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KRISLAI
Pakelti pensijas! 
Bankrūtas Detroite. 
Tai cvekas j grabą. 
Margareta Michelsoniene — 
spaustuvininke pionierė.

Rašo R. Mizara

Prezidentas Johnsonas pa
skelbė, kad jis kitam JAV 
Kongresui duos pasiūlymą 
dėl senatvės pensijų padidini
mo.

Kodėl kitam? Kodėl ne da
bartiniam Kongresui, kuris 
dar tebėra sesijoje?..

Dėl to, kad sekamo Kongre
so sesijos bus laikomos 1967 
ir 1968 metais prieš preziden
tinius rinkimus...

Amerikos žmonės, pensinin
kai, nori, kad dabar, tuojau 
būtų pakeltos pensijų sumos, 
kad jie suspėtų laiku apsigin
ti nuo bado vilko, staugiančio 
prie jų durų. Supraskime, in
fliacija plečiasi, gyvenamųjų 
produktų kainos vis kyla ir 
kyla aukštyn. Darbo žmonių 
gyvenimas vis sunkėja.

Karas Vietname ne tik ry
ja amerikiečių jaunų vyrų gy
vybes; jis praryja ir bilijonus 
dolerių žmonių sudėto turto!

Užsidarė Public Bank of 
Detroit (Detroito Visuomenės 
Bankas). Tai didelė finansi
nė įstaiga, sakoma, turėjusi 
bilijoną ir tris šimtus milijo
nų dolerių turto!

Bankas dabar yra valdžios 
rankose. Kas ir kaip įjubala- 
dojo banką į bankrūtą, šiuo 
metu nežinome.

Ar depozitoriai, kurie buvo 
padėję į banką savo santau
pas (savings), bus nuskriaus
ti? Ar daug jų indelių žus? 
Sunku atsakyti.

Užtenka priminti, kad šiuo 
metu federalinė valdžia iki 
tam tikros sumos—$10,000— 
žmonių indėlius garantuoja, 
t. y.: kai bankai bankrutuoja, 
valdžia depozitoriams atmo
ka už žlugusius pinigus, bet 
ne daugiau kaip $10,000. Sa
kysime: tu įdėjai į banką 
$11,000. Kai jis bankrutavo, 
kai tavo pinigus dvikojai ry
kliai praryjo, tai tu iš val
džios gausi dešimt tūkstančių 
dolerių, ne daugiau.

Kai šitie žodžiai rašomi, 
JAV Kongrese yra sumany
mas, kad valdžia apdraustų 
žmonių indėlius bankuose tau
pymo sumetimais, iki $15,000.

Ar yra žmonių, pasidėjusių 
į minėtą banką, taupybos su
metimais, didesnes sumas ne
gu valdžia apdraudžia? Neži
nome.

“New York Times“ kores
pondentas H. Erich Heine
mann pranašauja, kad banko 
akcininkai-šėrininkai (kores
pondentas nepasako, kiek jų 
ten iš viso yra), smarkiai nu
kentės : pernai kiekviena ak
cija buvo verta $33, o šian
dien ji — nulis!

Kas čia, po paralių, daro
si ? Visur rėkiama “gerbūvis“, 
“gerbūvis“, o štai, pūkšt ir 
bankrutuoja bankas visiškai 
panašiai, kaip 1930 metais!..

Juk tai cvekas į kapitaliz
mo grabą!

Sukako 75 metais Margare- 
tai Michelsonienei-Kapočiūtei, 
buv. “Keleivio“ redaktoriaus 
žmonai.

Margareta gimė 1891 m. 
rugs. 1 d. Marijampolėje. Kū
dikiu atvežta į JAV—šenado- 
rin, čia ji mokėsi, o 1906 me
tais jau pradėjo dirbti savait
raščio “Darbininkų Viltis“ 
spaustuvėje; laikraštį leido V. 
Šliakys.

Kai pramoko spaustuvi
ninko profesijos, Margareta 
buvo pakviesta dirbti “Kelei-

Pakels socialinio saugumo Valandėlė su Antanu Bimba
išmokesnį, bet kainos auga

Washingtonas. — Kaip 
jau buvo pranešta praeitą 
savaitę, prezidentas John
sonas sausio mėnesį pasiū
lys naujam Kongresui pa
kelti Socialinio saugumo 
(Social Security) išmokes- 
čius maždaug dešimčia nuo
šimčių. Kai kurie spaudos 
koment a t o r i a i tą piešia 
kaip nemenką pagerinimą 
darbo žmonėms, kurie su
silaukė senyvo amžiaus. Bet 
unijos ir pažangiečiai nu
rodo, kad laimėjimas fakti- 
nai ne laimėjimas, o tik 
prisitaikymas prie faktu: 
kainos taip auga, kad ir 
pakėlus socialinio saugumo 
išmokesnius ant 10%, gau
tos sumos bus mažiau ver
tingos, negu buvo prieš 10 

i metų.
Prezidentas, kaip tai jis 

pasakė savo kalboje Balti
more je, siūlys Kongresui 
sekamą:

Medicare turėtų galioti 
ir tiems nedarbingiems in
validams, kurie dar nesie
kia 65 metų amžiaus. Ap
skaičiuojama, kad tokių yra 
bent milijonas.

Darbininkui, kuris mokė
jo socialinio saugumo mo
kesčius per 25 metus, mi- 
nimalinis išmokesnis turi 
būti $100 į mėnesį; mokėjęs

per 24 metus — $96, ir taip 
palaipsniui, nuėmus $4 už 
kiekvienerius metus.

Prezidentas taipgi siūly
siąs Kongresui, k a d būtų 
pakeltas minimumas, kurį 
gali gauti asmuo, kuris tę
sia darbą po to, kai tapo 
pensininku.

Apskaičiuojama, kad jei
gu Kongresas praves šiuos 
pasiūlymus, jie kainuos $2.2 
bilijonus į metus. Apie trys 
ketvirtadaliai tos su mos 
sali ateiti iš dabartiniu so
cialinio saugumo mokesčiu. 
Kitam ketvirtadaliui sukel
ti reikės ieškoti kitokiu bū
dų, greičiausiai— socialinio 
saugumo mokesčių pakėli
mo keliu.

Pekinas. — Kinija šį šeš
tadienį šventė savo socialis
tinės revoliucijos 17-as me- 

..tines. Sąryšyje su tuo pa
skelbta, kad per praeitus 
metus Liaudies Kinijos 
plieno ir geležies gamyba 
pakilo net 20%. Žinių agen
tūra Hnishua taipgi skel
bia, ?1kąd dęrlįusiiąis mętįąis: 
daugumoje Kinijos provin
cijų labai, geras.

Taipgi pranešta apie vi
są eilę kitokių ekonominių 
pasiekimų praeitais metais.

Sąžinė kankina kai 
kuriuos lakūnus ...

Washingtonas.—Liberališ
kas žurnalistas I. F. Stone 
savo ž u r n a 1 i u ke (“L F. 
Stone Weekly”) iškelia kai 
kuriuos įdomius dalykus 
apie karą Vietname. Stone 
sako, kad jis iš patikimų 
šaltinių sužinojo sekamą:

Y ra nemenkas skaičius 
Amerikos karinių lakūnų,

vio“ spaustuvėje So. Bostone, 
čia ji ir ištekėjo už St. Mi- 
chelsono.

Mažai amerikiečių moterų 
šiandien dirba spaustuvinin- 
kėmis, bet dar mažiau jų dir
bo anuo metu. Tačiau buvo 
garbingų išimčių: apie tą pa
tį laiką, kai Margareta pra
dėjo mokytis spaustuvininkės 
profesijos, pirmojo “Keleivio“ 
leidėjo žmona Ieva žvingilie- 
nė liejo prakaitą spausdinda
ma “Keleivį“. O prieš apie 
80 metų Liudmila Šliupienė- 
Malinauskaitė Niujorke padė
jo savo vyrui leisti “Lietuviš
kąjį Balsą“. Tai vis laikrašti- 
ninkės-pionierės!

M. Michedsonienės vardas 
susietas ir su Lietuvių Moterų 
Progresyviu Susivienijimu, su 
jo įkūrimu.

Pastaruoju metu Margare
ta Michelsoniene ne kartą 
viešai pasmerkė karą Vietna
me, pasisakydama už taiką.

Michelsonai gyvena kaž kur 
palei Bostoną.

Geriausios jubiliatei sveika
tos ir ilgo amžiaus, kad ji juo 
dažniau ir vis garsiau tartų 
žodį už taikos išlaikymą že
mėje!

kurie apleido tarnybą, nes 
sąžinė juos kankino, kuo
met prisiėjo bombarduoti 
civilinius gyventojus Viet
name. Tie lakūnai protes
tavo savo viršininkams, sa
kydami, kad sąžinė jiems 
neleidžia napalmu atakuoti 
beginklius kaimiečius, pade
ginėti šiaudines lūšnas, 
bombarduoti kaimelius. Iš 
karto, sakė Stone, jų skun
dai ignoruoti, bet paskui 
karinė aviacija išdirbo to
kią sistemą — sąžinės kan
kinami lakūnai paleidžiami 
iš tarnybos, siunčiami na
mo. Bet jie turi pasirašy
ti tam tikrą dokumentą, 
kuriame jie žada niekad ne
skelbti, kodėl jie pasitraukė 
iš tarnybos.

“L F. Stone Weekly” 
taipgi rašo apie tai, kaip 
Ky klika jėga rekrutuoja 
vyrus savo armijon. Buvo 
toks atsitikimas: japonų 
kilmės amerikietis kareivis 
Alfred B. Lee Qui N h o n 
miestelyje Vi e t n am e ėjo 
gatve apsirėdęs civiliškai, 
po tarnybos valandų. Vie
name gatvių kampe jis bu
vo Įtrauktas j pietvietna- 
miečių karinį sunkvežimi ir 
jam buvo paaiškinta, kad 
jis jau Pietų Vietnamo ka
reivis. Mat, jį pagrobusie
ji nežinojo, kad jis ameri
kietis. Tik kuomet jis jiems 
parodė savo dokumentus, 
jie jį paleido.

(Telegrama iš Vilniaus)
Aš jį radau viešbutyje 

jau besiruošiantį į Panevė
žį, Šiaulius, Telšius, Klai
pėdą. Antanas atrodo ge
rai nusiteikęs, kupinas 
energijos. Jau prie atida
rytų moskvičiaus durų jis 
man davė tokį “Laisvei” in
terviu :

—Perduokite, kad aš ką 
tik grįžau aplankęs dvi 
Lietuvos sostines — dzūkų 
Alytų ir suvalkiečių Kapsu
ką. Šių miestų ir apylinkių 
visuomenė mane sutiko la- 
b a i gražiai, nuoširdžiai, 
s u p a ž i n d ino su pasiek
tais žymiais 1 a i m ė j i - 
mais, kuriais aš tikrai li
kau sužavėtas, ypač stebė
damas, kaip visur vyksta 
įvairiapusės statybos, kaip 
gerėja žmonių buitis, kyla 
kultūra. Šiandien leidžiuo
si į kelių dienų kelionę po 
savo gimtąją žemę. Turbūt 
neliks didesnio Lietuvos 
miesto ar kaimo, kurių ne
aplankysiu. Viskas mane

domina, viskas man rūpi.
—Ar siuntinėjate savo 

įspūdžius “Laisvei”? — pa
klausiau.

—Deja, nedaug tepasiun- 
čiau, baisiai stokoju laiko. 
Apgailestauju, kad taip su
siklostė, bet manau, kad šią 
savo skolą vis dėlto grąžin
siu “Laisvės” skaitytojams 
raštu ir gyvu žodžiu. Aš 
esu labai susirūpinęs spalio 
1 dieną prasidėjusio “Lais
vės” vajaus eiga, — pasa
kė Bimba, — Visa širdimi 
trokštu, kad vajuje daly
vautų visi mūsų senieji bi
čiuliai ir kad vajus baigtų
si 100 procentų sėkmingai.

—Taip pat perduo kite, 
pridūrė Antanas, — kad aš 
labai pasiilgau visų “Lais
vės” kolektyvo darbuotojų, 
skaitytojų. Jiems visiems 
mano nuoširdžiausi sveiki
nimai ir geros kloties lin
kėjimai. “Gud bai.”

Vaivutskas
Vilnius

Pačioje Ky klikoje ryški 
nepaliaujami nesutikimai

Abi pusi norinčios 
. branduolinio pakto

Washingtonas. — Čia da
bar vis labiau įsitvirtina 
nuomonė, kad abi pusi, 
Amerika ir T.. Sąjunga, no-' 
ri sudaryti termobranduo
linį paktą, tai yra. sutar
tį, kuri sulaikytų termo
branduolinių ginklų sklei
dimą ir gamybos didinimą. 
Tam praeitą savaitę pama
to davė Gromyko ir Ame
rikos Valstybės departa
mento pareiškimai. Gromy
ko sakė, kad, po pasitarimo 
su prez. Johnsonu ir sekre
torium Rusku, “atrodo, jog 
abu kraštai siekia tokio 
susitarimo.” Valstybės de
partamento aukštas parei
gūnas McClosky išsireiškė 
panašiai.

New Yorko Times kores
pondentas John W. Finney, 
analizuodamas padėtį, pa
brėžia, kad toli nesusitarta 
dėl detalių. Bteveik visi ne-

sutikimai, kurie ryškėjo per 
trejus metus, kuomet dery
bos buvo vedamos Ženevo
je, lieka, sako jis. Bet su
sitarta, kad reikia energin
giau ir lanksčiau tartis, sa
ko jis.

Times taipgi sako, kad 
Tarybų Sąjunga yra pasi
rengusi sudaryti tokį paktą 
su JAV, nežiūrint, kaip į 
tai reaguos Kinija. Kinija, 
kaip tai numatoma, tokio 
pakto pasirašymą aiškins 
kaip įrodymą, kad “imperi
alizmas ir moderniškas re- 
vizionizmas veikia ranka 
rankon prieš pasaulinį revo
liucinį judėjimą. Kalbėda
mi apie imperializmą, kinai 
turi omenyje Ameriką, kal- 
kalbėdami apie modernišką 
revizionizma — Tarybų Są
jungą, o kalbėdami apie pa
saulinį revoliucinį judėjimą 
— save.

Saigonas. — Pačioje taip 
vadinamoje Peitų Vietnamo 
valdžioje, tai yra Ky kari
nėje klikoje, vyksta nepa
liaujami nesutikimai. Vie
noje pusėje stovi pats Ky 
ir jo policijos viršininkas 
generolas Nguyen Ngoc Lo
an, kurie abu yrajjėgliai 
iš Šiaurės. Kitoje pusėje 
stovi likusieji kabineto na
riai, kurie yra pietiečiai. 
Pietiečiai ministrai jaučia, 
kad Ky, Loan ir jiems pri
tariantieji valdžios aparato 
žmonės skaito tik pabėgė
lius iš Šiaurės Viet namo 
pilnai patikimais, pakanka
mai griežtai anti-komunis- 
tiniais. Pietiečiai ypatingai 
įžūlo, kuomet policijos vir- 
katos reikalų ministrą 
Nguyen Tan Loc kaip ne
patikimą elementą. Jis lai
kytas kalėjime parą ir pa
leistas laisvėn.

Pietų Vietname yra 800,- 
000 asmenų, kurie apleido 
Šiaurės Vietnamą, kuomet 
ten įsitvirtino liaudies val
džia. Dauguma tų bėglių 
yra katalikai, ne budistai. 
Tai ant jų labiausiai remia
si Ky klika, ir tas nepatin
ka -pietiečiams Ky rėmė
jams, nes tiems bėgliams 
tenka geriausios valdiškos 
tarnybos ir geros vietelės.

Jungtinės Tautos.—Ang
lijos užsienio reikalų mi
nistras Brownas, kuris kon- 
feravo ' su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko, 
sakė, kad jis neprarado vil
ties įtikinti Tarybų Sąjun
gą, kad reikėtų iŠ naujo 
sušaukti Ženevos konferen
ciją. Kaip žinia, Ženevos 
konferencija kaip ir sutvar
kė Indokinijos, įska i t a n t 
Vietnamą, klausimą, tarp 
kitko padalindama Vietna
mą į Šiaurės ir Pietų. 
Anglija ir TSRS buvo tos 
konferencijos pirmininkai.

Tarybų Sąjunga laikosi 
nuomonės, kad tą konfe
renciją atnaujinti vertėtų 
tik tada, kuomet Šiaurės 
Vietnamas to prašytų. O 
Šiaurės Vietnamas lai
kosi nuomonės, kad kol jos 
teritorijos bombardavimas 
tęsiasi, bet kokios konferen
cijos šaukimas bergždžias 
dalykas.

