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KRISLAI
Lenkų šventovė Amerikoje. 
“Juodoji dievo motina”. 
Gera prezidento kalba. 
Apie tautinę bažnyčią.

Rašo R. Mizara

Netoli Filadelfijos yra 
stelis Doylestown, 
tą miestelį yra aukštokas kal
nas Beacon, kuriame lenkai 
katalikai baigia statyti ištai- 
kingą šventovę — koplyčią 
ar bažnyčią. Ton koplyčion bus 
(ar gal jau yra) įdėtas Čen
stakavo stebuklingos “Juodo
sios dievo motinos” abrozas.

Juodoji pana Marija, dvasi
ninkija skelbia, pasirodė 14- 
ajame amžiuje Čenstakavo 
Jasna G orą kalne. Ten pau- 
listų ordinas įsteigė vienuoly
ną, šventovę—ir Juodąją die
vo motiną,—jos abrozą—per 
nelyg gausiai apkarstė, apkro
vė auksais, deimantais ir kito
kiais brangiais papuošalais.

Na, ir 1912 metais Mariją 
Čenstachovską kunigas Doma- 
za§ Macochas (Lenkijos Ol
šauskas) apiplėšė, visaip, anot 
žmonių posakio, “išnevožijo,” 
išniekino.

Ir štai dabar lenkiškieji 
stebuklų šinkoriai atkėlė, kaip 
lenkai vadina, 
Čenstakovską 
ją, ir čia jie tikisi 
lį biznį.

Juodosios dievo 
šventinimui jie 
protestantą Johnsoną, nujaus
dami, kad šalies prezidento 
ten buvimas sutrauks daugiau 
žmonių.

Matką Boską 
į Pennsylvani- 

d a ryt i dide-

motinos pa-

V

Ir Lenkijoje, ir Lietuvoje 
šiuo metu stebuklais žmonės 
jau nebetiki, dėl to katalikų 
dvasininkija bando perkelti 
stebuklinguosius į JAV. Len
kai dvasininkai pasistatė di
džiulę “Juodosios dievo moti
nos” šventovę ir čia kas metai 
turės atlaidus.

Sekdami lenkais, lietuviš
kieji biznieriai surinko iš pa
rapijiečių pinigų ir pasamdė 
vienos airių bažnyčios skie
pe, Washingtone, kampelį, 
kur pastatė “Šiluvos dievo 
motinos” abrozą. Reikia pri
pažinti: lenkai katalikiškieji 
biznieriai ir čia pralenkė lie
tuviškuosius brizgius ir jiems 
panašius: Lenkai turės savo 
stebuklingąją šventovę, o lie
tuviai tebus tik kampininkai 
pas airišius, ir dargi skiepe.

Prezidentas Johnsonas pa
sakė gerą kalbą. Pasinaudo
damas tuo faktu, kad Matka 
Boska Čenstakovska yra juo
da, Johnsonas karštai ragino 
klausytojus veikti, kovoti už 
dvidešimt milijonų juodaspal- 
vių amerikiečių politines tei
ses ir demokratines laisves.

Prezidentas, sako vienas ko
respondentas, tur būt žinojo, 
kad daugelis Amerikos lenkų 
yra paveikti baltųjų šovinistų 
ir dėl to priešinasi negrų ko
voms už lygias teises.

Pastebė j a u n i u j ork išk ė j e 
spaudoje žinelę apie JAV 
Lenkų katalikų tautinę baž
nyčią. Pasirodo, ji dar te
begyvuoja: turi 160 parapijų 
su apie 300,000 parapijiečių.

Praėjusį sekmadienį vieno
je protestantų episkopalų ba
žnyčioje Niujorke buvo atžy
mėta tūkstančio metų sukak
tis, kai Lenkijoje buvo įvesta 
krikščionybė. Čia dalyvavo 
keletas tautinių lenkų katali
kų vyskupų ir eilinių žmone
lių.

Lenkų tautinę bažnyčią įkū
rė vyskupas Francis Kodu ras 
1897 metais. Tai buvo Scran- 
tone. Hoduras su savo pase
kėjais sukilo ir atsiskyrė nuo

Johnsonas vyksta 
į Piety Vietnamą

Manila. — Prezidentas kad ji “neturi jokių terito- 
Johnsonas, kuris dalyvaus 
taip vadinamoje Manilos 
konferencijoje, paskui nu
vyks į Pietų Vietnamą. Nu
matyta, kad taip vadinamos 
Saigono valdžios premjeras 
Ky jį oficialiai pakvies. 
Apie tą pakvietimą prieš 
kelias dienas pranešta 
Washingtone, dar prieš tai, 
kaip pranešta Saigone.

Prezidentas buvo sustojęs 
pirmadienį Hawaii sostinė
je Honolulu, o iš ten iš
skrido į Pago Pago, Samoa, 
ir Naująją Zelandiją. Nau
josios Zelandijos konserva- 
tyvė valdžia, kaip žinia, yra 
pasiuntusi mažą karinį 
junginį, kad kovotų šalia 
Amerikos junginių prieš 
vietnamiečius - liaudiečius. 
Sakoma, k a d Naujoji Ze
landija dabar rekrutuoja 
didesnius junginius siunti
mui i Pietų Vietnamą. Ypa
tingai rekrutuojami vetera
nai, kurie šalia britų ko
vojo prieš liaudies partiza
nus Ma lajoje.

Honolule Johnsonas pa
sakė prakalbą. Jis pakar
tojo savo teigimą, kad “A- 
merika nori vien taikos,”

Argentinos policija 
išsklaidė peronistus
Buenos Aires. — Argen

tinos policija išsklaidė di
deles demonstracijas, ku
rias surengė pero n i s t a i. 
Demonstracijos surengtos 
“Perono lojalumo dienos” 
proga, 
gyvena

Apie 
lyvavo 
me. de- 

du- 
net 
200

pu-

Peronas, kaip žinia, 
tremtyje Ispanijoje. 
800 policininkų da- 
peronistų išsklaidy- 

Jie vartojo prieš
monstrantus ašarines 
jas, gumines lazdas ir 
kardus. Suimta apie 
žmonių.

Peronistai iš vienos 
sės yra buvusio pro-fašisti- 
nio diktatoriaus gerbėjai, iš 
kitos pusės, jie stoja už la
biau savaimingą, naciona
listinę, Amerikai nenuolan
kaujančią politiką.

Romos vyriausiai dėl to, kad 
Romos katalikų vyskupai pa
sigrobdavo lenkų katalikų pa
statytas bažnyčias ir kleboni
jas, ir visokį kitokį turtą. Ho- 
duras sakydavo: jeigu len
kai bažnyčią pastatė, tai ji ir 
privalo jiems priklausyti, o 
ne Vatikanui, per jo agentus.

Anuo metu buvo prasidėjęs 
nemažas bruzdėjimas ir tarp 
lietuvių katalikų: jie ėmė 
skirtis nuo romiečių, pradėjo 
statyti savo nepriklausomas 
Vatikanui bažnyčias ir orga
nizuoti tautines parapijas. 
Per kurį laiką jų dvasios va
du buvo Mickevičius, kurį Ho- 
duras buvo įšventinęs į vysku
pus (neblogai jį pažinojau). 
Daug buvo lietuvių katalikų 
tautinių parapijų. Bet neil
gai : klebonai su “gudresniais” 
parapijiečiais prašvilpė.

Ar lenkų tautinė bažnyčia 
palaiko kokį ryšį su Lenkijos 
žmonėmis, patirti neteko. 

rinių užsimojimų Azijoje” 
ir kad “Mes pasirengę de
rėtis su visais.” Jis sakė, 
kad tie, kurie pašiepia jo 
susitikimus su Pietų Viet
namo (Saigon o klikos) 
premjeru Ky, daro klaidą. 
Kaip žinia, apie prieš me
tus Johnsonas ir Ky susi
tiko Honolule, ir išleido 
deklaraciją - manifestą, ku
ris numatė laimėjimą. Da
bar jie vėl susitiks, bet su
sitikime dalyvaus ir Pietų 
Korėjos, Tailando, Austra
lijos, Naujosios Zelandijos 
atstovai.

Iš paties Vietnamo ateina 
žinios, kad amerik iečiai 
kasdien praranda maždaug 
vieną orlaivį virš Šiaurės 
Vietnamo, kad Š. Vietnamo 
gynyba nuo oro priešų yra 
labai gera, geresnė, negu 
bet kas turėjo Antrojo pa
saulinio karo metu.

Guatemalos miestas.—Pa
žangūs šaltiniai teigia, kad 
partizanų jaunas vadas 
Turcios žuvo ne paprasto
je auto-nelaimėje, bet ČIA 
agentų “sutaisytoje.”

Bus bandyta švarinti 
JAV upes ir ežerus
Washingtonas. — Vidaus 

reikalų sekretorius Stew
art L. Udall paskelbė, kad 
50 valstijų atstovai susita
rė bendromis jėgomis ko
voti prieš upių ir ežerų už
teršimą. Vandenų švara 
priklauso atskirų valstijų 
jurisdikcijai, ir federalinė 
valdžia tuo reikalu nieko 
negalinti daryti.

Sekr. Udall sako, kad da
bar yra vilties vandens ap- 
švarinimui. Bet ims daug 
laiko, sakė jis. Kiekviena 
valstija turi skirtingus įsta
tymus tuo klausimu. Da
bar tie įstatymai bus koor
dinuojami. Indiana, sakė 
Udall, turi geriausius pla
nus, kaip kontroliuoti van
dens švarą. ■ ' -

Kaip žinia, už upių ir eže
ru teršima labiausiai atsa1 
kingos didžiosios sunkiosios 
pramonės korporacijos.

Moyers. • Šis 
kurio oficia- 
Baltuosiuose 
tiktai “asis-

Moyers rengia dirvą 
prezidento kelionei

Manila.—Čia lankėsi prez. 
Johnsono specialus pasiun
tinys Bill D. 
jaunas vyras, 
lios pareigos 
rūmuose yra 
tento,” faktinai, sakoma, 
turi daugiau galios, negu 
kai kurie kabineto nariai.

Moyers jau tarėsi su Fi
lipinų prezidentu Markosu 
ir su aukštais Filipinų 
saugumo pareigūnais. Jis 
taipgi tarsis su Tailando, 
Pietų Korėjos ir Pietų Viet
namo lyderiais.

Liaudies Lenkijos svarbus 
kultūros kongresas baigėsi

Socialistinių šalių 
vadovai Sovietuose

Varšuva. — Čia pasibaigė 
didelis ir svarbus kultūri
nis kongresas, kuris buvo 
sušaukęs sąryšyje su Len
kijos valstybės 1,000 metų 
sukaktuvėmis. Kong r e s e 
dalyvavo vadovaujan tieji 
rašytojai, poetai, dailinin
kai, teatro žmonės, švietė
jai ir t. t. Kalbėjo taipgi 
partijos ir valstybės lyde
riai. kaip tai Gomulka, Cy- 
rankevičius, Ochobas.

Kongresas priėmė mani
festą, kuris pabrėžia, kad 
kultūrinis gyveniimas Len
kijoje niekad nebuvo toks 
gajus, koks jis dabar, Len
kijai esant socialistine.

Gomulka savo kalboje sa-

“LAISVES” VAJUS
Brooklyno vajininkai ..................
L. Tilwick, Easton, Pa..................
So. Boston, Mass................ . . ........
Scranton, Pa.......... .........................
Connecticut valstijos vajininkai .
S. Pėnkauskienė, Lawrence, Mass.
Philadelphia, Pa..............................
Vera Smalstis, Livonia, Mich........
Miami, Fla......................................
George Shimaitis, Brockton, Mass
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KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai 

2996 
1228 

780 
. 552 

492 
360 
340 
312 
264 
224

.... 84Bekis, Rochester, N. Y........ 312
Jaskevičius, Worcester, Mass 300

L.
J.
Los Angeles, Calif ...........   216
New Jersey valst. vajininkai .. 164
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 132
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 120

Brooklynas laikosi pirmoj vietoj. Naują prenume
ratą pridavė P. Buknys. Atnaujinimų: J. Lazauskas ir 
Valys Bunkus.

L. Tilvikas iš Easton, Pa., prisiuntė naują prenume
ratą.

Kadangi geroji Marytė Kvetkas ir jos vyras Frank 
persikėlė iš So. Bostono į Miami, Fla., tai jos vietą užėmė 
kita gerai žinoma veikėja Elizabeth Repšienė. Ji pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Sėkmės tau, 
Elizabeth.

Ilgametis vajininkas Jonas Patkus, New Haven, 
(Nukelta į 4-tą psl.)

Kukluksininkai nedavė 
KP kandidatui kalbėti
Milwaukee. — Čia turėjo 

įvykti viešas mitingas, ku
riame Komunistų partijos 
kandidatas į gubernatorius 
Fred Blair turėjo pasakyti 
kalbą. Bet kuomet publika 
atėjo prie Jeffersono salės, 
ji rado ją policijos apsuptą. 
Viduje buvo pilna kukluksi- 
ninkų ir birčistų. Policija 
aiškino, kad ji negali mi
tingo leisti, nes įvyktų riau
šės.

Komunistai reikalauja iš 
miesto viršininko Maiero, 
kad jis imtųsi žingsnių 
prieš tokį terorą.

Washingtonas. — Prezi
dento Kenedžio karstas šio
mis savaitėmis bus perkel
tas į naują kapą tose pa
čiose Arlingtono kapinėse. 

kė, kad meno kūrėjai soci
alistinėje Lenk i j o j e turi 
siekti novatoriškumo, gilios 
teisybės ir aukšto meninio 
lygio, kad visokie stiliai 
gali gyvuoti šalia vienas^ ki
to. Bet jis smerkė tuos me
no žmones, kurie Atsisuko 
nuo politikos ir kasdieninių 
klausimų.

Tuo tarpu, kai Varšuvoje 
tęsiasi kong r e s a s , Wloc- 
laweko miestelyje susirinko 
apie 400 vyskupų, kuriems 
kardinolas Višinskis pasa
kė ilgą pamokslą. Jis dėstė, 
kad Lenkijoje negalėjo būti 
kultūros be katali k y b ė s . 
Jis davė suprasti, kad jei
gu dabartinė kultūra neka
talikiška,—ji ne kultūra...

C. K. Urban, Hudson, Mass. ...
V. Taraškienė, San Francisco

Calif. ................................. .
Kanada ......................................
Geo Žebrys,
Cleveland, Ohio ......................
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Brownas sako, kad jis 
tiki, jog bus derybos

Londonas.— Anglijos už
sienio reikalų ministras 
George Brownas sako, kad 
po pasitarimų su Gromyko 
jis turi vilties, jog karas 
Vietname bus baigtas dery
bų keliu. Gromyko jam sa
kęs, kad Tarybų Sąjunga 
turinti nemažai įtakos Ha
nojuje. Tarybų Sąjunga, 
betgi, sakė j a m Gromyko, 
negali tarpininkauti, kol to 
nepageidauja pats Šiaurės 
Vietnamas.

