ši paroda buvo at
kartota ir rugpjūčio 21 d.

Rugsėjo 4 ir 5, darbo 
šventės dienomis, parke 
tradiciniai įvyksta per abi 
dienas parengimai, su dova
nomis ir muzika, kurių pel
nas skiriamas parko išlai
kymui. Šiais metais, nors 
lijo, bet patriotai skaitlin
gai atsilankė, kaip vietiniai 
taip ir apylinkių draugai. 
Dovanos teko šiems:

1. Jenė Gale, Marlboro, 
Mass.

2. P. Maselis, C h i c ago, 
Ill.

3. A. Yakštis, Richmond 
Hill, N. Y. .

4. A. Bizekian, Worces
ter, Mass.

5. P. Jurkinas, Worces
ter, Mass.

6. George D a u k as, Ro
chester, N. Y.

7. A. J. Laurden, Con
necticut.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija širdingai dė
koja visiems už paramų ir 
tiems, kurie prisidėjo per 
dvi dienas su darbu.

Parko uždarymas
Su spalio mėnesiu parkas 

visuomet uždaromas iki ki
to pavasario.

Spalio 2 d., sekmadienį, 
įvyks pietūs—1-mų valandų.

Spalio 8 d. — šeštadienį, 
bus parko uždarymo ba
ilius, 5-tų valandų.

Spalio 16 d., sekmadienį, 
išleistuvių (atsisveikinimo) 
pietūs, 1-mų valandų; ren
gia baro ir virtuvės darbi
ninkai.

Kviečiame visus atsilan
kyti į šiuos parengimus.

M. S.

CLEVELAND, OHIO
Paskutinis prisiminimas
Jau buvo, rodos, plačiai 

rašyta apie visų Cleveland© 
draugijų bendrų, parengi
mų, kuris įvyks spalio mėn. 
9-tų dienų iE.O.U.V. salėje, 
12618 Shaw ' Ave. Pietų 
pradžia 2-rų vai., o šokių— 
4-tų vai. popiet. Šokiams 
paimtas geras trijų muzi
kantų Kuzmickų Jr. orkes
tras.

Kadangi į šį parengimų 
yra specialiai pakviesta vi
sa mūsų jaunesnioji karta, 
kuri, be aebjonės, atsives 
ir trečiųjų lietuvių kartų, 
o ji, rodosi, pas mus yra 
gana skaitlinga, tokiu būdu 
numatoma turėti gana

smagų ir skaitlingų pažmo- 
nį. Lai visi keliai1 veda į 
gražiųjų virš minėtų sve
tainę, ir patartina visiems 
būti ten punktuališkai, — 
paskirtu laiku, nes pavėla
vimai visiems kartais su
teikia tam tikrų nepatogu
mų.

įžanga pietums $1.50, o 
vien šokiams — $1.00 asme
niui. Šokėjai, kurie pagei
daus užkandžių, galės gau
ti jų pagal skonį.

J. žebrys

Chicago, Ill
Chicago, Ill.—Sekmadienį, 

rugsėjo 18 d., įvyko masi
nis mitingas, kurį ruošė 
National Committee to 
Combat Nazism” salėje 
2626 Foster Ave. Salėje tel
pa apie 600 žmonių. Suėjo 
labai gražios publikos.

Mitingui pirmin i n k a v o 
unijų pareigūnas A. Fein- 
glass. Pirmas kalbėtojas bu
vo prof. B. F. Kubilius. Jis 
labai plačiai ir aiškiai papa
sakojo apie dabartinį Lie
tuvos žmonių gyvenimų. Sa
kė, net gražu žiūrėti, kaip 
greitai Lietuva eina pirmyn 
moksle, statyboje ir abelnai 
gyvenime. Prof. Kubilius 
taip pat pabrėžė, kad da
bar Lietuva jau yra beveik 
visa apšviesta elektra ir 
jau prie žvakės šviesos ar
ba balanos žmonės akių ne
gadina.