Brownas, sakoma, bandė 
įtikinti Sovietus, kad jie 
įtikintų Hanojų...

Rohia. — Katalikiškame 
pasaulyje yra 170 vyskupų, 
kurie turi virš 75 m. am
žiaus ir kurie, pagal Vati
kano taisykles, turėtų pasi
traukti iš savo postų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Preziden

tas Johnsonas išvyko 17-ai 
dienų iš JAV dalyvauti “A- 
zijos tautų” konferencijo
je, kuri įvyks spalio 24 d. 
Maniloje. “Pakeliui” prezi
dentas aplankys apie sep
tynias Azijos valstybes.

Bus eksportuojama be 
speciališko leidimo

Washingtonas. — Komer
cijos departamentas nuta
rė, kad apie 400 įvairių 
prekių rūšių, kurioms iki 
šiol reikėjo specialaus lei
dimo eksportui į socialisti
nes šalis, dabar eis be jo
kio ypatingo leidimo. Tarp 
tų prekių yra drobės, kai 
kurios mašinerijos, chemi
kalai, maisto gaminiai ir 
t. t.

Komercijos departamen
tas sako, kad tas paleng
vinimas liečia prekybą su 
Tarybų Sąjunga ir Rytų 
Europos liaudies demokra
tijomis, bet neliečia Šiau
rės Vietnamo, Š. Korėjos ir 
Mongolijos ir, žinoma, ne
liečia Kubos ir Kinijos.

Kancleris priverstas 
atsikratyt hitleristo
Bona. — Vakarų Vokieti

jos kancleris Erhardas bu
vo paskyręs daktarą Alber
tą Pfitzerį savo kanceliari
jos viršininku. Bet eilė 
Vakarų Vokietijos laikraš
čių pradėjo iškelti, kad 
Pfitzeris buvo ne tik nacių 
partijos narys, bet taipgi 
priklausė SS daliniui, vilkė
jo SS uniformą ir t. t.

Erhardas, sakoma, gerai 
žinojo apie Pfitzerio praei
tį, bet turėjo vilties, kad 
tas bus pražiūrėta. Dabar 
jis buvo priverstas papra
šyti savo priėtelį Pfitze
rį, kad jis naujojo posto at
sisakytų, ką Pfitzeris ir pa
darė.

Beirutas, Lebanonas.-Čia 
subankrutavo Intra bankas, 
didžiausias Lebanone ir vi
suose Viduriniuose Rytuo
se. (Niujorke šis bankas 
turėjo skyrių, 680 Fifth 
Ave., Manhattane. Kai tik 
Niujorko valstijos valdžia 
sužinojo, kad Beirute Intra 
bankas uždarė eavo duris, 
tuojau paėmė į savo kont
rolę niūjorkiškį jo skyrių.)

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyksta vis daugiau 
užsienio komunistų veikė
jų. Sakoma, čia įvyks svar
bi konferencija, kurioje 
bus aptariami, be kitko, 
komunistinių partijų vie
ningo veikimo reikalai. 
Daugelis svečių-komunistų, 
manoma, čia bus iki lapkri
čio 7 dienos švenčių.

Maskva. — Komunistų 
vadovas L. Brežnevas, atsa
kydamas į prezidento John- 
sono siūlymą sudaryti ge
resnius santykius tarp JAV 
ir Tarybų Sąjungos, pasa
kė: kol amerikiečiai sės iš 
lėktuvų ugnį ant Šiaurės 
Vietnamo, tol nebus galima 
su Amerika sudaryti gerus- 
prieteliškus santykius.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasirašė 
po dokumentu, sulyg kuriuo 
tampa. įsteigta dar viena 
ministerija — Transporta- 
cijos ministerija arba sek
retoriatas. Prezidentas sa
kė, kad jis paskirs minist- 
ro-sekretoriaus vietai “la
bai parinktą asmenį,” bet 
šiuo metu dar nežinomą 
kokį.

Maskva.—Kai kurie žmo
nės spėja, kad šią sa
vaitę Tarybų Sąjunga pa
leis į kosmosą ne vieną ir 
ne du, bet keletą astronau
tų viename “vežime.” Gan
dai tačiau jokios atsakin
gos įstaigos nėra patvirtin
ti.

Montreal, Canada.—Tarp
tautiniame aerodrome, ku
ris yra arti šio miesto, 
įvyko didelė vagystė. Plė
šikai įsiveržė į pašto sky
rių ir pavogė, sakoma, apie 
už $500,000 pinigais ir ki
tokiomis gėrybėmis.

Jakarta. — Prieš kelias 
dienas Japonijos žinių agen
tūros buvo paskelbusios, jog 
Indonezijos užsienio reikalų 
ministras Malikas sakęs, 
kad “abi kariaujančios pu
sės Vietname prašė Indo
nezijos t a r p i n inkavimo.” 
Dabar Malikas sako, kad 
nieko panašaus nebuvo — 
tai išmislas.
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“Chunveibinai” tebesiauteja
“CHUNVEIBINAI” — kiniškas žodis, o gal du žo

džiai viename, nežinome. Užtenka pasakyti, jog “chun
veibinai” reiškia “raudonąją sargybą.” Mes juos vadi
name “raudonarmiečiais,” anglai—“Red Guards.”

Kaip pavadinsime—nepagadinsime, sako žmonės. Ir 
mes čia rašome ne apie tai, kodėl toks pavadinimas 
duotas tiems, kurie vykdo šiandien visoje Kinijoje “kul
tūrinę revoliuciją,” baisų fašistinį terorą.

“Chunveibinai” — tai suorganizuotų jaunų žmonių 
armija, paleista siautėti per visą šalį. Jos vyriausias tiks
las — garbinti Mao Tse-tungą, taip pat jo padėjėją, Lin 
Piao, kuris būsiąs Tse-tungo įpėdinis. Kitas chunvei
binų tikslas: “apvalyti šalį nuo buržuazinių likučių.” 
O tie “likučiai”: ilgametės žmonijos kultūros palikimai: 
statulos, muzika, paišyba.

“Apvalyti šalį” nuo visokių “silpnuolių,” kurie ne
labai linkę dievinti Mao Tse-tungą arba jo paskirtąjį 
būti dievuku šalies gynybos ministrą Lin Piao.

Baisūs dalykai dedasi šiandien Kinijoje. Kiek tie 
“kulturnešiai” žmonių nužudo, nieks tikrai negali pa
sakyti, bet kad žudo, tai nieks nedrįsta užginčyti.

BŪDINGAS Iš PEKINO PRANEŠIMAS tilpo Lie
tuvos spaudoje — pranešimas, kurį paskelbė TAS$as- 
ELTA. Paduosime mes jo dalelę.

“Ant namų sienų, sakoma pranešime, parduotuvių 
vitrinose po šventės dienų vėl pasirodė daugybė lape
lių, prie kurių renkasi minios “revoliucinių moksleivių.”

Svarbiausia lapelių tema — pranešimai apie Pekino 
“chunveibinų” veiksmus įvairiuose šalies miestuose ir 
provincijose. Apie tai rašo darbininkai, valstiečiai, kad
riniai valstybinių ir partinių įstaigų darbuotojai ir tar-

• nautojai, apie juos rašo patys “chunveibinai.”
Sprendžiant iš lapelių, vietose vyksta dažnai net 

kruvini susirėmimai ne tik tarp “chunveibinų,” iš vienos 
4 pusės, ir piliečių, ginančių vietinius partinius* organus,— 

iš kitos, bet taip pat tarp vietinių ir atvykstančių “chun
veibinų” būrių.

Tianczinio automobilių padangų gamyklos darbinin
kų lapelyje pasakojama apie terorą, kuris gamykloje 
viešpatavo penkias dienas.

Vidurinių mokyklų moksleiviai mušė kadrinius mo
kyklų darbuotojus ir darbininkus, kurie protestavo prieš 
tokius veiksmus. Buvo nužudytas gamyklos partinės 
organizacijos sekretorius, keletą dienų jo lavonas gulėjo 
gamyklos teritorijoje?

Apskrities mįešto Czincua (Čžecziano provincija) 33 
pramonės įmonių, mokyklų ir įvairių įstaigų atstovai 
Pekine išplatiniame lapelyje rašo: “Mes kuo ryžtin
giausiai protestuojame prieš fašistinius, neteisėtus, nu
sikalstamus kontrrevoliucionierių veiksmus.”

Rugsėjo mėnesį keletą dienų, sako lapelio autoriai, 
200 studentų — “sąmokslininkų” iš Čžencziąno pedago
ginio instituto ir iš kitų vietų “siaubė vietos partinius 
organus, žvėriškai, kaip fašistai, sumušė 40 senų revoliu-

* cionierių, 3 iš jų sunkiai sužeidė. Jie neteisėtai sulai- 
• kydavo ir mušdavo kadrinius darbuotojus, darbininkus

. ir valstiečius.”
Atvirame laiške Pekino ir Uchanio “revoliuciniams 

draugams” “chunveibino kovotojai” iš mergaičių vidu
rinės mokyklos prie Pekino pedagoginio instituto pa
sakoja, kaip veikė “dalis Pekino moksleivių,” kurie bu
vo išvykę į pietus “užmegzti revoliucinių ryšių.” Atvykę 
į Chanio miestą, jie tuojau pat pareikalavo “nuversti 

. KKP Chubėjaus provincijos komitetą,” pareiškė, kad 
; jis yra “juoda gauja ir vykdo juodą liniją.” Šiuos peki- 
; niecių veiksmus, sprendžiant iš lapelio, pasmerkė mies

to darbininkai, kurie stojo ginti provincijos komiteto.
Pekine, Šanchajuje, Guančžou pasirodė naujos rū

šies lapelių. Tai — vadinamieji “sąrašai visoje šalyje 
esančios biauratos, kurią reikią iššluoti.”

Tokiame “sąraše,” kurį sudarė vienos Šanchajaus 
miesto vidurinės mokyklos moksleiviai, yra partinių, 
valstybinių ir komjaunimo darbuotojų, visuomeninių or
ganizacijų veikėjų, rašytojų, mokslo ir meno darbuo-

< tojų.”
Visa rodo, jog “chunveibinai”—saviti smogikai. Ir net 

baisu pagalvoti, kas iš viso to jų veikimo išeis.

Milijonas turistų iš Vakarų Bulgarijoje
’ Sofija. — Praeitos vasa- 

; ros metu net milijonas va- 
• sarotojų iš Vakarų Euro

pos viešėjo saulėtoje Bulga- 
■’ rijoje, ypatingai Bulgarijos 
' kurortuose prie Juodosios 

jūros kranto. Turistų at
vyko iš Italijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Vakarų Vo- 

f kieti jos ir Anglijos bei ki

tų šalių. Tokiai mažai vals
tybei, kaip Bulgarija, tai 
skaitoma labai dideliu skai
čium.

Bulgarijos premjeras To- 
doras Živkovas šiuo metu 
lankosi Prancūzijoje, kur 
jis generolo de Gaulle sve
čias.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MM—■—■■—■——————i——

PUIKUS DERLIUS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

“The New York Times” 
korespondentas Mask v o j e 
praneša, kad šiemet Tarybų 
Sąjunga turės didesnį der
lių negu kada nors savo is
torijoje. Visokių kultūrų 
grūdai sudarysią apie 165 
milijonus tonų!

Tuo pačiu kartu tarybinė 
vyriausybė užpirko kviečių 
Kanadoje, bet tie kviečiai 
bus pasiųsti į kai kurias 
šalis, kurios jau seniai už
sakė Tarybų Sąjungoje 
duonai.

LENKIJOS LIETUVAI
TĖS KELIONĖ 
LIETUVON

Šiuo metu daug Ameri
kos lietuvių vyksta į Lietu
vą ir iš ten grįžę paskelbia 
spaudoje savo kelionių įs
pūdžius. Tai, pagaliau, jau 
nieko didelio nėra, nors įs
pūdžiai gali būti meistriš- 
kiausiai parašyti ir iš viso 
patrauklūs, skaitytini.

Bet va, vyksta į Lietuvą 
Lenkijos lietuvaitė, Irena 
Magalengaitė, Krasnavos 
pradinės mokyklos VII kla
sės mokytoja. Jos įspūdžiai 
trumpi, bet įdomūs, jaus
mingi, tiesiog, tam tikru 
atžvilgiu, gilūs ir švieži.

Supraskime, Irena Maga
lengaitė gyvena kur nors 
visiškai arti Lietuvos-Len
kijos sienos, taigi, arti ir 
Žuvintu. Bet ji negalėjo 
keleto kilometrų, einant 
tiesiai, nueiti pas savo gi
mines; ji turėjo vykti į 
Baltstogę, iš ten traukiniu 
į Gardiną, o iš Gardino — 
į Druskininkus, paskui į 
Žuvintus. Tai, ką daro ru- 
bežiai. Mums rodosi, galė
tų būti Seinų apskrities 
žmonėms leista tiesiai per 
sieną aplankyti savo gimi
nes Dzūkijoje, o iš čia — 
dzūkams nuvykti pas sei- 
niečius.

Paduodame iš žurnalo 
“Aušros” minėtos lietuvai
tės įspūdžius.

Neseniai buvau nuvykusi 
pas gimines į Tarybų Lietuvą. 
Kelionė ir pats svečiayimas 
paliko neišdildomą įspūdį.

Privažiavusi sieną tuoj pa
stebėjau, kad jau kita valsty
bė — viskas man atrodė ki
taip.

Iš Gardino važiavome kelei
vine mašina į Druskininkus. 
Gatvėse daugybė žmonių ir 
visi kalbėjo lietuviškai. Tai 
buvo nuostabu!

Truputį buvome nusiminę, 
nes iki mūsų kelionės tikslo 
dar 38 kilometrai, o keleivi
nės mašinos jau nebeeina. 
Vadinasi, reikės stotyje nak
voti.

Išėjome iš stoties pasižval
gyti — ar taip ar taip — juk 
reikia nakvoti. Tik žiūrime— 
ateina kelios lengvosios maši
nėlės ir sustoja. Dėl visa ko 
pasiteiravome, ar negalėtų 
mūsų nuvežti į žuvintus pas 
gimines. Vairuotojas paprašė 
sėsti ir mes nepajutome, kaip 
buvome vietoje. Tai mane su
jaudino — be didelio vargo 
už kelias kapeikas kaip ponai 
atvažiavome dar tą pačią die
ną.- Rytą dar buvome Balt
stogėje, o štai vakare jau sė
dime giminių tarpe Lietuvoje. 
Čia prisiminiau pasaką apie 
šimtamylius batus. Mintyse iš
sivaizdavau, jog ir mes turė
jome tokius batus. ..

Paviešėjusi kelias dienas, 
buvau pakviesta į šeštokų vi
durinę mokyklą iškilmin'gon 
pionierių draugovės sueigon. 
Pirmiausia užsukau pas mo
kyklos direktorių drg. Žukau
skienę, kuri man anksčiau bu
vo pažįstama. Po to pionierių 
vadovė pakvietė į sueigą, ku

rią surengė man, kaip vieš
niai iš Liaudies Lenkijos.

Pradžioje jaudinausi, bet 
vėliau įsidrąsinau ir jaučiau
si esant tarp brolių ir seserų. 
Pionieriai man papasakojo, 
kaip mokosi, ką veikia laisva
laikiu, padainavo dainų, pa
deklamavo gražių eilėraščių.

Po to paprašė mane, kad 
papasakočiau, kokios jaunimo 
organizacijos veikia mūsų 
mokykloje, kaip mes moko
mės ir dirbame. Vėliau pa
prašė ir padainuoti. Teko dai
nuoti.

Po sueigos pionieriai ir 
komjaunuoliai mane apdova- 
dėkinga. Nenoromis atsisvei
kinau su šeštokų mokyklos 
pionieriais ir išvažiavau at
gal — į Lenkiją.

Esu labai dėkinga savo val
džios organams už suteiktą 
galimybę aplankyti gimines, 
pamatyti mylimą Lietuvą.

Irena Magalengaitė
Krasnavos prad, m-la VII kl. mok.