Yonkerse užsibaigusių ar
klių lenktynių “betuose” ne 
vien tik lankytojai prakišo 
daug pinigų, bet ir valdžia. 
Sako, kad suktais būdais 
nuo valdžios nuvogčiojo ne- 
damokėtais taksais apie 8 
milijonus dolerių.

Maskva. — Čia dabar vie
ši eilės socialistinių šalių 
vadovai — Lenkijos Gomul
ka, Čekoslovakijos Novot
ny, Bulgarijos Živkovas, 
Mongolijos Cedenbalas, Vo
kietijos Ulbrichtas, Rumu
nijos C e a u s e s c u, Kubos 
Dorticos. Kartu su Kubos 
prezidentu Dorticosu atvy
ko ir gynybos mini s t r a s 
Raul Castro, Fidelio brolis. 
Taipgi dalyvauja Vengrijos 
Kadaras.

“Pravda” atspausdino ke
lis straipsnius, kuriuose Ki
nijos politika kritikuojama 
aštriais žodžiais. Tuo tar
pu tarybinė spauda jau pa
skelbė Spalio revoliucijos 
minėjimo sloganus, ju tar
pe ir sveikinimus kitoms 
socialistinėms šalims. Ki
nija irgi sveikinama, bet žy
miai santūriau, u pra
eityje. Praeitais mįę tais 

 

sveikinimas Kinijai šakė:

“Tegyvuoja didžiųjų Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos 
liaudžių vienybė kovoje 
prieš imperializmą ir kolo
nializmą, už taiką, demo
kratiją, socializmą ir ko
munizmą.”

Trys JAV astronautai 
iškeliaus šį gruodį
Washingtonas. — NASA 

asistentas Julian Scheer sa
ko, kad Apollo trys astro
nautai iškeliaus šio gruo
džio menesio viduryje. Jis 
sake, kad laive bus televi
zijos siųstuvas, taip, kad 
astronautai galės siųsti tie
sioginius paveikslus televi
zijos stotims žemėje. Kaip 
žinia, tarybiniai kosmona
utai tą jau darė praeityje.

Scheer sakė, kad televi
zinis susisiekimas tarp lai
vo ir žemės bus ne tik dėl 
įdomumo, bet ir praktiškas 
dalykas — ekspertai žemėje 
galės savo televizijos ekra
ne matyti instrumentus lai
ve, ir astronautams neprisi
eis daryti tokius dažnus 
pranešimus, kaip darė Ge
mini astronautai.

Šaigonas. — šeši Ky ka
bi n e t o nariai, pietiečiai, 
kurie prot e s t u o j a prieš 
bėglių iš šiaurės dominavi
mą, grasina rezignuoti.

Mokėjo, kad dalyvautų 
jo paties laidotuvėse
Coimbra, Portugalija. — 

Francisco Mendes Martin- 
ho mirė sulaukęs 95 metus 
amžiaus. Laidotuvėse daly
vavo apie 2,000 žmonių, 
nors savo gyvenime jis nie
kuo neatsižymėjo. Priežas
tis: jis prieš mirtį paskeL 
bė, kad kiekvienas jo lai
dotuvių dalyvis gaus 25 es
kudas (maždaug dolerį). 
Po laidotuvių jo šeimos na
riai išmokėjo apie 50,000 
eskudų ...

Šių metu sveiki n i m a s 
sako:

“Broliški sveikinimai Ki
nijos Liaudies respublikos 
dirbantiesiems, kurie stato 
socializmą. Už draugystę 
ir bendradarbiavimą tarp 
tarbinių ir Kinijos žmonių.”

Sveikinimas Alb a n i j a i 
trumpas ir santūrus, padė
tas į visų sveikinimų galą.

Viešintiesiems socialisti
nių šalių vadovams pirma
dienį surengti iškilmingi 
pietūs Kremliuje. Į juos 
kalbėjo TSRS generalinis 
sekretorius Brežnevas.

Manoma, kad vyriausiai 
tariamasi Kinijos ir Viet
namo klausimu.

Finansinė krizė Libane
Beirutas. — Visi Libano 

bankai lieka uždaryti po to, 
kai bankrutavo didelis Int
ra bankas. Prie visų bankų 
pastatytos ginkluotos poli
cininkų sargybos. Libano 
svaro vertė žymiai nukrito.

Tokio. — Bedarbių skai
čius Japonijoje dabar siekia 
pusę milijono, tai yra 80,000 
daugiau, negu prieš metus.

Vėl kalbama apie JT 
perkėlimą į Europą
Jungtinės Tautos. — So

cialistinio bloko, Azijos ir 
Afrikos delegacijos vėl ke
lia klausimą, kad reikėtų 
perkelti Jungtinių Tautų 
būstinę iš New Yorko į Eu
ropą, gal geriausia — j Pa
ryžių arba Ženevą. Tam 
paduodama visa eilė prie
žasčių.

Socialistinės šalys sako, 
kad JT buvimas Ameriko
je prieštarauja tai pasauli
nei organizacijai reikalin
gai labiau neutralis t i n e i 
aplinkai. Afrikos daugelio 
kraštų delegacijos skun
džiasi, kad New Yorke jų 
delegatai dažnai kenčia nuo 
rasinės d i s k r i m inaciios. 
Arabu kraštai jaučia, kad 
New Y o r k a s netinkama 
vieta, nes New Yorke, kur 
gyvena apie du milijonu 
žydų, yra stiprus sionisti
nis, pro-izraeliškas judėji
mas. Kaip žinia, grupė jau
nu sionistų praeitą savaitę 
įsiveržė ir okupavo neku
riam laikui Sirijos delegaci
jos būstinę.

STORIAUSIAS KALINYS
Philadelphia. — Vietinia

me miesto kalėjime randasi 
Sylvan Scolnic, nuteistas už 
klastotą bankrutą. Kalėji
mas turi bėdų su juo: jis 
valgo apie dešimt kartų 
daugiau negu eilinis asmuo, 
ir jo maitinimas kainuoja 
apie $34 į dieną. Scolnicas 
sveria 640 svarų, tai yra 
apie keturis kartus dau
giau, negu eilinis asmuo.
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Kę duos Manijos konferencija?
PREZIDENTAS JOHNSONAS išvyko istorinėn ke

lionėn. Be Naujosios Zelandijos, jis aplankys ir Pietų 
Korėją, ir Tailandą, ir Malaiziją, ir Filipinus, ir, vei
kiausiai, Pietų Vietnamą. Apie 25,000 mylių kelionė— 
didelė kelionė, ir ją prezidentas žada atlikti per 17 dienų.

Oficialus prezidento kelionės tikslas: konferencija, 
kuri įvyks Maniloje 24-27 dd. Tai b,us Azijos kraštų 
konferencija, bet, pasakytina, mažų kraštų, kurie vi
suomet pasirengę šokti pagal Johnsono muziką. Neda
lyvaus šioje konferencijoje nei Indonezija, nei Burma, 
nei Indija, nei Pakistanas, nei Kinija, nei Japonija, nors 
šitie kraštai ir sudaro tikrą Aziją.

Ryšium su tuo kyla klausimas: Ką gi duos ši kon
ferencija?

Naminiais reikalais ji gal būt sutvirtins Demokratų 
partiją, gal padės šiai partijai lapkričio 8 d. pravaryti 
daugiau kongresmanų į Kongresą, nes gali atsirasti to
kių, kurie iš tikrųjų manys, kad prezidentui Johnsonui 
labai rūpi taikos išlaikymas pasaulyje.

Bet tarptautiniais reikalais konferencija nieko eks
tra duoti negali.

Kiek tai liečia karą Vietname, jį juk veda ne tos 
šalys, kurios ten turi po tūkstantį kitą pasiųstų savo 
karių (Australija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja, ir 
kt.), bet JAV-jų Johnsonas, McNamara, Pentagonas — 
va, kas šiandien veda karą Vietname, va, kas ten yra 
tikri bosai! Dėl to, jeigu norima karą ten baigt, ga
lima baigti be tokių konferencijų. Pirmiausia reikia 
sulaikyti puolimą (bombomis iš oro) ant Šiaurės Viet
namo. Tuomet eiti prie derybų su liaudiečiais, kovojan
čiais už Pietų Vietnamo žmonių laisvę. Tokį karo re
ceptą siūlo ir U Thantas, ir buvęs ambasadorius Japo
nijoje Reischaueris, ir kt. Deja, prezidentas Johnsonas, 
McNamara, Ruskas į tai ranka numoja. Kol jie taip 
darys, tokios konferencijos, kokia bus Maniloje, vargiai 
ką nors teigiamo atliks.

Piliečių skundams 
patikrinti taryba

NIUJORKO MIESTE šiuo metu verda itin gyvi 
debatai dėl taip vadinamos “Police Department’s Civili
an Complaint Review Board” (lietuviškai gal išeitų: 
Piliečių skundams patikrinti taryba policijos departa
mente).

Kai dabartinis miesto majoras Lindsay kandida
tavo j šį postą, jis sakė, kad, jei bus išrinktas miesto 
majoru, tai sudarys tarybą piliečių skundams peržiūrėti- 
patikrinti, — tarybą, kurion turės būti ir civilinių as
menų, nepolicijantų.

Na, ir Lindsay savo pažadą išpildė: paskyrė jis pi
liečių skundams patikrinti tarybą, kurion įėjo keturi 
civiliniai ir trys policijos atstovai-policijantai.

Ką gi toji taryba daro?
Ji peržiūri, patikrina piliečių skundus dėl to ar 

kito policijos “žygio.” Sakysime, rytoju Joną policija 
areštuoja, sumuša, be reikalo kalina, na, ir po to palei
džia. Ką Jonas darys? Jis, aišku, duoda skundą poli
cijos viršininkams, o jei ne policijos, tai, sakysime, pa
čiam majorui. Nesvarbu, kam Jonas skundą siunčia, bet 
svarbu, kad skundas visvien pirmiausia ateis į policijos 
departamentą ir ten bus svarstytas. Taip būdavo ligi 
šiol, taip bus ir ateityje. x

Bet ligi šiol—tikriau: ligi š. m. liepos mėnesio— 
piliečio Jono skundą būtų svarstę tik patys policijantai, 
bus jie tokio ar kitokio rango, pats policijos departa
mentas. Nuo liepos mėnesio dalykai jau kitokie: Jono 
skundą svarsto septynių asmenų taryba, kurios keturi 
nariai yra nepolicijantai!

Bet ši taryba neturi juridinės teisės, ji negali spręs
ti Jono skundo; taryba tik tegali, susipažinus su skun
du, paduoti policijos komisijonieriui, kad į Jono skundą 
būtų atkreiptas visapusiškas dėmesys, kąd jis būtų iš
nagrinėtas, kad jį tas ar kitas departamentas spręstų ir 
kad suradęs, jog skundas teisingas, nubaustų tuos, ku
rie atliko skunde suminėtus nusikaltimus.

Daugelis miesto žmonių ligi šiol skųsdavosi, kad 
jie, nukentėję dėl policijos žiaurumų, nebegali “surasti 
teisybes policijos departamente,” kadangi “varnas var
nui akin nekerta.” Dėl to buvo suorganizuota tokia ta
ryba piliečių skundams tirti, kurion įeitų ir civiliniai 
asmenys.

KAI LINDSAY KADAISE skelbė, kad jis tokią ta
rybą įkurs jei bus miesto majoru išrinktas, tai mažai 
žmonių kreipė dėmesio. Piliečiai galvojo: gerai, ateik, 
organizuok tokią tarybą. Bet kai taryba buvo pradėta 
organizuoti, tai iš policijos pusės pasipylė didžiuliai pro
testai.

Policijantų unija—Patrolmen’s Benevolent Associa-

Kas ką rašo ir sako
APIE URUGVAJAUS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Urugvajiečių “Darbe” 
(rugp. 30 d. laidoje) skai
tome:

Savaitę veikęs rugpjūčio 13 
d. baigė savo darbus didžiulė
je Montevidėjaus Penerol aik
štėje Urugvajaus KP XIX 
kongresas. Priimtos rezoliuci
jos su Kairiojo išsilaisvinimo 
fronto vėliava, — negras, bal
tas, katalikas ar bepartinis — 
visi už vieningą jėgą, išvien 
prieš imperializmą.

Į Parlamentą ir Tarybą bus 
iškelti liaudies kandidatai' 
rugsėjo 10 d., o lapkričio 27 
d. vyks visuotini balsavimai 
Urugvajuje už naują valdžios 
aparatą. Taip pat bus bal
suojamos šalies konstitucijos 
reformos.

Urugvajaus KP XIX kong
rese dalyvavo Tarybų Sąjun
gos, Anglijos, Italijos ir pir
mą kartą “laisvojo pasaulio“ 
uždangą įveikęs Jungtinių A- 
merikos Valstijų KP generali
nis sekretorius Gus Hali. Pir
mą kartą Urugvajaus univer
sitete JAV anglių kasyklos 
darbininkas kalbėjo studen
tams apie savo krašto rūpes- 
kius. Sakė, kad kovoja prieš 
karą Vietname ir kovoja už 
žmogaus teises.

Kongresas susilaukė sveiki
nimų iš Pietų Amerikos šalių, 
Europos ir Azijos kraštų KP 
komitetų.

ČEKAI SMERKIA NAUJĄ 
KINŲ “LINIJĄ”

Skaitome iš Čekoslovaki
jos sostinės Pragos tokį 
pranešimą:

Viso pasaulio komunistų 
partijos savo pareiškimuose, 
kurių skaičius gausėja diena 
iš dienos, reiškia didelį neri
mą dėl pastarųjų įvykių Kini
joje ir jų žalingų tarptautinių 
padarinių, sakoma straipsny
je, kuris paskelbtas teorinia
me ir politiniame ČKP CK or
gane—žurnale :“Nova misi“,

KKP vadovų traukimasis 
nuo marksizmo-leninizmo, o 
tuo pačiu ir nuo socialistinės 
revoliucijos esmės ir tikslų, 
nurodoma straipsnyje toliau, 
paspartėjo ir pasiekė tokį 
laipsnį, kuris neleidžia kitoms 
komunistų partijoms abejin
gai žiūūrėti į pseudorevoliuci- 
nio radikalizmo ir ekscentriš
kumo faktus, kuriais naudoja
si tarptautinė reakcija, pulda
ma pasaulinį komunistinį ju
dėjimą. žurnalas pabrėžia, 
kad sudėtinės dabartinės 
“proletarinės kultūrinės revo
liucijos“ Kinijoje dalis yra an- 
titarybiškumas, kuris skiepija
mas “raudonajai sargybai“ 
kaip ideologinis ginklas žygy
je prieš darbininkus, valstie
čius ir partinius darbuotojus.

Provokacijos prieš TSRS, 
kurios vyko keletą dienų Pe
kine, sakoma straipsnyje, yra 
liūdnas moralinio jų organi
zatorių veido įrodymas. Tai, 
ko šie žmonės neišdrįso grieb
tis net prieš įstaigas, atstovau
jančias imperialistinėms vals
tybėms, tame tarpe ir toms, 
kurios dalyvauja JAV sukelta
me Vietnamo kare, jie grie
bėsi masinės isterijos sąlygo
mis prieš pirmąją pasaulyje 
socializmo šalį, teikiančią di
džiausią pagalbą Vietnamo 
liaudžiai.