Prof. Kubilius taip pat 
labai detaliai aiškino apie 
rabino Burr Yampol ir sa
vo viešnagę Lietuvoje. Iš 
jo kalbos supratau, kad jie
du buvo labai gražiai su
tikti ir net gavę pakvieti
mų dalyvauti Aukščiausiojo 
teismo posėdyje.

Yampolis buvo antrasis 
kalbėtojas. Jis pasakė, 
kad j a m ir prof. Kubi
liui pakvietimas į Aukščiau
siojo teismo posėdį padarė 
ne tik didelį įspūdį, bet jie 
ten gavo daug informacijų 
apie nacinius kriminalistus, 
nužudžiusius Lietuvoje apie 
783,000 nekaltų žmonių. 
Burr Yampolis, kaip ir 
prof. Kubilius, kalbėjo la
bai gerai ir visa publika 
klausė labai atidžiai.

Trumpai kalbėjo ir polici
jos kapitonas. Jis aiškino, 
kad policijai dabar yra la
bai sunku kovoti prieš įvai
rius elementus, o ypa*c prieš 
nacius, nes jie yra dideli 
nachalai ir neprisilaiko jo
kio įstatymo, nei tvarkos. 
Jis sakė, kad naciai yra vi
sai Amerikai didžiausias 
pavojus, ir visuomenė turi
me kovoti prieš juos viso
mis jėgomis.

Mitingo pabaigoje buvo 
rinktos aukos antinacinei 
veiklai. Surinkta apie $500. 
Priimtos dvi rezoliucijos ir 
pasiųstos prezidentui John- 
sonui. Mitingas baigėsi apie 
10 vai. vakare.

Dalyvis

Iki šiol Portugalija turi 
nemaža kolonijų Afrikoje ir 
nežada joms suteikti nepri
klausomybę. Protestuodama 
prieš ikolonizatoriškų politi
kų, Kuveito vyriausybė nu
tarė nutraukti santykius su 
Portugalija.

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 pasistengkitc 
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)

Male and Female
COUPLE. Experience. Apt. house 

maintenance. New development in 
N. E. Gas, furnaces, good con
ditions. Salary plus apartment. No 
children. OR 6-3440, Mr. Gibbs.

(75-80)

PORTER TRAINEES. No exp. nec. 
Perm, position in hospital house
keeping dept. Full salary during 
training period. Must be sober and 
indust, with good former refs. 
Also MAID TRAINEES. No exp. 
nec. Perm. pos. in hospital house
keeping dept Full sal. during train
ing period Good former refs. Apply 
Personnel Office, Memorial Hospi
tal, Roxborough, 5800 Ridge Ave. 
An equal opp. employer.

LABORATORY HELPER to clean 
animal laboratories. No exp. need
ed. Steady work, reference req. 
Reg. increases. Good fringe bene
fits. Apply Personnel Dept. AL
BERT EINSTEIN MEDICAL CEN
TER, York & Trabor Rds., 9:30—11 
AM or 2—2:30 PM.

Please bring this ad with you.

Scranton, Pa.
Rugsėjo 21-mų dienų, pie

tų laiku, nusiautė audra 
per mūsų miestų, padary
dama daug nuostolių. Ge
rai, kad nesiautėjo ilgai, 
gal tik apie pusę valandos, 
bet ir tai daug išlaužė, iš
vartė medžių ant namų ir 
ant gatvių stovinčių auto
mašinų. Už išvartymų 
daug senų medžių didelė 
dalis kaltės tenka miesto 
valdžiai. Daug senų me
džių turėtų būt iškirsta, 
arba savininkai priversti 
tai padaryti.

Bet didžiausis nuostolis 
tenka tėvams, kurių 5-kių 
metukų vaikutis žuvoi nuo 
elektros vielos, kurių nu
bloškė su 2,300 voltų jėgos 
arti prie pradinės mokyk
los. Mokyklos prižiūrėtojas 
pastebėjęs tų vielų nublok
štų ant žemės, net per ke
lis kartus šaukė P. P. & L. 
kompanijos raštinę, reika
laudamas, kad atsiųstų 
darbininkus sutvarkyti tų 
vielų, bet atsakymo negavo, 
tada jis pašaukė policijų, 
kad atsiųstų policistų pri
daboti, kad iš mokyklos 
vaikai išbėgę neužbėgtų 
ant vielos. Policistas išbuvo 
visų popietį, o kompanija 
kaip neatsiuntė, taip ir ne
atsiuntė darbininkų.

