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KRISLAI
Galvojame apie koncertą. 
Worcesterieciai.
Lietuva Uljanovske. 
V. Vizgirdo kelionė. 
Kaip apie Jack Ruby?

Rašo R. Mizara

Lygiai už vieno mėnesio 
įvyks metinis “Laisvės” kon
certas, kurio didžiąją progra
mos dalį atliks Worcesterio 
menininkai.

Koncertas, kaip matėme iš 
skelbimų, vyks naujoje vieto
je — New National Hali sa
lėje, Brooklyne. ši salė, beje, 
nėra mums svetima—joje esa
me turėję nemaža svarbių 
pramogų. Iš toliau atvyks
tantiems New National Hali 
lengviau pasiekiama negu to
ji, kur vykdavo koncertai ki
tais metais.

Koncerto programos dides
niąją dalį atliks Worcesterio 
menininkai su Jonu Dirvelių 
priešakyje. Worcesterio Aido 
Choras ir jo solistai, kurie 
koncerte dainuos, nereikalin
gi didelių komentarų; mūsų 
publikai jie žinomi. Tikėki
me, taigi, kad koncerto pro
grama bus gera; niujorkiškis 
Aido choras su savo talentais 
taip pat prie jo puikiai ruo- v • •siasi.

Padarykime viską, kad šių 
metų “Laisvės” koncertas bū
tų visais atžvilgiais sėkmingas. 
Turėkime galvoje tai: šiemet 
sukako 55 metai,, kai mūsų 
laikraštis buvo pradėtas leisti.

“Lietuvių kultūros dienos 
Uljanovske paliko gilų pėd
saką kiekvieno tų dienų daly
vio širdyje. Jos džiugino mus 
ne tuščiu paradiškumu, o tik
ru nuoširdumu ir tuo akivaiz
džiu mū^ų meno poveikiu, ku
rį nesunku buvo išskaityti 
kiekvieno uljanovskiečio vei
de, tiek išėjus iš mūsų grafi
kos parodos, tiek išklausius 
mūsų meno meistrų ar ansam
blio koncertų...”

Taip rašo Juozas Macevičius 
“Literatūra ir Menas” savait
raštyje. Panašiai rašė ir kitų 
Lietuvos laikraščių bendra
darbiai, matę visa, kas dėjosi 
Uljanovske.

Tai, iš tikrųjų, buvo didelis 
ir gražus Lietuvos kultūros 
darbuotojų pasirodymas mies
te, kuriame gimė Leninas.

Įsivaizduojame, kokiu entu
ziazmu uljanovskiečiai sutiko 
mūsų tautiečius, nuvykusius 
parodyti vienokia ar kitokia 
forma lietuvių tautos kultūrą.

Tarybinės tautos kruopščiai 
ruošiasi minėti šimtametinę 
Lenino gimimo sukaktį kuri 
bus 1970 metais.

Kaip rašo savaitraštis “Lite
ratūra ir Menas”, tai bosto- 
nietis dailininkas Viktoras 
Vizgirda pasitenkinęs savo 
viešnage Lietuvoje.

— Esu sužavėtas Lietuvos 
dailinininkų kūrybingumu, — 
sakė jis minėto laikraščio ko
respondentui Vilniuje.

Vilniuje buvo išstatyti paro- 
don kai kurie V- Vizgirdos 
dailės darbai. Susipažino jis 
plačiau su Tarybų Lietuvos 
meistrų kūryba, jei ne pilnai, 
tai nors dalinai.

V. Vizgirdas jau grįžo į na
mus Bostonan.

Oswaldo užmušėjas Jack 
Ruby, atrodo, išsisuks iš mir
ties bausmės, štai Teksu val
stijos aukščiausiasis teismas 
nutarė, kad žemesnysis (dist- 
rikto) teismas “klaidą pada
rė“, teisdamas Rubį, kai teis
mas priėmė kai kuriuos liudi
jimus.

Naujas teismas Rubiui bū
siąs suruoštas kur nors kitoje 
Teksu valstijos apskrityje.

Apie tarptautinę 
KP konferenciją

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos or
ganas “Pravda” atspausdi
no Sudano Komunistų par
tijos pareiškimą. Tame pa
reiškime sakoma, kad lai
kas pribrendo ir sąlygos 
dabar palankios sušaukti 
tarptautinę komunistų ir 
darbininkų partijų konfe
renciją.

Sudano Kompartija maža 
ir nelabai įtakinga, bet 
faktas, kad “Pravda” tą pa
reiškimą atspausdino, skai
tomas svarbiu. Iš to daro
ma išvada, kad Tarybų Są
jungos Komunistų partija 
pritars iniciatyvai sušaukti 
tarptautinę komunistų kon
ferenciją. Tokią konferen- 

I ciją planuota šaukti praei
tyje, bet jos sušaukimas vis

Blokada nebūty žaislas, -- 
sakė ambasadorius Kohler
Washingtonas. — Ameri

kos ambasadorius Maskvo
je Foy D. Kohleris padarė 
pranešimą Senato Užsienio 
komisijai. > Jis . buvo klau
sinėtas, kokia jo nuomonė 
apie Vietnamo karo eigą. 
Komisijos nariai ypatingai 
norėjo žinoti, kaip amba
sadorius Maskvoje įsivaiz
duoja Tarybų Sąjungos at
siliepimą, jeigu mes dar 
labiau pieštume karą Viet
name.

Ambasadorius Kohleris 
pabrėžė, kad jeigu mes pra- 
vestume Šiaurės Vietnamo 
blokadą, mes tikriausiai su
silauktume kokio nors at
sako iš Tarybų Sąjungos. 
Kaip žinia, tarybiniai laivai 
atplaukia į Haifongo uostą 
ir ten iškrauna bei krau
na prekes. Kohleris sakė, 
kad tie Washingtone, ku
rie žaidžia su Haifongo 
blokavimo mintimi, turėtų 
suprasti, kad tokia blokada 
būtų labai ir labai rimtas 
dalykas.

Kaip žinia, kai kurie 
aukšti karininkai ir reakci
niai politikai jau ilgokas 
laikas reikalauja, kad mes 
blokaduotume Haifongo 
uostą ir visus kitus priė- 
iimus jūra prie Vietnamo. 
Tie, kurie reikalauja tokios 
blokados, teigia, kad Tary
bų Sąjunga protestuos, bet 
aktyviai nereaguos. Koh
leris laikosi kitokios nuo
monės, ir jis įsikarščiavu
sius įspėjo.

Stebėtojai sako, kad Hai
fongo blokavimas ne tik

Gali būti, kad, jei Ruby 
pagyvens ilgiau, tai gal iškils 
ir daugiau faktų, įrodančių, 
kodėl prezidentas Kenedis, o 
paskui Oswaldas buvo užmuš
ti.

Pranės Lapienės įspūdžiai 
iš kelionės po Lietuvą “Vieny
bėje”, man atrodo, įdomūs, 
skaitytini.

D-ro A. Petrikos įspūdžiai, 
kurie tuoj “Laisvėje” pasiro
dys, taip pat bus įdomūs.

atidėtas, nes Kinijos K. P. 
atsisakė dalyvauti. Mano
ma, kad šiuo kartu, jeigu 
tokia konfer e n c i j a būtų 
šaukta, Kinija irgi nedaly
vaus, bet ji bus pravesta be 
jos.

(New Yorko Times sako, 
kad Vietnamo premjeras 
Pham Van Dongas rugpjū
čio mėnesį lankėsi Maskvo
je ir tarėsi su tarybiniais 
lyderiais tarptautinės kon
ferencijos klausimu. Jo ke
lionė Maskvon neb u v u s i 
oficialiai pranešta.)

Chartumas.—Sudano mo
kytojų suvaži avimas pa
smerkė Amerikos agresiją 
Vietname bendrai ir Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą ypatingai.

gali sukelti konf liktą su 
Tarybų Sąjunga, bet įerzin
tų ir kai kuriuos mūsų są
jungininkus. Haifongan at
plaukia ne tik socialistinių 
šalių, bet' ir Prancūzijos, 
Italijos bei kitų Vakarų Eu
ropos laivai, taipgi laivai iš 
neutralinių valstybių. Ame
rika prieš tų valstybių lai
vus praveda tam tikras 
sankcijas: laivai, kurie su
stoja Haifonge, paskui ne
gali sustoti bet kokiame 
Amerikos kotroliuojamame 
uoste, bet laivų kompanijos 
dažnai įstengia tas sankci
jas apeiti, pakeičiant laivų 
registraciją, neprane š a n t 
apie sustojimą Haifonge, 
ir t. t.

Washington© spauda sa
ko, kad ambas a d o r i a u s 
Kohlerio išreikštos nuomo 
nės nemenkai sukrėtė kai 
kuriuos aukštus Pentagono 
karininkus, kurie tik laukia 
leidimo pravesti Vietnamo 
blokadą. Sakoma., kad fizi
niai ta blokada lengvai ga
lima, nes Amerikos laivy
nas kontroliuoja aplinki
nius vandenis.

Ghana įsakė uždaryti 
kubiečių pasiuntinybę
Akrą. — Ghanos valdžia 

įsakė Kubai uždaryti jos 
ambasadą Akroje. Ghanos 
valdžia kaltina, kad Kuba 
maišosi vidujiniuose Gha
nos reikaluose ir padeda 
buvusiam Ghanos preziden
tui Nkrumahui, kuris da
bar gyvena tremtyje.

Kaip žinia, kuomet Nkru- 
mahas stovėjo prie Valdžios 
vairo Ghanoje, santy k i a i 
tarp Ghanos ir Kubos buvo 
labai geri. Dabar jie įtemp
ti, nes Kuba dar nepripa
žino naujos valdžios. Ghanos 
karinė valdžia teikia, kad 
keli tūkstančiai ghaniečių, 
Nkrumaho šalininkų, treni
ruojasi Kuboje. ‘

Indonezijos karininkai 
atsiprašė riaušininkus
Jakarta. — Praeitą savai

tę ginkluoti kareiviai, ku
rie saugo Merdėkos (Lais
vės) rūmus Merdekos aikš
tėje Jakartos centre, at
bloškė reakcinius riaušinin
kus. Tie riaušininkai, stu
dentai ir kitokie elementai, 
bandė įsilaužti į rūmus, 
kuriuose gyvena preziden
tas Sukamo. Atremdami 
tuos riaušininkus, kareiviai 
naudojo durtuvus ir šautu
vų buožes ir sužeidė 22 
riaušininku. Sužeidė — bet 
lengvai, ir jie dabar jau vi
si pasveiko.

Dabar aukšti armijos va
dovai pasišaukė tų reakci
nių studentų lyderius ir 
juos atsiprašė. Esą, riau
šininkai tik kiek per daug 
energingai elgėsi, bet pa
matiniai jie yra Indonezi
jos patriotai.

Sakoma, kad įvyko pasi
tarimai tarp reakcinių stu
dentų organizacijų ir kari
ninkų, ir susitarta tęsti 
bendra akciją prieš Sukar
no. Tikslas yra palaipsniui 
jį visai izoliuoti, pripratin
ti Indonezijos viešąją nuo
monę prie fakto, kad Su
kamo gali bdti šmeižiamas 
ir atakuojamas, ir taip pri
rengus dirvą — jį suimti ir 
teisti, kaip teįstas buvęs 
užsienio reikalų ministras 
Subandrio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Kadangi Ki

nija išvarė visus užsieninių 
valstybių studentus, studi
javusius Kinijos universite
tuose, tai Tarybų Sąjungos 
vyriausybė įsakė ir kinams 
studentams išvykti iš Tary
bų Sąjungos. Kinai, kaip 
matome, bando “apvalyti 
šalį nuo buržuazinių liku
čių,” tai smogia per galvas 
ir studentams.

New York. — Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
Brown tarėsi su TSRS už 
sienio reikalų ministru Gro
myko. Pasitarimai įvyko 
Tarybų Sąjungos misijoje 
Niujorke. Brownas nori, 
kad Tarybų Sąjunga sutik
tų šaukti į Ženevą pasitari- 
rimus dėl karo baigimo 
Vietname.

Miami, Fla. — Apie 46 ku
biečiai bėgo iš Kubos į Mi- 
amį laiveliu, bet kai paga
vo juos audra “Inezė,” tai 
44 nuvarė jūros dugnan.

Austin, Tex. — Texase 
kriminalinis ape 1 i a c i j o s 
teismas panaikino mirties 
bausmę Oswaldo žudikui 
Ruby ir įsakė jo bylą per- 
nagrinėti.

Vilnius. — Spalio 5 d. čia 
mirė žymus lietuvių muzi
kas-kompozitorius Lietuvos 
liaudies artistas, profeso
rius Antanas Budriūnas.

“Sąžine man neleidžia 
remti neapykantą...”
Atlanta. — Kongresma- 

nas Charles Longstreet 
Weltner, nuosaikus demo
kratas, atsisakė trečiu kar
tu kandidatuoti į Kongre
so Atstovu butą, nors De- t- t 7
mokratų partija jį remia. 
Jis atsisakė, nes partijos 
disciplina reikalauja, kad 
visi kandidatai remtų kitus 
partijos kandidatus, o tas 
reikštų remti ultra-rasistą 
Maddoxą, kuris laimėjo no
minacijas į gubernatorius.

Maddox yra buvęs res
torano savini n k a s , kuris 
prieš kelerius metus pats 
su kirvakočiu rankoje sto
vėjo prie savo įeigos, kad 
neįsileisti negrų. Jis yra 
kraštutinis segregacijos ša
lininkas ir numylėtinis. Jis 
laimėjo nominacinius rinki
mus prieš buvusį Georgijos 
gubernatorių Arnallą, ku
ris nuosaikus demokratas.

Weltneris pareiškė:
“Sąžinė man nei e i d ž i a 

remti neapykantą. Aš iš
traukiu savo kandidatūrą.”

Havana. — Lotynų Ame
rikos Studentų organizacija 
paskelbė dienas tarp spalio 
15 ir 21 S o 1 i d a r u m o su 
Vietnamu savaite. Ta sa
vaitė supuola su metinėmis 
vietnamiečio patrioto Ngu
yen Van Choi nužudymu.

New' York. — Praėjusį 
prez. Johnsonas čia sakė di
delę kalbą laikraštininkų 
suvažiavime. Joje prezi
dentas siūlė Tarybų Sąjun
gai ir kitoms socialistinėms 
šalims “eiti į draugiškesnį 
sugyvenimą su Jungtinė
mis Valstijomis.”

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda,” lyg ir atsakyda
mas j prezidento Johnsono 
siūlymą sudaryti geres
nius santykius tarp JAV ir 
TSRS, pareiškė, kad geres
nių santykiu pasiekimui 
sąlygos glūdi: sulaikyme 
bombon e š i ų siautėjimo Š. 
Vietname.

United Nations, N. Y.— 
Prezidentas Johnsonas pra
ėjusį penktadienį besilanky
damas Niujorke, užsuko ir 
pas Jungtinių Tautų sekre
torių U Thantą “pasitarti 
svarbiaisiais klausimais.”

Newark, N. J. — Prez. 
Johnsonas praėjusį penkta
dienį, iš Niujorko grįžda
mas į Washingtona, buvo 
sustojęs Newarke ir čia jis 
smarkiai kritikavo respub
likonų lyderius.

Baltimore, Md. — Pasi
baigė “pasaulinės” beizboli- 
ninkų 1966 metų varžybos; 
pergalėtojais išėjo šio mies
to beizbolininkų tymas, va
dinamas “Orioles.” Jis su
pliekė Los Angeles tymą— 
“Dodgers.”

Japonijos unijos
pasmerkė Ameriką
Tokio. — Japonijos Dar

bo unijų generalinė taryba 
pasmerkė Ameriką už ag
resiją Vietname ir parei
kalavo, kad Amerika iš
trauktų visas karines pajė
gas iš Vietnamo. Minimo
ji Generalinė taryba yra 
didžiausia Japonijos darbo 
unijų sąjunga. Taryba ne 
tik pasmerkė Ameriką, bet 
taipgi pačios Japonijos kon
servatyvią valdžią už bend- 
darbiavimą su Ame r i k a . 
Generalinėje Japonijos dar- 
veikia unijos, kurios ran
dasi po socialistų ir komu
nistų įtaka.