Tokių grubių provokacijų 
dar niekada nėra buvę nė vie
noje civilizuotoje šalyje.

KRISLAI IŠ LIETUVOS
(Laiškas iš Vilniaus)

Draugystės gėlės
Graži tradicija įsigalėjo 

tarybinių tautų tarpe: sa
vitarpės kultūros, meno ir 
literatūros dekados. Per
nai ryšium su Tarybų Lie
tuvos 25-osiomis metinėmis 
rusų, ukrainiečių, baltaru
sių, gruzinų, uzbekų, lat
vių, estų ir kitų tarybinių 
tautų dekados (dešimtadie
niai) vyko mūsų respubli
koje. Tokių apsikeitimų 
įvyksta ir tarp kitų respub
likų. Štai neseniai estų 
meno ir kultūros dekada 
įvyko didžiausiame Sibiro 
mieste Novosibirske. O da
bar kaip tik vyksta Lietu
vos meno ir literatūros de
kada Lenino gim tajame 
mieste Uljanovske (buvu
siame S i m b i r s k e ) prie 
Volgos. Ji skirta Spalio re
voliucijos 50-mečiui ir Le
nino gimimo 100-mečiui.

Šios dienos “Pravda” 
apie tą lietuvių šventę prie 
Volgos rašo:

“Uljanovsko mieste šven
tė. Ir, kaip jau priimta, 
šventėje svečiai. Jų daug. 
Rašytojai ir dainininkai, 
šokėjai ir muzikantai, dai
lininkai ir kino darbuoto
jai. Vieni atvažiavo, kiti 
atskrido nuo Nemuno kran
tų prie Volgos krantų.

Viskas mums čia ypač 
malonu, — pasidalina savo 
įspūdžiais TSRS Liaudies 
artistė Gen o v a i t ė Saba
liauskaitė. — Su sielos vir
pesiu mes aplankėme leni
nines vietas. Kaip jaudino
si kiekvienas mūsų, kai bu
vome V. L Lenino gimta
jame name-muziejuje. Ir 
dar noriu pažymėti ypatin
gą nuoširdumą, kuriuo ul- 
janoviečiai sutinka mus, lie
tuvių meno atstovus, kaip 
artimus gimines .Visur mus 
sutinka su. gražiomis gėlė
mis. atrodo, kad pačios 
gražiausios ir ryškiausios, 
gėlės pasaulyje. — tai drau
gystės gėlės.

Auto gamyklos kultūros 
rūmuose įvyko iškilmingas 
lietuvių kutlūros dienų ati
darymas. Scenoje įžymūs 
respublikos meno meistrai. 
Juos pristato susirinku
siems Liet u v o s kompar
tijos Centro Komiteto 
sekretorius A. Barkauskas. 
Šiltais sveikinimo žodžiais 
į brangius sevčius kreipiasi 
Uljanovsko srities komite
to sekretorius V. N. Sver- 
kalovas.

Pirmieji svečių pasiro
dymai turėjo didelį pasise
kimą. Labiausiai patiko 
nusipelnęs Valstybinis dai
nos ir šokių ansamblis “Lie
tuva” (meno vadovas V.' 
Bartusevičius), dainininkai 
E,. Saulevičiūtė, V. Rubac- 
kis, V. Noreika.”

“Draugas” laukia ir 
nesulaukia surusinimo....

Neseniai katalikiškasis 
“Draugas” plepterėjo nauja 
iš piršto išlaužta “sensaci
ja.” Tiek jau kartų tie re-

akcininiai-klerikališki mize
rijos savo laiku prirašė 
apie Lietuvą be lietuvių, 
apie rusinimą ir kitokius 
galus, kad galėtų bent pa
sigėdyti tokio visiško nusi- 
melavimo. Bet vis tiek lai
kas nuo laiko negali susilai
kyti kokią nors naują me
lagystę nepaleidę. Ir štai 
išgalvojo naują pliurpalą, 
kad, girdi, per Lietuvos Ko
munistų partijos paskutinį 
suvažiavimą buvę paskelbta 
apie lietuvių kalbos uždrau
dimą valstybinėse įstaigose, 
kas būsią įvykdyta per 7-8 
metus... Čia tiek pat tie
sos, kiek kadaise skelbta
me Plechavičiaus pranaša
vime, kad jis iki 1947 m. 
būsiąs “išvaduotoje” Lietu
voje. net pažadėjęs savo 
barzdą duoti išpešioti, jei 
tai neišsipildysią. Kažin ką 
galėtų išpešioti už nevyku
sius pranašavimus ir me
lagystes iš “Draugo” kuni
ginių redaktorių?

Apie Warreno komisijos 
raportą

Spaudoje buvo paskelbta 
žinia, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė paprašė JAV 
pasiuntinybę Maskvoje ne
platinti žinomąjį Warreno 
komisijos raportą dėl pre
zidento J. F. Kenedžio nu
žudymo. Lietuviški reakci
niai koment a t o r i a i tuoj 
pradėjo skelbti išmislus. 
Girdi, esą nenorima skelbti 
tiesą apie prezidento Kene
džio nužudymą, nes Tarybų 
Sąjungoje platinama versi
ja, jog tas nužudymas su
sijęs su aukštu JAV par
eigūnu.

Iš tikro to raporto plati
nimas Tarybų Sąjungoje 
nepageidaujamas todėl, kad 
jame cituojami Osv aidui 
pris k i r i a m i pareiškimai, 
kuriais įžeidžiami tarybi
niai žmonės. /Be to, kaip 
žinoma, Warreno raporte 
nagrinėjamas klausimas, ar 
nebuvo “tarybinių organų 
dalyvavimo” tame nusikal
time. Nors komisija daro 
išvadą, kad tokio dalyvavi
mo nebūta, tačiau pats toks 
klausimo kėlimas, nagrinė
jimas ir spekuliacija juo ne
leistina ir įžeidžianti.

Taip pat absurdiškas ir 
pasipiktinimo vertas yra 
teigimas raporte, būk svar
biu faktoriumi reiškiniai, 
kurie nuvedę Osvaldą iki 
prezidento nužudymo, bu
vęs “jo palinkimas į mark
sizmą ir komunizmą.” Iš 
tikro tokio palinkimo pas 
Osvaldą niekada nebuvo, o 
iš tikro jis buvo artimas 
JAV žvalgybos įstaigoms.

Kai dėl spėliojimo apie 
prezidento Kenedžio nužu
dymo aplinkybes, tarybinė
je spaudoje niekada nebu
vo skelbiama jokių savy- 
stovių versijų apie tą nu
sikaltimą ir jo priežastis. 
Buvo tik perspausdinama 
užsienyje pasirodžiusi me
džiaga, kurioje įvairiai na
grinėjamas pats to paslap
tingo nužudymo faktas ir 
jo priežastys. O Warreno 
raportas buvo tarybinėje 
spaudoje plačiai atreferuo- 
tas.

“Pergalė” apie užsienio 
lietuvius

“Literatūros” žurnalo 
“Pergalė” 9-ame numeryje 
rand?."'n daug medžiagos 
apie užsienyje gyvenančių 
lietuvių įvairius meno ir 
literatūros reiškinius. Vyt. 
Kazakevičius rašinyje 
“Brolių Mekų meilė ir pro
testas” rašo apie Jono ir 
Adolfo Meku sukurtus fil
mus ir poeziją.

J. Butėnas atvaizduoja 
Dr. Antano Petrikos nueitą 
visuomeninio darbo kelią ir 
jo mokslinius bei literatū
rinius kūrinius, ryšium' su 
75-osiomis metinėmis. Tal
pinamas ir A. Petrikos at
vaizdas. V. K. patiekia ap
žvalgą apie emigrantų lie
tuvių dailininkų surengtas 
parodas ir jų darbus. Su
minėta visa eilė dailinin
kų — Adomas Galdikas, 
Č. Janušas, V. Petravi
čius, R. Viesulas, K. Že- 
romskis, J. Bagdonas, A. 
T a m o š aitienė, J. Pautie- 
nius, B. Murinas, J. Paukš
tienė, P. Jurkus, V. Kasiu
lis, P. Gailius,' A. Moneys, 
Ž. Mikšys, H. Šalkauskas, 
V.’ Ratas, L. Urbonas, Ieva 
Kuba ir kiti, gyveną Ame
rikoje, A u s t r a 1 i j oje ir 
Prancūzijoje. Skyrium pa-
žymėtas Argentinos lietu
vių dailininkas Jonas Rim-Jjęiečių 
ša, ryšium su jo paroda 
JAV, talpinama nuotrauka,
vaizduojanti J. Rimšą su
Č. Janušu, ir iliustracija, 
vaizduojanti J. Rimšos pa- 
veikslą “Inkų prisimini
mas.” Antroje to straips
nio dalyje peržve 1 g i a m a 
“Aido” chorų veikla opere
čių vaidinime ir Čikagos 
“Laisvės kanklių” pastaty
tos komedijos. Atskiru ra
šiniu R. Krukaitė apžvel
gia Amerikoje gyvenančio 
dabar Lietuvon atsilankiu
sio V. Vizgirdos paroda, 
suruošta Vilniuje, o taip 
pat Lenkijoje gyvenančio 
K. Švainausko grafikos kū
rinius.

J. Paliukonis

Vienas iš Lietuvos kampelių. (J. Sabo)
Skulptorius Gediminas Jokūbonis, Pirčiupo 
motinos autorius; Lenino premijos laureatas

Naujienos iš Šiaulių
• Neseniai apdovanota 

grupė miesto darbuotojų 
ordinais ir medaliais. Tai 
Kuršėnų miškų ūkio vai
ruotojas P. Kavaliaus k a s , j 
treliuotojas J. Berneckis ir 
kiti. Viso—penki žmonės.

• Šiaulių eksperimenti
nė elektros konstr u k c i j ų 
gamykla pradėjo gaminti 
naujas transformator i n e Sf 
pastotes. Tai pirmos tbkio 
tipo pastotės šalyje. Šiemet 
gamykla rajono ir respub
likos ūkiams pateiks apie ’ 
200-300 tokių pastočių.

• Įvyko visos šalies Žem
dirbių šventė. Ji iškilmin
gai atšvęsta ir Šiaulių ra
jone. Šiaulių dramos teatre 
įvyko iškilmingas susirinki
mas, gamybos pirmūnams, 
darbštiems žemdi r b i a m s 
buvo įteiktos dovanos ir t. 
t. Po to visi žiūrėjo J. Bal
tušio pjesę “Parduotos va
saros.”

• Bubių žuvinink y s t ė s 
ūkis dirbančiųjų stalui šie
met baigia pateikti apie 100 
tonų karpių.

• Dangelių statybinių me
džiagų kombinato kolekty
vo 40 darbininkų užveisė 
gražų kolektyvinį sodą 6 
hektarų plote.

A. Poškus

Tarpusavės žudynės 
plečiasi Nigerijoje

Lagos. — Kano mieste 
Šiaurinėje Nigerijos daly
je vietinės ’ įgulos nariai 
prisidėjo prie riaušininkų, 
kurie puolė ten gyvenančius 
ibiečius. . Ibiečiai yra iš Ry
tinės Nigerijos kilę žmo
nės, kurie Šiaurinėje Nige
rijoje sudaro kaip ir tauti
nę mažumą. Šiauriečiai pa
gal tikybą yra musulmonai, 
o ibiečiai — vietinės afri- 

religijos sekėjai.
Tūkstančiai ibiečių buvo 

susirinkę Kano aerodrome, 
nes jų padėtis darėsi vis pa
vojingesnė, ir jie rengėsi iš
skristi. Tuo tarpu vietinių 
chuliganų grupės pradėjo 
juos puldinėti, o kareiviai, 
kurie buvo atsiųsti jų ap
saugai, prisidėjo prie chu
liganų. Pranešama, kad 
t)ent 300 ibiečių tapo nužu
dyta.

Pekinas. — Beveik kas 
savaitę šimtai kinų grįžta 
namo iš Indonezijos. Dide
lė dalis jų faktinai negrįž
ta, nes yra Indonezijoje gi
mę ir Kinijos niekad nema
tė.

tion—pasiryžo majoro Lindsay įkurtą tarybą likviduoti, 
paliekant visus skundus pačiai policijai spręsti, kaip bu
vo seniau. Policijai talkon stojo kai kurie piliečiai, kai 
kurios organizacijos. Leidžiama milžiniškos sumos pi
nigų propagandai, kad majoro įkurta taryba būtų lik
viduota. - •

Na, policijos organizacija atsikreipė j piliečius, pra
šydama, kad jie pasisakytų (referendumu), lapkričio 8 
d. už minėtos tarybos panaikinimą.

Mes, kartu su daugeliu daugeliu Niujorko miesto 
piliečių, stojame už tarybą, kurion įeitų ir civiliniai žmo
nes. Mes priešingi policijos organizacijos sumanymui. 
Mes raginame piliečius atmesti policijos Benevolent As- 
sociacijos sumanymą. Ties tuo sumanymu reikia bal
suoti: “No.”
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V. Bovinas

Pilietinės teisės turi būti visiems lygios
I

Bėgyje pastarųjų keleto 
metų JAV visu svoriu iški
lo rasinis, klausimas. Jis 
yra teismuose sprendžia
mas, civilių teisių eisenose 
matomas ir spaudoje skai
tomas. Tai kova juodosios 
spalvos žmogaus prieš bal
tąjį rasistą, kuris pavergė 
negrij kilmės žmogų. Tai 
sociologinė ir ekonom i n ė 
kova kasdieniame gyveni
me. Ši kova yra gimusi 
dabartinės santvarkos siste
moje.

Romos imperijos vergas 
buvo laimingesnis, nes jis 
buvo baltas. Į Ame r i k o s 
vergiją pateko juodos spal
vos žmogus. Ji ne tik kla
sė, bet ir spalva atskyrė 
nuo pavergėjo. Todėl ano 
laiko dvasininkai surado 
biblijinius “įrodymus,” kad 
negrai nėra tikri žmonės, 
kad “dievas juos padarė 
vergais.” Ne be reikalo 
karalienės Elzbietos laivas, 
kuris vežė negrus į JAV 
pardavimui, buvo vardu 
“Jėzus.” Prasidėjo ir žmo
nijos klasifikavimas pagal 
“spalvas ir rases.”

Todėl 17-aiame amžiuje 
prancūzas keliautojas žmo
niją padalijo i tris spalvas: 
Europa yra baltųjų, Azija 
geltonuių, o Afrika—juodų
jų žemė. Kiek vėliau “ty
rinėtojas” Deniker surado 
jau 29 skirtingas žmoniios 
“rases.” Thomas Haukslis 
žmoniios kilmes skirstė 
plaukais — švelnūs, šiurkš
tūs, garbanoti ar tiesūs 
plaukai jam reiškė kitokia 
žmonių veislę. O Švedijoje 
iškilo Sergis su miera. Šis 
“mokslininkas” m i e r a v o 
jų kaukoles. Pailga galva— 
viena “rasė.” apvali galva— 
kita “rasė.”