Policistas išdirbęs savo 
dienos darbų, paliko vietų 
be jokios saugos. Taip ir 
mokyklos darbininkas pa
darė, tai apie 6-tų vai. po
vakario, penkių metukų 
vaikutis pribėgęs palietė 
vielų ir tapo užmuštas, ir 
tik tada kompanija atsiun
tė darbininkus. Dabar klau
simas: keno kaltė? Aišku, 
kad P. P. & L. kompanijos. 
O reikia pasakyti, kad mū
sų gubernatorius ponas 
Scrantonas didelis minėtos 
kompanijos dalininkas, nes 
prieš’kelis metus jis sujun
gė savo elektros kompanijų 
su minėta kompanija.

Bet tas doleris visur pir
mauja.. .

L V.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
spalio-October 8 d., 2 vai. popiet, 
svetainėje 1154 N. 4th St. Draugai 
ir draugės, atvykite į susirinkimą 
laiku pasitarti apie organizacijos 
svarbius reikalus ir kuopos veiklą.

LLD 6-osios Apskrities konferen
cija jau visai arti — 16 d. spalio. 
Ruoškimės vykti į tą kultūros san- 
būrį ne vien tik delegatai, bet ir 
pašaliniai svečiai. Vykime būriais.

Valdyba 
(75-76)

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)

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) . /

DIE SETTERS
2nd and 3rd shifts

P. W. INDUSTRIES 
11500 B. Roosevelt Blvd.

(75-77)

PRESS OPERATORS 
1st, 2nd and 3rd shifts

P. W. INDUSTRIES 
11500 B. Roosevelt Blvd.

(75-77)

MACHINE OPERATORS
Experienced

P. W. INDUSTRIES
11500 B. Roosevelt Blvd.

(75-77)

CUTTER
Ladies cotton garments, 

steady work, 
plenty overtime.

1730 1N. 5th St., 6th fl.
CE 6-3095

(75-77)

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER, cook, mature, 

for adult family on Central Bucks 
County Estate, near Doylestown. 
Must drive, excellent salary & liv
ing conditions. Call l-297-5193*or 
write. P-392 Inquirer.

(75-77)

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)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk -



6 pusi. _________________ LAISVE_____________________________Penktadienis, rugsėjo (September) 30. 1966
- - T

Iš Lietu vių Moterų klubo 
veiklos

Rugsėjo 21 dienos vaka
re “Laisvės” salėn pažan
gios lietuvės susirinko į 
pirmąjį šio sezono susirinr 
kimą, kur j pravedė pirmi
ninkė L Mizarienė.

Finansų sekr. V. Nevins 
pateikė raportą iš vasaros 
moterų klubo parengimų. 
Jie buvo pasekmingi ir klu
bui liko paramos.

Plačiai apdiskusuota spa
lio 2-ros moterų klubo pa
rengimas. “Laisvėje” jau 
tilpo keli pranešimai, kad 
klubiečių įvairumų paroda 
tikrai bus įvairi. Apart 
kitko mūsų gabieji meni
ninkai stropiai ruošiasi su
vaidinti įdomų veikaliuką-

Kviečiame visus dalyvau
ti ir pakviesti savo pažįsta
mus. Parengimo pelnas 
skiriamas “Laisvei”.

Zuzana Kazokytė pri
siuntė klubo parodai gra
žių jos pačios meniškai pa
gamintų daiktelių. Širdin
gas jai ačiū!

Elena Feiferienė skaitė 
laišką nuo Argentinos lie
tuvių pažangių moterų. Jos 
širdingai dėkoja mūsų klu
bui ir pavienėms klubie- 
tėms. kurios prisidėjo su 
pinigine parama. Minimą 
auką, jos sakė, panaudos 
geriems tikslams.