Pareiškimas pas i ų s t a s 
dviems pasaulinėms darbo 
unijų sąjungoms: Darbo 
unijų pasaulinei federaci

Ne visi katalikai garsina 
popiežiaus halsą už taiką

Roma. — Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
plačiai rašo apie naują po
piežiaus akciją už taiką. 
Kaip jau buvo pranešta, 
popiežius, minėdamas savo 
apsilankymo Amerikoje ir 
Jungtinėse Tautose meti
nes, dar kartą pasisakė už 
derybinę taiką Vietname. 
Jis tą pareiškimą padarė 
150,000 miniai Romoje. (Iš 
savo pusės, Jungtinių Tau
tų generalinis . sekretorius 
U Thantas pasiuntė laišką 
popiežiui, sveikindamas jį 
kaip taikos iniciatorių.)

“Osserva tore Romano” 
(“Romos o b z e rvatorius”) 
plačiai rašo apie atgarsį, 
kurio popiežiaus akcija su
silaukė užsienyje. Iš to ir 
kitų šaltinių darosi aišku, 
kad ne visi katalikai viso
se šalyse entuziastiškai su
tiko popiežiaus atsikreipi- 
mą. Kai kuriose šalyse, kur 
kataliku bažnyčios hierar
chija lieka reakcingesnėse 
rankose, popiežiaus balsas 
beveik užtylėtas.

Prancūzijos katalikai ir 
jų spauda popiežiaus akciją 
sutinka su pilnu pritarimu. 
Daugelyje katalikų bažny
čių Paryžiuje ir provinci
joje kunigai per pamokslus 
kalba apie popiežiaus tai
kos iniciatyvą. Pačioje Ita
lijoje nemenkas pasidalini
mas. Kai kurie aukštesni 
dvasiškiai, kurie artimi 
krikdemų partijos dešiniam 
sparnui, popiežiaus taikos 
akciją stengiasi nutylėti. 
Bet dauguma Italijos kuni
gų pritaria popiežiaus nu
sistatymui. Ispapanijoje, iš 
kitos pusės, klerikalija taip 
sustingusi ir reakcinė, kad 
ji popiežiaus taikos akcija 
beveik ignoruoja. Panašiai 
elgiasi kai kurių Lotynų 
Amerikos šalių klerikalai, 
ypatingai šalių, kuriose eg
zistuoja partizaninis judėji
mas, ir kuriose klerikalija 
randasi ultra-reak c i n ė s e 
pozicijose: V e n ec c u eloje, 

jai (angliškai žinoma kaip 
WFTU) ir Tarptautinei 
laisvųjų darbo unijų fede
racijai (angliškai žinoma 
kaip I C F T U ) . Pirmoji 
yra kairiečių įtakoje, ant
roji—socialdemokratų. Prie 
antrosios priklauso ir Ame
rikos AFL-CIO.

Stockholmas . — Švedija 
skelbia, kad jos kariniai lai
vai Baltijoje netoli kranto 
susekė svetimą submariną. 
Kad submariną įspėti ir jį 
priversti iškilti į paviršių, 
sako švedai, jie numetė po
vandeninę torpedą, bet sub- 
marinas nuplaukė į tarp
tautinius vandenis.

Gvatemaloje, Peru vi j oje.
Lenkijos pažangių katali

kų organizacija PAX (Tai
ka) plačiausiai skleidžia po
piežiaus žodį už taiką Viet
name, bet oficialioji katali
kiška hierarchija su kardi
nolu Višinskiu priešakyje 
atsineša rezervuotai — pil
nai ji popiežiaus akcijos ne
ignoruoja, bet taipgi nereiš
kia didelio entuziazmo.

Amerikos katalikų kleri- 
kalijoje nemenkas pasida
linimas: liberališki kleri
kalai, kurie grupuojasi ap
link žurnalą “Common
weal“ ir net jėzuitų žurna
lą “America,” popiežiaus 
akcijai pilnai pritaria. Iš 
kitos pusės, kai kurie reak
ciniai kunigai, kurie artimi 
Konservatyviai partijai, ir 
ypatingai Rytų Europos 
bėgliai kunigai (įskaitant 
lietuvius) popiežių igno
ruoja,

Malikas ir Ebanas už 
derybas taikos labui 
Jungtinės Tautos. — Bal

sas už derybinę taiką Viet
name atėjo iš dar dviejų 
šaltinių: Indonezijos ir Iz
raelio. Indonezijos nauja
sis užsienio reikalų minist
ras Adamas Malikas, kuris 
dalyvauja Asamblėjos sesi
joje, pasisakė už derybas. 
Nors dabartinė Indonezijos 
valdžia reakcinė ir Ameri
kai prielanki, jis rado rei
kalo pasmerkti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Panašiai prabilo ir kita 
Amerikos sąjungininkė: Iz
raelis. Izraelio delegatas 
Jungtinėse Tautose Eba
nas pareiškė, kad vienintelė 
išeitis iš dabartinės padė
ties yra tartis. Jis to ne
pasakė taip aiškiai kaip 
Malikas, bet visgi davė su
prasti, kad Izraelis stoja už 
Šiaurinio Vietnamo bom
bardavimo sustabdymą.
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Ignui Gaškai - 75 metai
VIENAS ŽYMIŲ LIETUVOS senosios kartos ko

votojų už liaudies reikalus yra Ignas Gaška, kuriam 
š. m. spalio 2 d. sukako 75 metai amžiaus.

Darbininkų judėjimo veteranas, B. Baranauskas, 
gerai jubiliatą pažinojęs, paduoda Vilniaus “Tiesoje" 
(š. m. spalio mėn. 2 d. laidoje) tokių žinių:

“Dar 1921-1922 metais išgirdau apie Igną Gašką iš 
Povilo Norkūno ir kitų draugų, tačiau asmeniškai jo ne
pažinojau. 1922 m. susirinkimuose bei mitinguose rinki
minės kampanijos j I-ąjį seimą metu man teko agituoti 
už jo kandidatūrą. Jis buvo iškeltas Lietuvos. Komu
nistų partijos kandidatu į seimo narius kuopininkų są
rašuose. Tuo metu I. Gaška už revoliucinę veiklą buvo 
kalinamas koncentracijos stovykloje Aukštojoje Fredoje 
ir V forte.

1923 m. pavasarį krikščionių demokratų vyriausybe 
paleido I seimą ir paskelbė rinkimus į II seimą. I. Gaš
ka ir tąkart buvo Komunistų partijos kandidatu į seimą. 
Tačiau prieš pat rinkimus buržuazinė vyriausybė suėmė 
atstovus ir visus į I ir II seimą komunistų iškeltus kan
didatus. Buvau tada areštuotas ir aš, kaip agitavęs už 
Komunistų partijos kandidatus.

1923 metų antroje pusėje į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo 66 kamerą sargas atvedė naują kalinį. Tai bu
vo aukštas, lieknas juodabarzdis vyras. Barzda jį kiek 
sendino, tačiau iš akių ir veido matėsi, jog jam ne dau
giau kaip trisdešimt. Tai ir buvo I. Gaška.

Mes, senesnieji tos kameros kaliniai, tuoj pastebėjo
me, kad naujai atvykęs barzdočius yra ne tik prityręs 
kalinys, bet ir labiau už kitus politiškai išsilavinęs 
žmogus. Pasirodo, keletą metų jis buvo mokytoju Jo
niškėlio apskrity.

Kaizerinės okupacijos pradžioje dirbo, — negauda
mas atlyginimo, iš pasišventimo. Nebuvo vadovėlių, tek
davo mokyti iš užrašų lentoje, bet liaudis veržėsi į švie
są. Buvęs mokytojas liko ištikimas savo profesijai ir 
kameroje. Jis tuojau ėmėsi’organizuoti kameros drau 
gų bendrąjį ir politinį švietimą. Mes buvome suskirs
tyti į ratelius, kuriuose studijavome politinę ekonomiją, 
marksistinę filosofiją, revoliucinio judėjimo istoriją, mo
kėmės lietuvių kalbos bei kitų bendrojo lavinimosi dis
ciplinų. L Gaška dėjo daug pastangų, kad ir kitose po
litinių kalinių kamerose būtų intensyviau ir sistemin
giau mokomasi.

Kaip patyręs kalinys ir revoliucinio judėjimo daly
vis, I. Gaška buvo išrinktas į politinių kalinių revoliu
cionierių kolektyvo vadovybę, kuriai teko rūpintis įvai
riais mūsų kolektyvo narių, jų šeimų reikalais bei atsto
vauti jiems kalėjimo administracijoje, siekiant sušvel
ninti kalėjimo režimą, sudaryti palankesnes gyvenimo 
bei mokymosi sąlygas. Jis, kaip didelio išsilavinimo ir 
plataus akiračio žmogus, puikiai gynė politinių kalinių 
reikalus. Jo nepalenkiamos logikos paveikti, kalėjimo 
administratoriai dažnai buvo priversti daryti nuolaidų 
politinių kalinių kolektyvui.

Politinių kalinių tarpe I. Gaška tuojau įgijo didelį 
autoritetą...

Prisimenu LKP kandidatų į seimą kuopininkų pro
cesą 1926 m. L Gaška jau daugiau kaip 4 metai buvo 
kalėjime. Kariuomenės teismas, kuris sprendė kuopinin
kų bylą, posėdžiavo apie mėnesį. Per visą teismo pro
cesą I. Gaška aktyviai demaskavo sufabrikuotus prieš 
Komunistų partiją kaltinimus. Ypač didelį įspūdį pa
darė jo baigiamasis žodis teisme. Tąsyk I. Gaška nė 
neužsiminė apie save. Jis gynė Lietuvos Komunistų 
partijos pažiūras, nusistatymą, griovė melagingus žval
gybos bei prokuratūros kaltinimus.

1940 m., atkūrus Lietuvoje Tarybų valdžią, I. Gaš
ka įsijungė į valstybinę veiklą. Aktyvus visuomeninis 
ir politinis veikėjas jis buvo ir pokario metais. Daly
vavo LKP suvažiavimuose, buvo renkamas LKP CK 
nariu, LTSR Aukščiausiosios Tarybos de
putatu, buvo užsienio reikalų ministras. In dabar I. 
Gaška tebėra rikiuotėje. Jo atsiminimai išspausdinti 
rinkiniuose “Revoliucinis judėjimas Lietuvoje" ir “Pro 
letarinė revoliucija Lietuvoje," išleisti atskira knyga 
“Kovų augintiniai." Jis mielai talkininkauja, ruošiant 
medžiagą apie revoliucinę mūsų tautos praeitį, pata
ria partijos istorijos instituto prie LKP CK darbuoto
jams."

Amerikos lietuviams Ignas Gaška yra pažįstamas 
ne tik iš anų metų, kai jis veikė buržuazinėje Lietu
voje, kai ten buvo kalintas ir kankintas. Jis žinomas ir 
tuo, kad prieš apie dešimtį metų lankėsi Niujorke, da
lyvavo Jungtinių Tautų asamblėjoje delegatu; buvo at
vykęs ir į metinį mūsų laikraščio “Laisvės" koncertą 
Richmond Hill, N. Y., ir čia pasakė gražią sveikinimo 
kalbą. - < ,***t'® į

Geriausios jubiliatui sveikatos! Ilgiausių metų!
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Kas ką rašo ir sako
SAKO: REIKIA MŪSŲ 
MOKSLININKUS 
PAREMTI

Kanadiškis “Liaudies 
Balsas" rašo:

Daug. JAV mokslininkų 
savo rašte ragino preziden
tą Johnsoną daryti viską, 
kad būtų pašalintos kliūtys 
tarptautiniam susitarimui 
prieš nuklinių ginklų pliti
mą. Jie nurodo, kad dauge
lis šalių gali pasigaminti 
nuklinius ginklus. Aišku, 
kitos gali gauti iš turinčių. 
Kai didesnės jėgos pradės 
lenktyniuotis nukliniame 
ginklavimesi, tai tuomet 
bus dar sunkiau susitarti.

Vėliau, dvidešimt du mo
kslininkai, jų tarpe 7 Nobe
lio laureatai, kreipėsi į pre
zidentą, kad jis sulaikytų 
naudojimą cheminių ir bio
loginių ginklų. Jie turėjo 
mintyje Vietnamą, kur 
amerikiečiai chemikalais 
naikina javus, miškus; kur 
tam tikromis dujomis pri- 
dusina žmones. Nekalbant 
jau apie visus, kitus žiaurius 
ginklus.

Mokslininkai nurodo, kad 
tokių ginklų naudojirpas 
laikui bėgant gali duoti ap
gailėtinas pasekmes. Juk 
jų panaudojimas gali įeiti 
“madon”’, gali pradėti juos 
naudoti kiti. Ir prie ko tas 
privestų ?

Naikinimas javų liečia ne 
tik kareivius, bet ir civilius. 
Faktinai, civilius paliečia 
labiau, negu kareivius. Ap
nuodyti medžiai gali visai 
žūti. To pasėkos gali būti 
ilgalaikės.

JAV mokslininkus turi 
palaikyti viso pasaulio mok
slininkai, visa padorioji 
žmonija. JAV militaristai 
nuėjo per toli. Jie naudoja 
žiauriausius metodus prieš 
žmones, kurie nieko bloga 
amerikiečiams nėra padarę. 
Ne amerikiečių reikalas, 
kokios tvarkos ir valdžios 
jie nori. Ir patys amerikie
čiai ginklo pagalba išsiko
vojo nepriklausomybę ir 
tvarka, kokios jie norėjo.

APIE RINKIMUS 
ŠVEDIJOJE

Neseniai Švedijoje įvyko 
savivaldybių rinkimai, ku
riuose Švedijos socialdemo
kratų partija daug vietų 
prakišo.

Kaip į tai žiūri Švedijos 
komunistai? Elta paduoda 
tokia žinia: €• V

“Tai antroji politinė perga
lė, kurią mes laimėjome per 
pastaruosius dvejus metus”, 
— pareiškė Švedijos Komu
nistų partijos pirmininkas K.- 
H. Hermansonas, duodamas 
interviu laikraščio- “Unitą” 
korespondentui dėl neseniai 
įvykusių Švedijos komunali
nių rinkimų rezultatų.

K.-H. Hermansonas pažy
mėjo, kad pagrindinė praėju
sį sekmadienį įvykusių komu
nalinių rinkimų išdava yra 
socialdemokratų politikos žlu
gimas ir sėkmingas komunis
tų žengimas į priekį. Komu
nistai laimėjo visur, pabrėžė 
jis, ypač darbininkų ir jauni
mo tarpe. K.-H. Hermansonas 
nurodė, kad rinkimų baigčiai

Makedoniečiai—tauta 
ar bulgarų dalis?..
Belgradas. — Jugoslavi

jos laikraštis Vjesnik u Sri- 
jedu veda polemiką su Bul
garijos Kompartijos organu 
Rabotnieško Delo. Bulga
rijos organas neseniai pa
sisakė, kad pažangūs bul
garai ir makedoniečiai už
sienyje, ypatingai Kanado
je, kur jų yra nemažai, tu
rėtų veikti bendrai, “kaip 
bulgarų tautos dalis." Ju
goslavijos laikraštis sako, 
kad tai bulgariškas šoviniz
mas.

Kaip žinia, makedoniečiai 
yra slavų giminė, kalbanti 
slaviška kalba, kuri pana
ši į serbų, bet dar labiau 
į bulgarų kalbą. Dalis jų 
gyvena federatyvinėje Ma
kedonijos respublikoje, ku
ri yra Jugoslavijos dalis, 
dalis gyvena Bulgarijoje, o 
dalis Graikijoje. Jugosla
vai laikosi nuomonės, kad 
makedoniečiai atskira slavų 
tauta, kaip serbai, kroatai, 
bulgarai ir kad būtų teisin
ga juos suvienyti į vieną 
autonominę respubliką, po 
Jugoslavijos globa, žinoma, 
kadangi tokia autonominė 
respublika ten jau egzistuo
ja. Bulgarai, iš kitos pu
sės, sako, kad makedonie- 
čių kalba faktinai ne savy- 
stovi kalba, bet tokia pana
ši į bulgarų, kad tai tik 
bulgarų kalbos dialektas, ir 
kad makedoniečiai faktinai 
yra bulgarai — ir turėtų 
būti Bulgarijos sąstate.

Yra dar kita teorija, ku
rios, sakoma, vienu laiku 
laikėsi Dimi t r o v a s : kad 
Bulgarija ir Jugoslavija ga
lėtų susivienyti į vieną visų 
Balkanų' slavų valstybę, ir 
kad makedoniečių klausi
mas tuo autdinatiškai išsi
ristu. ’

Tarybiniai patarėjai 
po amerikiečiy ugnim
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos apsaugos ministerijos 
organas “Krasnaja Zvez
da" atspausdino reportažą 
apie tarybinius patarėjus 
Šiaurės Vietname. Tarybų 
Sąjungos ekspertai buvo 
pasiųsti į Vietnamą, kad 
instruktuoti vietnamiečius 
karius anti-aviacinių rake
tų (missiles) operavime.