Žinoma, tas “mokslas” 
nebuvo moksliškas, bet jis 
pasiliko žmonijos istorijoje, 
literatūroje, mokyki oje ir 
propagavo baltojo žmogaus 
“viršenybe” ant tamsiosios 
spalvos žmogaus, vpač ne
gro. Apie vidurį 19-ojo am
žiaus atėio tikras mokslas. 
1859 metais Darvinas išlei
do savo garsųjį veikalą “0- 
rigin of snecies.” Apie tą 
laika pradėjo veikti antro
pologijos. archeologijos ir 
kiti mokslai, tirianti žmo
gaus kilmę ir kultūrą.

Tikras mokslas surado tik 
vieną organiška žmonijos 
kilmę. Evoliucijos kelyje 
gyvenimo sąlygos, geogra
finė aplinka, klimatas, so
cialinės ir ekonominės ap
linkybės keitė ž m o gaus 
charakteri ir jo spalva.

Priešistoriniais ir vėles
niais laikais žmogus kėlėsi 
iš vietos į vietą. Antropo
logijos mokslas suranda 
mūsų protėviu pėdsakus, 
ju kultūra gilioje senovėje. 
Tad ir Afrika galėio būti ne 
tik negro, bet ir dabartinio 
balto žmogaus tėvynė. Bal
tas žmogus, patekės į Afri
kos tropiką, galėjo tapti 
juodu, negru, o afrikietis 
per tūkstančius metu Eu
ropoje išsivystė i baltą.

Dabartiniu laiku Afrikos 
kontinente tarp juodosios 
spalvos žmonių randama di
deli skirtumai. Kai kurių 
afrikiečių grupių kaulų, 
galvų ir viso kūno fizinė 
forma artimai panaši kai 
kuriom europiečių grupėm. 
Tai rodo, kad žmogaus for
ma, tad ir spalva, nėra bio
loginė prigimtis.

Kolumbia universiteto 
profesorius Franz Boas at

sakė ir į apvalių, pailgų 
galvų “teorija.” Jo tyri
ni a i rodo, kad galvos 
greit keičiasi. Studija 
Amerikos italų ir kitų imi
grantų rodo, kad iš ap
valių galvų tėvų vaikai jau 
išauga pailgomis galvomis, 
ir priešingai. Neilga isto
rinė praeitis jau parodo 
žmonijos kitėjimą. Balti 
europiečiai, pagyvenę ilgiau 
Afrikos tropikos klimate, 
ypač jų vaikų vaikai, jau 
būna daug skirtingesni 
nuo tų, kurie pasiliko Eu
ropoje. Tai ką jau kalbėti 
apie tūkstančius žmogaus 
išgyventų metų.

Rasistai, segre gantai, 
daug kalba apie balto ir 
negro žmogaus kraują, bet 
ir ši “teorija” nei š 1 a i k o 
mokslo kvotimų. Anatomi
niai tyrimai rodo, kad 
dviejų brolių ar seserų 
cheminė kraujo sudėtis bū
na daug skirtinga — pri
klauso nuo amžiaus, svei
katos ir net darbo. O iš 
kitos pusės, ju o d a o d ž i o 
žmogaus krauias būna ar
timas baltojo kraujui. Ži
noma, per šimtmečius žmo
nės gyvendami vienodame 
klimate ir ekonominėse są
lygose fiziniai ir spalviniai 
suartėja.

II
Gamtos antpuoliai, pačių 

žmonių karai, žudynės, eko
nominė būklė keitė ir kūrė 
dabartini fizini ir protinį 
žmogų. Taip atsirado skir
tingos kalbos ir tautos. Ka
ro laimėtojai vergė nuga
lėtąjį, išvystė socialinę ide
ologija juodaoždio žmogaus 
žeminimui ir pavergimui.

Kai įsigalėjo hitlerinis fa
šizmas Vokietijoje, tautų 
pavergimo ir žudymo patei
sinimui Hitlerio “teoreti
kai” iškėlė “arijų tyrą ra
sę.” Tai buvo kėslas ne 
prieš juodus (negrus), bet 
eksterminuoti ištisas baltas 
tautas. Tai buvo ir paaks- 
tinimas mokslo vyrams su
sidomėti rasiniu klausimu. 
Tuo laiku 13 0 0 Amerikos 
mokslininkų ir švietėjų at
sakė Hitleriui savo mani
feste, kad “Antropologija 
neranda moksliško pagrin
do pateisinimui žmonių 
diskriminacijos, kuri remia
ma rasiniu žeminimu, reli
gija ar kalbiniu paveldėji
mu.”

Išvystymui žmogaus pro
tinių sugebėjimų reikia ir 
socialinių, ekonominių auk
lėjimo sąlygų. Dr. Klien- 
bergis cituoja faktus iš 
JAV armijos naujokų inte
lektualinio sugebėjimo. Pa
vyzdžiui, Ohio valstijos ne
grai, kurie nebuvo segre- 
guoti, tu re i o geresnes są
lygas mokykloje, pasirodė 
pranašesni už baltuosius iš 
Mississippi. Kentucky. Ar
kansas ir Georgia valstijų. 
Todėl, kad tose valstijose 
mokslinimo sąlygos žemes
nės. Los Angelese darvti 
bandymai su mokslinio am
žiaus vaikais irgi rodo, 
kad rasinio žeminimo dog
ma neturi pagrindo. Iš 500 
negru vaiku, turėjusiu mo
kyklines sąlygas lygias su 
baltais vaikais. 104 surasta 
pranašesni už baltuosius. 
Žinoma, iš pietiniu valstijų 
getų negrai- vaikai, emi
gruoti Ghicagon ar N e w 
Yorkan, stovi žemiau baltų
jų ir savo brolių negrų.

Negrų “nesugebėjimus” 
rodo ir sekami faktai. Pie
tinėse valstijose, negrų ap
gyventuose rajonuose, 1934

metais balto vaiko moksli
nimui išleista po $22.22, o 
negro vaiko mokslui tik 
$1.85. Tai kaip negras vai
kas gali būti gabus moks
le, kad jam jo neduoda?

Tose pat pietinėse valsti
jose apklausinėta 2,000 neg
rų šeimų, žemės nuominin
kų; pasirodė, kad kiekvie
nam negrų šeimos nariui 
mėnesinių pajamų teko tik 
po $1.95. Tokiose ekonomi
nėse sąlygose negrai negali 
nė galvoti apie mokslą ar 
kultūrą.

1930 metais kiekvienam 
mokyklinio amžiaus vaikui 
JAV išleista', po $99. Štai 
kiek gavo pietinių valstijų 
negrų ir baltųjų vaikai. 
Georgia valstijoj baltas vai
kas apšvietai gavo $35.42, o 
negrui teko tik $6.38. Mis
sissippi valstijoj — baltam 
teko $45.34, negrui—$5.45. 
O kaip su aukštesniu moks
lu? Missouri valstija žmo
nių lėšomis išlaiko teisių 
mokyklą, mokymas joje ne
mokamas. Bet negrų ši mo
kykla neįsileidžia. Teismo 
keliu negrai bandė įeiti j 
teisių mokyklą. Valstijos 
teismas pasakė, kad tai 
“nėra laužymas įstatymų,” 
jei negrai nepriimami mo- 

i kyklon. Šios valstijos ne
grai aukštesnio mokslo turi 
ieškoti kitose valstijose, bet 
ių ekonominiai ištekliai ne
leidžia.

Negrams daromi ir isto
riniai primetimai, būk jie 
nesugebėjo savo tėvynėje 
Afrikoje sukurti ir išlaikyti 
valstybes. Herbert J. Selig- 
mann savo knygoje “Race 
against man” gana nuodug
niai. išsamiai nagrinėja ra
sini klausi m ą ir negrų 
problemą. Autorius nuro
do, kad keliautojas Berki 
dar 11-ajame. amžiuje Afri
koje surado negrų valstybę 
Ghana. Istorikai rašė apie 
buvusią Afrikos imperiją 
Mandingo. 14-aiame am
žiuje jau buvo žinoma im- 
nerija Mali. O 16 ir 17 am
žiuose kronikininkai rašė 
anie valstybes Gao, Kongo, 
Bambara, Kaarta, Ugan
dą ir kitas. Apie negrų 
meną, kultūrą, valstybišku
mą vėlesniais laikais davė 
žinių archeologai. Ypač 
Herskovičius daug atidengė 
savo veikale “Life in Daho
mey.”

Dabar žinome Pietų Af
riką, ypač Rhodezija, kurio
je eina negrų sukilimai 
nrieš baltuosius rasistus. 
Saujelė baltųjų kolonistų 
laiko pavergę milijonus 
tamsios spalvos žmonių be 
mokslo. Ten, savojoje tė
vynėje, žmonės neprilei- 
džiami nrie savo valstybės 
vairo. O visgi Afrikoje ir 
JAV-ose yra- negrų, kurie 
prasimušė į mokslą, meną 
ir kultūrą. Šiandien negrų 
tarne yra mokytojų, moks
lininku, teisininkų, gydyto
jų, menininkų, sportininkų, 
kurie dažnai pasirodo ne- 
menkesni, bet dar pranašes
ni savo sritvse už baltuo
sius. Tad reikia maniją “ra
siniu nesugebėjimu” mesti 
i sali. Tegul rasistai įstato 
balta ji i negro gyvenimo 
sąlygas , tada namatvs, 
kiek baltas bus “pranašes
nis.”

III
Kai kurie žmones nenori 

pripažinti, kad segregacija, 
rasine neapykanta, dabarti
niai kruvini civilinių teisių 
gynėjų susikirtimai su ra
sistais, nieko bendro neturi

su žmogaus išnaudojimu. 
Yra polinkių kaltinti neg
rus, kurie kovoja už lygias 
teises gyventi. Tai ko gi 
Europos balti imperialistai 
briovėsi į Afriką ir Aziją? 
Kam jie pavergė tų konti
nentų žmones? Juk tai ne 
kultūros plėtimui, bet pelno 
ieškojimui. Ne žmonių ge
rovė, bet jų darbas, auk
sas, sidabras ir kiti gam
tos turtai jiems rūpėjo.

Pirmieji negrai vergai į 
JAV buvo atvežti iš Afri
kos, sakoma, 1619 metais ir 
parduoti Virginia valstijos 
plantatoriams. Jie buvo 
vežami ir parduodami kaip 
gyvuliai ar kitos prekės ne 
dėl grožio, bet pelno dary
mui. Vergais pelningai pre
kiavo karaliai ir karalienės. 
Tai žmonių prekybai’buvo 
įsteigta Royal African kom
panija ir kitos. Negrų ver
gų prekyba j JAV ir kitas 
šalis ėjo apie pustrečio šim
to metų.

(Bus daugiau)

CLEVELAND, OHIO
Visų vietinių pažangiųjų 

draugijų bendras parengi
mas, skirtas spaudos nau
dai, įvyko spalio 9-ą dieną. 
Sprendžiant ska i 11 i n g o s 
publikos atsilankymu, gali
ma sakyti, jog parengimas 
pavyko visais atžvilgiais.

Be mūsų vietinės publi
kos, turėjome svečių ir iš 
toliau; buvo draugai Dori
nai iš Chicagos ir draugai 
Markauskai iš Kenoshos. 
Nesu vylė mūs nei Ohio 
farmeriai. Ačiū jiems už 
tai!

Į banketą buvo specialiai 
pakviesta ir mūsų jaunes
nioji karta; atsilankė arti 
poros dešimčių. Ateityje, 
reikia tikėtis ir daugiau jų 
atsilankys.

Tokiame gražiame paren
gime buvo reikalinga ir me
ninė programa. Turint Cle- 
velandiečių tarpe geroką 
skaičių pirmaeiliu solistu, 
rengėjams negalėjo būti 
didelių sunkumų tai įvyk
dyti. Patartina rengėjams, 
rengiant kitą panašų pa- 
žmonį, tuo pasirūpinti.

Šį kartą teko tenkintis tik 
J. Žebrio prakalba, kurioje 
į is palietė vietinio veikimo 
istorinius reikalus. Jo ve
dami skaičiai parodė, sakė 
kalbėtojas, kad mes nuo 
1920 iki 1930 metų—10-ies 
metų laikotarpiu pasiuntė
me arti $7,000 Lietuvos po
litiniams kaliniams.

Tai buvo nelengvas dar
bas. Reikia atminti, kad 
tuo laikotarpiu mes nebu
vome turtingi, bet mūs bu
vo daug, visokie parengimai 
buvo skaitlingi, todėl ir po 
mažai aukodami sudėjome 
minimą sumą.

Nereikia stebėtis, kad 
amerikiečius taip įvertina 
Tarybų Lietuvos žmonės. O 
tam tikslui aukos buvo ren
kamos ir kitose kolonijose, 
tačiau po 1930 metų aukų 
siuntimas Lietuvos politi
niams kaliniams žvmiai su
mažėjo. nes depresijos lai
kais prisiėjo rūpintis vieti
niais kaliniais ir bedarbių 
reikalais.

Reporteris .

Indian Springs, Nev.—Du 
kariniai sprausminiai orlai
viai (jets) susidūrė ore. 
Abu lakūnai žuvo. .

Hartford, Conn.
Hartfordiečių spaudos 

naudai parengimas artina
si, o rengėjos rūpinasi, kad 
visais atžvilgiais jis būtų 
pasekmingas — ne tik pa
vaišinimu, geru maistu, 
bet ir menine programa.

Vietinis Laisvės choras 
užkviestas pasi rodyti su 
naujomis dainelėmis ir su 
soliste Elenute Brazauskie
ne. Choras mielai sutiko 
dalyvauti, pasimokėdamas 
išlaidas. Garbė choristams 
už tai!

Taipgi dalyvaus iš Niu
jorko: Aido choro moterų 
kvartetas, solistas Viktoras 
Bekeris ir J. Lazauskas su 

I Bukniene suvaidins mažą 
veikaliuką.

Seniai jau buvo toks gra
žus pobūvis pas mus. Todėl 
kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Pra
šome nevėluoti — būkite 1 
valandą “šarp.” Vieta: 157 
Hungerford St., sekmadie
ni, lapkričio 6 d. Rengia 
Moterų klubas. V. K.

Randolph, Mass.
Spalio 12 d. Rainardai ir 

aš nuvažiavome pas Mar
tą Skerstonienę. Ji dabar 
gyvena viena. Jos vyras, 
79 metų amžiaus, Benis 
Skerstonas, mirė rugsėjo 10 
d. Paliko žmoną, dukterį 
Olgą, du anūkus ir dvi se
seris—Evą ir Besę.

Jo kūnas buvo sudegintas. 
Jis taip norėjo. Pusėtinai 
ilgai sirgo vėžio liga. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Papilės. 
Atvažiavo Amerikon apie 
1906 m.

Amato buvo kriaučius. 
Gyveno ilgą laiką So. Bos
tone.

Buvo pirmeivis žmogus, 
skaitė progresyvius laikraš
čius ir draugavo su pažan
giais. Laisvė” ir “Vil
nis” jam buvo arčiausia 
prie širdies.

Dabar Morta Skerstonie- 
nė ir duktė dėkoja visiems 
draugams už atsiųstas už
uojautos atvirutes ir laiš
kus, ir tiems, kurie atėjo į 
jos vyro šermenis.