NAUJA VALSTYBĖ 
AFRIKOJE

Iš Londono skaitome 
TASSo pranešimą:

Spalio 4 d. įvyko ceremo
nija, kurios metu Anglijos 
protektoratas Basutol e n d a s 
buvo paskelbtas nepriklauso
ma Lesoto karalyste, bet tarp 
vyriausiojo vado Mošešo II 
ir dabartinės Basutolando vy
riausybės ministro pirmininko 
Leabua Džonatano tebėra di
delių nesutarimų. Džonatanas 
vadovauja nacionalinei parti
jai, kuri pernai paėmė val
džią, gavusi dideles pinigines 
aukas iš PAR ir VFR. Jo vy
riausybė nenori, kad busima
jam Lesoto valstybės kara
liui Mošešui būtų suteikti pla
tūs įgaliojimai, valdant vals
tybę.

Basutolendo teritoriją (30.3 
tūkstančio kvadratinių kilo
metrų) sudaro daugiausia ga
nyklos. šalies ekonomikos po
būdis ryškiai kolonijinis. 900 
tūkstančių šalies gyventojų 
verčiasi daugiausia gyvulinin
kyste, kurios produktai yra 
šalies eksporto pagrindas. 
Gamtos ištekliai mažai ištirti. 
Pramonės nėra.

Iš visų pusių apsuptos PAR 
teritorijos, Basutolendas prak
tiškai yra ekonominiu ir poli
tiniu atžvilgiu izoliuotas. Tuo 
naudojasi Pietų Afrikos ra
sistai, kurie siekia visiškai 
kontroliuoti šalį. Iki šiol Basu
tolendas yra jiems pigios dar
bo jėgos tiekėjas. PAR rūdy
nuose ir fabrikuose dirba iki 
200,000 basutolendiečių.

šalį valdanti Basutolendo 
Nacionalinė partija, kuriai va
dovauja ministras pirmininkas 
Leabua Džonatanas, vykdo 
ryšių su Pietų Afrikos Res
publika stiprinimo politiką. 
Tam priešinasi opozicinės par
tijos, jų tarpe Basutolendo 
Kongresas, kuris mato pavo
jų, kad šalį gali pasiglemžti 
Pietų Afrikos rasistai. Šalyje 
yra Kompartija, įkurta 1961 
metų lapkričio mėnesį.

Šiuose rūmuose bus įrengtas Vilniaus Etnografijos 
muziejui. (J. Juknevičiaus nuotrauka) Nauji banko rūmai Vilniuje

JOKŪBAS TAMULĖNAS 
— GYVENA ANTRĄJĮ 
ŠIMTMETĮ

Š. m. spalio 9 d. laidoje 
Vilniaus “Tiesoje” rašo ko
respondentas G. Valeckas, 
iš Biržų:

Buvau “Tarybinės žemės” 
kolūkyje. Antroji brigada, ku
riai vadovauja Birutė Rilišky- 
tė, jauniausia brigadininke 
kolūkyje, grūdines jau seniai 
buvo nuėmusi, ėjo į pabaigą 
ir bulviakasis. Bulvių lauke 
patraukė žvilgsnį naujutėlai
čiai krepšiai. Matyt, neatsi
tiktinai — visi jie buvo labai 
panašūs.

Turguje vienu metu pirkti?
Apsirikote, — atsakė pagy

venusi moteriškė. Tai mūsų 
pačių krepšiai. Jokūbo Tarnu- 
lėno darbas. . .

Moteris taip šiltai paminėjo 
šį vardą, kad nejučia kilo no
ras daugiau sužinoti apie 
krepšių pynimo meistrą.

Jei pavartytum “Tarybinės 
žemės” kolūkio archyvus, tai 
tarp tų, kurie pirmieji nutarė 
žemę dirbti bendrai, surastu
me ir Jokūbo Tamulėno pa
reiškimą. Nemaža laiko praė
jo nuo tų dienų, neatpažįsta
mai pasikeitė gyvenimas. Tik 
žemė liko ta pati. Ir ant jos 
tvirtai tebestovi Jokūbas, nors 
šį rudenį jau šimtą pirmuo
sius pradėjo.

—■ Jokūbas vienas pirmųjų 
padavė pareiškimą stoti į ko
lūkį, — pasakoja kaimynai.— 
Kiek leido jėgos, jis dirbo 
įvairiausius darbus. Tik metų 
našta pamažu vertė ieškoti 
lengvesnių darbų, bet ir da
bar jis nors krepšius kolūkiui 
pina. . .

Šį rudenį kolūkio žemdir
biai gražiai pažymėjo darbin
gą kolūkio šaunuolio jubilie
jų — 100 metų sukaktį. Susi
rinko ne tik kolūkio žmonės. 
Senelio pagerbti suėjo 9 anū
kai, 16 proanūkių ir vienas 
proproanūkis. Skambėjo šilti 
sveikinimo žodžiai, gražias 
dovanas ant šventinio stalo 
sudėjo kolūkio, apylinkės Ta
rybos atstovai, jubiliato arti
mieji.

Nors korespondentas ne
parašo, bet mes manome, 
jog “Tarybines žemes kolū
kis yra Biržų rajone. Džiu
gu parašyti apie lietuvių 
tautos sūnų, žemdirbį, įžen
gusį į antrąjį šimtmetį ir 
dar vis gajų, gyvą ir dir
bantį !

Šia proga tebūva leista 
mums, mūsų laikraščio 
skaitytojų vardu, pasvei
kinti kolūkietį — Jokūbą 
Tamulėną! ’

Westchesteryje areštuoti 
4 asmenys, įtarti gemble- 
rystėje. Šauniam bizniui jie 
samdę net 25 telefonistes.

Iš po mano balanos
Paul J. Gillette ir Eugene • 
Tillinger, yra parašę kny
gą, užvardintą “Inside Ku

Amerikos Negrai ir KKK
Šiuo laiku JAV klasinė 

kova koncentruojasi rasi
nėje kovoje už civilines tei
ses. Niekad Amerikos neg
rai nebuvo išstoję taip or
ganizuotai kovoti, kaip šiuo 
laiku, ir atsiekė labai daug 
laimėjimų. Klasiniai susi
pratę baltieji, ne tik pažan
gioji darbininkija, bet ir in
teligentija, moksleivija ir 
net dvasininkija stovi su 
jais petys petin. Išsisėmė 
negrų kantrybė. Jie kentė
jo ne šimtą metų, bet virš 
300 metų. Pirmas laivas iš 
Afrikos pribuvo į šį saus- 
žemį, veždamas šimtus ne
grų vergų į Jamestown 
pardoXTi’mui, rugpjūčio mė
nesį 16 J metais. Sekė lai
vas po laivo ir visi buvo 
prigrūsti surakintų tamsia
odžių, kurie pelningai buvo 
parduoti rinkoje.

Formaliai negrai Ameri
koje buvo paliuosuoti iš 
vergijos (Pilietiniame ka
re) 1861 ir 1865 metais- 
Abrahomas 'Linkolnas už
mokėjo už tai savo gyvas
timi. Jis buvo užmuštas 
kaip ir J. F. Kennedis, ku
ris buvo pasiryžęs pravesti 
civilinių teisių įstatymą 
JAV Kongrese, ir tuo įgijo 
daug priešų iš rasistų pu
sės.

Amerikos negrams truk
dė kovoti už savo teises Ku 
Klūks Klanas. Ši teroristų 
organizacija susikūrė 1860 
metais. Jos tikslas buvo 
laikyti negrus vergijoje, 
nes pietų stambiems žemių 
savininkams buvo reikalin
gas pigus darbininkas.

Kada negrai buvo gabe
nami iš Afrikos, jie juos 
supirko kaip gyvulius, o 
kada norėta negrus paliuo
suoti iš vergijos, žemval
džiai organizavosi, daryda
mi visokias priemones slap
tai, kad nepaleisti jų iš 
savo kontrolės. KKK orga
nizacija buvo ta priemonė, 
tas įrankis, siaubas prieš 
negrus.

Kiek negrų, buvo nulin- 
čiuota per tuos visus metus, 
niekas skaitlinių nevedė, ta
čiau, galima surasti seka
mas skaitlines, kad nuo 
1900 iki 1959 metų yra nu- 
linčiuota 1993 žmonės, tarp 
jų ir 196 baltieji.

O kodėl baltieji nužudy
ti?

Jie buvo įtarti draugiš
kais negrams (nigger lov
ers). Ar buvo kas nors už 
tai baudžiamas? Ne. KKK 
įsigalėjo ne tik pietinėse 
valstijose, jis įsigalėjo ir 
šiaurėje.

Du rašėjai (rašytojai) —

Klux Klan”. Nors ir nedi- 
delio formato knyga, 180 ' 
pusi., bet ji duoda šiurpu
lingų liudijimų. Štai pusi. 
20 sako: “KKK principas 
kovoti prieš žydus, katali
kus, negrus, komunistus ir 
prieš kiekvieną prakeiktą < 
ateivį”.

84 pusi, iškelia kas įvyko 
Mariana, Fla-, 1934 m. spa
lio 27 d.:

“Susirinko 100 baltų vyrų 
ir moterų, o ir jaunuolių, 
paėmė Claude Neal 23 me
tų amžiaus, “prisipažinusj 
baltos moters išprievartavi
me.” Pakorė jį ant teismo 
laiptų, suvarė į jo kūną ne 
mažiau 50 šūvių. Nupiovė 
jam lytiškus organus ir su
kimšo į jo burną, nupiaus- 
tė jo rankų ir kojų pirštus, 
garbei ir atminčiai...”

Ak, žmogau, kur tu esi? 
Pasižiūrėk į save veidrody
je ir ką tu matysi?

Šioje knygoje šimtai įro
dymų ir su priesaika, apie 
negrų linčą. Ar yra žmo
gus, jei visur tik žvėries 
kriokimas? O jei nėra žmo
gaus, tai ką bereiškia 
šiandien visi mokymai, kad 
dievas sutvėrė žmogų “ant 
savo paveikslo”, jam pave
dė tvarkyti viską ant že- * 
mės. Jei sutvėrė ir ku klūks 
klaną ir jis nesudrebėjo,tai 
ir bobutėms tokia pasaka t 
jau pilna skylių...

Dzūkelis

Teroro aktai prieš 
pažangiečius auga

New Yorkas. — Midvale 
stovyklos kooperatyvo di
rektoriai nutarė sukelti x 
$50,000, kad atstatyti sude
gintą stovyklos pagrindinį 
namą. Kaip žinia, fašisti
niai gaivalai padegė tos pa
žangios stovyklos centrinį * 
pastatą, ir kol gaisrininkai 
atvyko, jis visai sudegė. 
Midvale randasi New Jer- / 
sey valstijos kalvose, tik * 
apie valanda važiuojant ma
šina nuo New Yorko.

Stovykla padegta po to, 
kai birčistai ir kiti ultra- 
dešinieji kiršino, kad tai / 
“komunistų lizdas.”

Kelios dienos po stovyklos 
padegimo, ultra-deši n i e j i 
gaivalai bandė sudeginti 
spausdinių krautuvę Harle
me, kurioje parsiduoda pro- 
pekinietiški leidiniai. Kaip 
žinia, dar prieš tai bombos 
sprogo K. P. ir Workerio 
namuose, SWP (trockistų) 
centre, pažangių jaunuolių 
DuBois klubų buveinėje, ir 
t. t. ,

Civiliniu laisvių sąjunga 
(CLU) reikalauja iš mies
to mero Lindsay, kad jis . 
pravestų energingesnį-tyri
nėjimą.

Sekretorius McNamara 
vėl nuvyko į Saigoną
Saigonas. — Čia vėl ran

dasi Robertas McNamara, 
Amerikos karinių reikalų 
sekretorius. Jis čia jau bu
vo daugelį sykių, ir kiek
vieną kartą jo vizitas atne- \ 
ša naujus posūkius karinė
je strategijoje.

Jis jau tarėsi su generolu 
Westmorelandu, su Pietų 
Vietnamo karinės juntos 
galva Ky, su Amerikos am
basadorium Lodge. West- 
morelandas jį informavęs, 
kad reikės daugiau ir dau
giau Amerikos karių.
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Tarybų Lietuvos
sveikatos apsaug

LTSR Sveikatos apsaugos 
ministras V. Kleiza žurnale 
“Sveikatos apsauga” (1965 
m. nr. 7) apie Lietuvos li
gonines bei gydytojus rašo: 

“Stacionaruose lovų skai
čius padidėjo apie penkis 
kartus. Ligoninės sustam
bintos. Labai padaugėjo 
lovų sanitarijose ir poilsio 
namuose...

Einant planingai gydy
tojų ruošimo, specializavi- 
mo bei tobulinimo sistemai, 
mes pasiekėme to, kad šiuo 
metu respublikoje dirba 2-1 
spe c c i a 1 y b i ų gydytojai. 
1964 m. pabaigoje praktini 
darbą respublikoje dirbo 32 
medicinos mokslu kandida
tai ir 482 pirmosios kate
gorijos gydytojai (iš 6,000). 
779 farmacininkai su aukš
tuoju išsilavinimu ir 1,149 
provizorių pad e j e j a i bei 
anie 19,000 vidurinio medi
cinos personalo, kurio tar
pe buvo 4,798 felčeriai ir 
akušeriai...

Mūsų medicinos darbuo
tojai nesitenkina vien savo 
specialybės žinojimu. Jie 
bendrauja ir kury b i š k a i 
bendradarb i a u j a su kitų 
s p e c i a Ivbių specialistais, 
auklėja žmones ateizmo 
dvasia, dirba visuomenini 
sanitarinį švietimo darbą, 
diegia gvveniman sanitari
nius įgūdžius...

Pokario metais smarkiai 
buvo vykdoma sanitarinė- 
epidemiologinė tarnyba. Pa
lyginus su 1940 m., sanitari
nių - epidemiologiniu stočių 
skaičius padidėjo 13.5 kar
tų, o sanitarinių - cheminių 
bei bakteriologinių labora
torijų—20 kartų...

1940 m. kanalizacija, ir 
tai nepilna, turėjo tik 4 
miestai (Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Ukmergė), o da
bar 20 miestų jau visiškai 
kanalizuoti; kanalizac i j o s 
tinklų ilgis sudaro apie 450 
kilometrų. Buržuazijos val
dymo metais visi miestu ir 
pramonės įmonių kanaliza- 
sijos vandenys be jokio va
lymo buvo suleidžiariii į 
upes bei ežerus ir juos už- 
teršdavo. Šiuo metu 10 res
publikos miestu jau yra pa
statyti ir veikia valymo 
įrengimai, o 6—statomi...

Buržuazinėje Lietuvoje 
nebuvo jokios medicininės 
tarnybos dirban tiesiems 
pramonės įmonėse aptar
nauti. Dabar yra speciali
zuota medikosanitarinė tar
nyba ...
Kaip pasikeitė mūsų svei

katos apsaugos organizaci
ja per 25 metus, gali pa
vaizduoti kad ir šis pavyz
dys: 1939 m. stacionaruose 
gimdė 12.1%, o namuose 
87.9% motinų, tuo tarpu 
1964 m. stacionaruose gim
dė 98.8%, o namuose — tik 
1.2%...

Trumpai reikia pasakyti, 
kad pažangiausia pasaulyje 
tarybinė sveikatos apsauga 
mūsų respublikoje iš metų 
į metus tobulėja ir duoda 
vis gražesnių vaisių. Mes 
esame tikri, kad ateityje 
visos gimdymo įstaigos tu
rės tinkama materialinę ba
zę, bus likviduotos visos 
smulkesnės kaip 35 lovų li
goninės, bus rekonstruota 
medicinos pramonė, o lovų 
skaičius stacionaruose pa
sieks 106 kiekvienam 10,000 
gyventojų.”

Apie dantų gydytojų 
(stomatol ogų) paruošimą 
T. Lietuvoje jau minėtame

žurnale rašo prof. St. Če
pulis. Imant jo pateiktas 
duomenis, matome, kad nuo 
1924 m. iki 1939 m. Vilniaus 
Stepono Batoro universite
to stomatologijos k 1 i n i ka 
paruošė tik 16 gydytojų 
stomatologų, o Kauno Uni
versiteto odontologijos sky
rių nuo 1922 iki 194 0 m. 
baigė tik 384 dantų gydyto
jai. Tai labai mažai, o karo 
metu jų skaičius dar labiau 
sumažėjo.

Dabar padėtis žymiai pa
gerėjo. Nuo 1946 m. Kauno 
universitetas paruošė 397 
odontologus, o nuo 1951 iki 
1965 m. 559. Vilniaus Valst. 
universitetas paruošė 217 
odontologu. Taigi viso ta
rybiniais laikais paruošta 
1,187 dantų gydytojai.