“Krasnaja Zvezda" apra
šo, kaip tarybiniai patarė
jai radosi vietovėje, kurią 
amerikiečiai b o m bardavo, 
ir kaip jie stebėjo pašautų 
JAV orlaivių kritimą. Re
portaže nesakoma, ar būda
mi po jankių ugnimi tary
biniai patarėjai tiesioginiai 
nukentėjo. “Krasnaja 
Zvezda pabrėžia, kad tary
biniai ekspertai ten radosi 
tiktai kaip patarėjai, ir kad 
pačių vietnamiečių ekipos 
operavo raketinius taikik
lius.

didelę reikšmę turėjo ne tik 
vidaus politikos problemos, 
bet taip pat užsienio politikos 
problemos, ypač pažymėjęs, 
kad “jaunimą ir. žymią inteli
gentijos dalį jaudina Švedijos 
vyriausybės pasyvumas Ame
rikos agresijos akivaizdoje”.

Jeigu tendencija, kuri išryš
kėjo praėjusį sekmadienį, nu
rodė toliau K.-H. Hermanso
nas, vystytis toliau, tai po 
dvejų metų socialdemokra
tams ateis katastrofa.

Švedijos komunistus, pareiš
kė baigdamas Švedijos Kom
partijos pirmininkas, įkvepia 
tas faktas, kad pastaraisiais 
metais jų vykdoma politika 
įgalino juos gauti dvigubai su 
viršum balsų daugiau negu 
1962 metais.

A. šilenas

Vietnamas gražus pava
sarį, Vietnamas gražus va
sarą, bet dar gražesnis mū
sų kraštas, kuomet ateina 
ruduo, — kuomet paukščiai 
rengiasi skristi į tolimus 
archipelagus Pietuose, kuo
met gėles dar ryškiai žydi 
kalvose tarp džiunglių... 
Iki ateina nenutraukiamos 
liūtys...

Taip rašė vietnamiečių 
poetas prieš kelis šimtme
čius, kuomet pasaulyje dar 
nebuvo tokios šalies, kuri 
vadintųsi Jungtinės Ame
rikos Valstijos. Toks yra, 
kur 'jo dar nepalietė sve
timo padegėjo ranka. Viet
namas dabar: kalvose prie 
Danango, visai netoli ame
rikiečių marinų didžiulės, 
geltonos gėlės žydi skais
čioje, bet jau šalstančioje 
rudens saulėje. Ten ramu. 
Kada nors visas Vietnamas 
bus ramus.

• • • •

Generolas Westmorlandas, 
Amerikos karinių pajėgų 
Pietų Vietname vyriausias 
komandierius, sėdi Saigone. 
Danangas jam irgi gerai 
pažįstamas — helikopteriu 
kelionė ima tik kelias va
landas. Jis irgi pažįsta 
Vietnamą — iš žemėlapių. 
Jis žino, kad po rudens seks 
nepaliaujamas lietus. Jis 
siunčia depešą į Washing- 
toną:

“Priešo ir įtariamo prie
šo de-kamoflažavimui mūsų 
jėgos turi kovoti atvires- 
niuose plotuose. Tas įsten
giama tik per padidintą de- 
foliacijos akciją. Štabas lai
kosi nuom ones, kad arti
miausiu laiku kategoriška 
gauti pakankamai herbici
dų 50 kvadratinių mylių 
plotui absoliutiškai nuva
lyti.. ."

, Radiograma pasiekia 
Pentagono budinčio pulki
ninko stalą.' Klasifikuota 
kaip “jautri problema," jos 
kopija tuojau siunčiama į 
Baltuosius rūmus, prezi
dento Johnsono patvirtini
mui. Westmorlandas gauna 
atsaką: herbicidai bus pa
siųsti.

Kas tie “herbicidai" Jei
gu kiek žinote lotynų kal
bos, žodžio prasmė jums 
aiški — herbicidas reiškia 
žalumyno naikintojas, pa
našiai kaip genicidas reiš
kia žmonių naikintojas ir 
insekticidas reiškia insek- 
tų (vabzdžių) naikintojas.

Taip, nekaltas tas žodis— 
herbicidas, beveik agrikul- 
tūrinis, daržais ir sodais 
kvepiantis. Bet štai kaip 
jis naudojamas (New York

Neries pakrante

Pertvarkyti peizažą....
Times, spalio 2):

“Specialistai laikosi nuo
monės, kad zonos apvaly
mui nuo džiunglių reikė
tų masinio chemikalų kie
kio, ir tuos chemikalus pa
skleistų C-123 orlaiviai. Po 
to negyvoji vegetacija galė
tų būti padegama bombar
duojant nedideliais napalmo 
kiekiais."

Matome, visai lengva ope
racija — herbicidas miškus 
numarina, medžiai ir krū
mai sudžiūsta, o napalmas 
sukelia gaisrus, taip, kad 
žemė lieka nuoga. Anot 
Times’o tokia procedūra da
bar turi tam tikrą pąvadi- 
nimą “neizažo keitimas," 
arba trumpai angliškai — 
landscaping, ką galima būtų 
išv e r s t i į “pezažavimas." 
Times cituoja vieną Ameri
kos bataliono komandierių, 
taip sakantį:

“Šis peizažas pilnai tin
kamas Vietkongui. Mes tu
rime pertvarkyti peizažą."

' Kaip jis pertvarkomas, 
mes jau žinome: derlingo
jo, žaliojo Vietnamo miškai 
ir kalvos paverčiami pelenų 
laukais. Bet W e s t m or- 
landas drįsta užsidėti hu
manizmo kaukę. Jo adju
tantas aiškina, kad toks 
miškų ir laukų naikinimas 
“nekenksmingas žmonėms 
arba gyvūnijai."

Kaip tai nekenksmingas? 
Į detales adjutantas nesilei
do, nes išsiaiškinti neleng
va. Visi juk žino, kad Viet
namas ryžių laukai, kaimai 
ir sodai, randasi kaip sa
lelės tarp miškų, ir kad ne
galima naikinti miškų, ne
užkliudant gyvenamų vieto
vių. Westmorlando adju
tantas puikiai žino, kad 
kuomet napalmo bombos 
krinta, kad padegtų nusau
sintus miškus, šiaudinsto- 
gės kaimų grytelės supleš
ka kartu. Jis puikiai žino, 
kad chemikalai tai ne smul
kių proporcijų DDT, o kas 
nors stipresnio, ir kad ne
gali būti, kad gyventojai 
tokiose nelaimingose vieto
se sveiki ir linksmi paskui 
vaikščiotų pelenų laukuose. 
Ne, Westmorlando adju
tantas žino, kad chemikalai 
laistomi ne vien virš miškų, 
bet ir virš ryžių laukų. Jis 
taipgi žino, kad napalmo 
bombos naudojamos ne vien 
kad padegtų miškus, bet ir 
prieš gyvenamus namus, 
prieš “įtartinus esant viet- 
kongais” (suprask: civili
nius gyventojus).

4 • • •

Žymusis britų filosofas 
Bertrandas Russelis ir eilė 
kitų Vakarų Europos inte

lektualų planuoja surengti 
tarptautinį teismą, kuria
me napalmo ir chemikalų 
naudotojai bus teisiami 
kaip kariniai kriminalistai. 
To teismo išvada, žinoma, 
fiziniai nepalies tų, kurie 
bus teisiami. Ir labai abe
jotina, ar juos palies mora
liškai. i

Westmorlandas niekad 
nesupras, ką turėjo omeny
je poetas Nguyen Dinh Th i, 
kuris rašė apie gimtąjį 
Vietnamą:
Mažytis paukštelis
Skrido virš Duy Xuyen, 
Nutūpė ant buivolo nugaros, 
Ir su lapine kepure 
čiulbėjo naktį ir perdien... 
Tad—kuom jis kaltas?

Kautynės su gyvatėmis
Ilgą laiką Chmavzos (se

novėje galingos B u r m o s 
imperijos sostinės) griuvė
siuose vieninteliais gyven
tojais ir šeimininkais buvo 
gyvatės. Prasidėjus vasa
ros liūtims, jos išlįsdavo iš 
savo urvų ir, besigelbėda- 
mos nuo potvynio, šliauž
davo į gretimo kaimo gy
ventojų trobeles. Daug kar
tu neprašyti svečiai atneš
davo nelaimę. Jų nuodai 
stiprūs, pavojingi. Bet štai 
kartą valstiečiai pasiekė ne
paprastą pergalę prieš gy
vates.

500 Chmavzos apylinkių 
valstiečių susirinko, norė
dami paruošti žemdirbystei 
vieną sklypą žemės. Be- 
kirsdami krūmą, jie rado 
didižiulę duobę, kuri seno
vėje, matyt, buvo gynybi
nio griovio, supusio miestą, 
dalis. Duobės dugne buvo 
matyti kažkokia judanti 
masė.

—Gyvatės!
Nespėjo valstiečiai atsi

tokėti, kai nuodingieji šliu
žai ėmė šliaužti iš duobės. 
Užvirė kova. Netrukus vi
sa žemė aplinkui buvo nu
klota sebegyvomis gyvatė
mis, tačiau į jų vietą vis 
šliaužė ir šliaužė naujos. 
Trys valstiečiai buvo smar
kiai įkąsti ir netrukus mi
rė. Aštuoniolika kitų iš
gelbėjo vaistai.

Kova su gyvatėmis truko 
apie aštuonias valandas. Kai 
viskas baigęsi, paaiškėjo, 
kad buvo sunaikinta dau
giau kaip 4,000 gyvačių.

Tą naktį Chmavzos apy
linkėje buvo šventė — vals
tiečiai džiaugėsi savo per
gale. Skaniausias patieka
las buvo gyvačių mėsa ac
te su naminiu vynu.

K—rius
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Keptos pupelės su lašinukais
(Lyg apsakymėlis)

Saulė buvo nusisukus to
li j vakarų pusę. Diena 
prie pabaigos artėjo. Pik- 
nikautojai, maloniai pralei
dę laiką susitikimuose ir 
pasikalbėjimuose bei pasi- 
vaišinimuose su draugais 
ir pažįstamais, dabar jau 
poilsiavo, besvars t y d a m i 
apie grįžimą į namus, o kai 

* kurie, jau atsisveikindami 
sutiktuosius, žin g s n i a v o 
prie savo automašinų, pra- 

f dėdami išvažinėti.
Neatsižvelgiant į tai, kad 

kai kurie jau baigė savo 
piknikavimą, dauguma dar 
buvo aplink stalus apsėdę, 
prie užkandinio paviljono 
vaišinosi užkandžiais ir gė
rimais.

Prie vieno stalo buvo 
daugiau kaip pustu z i n i s 
žmonių. Jie gana gyvai 
kalbėjosi, kritikavosi ir pa
sakojo apie įvairius nuoty
kius. Kai kurie iš jų įdo
miai klausėsi, kiti gi sėdėio, 
kad nepertrauktu pokalbių.

Kuomet, pagaliau, trum
pai valandėlei visi nutilo, 
lyg kad bandydami ką nors 
daugiau prisiminti, ilgai- 
tylėjęs vienas iš dalyvių 
pratarė:

“Ši maloni popietė pri
mena man vieną nuotykį, 
įvykusi prieš daugeli metu. 
Ir jeigu klausovai dar nė
ra per daug pavargę ir jei
gu norėtų manes pasiklau
syti dar per kokį ketvirta
dalį valandos, aš papasako
čiau, kas man atsitiko, kuo
met atostogų metu keliavau 
aplankyti savo gentis ir pa
žįstamus, gyvenančius apie 
porą šimtų mylių nuo mano 
namų.”

Klausovai pagyvėjo. Nors 
jie buvo girdėję gana daug 
pasakojimų prie šio stalo, 
bet dar viena nebus pro ša
lį išgirsti. O nrakalbėjęs. 
matydamas, kad klausovai 
sutinka jį išgirsti, pradėjo:

“Laikas ir vieta buvo la
bai panaši į šią popietę. Aš 
sėdėjau autobuse, kuris 
riedėjo link miesto, kuria
me prieš daugelį metų gy
venau ir turėjau savo gi
minių ir pažįstamu, ir sva
jojau, kad bus malonun su 
jais pasimatyti. Nors bu
vau pranešęs, kad pas juos 
atvyksiu, bet nė vienam 
nepažymėjau laiko ir die
nos, kada tai padarysiu.

Neprivažiavus dar apie 
porą dešimčių mylių iki 
miesto, kuriame turėjau iš
lipti, a u t o bu s a s pradėjo 
šlubuoti, sulėtindamas 
važiav imą. Visi keleiviai 
tai pastebėjo, o šoferis 
susirūninęs jį vairavo. 
Užvažiavęs į neaukštą kal
neli, leidosi pakalnėn ir, 
matyt, jautė, kad jo veži
mas negalės toli važiuoti. 
Davažiavęs klonį, išsuko iš 
kelio ir, greitai sustoies pa
našoje vietoje kain ši, pa
sakė keleiviams, kad kas 
nors negero įvyko su jo 
mašinos motoru ir prisieis 
'jį pataisyti. Kiek laiko už
ims, jis nežinojo, tik pata
rė keleviams nenueiti toli 
nuo autobuso.

Šoferis pradėjo apžiūrėti 
motorą, krapštėsi aplink ji, 
o mes, išlipę, sukinėjomės 

, aplink. Kadangi aš dar tu- 
. rėjau sumuštinį, obuolį ir 
į butelį įsipylęs kavos tai, 
apsidairęs ir matydamas, 

V kad keletas stalų, kurie ten 
buvo, buvo užimti, tai pa
sirinkau vieną, prie kurio 
sėdėjo du asmenys: vyras 
ir moteris, kuri imdama 
maistą iš pintinės davė vy
rui ir pati valgė. 

Aš su savo maistu atsisė
dau prie kito galo to nedi
delio stalo ir taip pat ren
giausi pasidrūtinti.

Ne per toliausia nuo mūs 
buvo ir užkandinė, kurią 
keletas žmonių buvo apsto
ję, pirkosi maistą ir val
gė. Toliau matėsi gyvena
mas namas ir pora pašiū
rių. Aplink vaikštinėjo bū
relis pakrikusių vištų. Aš 
pasidėjau ant stalo obuolį ir 
kavą ir pradėjau išsivynio
ti sumuštinį. Sumuštinis, 
matyt, buvo aplamdytas nes 
bebaigiant išvynioti nukrito 
kavalkėlis ir nusirito gale 
stalo. Man besvarstant, ar 
reikėtų jį paimti, pastebė
jau kaip gaidelis vijosi viš
takę, kuri su didžiausiu 
strioku bėgo pro galą stalo. 
Jai prabėgus atskubėjo ir 
gaidelis, bet kuomet jis pa
matė gabalėlį mano sumuš
tinio, nustojo vijęsis viš
takę ir, griebęs jį, godžiai 
prarijo.

Aš baisiai nustebau. Per 
kelias sekundes nežinojau 
nei ką sakyti, nei ka da
ryti. Tik kiek atsipeikėjęs 
susiėmiau rankas kaip mal
dai ir turbūt gana garsiai 
ištariau:

“O dieve, šutve r t o j a u 
dangaus ir žemės, visu re
gimų ir neregimu daiktų: 
niekad, o niekada ir niekad 
nedaleisk, kad aš kada nors 
būčiau taip baisiai išal
kęs ...”

Moteris, prie kito galo 
stalo, matyt, išgirdo mano 
maldą. Ji dar kartą j ma
ne pažiūrėjo, o po to lyg 
sau, lyg jos vyrui, o gal 
ir man vos girdimai pasa
kė:

“Tai še kur, mano ma
nymu, yra tikras vyras: 
vertas vyro vardo...”