Elzbieta Repšiene

MIAMI, FLA.
Noriu pranešti keletą 

žinučių apie miamiečius 
Aš pati jau esu namuose, 

grįžau iš ligoninės, sveiks
tu.

Su kitais mūs draugais 
yra taip:,

Adelė Kanapkienė sudrū- 
tėjo ir jau yra namie.

A. Paukštienė grįžo iš 
ligoninės, bet su koja vis 
turi bėdos.

J. D. Sliekas (Emos vy
ras) turėjo operaciją, ir 
girdėti, kad po biskį sveiks
ta.

* J. Kruppų anūkėlė, be
žaisdama, susilaužė ranku
tę, ilgą laiką buvo gipse, 
bet dabar rankutė sugijus.

Jonas Andrus randasi li
goninėje, buvo operuotas.

J. Danis turėjo operaciją 
ant akies, dabar gydosi na
mie.

Tai tokios naujienos pas 
mus. Linkiu viršminėtiems 
greitai sustiprėti sveikato
je.

M. Valilionienė

Redakcijos atsakymai
J. M. Staneliui, Short Hills, 

N. J. — Už atkarpą dėko
jam, prie progos pasinaudo
sime.

MIAMI, FLA.
Penki metai praėjo be 

L. Prūseikos
Spalio 26 dieną, tai LLD 

kuopos pietūs, posėdis ir 
kultūrinė programa. Vieta 
gerai žinoma: Lietuvių So- 
cialio Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119th St., Miami, Fla. 
Pietūs, kaip jau įprasta, 
duodami 12:30 valandą die
ną.

šios sueigos kultūrinė 
programa skiriama prisi
minimui Leono Prūseikos 
mirties penkerių metų su- 

] kakčiai. Gal sueigoje nebus 
nei vieno asmens, kuris ne
būtų pažinęs ar turėjęs gy
vo pokalbio su L. Prūseika. 
Tad kiekvienas turime pri
siminimų, visi galime Zrą 
nors apie tą taurų ir popu
liarų visuomenininką tarti 
žodį kitą.

Vienok ne visi žinome jo 
jaunatve, jo poetinius kūri
nius. Tam bus paruošta 
trumpa ir tinkama kalba. 
Be to, Prūseika yra tėvas 
LL Draugijos. Kviečiame 
LLD narius ir visus lietu
vius dalyvauti šioje sueigo
je.
Lapkričio 16-tą pietūs ir 

koncertas
Lapkričio 16 dieną, tre

čiadienį, Socialio klubo sa
lėje įvyks gražioji dainų 
iškilmė, kurios mes Miamy- 
ie retai sulauksime. Pietūs 
12:30 diena, Pirmos klasės 
koncertas lygiai 3 valandą 
popiet.

Iš Worcesterio atvyksta 
dainos meno žvaigždutės. 
Irena Janulienė atlėks tie
kiai iš “Laisvės” koncerto, 
kuriame ii dalyvauja kaip 
solistė. Ir mūsų koncerte 
Irena dainuos gražius so- 
1d.’ Helen Smith (Janulytė) 
ir I. Janulienė prieš metus 
Lietuvoje dainavo duetus. 
Mūsų publikai jos duos 
gražiausių duetinių dainų.

O gi mūs vietiniai dainos 
artistai visu uolumu ruošia
si lapkričio 16-tai. Choras 
naujo mokytojo vadovybė
je estradoje pasirodys su 
naujomis dainomis. Mūsų 
mylimoji solistė Mae Gab- 
rėnienė ruošiasi su nauja 
dainų programa. Taip ir 
solistė Helena Mikitienė tu
ri gražiu dainelių. Bet tai 
dar ne viskas. Turėsime du
etu ir solistų, apie kuriuos 
dar nelaikąs rašyti. Tik 
tiek — bus gražus, gražus 
koncertas.

Ramstis

Cape Cod, Mass.
Cape Cod pussalis atsira

dęs nuo ledų gadynės. Ge- 
i ologų tyrinėjimai parodo, 
kad tai galėjo įvykti prieš 
tūkstančius metu. Per šimt
mečius vėjai, bangos, van
dens paplūdimai supylė 
smėlių kopas, kurios su lai
ku apaugo žolėmis ir me
džiais, — daugiausia puši
mis. Pats pussalis yra apie 
70 mylių ilgio, su daug is
toriškų vietų. Viena iš tų 
yra vieta, iš kur Marconis 
1903 metais leido pirmutinį 
bevielinį telegramą į Angli
ja.

Pietų-rytų dalyje— neuž
matomas gražus pajūrio 
smėlynas. (Tai primena Bal
tijos pajūrį). Krantai sta
tūs, žemės sluoksniai ski
riasi, kas parodo per kiek 
šimtmečių pussalis galėjo 
susiformuoti.

Čia yra federalinės val
džios užpirktas žemės plo
tas ir pajūris. Kiekvienam 
prieinama ir kiekvienam 
vra leidžiama gamtos gro
žiu gėrėtis. Keliai geri; 
pakelėse stalai, kur galima 
sustoti ir turėt pikniką 
arba eit i pajūrį į smėlyną 
ar į vandenį.

Yra kelias ir per smėly
ną ir per krQmus, kuriuo 
galima nueiti į ta įlanką, 
kur paskutiniai ledu gady
nės ledai ištirpo, palikdami 
savo aiškius pėdsakus.

Provincetown, Cape Cod, 
buvo pirmutinė vieta, kur 
pilgrimai apsistojo 1620 me
tais. Susipažino su šios ša
lies indėnais ir šiame pus- 
salyie pirmutinį kartą ga
vo šio kontinento vandens 
neragauti. Vėliau dėl tam 
tikrų priežasčių persikėlė į 
Plvmouth. vt

Cane Cod’e pastovių gy
ventoju neperdaugiausia, 
bet vasaros metu vasaroto
jais pussalis vra perpildy
tas. Čia suvažiuoja mėgėjų 
ir profesionalu — tapvtojų 
ir muzikos mylėtoiu. Gam
tiški vaizdai, smėlvnų ko- 
nos. paiūrio krantai, me
džiai. žveju prieplauka ir 
istoriškas švyturys vilioja 
visus.

Čia yra ir lietuvių, pasto
viai apsigyvenusių, bet ne
daug. Yra ir vasarotojų, 
kurie turi savo vasarna
mius. O mūsų dipukai yra 
otriausia įsitaisė. Turi di
delius namus ir laiko vasa
rotojus. Čia dipukai savo 
vilose turi sunkiai dirbti, 
kad aptarnautų vasaroto
jus. nes tarnų už mažą at
lyginimą negali gauti.

Lietuviai vasarotojai su
sirenka iš arti ir iš toli. 
Man teko sutikti ir kalbė
tis su kanadiečiais, čikagie- 
čiais, iš New Jersey žmo
nėmis. Teko išgirsti ir jų 
kalbas. Dauguma nusiskun
džia. kad be reikalo bėgo 
iš Lietuvos ir kad dabar 
t-uri taikytis prie siu aplin
kybių. Tš vasarotoiu pasi
rodė. kad prastų darbinin
ku kain.ir nėra, tik gvdy- 
tniai. inžinieriai, mokytojai, 
vi<?i “ponai” ir vienas kito 
kita in nenavadina kain tik 
“n^nas”, “ponia” ir “pane
lės”.

Vilose pastebėjau, kad iš 
laikraščiu kitokiu nesimato 
kain tik klerikališki. Ant 
stalo buvo padėtas mažas 
mėnesinis žurnalas, tikrai 
nepamenu iš kur. Viena 
jauna ponia, prisiartinus 
prie stalo, baugiai uždėjo 
nirštus ant žurnalo ir sako: 
“Ar tik čia nebus komunis
tiškas žurnalas”, bet, pa-

Havanoje palaidotas 
Venecuelos kovotojas
Havana. — Čia mirė Leo

nardo Quintana, žymus Ve
necuelos liaudies partiza
nų vadas. Jis buvo Kubo
je kaip Venecuelos parti
zanų specialios misijos na
rys. Laidotuvėse kalbėjo 
aukšti Kubos vadai, kaip tai 
Osmani Cienfuegos, Kubos 
Komunistų partijos užsie
nio santykių komisijos pir
mininkas.

Cienfuegos sakė, kad dau
gelyje Lotynų Amerikos 
valstvbių, kurių tarpe yra 
i r Venecuela, vienintelis 
kelias pasiekti liaudies per
galę — tai per ginkluotą 
kovą.

varčius kelis puslapius, pa
matė nukryžiavoto Kris
taus paveikslus, tai su 
džiaugsmu prabilo “nesu- 
griešijai”.

Bronius S.
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LAISVĖS' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Conn., yra ligonis. Jo vietą vajuje užėmė veikėja M. 
Valinčienė, prisiųsdama atnaujinimų.

Mirus mūsų vajininkui Stasiui Penkauskui, Law
rence, Mass., jo vietą užėmė jo našlė Sofija Penkaus- 
kienė, kuri labai gerai pradėjo vajų prisiųsdama pluoštą 
atnaujinimų. Mirus ir velionio Penkausko bendradar
biui vajuje Juozui Blažoniui, Lowell, Mass., tikimės, kad 
jo vietoj taip pat padirbės Sofija. Ačiū jai.

Philadelphietis K. Merkis, prisiuntė naują prenu
meratą: ir atnaujinimų.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų atsiuntė L. 
Bekešienė, Rochester, N. Y., ir Vera Smalstis, Detroit, 
Mich.

Atnaujinimų prisiuntė S. Radušis, Bayonne, N. J.
Į vajų įstojo su atnaujinimais: J. Stanienė, Balti

more, Md.; J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; Pr. Jočio- 
nis, Detroit, Mich.; V. Taraškienė, San Francisco, Calif.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
“Laisvei”—Gerbiamieji: Čia rasite čekį ant $100, 

tai mano auka sukėlimui $10,000 fondo. V. Rudaitis, 
Chicago, Ill.

Dear Mr. Mizara: On September 5th, I attended 
the SLA picnic and I thought about sending a collection 
for your newspaper. I have collected $5. The following 
people contributed: Mr. & Mrs.. Emile Faucher, $1.10. 
Adam Belskis, $1.00. Alex Dragūnas and Adolph & Stel
la Volkernick, 50c each. Alex & Adelia Gaudishania, 
45c. Anthony Volkernick, Ben Dragūnas, Charles Ra
šytinis, Mrs. Delia Laughton, Loretta McDougall, 25c 
each. Frank Bissred, 20c. Sincerly, Julia Karpinas, 
Mexico, Me.

Waterbury, Conn.: Gerb. Administracija: Prisiun- 
čiu čekį sumoje $220. Šitie pinigai yra nuo Liet. Darb. 
Literatūros Drg. 28 kp. parengimo, kuris buvo rengia
mas “Laisvės” naudai, kad padėti sukelti $10,000 fon
dą laike vajaus. Su draugiškais linkėjimais, M. Svin- 
kūnienč.
Nuo kitų fondui sukelti nustatytą sumą gauta sekamai:

Grupė worcesterieciu ................................... $250.00
New Yorko Liet. Moterų Klubas

(per L Mizarienę), Ozone Park, N. Y........ 150.00
Maksimiškis S. V................................................ 55.00
J. A. Dementis, Redlands, Calif..........................16.00
Leon Z. Gavril, New York City, N. Y...........16.00
M. Mickus, Worcester,, Mass............................. 12.00
K. Mugianienė, Oakland, Calif.............................11.00
W. Baltušis, Roslindale, Mass........................... 11.00
Anna Krajewski, Peabody, Mass..............  10.00
M. Žalimas, Worcester, Mass..........................  7.00
Jonas Briedis, McKees Rocks, Pa.................... 6.00
St. Paulauskas, Pittsburgh, Pa..................  6.00
S. Radušis, Bayonne, N. J................................. 6.00
F. Morkūnas, Hamilton, Canada .................... 6.00
S. Baleišis, Valley Stream, N. Y..........................6.00
John Patkus, New Haven, .Conn...................... 6.00
M. Klimas, Ramsey, N. J...................................  5.00
T. Medelienė, Baltimore, Md................1..................5.00
J. Kreipavičius, McAdoo, Pa............................ 5.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................ 5.00
Jokūbas Kirmelas, Bayonne, N. J.................... 5.00
A. Mikalaus, Ozone Park, N. Y...................... 5.00
August Gerbut, Hartford, Conn........................ 4.00
C. Mack, Detroit, Mich........................................ 2.00
Mrs. Antanaitis, Baltimore, Md........................ 2.00
Petras Siaurys, Woodhaven, N. Y.................... 2.00
Po $1: V. Venskūnas, B’klyn, N. Y.: Chas. Masai- 

tis, Leicester, Mass.; J. Krukonis, Anna Sedar, M. Su
kackienė, Worcester, Mass.; M. Mačionis, Newark, N. J.; 
J. Galminas, Dearborn, Mich.; M. Bradauskas, Detroit, 
Mich.; K. Kizulis, J. Kodis, J. Milvidas, S. Penkaus- 
kienė, J. Zinkus, P. Baltuškoms, P. Aleksonis, A. Kava
liauskas, Ijawrence, Mašs.; K. Vaikšnoras, Methuen, 
Mass.; F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.; R. Sherelis, 
Rochester, N. Y.; R. Merkis, Phila., Pa.; J. Gustaitis, 
Collingdale, Pa.; Margaret Valinchus, New Haven, 
Conn.

Šį sykį aukų įplaukė $959. Iš anksčiau $410. Viso 
gauta $1,369.00. Dar reikia $8,631.00.

Didelis ačiū viršminėtiems geriesiems rėmėjams. 
Gražiai atsiliepia prašymo sukelti fondą 1967 metams. 
Taipgi ačiū ir vajininkams, kurie prisiuntė viršminėtus 
rezultatus.

“Laisvės” Administracija

Vietnamiečiai gerai
Washingtonas. — Penta

gono aukšti pareigūnai pri
pažįsta, kad amerikiečiai 
lakūnai, kurie pateko viet
namiečių belaisvėn, gerai 
traktuojami. Neoficia 1 i a i 
sakoma, kad- Šiaurės Viet
name dabar gali būti apie 
400 amerikiečių lakūnų.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Pentagonas pri-

traktuoja belaisvius
pažįsta, jog tie lakūnai ge
rai traktuojami, kad nura
minti jų šeimas. Mat, kai 
buvo ' skleidžiami gandai, 
kad lakūnai kankinami, 
dingusių lakūnų tėvai ir 
šeimos bendrai nuolat bom
bardavo Pentagoną laiš
kais, telegramomis ir pra
šymais, kad kas nors būtų 
daroma.

Kaunas—kultūrinis ir 
revoliucinis miestas

Iš vizito Lietuvoje 1966 metų vasarą
Į Kauną keliaujame kar

tu su Tarptautinės briga
dos Ispanijoje kovų drau
gu Antanu Slapšiu. Minty
se atgijo tų dienų, kai mu
du sėdėjome prie vieno kul
kosvaidžio, prisiminimai — 
žūtbūtinė kova.. Kaip grei
tai prabėgo tie 30 metų!