šiuo metu, dėl pertek
liaus, Vilniaus universite
tas naujų odontologijos stu
dentų nepriima; ten vyksta 
tik gydytojų stomatologų 
tobulinimas.

Iš autoriaus paruoštų len
telių matvti, jog Lietuvoje 
odontologija yra grynai 
moterų profesija. Pav., nuo 
1941 iki 1950 m. Kauno uni
versitete kursą baigė 323 
motervs, o tik 6 vyrai; nuo 
1951 iki 1965 m. gavo dip
lomus 496 motervs ir 57 vy
rai. Padėtis kiek pakitėjo, 
bet nežymiai.

T. Lietuvoje veikia be kli
nikų. ir kilnojami stomato
loginiai kabinetai vaikams 
mokyklose, o suaugusiems 
—imonėse bei fabrikuose. 
Tokie autobusai įruošti su 
modernia aparatūra ir tei
kia stomatologinę pagalbą 
zonos rajonų gyventojams.

“Tarybinės sant v a r k o s 
metais buvo sušaukti 5 Lie
tuvos TSR stomatologų su
važiavimai... Paprastai mo
ksliniai pranešimai skaito
mi konferencijose, kurios 
dažnai vyksta zonų cent
ruose. tačiau organizaci
joms ir išvežiuojamosios z į 
tolimesnius rajonus konfe
rencijos.

Respublikinės mokslinės 
stomatologu draugijos na
riai aktyviai dalyvauja ir 
visuomeniniame gyvenime: 
skaito pranešimus, rašo po
litinius strainsnius stoma
tologiniais klausimais, pa
sireiškia politiniame ir 
profsąjunginiame darbe ir 
t- t.

Per 25 tarybinės santvar
kos metus stom a t o 1 o g a i 
daug pasidarbavo, kuriant 
ir keliant krašto kultūrą 
bei saugojant darbo žmonių 
sveikatingumą. Dar didin- 
gesni ju planai ateičiai.”

Iš paduotu skaičių matv
ti. jog gydytojų kadrai T. 
Lietuvoje žymiai padidėjo. 
O tai reiškia, kad ir šalies 
žmonių sveikatingumas pa
gerėto. Reikia atminti ir 
tai, kad už gydymą Lietu
vos žmonėms nereikia nie
ko mokėti, kad viskas gau
nama veltui!

Dr. A. Petriką

VANDENS PROBLEMA
Ateityje geriamo van

dens problema bus, gal būt, 
didesnė, negu maisto. Vys
tantis pramonei, vandens 
suvartojimas nepapra štai 
auga. Pavyzdžiui, pagamin
ti 1 litrui benzino viduti
niškai sunaudojama. 10 litrų 
vandens, 1 dėžutei daržo
vių konservu — 40 litrų 
vandens, 1 kilogramui po
pieriaus — 100 1,1 tonui ce
mento — 3,500 1, 1 tonui 
plieno — 20,000 1 vandens.

Naujas Angolos Frontas
Angola — viena Portu

galijos kolonijų Vakarų Af
rikoje, kuriai taip pat pri
skiriama Kabindos rajonas, 
esantis į šiaurę nuo Kongo 
upės deltos. Teritorija — 
1247 tūkst. kv. kilometrų 
(14 kartų pranoksta Portu
galijos plotą. Gyventojų 
apie 5 milijonus.

Tai — atsilikusio žemės 
ūkio šalis, kurios pagrindą 
sudaro kavos auginimas. 
Kitų kultūrų tarpe žymi 
vieta tenka cukranendrėms, 
medvilnei, kukurūzams. Iš
naudojama tik apie 1 pro
centą visų derlingų žemių. 
Šalyje gausu mineralinių 
turtų — deimantų, aukso, 
cinko, naftos. Pramonėje ir 
žemės ūkyje viešpatauja 
užsienio kapitalistai.

Daugiau kaip penkis šimt
mečius Angola kenčia por
tugališkųjų kolonizatorių 
jungą. Per tą laikotarpį 
šimtai tūkstančių angolie- 
čių buvo parduoti vergijon, 
žuvo nuo ligų ir bado, nuo 
vergiško darbo fermose, 
rūdynuose ir šachtose. 
Prieš penkerius metus An
golos liaudis su ginklu ran
koje pakilo į kovą už savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Nenorėdami skirtis su 
Angolos turtais, koloniza
toriai nuolat stiprina kari
nes pajėgas, vis žiauriau 
elgiasi su vietiniais gyven
tojais. Tik per penkerius 
karo metus žuvo apie 200 
tūkstančių afrikiečių, o ko
lonizatorių armija išaugo 
iki 50 tūkstančiu. I Angolą 
perkeliami nauji kariuome
nės daliniai, karo- lėktuvų 
eskadrilės- Portugalai ko
vai prieš patriotus naudoja 
napalmo bombas ir nuodin
gąsias medžiagas.

Vienok kolonizatoriams 
nesiseka palaužti laisvės 
trokštančios liaudies pasi
ryžimo. Patriotai įgijo di
deli. kovini patyrimą ir pa
siekė akivaizdžių laimėji
mu. Liaudies remiama, su
kilėliu armija išvadavo žy
mia teritorijos dali, kur lik- 
vįduoiami kolonializmo pa
dariniai, atkuriamas žemės 
ūkis.

O kolonizatoriams darosi 
vis labiau riesta. Nėra da
bar visoje Angoloje kampe
lio, kur jie galėtu ramiai 
jaustis. Netgi pačioje Lu- 
andoie — šalies adminis
traciniame centre — visą 
narą gatvėse patruliuoja 
kareiviai, miestą supa spy
gliuotos vielos užtvaros, 
nakti apšviečiamos prožek
toriais. Daugelio kilometrų 
ruože išstatyti postai saugo 
kolonizatorius nuo liaudies 
rūstybės.

Iki šio laiko ypač sėkmin
gi partizanų armijos veiks
mai buvo šalies šiaurėje, 
bei centriniuose rajonuose. 
Dabar nacionalinio išsiva
davimo judėjimas apėmė 
visa teritoriją. Lemiamu 
ivykiu tapo naujo kovos 
fronto atidarymas pieti
niuose Angolos rajonuose.

Visai neseniai, kalbėda
mas apie Pietų fronto su
kūrimą, Liaudies judėjimo 
už Angolos išvadavima par
tijos narvs Luisas d’Almei
da pareiškė, kad šiai idėjai 
igvvendinti prireikė milži
niško, vos ne metus laiko 
trukusio, paruošiamojo dar
bo. Tačiau pastangos nenu
ėjo veltui. Dabar pietinių 
rajonų gyventojai masiškai 
stoja į partizanų gretas, tei

kia jiems visokeriopą para
mą. Partizanai čia jau at
liko eilę drąsių operacijų. 
Vienos jų metu buvo su
sprogdintas tiltas svarbioje 
magistralėje, j u n g i a n č i o j e
Luso miestą su centriniais 
šalies rajonais. Mūšių metu 
kolonizatoriai neteko daug 
technikos ir kareiviu, c-

Šis naujas išsivadavimo 
kovos Angoloje etapas ypač 
reikšmingas tuo, kad akty
vios karinės operacijos pra
sidėjo pačiuose svarbiau
siuose ekonominiu ir strate
giniu atžvilgiu šalies rajo
nuose. Pietuose sukoncent
ruoti didžiausi naudingųjų 
iškasenų turtai, stambiau
sios kavos plantacijos. Čia 
iš esmės yra visos portuga
liškųjų kolonizatorių kari
nės sistemos centras. Kaip 
tik čia neseniai buvo sukur
ta viena didžiausių karinių 
bazių Afrikoje, kuria, gin
dami savo interesus šiame 
žemvne, taip pat naudojasi 
JAV ir Anglijos imperialis
tai. Iš šios bazės ruošiamos 
provokacijos prieš kaimy
nystėje esančia nepriklau
somąją Zambiją. Angolos 
metus yra pašonėje tokių 
*aliu kain Fervurdo oku
puotoji Pietvakariu Afrikos 
respublika ir rasistinė Ro- 
dezija.

žodžiu, Pietų fronto ati
darymas sudaro rimta grė
smę ne tik portugališkie
siems kolonizatoriams. Jis 
kelia susirūpinimą ir tiems 
Pietų Afrikos Resnublikos. 
Rodezijos politiniams bei 
finansiniams sluoksniams, 
kurie vienaip ar kitaip yra 
susiję su Salazaro režimu. 
Nacionalinio išsivadavimo 
stiprėiimas šiuose rajonuo
se gali neigiamai atsiliepti 
iu interesams. • c

Pastarųjų dienų įvykiai 
Angoloje įtikinamai rodo, 
kad išsivadavimo judėjimas 
i g a u n a kolonizatoriams 
rimta nerimą keliantį mąs
tą. Nežiūrint dosnios JAV v
ir kitų NATO šalių para
mos, portugališkiesiems ko
lonizatoriams čia darosi vis 
sunkiau išsilaikyti.

J. Butkus

WATERBURY, CONN,
Atvažiuoja Brooklyno 

Aido choras
Waterburio apylinkės lie

tuviai laukia sekmadienį 
(spalio 30 d.) atvažiuojant 
Brooklyno Aido choro, ku
ris suvaidins operetę “Ves
tuvės” ir atliks įdomų kon
certą, kuriame išgirsime 
naujų dainų iš Tarybų Lie
tuvos. Koncertas įvyks 
Venta Hali, 103 Green St., 
Waterbury.

Operetės aktorių sąstatą 
sudaro patys talentingiau
si aidiečiai — patyrę sce-

Jonas Grybas 
(tėvo rolėje)

ROCHESTER. N. Y.
Spalio 2 d. įvyko Gedimi-1 Prašome atsilankyti į šį 

no draugystės pietūs. Po I gražų pažmonį, paremti jo
pietų buvo susirinkimas, 
sušauktas a t v i r u t ė m is. 
Svarstė, ką daryti su sve
tainės pardavimu. Diskusi
jose iškelta daug minčių, 
visokių patarimų.

Gedimino svetainė yra iš
mokėta. Turi gražų barrū- 
mį, gerai įrengtą virtuvę, 
viskas gerame stovyje, tik 
visa bėda, kad darbininku 

7 C.
svetainės apšvarinimui 
trūksta, nes jau visi nariai 
gerokai apsenę, o kiti kiš
kutį tingi padirbėti. Da
bartiniai darbininkai irgi 
ne jaunuoliai, . bet dirba 
kiek galėdami. Nusibos ir 
tiems.

Kas trečiadienį susirenka 
moterys, kortomis pažai
džia, pasidaro užkandžiu ir 
pagelbėja ką nors nudirbti, 
pritraukti daugiau žmonių. 
Kas penktadienį moterys 
kepa žuvi, pridaro varškie- 
čiu ir kitokiu skanėstu, c- ve

Viskas būtų gerai, tik 
trūksta jaunų darbininkų, 
tai dėl to nutarė parduoti 
visą namą. Jauniems pir
kėjams gera proga. Graži 
svetainė išrenduojąma ves
tuvėms ir visokiems paren
gimams.

Dabar nutarėm surengti 
pietus ir bus rodomi filmai 
iš Lietuvos, d. Grybas ža
da atvažiuoti į Rochesterį 
parodyti labai gražius fil
mus, kuriuos parsivežė iš 
Lietuvos.

Tas viskas įvyks gruodžio 
(Dec.) 18 dieną, sekmadie
nį. Pietūs 1-mą vai. pietų 
metu, filmai po pietų.

Draugės moterys prašo
mos negaminti pietų na
mie, ateikite į Gedimino 
svetainę, mes pavaišinsime 
visus rochesteriečius ir už
prašome visus mūsų drau
gus kanadiečius. Pavalgiu
sius skanių patiekalu, d. J. 
Grybas pavaišins mūsų akis 
ir mintis mūsų mylimos 
gimtinės gražiosios Tarybų 
Lietuvos vaidais filmuose. 
Visi turėsime gerus laikus 
ir pasimatysime su visais 
mielais draugais. Taigi — 

nos mėgėjai, kurie palinks
mins publiką, primins lietu
viškas vestuves ir jų papro
čius.

Aktoriai: E. Brazauskie
nė, J. Grybas, L. Kava
liauskaitė, J. Lazauskas, 
solistė N. Ventienė ir visas 
Aido choras.

Prašome atsilankyti į šį 
įdomų koncertą ir pama
tyti, kaip Brooklyno Aido 
choras pasirodys su daino
mis ir vaidyba.

Programos pradžia 2 vai. 
popiet.

LLD 28-a kuopa

Jonas Lazauskas 
(piršlio rolėje)

svarbų tikslą. Vienykimės, 
visi prisidėkime nors po 
vieną plytą į mūsų gražų 
namą.

L. Bekešienė

So. Boston, Mass.
Norime padėkoti LLD 2 

kuopos valdybai ir gaspadi- 
nėms už surengtą mūsų iš
leistuvių pakylį spalio 2 d. 
Vyriausia gaspadinė irgas- 
padorius buvo Julija ir S. 
Rainard, taipgi Anna Kai- 
nis, L. Pluta, K. Kazlaus
kienė, Elizabeth Fremont 
ir Elenora Belekevičienė 
daug triūso padėjo.

Mes nesijaučiame užsidir
bę tos aukštos garbės.

Širdingiausias ačiū gas- 
padinėms, o taip pat ir vi
siems svečiams, atsilankiu
siems taip gausiai, net vie
tos pritrūko susėsti, o gas- 
padinės turėjo darbo aprū
pinti visus. Kai gaspadi- 
nės ir svečiai atvažiuos pas 
mus mes bandysime pa
gerbti juos, kaip jie gerbia 
mus. Dar kartą visiems 
ačiū. Niekad nepamiršime 
jūsų širdingumo.

Daug stiprios sveikatos 
ir sėkmės darbuose!

Su aukšta pagaba,
Mary, Frank Kvetkas 

Miami Beach, Fla. 
1966 m. spalio 12 d.

St. Petersburg, Fla.
Dar noriu parašyti kelis 

žodžius apie Leoną Prūsei- 
ką kaip apie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos tėvą. St. 
Petersburg© lietuviai turi 
tos draugijos 45-ąją kuopą, 
kuri įvykdo sėkmingus pa
rengimus. Metines duokles 
užsimokėję nariai kasmet 
gauna knyga, kai ku
riais metais ir dvi. Taingi 
susirinkimas nutarė “Vil
nies” kalendorių duoti na
riams veltui.

Motinos, taip ir Tėvo die
nomis kuopa suruošia na
riams pietus veltui. Mūs 
geri kaimynai užsimoka 
pietų kainą ir turime pokal
bius. Draugija — tai bran
gus atradimas.

Drg. Prūseika savo pra
kalbose sakydavo — mums, 
bolševikams, nereikia bijoti, 
nes einame su teisvbe. Re
akcijos kinkos dreba, ateis 
diena, jai reikės atsakyti 
už blogus darbus. Man te
ko girdėti io pasakytą kal
ba atsisveikinant su neti
kėtai mirusiu “Vilnies” re
daktoriumi Fredu Abeku. 
Jis šaukė stoti į LLD, sto
ti i Komunistu partiją. Jis 
sakė, aš prisiekiu eiti Abe
ko keliu. Iš to kelio jis ir 
nesitraukė.

Gaila, dabar abudu drau
gai Dsisi Čikagos Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, po 
garbingais antkapiais. Abe
ko antkani mačiau, Prūsei- 
kos nemačiau.

“Laisvė ję”_spalio 7-os lai
doje mano koresnondenci- 
ioie apie kalbėtojus buvo 
minėtas Antanas Gra.ičiū- 
nas. Turėjo būti Andrius 
Graičiūnas. Gi skyrelyje 
anie kandidatą i senatorius 
minėtas Frankie Mayer. 
Turėjo būti William Prox- 
mire.

Saintpetersburgietis

Angliškasis JAV liaudies 
laikraštis The Worker 
kritikuoja antpuolį prieš 
negrą kongresmaną Powell.

Waterbury, Conn.
Puikiai pavyko spaudos 

naudai rengiamas piknikas- 
pietūs G. K. Vaitonių sody
boje rugsėjo 18 d. Svečių 
suvažiavo daug iš kitų ko
lonijų, taipgi atvyko geras 
būrys iš New Yorko.

Trumpoje programėlėje 
kalbėjo Jonas Lazauskas, 
Jonas Grybas ir Jonas Kun- 
ca. Kalbėjo ir kiti, bet ne
teko susižymėti jų vardų.