Nei jos vyras, nei aš nie
ko nesakėme. Per kiek lai
ko tyliai valgėme savo 
maistą, užsigerdami tuo, 
ką turėjome. Tik vėliau 
prasidėjo tarp mūsų pokal
bis. Po teisybei, tik tarne 
mudviejų su moterimi. Jos 
vyras valgė ir nesikišo j 
mūsų kalbą. O mudu išsi
kalbėjome iki to, kad aš 
pasisakiau, kur važiuoju, 
kas atsitiko su autobusu. O 
ji pasisakė, kad jie turi sa
vo farmukę netoli to mies
to, i kuri aš važiuoju. Po 
to ši pasiūlė ir savo mais
to, o kadangi aš gyvenu 
tam, kad valgyti tai jos 
maista mielai priėmiau ir 
nuolankiai dėkojau, girda
mas jo skanumą. Dar be
sikalbant, ji aiškino, kad

gal mano autobusas nebus 
greitai suremontuotas, tai, 
jeigu aš norėčiau, galėčiau 
su jais vykti, jų namuose 
pernakvoti, o ryte jos vy
ras, veždamas pieną, galės 
nuvežti mane į miestą, o 
ten man labai lengva bus 
pasiekti mano gentis. Aš 
pamaniau, kad ji nuoširdi 
moteris, ir neleidau jai il
giau mane kalbinti, tik dar 
kartą padėkojau ir sutikau 
su jais vykti į jų ūkį, per
nakvoti ir ant rytojaus bū
ti nuvežtu į miestą.

Nuo tada man autobusas 
nerūpėjo. Aš dažnai mė
tydavau žvilgsnį į moterėlės 
gerą veidą, mintyse dėkoda
mas už tokią man paslau
gą.

Pavalgius ir susitarus, ji 
sudėjo likusį maistą ir ki
tus dalykėlius į pintinėlę. 
Jon idėio ir mano kavos 
buteli. Sako: “Kaip tu čia 
ja nešiosi vieną? Va, su
dėsiu su savo indeliais, tai 
bus patogiau.”

Besikalbėdami atsidūrė
me prie jų forduko ir susė
dome. Jos vyras vairavo 
automašiną, ji sėdėjo šalia 
jo, o aš šalia jos.

Laimingai pasiekėme jų 
farmą. Mudu su ja išlipo
me, o jos vyras nuvažiavo-i 
garažą. Neturėdamas ką jai 
sakyti, dar pasisiūliau, ar 
negalėčiau jai kuo pagel
bėti. Ji pasakė, kad aš esu 
ju svečias ir man nereikia 
niekuo rūpintis. Jos vyras 
ir ji pasidarys viską, ka rei
kia padaryti. Tuomet ji nu
sidavė pas pečių ir ten ėmė 
ruoštis, sakydama, kad va
karienė bus gatava už ko
kios valandos laiko.

Belaukdamas vakarienės, 
aš dar išėjau i kiemą, dai
riausi, kaip šeini i n i n k a s 
triūsiasi anie tvartus. “Ūki
ninkai turi daug darbo,” pa
maniau kiek galint mažiau
siai judėdamas ir laukda
mas kol jis pabaigs savo 
triūsa ir eis į namus, bet 
jis vis delsė, nesiskubino, 
lyg kad nenore damas su 
manim susitikti. Tik kuo
met jo žmona šūktelėjo, kad 
vakarienė jau paruošta, jis 
lėtai atžingsniavo į grvčią. 
Dar aš jam pasakiau: “Gra
žus vakaras šiandien.” O jis 
atsakė: “Taip.”

Susėdus mums už stalo, 
šeimininkė pateikė “savo 
darbo vaisius.” Tarp kito 
maisto, ant stalo pastatė 
apvalų indą, kuriame buvo 
keptos pupelės, apklotos 
apetitiškai susiraičiusiomis 
riekelėmis lašiniukų. Ne

M. Čiurlionio vardo meno mokyklos inter
nato direktorius D. Trinkūnas

Lietuvos akademinio dramos teatro artistė 
Irena Leonavičiūtė su dukrele. (A. Sutkaus)

žinau kodėl, bet aš į juos 
žiūrėjau kaip katinas į ski
landį.

Na, ir mes pradėjome va
karieniauti. Jiedu valgė lė
tai, neskubėjo, kai kada pa
sakydami žodį kitą, bet 
man maistas teikė didelį 
smagumą. Aš valgiau ir 
valgiau ir bevalgy damas 
pastebėjau, kad šeimininkas 
kai kada dėptelėja akimis, 
kai aš kabinu pupeles ir la
šininiais. Tuomet pama
niau, kad gal būt gerai, 
kad čia pat baigčiau valgęs. 
Tą ir padariau, nors d a r 
būčiau galėjęs juos visus 
sudoroti.

Pavalgius vakarienės ir 
pasišalinus šeimininkui, aš 
prisiartinau prie šeiminin
kės ir dar kartą padėkojau 
už maistą ir dar kartą ją 
pagyriau kaip puikią val
gių gamintoją ir užbaigiau 
sakydamas:

“Visas pupeles būčiau ga
lėjęs suvalgyti, tik gėdijau
si šeimininko.” Ir dar kar
tą ją pagyriau, o ji man 
pasakė, kad, jeigu taip pa
tiko, tai dar bus proga jas 
suvalgyti.

Paskui atėjo laikas eiti 
pasilsėti. Mane nustebino 
tas, kad jie turėjo tik vie
ną lovą.

“Tai nieko,” pasakė ji. 
“Lova gana plati trims. 
Aš gulsiu viename krašte, 
jūs kitame, o mano vyras 
viduryje.

Negalėjau priešintis, ir 
mes visi sugulėme.

Atsigulęs ilgai negalėjau 
užmigti. Mane kažkas slė
gė. Šis netikėtas įvykis at
rodė kaip sapnas, ir neži
nojau, kuo jis baigsis. Už 
kiek laiko šeimininkas pra
dėjo sunkiau kvėpuoti. At
rodė, kad jis užmigo. Bet 
kiekvienas mano pasijudi- 
mas gali ji išbudinti. O 
tuomet kas?!..

Mano mintis nutraukė 
kieme nepaprastas triukš
mas. Kas ten dėjosi, aš jo
kiu būdu negaliu apsakyti. 
Bet tuo pat laiku šeiminin
kas, j šokdamas iš lovos, vos 
manęs neišvertė. Griebęs 
ant sienos kabantį šautuvą, 
išnėrė pro duris. Išgąsdin
tas, aš nežinojau, ar esu 
gvvas, ar miręs, iki šeimi
ninkė, pajudėjusi kitoje lo
vos pusėje, pratarė:

“Tai dabar tau, berneli, 
yra deimantinė proga...”

Antrą kartą manęs nerei
kėjo raginti. Kaip pakaus
tytas, lėkte nulėkiau į vir
tuvę ir išbaigiau iki dug
nui pupeles ir lašiniukus.

Nugirdęs

Urugvajaus lietuvių 
papročiai

Bendri bruožai
Pagal Urugvajaus Res

publikos konstituciją — visi 
šioje šalyje esanti žmonės 
turi lygias teises. Jie turi 
teisę į darbą, poilsį ir pen
siją. Civilinė metrikacija 
gimimo, vedybų ir mirimų 
atvejais atlieka visas reika
lingas registracijas.

Nepripažįstamas joks 
monarchijos titulas. Nuo
savybę saugo įstatymai. 
Gedulo spalva juoda. Miru
sį laidoja per 24 valandas.

Šalies kalba —ispanų. Pi
nigas urugvajiškas pezas.

Kiekvienas, atlikęs Civi- 
nės metrikacijos privalo
mus, jei pageidauja, gali 
savo religijos apeigas pri
dėti.

Lietuviai, palaidoję miru
sį, nerengia užkandų, valgi- 
mų — pakasinų. Iš kapinių 
negrįžta į mirusio namus. 
Jei sueina keli draugai, po 
sikliuką išgeria ir vyksta 
namo.

Tą paprotį lietuviai iš 
urugvajiečių “pasiskolino”.
Lygybė

Gyvulių skerdyklų darbi
ninkai daugiau už kitus 
įsisavino socialinių lygybės 
įpročių. Jie turėjo vieno
das sąlygas kovoti už dides
nį uždarbį ir geresnes dar
bo sąlygas. Juos visus jun
gė darbo rūbai—uniforma, 
kiekvienas, atsinešęs mėsos 
gabalą, namie išsikepė bif- 
šteką...

Ir vyrai ir moterys dir
bo. Jie ir namų ruošą atli
ko. Todėl nenuostabu, kad 
matai vyrą valgį verdant, 
į turgų einant, rūbus plau
nant ir lyginant.

Taip pat ir lietuviškų or
ganizacijų rengiamose su
eigose aktyviai1 dalyvauja, 
lygiai kaip vyrai, moterys.
“Asado”

Pereitą vasarą atvyko 
svečias iš Brazilijos, Sao 
Paulo. Važiavome į Cerro 
U. L. Centro salę. Kiek 
kvartalų aukščiau salės iš
lipome Montevidėjaus įlan
ka ir Cerro kalnu pasigro
žėti. Kiek žemiau į pajūrį 
pamatėme, kad iš mano 
namo dūmai rūksta.

Draugas sušuko: dega!
Nieko panašaus, jį rami

nau. Ten “asado” kepa.
Kaip tai gali? Ant namo 

sukūrė laužą ir mėsą kepa? 
—sunku buvo įtikinti drau
gą-

Taigi, patvirtinau. Čia 
vasarą ant namo žmonės 
kaitinasi saulės kaitroje, 
paskui “asado” kepa ir nie
ko blogo neatsitinka.

Paskiau paaiškinau: Uru
gvajuje namus vienaaukš
čius stato kaip dėžes, kad 
viesulai jų nesugriautų. 
Viršuje sienas jungia gelž- 
betono klodas, apdengtas 
deguto sluoksniu ir dar 
plytelių eile. Vanduo ne
praeina nei kaitrios saulės 
šiluma kambarių neįkaiti
na. Kai nori “asado” išsi
kepa, ant skardos laužą su
kūrę. .. »

Svetimšaliui tas valgis 
jokio įdomumo nesuteikia- 
Jautieni inkstai, įvairios 
žarnos ir mėsa prie šon
kaulio ant laužo ugnies ši
lumos pamažu kepti. Bet 
čia veikia įprotis. Todėl ir 
U. L. Centro Cerro patalpų 
kieme pastatytas specialiai

Sensacija
Prieš karą Prahos laik

raščio “Bohemia” vyriau
sias redaktorius sakydavo 
savo darbuotojams: “Jei 
šuo įkanda žųiogui į koją, 
tai čia jokia medžiaga laik
raščiui. Tačiau jei žmogus 
įkanda šuniui į koją — to
kia informacija jau tinka.”

Turėdamas tai galvoje, 
jaunas žurnalistas Egonas 
Ervinas Kišas (1885—1948), 
vėliau tapęs pasauline gar
senybe, atsiuntė laikraščiui 
iš Afrikos telegramą: “Šan- 
ganio upės pakraštyje kro- 
kadilas įkando merginai į 
koją. Į tai atsakydama nar
si mergina įkando krokodi
lui į nosį. Mergina buvo nu
gabenta į ligoninę. Krokodi
lo likimas nežinomas.”

laužui degti ugniakuras 
“asadui” kepti.

Dažnai rengiamos suei
gos “asadui” valgyti.

“Asado” mėgėjai geria 
vyną.
“Mate”

Žerba mate. Žerba — su
maltų lapų arbata, mate 
gėralas.

Panašią “mate” vartoja 
Brazilijoje, bet ją skrudi
na. Braziliečiai sako, kad 
ji sudeginta. Ir ją geria 
Sao Paulo mieste ir kitur 
kaip arbatą, arbatinėse ar 
namie. Šiitą ir šaltą.

Toje pat Brazilijos vals
tybėje, Parana, auginama 
ir žerba. Bet ten jos ne
vartoja. Ten žmonės geria 
kavą. Urugvajuje žerba ne
auginama, todėl importuo
jama iš Brazilijos ir iš ki
tur. O urugvajiečių yra 
taip pripratusių prie “ma
tės”, kad be jos negali būti.

Į apie 100 gr. talpos, iš
skaptuoto vaisiaus kevalą 
(dauguma vartoja stikli
nes) įpila žerbos. — Ji to
kio smulkumo kaip rupūs 
miltai. (Turi kartumo, ku
ris ramina šiek tiek ner
vus). Tą žerbą užpila karš
tu, bet neužvirintu vande
niu. Už kelių minučių čiul
pia vienas paskui kitą, kiek 
tiktai aplinkumoje žmonių 
yra, iš to paties trauktuko, 
kuris prie įkišto į žerbą ga
lo turi sietuką, kad jis ne- 
užsikištų žerba.

Neįpratusiam “matę” 
gerti, atrodo priklu. Ir 
Sveikatos ministerijos pri
pažinta “mate” ne higieniš
ku gėrimu. Bet paprotis tu
ri jėgą ir traukia, veikia.

Pro vinci j o j e autobusu va
žiuodami moterys ir vyrai, 
vežasi po ranka termo su 
karštu vandeniu, ir kelio
nėje čiulpia “matę”, — 'lit
rą ir kitą kiekvienas van
dens išgeria.

Viešai tas gėralas nepar
duodamas. Kiekvienas var
totojas perka žerbą gra
mais. Ir namie šeimoje ar 
draugų tarpe “matę” geria.

Man toji “mate” primena 
Amerikos indėnų “taikos 
pypkę”, kuomet indėnai, 
vienas paskui kitą, iš to pa
čio kandiklio po dūmą už
traukia.

Lietuviai mėgsta kitų 
tautu žmones pamėgdžioti. 
Laikinai ir įpranta, taip 
kaip prie “matės”, taip ir 
prie kitų valgių, gėrimų 
pramogų.. .

Bet anie kitus lietuvių 
“pasiskolintus” papročius, 
tarsime žodį kitą kartą.

A. Vaškevičius
(Iš “Darbo”’)

Iš laiškų
Gerbiamoji Redakcija!
Laikraštyje “Laisvė” Nr. 

62 iš š. m. rugpiūčio mėn- 
12 d. perskaičiau trumpą 
žinutę, kad mano brolis 
Aleksandras Janavičius 
(Yanavich), gyvenęs Balti- 
morėje, 827 Hollins St., 19- 
66 m. liepos mėn. 31 dieną 
mirė.

Mirusio Aleksandro Lie
tuvoje gyvename du bro
liai: Vladas, Petras ir se
suo Anelė. Mus visus labai 
sujaudino žinia apie jo mir
tį.

Mes norėtume smulkiau 
sužinoti apie brolio Alek
sandro mirtį: kiek laiko jis 
sirgo? Kas jį palaidojo?, 
nes jis buvo nevedęs (vie
nišas) ir artimų giminių 
Amerikoje nėra.

Kadangi mirusis mano 
brolis buvo uolus laikraščio 
“Laisvės” skaitytojas, jo 
rėmėjas ir mums užprenu
meravęs, todėl drįstu kreip
tis pas Jumi, gerbiamoji 
Redakcija, jei būtų galimy
bė, atspausdinti laikraštyje 
“Laisvėje” straipsniuką — 
užklausimą, gal iš baltimo- 
riečių pažangiųjų lietuvių 
kas nors parašytų man lai
šką aukščiau prašomu rei
kalu ir gal galėtų atsiųsti 
io laidotuvių fotografiją, 
jei tokia buvo padaryta. Aš 
esu įsitikinęs, kad jis Balti- 
morėje turėjo gerų pažįsta
mų ir draugų pažangiųjų 
lietuvių tarpe.

Reiškiu gilią pagarbą:
VI. Janavičius

Mano adresos:
Vilkaviškio miestas, 

Daukanto g. Nr. 35 
Vladas Janavičius 
Lithuania, USSR 

1966 m. IX. 26

Kaunas
Rugsėjo 30. 

Mielasis mano Broli
Motiejau!

Daug gražių ir mielų va
landų teko mudviem pra
leisti drauge 1965-aisiais 
metais. Tuomet aš jau
čiausi laiminga, kad ga
liu būti drauge, bet kartu 
buvau ir nerami, matyda
ma kaip jus kamuoja dideli 
skausmai. Po mūsų atsisky
rimo praėjo metai laiko, ir 
kaip tik šią dieną mes atsi
skyrėm Leningrado aero
drome. O šiandien tuo pat 
metu, po sunkios operaci
jos, jūs gulite Bostono ligo
ninėje.

Negaliu jus asmeniškai 
lankyti, paguosti — nura
minti, negaliu atnešti gėlių 
prie jūsų lovos, bet tikiuosi, 
kad mano laiškai pasiekia 
jus.

Iš visos širdies, linkiu 
jums, mano mylimas broli, 
geriausios sveikatos, gied
rios ir geros nuotaikos, kad 
sveikas ir tvirtas sugrįžtu- 
mėt į savo' mielų namiškių 
globą-

Ta proga noriu išreikšti 
gilią padėką jūsų mylimai 
dukrai Emilijai, anūkei 
Vandai ir žentui Juozui 
Krupskiams, sūnui Algir
dui ir jo žmonai Sofijai, gi
minėms, draugams bei pa
žįstamiems už rūpestį ir gi
lią meilę lankant sunkioje 
ligoje mano Brolį. Visi mes 
linkime matyti jus sveiką 
ir linksmą, o aš lauksiu 
trečio susitikimo Lietuvoje.