Kaune apžiūrėjome sta
tomus naujus rajonus, Kau
no marias ir elektrinę.

Nusipirkę puokštę gėlių, 
nuėjome į Žaliąjį kalną ap
lankyti tos vietos ir to liūd
no ąžuolo, ant kurio naciai 
okupantai pakorė tris jau
nus vyrus—Lietuvos patri
otus, kurių vienas buvo An
tano brolis, o mano geras 
jaunystes draugas Alber
tas Slapsys.

Mudu kartu d i r b o m e 
Klaipėdos uoste. Tai buvo 
padorus ir sąžiningas dar
bininkų klasės kovij dalyvis. 
Nužiūrėjo jį smetoninė 
žvalgyba. Suėmė ir nutei
sė šešeriems sunkiu darbu 
kalėjimo metams. O okupa- 
ciojs metais jis vėl buvo 
suimtas ir be teismo pa
kartas ...

Padėjome ant jo kapo gė
les, susikaipę kelias minu
tes pastovėjome ir, su liū
desiu širdyse, nusileidome 
nuo kalno.

Vykstame į Kauno Vyk
domąjį Komitetą aplankyti 
draugę Janiną Narkevi
čiūtę, bet namie jos ne
randame, — ji tuo laiku 
Palangoje atostogavo.

Nuvykome aplankyti ma
no sesutę Bertą. Radome 
ją namie, tik sugrįžusią iš 
Klaipėdos, ten praleidusią 
atostogas. Kiek pasisvečia
vę, skubėjome atgal į Vil
nių.

Liepos 16 dieną ir vėl 
Kaune. Mašina sustojo 
prie Merijos. Mus sutiko 
miesto šeimininkė Janina 
Narkevičiūtė, atsargos ge
nerolas Adolfas Urbšas ir 
gamtos draugas Aras Kor- 
sekovas. Kauniečių lydimi, 
nuėjome į Istorijos muzie
jaus sodelį (o laiko tiek ma
žai beturime!). Ir mudu su 
Antanu padėjome puokštes 
raudonų rožių prie Keturių 
komunistų sienos, kur ilsisi 
jų palaikai, ir ant Salomė
jos Nėries, vadinąmos Lie
tuvos lakštingala, kapo.

Janina Narkevičiūtė nu
laužė mažą diemedžio šake
lę nuo poetės kapo, saky
dama : “Ji skinama tik 
tiems, kurie kovojo už Ta
rybų Lietuvą, už liaudies 
laisvę ir laimę,” ir priminė 
Salomėjos Nėries žodžius, 
skirtus komunistams kovo
tojams:
Kovoti ir numirti už liaudį— 
Tų teisių nieks negal atimti. 
Kai liūtys lijo, vėtros gaude, 
šuo neitų tokiom naktim, 
O tu ėjai, visi jūs ėjot,

P. Venta — paskutinis JAV lietuvis, aplankęs dailininku 
A. Zmuidzinavičiij mirties patale

Nežinomos nė pavardės, 
Priglaudę neštą ryšulėlį 
Po apsiaustu prie pat širdies. 
O, atsigręžkit, paskui žengia 
Ne vienas, ne dešimtys-minia. 
Visi jie drąsūs, pasirengę 
Užstoti liaudį krūtine.

Istorinio muziejaus sode
lyje greta į tolį žvelgia 
skulptoriaus Juozo Zikaro 
“Knygnešys.” Koks sun
kus buvo mūsų liaudies ke
lias į šviesų gyvenimą!

Muziejuje apžiūr ėjome 
salę, skirtą kovai prieš kry
žiuočius. Čia — nustabūs 
meno kūriniai: Jono S ti
kos “Vytauto priesaika,” 
Motiekos “Žygdarbis”; įžy
mių kitų Lietuvos skulpto
rių darbai: Lietuvos kuni- 
kaiščių Kęstučio, Vytauto 
(skulptoriaus Vinco Grybo 
darbas) biustai.

Su didžia pagarba mu
ziejaus lankytojai praeina 
p r o žuvusių, tačiau n e i 
audrų, nei sunkių ssąlygų, 
nei Atlanto platybių nenu
galėtų transatlantinių 
didvyrių - lakūnų Dariaus 
ir Girėno žygiui skirtą eks
poziciją. Čia matome “Lit
uanikos” sparnus ir Soldino 
miške lėktuvo nulaužtą pu
šį.

Maršrutas mus nuvedė į 
Lietuvos artistų muziejų, 
kuriame įrengtas M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
filialas ir akademiko daili
ninko Antano Žmuidzinavi
čiaus, “velniukų valdovo,” 
butas. Man pasakojo, kad 
jis yra surinkęs net 13 tu
zinų “velniukų” ir daugybę 
Lietuvos liaudies meno kū
rinių, ir jis viską padovano
jo valstybei, liaudžiai, 
aukojo valstybei, liaudžiai.

Profesorių radome sun
kiai sergantį ;<’jis jau nega
lėjo pakilti iš lovos, bet bu
vo dar žvalus, jo balsas stip
rus. Jis prašė mane per
duoti Amerikos lietuviams 
širdingiausius sveikinimus 
ir geriausios kloties linkė
jimus.

Draugas Aras padarė fo
tonuotrauką, man sėdint 
prie ligonio lovos. Tai bu
vo paskutinė jo nuotrauka, 
ir ji bus man brangus prisi
minimas.

Man dar Lietuvoje teb
esant buvo pranešta, ik a d 
rugpiūčio 9 d. A. Žmuidzi
navičius mirė...

Po velnių ir aitvarų ko
lekcijos apžiūrėjimo, ėjome 
į kauniečių pasididžiavimų 
puikų restoraną, kopėme 
kaip į “Rambyno kalną”* 
Nuostabus vaizdas!

Kauniečiai pasakojo, kad 
jubiliejiniais metais čia da
lyvavo “Aido” choro kai ku
rie nariai, vadovaujami Mil
dos Stensler. Čia dainavo 
ir mano Nellie...

“Rambyno” p a n o r ama.

Tylūs senelio Nemuno van
denys, “Šatrijos Ragana” 
ant šluotos dumianti į pa
simatymą su Rambynu. Tai 
interjeras.

Medis, metalas, vitražai 
lietuviški. Skaniai gaivinan
tis Kauno alus, sūris su 
kmynais. Ir nuostabus kau
niečių nuoširdumas.

Kauno Senamiestis
Restauruota Kauno pilis. 

Tik tarybinė santvarka su
sirūpino išlaikyti kartų 
kartoms istorijos pėdsakus; 
kas žingsnis — vis lietuvių 
tautos kultūros istorijos 
paminklai.

Prie gotikinės katedros— 
Lietuvos dainiaus Maironio 
kapas. Prie nuostabaus 
XIV-ojo amžiaus architek
tūrinio paminklo—Vytauto 
bažnyčios—ilsisi Vaižganto 
palaikai.

Rotušės aikštėje — Ado
mo Mickevičiaus pėdsakai. 
Greta Rotušės — XVI a. 
namas, kuriame poetas daž
nai lankydavosi. Jis čia 
sukūrė nuoširdžius posmus 
draugams ir poemoje “Gra
žina” įamžino šlovingą Lie
tuvos praeitį.

Einame į Medžiotojų už
eigą. Tai tarybinių archi
tektų dėka šiame VI a. na
me įrengta sena, IX a., pra
džios karčiama. Merginos, 
senovės tautiškais drabu
žiais apsirengusios, patar
nauja padavėjomis. Ant 
virbalų pamauta karšta 
briediena ar šerniena. Ru
pios duonos, midaus. Šer
nų kailiais apkalti suolai. 
Ant sienų—senoviniai me
džiokliniai šautuvai. Prie 
židinio — kalvio kalti že
berklai ir žibintai. Pasie
niai apstatyti grubiai ap
dirbtais mediniais stalais ir 
suolais.

Janina paprašė, kad 
paukšteliai pačiulbėtų. Tai 
buvo neapsakomas visokių 
paukščių garsų čiulbesys.

Pagalvojau: kokie talen
tingi tarybinės santvarkos 
išauklėti architektai !

Perėjau su kauniečiais 
Senamiestį, kur beveik kiek
vienoje gatvelėje matai re
voliucinės veiklos pėdsakus. 
Spaustuvės, kur rinkdavosi 
pagrindinės LKP CK na
riai. Ir visos kitos isto
rinės revoliucinės vietos, 
su didele pagarba kaunie
čių saugojamos.

Pažvelgus į Kauną nuo 
Mildos ‘kalnų, iš karto 
prisimeni Adomo Mickevi
čiaus Nemunui ir Neriai— 
didžiausioms Lietuvos 
upėms — sukurtus posmus.

Taip, šiame seniausiame 
Lietuvos mieste gyveno 
daug žymių poetų — Ad. 
Mickevičius, Antanas Bara
nauskas, Maironis, Salomė
ja Nėris, Vytautas Mont
vila.

Nuostabus vaizdas atsi
veria žvelgiant į Nemuną 
toliau. Važiuojame puikiuo- 
j u Nemuno kranto keliu 
link Kačerginės, Juliaus 
Tučiko vardo pionierių sto
vyklos. 1961 metais abu 
mano sūnūs — Konradas ir 
Povilas — čia ilsėjosi. To
kių pionierių stovyklų Kau
no a p y 1 i n k ė s e yra ke
lios dešimtys, kur darbi
ninkų ir valstiečių vaikai 
ilsisi, gerų gydytojų ir pe
dagogų prižiūrimi. Visi šių 
dienų pionieriai prisiminė 
mano vaikus Povilą ir Kon
radą. Tai neužmirštamos 
minutės. Koks skirtumas 
tarp mano vaikystės dienų 
Lietuvoje ir dabartinės Lie
tuvos vaikų gyvenimo! Net 
ašaros nuriedėjo iš džiaugs
mo, kad dabar Lietuvos 
vaikams vasarą nebereikia..

Filmų rodymas ir pasitari- 
ma i-apkalbėjimai įvyks 

sekančiai:
Moline, III., lapkričio (No

vember) 3 d., filmų rody
mas ir pasikalbėjimas tą 
pačią dieną.

Chicago, Ill., lapkr. 4 d. 
bendras pasikalbėjimas su 
Monarchs ir Sorority dėl 
pasekmingo darbo šiame 
vajuje.

Chicago, Ill., bendras su
sirinkimas senosios kartos 
Chicagos ir apylinkių vei
kėjų pasikalbėjimui vajaus 
ir kitais reikalais.

Cudahy, Wis., bendras 
7-tos Apskr. kuopų suva
žiavimas pasitarimui va
jaus darbo reikalais.

Rockford, Ill., lapkr. 7 ir 
8 dienomis. (Filmų rody
mas vieną dieną, pasikalbė
jimas — kitą.)

Peoria, Ill., lapkr. 9 d.
Springfield, Ill., lapkr. 10 

dieną.
Auburn, HL, lapkr. 11 d.
Benld-Wilsonville, Ill., lap

kričio 12 ir 13 dienomis.
East St. Louis, Ill., lapkr. 

14 ir 15 dienomis.
St. Louis, Mo., lapkr. 16 

ir 17 dienomis.
Collinsville, Ill., lapkr. 18 

ir 19. dienomis.
West Frankfort, Zeigler, 

Herrin, Johnson City ir 
Benton lapkr. 20 ir 21 die
nomis. Sekmadienį bus fil
mų rodymas, o pirmadienį 
pasikalbėjimas. Viską ren
gia bendrai suminėtų mies
tų kuopos. Filmų rodymas 
bus West Frankforte po 
Liet. Piliečių Klubo susirin
kimo.

Georgetown-Westville, Ill. 
lapkr. 22 d.

Chicago j e ir apylinkėje 
pasikalbėjimai lapkr. 23— 
29 dienomis.

Grand Rapids, Mich., lap
kričio 30 ir gruodžio 1 die
nomis.

Detroit, Mich., gruod. 2 
3 dienomis.

Cleveland, Ohio, gruod. 4 
ir 5 dienomis.

Akron, Ohio, gruod. 6 d.
Pittsburgh, Pa., gruod. 7 

ir 8 dienomis.
Vėliau bus paskelbtos die

nos kitiems Pa. valst. mies
tams. Taip pat, Bingham
ton, Rochester, Schenecta
dy, N. Y. ir N. H., Mass, ir 
Conn.

Labai gerai, rūpestingai 
gelbsti šį vajų organizuoti 
LDS 2-ros apskrities rašti
ninkė J. Marazienė; senas 
Pietų Illinojaus gyventojas 
nuoširdus veikėjas J.J. Dau
jotas; West Frankforte 
veikėja Mary Sarpulius; 
Vincas Andrulis.

Prašome visų LDS narių 
ir pažangiečių nuoširdžios 
talkos šio maršruto ir va
jaus darbe ir abelnai, visa
me pažangiečių veikime.

Mažųjų miestų lietuviai, 
jei negalite gauti parankios 
svetainės, ar neprieinama 
dėl didelių iškaščių, dėlto 
nelikite nepamatę Lietuvos 
filmų ir nepasikalbėję savo 
draugijos ir kultūriniais 
reikalais; susirinkite, kad 
ir stuboje, kad ir mažas 
skaičius, galėsiu parodyti 
Lietuvos filmus ir stuboje 
ir pasikalbėsime.

Ar svetainėje susirinkite, 
ar namuose, pasirūpinkite, 
atsivesti ir paprašyti ateiti 
Amerikoje gimusius lietu-

už duonos kąsnį nuo aušros 
iki sutemos suskirtusiomis 
kojomis lakstyti paskui sve
timas karves.

Povilas Venta

LDS vajaus ir filmų iš Lietuvos 
rodymo maršrutas

vius ir jų vaikus. Jei atsi
ras mažai suprantančių lie
tuvių kalbą, ar jau visai 
nesuprantančių, aš turėsiu 
filmus apie Lietuvą su an
glų kalba. Visur ir visuo
met atsiminkime, kad šis 
vajus yra pradžia darbo 
įrašymui į LDS kuo dau
giau Amerikoje gimusių ir 
augusių lietuvių ir jų vai
kų, trumpoje ateityje jie 
turės užimti vietas kuopų 
valdybų ir kitas vadovauja
mas pareigas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime.

Kiekvienoje vietoje patys 
rengėjai pasirūpinkite ap
mokėti iškaščius svetaines, 
ar kitokias išlaidas,. Bet 
kas liečia mano iskaščius, 
dėl to — parengimų svetai
nėse, ar susirinkimų na
muose nesiaurinkite; jei 
galėsite kelionei išlaidoms 
išmesti dolerį, kitą, bus la
bai gerai, jei ne, taip bus 
gerai.

Labai svarbu yra tuojau 
gauti vietas filmų rodymui 
ir pasikalbėjimams, kad 
galėtume pradėti garsinti 
mūsų laikraščiuose “Vilny
je, “Laisvėje” ir “Tiesoje.” 
Rašykite patys į laikraš
čius apie savo miestuo
se parengimus ir siųskite 
man parengimų vietų adre
sus žemiau paduotu adresu 
(bet po spalio mėnesio 28- 
29 dienų man taikomas in
formacijas siųskite “Vil
nies” adresu.)