Parengimas pavyko ge
rai, todėl, kad dėjome pa
stangas ir dirbome išvien. 
Šeimininkės aprūpino visus, 
kad ne tik būtų pavalgę, 
bet kad ir būtų pasitenkinę 
valgiu. Jos nevien tik dir
bo, bet ir dovanojo maisto. 
Dovanojo šios draugės: M. 
Ulozienė, M. Svinkūnienė, 
Klem. Yenkeliūnienė ir M. 
Raškauskienė.

Esame dėkingi Onutei 
Šilkienei už dovaną — gra
žų rankdarbį, kurį ji pati 
padarė — ir dar pardavi
nėjo bilietėlius. Dovana te
ko A. Kudulai, kuris vėl pa
dovanojo šį dirbinėlį mūsų 
organizacijoms. Taipgi esa
me dėkingi G. K. Vaito- 
niams už suteikimą nemo
kamai savo sodybos ir už 
malonu patarnavimą kur 
tik reikėjo.

Užbaigus vasarinius pa
rengimus, dabar džiugu 
pranešti, kad turėsime kul- 
tūrinį-meninį parengimą, 
operetę “Vestuvės” ir kon
certą. Šis parengimas at
sibus sekmadienį, spalio 30 
d., 103 Green Street, Wa
terbury, Conn., 2 vai. dieną. 
Visą programą atliks Niu
jorko Aido choras, vadovy
bėje M. Stensler.

, Komisija parengimo de
da visas pastangas, kad šis 
narengimas įvyktų kuopui- 
kiausiai. Kviečiame visus 
vietinius lietuvius ir iš apy
linkių.

G. K. Vaitoniai buvo su
rengę “surprise” parę G. 
Vaitonio seserei Marutei ir 
švogeriui Jonui Ulozui, jų 
15 metų vedybinio gyveni
mo atžymėjimui. Marutei 
tai buvo didelė staigmena, 
nes ji to nesitikėjo. Kai su
dainavome “Ilgiausių me
tų”, tai tik tuomet jie abu 
suprato, kad tai taikoma 
jiems. ’

Buvo atvykęs gražus bū
relis Ulozų ir Vaitonių 
draugu, kurie linksmai ir 
draugiškai vaišinosi ir link
sminosi. Visi Ulozams pa
spaudėme ranką ir palinkė
jome laimingo gyvenimo, 
ir kad sulauktų auksinio 
jubiliejaus. i

Klein. Yenkeliūniene

St. Petersburg, Fla.
L.L.D. 45 kp. rengia ne

paprastą banketą spalio 
(Oct.) 22 d., šeštadienį. 
Prasidės kain 12 vai. dieną. 
Vieta 314 15th Ave. So.

Šiame bankete bus atžy
mėtas Jungtinių Tautų 
gimtadienis — 20 metų su
kaktis. Atžymės su tam 
tikslui parinktomis daino
mis, kurias sudainuos Dai
nos mylėtoju grupė, vado
vybėje Adelės Pakalniškie
nės. Taipgi bus trumpai pa
kalbėta paaiškinant J. T. 
tikslą ir svarbą.

Po geru pietų galėsime 
gerai pasišokti arba šiaip 
sau praleisti linksmai po
pietę. Kviečia visus atsi
lankyti.

Rengimo Komitetas
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dienos “Laisvėje” perskai
čius Mislinčiaus visą skiltį 
apie Marijavitų ordiną, pri
minė man tuo laiku sukeltą 
triukšmą. Tai buvo apie 
1910-us metus.

To judėjimo vadas buvo 
kunigas Tolūba, vikariavęs 
Simne. Jis nebuvo vienas; 
jis turėjo ir daugiau slaptų 
naujai veiklai pritarėjų. Tik 
jis vienas nusinešė ant sa
vo galvos visą Seinų vys
kupijos prakeiksmą.

Jie norėjo sutverti lietu
viškai tautišką tikybą: at
simesti nuo Romos popie
žiaus, trenkti celibatą per 
tvorą, kad naujos tikybos 
kunigai turėtų teisę ženy- 
tis, kaip tada sakydavo, 
kaip rabinai, popai ir “bam- 
bizų” pastoriai, kad turėtų 
pačias, būtų atvirais tėvais, 
šeimų galvomis, o ne slap
tai griešyti, kaip kad da
bar griešijama.

Šitokiam pareiškimui bu
vo perkūno trenksmas gied
roje padangėje. Kunigai pa
sikinkė akliausias davatkas 
ir kitus ištikimus popiežiui 
maldininkus ir pagimdė ne
girdėtą baubą. Atrodė, kad 
Liuciperis tuojau pradės 
važinėti per kaimus, gau
dys visus kazlauskinius ir 
virs iš jų dvokiančią buizą...

Kad pastojus kelią mari- 
javizmui, Metelių klebonas 
Jurgėla įvedė Meteliuose 
atlaidus neperstojančios pa
galbos panelės švenčiausios. 
Atlaidai buvo trečią sek
madienį rugpjūčio mėnesio, 
su visais “zupelnais atpus- 
kais.”

Dar to neužteko. Paga
mino specialų abrozą-pa- 
paveik s 1 ą : “Neperstojan
čios pagalbos panelė” turi 
ant dešinės rankos pasiso
dinusi vaikelį, o nuo vai
kelio kojytės kabo nusmu
kęs batelis ant šniūrelio; 
tai tame šniūrelyje ir ba
telyje buvo visa abrozo 
šventenybė, nes buvo išleis
ta pasarga: jei kas bandys 
parduoti abrozus be nusmu
kusio batelio, jis nebus 
vyskupo palaimintas ir baž
nyčios priimtas.

Aš buvau nuėjęs Mete- 
liuosna į tuos atlaidus apsi
saugoti nuo marijavizmo. 
Gal būt tie atlaidai ir da
bar yra, nežinau, nes apie 
marijavizmą toje apylinkė
je nieko nesigirdi.

Kur dingo kunigas Tolū
ba, irgi nieko nežinau. Jis, 
mat, buvo stambaus ir pi
nigingo ūkininko sūnus, ką 
liudijo jo sesers veik šilkais 
bėsirėdymas. Ji išdidžiai 
puikavosi vaikščiodama Pa- 
kryžėje, prie didelio ežero 
Dusės Sekminių bei Petri- 

. nių atlaidų dienomis su sa
vo “tavoriška” Abromaite. 
Anoji iškaštingai besirėdy- 
dama irgi aukštai nešė sa
vo “aš.”

Jos abi skaitėsi tos apy
linkės gražuolėmis^ ir kas 
iš vaikinu gavo progą-- su 
jomis pasikalbėti, skaitė sau 
tos dienos garbės gyliuku!

Atmetė kunigystę
. Mestas obalsis, kad kuni

gai turėtų teisę ženytis, 
kaip tada daugelis jaunų 
bernų sakydavo, sulaikė 
tris studentus nuo kunigys
tės: Juozą Salinį, Juozą 
GraužialJ ir Antaną Jana
vičių. Jie visi mokėsi Sei
nuose, ir iš jų pasikalbėji
mo liko ir mūsų Janavičiui 
padarytas priekaištas: 
“Mes visi tarėmės, neiti į 
kunigus, o tu ėmei ir už

sivilkai ilgą bobišką anda- 
ro_ką ir keli pats sau dul
kes po nosia,' Jis juo il
gai ir nevilkėjo.

Kada jie baigė vasari
nes mokslo atostogas, Juo
zas Salinis, jau turėdamas 
keturių klasių diplomą, ga
vęs iš tėvo pinigų, sakė 
jam, būk važiuosiąs į Seinus 
stoti seminarijon, bet vieto
je seminarijos nuvažiavo 
Suvalkuosna ir atsidarė 
mokyklą. Negaudamas ga
nėtinai mokinių, subankru
tavo. Tėvai jį prakeikė: 
“Nenori būti kunigu ne mū
sų vaikas, ir daugiau pini
gų negausi.”

Tada jis savanoriu stojo 
caro armijom Kartą iš ten 
buvo parvažiavęs pasiro
dyti tėvams jau su oficie- 
riaus antpetėmis. Nuo ta
da nei tėvai, nei aš jo dau
giau nematėme.

Senis Graižialis šitaip 
pasakė: “Žinau, mano sū
nus nebus kunigu, bet kai 
jis bus pamokytas, jam bus 
lengviau vaikščioti paskui 
plūgą arba dalgiu mosuoti 
kertant rugius ar plaunant 
šieną.”

Janavičius, nuvažiavęs į 
Seinus, nusimetė klieriko 
sutaną, ir kada seminarijos 
viršininkas telegrama pra
nešė jo tėvui, kad sūnus ne
bus kunigu, tėvas po pus
ryčių, pagal lietuvišką įpro
tį, buvo prigulęs lovoje, tai 
išpuolė iš jos. Dvi seserys 
isteriškai pradėjo šaukti, 
rėkti, už plaukų griebtis: 
“Mes nesirėdėme, kaip kitos 
merginos rėdėsi, taupėme 
pinigus, kad jam būtų kuo 
užmokėti už mokslą, o jis 
ve ką mums padarė: pali
ko senmergauti visam am
žiui, kasose pražilti.”

Jis tuojau pradėjo mo
kytis daktarystės, “randa- 
vais kaštais,” taip kaimynai 
sakė vieni Uitiems. Iš kur 
jie tą sužinojo, ir kokias 
sutartis jis su “randu” pa
darė, man neteko sužinoti.

Tuo laiku Seirijuose vi- 
kariavo kum Vaclovas 
Tautkevičius, o Šventažeryj 
kun. Antanas Šmulkštys. 
Abu jie buvo geri kamaro- 
tai ir tos apygardos “Žibu
rėlio” vadai. Jie verbavo 
jaunimą “Žiburėliu” ir len
kė jį savo pusėn, supranta
ma.

Sekmadienių pavakariais 
rengė sueigėles, mokė jau
nimą žaidimų, dainų, me
tant laukan iš jų visus su
lenkintus žodžius; lietuvino 
kalbą.

Viena sueigėlė buvo 
Graužialio namuose. Joje 
ir aš buvau pakviestas, nes 
tada buvau žiburietis. Stu
dentas stovėjo atsirėmęs 
prie priemenės durų adve- 
rijos. Prie jo priėjo kun. 
Tautkevičius ir ramiai pa
klausė: “Kodėl, Juozai, nė
jai į kunigus?” “Jei bū
tų valia kunigams ženytis, 
būčiau ėjęs,” smagiai at
sakė jis. Tautkevičius stai
ga nuo jo pasitraukė, ir ne
buvo jokios argumentaci
jos.

1932 metais, po 19-cfe me
tų gyvenimo Amerikoje, 
buvau parvažiavęs Lietu
von ir radau Juozą Grau- 
žialį dirbantį Seirijų Pieno 
centre; jis buvo jo sekre
torius .ir vedė pieno ir jo 
produktų visą biznį.

Mačiau jį vaikščiojant 
Centro kieme, bet jo neuž
kalbinau ir nepriminiau 
jam Tautkevičiui atsa

kymo: “Jei būtų kunigams 
valia ženytis, būčiau ėjęs.”

Jis tada galėjo būti apie 
42 metų. Buvo ženotas ir 
jau tėvas. Jo paties tėvai 
jau buvo mirę. Spėju, kad 
jam mažai *teko vaikščioti 
paskui plūgą arba švytruo
ti dalgiu, o gal ir visai ne.

Juozas Salinis buvo mano 
kaimyno sūnus; kartu au
gome. Jo tėvą dar radau 
gyvą, motina jau buvo mi
rusi.

Tėvas jau nuo pradžios 
kovo mėnesio gulėjo lovoje 
ir laukė pavasario pasakiš
kų stebuklų:

—Kai medžiai išsprogs, 
sulapos, mano kojos sustip
rės ir aš vėl galėsiu vaikš
čioti.

Bet tada jau vyšnios pri
nokę melsvai-rausvai kekė
mis kabėjo šakose; žvirb
liai linksmai čireno šakose, 
lesdami jas, o senio kojos 
neišvedė jo sodelin pasigė
rėti vasaros gražumu, pa
siklausyti dūzgiančių bičių, 
skraidančių aplink avilius, 
kuriomis jis tiek daug rūpi
nosi, bet gyvenimo viltis 
dar šiaip ramino:

—Kai prikas naujų bul
vių, prikirs darže gerai 
priaugusių kopūstų, išvirs, 
pavalgysiu; suvalgyta švie
žiena sustiprins kojas, iš
kels iš lovos, aš vėl galėsiu 
išeiti laukan ir tėmyti ne 
tik saviškius, bet ir kaimy
nus dorojant javus nuo lau
ku. L-

Bet tos kojos buvo tiek 
prisišveitę senienos — 85 

Svetimoj padangėj
Žavėkis ir džiaugkis gamtos gražumu, 
Mėlyna padange, saulės skaistumu. 
Vasara išbėgo trumpai viešėjus: 
Ruduo im’ “šaipytis” savo rūstumu...
Bet medžių gražumas,^ jų spalva žavi, 
Man širdį paglosto, rod’s, mamos ranka, 
Kai mažą glostė, lopšelyj liūliavo: 
“Užmig, sūneli!” dainelę dainavo.
O ežeras tykus, rod’s, skęsta sapne,— 
Tik dvelkiant vėjeliui, matos šypsena.
Gi jaunos pušaitės, kaip lietuvaitės, 
Sudvelkiant vėjeliui, šnabždasi slapta.
Ką jos tokio šnabžda, tai jų paslaptis, 
Bet mano širdyj neramus ilgesys.
O laki svajonė skrieja gimtinėn, 
Prie Nemuno krantų, žalių pušynų;
Ten, kur vaikystėj takeliai bėgioti, 
Ten, kur pražydo manoji jaunystė. 
Nors rūstus * vargas kasdieną lydėjo 
Ir buožių jungą sunkų nešt reikėjo.
Tad palikau aš gimtąją šalelę,
Kad susirast sau laimę, įtoli išvykau, 
Nors gailestis spaudė mano širdelę, 
Kad reikia palikti tėvų žemelę!
Ir štai, aš sėdžiu svetimoj padangėj, 
Prie ežero kranto, žalių pušelių, 
O lakios svajonės, virš gimtos šalelės, 
Džiaugiasi žavingu ten rudens grožiu.
Bet aš gi sėdžiu ranka pasirėmęs, 
Ašarom aptvinęs, širdyj ilgesys, 
Gimtosios tėvynės, jaunystės dienų, 
Bėgiotų takelių, žalių pušynų;
Nemuno pakrančių, jo slėnių gražių.
O šiandien gimtoji šalis jau ne ta:
Nėr ponų nei buožių — engėjų rūsčių; 
Negal vargšus engti dėl savo geismų!
Ir nors čion prabėgo daug metų ilgų — 
Svetimoj padangėj nebuvo jauku;
Tėvų žemelės visados ilgėjaus 
Ir grįžt tėvynėn aš vis tikėjaus.
Bet našta metų kasdieną sunkėjo — 
Vakaras artėja, sieloj neramu- 
Nors ruduo vaizdingas, kur tik pažvelgi, 
Bet saulutė skęsta toli už kalnų.
Ir nors ji savo skaisčia šypsena, 
Iš rytų pusės vėl viską sužavės; 
Tik ne jaunystę, kuri jau prabėgo 
Ir nebegrįš gi atgal ji niekados —

Prabėgo ir dingo ant visados!
I. Vienužis

metų, — kad nepakėlė žmo
gaus prisivalgiusio šviežie
nos, ir jis pasiliko lovoje 
gulėti, belaukiant mirtie- 
nos.

Jis mirė 1933 metų pava
sarį.

Nors jauniausiam sūnui 
Juozui mokslas sekėsi, ta
čiau jis paneigė, įžeidė tė
vo unarą būti kunigo tėvu, 
nesivilko sutanu, atmetė 
apgaulingą kunigo nekalty
bės stoną.

Vyresn. sūnų Antaną mo
kė smuikuoti (tėvas mylėjo 
gabius smuikininkus), bet 
jis išmoko tiek smuikuot, 
kad smuikuodamas erzino 
ne tik tėvo ausį, bet darkė 
ir kitų klausą, nes jam dau
giau rūpėjo merginos kai
mo, kuriame mokėsi pas 
Tamašauską Jasenką, vė
liau miesčionkos, negu 
smuikavimas. Tas tėvą iš
vedė iš kantrybės ir išvi
jo sūnų Amerikon, sakyda
mas: “Daugiau neėsi ma
no sveikatos.” O tą svei
katos ėdimą paaštrino vie
nas pirmadienio rytas, kuo
met jis, pareidamas iš Sei
rijų, ūžęs ten per naktį, ir 
radęs tėvą plaunant šieną 
su vyriausiu sūnum Pranu, 
pasakė jiems: “Padėk, die
ve, vyrams.”