Jūsų sesutė Julia 
Kaunas

P. S. šis laiškas yra Ju
lės Klimai tės jos sergan
čiam broliui Motiejui Kli
mui.
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Daug įdomių sveikinimų Iš po mano balanos ST. PETERSBURG, FLA.
tolimesnės sėkmės pažan
giųjų Amerikos lietuvių 
kultūrinėje veikloje.

Prieš 55-rius metus Jūs 
išvykote iš Lietuvos, bet 
per visą tą laiką likote sa
vo Tėvynės patriotu, vienu 
iš Am. Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
organizatorių ir vadovų. 
Man labai buvo džiugu 
su Jumis susitikti, Jums 
besilankant šiais metais 
Lietuvoje ir turėti malonų 
pasikalbėjimą. Apgailes
tauju, kad mano kelionė į 
Vokietijos Demokratinę 
respubliką sutrukdė mums 
dar kartą susitikti”.

Kauno miesto Vykdomo
jo Komiteto vicepirminin
kė Janina Narkevičiūtė ra
šo :

“Nuoširdžiai sveikinu 
Tamstą garbingo jubilie
jaus ir Nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardo 
šute ik im o • proga. Mes 
džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad Suvalkijos žemėje 
gimė daug dvasios galiūnų, 
kurie žadino ir švietė liau
dį, kurie buvo ir yra pa
vyzdžiu, gyvu šūkiu did
žiuoju. Aš laiminga, kad 
susipažinau su Tamsta, ki
lusiu iš mūsų liaudies gel
mių, praėjusiu sunkų gyve
nimo kelią, pradedant nuo 
vaikystės metų nuostabiuo
se Paežeriuose ir išėjusiu 
svetur, bet likusiu ištikimu 
ir garbingu lietuvių liau
dies sūnumi.

Kaip malonu, kad Tam
sta savo . gyvenimo jubilie
jiniais metais pabuvojote 
gimtojoje žemėje, suteikėte 
mums visiems daug džiaug
smo artimai pažinti nepa
prastai energingą, aukštos 
kultūros žmogų, giliai besi
domintį T. Lietuvos gyve
nimu, mylintį visa tai, kas 
gražu, gera ir kilnu.

Tamstai ir žmonai svei
kinimai ir geriausi linkėji
mai nuo mūsų visos šei
mos”.

Rašytojas A. Venclova iš 
Palangos rašo:

“Tik šiandien sužinojau, 
kad Jūs rytoj švenčiate sa
vo ilgo ir gražaus gyveni
mo 75 metų sukaktį. Mes 
jau seniai Jus žinome, kaip 
vieną įžymiausių mūsų išei
vių JAV-jose kultūros dar
buotoją puikų organizato
rių, talentingą literatūros 
darbininką, redaktorių, vi
suomenės veikėją. Neseniai 
turėjau laimės pažinti Jus 
ir kaip nuoširdų žmogų, 
gerą draugą, įdomų pokal
bių bendrą. Aš ir mano 
šeima siunčia Jums ir Jūsų 
gyvenimo draugei nuošir
džiausius sveikinimus ir

D-rui A. Petrikai nese
niai sukako 75-ri metai am
žiaus, ir dėl to jis respub
likos Aukščiaunsiosios Ta
rybos Prezidiumo įsaku 
buvo pagerbtas “Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo” garbės var
du. Taigi šio deiman
tinio jubili e j a u s * ir ne
paprasto garbės laipsnio 
suteikimo proga Daktaras 
gavo labai daug sveikinimų 
bei linkėjimų iš kone visų 
Amerikos miestų (iš vieno 
tik San Francisko apie 30), 
“Laisvės” redaktorių R- 
Mizaros su žmona ir A. 
Bimbos su žmona, ir iš Ta
rybų Lietuvos. Kai kurių 
Lietuvos sveikintojų pasi
sakymai ilgoki, tad paimsi
me jų tik dalį. Sveikina:

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Justas Palec
kis, Vilniaus Valstybinio pe
dagoginio instituto vyr. dės
tytoja L. Petkevičienė, Ry
šių su užsienio lietuviais 
Draugijos vadai L. Kapočius 
ir gen. V. Karvelis bei jų 
darbuotojai: V. Glovackas 
su žmona, B r. Petkevičius 
su žmona ir V. Burkauskas 
su žmona; P. Istorijos in
stituto direktorius R. Šar-- 
maitis su žmona, Mokslų 
Akademijos vicedirektorius 
inž. Alg. Žukauskas, Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjun
gos pirm. J. Karosas, Kau
no dienraščio “Tiesos” dar
buotoja M. Macijauskienė, 
rašytojas A. Liepsnoms, 
Paežerių aštuonklasės mo
kyklos direkt. Vyt. Grinius, 
Istor- Mokslų daktaras J. 
Jurginis su šeima, rašyto
jas J. Baltušis, žurnalistai 
A. Vaivutskas ir R. Žiugž
da su žmona, seserys E. ir 
O. Eidukaitytes ir daugelis 
kitų.

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto rektorius prof, 
dr. Jonas Kubilius su žmo
na sako:

Nuoširdžiai sveikiname 
garbingo jubiliejaus ir Nu
sipelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardo suteikimo 
proga. Šį vardą Jūs su kau
pu nusipelnėte savo ilga, iš
tverminga veikla. Jūsų dar
bas paliko neišdildomą žy
mę pažangiųjų Amerikos 
lietuvių ir visos lietuvių 
tautos istorijoje. Abu su 
žmona linkime daug ilgų ir 
kūrybingų metų, geros 
sveikatos ir laimės.”

Mokslų Akademijos Isto
rijos instituto direktorius 
prof. Kostas Korsakas su 
žmona tarp kita ko rašo:

“Mes abu su žmona nuo
širdžiai linkime šia reikš
minga proga Jums visoke
riopos gerovės, kiek gali
ma stipresnės sveikatos ir 
dar ilgų ilgų metų! Taip 
pat linkim'e ir naujų ver
tingų literatūrinių darbų... 
Iš tikrųjų džiaugiamės ga
lėję asmeniškai su Jumis 
susipažinti ir įdomiai pasi
kalbėti tiek Institute, tiek 
ir kitomis progomis. Ap
gailestaujame tik, jog dėl 
trumpo laiko ir plačios Jū
sų viešnagės programos 
tegalėjome taip trumpai su 
Jumis pabendrauti”.

Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė ra- z Y so:

“Širdingai sveikinu Jus, 
gerbiamas Daktare, 75-tųjų 
gimimo metinių proga- 
Džiaugiuosi ir sveikinu Jus 
su garbingu Nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės 
vardo suteikimu ir linkiu 

'linkėjimus — sveikatos, ge
ros nuotaikos, darbingumo, 
įkvėpimo naujoms kny
goms!”

Įdomus Lietuvos TSR 
“Žinijos” Draugijos žurna
lo “Mokslas ir gyvenimas” 
laiškas:

“ ‘Mokslo ir gyvenimo’ re
dakcijos kolektyvas nuošir
džiai sveikina Jus, žinomą 
Amerikos lietuvių kultūros 
ir spaudos darbuotoją, su 
garbingu 75 metų jubilieju
mi ir ‘Lietuvos TSR Nusi- 
pelniusio kultūros veikėjo’ 
garbės vardo suteikimu.

Žurnalo skaitytojai, o 
taip pat ir apskritai T. Lie
tuvos žmonės, žino Jus, kaip 
eilės mokslo populiarizaci- 
jos knygų autorių, kaip ne
nuilstamą spaudos darbuo
toją ir švietėją. Skaitytojų 
susidomėjimo susilaukė Jū
sų straipsniai, išspausdinti 
‘Mokslo ir gyvenimo’ žur
nale, kuriuose populiariai, 
suprantamai ir aiškiai pa- 
kojama apie įvairius kul
tūros istorijos reiškinius ir 
faktus.

Mes žinome Jus, kaip pa
žangų JAV visuomenės vei
kėją, daugiau kaip pusę 
šimtmečio nesigailėjusį jė
gų šviesos ir kultūros sklei
dimui, kovai prieš tarnsy- 
biškumą, prieš reakciją. 
Pažymėdami Jūsų jubilie
jų, džiaugiamės, kad esate 
pilnas jėgų, sveikatos, ge
rai jaučiatės. Redakcijoje 
liko kuo geriausi prisimini
mai apie asmeniškus kon
taktus, užmegstus Jums 
šiemet būnant T. Lietuvo
je. Linkime Jums ir toliau 
taip gražiai ir vaisingai 
dirbti pažangiosios žmoni
jos labui. Ilgų, ilgų metų!” 
Pasirašo redakcijos kolek
tyvo nariai: J. Karosas, K. 
Sideravičius, J. Tornau, V. 
Česnulis ir S. Markelytė.

Sveikino Jubiliatą Lietu
vos TSR Žurnalistų sąjun
ga, O' Vilniaus knygų leidy
klos “Vaga” vardu jos ve
dėjai poetas A. Maldonis ir 
rašytojas J. Čekys atsiuntė 
sveikinimo kablegramą.

Rašytojas Julius Butėnas 
su žmona savo laiške rašo:
“Pirmiausia prašau priim

ti mano ir mano žmonos 
Irenos nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus ryšium 
su garbingu apdovanojimu 
— Nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardo sutei
kimu. Tasai garbes vardas 
tikrai nupelnytas. Tai bu
vo atžymėta rugsėjo 3 d. 
Vilniuje surengtame neaki
vaizdiniame Paties 75 meti
nių sukaktuvių minėjime. 
Sveikas išvarei didžiulę va-

Egzaminas
Nauja, moderni Vilniaus ligoninė. 

(J. Juknevičiaus nuotrauka)

Norėčiau daug ką pasa
kyti iš praeities, nes mano 
amžiaus žmogus jau gan 
daug žino. Bet aš negrįšiu 
į jaunatvę, į nerūpestingas 
dienas, nes tam reiktų ra
šyti atsiminimus, kurie, 
manau, užimtų daug vietos 
laikraštyje. Tai liestų pri
siminimus apie Lietuvos 
žaliuosius ežerus, o dar 
daugiau Lietuvos kaimą 
pagiry ir tas samanotas ba
kūžes, kurios buvo be ka
minų, o žiemą ir vasarą 
versdavosi dūmai pro lan
gus, nes jie buvo kiauri. 
Bakūžės buvo tamsios, šla
pios ir drėgnos, stogai šiau
diniai ir dar su skylėmis; 
nuo kalbamų dūmų ir drėg
mės kvapsnys kutendavo 
uoslę praeiviams.

Esu vienas senesnės kar
tos emigrantų čia, JAV. 
Labai gerai atmenu, kokia 
Amerika tada buvo, kada 
mes čia atvažiavome, kokią 
mes ją radom ir kokia ji 
yra dabar. Ir neperdėsiu 
sakydamas, kad mes, atei
viai, ją tokia padarėm. 
Nieks daugiau, o sunkus 
pūslė trankių darbas — ypa
tingai ateivių europiečių, 
prie kurių ir mes, lietuviai, 
prisiskaitėme. Miestai • ir 
miesteliai buvo- tamsūs be 
elektrifikacijos, be vandens 
sistemos, be brukuotų gat
vių, jau nekalbant apie au
tomašinas, radijus arba te
levizorius.

Bet Amerikoje gamyba 
kilo, o gamybai kylant, fi
zinė jėga buvo būtinai rei
kalinga. Ateivis turėjo jė
gą ir jos nesigailėjo, jis 
prakaite mirkte mirko plie
no liejyklose ir požeminiuo
se anglies bei rūdos sluok
sniuose. Jei prie sunkaus 
darbo kur nors buvo ge
riau mokama, buvo galima 
daugiau uždirbti, tai ten 
buvo lietuvis, jis ten su sa
vo plačia krūtine viską at
laikė.

Kai kurie turėjo planą 
uždirbti daug dolerių ir su 
jais grįžti atgal į tėvynę, 
ten sugrįžus, įsikurti ir gy
venti savarankiškai įsigi
jus gabalą žemės- Kai ku
riems tai pavyko, o kai ku
riems ne.

Buvo ir tokių jaunuolių, 
čia atvykusių, kurie įverti
no mokslą, nusisprendė čia 
apsigyventi, o kad geriau 

gą lietuvių literatūros dir
voje”.

Tai graži garbingų žmo
nių ir nuoširdžių draugų 
galerija! Gaila, kad dėl 
vietos stokos negalime vi
sus vardus sudėti- 

pažintu šią šalį ir turėtų 
pasisekimą su gyvenimu 
grumtis, nusprendė siektis 
—vieni amatų, kiti profesi
jų, kad būtų lengviau gy
venti svečioje šalyje; ku
rie leidosi niekais ir nieko 
nesistengė, tie skendo var
ge ir girtuoklystėje.

Čia nei vienas neturėjo 
turtingo tėvo nei dėdės, ku
ris būtų prisidėjęs ir fi
nansavęs vieno arba kito 
jaunuolio pasibrėžtą moks
lo šaką. O visgi, gana daug 
tokių entuziastų lietuvių 
jaunų vyrukų ir mergelių 
savo tikslą atsiekė; paliko 
profesionalais.

Pasiekti amatus buvo 
daug lengviau, nes kiekvie
nas amatas yra surištas su 
darbu, o kad lietuvis netin- 
ginys, myli darbą, tai jam 
ir nėra sunku palikti ama
tininku. Sakysiu, kiekvie
noje gamybos šakoje buvo 
ir yra galima surasti lietu
vį, net ir ateivį aukštesnė
se sferose.

Kaip žinoma, yra daug 
sunkiau baigti profesijas, o 
dar sunkiau baigus moks
lus įsikurti. Čia jau reikia 
pinigų, kad galėjus viską 
susipirkti, atsidaryti savo 
kabinetą ir laukti, kada 
kas iš kur ateis ir tavęs 
pareikalaus, kad tu jam pa
tarnautum pagal reikalą, 
pagal tavo profesiją.

Iš nieko pradėti labai sun
ku arba ir visiškai nėra ga
lima. O vis dėl to, daugelis 
taip sunkiai ir įsikūrė.

Žinau visą eilę profesio
nalų, kurie baigė mokslus 
ne jauni (ypatingai gydyto
jai), negalėdami kaip rei
kiant įsikurti, kreipėsi į 
“ųaujas dirvas”, į politiku j 
kokį nors verslą, o neturė
dami įgimto gabumo-pašau- 
kimo, negalėjo ir su pasta
rąja susigyventi, labiausiai 
dėl finansų stokps. Galiau 
paliko gyvenimo aukomis, 
nekartą ir skurdas juos 
“baudė”’. Pridedamoji lietu
viams profesionalams bėda 
dar yra sekama: lietuviai 
išeivijoje yra pasiskirstę į 
sroves — jei taikstysies prie 
vienos srovės, tave atmes 
kita...

Atmenu vieną lietuvį akių 
daktarą-gydytoją Detroit, 
Mich., prieš I pasaulinį ka
rą ir karo metu. Čia atsira
do vienas pradinis akių gy
dytoj as-specialistas. Jam 
reikia turėti žmones apie 
save, iš kurių jis galėtų da
ryti pragyvenimą-.. Jis grei
tai susivokė, kad įstojęs į 
didelę organizaciją, jis ga
lėtų surasti savo profesijai 
gerą dirvą. Tuo laiku Liet. 
Soc. Sąjungos 116 kuopa 
buvo pati didžiausia Detro-
ite organizacija. Jis — gy
dytojas, greitai įstojo į mi
nimą kuopą ir pradėjo pa
sirodyti susirinkimuose kaip 
daug žinantis inteligentas. 
Paskaitos, surengtos jam, ir 
kas kitas, bematant jis už
dėjo akinius (ne su kumš- 
čia) daugeliui kuopos narių.

Kodėl jo akiniai nebuvo 
geri? Ar todėl, kad jis lie
tuvis? Tačiau daugelis kuo
pos narių iškėlė skundą 
prieš jį ir reikalavo, kad 
pririnktų geresnius akinius, 
arba gražintų pinigus. Kal
bamas akių gydytojas grei
tai išnyko iš pažangiųjų lie
tuvių tarpo ir susikraustė 
pas katalikus. Jis ten ra
do didelę dirvą. Gal su pa
galba parapijos . komiteto, 
jis ten gerai įsigyveno ir 
uždėjo parapijonams aki
nius.