A. Taraška,
LDS Centro atstovas 

16132 Carolyn St., 
San Leandro, Calif.

94578

Ugliest War
The ugliest war in histo

ry, as the war in Vietnam 
is called, has taken and is 
still taking our sons out 
from schools, away from 
their jobs, t o' b e k i 1 e d. 
Mothers at home are go
ing through agony, desper
ation, fear. I met one of 
those mothers the other 
day, a Lithuanian, who has 
a young son in college. He 
has been classified to be 
called in the near future, 
and when he goes his 
mother’s hopes and dreams, 
her whole life is going 
with him. It is so unfair, 
so inhuman.

Even if the televi s i o n , 
radio — the whole pro-war 
propaganda machine — is 
trying to make us believe 
that the morale of the boys 
over in Vietnam is high, 
that parents are very proud 
of them, it is hard to believe 
that any mother or father, 
as patriotic as they may be, 
would willingly sacrifice 
their son.

There must be some other 
way! This is in everybo
dy’s mind. There must be! 
And there is! All mothers, 
all fathers have to show 
that they are against war. 
They have to talk against 
war. They have to act 
against war. Send your 
letter to Pres. L.B.Johnson 
today, saying that you are 
against war, you are 
against our sons being 
killed on far away battle 
grounds... And act against 
war! There are many 
things you can do. Partici
pate in anti-war demon
strations! Do your part in 
anti-war organizations! As 
much time as you can give, 
give it to save our sons’ 
lives. Do it now, do it be
fore it’s too late! Use

■
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Žeme sveikina žmogų
Kai Smetona viešpatavo, 

Kaune buvo populiarūs na
mai. Juos pogrindininkai 
pakrikštijo:

— Geltonieji...
Kas iš saulėtekio vetera

nų juose negyveno?! Ir K. 
Požėla... Ir A. Guzevičius. 
Ir šimtai ... Na ir aš. Čia 
išgirdau apie A. Bimbą:

, —Veikėjas. Istorikas.
Buvo 1946 Naujieji Me-

— Bimba šnekės.
* Ir štai teatre pamačiau 

apyjaunį žmogų. Sujaudi
no oratoriaus kreipimasis: 

—Broliai ir sesės! 
Hitlerininkai sugriovė 

elektrinę. Todėl sunku bu
vo leisti laikraštį. Kartą 
išgirdau spaustuvėje:

—Tik buvo Bimba...
—Apgaile s t a v a u , kad 

prasilenkėme. Ir štai tas 
svečias vėl Kaune. Aplan
kiau. Aukštokas.. Veidas 
liesas, rimtas, truputį 
strazdanotas.

—Iš kokios balos atsira
dai? — lyg nustemba An
tanas.—Geras žmogus...

Jis j buvo tik grįžęs iš Bir
žų. Ten dalyvavo Mokyto
jo dienoje. Jį nuoširdžiai 
priėmė. Pedagogai jį ap
juosė tautine juosta. Tai 
didelis pagarbos išreiški
mas istorikui, žurnalistui, 

) tiesos sargybiniui.
V —Labai nuoširdūs žmo

nės, — tęsė Bimba.—Stalą 
. apkrovė valgiais, gėrimais.

Rodos, ir priminti nereikia.
4 O šeimininkai vis ragina: 

“Valgykite.” Užsienyje to
kio vaišingumo nesu paty
ręs.

Prie Kauno gimė žemės 
Ūkio Akademijos daugia
aukščiai rūmai — mieste
lis. Čia suplaukė tūkstan
čiai studentų — busimųjų 

* agronomų. Į juos prabilo 
svečias. Kitą dieną iš laik
raščio kauniečiai sužinojo: 

—Bimba kalbės.
„ Vakaras. Jie susirinko į 

Kauno dangoraižį — 11 
aukštų moderniško stiliaus 
namą. Tai Kauno inžinie
rių poema, labai originali 
ir garsi poema. Kadaise 
netoliese dungsojo Vailo
kaičio namai. Lūšnelėms 

/užtekėjo saulė. Rūmuose 
apsigyveno rašytojai. Įsi
veržė hitlerininkai. Jie čia 
šeimininkavo su Kubiliūnu 
—okupantų patikėtiniu. Iš 
Rytų ataidėjo šūviai. Bėg
dami fašistai rūmus su
sprogdino. Mat, bijojo, kad 
dokumentai nepakliūtų 
liaudžiai. Dabar čia iški
lo baltas, kaip popierius, 
pastatas. Erdvi salė. Klau
saus oratoriaus. Stebiuos: 
tarsena lyg žmogaus, kuris, 
rodos, niekad nebuvo atsi- • 
skyręs nuo Lietuvos. Bim
ba su meile ir patosu paša- s 
kojo apie dorų Amerikos

', lietuvių gyvenimą, 
jų meilę Nemuno šaliai. 
Bimba tęsė:

—Mačiau ir 1946 
Lietuvą. Būdavo, žingsniuo
ju Vilniaus gatve — Griu
vėsiai, lyg tvora, nepralei
džia. Nuvykau į Šiaulius— 
tik plytos: Klaipėda irgi 
buvo sugriauta. Vėl tas 
vietas aplankiau. Tik na
mai, tik fabrikai, tik mo- 

W kyklos. Taip, jūs per dvi
dešimt metų daug pasiekė
te. Stebina mane žmonių 

v gera nuotaika, skoningas 
* apsirengimas...

Ruduo, lyg senis, buvo 
užsirūstinęs: tai kibo prie 
žiedų, tai baidė paukštelius 
šaltomis naktimis. Bet štai 
sužėrėjo rytas. Saulė iš
vaikė debesėlius. Dangus

darbą,

metų

Nu-mėly nuo te mėlynuoja, 
si j nokiau:

—Bimbai dienos supava- 
sarėjo.

Užkopėme. ant Aleksoto. 
Nuo čia, lyg nuo bokšto, 
atsivėrė visas Kaunas. Bū
tum Čiurlionis — nieko nė? 
reiktų pridėti: piešk, ką 
matai — ir drobėje sušvis
tų tūkstantinio miesto dar
bas, kultūra. Toks grožis 
visus nuteikė lyriškai. Ir 
lydėtoja J. Narkevičiūtė ne
iškentė nepadeklam a v u s i 
Maironio posmelio apie 
Kauną. Ji pridūrė:

—Čia mėgsta susitikti, 
dalintis svajonėmis įsimylė-

Mašina lekia. Svečias 
žvelgia į namą, kur sun
kiais laikais gyveno, rašė 
romanus Cvirka. Štai Hi
droelektrinė. Bimba apsi
dairo. Lyg deklamuoja:

— Marios! Marios! Iš 
spaudos nebuvau susidaręs 
vaizdo, kad jos tokios pla
čios.

Mašina įrieda į Dirbtinio 
pluošto fabriką. Pasitinka 
direktorius Mackevičius. Jis 
taria Bimbai:

—Prisimenat? Prieš dau
gelį metų mane matėte oku
pantų apgriautame “Inka
re/” Tada buvau inžinie
riukas. ..

Jis lydi per cechus. Štai 
verpykla. Ji primena di
džiulę, saulėtą salą. Siūlai 
baltuoja tartum sidabras. 
Svečias stebisi technika. 
Aš įaudžiau apie šį mokslą 
stebuklą:

—Fantazija!
— Fantazija! — pritaria 

Antanas.
Taip, be lakios vaizduotės, 

be mokslinio patyrimo, bet 
puikių žmonių Kaune nebū
tų gimęs šis pramonės še
devras. Svečias pamatė, 
kaip čia gimsta siūlas, siū
las ne iš medvilnės, ne iš 
lino, o iš mokslininkų su
kurtų “pluoštų.” Tai net di
rektorių nuteikia patosiš- 
kai:

—Poezija!
Svečias stebisi apyjaunio 

direktoriaus 
manumu:

Atvažiuok 
tokį talentą 
dolerių.

—Man Lietuvoj geriau,— 
rimtai atsako šeimininkaSį. 
—Čia dažnai lankosi anglai. 
Ir jie pripažįsta: kitos to
kios Įmonės Europoje kol 
kas nėra.

Praeina pro cechą moks
leiviai. Direktorius įter
pia:

—Ekskursija. Pas mus
papildo mokylines žinias.

Užkopiame ant gamyklos 
stogo. Jis lygus, lyg aikš
telė. Net žvyru nugrįstas.

Čia, lyg nuo kalno, matosi 
besistatantis naujas Kauno 
rajonas: fabrikai, Politech
nikos instituto rūmai. Di
rektorius priduria:

—Iš šio instituto pas mus 
ateina dirbti. - Svečias ste
bisi direktoriaus jaunu pa- 
dėjėju-inžinierium:

—Kur neinu, vis fabri
kuose jauni direktoriai.

Bimba man įterpė:
— Vilniuje susitikau su 

Australijos veikėju Dikso- 
nu. Jis man sakė: dar 1926 
metais skaitė mano knygą. 
Nuo tada įsidėmėjo mano 
pavardę. Tuo nustebau.

Jam priminiau:
—Rašytojai jums dėkin

gi: apie juos teisybę rašo
te.

—Knygas gražias kuria
te. Gaunu—puolu skaityti.

—Jūsų ir kitų neužmir
šiu : Kai cenzūra mane, per
sekiojo, mano kūrinėlius 
spausdinote. Nors manęs 
visiškai nežinojote. Ačiū už 
tokį pasitikėjimą.

—Tu, rašytojau, per daug 
mūsų negirk.

—Nesikuklinkite. Teisy
bė — tai nepagyrimas. Tai 
faktų pabrėžimas.

O sau pagalvojau: “Bim
ba yra įpratęs, kad už tei
singesnį žodį jį koliotų. 
Nėra įpratęs išgirsti nuo
širdesnį žodį. Todėl toks 
jautrumas, draugiiškumas 
jam nėra įprastas...”

Svečias išvažiavo į sosti
nę. Ten universitete vėl 
paskaita.

—Rytoj grįšiu į Kauną.
Svečias turi daug užpra- 

šymų. Nori, kad jis ap
lankytų mokslo įstaigas. 
Šimtai žmonių trokšta su 
juo pasišnekėti. Už ką jį 
gerbia? Kad jis eina per 
gyvenimą šviesdamas žmo
gų. A. Liepsnoms
Kaunas, 1966. X. 4

Širdinga padėka
Džiugu ir linksma mud- 

dviem su Elzbieta buvo, ka
da įvykusioj nelaimėje, mū
sų sūnui, Eugenijui, tra
giškai, rugpiūčio 27 dieną, 
žuvus — atsirado plačioje 
Amerikoje, tiek daug drau
gų ir draugių, kurie pasiro
dė ant arenos ir mums už-

Tai gyvenimo džiaugsmas 
tai palaima turėti draugus 
ir drauges, kurie tokioj kar
čioj širdgėloj mums atjautė.

Užuojauta buvo pareikšta 
ne tik per spaudą, bet dau
gelis siuntė mums laiškus ir 
atvirutes, pareikšdami įvy
kusioj tragedijoj širdin- 
giausią mums užuoj autą. 
Tas labai daug pris i d ė j o 
prie sumažinimo skausmo 
ir širdgėlos. Tas pagelbėjo 
nušluostyti riedančias kar
čias ašaras nuo mūsų veidų.

Širdingai dėko jame vi
siems draugams ir d r a il
gėms, mūsų gyvenime įvy
kusioj tragedijoj, už gilią 
užuojautą. Niekados mes 
Jūsų neužmiršime.

Juozas ir Elzbieta
Bekampiai

Dublin, Pa.
E. Stasienė, sena “Lais

vės” skaitytoja, sunkiai su
sirgo. Ji yra LLDi 10 kuo
pos narė, mūsų parengimų 
lankytoja ir spaudos rėmė
ja.

Stasienė randasi Quakers- 
town ligoninėje, kur jai bus 
padaryta rimta vidurių 
vidurių operacija.

Linkime draugei laimin
gai pergyventi operaciją ir 
greitai pasveikti ir dar il
gai pagyventi.

B. Ramanauskienė

įgudimu, su-

Amerikon. Už 
gausi krūvą

Sellersville, Pa.
širdinga padėka

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie mane sergančią lankė 
ligoninėje ir namuose, pri
siuntė gėlių ir atvirukų.

Ligoninėje, gavus širdies 
priepuolį, išgulėjau ketu
rias savaites dviejų gerų 
gydytojų priežiūroje. Da
bar jau grįžau į namus, bet 
dar esu silpna. Gydytojai 
patarė nieko nedirbti dar 
per du mėnesiu ir gerai sa
ve prižiūrėti.

Dar kartą tariu širdingai 
ačiū visiems už atjautimą 
ligoje. Jūsų užuojauta su
trumpino tas sunkios ligos 
dienas ligoninėje.

B. Ramanauskienė

Jackson Heights mirė 
Helen Kane (Mrs. Healy), 
savu laiku paskilbusi dai- 
nininkė-aktorė.
A.—______________________________

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Onai Jonusek (Žemaitiene)
Mes reiškiame gilią užuojautą jos dukterim, 

sūnui, anūkams, giminėms ir draugams liūdesio 
valandoj.

V. Bullienė
K. Žemaitienė
J. Poškai
0. Vilimaitienė
O. Bachulienė
J. D. Vaitai
A. Galinaitienė
J. P. Barzdavičiai

H. Velikienė
P. O. Malinauskai
S. Gendrėnas
M. Trilikauskienė

L. Bekešiai
0. Griciai
R. Černauskai

1317
North Side,

Pittsburgh, Pa.
I “Vilnies” ir “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus
Spalio 30 d. 3 vai. popiet, 

LDS 160 kp. name, 
Reedsdale st.,
bus laikomas LLD 87 kp. 
susirinkimas.
svarstyta, kaip pasėkmin- 
giau darbuotis Pittsburgh© 
apylinkėje dėl “Vilnies” ir 
“Laisvės” vajuje. Todėl 87 
kuopos komitetas kreipiasi 
į “V.” ir “L.” skaitytojus ir 
rėmėjus dalyvauti šiame 
susirinkime.

Draugai ir Draugės! Mes, 
pažangieji žmonės žinom, 
kiek svarbi mūsų pažangio
ji spauda, katra atneša vi
sokias žinias į mūsų namus. 
Tos žinios yra svarbios ir 
įdomios. Be mūsų lietuvių 
pažangiosios spaudos, mes 
tų teisingų žinių, iš mūsų 
gyvenimo, ir iš Lietuvos 
negautume. Todėl dėkim 
visas pastangas dalyvauti 
virš minėtame susirinkime, 
kur susitarsime, kaip ge
riau paremti mūsų pažan- 
giąją spaudą.

J. K. Mažukna,
LLD 87 kp. sekr.

Jąme bus

Brockton, Mass.
Sekami LDS 67 kuopos 

nariai gauna pašalpą:
Mathew Wallent, Montel- 

los Bakery savininkas, sun
kiai susirgo ir išbuvo porą 
savaičių ligoninėje. Dabar 
gydosi namuose, bet turi 
dažnai eiti į ligoninę, kur 
jam daro “trytmentus”, 
bandydami išvengti opera
cijos.