Dabar Paliūnų kaime Sa
linio pavardės ir Nalivai- 
kos jau nėra. Gal būt ir 
paties kaimo mažai kas te
liko, nes jau tada, prieš 34 
metus, tūlos bakūžės buvo 
storai samanotos, tad jei 
jos dastovėjo iki šių dienų, 
tai jau bus kazlėkais ap
žėlusios. ..

J. Nalivaika

Baltimore, Md.
Pradžioje rugsėjo mėne

sio įvyko nominacijos kan
didatų į valstijos valdvietes. 
Demokratai nominavo G. 
Mahoney, reakcionierių, į 
valstijos gubernatoriaus 
vietą. G. Mahoney prižadė
jo remti tuos namų savi
ninkus, kurie nenorės par
duoti arba nuomoti namus 
negrams. Respub 1 i k o n ų 
partija stato kandidatu gu
bernatoriaus vietoj S. T. 
Agnew, kurio programa 
yra daug demokratiškesnė 
už demokratų kandidato. 
Patartina lapkričio mėnesį 
balsuoti už Agnew.

Automobilių pirkėjai pra
dėjo skųstis valstijos pro
kurorui C. Moylan, kad au
tomobilių pardavėjai (dea
lers) juos apgaudinėja. C. 
Moylan pradėjo tyrinėti ir 
surado, kad automobilių 
pardavėjai ir pinigų skoli
nimo kompanijos turi pada
rę suokalbį kaip suktu bū
du išgauti milijonus dole
rių iš mašinų pirkėjų.

Automobilių pirkėjas pa
daro sutartį su pardavėju 
(dealer) ir duoda tam tik
rą sumą pinigų kaip užsta
tą, pasirašydamas sutartį. 
Pinigų skolinimo kompani
ja užmoka už automobilį 
pardavėjui. Skolinimo kom
panija uždeda apie s$600 
daugiau nei mašinos vertė, 
būk tai nuošimčių už pas
kolą. Jeigu pirkėjas atsisa- 
sako mokėti nuošimčius, tai 
praranda savo uždėtus pi
nigus (užstatą) ir negauna 
automobilio.

Privatiškos nuosavybės 
sistema verčia žmogų būti 
godžiu ir saumyliu.

Per metus mūsų miesto 
pašelpinės išlaidos padidė
jo 26 milijonais dolerių. Iš 
viso pašalpos išlaidos per 
metus viršijo 117 milijonų 
dolerių. O ta pašalpa dau
giau niekas kaip ubagiška 
almužna.

Žmogus turėtų reikalauti 
ne pašalpos, bet užtikrinto 
darbo su alga, kuria gali
ma pragyvenimą ir medi- 
kalę pagalbą užtikrinti. 
Žmogus turi turėti naudin
gą užsiėmimą kol sveikas. 
Be užsiėmimo jis sugen
da, praranda savimi pasiti
kėjimą, liekasi tinginiu, 
pradeda girtuokliauti, arba 
net liekasi kriminalistu.

Policistų kova už geres
nes darbo sąlygas tęsiasi. 
Šioje visuomenėje protiškai 
sugedusių elementų elgesys 
padaro policistų darbą vis 
keblesniu ir pavojingesnių.

Baltimorės policistai ko
vojo per daugelį metų už 
geresnes darbo sąlygas, o 
labiausia už medikalę pa- 
gelbą jų šeimoms- Jie net 
ir uniją bandė suorgani
zuoti. Dabar policistų žmo
nos demonstratyviai: išėjo 
kovoti už policistų geresnes 
darbo sąlygas. Jos pikieta- 
vo majoro McKeldin ir mie
sto tarybos raštines.

Moterys gavo tą patį at
sakymą kaip ir policistai— 
nėra pinigų. Dabar mote
rys prašo savo vyrus (poli- 
cistus) eiti į streiką.

Jonas Balsys

Washingtonas. — Į Tary
bų Sąjungą sugrįžo Piotr 
Kolitenko, kuris praeitais 
metais atvyko Amerikon ir 
prašė politinės prieglaudos.

Stoughton, Mass.
Lietuvių Suvienytų drau

gijų namo reikalais susi
rinkimas buvo rugsėjo 27 
d. Atidarė draugijos pirmi
ninkas A. Raila.

Buvo priimti keturi nau
ji nariai, kurie gyvena Bo
stone, atvažiavę į šių šalį 
po antrojo pasaulinio karo 
iš Lietuvos.

Finansų sekretorė Bertha 
Jacob išdavė finansinį ra
portą, prane š d a m a, kad 
daugiau įėjo pajamų negu 
išėjo mokesčių. Pirminin
kas A' Raila ir vice-pirm. 
J. Urgutis išdavė raportą 
iš išdažymo apatinio namo 
barrūmio. Raportas priim
tas su pagyrimu. Taipgi 
valdyba pranešė, kad va
gys įsilaužė į barrūmį ir 
padarė nuostolių ant apie 
400 dolerių.

Nemažai jaunuolių pri
klauso draugijai, bet nesi
lanko į susirinkimus. Jei
gu nariai nesirūpins savo 
draugija, gali taip atstitik
ti kaip atsitiko su Nor
wood, Mass., namu. Ten 
progresyviai nariai buvo 
pašalinti ir jie net negali 
gauti svetainės savo paren
gimams.

“Laisvės” skaitytoj as 
Mike Norkus girdėjo nau
jieną, kad susituokė Suza- 
na Kazokytė. Jis linki jai 
geros sėkmės ir sako, kad 
tai tik viena jo giminė, ku
rią turi Amerikoje.

George Shimaitis

Brockton, Mass.
Spalio 9 d., iš Brocktono 

susitarę penkiese važiavo
me į haverhilliečių pietus. 
K. Ųstupas vežė mane, A. 
ir F. Markevičius ir K. But
kienę į A. M. Kazlauskų re
zidenciją Haverhillėje.

Kazlauskų vieta labai 
puiki, gražiai buvome pri
imti. Ten radome daug 
draugų, apšvietos mylėto
jų. Kazlauskams priklauso 
didelis kreditas už davimą 
vietos nemokamai, ir dar 
paaukojo $30 į “Laisvės” 
fondą, neskaitant, kad jie 
sunkiai dirbo rengdami pa
rengimą.

Gaila, kad ne visi svečiai 
galėjo sutilpti prie stalų 
vienu kartu, reikėjo sesti 
antru kartu, bet valgių bu
vo užtenkamai. Galima sa
kyti, kad tai buvo “karališ
ki” pietūs (turkey dinner 
su visokiais prieskoniais).

Tvarka buvo pagirtina ir 
mes tik galime tarti didelį 
ačiū gaspadinėms ir patar
nautojoms už itaip puikius 
ir nebrangius pietus.

Montellos Vyrų dailės 
grupė, vadovybėje Alb. Pot- 
sus, laiko repeticijas kiek
vieną penktadienį, 7 vai. 
vakare, Lietuvių Taut, na
me. ‘ ’

Grupė mokosi naujas dai
nas, nes ruošiasi prie pa
rengimo — pikniko po sto
gu, kuris įvyks sekmadie
nį, lapkričio 6 d., 1 vai. po
piet, Lietuviškam Tautiš
kam Name, viršutinėje sa
lėje.

Walter P. Kelley gyvena 
Floridoje, bet jo dukters 
Robertos Pearson du sūnūs 
su kitais dviem jaunuoliais 
mokosi muzikos.. Jie laiko 
praktikas du sykiu į savai
tę vakarais, Liet. Taut. Na
mo žemutinėje salėje. At
rodo, turi gerą pradžią. 
Mrs. Pearson dalyvauja sy
kiu su jais ir atrodo, kad 
neužilgo turėsime gerą jau
nuolių orkestrą, tik gaila, 
kad ne lietuviška muzika.

George Shimaitis

Boston, Mass.
Rudens sezonas

Prasidėjo klubų ir klu- 
belių mitingai. So. Bostono 
LPD turėjo mitingą rugsė
jo pabaigoje. Nemažai na
rių susirinko, bet nieko 
svarbaus nenutarė, tik išda
lino 19 6 5 metų finansinę 
apyskaitą ir kiek narių iš
mirė: 1965 m. mirė 45 na
riai.

Rugsėjo 25 įvyko Cam
bridge Piliečių klubo mitin
gas. Jie irgi nieko svar
baus nenutarė, tik sekreto
rius pranešė, kad apie 5 na
riai mirė vasaros laiku. 
Pirmininkas paprašė visus 
narius pagerbti mirusius 
atsistojimu ir paskutiniu 
sykiu perskaitė jų vardus.

Lietuvių Piliečių klubas 
salėje 318 West . Broad
way, South Bostone, tu
rėjo mitingą, kuriame nu
tarė turėti whist party 
kiekvieną šeštadienį, 3 vai. 
po pietų, per visą žiemos 
sezoną, tik kai bus šalta, 
tada suretinti.

Spalio 6 d. drg. A. B ar
čius išvažiavo į Texas vals
tiją gydytis. Bostono ir 
apylinkės draugai trokšta, 
kad drg. B arčius pasekmin
gai greitai pagytų ir vėl i 
Gan toną sugrįžtų, nes jo 
draugai labai jo pasiilgs.

Spalio 5 d. Marytė Kvet
kus išvažiavo gyventi į Flo
ridą. Bostone ji buvo ne
nuilstanti veikėja, “Vil
nies” ir “Laisvės” vajinin- 
kė, literatūros platintoja ir 
t. t.

Dabar aš, E. Repšienė, 
apsiėmiau eiti tas pareigas. 
Pirmiausia prašau visus 
draugus ir drauges padėti 
man, kad aš nors pusę jos 
darbo galėčiau atlikti.

Bostono ir apylinkės LLD 
nariai, kurie negalite ateiti 
į susirinkimus, savo mokes
čius už 1967 metus siuskite 
man. Metinis mokestis yra 
tik $2.05. Gausite geras, 
įdomias knygas.

“Vilnies” ir “Laisvės” 
prenumeratas ir aukas taip
gi prašau siųsti man, arba 
parašykite laiškutį, kad no
rite užsirašyti arba atsi
naujinti viršminėtus laik
raščius, o aš kur nors ar 
jūsų namuose jus matysiu, 
arba atvežkite į mano na
mus, ir aš būsiu linksma 
jus matyti. Iš anksto ta
riu jums širdingą ačiū.

x E. Repšiene 
495 Columbia Rd. 
Dorchester, Mass. 02124

Bridgeport, Conn.
Praeitą sekmadienį teko 

susitikti su Hartfordo dar
bininkiško judėjimo dar
buotojais ir bendrai pralei
dome visą pusdienį.

Hardfordiečiai sako, kad 
rengiasi prie didelio paren
gimo, kurį tradiciniai ren
gia kiekvienais metais jau 
per ilgą laiką. Tai yra 
spaudos naudai parengi
mas. Jie kviečia .iš visų ko
lonijų, ypatingai iš Connec
ticut valstijos, progresyvės 
spaudos skaitytojus ir šiaip 
gerus lietuvius tą dieną 
dalyvauti su jais. Aš jiems 
prižadėjau, kad mes, brid- 
geportiečiai, skaitlingai da
lyvausime.

Parengimas įvyks lapkri
čio 6 d., 157 Hungerford 
Street, Hartforde. Pradžia 
1 vai. dieną — bus duoda
mi pietūs su programa. 
Rengia Moterų Apšvietos 
klubas. O visi žinome, kad 
Hartfordo klubietės geros 
gaspadinės ir.pietūs visuo
met būna geri.

J. Strižauskas
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Waterbury’ Conn.
Rugsėjo 27 d. po ilgos li

gos Fleetcrest Convalescent 
ligoninėje mirė John Gir
dės. Paliko nuliūdime sūnų 
Edward, gyv. Brooklyn, N. 
Y., dukterį Mrs. Jessie Kir
klin, gyvena Danbury, 
Conn. Taipgi paliko 2 anū
ku ir daugiau giminių. Bu
vo palaidotas laisvai rugsė
jo 29 dieną Lietuvių Lais- 

' vose kapinėse. Laidotuvių 
direktorius buvo John W. 
Stokes.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje ir prieš daugelį me
tų atvyko į šią šalį geres
nės duonos ieškoti. Kada 
mirė, jis buvo apie 86 metų 
senumo. Pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Per paskutinius 30 metų 
gyveno Waterbury ir turė
jo muikališkų daiktų krau
tuvę South Main St. Vadi
nosi John’s Music Store. 
Ten jis naujus instrumen
tus pardavinėjo ir senus 
taisydavo. Jis ir pats buvo 
muzikantas.

Buvo labai gero ir links
mo būdo žmogus. Nors bu
vo biznierius, bet nepamir
šo ir darbininkų. Per daug 
metų skaitė “Laisvę” ir ki
tus laikraščius ir knygas. 
Atsilankydavo į mūsų pa
rengimus ir juos paremda
vo.

Ilsėkis, Jonai, ramiai 
šios šalies žemelėje, o liku
siems tavo artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą jų 
liūdesio valandoje.

Nora Kvedarienė sunkiai 
serga ir randasi Waterbu- 
rio ligoninėje. Buvau nuė
jusi atlankyti ir radau silp
ną, ką tik gali kalbėti. Ji 
sakė, kad jau serga apie 
metas laiko. Kai jaučiasi 
geriau, būna namie, o kai 
pasidaro blogiau, tai eina į 
ligoninę ir taip liga ją var
gina. Labai gaila: Ji yra 
gera moteris ir sena “Lais
vės” skaitytoja, ir aš lin
kiu, kad ji sustiprėtų ir

PITTSBURGH, PA
Prisiminus Juozą Miliauską

Praėjo jau mėnuo laiko, 
kai mirtis nukirto gyvybę 
Juozo Miliausko.

R. Mizara per “Laisvę”, 
o V. Andrulis per “Vilnį” 
paminėjo J. Miliausko vei
kimą LDS ir kitose lietuvių 
pažangiose organinei jose. 
Man, kaip daug metų gy
venančiam Pittsburghe ir 
dalyvavusiam tose pačiose 
draugijose su Juozu, buvo 
proga susipažinti su juo ir 
su daugeliu senųjų veikėjų, 
kurių gyvybė seniai užge
susi.

Su Juozu Miliausku susi
pažinau prieš virš 50 metų 
ir per tą ilgą laikotarpį 
dažnai susitikdavome drau
gijų susirinkimuose, sei
muose ir asmeniško pobū
džio sueigose. Miliauskas 
buvo visų Pittsburgho pa
žangiųjų lietuvių draugijų 
narys ir kiekvienoje užim
davo vietą valdyboje. Jis 
rašydavo į mūsų laikraš
čius apie įvykius iš Pitts
burgho lietuvių gyvenimo, 
bei iš pažangiųjų draugijų 
veikimo.

poj ir Lietuvių Kapinių ko
misijos nariu. Jis taipgi vi
suomet prisidėdavo su au
ka pažangai ir apšvietai.

Miliauskas buvo nuvykęs 
Lietuvon. Grįžęs kalbėjo 
draugijų susirinkimuose, 
perduodamas savo įspū
džius. Jis džiaugėsi savo 
kelione, žmonių gyvenimu 
Lietuvoje ir kartodavo, kad 
dar norėtų bent sykį aplan
kyti Lietuvą ir savo arti
muosius... Netikėta, staigi 
mirtis, rugsėjo 13 d., neda
vė jam progos tų gražių 
-svajonių išpildyti!

Rugsėjo 16 d. Juozas Mi
liauskas buvo palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. Išlydint į kapus, prie 
Juozo karsto, kuris buvo 
paskendęs gėlėse, man te
ko tarti atsisveikinimo žo
dį. Daug buvo palydovų į 
kapines, kur dar kartą ta
riau paskutinį atsisveikini
mo žodį, primindamas Juo
zo atliktus naudingus dar
bus Pittsburgho lietuvių 
tarpe.

kviesti i LDS 142 kuopos
Net ir savo paskutinėse nama> įmr buvo pagaminti 

dienose, Miliauskas buvo 
šių draugijų komitetuose 
bei komisijose: LDS 142 
kp., LLD 87 kp., SLA kuo- na Ona, sesuo Petronė

Liko liūdinti Juozo žmo-
ati-

I

A

Atsikreipiu į visus lietu
vius, kad įsitėmytų dieną ir 
laiką, kada L.L. Draugijos 
28 kuopa turės parengimą. 
Atvyksta Aido choras iš 
Brooklyn, N. Y., ir čia su
vaidins operetę “Vestuvės”.