Dzūkelis

Smulkmenos
Spalio 2 d. LLD 45 kuo

pos susirinkimas praėjo 
gražiausioje tvarkoje, pir
mininkaujant J. Vilkeliui. I 
kuopą įstojo du nariai. Ne
seniai buvo sudejuota, jog 
stoka poros žmonių, kad 
kuopa susidarytų iš 150 na
rių. Dabar finansų rašti
ninkas tvirtina, jog tas 
skaičius jau prašoktas. 
Džiugi žinia! Nuo šio su
sirinkimo kuopos ryžtas iš
auklėti kuopą iki 175 narių. 
Vargo nebus tiek suverbuo- 
ti, jei visi nariai pasimos 
padirbėti.

•

'Pranešimuose skambėjo 
susirinkime, kad Helen 
Smith ir Irene Janulienė 
miamiečiams ir šiai kuopai 
pridavė sąlygas, kokiomis 
jos atvyks padainuoti. Nu
skirta, -x kad jos dainuotų 
per Padėkos dieną (Thanks
giving day). Miamio LLD 
kuopa ir čionaitinė sutinka 
kelionę pamokėti, truputį 
ekonomizuojant.

_ •
• ”r" 1

Sekančiais metais pažan
giečiai ruoš pirmą kartą 
piešinių parodą. Drg. F. 
Mockapetris sutiko išstaty
ti savo kruopštaus darbo 
visą eilę drobėje nupieštų 
paveikslų. Dauguma jų bus 
gamtos vaizdeliai. Išrinkta 
tam darbui tinkama komi
sija. 

, ♦

“Laisvės” ir “Vilnies” va- 
jininkai jau darbuojasi. Tik 
naujasis gyventojas V. Vil- 
kauskas skundžiasi nepa
žįstąs žmonių, tai jam būsią 
sunkiau darbuotis. Bet se
nasis vajininkas davė žodį,r 
kad prigelbės jam.

Pažangiečiai nemenkai 
praveda įvairius prisimini
mus. Tad spalio 22 d. atžy
mės 20 metines, kai gyvuo
ja U. N. (Jungt. Tautos). 
Kiti jas vadina nacijomis. 
Dainos mylėtojai, dirguo- 
jant Adelei Pakalniškienei, 
sudainuos tuo reikalu gra
žiai skambančių dainelių, o 
J. P. Milleris aiškins, kas 
būt atsiekta, jei U. N. ne
būtų imperialistų rankose.

_ •

Po susirinkimo, pietau
jant, Lujus ir Amilia Tvas- 
kai traktavo visus dalyvius 
su linksmybės ašarėlėmis. 
Dar atskirai Lujus užvijo 
dainininkams po kitą—pro
ga jo gimtadienio. Dainos 
mylėtojai, diriguojant Ade
lei Pakalniškienei, Lujui 
atsimokėjo sudainuo darni 
jam “Happy Birthday”. 
Draugai T vaškai šį fundą 
užvijo dėl to, kad žmonės 
juos karštai atjautė, kai 
pernai jiedu mašinų avari
joje buvo labai skaudžiai 
sužaloti. Nuo tos nelaimės 
tada mirė K. Pocius, Pocie
nė likosi gyva, ir jiedu pa
tys. Tvaskienė ir šiandien 
negali lankyti pramogų, be 
to akių liga ją laiko nusi
minime. Linkime atgauti 
sveikatą.

Pirmininkui baigus iš
šaukti svečius, iš toliau at
vykusius, iškvietė > Tarybų 
Lietuvoje viešėjusį Antaną 
Matulį, buvusį kriaučių 
kontraktorių pakalbėti apie 
Lietuvą. Jis nemenkai pasa
kė šventos tiesos. Pavyzdin, 
kaip jį ten gražiai priėmė, 
kaip jį leido nuvykti pas 
brolius ir kitas vietoves. Jis 

dar priminė: niekas jo ne
sekiojo, dėl to liepė, kol ne
vėlu, ir kitiems nuvažiuoti 
į senąją tėvynę. Veiksnių 
Klube jam neleido išsireikš
ti apie Lietuvą, ką jis ten 
girdėjo.

_ ♦

Spalio 2 d. po sunkios li
gos mirė Margareta Valai- 
kienė. Gyveno 6157—2nd 
Ave. North. Paliko savo vy
rą ligoninėje sergantį, ir 
vaikus. K. Valaika LLD. 
kuopos narys.

Vikutis

Like old times...
The first Lithuanian I 

became friendly with is 
Anna Buckler in Baltimore, 
known to most of the Lith
uanians as Anna Kučiaus- 
kaitė.

It is over thirty years 
ago since we met and our 
friendship hasn’t lost any 
of its warmth. I was glad 
to find her at my recent stay 
in Baltimore. It was like 
old times again-getting to
gether, planning things to 
do and places to go. Know
ing that Antanas is away 
and I was in Baltimore 
alone, she took it upon her
self to make my stay there 
very pleasant indeed.

We spent two Sundays at 
the shore, owned by Lith
uanian people. These days 
relieved me from hay-fever 
also, from which I was 
suffering very much just 
then. In my case nothing 
is as effective to stop hay
fever misery as ocean or 
shore, also air-conditioning 
helps.

Well, anyway, besides 
that wonderful relief those 
days were very pleasant 
otherwise. We roasted 
hamburgers and hot-dogs 
outside, drank beer or so
da and talked to people we 
met. These were well spent 
two Sundays.

My last Sunday there we 
spent on P. K. Kuprins’ 
farm. Two cars of Esto
nians went there with me 
and a good time was had 
by all. The food the com
mittee (all men!) had pre
pared was good, with plen
ty of variety and with it 
beer, as much as anybody 
wanted. Men can cook, I 
must say.

I am back in New York 
but my thoughts often are 
with those friendly Lithua
nians in Baltimore I was 
with and have been years 
and years ago at our pic
nics, Halloween dances and 
other activities.

It was good to see them!
Use

O

Jungtines Tautos. — Indo
nezijos užsienio reikalų mi
nistras Malikas .sakė, kad 
jo šalis stoja už Šiaurės 
Vietnamo bombard avimo 
sustabdymą. Kaip tai žino
ma, dabartinė Indonezijos 
valdžia pamatiniai reakci
nė ir pritaria Amerikos po
litikai. Manoma, kad Ma
likas išreiškė tokią nuomo
nę, kad bent kiek užgerinti 
Indonezijos publikos nusi
statymą.

>

Saigonas.—Amerikos ar
tilerija Vietname per klai
dą apšaudė savo pozicijas. 
Šeši amerikiečiai kariai žu
vo nuo savos ugnies.
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Erichas Marija Remarkas apie
savo gyvenimo ironijas

Vakarų Vokietijos laik- 
' raščio “Velt” literatūrinia-

Į me priede buvo išspausdin-
I ' tas Ericho Marijos Remar- 

- į ko “interviu su savimi,”
7 pavadintas “Didelės ir ma-
(žos mano gyvenimo ironi

jos.” Tai įdomūs garsaus 
rašytojo - antifašisto s a m - 

į protavimai apie savo kūry
bą ir apie kai kurias gyve
nimo problemas. Jis pats 

I sau kelia klausimus ir pats 
į juos-atsako.

į “Mažos ironijos siejasi su 
kai kurių jo knygų, pa
vyzdžiui, “Vakarų fronte 
nieko naujo” ir “Triumfo 
arka,” tai yra kūrinių, 
griežtai pasisakančių prieš 
imperialistinius karus ir 
prieš fašizmą,” likimu.

Šios Remarko knygos, 
kaip ir kiti jo kūriniai, iš- 
vrstos į daugybę kalbų ir 
paplito pasaulyje milijonais 
egzempliorių. Pavyzdž i u i, 
knyga “Vakarų fronte nie
ko naujo,” kaip liudija au
torius, Vokie t i j o j e buvo 
parduodama kiekvieną die
ną po 10-20 tūkstančių eg
zempliorių, ji išversta į 40- 
45 kalbas, ir bendras jos 
tiražas siekia nuo 20 iki 30 
milijonų egzempliorių.

Tarp kitko pasirodo, kad 
Vakarų Vokietijos leidėjai 

į f nenori iš naujo išleisti kai 
r T kurių Remarko knygų dėl 

jų antifašistinio ir antika- 
(J rinio turinio. Remarkas 

A praneša:
—Vienas leidėjas Vokie

tijoje man pasakė, kad nie
kas daugiau nenori skaityti 
knygų apie karą...

Žinoma Amerikos leidyk
la Patnem taip pat atsisa
kė — ir dėl tos pat prie- 

i žasties! — iš naujo išleisti 
“Vakarų fronte nieko nau
jo.” Remarkas pasakoja:

—O kitos leidyklos nusi- 
pirko šią knygą, tačiau at
sisakė išleisti antrąjį tokį 

♦ didelį pasisekimą turintį ro
maną “Triumfo arka.” Lei
dėjas man pasakė, kad, jo 

’A, nuomone, niekas daugiau 
j 5 nenorės girdėti apie vokie

čių emigrantus. Tačiau 
Amerikoje atsirado leidė- 

J jas, kuris išspausdino “Tri-
' umfo arką,” bet atsisakė

išleisti “Mylėk artimą,” ir 
vis dėl tų pačių priežas
čių. Knygą išleido kita lei
dykla, ir po to ji buvo pa
skelbta “geriausia mėnesio 
knyga.” Taip tęsėsi visą 
laiką. Aš laikau tai mažo
mis savo gyvenimo ironijo
mis... ,

Po to buvo pateiktas toks 
klausimas:

7 —Ar tai reiškia, kad lei
dėjai nieko nesupranta, ar 

z.' nenusimano, nuo ko pri
klauso vienos ar kitos kny
gos pasisekimas?

—Ne, veikiau tai reiškia, 
jog paplitusi nuomonė, kad

pasisekime galima planuo
ti iš anksto, yra neteisinga. 
Dažnai knygos turi pasise
kimą, nepaisant visų pasi
sekimo teorijų. Pasižiūrė
kite į mano tematiką: ne
turtingi kareiviai, dar ne
turtingesni emigrantai, 
leidėjai teisingai klausia, 
ką tai gali dominti...

Remarkas apie tai nekal
ba, bet iš to, kokiu tiražu 
leidžiamos jo knygos, aišku, 
kad pasakojimai apie “ne
turtingų kareivių” ir “dar 
neturtingesnių” emigrantų 
antifašistų likimus gali 
jaudinti žmones, ir kad 
antifašizmo tema, kaip ir 
antikarinė tema, domina 
labai platų skaitytojų ra
tą. Matyt, ryšium su tuo 
Remarkas ir palietė klausi
mą apie savo literatūrinių 
kūrinių idėją.

Jis aiškina, kad knygo
je “Vakarų fronte nieko 
naujo” pagrindinė idėja iš
dėstyta įžangoje. Autorius 
norėjo papasakoti apie ka
ro sužalotą kartą, apie 
jaunuolius, kurie nors ir 
nemirė sprogimų ugnyje, 
tačiau vietoj gyvenimo 
problemos susidūrė su mir
ties problema.

— O kokia jūsų knygos 
“Gyvenimo kibirkštis” idė- 
ja?

— Ją nusako pavadini
mas : gyvenimo kibirkštis, 
kuri negali užgesti net po 
barbaro padu. Šios knygos 
veiksmas vyksta fašistinėje 
koncentracijos stovykloje.

—Ar jūs manote, kad 
idėjos kūriniui būtinos?

—Tiktai žmogiškos, o ne 
programinės. Tokios idė
jos nėra meninės. Būtent 
todėl “Vakarų fronte nieko 
naujo” nebuvo pacifistinė 
knyga. Ji turėjo pacifisti
nę įtaką, tačiau jos tema 
buvo žmogiška problema. 
Visi sąžiningi žmonės — 
prieš karą, man tada1 tai 
atrodė savaime supranta
ma, ir į galvą nedingtelėjo 
mintis specialiai rašyti šia 
tema...

Ryšium su tuo, kad In
dijoje bei kai kuriose kito
se šalyse, nepasirašiusiose 
tarptautinių susitarimų dėl 
autorinių teisių, leidžiama 
daug Remarko vertimų be 
jo žinios, interviu pateikia
mas klausimas “ar jis ne
pyksta dėl to.” Remarko 
atsakymas: jis daugiau 
pyksta ant nacistų, kurie 
konfiskavo visą jo turtą, o 
po dešimties metų remda
masi infliacija J Bonos val
džia sumokėjo jam tik 10 
procentų jo turto vertės. 
Tai buvo kompensacija...

—Nors emigrantai ne
kalti dėl infliacijos, o ge 
neyolams ir atsistatydinu
siems nacistams pensijos, 
žinoma, išmokamos, nepai
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sant infliacijos, ir nemaži
namos iki dešimties pro
centų. Nors pagaliau emi
grantai turi būti patenkin
ti, kad bent šį tą gavo—juk 
jie laikomi nevertais vokie
čio vardo...

Vakarų Vokietijos pažiū
ra į vokiečius antifašistus, 
emigravusius iš hitlerinio 
reicho, matyt, priklauso 
jau ne mažoms, o didelėms 
Remarko gyvenimo ironi
joms. Jis sako:

—Kai žlugo “trečiasis 
reichas,” nutarimas dėl pi
lietybės atėmimo ir emi
grantų nebuvo anuliuotas, 
kaip tikėtasi. Jiems tik 
leido paduoti prašymus su
sigrąžinti pilietybę. G a 1 
būt, nieko blogo ir nebuvo 
galvojama, tačiau, kadan
gi emigrantai nedavė jokių 
prašymų, kad jiems piliety
bė būtų atimta, tai reika
lauti iš jų dabar rūpintis, 
kad pilietybė būtų grąžinta, 
reiškia įžeisti juos.

Bet juk toks reikalavi
mas kuo nors pagrindžia
mas?

—Žinomą. Vokietijoje vi
sada viskas pagrindžiama. 
Sakoma, kad, sugrąžinus 
vokiečių pilietybę, tie emi
grantai. kurie jau priėmė 
kitą pilietybę, gali patekti į 
nepatogią padėtį. Tačiau 
tie, kurie taip mano, labai 
klysta. Vokietijos valstybė 
negali priversti emigrantų, 
priešingai jų norams, su
grąžinti pilietybę. Tačiau ji 
galėtų anuliuoti žeminantį 
reicho nutarimą dėl pilie
tybės atėmimo ir toliau 
leisti veikti jiems savo 
nuožiūra. Kitaip susidaro 
anekdotiška padėtis: emi
grantai, kaip ir anksčiau, 
lieka už įstatymo ribų. Kiek 
aš žinau, nė iš vieno tre
čiojo reicho laikų žudiko 
nebuvo atimta pilietybė. 
Vadinasi, emigrantai stovi 
žemiau. Kokia ironija, ar 
ne tiesa?

—Ryšium su tuo jūs ėmė
tės kokių nors žygių?

—Aš tapau amerikiečiu.
—Tačiau jūs vis tik kar

tais atvykstate į Vakarų 
Vokietiją?

—Kodėl gi ne? Juk aš 
čia gimiau. Tas faktas, kad 
iš manęs atimta vokie
čių pilietybė, teikia liūdno 
žavesio. Teisybę sakant, 
jeigu aš čia atvažiuosiu, 
pagal viduramžių teisę ma
ne b e t koks žmogus gali 
nenubaustas užmušti.

—Na, čia jau jūs per- 
dedate 1

— Na, žinoma, juk ne 
veltui aš rašytojas ir mėgs
tu ironiškas situacijas.

Pabaigoje Remarkas at
sakė į tokį savo klausimą:

—Ką jūs laikote svarbiau
siu gyvenime?

—Nepriklausomybę, kant
rybę ir pačios gražiausios 
savybės, kuria pasižymi tik 
žmogus ir kurią tik žmogus 
taip begėdiškai ir šiurkščiai 
pažeidžia — teisingumo — 
skonį. Ir dar jumpro jaus
mą, todėl, kad jis atsiran
da tik tavyje...

Taip Remarkas supažin
dino Vakarų Vokietijos vi
suomenę su savo gyvenimo 
“didelėmis ar mažomis iro
nijomis.” Kartu rašytojas, 
kuris manė ir mano, kad 
yra “nuošalyje nuo politi
kos” ir nepripažįsta “pro
graminių” idėjų, nepastebi, 
kad jo interviu visų pirma 
yra politinis dokumentas.