“Laisvėje tilpo I. Mizarie- 
•nės gražus aprašymas apie 
Niujorko moterų kovotojų 
už taiką. Mūsų moterų 
klubas sveikina šią organi
zaciją su $25, taipgi" nuo 
klubo auka tarpautiniams 
reikalams — $50.

Klubo protokolų sekreto
rė B. Keršulienė šią vasa
rą aplankė T. Lietuvą, Pa
kviesta, jinai glaudžiai ir 
įdomiai papasakojo Lietu
voje igvtus įspūdžius. Ji 
aplankė Kuršėnų vaikų na
mus ir pavaišino vaikučius 
nuo mūsų klubo saldainiais.

LLD 2-ros Apskrities 
konferencija ivyks spalio 
23 d. “Laisvės” salėje. Į 
konferenciją išrinktos: M. 
Krunglienė, M. Jakštienė ir 
A. Rainienė.

Liūdnai prisiminėme šią 
vasarą mirusias tris klu- 
bietes: E. Stupurienę, M. 
'Sluoksnaitienę ir I. Misiū
nienę. Jas pagerbėme atsi
stojimu ir momentu tylos.

Pranešta, kad yra ser
gančių. Klubo sekr. V. Ne
vins pavesta pasiųsti už
uojautos korteles.

Labai gražu, kad mūsų 
klubietės ir atostogų metu 
nepamiršta savo organiza
cijų. Štai Magdalena Juš
kienė laike atostogų gra
žiai pasidarbavo ir šiame 
susirinkime įrašė į mūsų 
klubą 12 moterų: Ona Sta- 
kov, M. Lukshes, Placidą 
Dudonis, Anna Kulaitis, E. 
Katinis, Ona Kučinskienė,

j

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Yakštienė
Mirė rugsėjo 30, 1964

Jau dveji metai kai mirė mano mylima žmona.
Prisimenu ją kasdien su ilgėsiu.

Ilsėkis ramiai, brangioji, Cypress Hills kapinėse.

Ozone Park, N. Y.
K

S. Pačiukienė, Nellie Gram- 
kienė, Anna Gala, Anelė 
Mitchell, A. Davidonis, Ana 
Bunkienė.

Per S. Levanienę įteikta 
auka klubui — $5 nuo Al
binos Volungevičienės. Ji 
lieka klubo amžina nare.

Susirinkimui pasibaigus 
visos susėdome prie gražiai 
papuošto ir apkrauto įvai
riais užkandžiais bei gėri
mais stalo. Vaišes pateikė 
šios klubietės: A.Siaurienė, 
M. Krunglienė, E. Feiferie
nė, A. Liepienė; Elena Fei
ferienė specialiai parvežė 
iš Čiurlių farmos skanaus 
sūrio.

Klubietės širdingai dėko
ja visoms už vaišes.

Klubo koresp. V. B.

Iš LLD 185-osios 
kuopos piety

Labai malonus ačiū vi
siems už atsilankymą, tik 
reikia atsiprašyti už trūku
mą maisto. Blogumas ta
me, kad negaunama atsilie
pimo iš anksto, negalima ži
noti, kokiam skaičiui žmo
nių pagaminti maisto.

Padėka komisijai ir prisi- 
dėjusiems prie darbo. Ko
misijoj: J. Zaiankauskas, 
V. Venskūnai, O. Kazlaus
kienė, V. Baltrušaitis. Di
džiausia garbė tenka V. B. 
už jo atsidavimą organiza
cijai — jis dirbo dvi dienaas 
ir užsimokėjo įžangą kaip 
visi. Valgytojų turėjome 
62.

Buvo žmonių, kurie be
lanko mūsų parengimus re
tai. Jie buvo pasitenkinę, 
kad čia susitiko žmonių, su 
kuriais buvo pažintyje prieš 
40 metu. Dabar, sakė jie, 
ateisią dažniau.