Vaidinimas įvyks sekma
dienį, spalio (October) 30 
d. Pradžia 2-rą vai. popiet. 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo salėje, 103 Green St. 
Waterbury, Conn.

Tikietai jau yra platina
mi ir prašome, kad įsigytu- 
te iš anksto. Aido choras 
turi gerus dainininkus, lo
šėjus ir gerą mokytoją Mil
dred Stensler, ir jie jus ne
su vils. Visi būsite paten
kinti. M. Svinkūnienė

I,

►

Philadelphia, Pa.
Smagu pranešti, kad mū

sų idėjos draugės sveiksta. 
Gerbiama Bronisė Rama
nauskienė (Sellersville, N. 
J.) grįžo iš ligoninės į na
mus po 3 ir pusės savai
tės. Ją gydė nuo širdies 
priepuolio. Atrodo gražiai, 
gerai nusiteikusi. Žinoma, 
po gydytojo priežiūra turės 
laikytis taip, kaip jis nu
statys maistą ir visą užsi
laikymą iki gerai sustiprės.

Drg C. Valentą (Egg Har
bor, N. J.) kuri turėjo šir
dies smūgį, gydosi Atlantic 
City, N. j., Hospital. Ei
na geryn. Draugai Valentai 
yra LLD 10 kp. nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai.

Širdingiausi linkėjimai li
gonėms laimingai susveikti 
ir būti sveikoms ilgiausius 
metus. P. Walantiene

lauskienė ir jos šeima. 
Taipgi liko daug giminių 
Lietuvoje. Dar sykį sakau: 
Ilsėkis, Juozai, ramiai Lie
tuvių kapinyne, ten kur il
sisi daug tavo artimųjų!

J. K. Mažukna

Denver, Colo.
Mirė Pauline Buozis

Spalio 7 d. čia mirė LDS 
narė Pauline Buozis, 76 me
tų amžiaus.

Seniau ji prigulėjo LDS 
97-oje kuopoje, Waukegan, 
Ill., o vėliau—LDS 53-ioje 
kuopoje, Chicago, Ill.

Dorothy Krosky

PADĖKA PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

visiem nepa-

pabrėžti, kad 
nėra didelis,

Po išbuvimo ligoninėje 
astuonių savaičių sugrįžau 
i namus—pas dukterį Emi
liją, žentą Juozą ir anūkę 
Vandą.

Eidamas į ligoninę, toli 
nuo namų, vaizdavausi, kad 
gal, be šeimos, niekas nė ne
žinos, kad aš, sunkios ligos 
prispaustas, randuosi ligo
ninėje, niekas manęs 
jaus.

Bet viskas virto
skirtingai, negu kad aš įsi- 

| vaizdavau.
Širdingiausiai dėkoju vi- 

i siems draugams, draugėms 
ir giminėms visuose Ameri
kos kampeliuose, kurie ap-

Help Wanted Male
MECHANIC—Tow

Experience reg. Must 
work 
tion.

2121

Motor
be able to 
plant loca-shift work. N. E.

CROWN PRODUCTS 
Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

Worcester, Mass.
Iš Aido Choro

Aido Choras laiko pamo
kas penktadienių vakarais, 
vadovybėje 
ruošiamės 
traukas iš 
parašytos 
vis”, kuri 
lapkričio 
dieną “Laisvės” metiniame 
koncerte New Yorke.

Ši operetė vaizduoja lai
kus prieš 50 metų, kuomet 

i Lietuvos jaunimas migravo _ 
’į Ameriką. Išleistuvėse vie-1 York Is a Fun City.

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)

no kovingo jaunuolio prieš 
tų laikų caro režimą buvo 
daug karštų kalbų ir liūd
nu su motina atsisveikini
mo dainų. Yra ir daug gra
žių dainelių įpinta taip, kad 
matydami šį vai d i n i m ą, 
daugelis prisimena tą bran
gią praeitį, 
mirštamą.

Čia noriu 
Aido choras
bet dainavimo ir vaidinimo 
pareigoje atlieka gražų: 
darbą. Ir šiame išstojime < 
jis “Laisvės” skaitytojų ir i 
rėmėjų nesuvils.

Taigi mes linkime visiems i 
“Laisvės” rėmėjams sveika-; 
tos, kad skaitlingai galėtų 
į šį koncertą atvykti.

Aido choras važiuos busu, i |anpg mane laiškais su nuo- 
kuris iseis nuo 29 Endicott i Girdžiais linkėjimais man 
St. svetainės 8 vai. ryto, s p-reįt0 susveikimo. Tokių 
Kelione į abi puses bus apie i Įai§]<ų gavau apie pustrečio 

...____ Gal tas davė man
jėgos ir greitai susveikti, 
kad net mano gydytojai 
stebėjosi mano greitu su- 
sveikimu.

Nuoširdus ačiū draugams, 
draugėms ir giminėms, lan
kiusiems mane ligoninėje. 
Ypatingai draugei Julijai 
Bružienei, kuri buvo daž
na. nuoširdi manęs lanky
toja.

Nuoširdus ačiū “Laisvei” 
už pranešinėjimus apie ma
no stovį ligoninėje. Tikiu, 
kad be “Laisvės” patarna
vimo būtų mažai kas žinoję 
apie mano sirgimą.

Pagaliau dėkoju savo šei
mai, sūnui ir marčiai, ku
rie mane lankė kiekvienos 
savaitės pabaigoje per visą 
laiką mano buvimo ligoni
nėje. Dėkoju sūnui Algir
dui, kuris atskrido orlaiviu 
i Bostoną paimti mane iš li
goninės ir drauge su savo 
žmona Sofija parvežė ma
ne į namus. Dėkoju savo 
dukrai Emilijai, žentui Juo
zui ir anūkei Vandai už 
malonų lauki m ą manęs 
grįžtant į na m u s . Teko 
net nusistebėti: namelis bu
vo papuoštas iškabomis 
“Welcome Home.”

Dabar jaučiuosi gana ge
rai, be skausmų, kurie ma
ne kankino beveik porą me
tų. Bet dar gana ilgai rei
kės vaikščioti lazdų pagal
ba, iki operuotas kaulas 
.sugis, o kaulas gyja labai 
lėtai.

Gaila, k a d prisieis ap
leisti “Laisvės” koncertą, 
bet pasirinkimo neturiu. 
Tik tikiuosi, kad ir šiais 
metais draugai P. Buknys 
ir S. Večkys įdės mano 
sveikinimą į “Laisvės” kon
certo programą, kaip kiek- 
vieneriais metais įdėdavo. 
Tariu jiems širdingą ačiū.

Draugiškai,
Motiejus Klimas

neat-

suvis

$5. Kviečiame mūsų plačios | 
apylinkės Aido choro rėmė- ■ 
jus kartu su mumis važiuo-’ 
ti. Vietos buse turime daug., 
Galite užsiregistruoti pas 
Joną Sabaliauską, 29 Endi
cott St. Jį rasite ten dirban-

Jono Dirvelio
susimokyti iš

Stasio Šimkaus __
operetės “Išei-įtį už baro. Arba rašykite:
bus suvaidinta

(November) 13-ą
J. Sabaliauskas, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Filiįinų prezidentas Mar-1 
cos prie City Hali buvo pa
sitiktas s u d a i n a “New

Operete “Vestuves
ERTAS

Pamerges, pabroliai ir svečiai, ir visas Aido Choras

3

s
4
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Įvyks Sekmadienį, 30 d. Spalio (October), 1966

Pradžia 2-rsj vai. popiet
Bilietas — $1.00

1 UV

VENTA HALL SALĖJE
103 GREEN STREET WATERBURY, CONN.

Victor Becker
Jaunojo rolėje

Naste Bukniene
Motinos rolėje

Elena Brazauskienė
Jaunosios rolėje

Lilija Kavaliauskaite
Svočios rolėje

RENGIA LIET. LITERATŪROS DRAUGIJOS 28-ta KP. 

Rengėjai kviečia lietuvių visuomenę atsilankyti.

Visą programą atliks Aido Choras ir 
solistai, iš New Yorko, vadovybėje wR

M. Stensler

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Olympia parko bartenderiai kvie
čia ir užprašo visus atvykti į Olym
pia parką sekmadienį, spalio (Octo
ber) 16-tą. Jie ruošia atsisveikini, 
mo-išlcistuvių pietus 1-mą valandą.

Su 16-ta spalio užsidaro Olympia 
parkas iki gegužės mėnesio sekan
čių metų. Bartenderiai ruošiasi šir
dingai visiems padėkoti už skaitlin
gai lankymą parko pramogų, pavai
šinti ir išleisti visus žiemos vaka- 
cijom į Worcester Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų svetaine, 29 Endicott St. 
Apie šaunias priimtuves jau rūpin
sis žieminiai darbuotojai. —M.

(79-80)

SO. BOSTON, MASS.
Permainyta diena dėl LDLD 7-to 

Apskričio konferencijos, kuri buvo 
paskelbta spalio 23. O dabar LDLD 
7-to apskričio ir LDS 1-mo apskr. 
metiniai suvažiavimai įvyks lapkri_ 
čio 20 dieną, 11 vai ryto, 318 W. 
Broadway, So. Bostone.

Kviečiame abiejų apskričių kuo
pas prisiųsti delegatus su pilnais 
kuopų raportais.

Abiejų apskričių sekretorius,
S. Rainard

(79.80) a

CARPET Layer, Experienced, year 
round job. Good wages. Apply 

McKEAN CARPET CO.
729 McKean St., 

Phila., Pa. . •
(79-93)

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

MEN
For textile Mill, spinning and card
ing department. No experience ne
cessary. Fountain St. & Canal Bank.

FRANK S. NELSON CO.
IV. 3-1570

(79-80)

OFFSET STRIPPERS

Openings are for 
tions on 2nd and 3rd 
Offset Color Co., call 
or Phila. MA 7-756.

steady posi- 
shifts. Beck
NJ 665-9008

(80-82)

LINOTYPE OPERATOR
, Steady, day, with overtime.

West Phila. firm.
GR 2-9080

(80-81)

AUTO MECHANIC
Top wages, experienced all 

free uniforms.
Other benefits. Call 11 

WASSEM’S 
CH 7-5325

makes,

to 5.

(80-85)

MEN ■& YOUNG MEN. Immediate 
openings with a growing organiza
tion for car washers. Station At. 
tendants, Mechanics. Steady posi
tion with a good future. Contact 
Mr. Hagerty. LO 6-9118, Media, Pa.

(81-82)

FORK LIFT MECHANIC

Tow Mtr. Exp. required. Must be 
able to work shift work.

N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

Wheatsheaf Lane, Phila., Pa.
PI 4-4452

(80-86)

2121

ELECTRICIAN

Experience required. Able to work 
3rd shift. Knowledge of circuitry 

required.
N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane 
PI 4-4452

(81-86)

Help Wanted Female
i-------------------------------------------------------------------------------*

BE A JOHNSON GIRL. Will ar- 
range hours to fit family needs. 
Meals & uniforms furnished. Will 
train. Howard Johnson’s Restaurant, 
Rt. 611 & Pennsylvania Turnpike, 
Willow Grove, OL. 9-9737. (79-81)

DIRECTOR OF NURSES, 207 bed
JCAH accredited hospital with spe
cialist staff. B. S. or better with 
experience. No school. Insurance 
and retirement plan. Salary open. 
Lewiston Hosoital. Lewiston, Pa., 
17044. (79-81)

CLERK—TYPIST
Operate electric typewriter. 

Aptitude for figures. 
N. E. Plant location.**.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane 
Phila., Pa. 
PI 4-4452

(80-86)

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)

■

■' s;.
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Ernestą Gallashaw išteisino
New Yorko valstijos Vy

riausiasis teismas išteisino 
Ernest Gallashaw, buvusį 
įtartą nušovime dešimtme
čio negro berniuko Eric 
Dean East New Yorke įvy
kusių riaušių metu. Galla
shaw, kaip ii' Dean, yra ne
gras.

Teismas tęsėsi apie porą 
savaičių. Dešimties vyrų ir 
dviejų moterų džiūrė išva
dą svarstė suvirš 6 valan
das.

Paskelbus, jog Gallashaw 
nekaltas, teismabutyje ir 
aplink suūžė nuoširdus nuo
sprendžiui pritarimas ir iš
teisintam jaunuoliui sveiki
nimas.

Draugai ir pažįstami ap
supo jo nudžiugusią moti
ną, kuri visą laiką tvirtino, 
kad jos sūnus tuo metu bu
vo namie, negalėjo būti šo- 
vėju, yra nekaltas ir bus 
išteisintas, nežiūrint kas jį 
įtaria.

Dar kiti spietėsi aplink 
jo gynėją advokatą Paul 
O’Dwyer, kuris energingai

Senesnieji piliečiai
New Yorko miesto majo

ro pavaduotojas Timothy 
W. Costello sako, kad mies
to vyriausybė pareikalavo 
iš federalinės vyriausybės 
75 tūkstančių dolerių pa
gelbėti senesniesiems pasi
mokyti darbų.

Costello tai paskelbė po 
pasitarimo su Senior Citi
zens demonstracijos vado
vais.

Demonstracija prie City 
Hali, kurioje dalyvavo virš 
tūkstantis ir . pusė senes
niųjų piliečių, reikalavo se
nesniųjų “nediskriminuoti”, 
jiems numažinti važiuotos 
fėrą. Jie skundėsi, kad pa
keltas fėras daugeliui pra
retino susisiekimą su savo 
artimaisiais, padidino jų 
nuobodų vienišumą.

Costello sakė, jog mieste 
svarstomas seniems fėro 
klausimas. Taipgi bus ban
doma sudaryti skaičių už
siėmimų, kuriuose senieji 

Aldona Blažanute Morin 
Mirė spalio 10, 1964

Liūdnas prisiminimas mūsų brangios dukrelės 
ir sesutės. Palikai mums atminti tą dieną, kada 
tu eidama iš namų mane pabučiavai ir pasakei— 
Mamyte, aš greitai sugrįšiu... bet negrįžai. Liū
dime tavęs visi.

Motina Anna
Patėvis Krajewski
Broliai Albinas ir Hrodas 
Marti Blažonė

Peabody, Mass.

teisino jaunuolį ir kartu 
smerkė tas sąlygas, kokiose 
liepos 21 d. įvyko ta trage
dija ir kuriomis einant jau
nuolis Gallashaw buvo įtar
tas esant berniuko šovėju.

Kaltinime buvo sakoma 
j būk Gallashaw bandęs šau
ti policininką ir tuo patai- 

’kęs berniuką. Liudytojais 
prieš jį buvo 3 berniukai, 
kurie sakė būk tragedijos 
vakarą matę Gallashaw ta
me gatvės kampe. Bet jų 
liūdymų viena dalis dažnai 
priešinosi kitai, jie savo pa
sakojimus kaitaliojo. Prie 
to prisidėjo faktas, kad vie
nas 14-metis yra nervingų
jų mokykloje, o kitas, 12- 
metis. buvęs proto ligoninė
je. Teisėjai jų liūdymą ne
palaikė pilnaverčiu. Tre
čią prieš jį liudininką, 11 
metų, teismas paskaitė per 
jaunu.

Ketvirtasis liudininkas, 
14 metų, sakė matęs baltą 
berniuką šaunant. Taigi, 
džiūrė neturėjo pagrindo 
įtartąjį nuteisti.

nori gyventi geriau
galėtų šiek tiek dasidirbti 
pragyvenimui ir turėtų už
siėmimą tokiems pat se
niems pagalbos ir paramos 
administravimo srityje. 
Juos panaudos pagalbinin- 
kasis raštinėse, pasitikti 
ateinančius įstaigon, pabū
ti “grand” senukais vai
kams prieglaudoje, atlan
kyti ligoninėse ir namuose 
lankytojų laukiančius senu
kus. Pirmajam to plano iš
bandymui jau numatyta 
apie 100 asmenų.
t * . i . *

GRAŽIAI PRAUSĖ
Kompanijos paskelbė sa

vo apyvartą ir pelnus. Gre
ta kitu, gaminančių-par- 
duodančių kasdieninius 
reikmenis, yra Colgate- 
Palmolive Co. Ji trečiame 
šių metų ketvirtyje turėjo 
pajamų $8,890.000, o per
nai tuo pat laiku turėjo 
$7.720.000. Jos šėrai pernai 
už tą laiką buvo po $1.31, o 
šiemet jau po $1.47.