“New Times”

Cheminiai 
naudojami 

Washingtonas.—Kaip jau 
buvo pranešta, 22 žymiau
sių Amerikos mokslininkai 
kreipėsi į prezidentą John- 
soną, ragindami jį uždraus
ti cheminių ginklų naudoji
mą Vietname. Ginklai, ku
riuos jie turėjo omenyje, 
tai napalmas, kuris naudo
jamas prieš žmones, ir vi
sokie c h e m i k alai-nuodai, 
kuriuos Amerikos orlaiviai 
ir helikopteriai skleidžia 
virš Pietų Vietnamo dalių, 
kurias kontroliuoja liaudie- 
čiai. Nuodai-chem i k a 1 a i 
dažniausiai vartojami, kad 
sunaikinti augmeniją. Bet 
jie taipgi' žalingi žmonėms 

' tiesioginiai. Ekspertai sa
ko, kad jie gali būti tiesiog 
mirtini senesnio amžiaus 
žmonėms ir širdies ligo
niams.

Baltasis namas į moksli-

San Francisco, Cal.
Miestą sukrėtė riaušės; 

apie A. Matulį
Per kelias dienas mieste 

įtampa buvo žymiai jaučia
ma po to, kai policija žiau 
riai nužudė jaunuolį negrą 
Matthew Johnsona Hunt
ers Point-e. Jaunuolis buvo 
tik įtartas automobilio pa
vogime. Hunters Point, kur 
berniukas buvo nužudytas, 
momentaliai prisirinko mi
nios žmonių — negrų ir 
baltų. Daugumoje jaunuo
liai. Policijos irgi priūžė ir 
ji bandė minią išsklaidyti, 
bet buvo minios sutikta su 
plytomis . ir įvairiais pasi
priešinimo prieš policijos 
žiaurumą šūkiais.

Hunters Point buvo lyg 
karo laukas. Minia vartė 
policijos automobilius ir 
kai kuriuos padegė. Poli
cija ir miesto majoras J. F. 
Shelley kreipėsi į Kalifor
nijos gubernatorių pagal
bos. Gubernat orius Ed
mundas Brown paskubėjo 
prisiųsti 2,000 nacionalinės 
gvardijos kareivių ir jis 
pats atskubėjo į San Pran
cišką.

Pirmiausia gubernatorius 
per televiziją pranešė, kad 
jėga su jėga susidurs... 
Tačiau toks pasakymas 
skambėjo n e 1 o giškai, nes 
tos dvi jėgos nelygios — 
2,000 pilnai apgin k 1 uotų 
kareivių prieš nepasiruošu
sią minią žmonių.

Riaušių metu dienraščiai 
rašė, kad suareštuotų bu
vo apie 300, o sužeistų—80.

Laike trijų dienų nera
mumų mieste pakilo ir oro 
temperatūra iki virš 90°. 
O gatvėse prisirinko daug 
žmonių.

Rugsėjo 29 d. dienraštis 
“San Francisco Chronicle” 
rašė: Vienas senas negras, 
žiūrėdamas į nužudytą jau
nuolį Hunters Pointe, sakė: 
“Dabar žinau, kaip šis ra
jonas gavo Hunters Point 
(medžiokle) pavadinimą...”

Spalio 3 d. laidotuvės

“Chronicle” rašė, kad di
delė minia lydėjo jaunuolį 
į kapus. 100 automobilių ir 
du pilni autobusai ir daug 
pėsčiųjų. Grabnešiai buvo 
jo mokyklos draugai nuo 
14 iki 18 metų amžiaus. 
Jaunuolis palaidotas Oliver 
Memorial Parke, Alma, Ca
lif., ne per toli nuo Hunters 
Pointo, kur jis buvo nu 
šautas. 11

ginklai bus 
ir ateityje

ninku atsikreipimą neatsi
liepė, bet atsiliepė Gynybos 
departamentas. D e p a r ta- 
mento atsakymas: chemi
niai ginklai bus naudojami 
kaip naudoti. Aukštas to 
departamento pareigūnas 
sakė, kad miškų ir ryžių 
laukų naikinimas bus tęsia
mas kaip praeityje.

Pentagono pareigūnas sa
ko, kad tie chemikalai ne 
nuodai. Jie juos vadina 
“numiškinimo” (“defoliaci- 
jos”) ir “derliaus naikini
mo” chemikalais. Bet moks
lininkai savo atsikreipime 
naudoja visai kitokią kalbą.

Tarp 22 mokslininkų, ku
rie pasirašė po atsikreipi- 
mu į prezidentą, buvo ge
ras skaičius Nobelio prizo 
ir kitokių tarptautinių pri
zų laimėtojų.

Antano Matulio mirtis
Ta žiaurioji mirtis vis 

dažniau ir dažniau sa viliasi 
mūsų geruosius, tauruosius 
žmones. Antanas Matulis- 
Matulevičius buvo vienas iš 
tų puikių, taurių žmonių. 
Man jis buvo labai artimai 
pažįstamas ir draugas. Mes 
abu esame kilę iš to paties 
kaimo, t. y. iš Jonionių, 
antrajame nuo Merkinės 
miesto Nemuno šone, gra
žioje krantinėje.

Velionis Antanas Lietu
voje tūlą laiką mokė Jo
nionių kaimo vaikus. Ir aš 
turėjau progą pas jį moky
tis. Jis buvo mano pirmas 
mokytojas (“daraktorius”).

Antano tėvai buvo maža
žemiai ir jų gyvenimas bu
vo labai skurdus. Velionio 
Antano motina mirė, o tė
vas vedė antrą žmoną, su 
kuria sugyveno daugiau 
šeimos. Antanas, rodos, 
tikrų brolių bei seserių ne
turėjo. Iš pat jaunystės 
Antano gyvenimas nebuvo 
rožėmis kaišytas, visada 
pats duoną pelnėsi.

Tebūva amžina ramybė 
Tau, gerasis Antanai! Žmo
nai Stepanijai, podukrai 
Helenai ir jos šeimai—gili 
užuojauta.

L—m a

Apkaltino teisėją, kad 
jis padėjo chuliganams

Greenville, Miss.—- Fede
ralinė prisaikintųjų teisėjų 
taryba (grand jury) ap 
kaltino penkis baltus Gre
nados gyventojus rasisti
niame chuliganizme. Kalti
nimas sakė, kad jie stengė
si terorizuoti negrus vai
kus, . kurie bandė lankyti 
integruotą mokyklą. Tarp 
apkaltintųjų yra ir James 
A. Ayers, vietinis taikos 
teisėjas.

Specifinis kaltinimas prieš 
jį yra, kad dalyvavo kon
spiracijoje paneigti negrų 
civilines teises.

Kaip žinia, mokslo me
tams prasidėjus balti chuli
ganai susirinkę prie mokyk
los puolė ir žiauriai mušė 
negrus mokinius.

Iš Grenados pranešama, 
kad vietiniai negrai paten
kinti aršiųjų rasistų apkal
tinimu, bet jie mano, kad 
apkaltintųjų tarpe turėtų 
rastis ir vietiniai policinin
kai, kadangi jie viską ste
bėjo ir dargi pritarė riau
šininkams*

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER, cook, mature, 

for adult family on Central Bucks 
County Estate, near Doylestown. 
Must drive, excellent salary & liv
ing conditions. Call 1-297-5193 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)

Trumpai iš visur
Lima.—Peruvijos karinis 

teismas nuteisė 25 metams 
kalėjimo neturtingų vals
tiečių lyderį Hugo Blanco. 
Keli kiti jo draugai nuteis
ti kiek švelnesnėmis baus
mėmis. Blanco vadovavo 
grupei partizanų, kurie ko
voja prieš d v a r i n i nkus, 
okupuoja turčių ūkius, bau
džia žiaurius prižiūrėtojus 
ir t. t.

(New Yorke įvyko pro
testo mitingas prieš Blan
co ir jo draugų nuteisimą.)

Saigonas. — Amerikos or
laiviai vėl bombardavo tai
kinius prie pat Hanojaus. 
Jie taipgi bombardavo Hai- 
fongo uosto sritį. JAV 
aviacijos štabas sako, kad 
vienas F-105 Thunderchief 
bombonešis prarastas, bet 
nesakoma, kokiu būdu.

Taipgi pranešama,, kad 
Amerikos aviacija bom
bardavo geležinkelio liniją, 
kuri jungia Vietnamą su 
Kinija. Bombarduota visai 
netoli Kinijos sienos.

(Hanojaus spauda sa
ko, kad Amerikos orlaiviai 
vis dažniau bombarduoja 
užtvankas ir šliuzus Šiau
rės Vietname.)

Chicago. — Teisėjas J. S. 
Berry nusprendė, kad Ame
rikos Nacių partija neturi 
teisės demonstruoti prie žy
dų ma.l d y k 1 ų Chicagoje. 
Kaip jau buvo pranešta, tos 
partijos uniformuoti smo
gikai norėjo pikietuoti tas 
maldyklas.

Nacių partijos fiureris 
Lincolnas pareiškė, kad pi- 
kietavimo draudimas yra 
“pilietinių teisių paneigi
mas.”

REAL ESTATE
LIVE RENT FREE plus Triplex, 

logan corner. Ideal location. Excell
ent condition, oil heat, open porch, 
total yearly income $2,226. Call 
CA 4-1996. (77-79)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Spaudos Naudai Pietūs
Hardfordiečiai rengia pietus spau

dos naudai, įvyks lapkričio 6-tą d., 
1-mą valandą dieną, salėje 57 Hun
gerford St., Hartford, Conn.

Rengėjai pasižada duoti gerus pie
tus kviečia visus atsilankyti.

(78-79)

BOSTON, MASS.
L.D.L. Draugijos 7-to Apskričio 

metinis suvažiavimas įvyks spalio 
23 Oct., Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 318 Broadway, So. Boston. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Kviečiame visas LLD kuopas pri
siųsti skaitlingas atstovybes ir su 
pilnais kuopų raportais, kas buvo 
nuveikta per visą metą, ir taipgi 
atsivežti gerų sumanymų dėl atei
ties veikimo.

J. Juškevičius, Apskr. sekr.
(77-78)

Paieškojimas
Ieškoma Rozalijos Ligmal, gyve

nančios Amsterdam, N. Y. Žinantie
ji apie ją, malonėkite man praneš
ti. Būsiu dėkingas. Juozas Gailiū- 
nas, 324 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(77-78)

Help Wanted Male
MECHANIC—Tow Motor

Experience reg. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loca
tion.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

STATIONARY ENGINEER. Lic
ensed, able to operate high pressure 
Steam Boiler. Mechanically inclined. 
N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

SHIPPING and receiving Clerk, 
some mechanical exp., for electrical 
tool service branch. Co. benefits. 
Apply —

ROCKWELL MFG. CO.
4210 Macalester Ave., Phila., Pa. 
An equal opportunity employer.

(76-78)

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)

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

(75-77)

MEN
Career opportunity with 

MARTIN’S WHOLESALE 
CITY STORES

No exp. nec., but drug store back
ground helpful. 50 hr. wk. $82.50 to 
start. Automatic raises. Salary open 
to men with Managerial ability. Grow 
with a growing firm. MARTIN’S 
WHOLESALE CITY STORES, 6838 
Bustleton Ave., Phila., Pa.

DE 8-2400.

MACHINIST. Experienced in Jig 
Boring, Lathe, Milling Machine and 
Top Grade Precision work. Excell
ent working conditions and salary. 
Full or part time, Bryn-Mawr area. 
LA 5-8953. (77-83)

LABORERS (2) good pay for pole 
digging. Call Edmund Hyry, Asp- 
lundhs (Pole Treating Division) TU 
7-2500. Evening WI 7-0397, Jenkin
town. (77-78)

AUTO BODY MAN. Must be 1st 
class. Top wages paid. Apply in per
son, 228 North Juniper St., Phila
delphia, Pa.
SPILOVE AUTO BODY CO. INC. Z

(77-79)

WOODWORKING FOREMAN. 
Excellent opportunity, capable of 
running small machine dept. Read 
Prints and set up all mach. Top sa
lary and benefits. 1328. N. 4th St., 
GOLDSMAN, INC. (77-79)

ASSEMBLERS for light mechani
cal assembly work. Some machine 
shop or assembly experience desir
able. We are a manufacturers of 
small office machines and supplies. 
New plant located near Overbrook 
station below City Line Ave. Apply 
in person or call:

SCRIPTOMATIC INC.
1105 Vine St, Phila., Pa.

WA 5-1875
An equal opportunity employer

(77-79)

Male or 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)
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Mete bombas į socialistic
centro

Apie 4 valandą nakties 
mesta padegamos bombos į 
Socialist. Workers Party 
centrų raštinę, 873 Broad
way, N. Y. Tai matęs as
muo sako, jog bombas 
(apie 4) mėtė į langus ke
turi nepažįstami vyrai.

Bombos neišmušė langų, 
bet gazolinas padegė pa
statą. Iki1 pribuvo gaisra- 
gesiai, viena raštinė suža
lota.

Šis fašistiniu teroristų 
kriminališkas veiksmas jau 
nebe pirmas prieš taikos, ir 
teisių organizacijas. Du-

Nepriklausomieji 
kandidatai

Rugsėjo 27-oji buvo pas
kutinė nepriklauso m i e m s 
kandidatams pristatyti pi
liečių parašus mie s t i n e i 
Rinkimų tarybai diena.

Su gausiausiu pundu pri
sistatė dr. Herbert Apthe- 
ker, Peace and Freedom 
kandidatas. Reikėjo gauti 
3,000 piliečių parašų, pri
statė 10,128. Jis kandida
tuoja i k o n g r es m a n u s 
Brooklyn© 12-ame distrikte.

Iš to paties distrikto ne
priklausomas Hal Levin at
sinešė 3,757 parašus.

Mrs. Leslie Silberman, ne
priklausoma. įteikė 6,476 
parašus. Ji kandidatuoja į 
kongresmanus Queens 7- 
ame distrikte.

James Weinstein, Inde
pendent Socialist partijos 
kandidatas, atsinešė 5,436 
parašus. Jis kandidatuoja 
Manhattan© 19-ame distrik
te.

Kol kas sunku spręsti, 
kaip jų kandidatūros 
paveiks į didžiųjų partijų 
laimikį balsavimuose. 
Kai kurie spėiikai prana
šauja, kad varžybos tarp 
demokratų ir respublikonų 
daugel vi e vietų galinčios 
būti labai glaustos. To
kiais atvejais ir mažiukių 
grupių balsų pasukimas vie
non ar kiton pusėn gali nu
lemti rinkimus .

LĖKTUVŲ LINIJAI 
PAGRASĖ STREIKU
Transport Workers unija 

pareikalavo iš Amer i c a n 
Airlines 30 procentų algų 
priedo ir kitų pagerinimų. 
Jei nesusiderės, streikuo- 
sim, sako unija. Praėjusis 
didysis streikas šios kom
panijos unijos nelietė.

Streikuoti neteko, kompa
nija darbininkų reikalavi
mus patenkino.

Firma yra antra didžiau
sia Ameriką aptarnaujan
ti įstaiga. Apskaičiuojama, 
kad jos lėktuvai pergabena 
36 tūkstančius keleivių per 
dieną, aptarnauja 44 mies
tus JAV ir Kanadoje, taip
gi Meksikoje.

QUEENS TURĖJO SAVO 
DEMONSTRACIJĄ

Rugsėjo 21-mą apie 100 
vadovaujančių organizaci
joms asmenų p i k i e t a v o 
Queens Borough Hall. Vie
nas vadovų, dvasiškis Ti
mothy Mitchell, sakė, jog 
šiuo žygiu norima įspėti 
miesto pareigūnus veikti 
prieš segregaciją. Jis sa
kė: įveskime lygybę pirki
me ar nuomojime namų, 
bendras mokymas savaime 
ateis.

raštinę
Bois klubai San Francisco 
mieste buvo bombomis ap
mėtyti kovo 6 d. Mėnesiu 
vėliau Vietnamo D i e n o s 
Komiteto raštinė Berkeley, 
Calif., buvo sunaikinta pa
degamomis bombomis. Rug
sėjo 4 d. New Yorke suža
lota liaudies laikraščio The 
Worker įstaiga, o 29-ą — 
Socialist Workers partijos 
raštinė.

Komunistų partijos pir
mininkas Henry Winston 
stipriai kritikavo majorą 
L i n d s a y , kad jis nepasi
stengė teroristus net pa
smerkti.