Būtų naudinga visiems 
lankytis į susirinkimus ir 
parengimus. Mėginkime ta
tai daryti, jausimės dau
giau principingais žmonė
mis.

Dar kartą visiems ačiū.
V. J. V.

Nauja pastanga Met 
apsaugojimui

Istor i š k a j a m senosios 
Metropolitan operos pasta
tui apsaugoti korporacija 
panaujino agitaciją už su
kėlimą $10,000,000 nuosavy
bei nupirkti ir atremontuo
ti, padaryti tautiniu * pa
minklu.

Korporacijos pareigūnai 
ragina turtinguosius išsto
ti su stambiomis dovano
mis. Tuomet, sako jie, ir 
liaudis pasirodys su savai
siais ištekliais. Jie sako 
kad tokį fondą turėtų būti 
galima sukelti per apie ket
vertą mėnesių.

Frank Yakštys, vyras

A. Bimba lankosi 
Rygoje ir Taline

(Telegrama)
Vilnius. — Rugsėjo 24 d. 

Vilniaus Universiteto Isto
rijos mokslų garbės dak
taras Antanas B i m - 
b a ir “Laisvės” bendra
darbis Jonas Gasiūnas, 
o taip pat jo sesuo ar
gentinietė Marija Palionie
nė labai šiltai buvo sutikti 
didžiulėje mūsų Respubliki
nėje biliotekoje. Gausiai 
susirinkusi publika — bibli
otekos kolektyvas, skaity
tojai ir grįžusieji iš Pietų 
Amerikos — išklausė įdo
maus Bimbos žodžio ir Ga
šlūno pasisakymo. Po to 
įvyko Bibliotekos dainų an
samblio puikus koncertas. 
Vėliau nuoširdus pokalbis 
prie kavos puoduko.

Susitikime dalyvavo se
nas revoliucinių kovų vete
ranas Brigmanas, buvęs 
amerikonas, revoliucionie
rius Klorys. Rugsėjo 25 d. 
A. Bimba lėktuvu išskrido 
i Latvijos sostinę Rygą. 
Ten paviešėjęs, jis aplan- 
kyys Taliną, susitiks su sa
vo žmonos giminėmis. Mū
sų mieląji svečia A. Bimbą 
kelyje lydi io biog r a f a s , 
žurnalistas Universiteto vy
resnysis dėstytojas Bronius 
Raguotis.

Vaivutskas

Be darbininkų 
nebuvo pelno

Ar jums teko girdėti to
kių elementų, kurie sako: 
darbininkai negalėtų be ka
pitalistų gyventi? Mes gir
dėjome. O esama visai ki
taip!

Štai tik šiomis dienomis 
buvusios užstreikuotos lėk
tuvų kompanijos paskelbė 
savo biznio eigą:

Tra.nsWorld Airlines ma
šinistų streiko metu liepos 
8 iki rugpiūčio 19 d. turė
jo biznio nedatekliaus $1,- 
553,000. O pernai tuo pat 
laiku, kai darbininkai ne
streikavo, kompanija turė
jo $9,802,000 pelno.

Skaičiai rodo, jog ne ka
pitalistai teigia darbininkui 
malonę leisdami ji kapita
listui dirbti, bet darbinin
kas teikia kapitalistui ma
lone jam dirbdamas.

Panašiai pasiskundė ir 
National Airlines. Liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais šie
met jos biznyje nedatek
liaus buvo milijonas 545- 
tūkstančiai, o pernai tais 
pat dviem mėnesiais, kai 
nebuvo streiko, pelnė 3 mi
lijonus 205 tūkstančius do
lerių.

Studentas ir kiti 
narkotikų biznyje

Narkotikų gaudymo agen
tai suėmė tris jaunus vy
rus kaip narkotikų agen
tus; vienas jų brooklynie- 
tis kolegijos studentas Ar
thur Dehar, 23 m. Kiti du 
iš Kalifornijos.

Agentai konfiskavo 100 
kilogramų marijuanos, ku
rią mažmenomis išparduo- 
dant būtų surinkę 20 tūks
tančių dolerių.