Teisėjai paradavo su 
jupomis ir malda

Pradedant naują teismo 
sesiją būrys federalinių, 
valstijos ir New Yorko mie
sto teisėjų, advokatų ir ki
tų teismuose pareigūnų 
spalio 10 d. išsirikiavo ant 
'Wall Street ilga vorele, ap
sirengę savo tarnybinėmis 
jupomis. Jų tarpe ir kai ku
rie dvasiškiai.

Nuo federalinio teismo 
pastato jie maršavo į Tri
nity bažnyčią, kur trijų re
ligijų dvasiškiai atliko mal
das ir pasakė kalbas.

Su teisėjais paradavo, 
jiems giedojo tos bažnyčios 
choras.

Wall gatvės abiemis šo
nais stovi Amerikos ir pa
saulio aukso šventovių di
dingi pastatai. Jie beveik 
užgožia dangų, o gatvės ga
las atsiremia į bažnyčią. 
Ta simboliška aplinka ir 
apeiga labai intrigavo ste
bėtojus.

0, tos mados!
Du šešiolikmečiai Forest 

Hills gyventojai virš savai
tė sėdi mokykloje, bet ne 
savo klasėje. Jiedu mokosi, 
kiek pajėgia, iš knygų, bet 
niekas neklausia, kiek jie 
išmoko. Priežastis:

Ilgi plaukai, pagal “rock 
‘n’ roll modelį.

Mokyklos viršenybė jiems 
uždraudė į klasę eiti.

Abu jaunuoliai yra “high 
school” garbės mokiniai. 
Vienas yra “rock ‘n’ roll” 
grupės gitaristas. Jiedu sa
ko, kad šukuosena — jų pa
čiu dalykas, jų teisė.

New Yorko Civil Liber
ties Unijos advokatė .Lola 
S. Leaj.sutiko juos. užtarti. 
Ji sako, kad kol vaikinai 
savo plaukus užlaiko šva
riai, dailiai, nėra pagrindo 
juos- bausti už kirpimo ar 
šukuosenos formą. Tai jų 
teisė.

Klausė jų tėvus, ką jie 
galvoja. Tėvai sako: “Tai 
vaikinų teisė.”

Sakoma, kad šie du nebe 
pirmieji. Už plaukus su 
viršenybe susikibo Kenneth 
Ibsen, Evander Childs vi
durinės mokyklos mokinys, 
Bronxe.

SAKO. ROOSEVELTAS 
POPULIAReJA

Liberalų partijos ir libe
rališkųjų demokratų kan
didatas į New Yorko gu
bernatorius Rooseveltas lei
dosi dažniau ir plačiau lan
kytis pas balsuotojus. Net 
i o oponentai pripažįsta, kad 
balsuotoiai lankosi daugiau 
ir į kandidatą atsineša šil
čiau negu buvo tikėtasi.

----- ------------ 1------------ , - -'1 .L-*----

LLD Antrosios 
apskrities žinios

LLD II apskrities konfe
rencija įvyks sekmadienį, 
spalio (Oct.) 23 d., “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
102nd St., Ozone Parke. 
Prasidės 10 vai. ryto. Šios 
apskrities kuopos prisiųs- 
kite atstovus. Apskrities 
komitetas atstovams duos 
užkandžius.

Po konferencijos bus ro
domas filmas iš Lietuvos. 
Rodymas prasidės 3 vai. po 
pietų. Komitetas kviečia 
pašalinę publiką ateiti ir 
matyti šį gražų filmą.

II Apskr. Komitetas

N. Y. miestas kovai prieš 
oro teršėjus padaugins in
spektorių skaičių nuo 27 
iki 94.

Rockefelleris norįs 
pagyventi varganai
Gubernatoriaus Rockefe- 

llerio jaunas giminaitis 
Lau rance, 22 metų, norįs 
gauti Harleme “vargšams 
pagalbos” įstaigoje $50 per 
mėnesį mokamą darbą. Jis 
esąs įsitikinęs, kad pamo
kymas vargšų kaip patiems 
pasigelbėti save galįs juos 
išvesti iš vargo.

Jis ketina stengtis pragy
venti iš algos, neliesdamas 
kitų savo pajamų, kurių, be 
abejo, nei vienas Rockefel
leris dar nėra iki dugno 
išsėmęs.

Gal to jauno žmogaus 
intencija ir gera, bet gir
dėjusiam poeto Janonio žo
džius sunku vaizduotis, kad 
ta intencija galėtų būti il
ga. O ' Janonis dainavo: 
“Jiems smagu pažiūrėt, 
kaip gyvena vargšai, gal 
dar mano, kad skursti sal
du...”

Ar šuniuko užkandęs 
Rockefelleris iškęs negrįžęs 
prie steiko, pamatysime vė
liau.

NELAISNIUOTI 
GYDYTOJAI

“New York Timeso” ko
respondentas Tolchin ra
šo, jog įstatvmdavystės at
stovų ir sveikatos pareigū
nų susirinkime buvo pra
nešta, kad miesto ligoninė
se gydytojų pareigas eina 
nelaisniuoti svetimšaliai. 
Viena tokių ligoninių minė
ta tūkstantį lovų turinti 
Sea View ligoninė ir prie
glauda Staten Islande.

Viena tokių gydytoju pa
sakojo kaip ji ir šeši jos 
kolegos tapo pašaukti neti
kėtiems ’ patarnavimams 
tarp 8 vakaru ir 8 ryto, ka
da įstaigoje nebūna nė vie
no laisniuoto gydytojo. 
Keturi iš nelaisniuotų gy
dytojų gyvena ligoninėje.

Ligoninės’ Administracija, 
sakoma, tai nuginčija, bet 
ligoninės personalas sako, 
kad raportavusioji gydyto
ja teisi.

PASIAUKOJAMAS 
ŽYGIS

Ties Holbrook, L. L, au
tomobilis pramušė tanką 
kito automobilio, kuriame 
iš darbo važiavo trys jau
nos moterys. Gazolinas už
sidegė. Jos bandė iš auto 
ištrūkti, bet durys užsikir
to.

Jų nelaimę pamatė taip 
nat iš darbo važiuojąs Ro
bert O’Connor. 38 metų. Jis 
jas, sveikas, ištrauktojo pro 
langa. Ne už ilgo gazolinas 

jeksplodavo ir mašina sude
gė.

Atsipeikėjusios iš išgąs
čio moterys sako: “Užmir
šome geradario ir vardo 
paklausti”. O tas geradaris 
vra šešių vaikų tėvas. Ir 
pas išgelbėtąsias yra nenki 
maži vaikai — štai kokia 
baisi galėjo būti vieno au
tomobilio nelaimė.

BUS VAIšeS KLUBIEčIŲ 
MITINGE

Williamsburge gyvenan
čios klubietės pranešė, kad 
jos duos vaišes šį trečiadie
ni, spalio 19 d., po Moterų 
klubo susirinkimo. Kaip ži
note, susirinkimas įvyks 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
salėje.

Dalyvaukime visos.
Valdyba
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New Yorko Central Par
ke pradėti darbai įrengti 
modernią žaismavietę.

Studentai sustabdė 
grindinio darbą

Prie City College buvo 
tuščias plotas, kuriame lai
svą nuo pamokų valandėlę 
stud, subėgdavo pasikalbė
ti, sportauti, o kai kurie, 
kai kada, ir persiimti atvi
roje aikštėje Jie jautė, jog 
tai jų “nepriklausoma” sri
tis.

Nustebo, nuliūdo,, o tūli 
ir gerokai supyko spalio 
10-os rytą pamatę iš veži
mo ant pievos barstant ak
mens grumstus grindiniui, 
ruošiant auto pastatymui 
plotą. Septyni studentai 
susėdo priešais mašiną, ne
leido toliau barstyti akme
nis, o kiti, rinkdami ranko
mis jau išbarstytus, juos 
nešė ant šaligatvio. Dar ki
ti sustabdo su akmenimis 

I atvažiuojantį kitą sunkve
žimį.

Kolegijos prezidentas dr. 
Gallagher apie įvykį žinią 
gavo būdamas jau kelyje į 
New Orleans, dalyvauti 
švietėjų konferencijoje. Jis 
patarė sustabdyti darbus 
iki jis sugrįš.

Dar apie policijos 
civilinę tarybą

Taryba tapo įvesta majo
ro Lindsay pritarimu, re
miantis civilinių piliečių 
skundais. Argumentai už 
civilinių tarybą maždaug 
tokie:

Policija tūlais atvejais 
pasielgia aštriau, žiauriau, 
net neleistinai, bet kada pa
ti viena policija saviškių 
netikslumus svarsto, ji sa
viškius pateisiną. Policija 
pasidaro kažkokiu viso ci
vilinių žmonių gyvenimo 
valdovu.
, Šips minties., piliečiai sa
ko, kad įvedus Civilian Re
view Board plačioji visuo
menė gauna balsą policijos 
pareigu ir jų atlikimo svar
styme ; kad tuo būdu spren
dimai nebebus vienpusiški.

Ypatinga tas, kad norin
tieji palaikyti civiliniu ta
rybą turės balsuot “NO”, 
taip painiai suredaguotas 
pareiškimas.

ŽADA AŠTRIAI BAUSTI 
PARKŲ TERŠĖJUS

Paprastai parkų prižiūro- 
vai pamatę asmenį parke 
numetant šiukšlę paliepia 
numetė ją ją paimti ir nu
nešti ten, kur priklauso. 
Bet pagaliau nusprendė, 
kad tūli žmonės tvarkos 
nesimoko.

Parkų viršininkas Hov
ing sako, kad turėdamas 
suvirš 27 tūkstančių akrų 
plotą parkų miestas išlei
džia dideles sumas pinigų 
jų priežiūrai, vienok visur 
sargų nepastatysi. Sako, 
jog prasižengėliai turės pa- 
simokėti $50 pabaudos ar
ba 30 dienų atbūt kalėjime.

SKIRSTYMASIS 
KENKIA UNIJAI

International Longshore
men’s Association Brookly- 
no localo 1814 vicepreziden
tas Anthony Scotto sako, 
jog segregacija daug ken
kia unijai ir unijistų už
darbiui. Jis ketina veikti 
už mišrius lokalus. Dabar 
kai kur negrai tebėra at
skiruose lokaluose.

Du Forest Hills High 
School mokiniai pagaliau 
išsikovojo teisę būti ilgais 
plaukais, kaip Beatles.

M. Grigas Hartforde 
sako, sunkiai serga
Ilgametis “Laisvės” spau

stuvės darbininkas Maikis 
Grigas jau prieš daugiau 
kaip metus dėl nesveikatos 
pasitraukė iš darbo, iš 
spaustuvės. Manė taip: pa
gyvens kiek tiek, kol svei
kata pasitaisys, tuomet ir 
vėl sugrįš atgal, kiek galės 
padirbėti. Deja, taip nebu
vo.

Sveikatai blogėjant, Mai
kis buvo išvežtas pas gimi
nes į Hartford, Conn. Da
bar jis yra St. Francis Hos- 
pitolyje, Hartford, Conn. 
Pasidavė į ligoninę š. m. 
rugsėjo 6 d., ir šiomis die
nomis gauti apie jį duome
nys skelbia, kad jo sveika
ta silpnėja.

Kol kas smulkesnių apie 
jį žinių neturime. Būtų ge
rai, kad kas nors jų mums 
suteiktų.

Ligoninėje jis vadinasi: 
George M. Grigas.

Suėmė unijos agento 
užmušėją

Policija areštavo Jackson 
Heights gyventoją William 
Colleran, 22 metų. Įtarta, 
kad jis užmušęs karpente- 
rių unijos agentą James P. 
Fox, 62 metų.

Sakoma, kad pirm ėjimo 
muštis su Fox, Colleran pa- 
girtavęs.

Užmušėjas prisitaikęs 
prie savo aukos Foxui išve
dus šunį pavedžioti prie 
savo namų 29-34 176th St., 
Flushinge. Jis' mirė ant 
operacijos stalo ligoninėje.'

Nužiūrima, kad i žudymas 
įvyko dėl sęniai kilusio vai
do ; tarp Fox, kuris<>yra 
biznio • agentu, ir; Michael 
Leahy, unijos prezidento, 
dėl vietų. Colleranas kerš
tavo už' dėde jLeahy, o gal 
ir pats ant Fox 4>yko.

IŠLAISVINTI ĮKALIN
TUS KARO PRIEŠUS
New Yorke virš tūkstan

tis asmenų pasirašė petici
jas už išlaisvinimą trijų 
įkalintų karo priešų.

Vajų už išlaisvinimą Fort 
Hood Three pradėjo City 
College kampuse D u - 
Bois klubų skyrius, kuris 
pirmuoju šūviu surinko 500 
parašų. Juos pasekė Brook- 
lyno kolegijos DuBois klu
bas. Parašų rinkimas ir ki
ti veiksmai sklinda.

Spalio 14 studentų ir ki
tų jaunimo grupių suruoš
ta demonstracija prie draf- 
to įstaigos centro ant 42nd 
St. Manhattane reikalavo 
išlaisvinti Dennis Mora, 
James Johnson ir David 
Samas. Jie yra nuteisti už 
atsisakymą Vietname ka
riauti.

Hartford, Conn.
“Laisvės” Vajaus Paramai

Koncertas, Pietūs ir Vaidinimas
Tai bus nepaprastai įdomus popietis

Sekmadienį, Lapkričio 6 November
Pradžia 1 valandą dieną

SALĖ 157 HUNGERFORD ST.
Kviečiame visus atsilankyti į šį įdomų sanbūrį, nes 

turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

Programą atliks Menininkai iš New Yorko
Dainuos Aido Choro Moterų Kvartetas

Vaidins Nastė Buknienė ir Jonas Lazauskas
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Važiuojame 
į Waterburj

Sekmadienį, spalio 30-ą 
dieną, 9 valandą ryto, Ai
do choras važiuos į Wa
terburj, Conn. Ten “Venta” 
salėje Aido choras suvai
dins operetę “Vestuvės” ir 
atliks gražų koncertą.

Autobuse dar yra ke
letas tuščių sėdynių. Tad 
norintieji važiuoti su aidie- 
čiais į Waterburj prašome 
kuo greičiausiai užsiregist
ruoti pašaukiant Liliją te
lefonu: MI 1-6887. Kaina 
į ten ir atgal tik $3. Įėji
mas į parengima tik $1.

H. F.

Sveikiname d-rą 
A. Petriką

Antanas Petriką, tai ma
no senų laikų pąžįstamas. 
Antaną labai gerai atsime
nu, kada Brooklyne, 1913 
metais, Lietuvių Socialistų 
19 kuopa statė scenon Mc- 
Caddin svetainėje, veikalą 
“Kaimas”. Jis tada vaidino 
Abelio rolę! Tai buvo ty
kus, ramaus būdo vaikinas. 
Iki to laiko mažai jis buvo 
žinomas.

Jo veidas buvo giliai susi
kaupęs. Tai buvo Antano 
pirmutinis pasirodymas lie
tuvių pažangiečių kultūri
nėje veikloje. Tuomet An
tanas nebuvo “didelis žmo
gus.” Bet jis lavinosi ir sie
kė aukštesnio mokslo. Jo 
gilesnis išsimokslinimas ir 
jo paprastumas surišo An
taną.. su .masiniu lietuvių 
darbininkišku judėjimu. 
Antanas, sale kito veikimo, 
spaudoje rašė straipsnius 
jr knygas. ‘1, . ■ H

Ąntąnąs Petriką užsitar- 
pavo > už Savo nuveiktus 
darbui didelės pagarbos, ir 
mudu, su Elzbieta, proga jo 

i 75 metų, sveikiname dakta
rą Antana Petriką, velina- 
jne Jam tvirtos sveikatos ir 
daug ilgu metų gyventi, 
kad galėtų parašyti dar 
daug knygų.. kurios neštų 
lietuviams tiesą ir šviesą.

Juozas ir Elzbieta 
Bekampiai

Cherrv Hill, N. J. 
1966-X-11

STUDENTAI SUDEGINO 
IŠKAMŠĄ

Sunykę ant kolegijos vir
šininko už leidimą prie mo
kyklos esantį gojelį pavers
ti parking lotu, New Yorko 
City College studentai atsi
gabeno viršininko Galla- 
gherio iškamša, demonstra
vo su ja kelis blokus, o pa
skui sudegino.

Bloomfielde auto užmušė 
12 metų John Valias, jam 
einant skersai vieškelį.