Laivakrovių unijoms 
patarė susijungti
New Yorke įvykusioje 

International Longshore
men’s 14-oje konvencijoje 
kalbėdamas unijos prezi
dentas Thomas W. Gleason 
sakė, jog unijai būtų nau
dinga susijungti su Paciffi- 
ko pakraštyje veikiančia 

! Int. Longshoremen’s a n d 
Warehouse men’s unija 
(ILWU). Tai H. Bridges 
vadovaujamoji unija.

ILA turi apie 115,000 
narių rytiniuose ir Meksi
kos įlankos uostuose, taipgi 
šiauriniame Pacifiko kran
te. ILWU turi apie. 12,000 
narių Kalifornijoje.

Sakoma, kad eilė vado
vaujančių unijistų rimtai 
tuo susidomėję. Bet ten pat 
kai kurie atsiliepė ir prieš 
jungimąsi. Griežtai pasi
sakė Brooklyn© lokalo vir
šininkas A. Scotto — net 
pats sumanymas “fanta- 
ziškas,”— sako jis.

ILA vykd o m a s i s vice
prezidentas John Bowers 
sakė “nustebęs,” manęs, 
kad tai tik girdai.

O daugelyje eilinių narių, 
sakoma, rusena viltis, jog 
kada nors, gal ir nelabai už 
ilgo, vieninga uostų darbi
ninkų unija Amerikoje bus.

“LAISVES” KONCERTAS
Atvyksta busu Worcesterio Aido Choras, kuris su 

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

Vietinis Aido Choras su savo talentais duos įdomią 
koncertinę programą.

NEW YORKO AIDO MOTERŲ KVARTETAS
N. Buknienė, N. Ventienė, M. Stensler, O. Čepulienė, K. Rušinskienė

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

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

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

Įėjimas .tik $1.50 — taksai įskaityti

Kandidatai žada remti 
civilinių tarybą

Du kandidatai į guber
natorius, demokratų O’Con- 
noris ir liberališkųjų demo
kratų ir Liberalų partijos 
Rooseveltas pasisakė, kad 
jie darbuosis už civilinių 
tarybą pi liečiu skundams 
prieš policiją svarstyti ir 
spręsti. ;

Miesto majoras Lindsay, 
: respublikonas, jau yra tokią 
taryba įkūręs ir ji jau vei
kia. Bet policijos viršūnių 
vadovaujama Patrolmen’s 
Benevolent Association 
prieš civilinių tarybą kovo
ja. ir jiems pavyko tą klau
sima uždėti ant baloto. Tai-

1 gi Police D e p a r t m e nt’s
Complain Review Board 
klausimas bus paduotas pi
liečiams balsuoti lapkričio 
8-aa įvyksiančiuose valdi
ninku rinkimuose, c

Gubernatorius Rockefel- 
leris nėra prieš tarybą pa
sisakęs, bet anie du kan
didatai kaltina jį neveiki
me už tarybą.

NEW YORKAS ATIDARĖ 
SAVO KRAUTUVĘ
Majoras Lindsay prisi

statė pirmuoju New Yorko 
I miesto įsikurtoje nuosavoje 
parduotuvėje, 53 Chambers 
St. Ją operuos valdinis su
pirkimų skyrius (Depart
ment of Purchase). Įstaigų 
tarnautojai galės pirkti raš
tinėms reikmenis su pirkėjo 
kortelėmis, nereikės pinigų 
nešiotis.

Jeigu tarnautojai prakti
kuos “savas pas savą,” par
duotuvė turėtų gerai vers
tis, nes visa apylinkė pil
na valdinių įstaigų. r

Pašauktas liudyti teisme 
kongresmanas Powell ne 
pribuvo. Jo 4 advokatai 
prašė bylą atidėti. Teisėjui 
nesutikus, advokatai pro
testuodami apleido teisma- 
buti. Jie tuo suteikė Pow- 
elliui galimybe išvengti pa
baudos už nedalyvavimą.

Laužą išnešė patys, 
bet kas išveš?

Gyventojų taryba Harle
mo rajone, svarst y d a m a 
kaip gauti iš vietinės val
džios pagerinimus, surado, 
jog kai ką galima ir pa
tiems pagerinti, ypatingai 
švaros srityje. ;

Vieną gražią dieną ant 
šaligatvių ištisame bloke 
susikrovė nepe r 1 i p a m o s 
“barikados” s u r ū d i jusiu, 
vartotų pečių, sulūžusių bal
dų, kuriuos iš čia išsikraus- 
tantieji paliko arba ir te
begyvenantieji užmiršo.

Išnešė, tai išnešė, bet kas 
nuveš? ? Organizat oriai 
tikrina, jog užsakyti Šva
ros departamento sunkveži
miai, o iš depart a m e n t o 
sako, jog sunkvežimių tuo
jau atsiųsti negalės. Sako
ma, kas nors pagrasino tą 
mantą gatvėje sudeginti.

Pagaliau derybos baigėsi 
tuo, kad sunkvežimius at 
siuntė, sykiu su pastaba, 
kad ateityje tokiems dar
bams turės būti susiderėta 
diena ir laikas gerokai iš 
anksto.

Subways konduktoriai 
gaus uniformas

New Yorko subway trau
kinių konduktoriai ir mies
to autobusų vair u o t o j a i 
gaus naujas uniformas dar 
šiais metais. Iki šiol jas 
turėdavo pirkti, pagal nau
ją sutartį su unija už uni
formas užmokės Transit 
autoritetas. Kainuoja: kon
duktoriaus $218.38, vairuo
tojo $134.73.
/ Aprengimui 3,100 subway 
konduktorių ir 8,882 busų 
vairuotojų Autoritetas iš
leis apie porą milijonų. 
Uniformą sudaro sermėga 
ir žaketas. 5 kelnės, 3 il
gomis rankovėmis, 3 trum
pomis rankovėmis marški
niai ir 2 kaklaraiščiai.

ŠVIETIMO TARYBA 
POSĖDŽIAUJA

Valstijinis švietimo komi- 
sionierius Allen pasišaukė 
miestinę Švietimo tarybą ir 
kai kurių mokyklomis su
sidomėjusių organiz a c i j ų 
viršini n k u s į pasitarimą. 
Bandys kaip nors ištiesinti 
painią padėtį mokykloje I. 
S. 201. Mokykla tebėpikie- 
tuojama.

Vienu svarbiųjų diskusi
joms punktų yra rajono or
ganizacijų reika 1 a v i m a s 
atitinkamo balso mokyklos 
reikalų vedime.

FBI areštavo 4 asmenis, 
įtariamus ryšyje su pagro
bimu sunkvežimio su rū
bais New Yorke spalio 3 d. 
Trisdešimt tūkstančių ver
tės turtas buvo pagrobtas 
nuo gatvės miesto centre.

TELEFONAS IR DRĄSA 
PAGELBĖJO

Newyorkiete Park Ave. 
gyventoja pajuto savo bu
te gaisrą . Liepsna ir dū
mai jau buvo užstoję išėji
mą iš 10-ojo aukšto. Ji at
bėgo į miegamąjį, paskam
bino gaisragesiams. Jai pa
tarė laikyti duris uždaras, 
audiniais užkamšyti prava
rąs, laukti gaisragesių.

Ji buvo išsigandusi, bet 
nepasimetė. Gaisrage šiai 
spėjo laiku pribūti, išmušė 
buto duris ir ją, susuktą į 
šlapius audinius, išnešė iš 
gaisro sveiką.

Galashaw teisme jo 
įtarėjas painiojosi

Per dvi valandas buvo 
klausinėjamas liudininkas, 
14 metų jaunuolis James 
Windley, kuris liudija ma
tęs k a d Galashaw šovęs 
Eric Dean, 10 metų, East 
New Yorko rajone įvyku
siose riaušėse. Dean ber
niukas mirė nuo šūvio.

Jaunas liudininkas mai
šėsi. Jis prisipažino, kad 
3-kart kitaip pasakojęs apie 
tai, ką jis Dean berniuko 
nušovimo vakarą matęs. 
Kai kurie jo pasakojimai 
atrodė priešiški kitiems. 
Jis prisipažino, jog jis de- 

1 tektyvams ir “Timeso” re
porteriams sakęs, kad jis 
šovimo nematęs, tik šūvį iš
girdęs hėp'ns žiūrėti. Taip
gi prisipažino, jog iis kar
tą sakęs, kad jis buvęs su
sirūpinęs greičiau iš pavo
jaus srities pas iš a 1 i n t i, 
neturėjęs kada šaudymo 
žiūr.ėti.

Šioje teismo sesijoje 
Windley liudijo, kad jis me
lavo tada, kada sakė šovi
mo nematęs, bet,—sako,— 
sakęs tiesą tada, kuomet jis 
pasakojo, kaip atrodė šau
tuvas, ir tuomet, kai jis pa
sakojo neturėjęs laiko šo- 
vima matyti.

Kiek išlaukio nuotaikos 
galėjo paveikti i jo liudymą, 
paski a u s i o m i s dienomis, 
sunku pasakyti. Jis per iš_- 
tisas dvi savaites pirm teis
mo buvo laikomas su detek
tyvais New Yorko viešbu
tyje. Šaudymo metu, lie
pos 21, jis tebebuvo dar 13 
metų, yra 7-os klasės lan
kytojas mokykloje, kuri 
taikoma nervinių problemų 
turintiems vaikams.
’ H C . r •>

Ginčai dėl vaikams 
žaisti aikštelių

Turbūt niekur už New 
Yorko miesto ribų taip ne
pritinka posakis kad nėra 
to, kas visiems būtų gera, 
ir nėra to, kas visiems bū
tų bloga.

Prieš keletą metų mirusi 
niujorkietė bedarbė ponia 
Levy paliko savo artimuo
siuose supratimą, kad iš 
jos palikimo būtų kas nors 
padaryta vaikų gerovei ir 
džiaugsmui.

Jos artimieji 'ėmėsi jos 
valią vykdyti, žinoma, ar
timieji norėjo juo gražes
nį ir garbingesnį jai pa
minklą pastatyti. Susitarta, 
kad prie jos garbei priva- 
tiškai sudaryto 600 tūkstan
čių fondo miestas pridės ki
ta tiek. Giminės pasirinko 
Riverside Parką paminklui 
statyti, architektai sudarė 
šauniam centrui planus. 
Bet...

Apylinkės gyventojai pa
sipriešino ir ne be priežas
ties — Riverside Parkas 
įrengtas gražiame šlaite 
prie upės. Artimos srities 
gyventojai sako, jog jie be
velytų matyti šlaitą neuž
griozdintą kuo nors. Tu
rint tokį parką nė tos apy
linkės vaikai nėra nu
skriausti, pakanka vietos 
pabėgioti ir pažaisti.

Miesto pareigūnai su tais 
gyventojais sutinka. Jie 
sako: tais pinigais galima 
ir reikėtų aprūpinti dau
giau vaikų ten, kur per iš
tisus kvartalus nėra jokio 
parko ar aikštelės.

Mirusiosios labdarės ■ pa
minklo komitetas pagrasino 
savo įneštąją sumą pinigų 
atsiimti. Miesto pareigū
nai prašo juos to nedaryti.

Ligoninei įsakė imti 
daugiau darbininkų
New Yorko miesto svei

katos reikalams administ
ratorius dr. Howard J. 
Brown įsakė pasamdyti 100 
asmenų pagelbėti persidir
busioms slaugėms prižiūrėti 
ligonius Bellevue ligoninė
je.

Naujieji dirba raštinės ir 
paslų darbus. Nesant tam 
specialių darbininkų, tie 
darbai atitraukia slauges 
nuo jų tikrųjų pareigų.

Brownas ketina sekamo
mis keliomis sava i t ė m i s 
vykdyti peržiūrą ir kitų li
goninių, kur chro n i š k a i 
stokoja slaugių. Į vizitus 
žada eiti vedinas vyriausy
bės pareigūnais ir įstaty
mų leidimo įstaigų atsto
vais, nes be tų įstaigų su
sidomėjimo ir reikiamos pa
ramos net patys geriausie
ji raportai ir planai lieka
si tik planais.

Vaitoja, kad per daug 
algos pridėta

Prašome nesuprasti klai
dingai: dejuoja ne tą prie
dą gavusieji, bet preziden
tui Johnsonui ekonominiais 
reikalais patarėjas Gardner 
Ackley.

Sako, kad American Air
line firmos s u t ik t a s i s 
Transport Workers unijai 
duoti kontraktas yra “aiš
kiai infliacinis.” Jis sakė, 
jog kitos unijos tuo faktu 
naudosis savo ateinančiose 
derybose su samdytojais.

Kontrakto svar b i a u s i 
punktai yra: 5 procentai 
algos priedo prisidės po 
apie 59c per valandą; ato
stogų 3 savaitės po 5 metų; 
4 po 15 metų; 8 šventės; 
pusę pensijų fondan duok
lių sumoka firma; apdrau- 
dų fondan —- visą duoklę; 
ligoniu plane mokės visą, 
kas virš $50. Ir yra kitų 
pagerinimų.

APIE HUDSONO 
VANDENĮ

Sveikatos departamento 
viešame susirinkime rapor
tuose buvo pranešta apie 
Hudson upes vandens stovi. 
Ištirta, kad paleistą ties 
New Yorko miestu vande
nin nešvarą vandens kili
mo metu vandenspūdis nu
neša upe aukštyn per my
lių mylias ir tik vandeniui 
nuslūgus nešvara, išplaukia 
į jūrą.

UŽMIRŠO RAKTĄ!
Užmiršusieji automašino

je raktą ligi šiol dažnai jį 
ten ir atrasdavo, išskyrus 
tuos atvejus, kai raktas nu
važiuodavo su visa mašina. 
Dabar policija užmirštus 
raktus ištrauks, kiek spės, 
kad raktai neatiduotų maši
nų vagims.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
ĮLIETUVĄ 

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$S18.00 I VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966) 

$16.00 asmeniui už dieną,— privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711

Jonas Patašius išvyko 
į Australiją

Spalio 5 dieną iš Brook- * 
lyno 35-os prieplaukos lai
vu “Australia Surf” išplau
kė Jonas Patašius pasisve- f 
čiuoti pas savo brolio sūnų 
Vytautą Patašių, kuris gy
vena Sydney mieste, Aust
ralijoje. Kelionė į vieną1 
pusę nuvažiuoti užims tris 
savaites ir pusę. Svečiuo
sis jis ten apie 5-is mene-1 
sius.

Taigi linkime Jonui lai
mingai nuvažiuoti, pasi- V 
svečiuoti ir vėl sugrįžti.

Jono Pažįstamas
I 

* ' 1 ■ ■

Motiejus Klimas 
gal jau namie

Praėjusią savaitę niūdžer- 
zietis Motiejus Klimas iš 
Bostono ligoninės pranešė, 
kad jo chirurgas spren
džia, jog šeštadienį spalio 
8 d., jis jau tikrai galės 
grįžti namo, Ramsey, N. J.

Daktaras jį laiko, kiek tai 
liečia operaciją, jau pilnai 
pagijusiu. Bet namie jis 
dar iligokai turės vaikščio
ti krukiais pasiramsčiuoda
mas.

Sveikiname grįžtantį, o 
gal jau sugrįžusį!

Jamaica, N. Y J
Aplankiau Antaną Zurnį. 

Jis buvo sunkiai susirgęs ir 
skubotai nuvežtas į Wyck- " 
off Heights ligoninę. Ten • 
buvo padaryta operacija 
ant tulžies. Sakė, operaci
ja pasisekė, ir po 3 savaičių 
iš ligoninės 1 sugrįžo į na
mus- Sveikata gerėja.

Antanais yra mūsų orga
nizacijų narys ir pažangio
sios spaudos skaitytojas; 
sakė, skaitau “Laisvę” per * 
daugelį metų ir sulyg iš
gale ją paremiu.

Baigiant pokalbį sakė, gal 
bus “Laisvės” koncerte lap
kričio 12-ą dieną.

Nuoširdžiai linkiu Anta
nui greito ir visiško susvei- 
kimo ir vėl dalyvauti kartu • 
su mumis. *

V. Bunkus

SU NAUJA PAŽINTIM
Brooklyne trys mergelės 

karčiamėlėje beuliod a m o s 
susipažino nieko sau vyriš
kį ir dar jauną, linksmai 
pabuvojo. 6 kai kelyje į na
mus jas vežant pasuko ma
šiną į nuošalesnę vietą, iš 
po civilinio kostiumo jis 
parodė policijos revolverį. 
Sako, vienos atėmęs $20.

Policininką suspendavo, 
tiria, kaip ten iš tikro bu
vo su tuo uliojimu ir jo 
užbaiga.

New Yorke areštuotas F. 
A. Thorpe, 20 metų, įtartas 
apiplėšime banko.