Brooklynietis saržentas 
Daniel H. Andes nušovė 
karį Belą Keresztes, 20 m., 
iš Passaic, N. J. Keresz
tes atvyko iš Vengrijos 1951 
m., armijon įstojo pernai. 
Abu kariai buvo pastatyti 
daboklės sargyboje Fort 
Dix, N. J.

Hudson upėje statys 
12 aukšty pastatą

Statybų kompanija nusi
tarė Hudsono upėje statyti 
12-os aukštų, raštinių rei
kalui taikomą, pastatą. Ar
chitektai ir inžinieriai jau 
turi ir planus.

Namui pagrindą padarys 
iš cemento. Jo pirmasis 
aukštas bus 50 pėdų virš 
vandens, maždaug kaip 
penkiaaukščio namo būna 
pats viršutinis aukštas, kad 
praplaukia ar stovintieji 
laivai neuždengtų namui 
reginio. O viršutiniame 
aukšte, 240 pėdų ore, įrengs 
prašmatnų restoraną, iš ku
rio matysis net 10 mvlių 
aplink. Nuo kranto aplink 
namą ant stulpų iškels au
tomobiliams kelią.

Namas kainuosiąs 3 ir pu
sę milijono. Jam jau nu
pirktas plotas Hudson upės 
dugno už 300 pėdų nuo 
kranto ir krantinės saba
las ties Exchange Place, 
Jersey City.

Ir Metropolitan 
pasirašė sutartį

Rugsėjo 16 d. Metropoli
tan operos orkestras pasi
rašė naują sutartį su operos 
kompanija. American Fed
eration of Musicicians lo- 
kalo 802 prezidentas Max 
Arons sako, kad šios ope
ros orkestras tapęs “aukš
čiausiai apmokamu orkest
ru nasaulyje.”

Muzikantams garantuota 
41 darbo savaitė ir savaiti
nė minimum alga $355. 
Bet ne visa tai jie gauna 
dabar, gaus^palaipsniui iki 
galo kontrakto, kuris baig
sis 1968-69 m. sezoną.

« " ■ '1 ’

*

Vienadienis operos 
streikas baigėsi

New York City operos 
muzikantai priėmė muzi
kantų unijos lokalo 802 su
derėtas sąlygas ir tuo baig
tas streikas, pirmasis strei
kas 23 metus jau išgyvenu
sios operos veikloje. Sena
sis kontraktas buvo užsi
baigęs liepos 1 d.

Muzikantams mokės $3 
priedo, po $29 už progra
mą šiemet ir po $30 atei
nančiais metais, už pamo
kas po $6 per valandą. Ga
rantuoja 29 darbo savaites.

TARDO 13 ĮTARTŲ 
GENGSTERIZME

Prokuratūra paskyrė ke
liasdešimt asmenų išieškoti 
įtartų gengsterizme asmenų 
veiklos rekordus. Ieško da
vinių, kuriais remiantis bū
tų galima juos nuteisti. Pa
sakymo jog manoma juos 
esant gengsteriais nepakan
ka, paprastai reikalaujama 
parodyti, ką jie atliko.

Tuo tarpu jie būna pa
leisti po 100 tūkstančių do
lerių kiekvienas. Pirmieji 
pašaukti tardymams rugsė
jo 26 d.

. VANDUO Iš SKALOS .
Vandens, vandens, stoka, 

šaukė visi. O Columbia uni
versitetas pabandė čia pat 
namie paieškoti vandens. 
Taip nelabai seniai atras
tas vanduo ir įrengti šuli
niai prie 218th St. ir Broad
way, kitas prie 218 ir In
dian Road. Iš pirmojo gau
na 8 galionus per minutę, 
iš kito 35 galionus.

Vandalai tebekankina 
Harlemo mokyklą

Praėjusį sekmadienį van- 
dalai-vagys ir vėl buvo įsi
laužę į mokyklą 107 prie 
Lexington Ave. ir 106th St., 
New Yorke. Įsilaužta į 
kiekvieną kambarį ir rašti
nę. Kiek pirmiau į skiepą 
mesta bomba mokyklą pa
degė. Klasių kambariuose, 
kurių yra 30, sužalota vis
kas, ką tik pajėgė išlupti, 
sudaužyti, suplėšyti ar su
lieti.

Viršininkas Morris Weiss 
reikalauja mokyklai visa- 
naktinės sargybos.

Industrijai reikia 
daugiau vietos

New Yorko miestinė Biu
džeto taryba pareiškė, kad 
miestui reikia daugiau vie
tos industrinėms įstaigoms 
negu gyventojų namams. 
Jie sako:

Daugelį namų, pataisius, 
galima būtų naudoti dar il
gus metus, nes naujieji ma.- 
žai kuo skiriasi nuo senų
jų. Gi industrija, gamybi
nė technika išaugo iš se
novės rėmų, o patalpos te- 
bepas i 1 i k o “pūvančiomis” 
miestų negyvenamomis sri
timis.

Tyrimo komisijos vadovas 
dr. David Bernstein sako, 
kad bėgiu paskiausių 15 
metų bendroji samda pa
daugėjo, bet pramoniniai 
darbai sumažėjo 16 procen
tų, o miestui svarbiausia 
juo daugiau industrinių 
darbų turėti.

Algų pakėlimai ir 
nauji tarnautojai

Majoro Lindsay admi
nistracijos tarimu algos 
pakeliamos dar devyniems 
miesto pareigūnams ir pa
darytos dvi naujos tarny
bos.

Didžiausias priedas skir
tas Sveikatos komisionie- 
riui dr. Howard J. Brown, 
$5,000—jo visa alga dabar 
bus $35,000 metams. Nau
jai paskirto Browno pirmo
jo padėjėjo alga 20 tūkstan
čio, antrojo $17,000.

Mieste drebėjo pastatas
Kažkokio “išgąsčio” iš

tiktas, New Yorko mieste 
pradėjo drebėti 22 aukštų 
pastatas — Fawcett Build
ing, — prie Avenue of the 
Americas ir 44th St. 21- 
ajame aukšte raštinėje tar
damiesi pora vyrų pamatė, 
kad ant palangių pastatyti 
žolynai krypuoja. Kiti, ki
tame aukšte, pamatė ant 
stalo lempą drebant, o dar 
kito pastatytoje ant stalo 
stiklinėje vanduo pradėjo 
vilniuoti, ir taip elgėsi išti
są pusvalandį.

Aišku, netruko apie tai 
išgirsti Valdinė Pastatų ty
rimo ištaiga. Jos viršinin
kas Thomas Brennan pats 
atvyko tirti. Tuo tarpu 
apie 450 ten dirbančiųjų iš
vesti į gatvę. Viršininkas, 
pradėjęs nuo viršaus, čiupi
nėjo plytas, griaučių jun
ginius, viską, o po to jis už
tikrino, jog namas saugus. 
Sakė, kad drebėjimo prie
žastis turėjo būti kokia iš
laukinė.

Darbininkai sugrįžo dirb
ti, nors ir ne visai jauku 
po “vaiduoklių” šumo.

Pastatas yra beveik nau
jas, tik 15 metų.

Pasimatysime 
sekmadienį

Taigi dar kartą kviečia
me visus ir visas dalyvauti 
su Niujorko Lietuvių Mo
terų klubo narėmis jųjų 
rengiamame pobūvyje. 
Įvyks sekmadienį, spalio 2 
d., 1 vai. po pietų, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

I. M.

Ne visi sveteliai 
kvietimą priims

Kartais būna taip, kad 
svečiuosna nekviestieji jau
čiasi paneigti, bet, sakoma, 
dar blogiau jaučiasi tie, 
kurių pakviesti svečiai at
sisako atvykti.

Tikriausiai nepatenkintas 
jaučiasi mūsų miesto—New 
Yorko — majoras Lindsay. 
Jis ruošia Jungtinėse Tau
tose valstybių delegacijų 
vadovams susitikimą spalio 
3-ią Kas šiame pasaulyje 
nenorėtų būti tokio miesto 
majoro svečiu? O betgi 
12-os arabiškų tautų blokas 
atsisako dalyvauti. T a i 
protestas majorui Lindsay, 
kad jis praėjusi birželį “ne
matė” Saudi Arabijos ka
raliaus Faisal.

Unijų lokalų byla 
dėl rinkimų

Jungtinių Valstijų Darbo 
sekretorius Wirtz užvedė 
naują bylą prieš tris New- 
arko Operating Engineers 
unijos lokalus.

Skunde sakoma, kad per
nai vykdyti lokalų viršinin
kų rinkimai buvę neteisėti 
ir dėl to esąs reikalas iš 
naujo vykdyti rinkimus, 
darbo departmento priežiū
roje.

Darbo sekretorius tuo 
klausimu jau buvo užvedęs 
bylą praėjusį birželį, bet jos 
nelaimėjo, tad lokalų val
dybos tebesiskaito teisėto
mis. Paliečia lokalus 825A, 
825B ir 825C.

New Hyde Parke penki 
ginkluoti vyrai apiplėšė 
Franklin National banko 
skyrių banko atidarymo 
metu. Septynis darbininkus 
paliko surištus.

“LAISVĖS” KONCERTAS
Atvyksta busti Worcesterio Aido Choras, kuris su \ 

savo talentais suvaidins keletą senų iš Stasio
Šimkaus operetės “Išeivis”

Vietinis Aido Choras su savo talentais duos įdomią 
koncertinę programą.

Sekmadienį, Lapkričio 13 Nov.
Pradžia 3-čią valandą popiet

Sekite koncerto skelbimus “Laisvėje”, bus plačiau 
paskelbta programa, kuri bus labai įvairi.

Šiemet “Laisvės” Koncertas
Bus Naujoje Vietoje

V. FBet gerai bruklynieciams žinomoje: a

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

Prašome visuomenę įsitėmyti pakeitimą salės ir 
kviečiame iš anksto ruoštis į “Laisvės” koncertą.

Įėjimas tik $1.50 — taksai įskaityti

Žodis Aido choristams
Kaip jau gal visi žinome, 

turime užkvietimą-susitari- p 
mą su waterburieciais drau
gais, pas juos suvaidinti 
mūsų jau vaidintą operetę 
“Vestuvės” sekanti mėnesi. 
Taigi dar turime “paši
nai! jinti,” papraktikuoti su 
ja, su “Vestuvėmis.” To
dėl būkime pamokose kiek
vieno penktadienio vakarą 
visi choristai. ,

Ačiū.

Mirė Ona Dobinienė r
Antradienį telefonu pra

nešė velionės marti Mary 
Dobinis, kad jos uošvienė 
mirė rugsėjo 27 dieną.

Velionė Ona Dobinienė il
gai išbuvo be sąmonės 
(deep coma) ligoninėj, šū
vi rš 10 savaičių.

Kūnas buvo pašarvotas 
Šalinskų koplyčioj, laidotu
vės įvyko rugsėjo 30 d., Cy
press Hills kapinėse, kur il
sisi jos vyras Motiejus.

Ona Dobinienė liūdesyje 
paliko sūnų Albertą, anūkę 
Christiną, marčią Mary.

Plačiau apie velionės gy
venimą ir laidotuves para
šys artimieji draugai. Už
uojauta velionės šeimai.

L. K—te

New Yorke kilo protestų 
prieš suėmimą 13-os įtartų \
gengsteriais. Sako, kad jie f
neteisėtai suimti.
=====^  ̂ 1

REAL ESTATE “
For Sale

The Palms Apartment. The house 
has 6 rooms, plus 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) 1

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, spalio 4 d., 7:30 
Vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Visi nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėte.

Valdyba 
(75-76)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
spalio 5 d., 7:30 v. v., 102-02 Li
berty Avė. Kviečiame narius daly
vauti. Prašome tų, kurių duoklės 
neužmokėtos, ateiti j susirinkimą, 
užsimokėti. Ačiū. —Fin. Sekr.

(75-76)
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