George Janusevičius tu
rėjo operaciją ant skran
džio spalio 13 d. Brockton 
ligoninėje. Atrodo operaci
ja pavykusi. Aplankius jį, 
sako jaučiasi gana gerai.

Marijona Mastaika serga 
namuose artritu. po dakta
ro priežiūra.

Adolf Yucius taipgi serga 
namuose kojų negalavimu 
irgi daktaro priežiūroje.

Linkiu ligoniams laimin
gai ir greit pasveikti.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted Male

MECHANIC—Tow Motor
Experience reg. Must be able to 

shift work. N. E. plant loca-

CROWN PRODUCTS
Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

work 
tion.

2121

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)

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

McKEAN CARPET CO.
729 McKean St., 

Phila., Pa.
(79-93)

Bridgeport, Conn.
Kas praėjo ir kas bus
Spalio 16 d. įvyko LDS 

74-os kuopos parengimas. 
Svečių prisirinko daugiau, 
negu rengėjai tikėjosi. Bu
vo pilnutė svetainė. Mat, 
Hartfordo Laisvės choras, 
atvykdamas atlikti dainų 
programą, atsivežė suvirs 
20 žmonių, o su pačiais cho
ristais susidarė gražus 
skaičius. Iš Waterburio 
matėsi daug, taipgi buvo ir 
iš kitų miestų.

Dainų programa buvo 
trumpa, bet įspūdinga. Pir
miausia išstojo iš Worces- 
terio moterų duetas — LDS 
naujo prezidento žmona 
Irena ir jo sesutė Helen 
Smith dainavo, paskiau 
Hartfordo Laisvės choras 
sudainavo keletą dainelių. 
O užbaigai naujasis LDS 
prezidentas R. Janulis tarė 
keletą žodžių LDS reikalu. 
Programa buvo trumpa, bet 
žavinti.

Spalio 30 d. įvyksta Wa
terbury, 103 Green St., po 
pietų, vaidinimas linksmos 
operetės “Vestuvės.” Vai
dins Aido choras iš Brook
lyn©. Bridgeportiečiai ren
giasi skaitlingai dalyvauti.

Lapkričio 6 d. Hartfordo 
Moterų apšvietos k 1 ubas 
spaudos naudai rengia pie
tus su programa. Vieta 
157 Hungerford St., Hart
forde. Pradžia 1 valandą. 
Bridgeportiečiai taipgi ža
dėjo dalyvauti.

J. Strižauskas ,

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos susi

rinkimo.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko spalio 3 d., So- 
kof Hali. Jis nebuvo skait
lingas. Tačiau susirinkimas 
buvo geras. Po kuopos val
dybos raportų, sekė iš Lie
tuvos filmų rodymo vakaro 
suruošimo komisijos prane
šimas. Sakė, kad filmų ro
dymo vakaras įvyks šešta
dienį, gruodžio 17 dieną, 
American Legion salėje, 1 
Grace prie Clinton gatvės. 
Mariutė Lynn perskaitė Jo
no Grybo laišką; rašo kad 
sutinka atvažiuoti ir paro
dyti Tarybų Lietuvoje ga
mintus filmus.

Iš rengimo komisijos pra
nešimo išryškėjo, kad susi
darys nemažos išlaidos. Po 
visapusiško apkalbėjimo su
sirinkimas nutarė daryti 
įžangą ir prie filmų duoti 
užkandžius; vakarienės for
moje. Bilietų kaina bus: 
filmų matymas ir vakarienė 
$2.00 ypatai. Tik vakarienė 
arba tik filmų matymas bus 
$1.00 ypatai.

Reikės iš anksto parda
vinėti įžangos bilietus ir, 
žinoma, paruošti maistą. 
Tad komisija kreipiasi į vi
sas mūsų gerąsias šeiminin- 
kęs, kad jūs pagelbėtumėt 
paruošti maistą, pagal savo 
išgalę. Apie tai teks kalbėti 
sekančiame kuopos susirin
kime. Draugė V. Karpavi- 
čienė aukojo $10. širdingas 
jai dėkui.

Apie ligonius, galiu pasa
kyti tiek; Paulina' Jasilio- 
nienė nesveik uoja, tapo 
išvešta į Wilson Memorial 
ligoninę. Kaip ilgai jinai ten 
turės būti, neteko sužinoti. 
Linkiu Poulinai sėkmingai 
ir greitai pasveikti. Tą patį 
linkiu ir visiems kit i e m s 
LDS 6 kuopos sergantiems 
nariams.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 7 dieną S o k oL Hali, 
226 Clinton St. (įėjimas iš 
Jarvis St.) Pradžia 7 vai. 
vakaro. Visi kuopos nariai < 
prašomi dalyvauti.

Onyte Wellus

“Laisvės’” ir “Vilnies” va
jus prasidėjo, bet pas mus 
dar mažai kas nuveikta tuo 
reikalu. Reikia daugiau su
sirūpinti. Prašau visus 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojus man pagelbėti. Ku
rių prenumeratos pasibaigė 
arba baigiasi, atsinaujinki
te tuojau. Jeigu dar nesi
baigusi prenumerata, žino
kite, kad atnaujinus, ji bus 
skaitoma tik nuo tos dienos 
kada pasibaigs dabartinė 
užmokestis.

George Shimaitis

Waterbury, Conn.
Mūsų miestui didelė nau

jiena! Spalio 30 d. bus su
vaidinta operetė “Vestu
vės”, kurią Niujorko Aido 
Choras su gerai išlavintais 
artistais atliks.

Jau labai seniai kaip Wa
terburio lietuviai turėjo per- 
statymą-vaidinimą. Taigi 
nepraleiskite progos — at
silankykite ir praleiskite 
laiką maloniai. Pamirškite 
savo kasdieninius reikalus, 
o sugrįžę į namus, turėsite 
daug ką kalbėti apie ope-

Aš žinau, kad woodburie- 
čiai, nors gana tolokai gy
vena nuo Waterburio, daly
vaus.

W. J. Dūda

Belgradas. — Kalbama 
kad rugsėjo mėnesį čia ne
oficialiai lankysis Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos vadovas Leonidas I. 
Brežnevas, kaip asmeniš
kas prezidento Tito svečias.

Saigonas.—Kalbama kad 
vedama derybos iš vietna
miečių atgauti 19 Amerikos 
lakūnų įkaitais už Ameri
kos paimtų belaisvėn 19 
vietnamiečių jurininkų.

PRANEŠIMAI
CAMBRIDGE, MASS.....

Pranešimas Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo nariam, kad kliubo metinis ban_ 
ketas įvyks Lapkričio (November) 
13 dieną, kaip 1 vai. Nariai, norin
ti dalyvauti bankete, įsigykite bi
lietus iš anksto. Bilietai jau yra 
gatavi. i;

Sekantis susirinkimas įvyks spa
lio 30 d. Galėsite gauti bilietus pas 
kliubo gaspadorių.

A.L.P. Kliubo sekr. S. R.
(81-82)

Argentinoje 30 procentų 
pabrango elektros energija 
ir degalai. Pakilo taip pat 
duonos, kavos ir mėsos kai
nos.

LDS 3-čios APSKRITIES KON. 
FERENCTJA įvyks spalio 30 dieną 
Ozone Park, N. Y., Laisves salėje, 
11 Vai. ryte. Visos kuopos dalyvau
kite —• iš N. Y. ir N. J. valstijų.

Kadangi ši konferencija yra meti
nė, tai turėsime svarbių reikalų ap
tarimui LDS reikalais. Jau dabar 
delegatai pradėkite planuoti naujus 
sumanymus, kad galėtume juos pa
teikti konferencijai. Kurios kuopos 
nedalyvavo praeitoje konferencijoje, 
tai dabar būtinai turėtų dalyvauti.

Pirmininkas A. Skairus 
(81-82) >

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)

OFFSET STRIPPERS

Openings are for steady posi
tions on 2nd and 3rd shifts. Beck 
Offset Color Co., call NJ 665-9008 
or Phila. MA 7-756.

(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

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 Hosnital. Lewiston, Pa., 
17044. (79-81) 1

CLERK—TYPIST
Operate electric typewriter.

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

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

(80.86)

WOMAN to cook dinner for three . 
people, 5 nites week, 5 to 7 PM. 
Mon. thru’ Fri. Prefer someone liv
ing in or near the Shawmont Apts. 
7841 Ridge Ave., Roxborough or 
conv. to “A” bus. Call IV 2-0817 
evenings. (81-82)

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

/
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12 gaisragesių 
žuvo gaisre

Baisi tragedija ištiko New 
Yorko gaisragesius, prie 
vieno gaisro žuvo 12 gaisri
ninkų; prie gaisro komer
ciniame pastate, kur mo
mentaliai gyventojų gyvy
bėms grėsmės nebuvo.

žuvusieji dauguma po- 
jauniai žmonės, Long Is
land gyventojai. Tragedijos 
sukrėstos pasiliko 12 našlių 
ir 32 vaikai. Kartus bus jų 
gyvenimas ilgus metus.

Dėl ko tragedija Įvyko, 
kilo visokių spėliojimų. Ma
joras Lindsay, kuris veik 
visą stebėjo išdegusiame 
pastate ieškojimą žuvusių
jų, įsakė visapusiai tyri
nėti.

ši miesto gaisragesybos 
departmente nelaimė yra 
didžiausia 101 metų gyva
vimo laikotarpiu. Pirmesnė 
didžiausia nelaimė įvyko 
1932 metais, kuomet žuvo 
šeši gaisragesiai gesindami O prieš visus tebestovi 

klausimas: dėl ko tragedi
ja ivyko? Kur garantija, 

Eksplozijos vienus kad ateityje nepasikartos?

apartmentiniame viešbuty
je dažų sandėlyje kilusį 
gaisrą.

Spalio 30 visiems 
Svarbi diena

Tą šeštadienį ir sekma
dienį įvyksta keli svarbūs 
veiksmai, idėl kurių kiek
vienas, kas tik gali atsisto
ti, turėtų būti “ant kojų”, 
kad bent vidutiniškai galė
tume atlikti savo užduotį.

Spalio 29-os popietę 1:30 
ivyks labai įdomi ir svarbi 
konferencija 702 8th Avė., 
New Yorke. Kviečia drau
gijų atstovus ir svečius:

Spalio 30-os 1 vai. pietūs, 
angliškojo liaudies laikraš
čio The Worker metinis 
banketas Riverside Plaza 
Terrace, 253 W. 73rd St., 
New Yorke.

Kadangi Aido choras ir 
būrys choro bičiulių bus iš
važiavę j Waterbury ten 
koncertuoti, neišvažiavusie
ji prašomi visomis išgalė
mis kooperuoti sulyg išga
le, kad vietinės mūsų par
eigos neliktų apleistos.

Flushing, L L, N. Y.
Mirė Augustas Velička

Augustas buvo kilęs iš 
Veliuonos parapijos, vedęs 
Uršulę Vaiciekauskaitę iš 
Seredžiaus. Visą laiką, nuo 
pat atvykimo Amer ikon, 
gyveno Gilbertville, Mass. 
Mirė sulaukęs 74 metų.

užmušė, kitiems užvertė 
gelbėjimosi takus.

Dabartinis gaisras įvyko 
vėlai spalio 17-os vakarą 
prekybiniame pastate ant 
22nd St. prie Broadway, 
Manhattane. Jie žuvo vais
tinės grindims įlūžus, kar
tu į liepsnojantį žerųesnįjį 
aukštą įgriuvo ir gaisrage
siai. Daugelis klausia, dėl 
ko šis pavojus nenumaty
tas. Kiti aiškina, kad apa
čioje galėjęs būti neįžiūrė
tas ilgalaikis degimas, vi
siškai susilpninęs grindis.

Tuo tarpu tragedijos 
ištiktis šeimos rūpinasi 
savųjų laid o t u v ė m i s ir 
grėsmingai liūdna ryt-die- 
na. Majoras įsakė liūde
sio dienomis visas vėlia
vas nuleisti. Gaisragesiai 
pradėjo rinkti fondus žuvu
siųjų bendražygių šeimų 
paramai.

ŠĮ SEKMADIENĮ DIDE
LIS SAMBŪRIS

Dešimtą valandą ryto pra
sidės LLD antrosios ap
skrities konferencija.

Trečią valandą po pietų 
labai įdomių filmų rody
mas. Plačiai matysite Ta
rybų Lietuvos dabartinį gy
venimą ir veiklą. Kviečia
me Didžiojo New Yorko ir 
apvlinkės visuomenę atsi
lankyti.

Vieta: — Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. (Lefferts trau
kinio Oxford stotis).

LLD 2-os Apskrities 
Komitetas

Praėjusi rugpiūtį New 
Yorko mieste buvo 172,800 
bedarbiu, užsiregistravusių 
darbo ieškančiais. Dirban
čių viso buvo 4,002,100.

PARSIDUODA REPUBLIC BAR & GRILL
Igno Sutkaus Įstaiga

Gera kampinė vieta, visada daug publikos aplinkui 
ir lietuviais apgyventa vieta. Puikios įeigos, kostumerių 
yra nuo ryto iki vidurnakčio.

Smulkesnes informacijas suteiksime asmeniškai. Par
davimo priežastis — savininko vėlyvas amžius.

Kreipkitės:
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tarp Union Avė. ir Hooper St.
Telefonas EV 4-8969

Mačiau komedijantų 
repeticijas

Kaip jau buvo pranešta, 
LLD 24 kuopa rengia juo
kų vakarą kuris įvyks lap
kričio 27 dieną “Lai s v ė s” 
salėje. Ir ot, man pasitaikė 
matyti šio juokų vakaro ko- 
medijantų repeticijas. Atro
do, kad bus daug gardaus 
juoko, nes ir repeticijose 
negalima buvo išsilai k v t i 
nuo juoko. O jie mat vaidins 
net 6 komiškus vaizdelius, 
kuriuos režisuoja komikas 
Jonas Juška.

Taigi. iš anksto ga 1 i m a 
•sakyt, kad bus verta jų vai
dinimą matyti ir gardžiai 
pasijuokti. Nei vienas ne
praleiskite šios progos.

Repeticijose buvęs

Padėka
Norime išreikšti mūsų 

nuoširdžią padėką drau
gams, kurie dalyvavo mū
sų mylimos motinos-uošvie- 
nės, močiutės Onos Dobi- 
nienės šermenyse ir laido
tuvėse.

Nepamirštame ir tų ge
rųjų draugu, kurie prisiun
tė gėlių, užuojautos korte
lių, arba žodžiu išreiškė 
mums užuojautą.

Dėkojame Ievai Mizarie- 
nei už jos gražią ir jaudi
nančią kalbą.

Dėkojame S. Sasnai ir O. 
černevičienei už jų paslau
gas, ir Lilijai Kavaliauskai
tei už pranešimus mums 
asmeniškai ir spaudoj e. 
Taipgi didelis ačiū mūsų 
mamtytės draugams, kurie 
atėjo į koplyčią, išreiškė pa
garbą, ir tiems, kurie paly
dėjo į kapines.

Tas viskas pasiliks mūsų 
mintyse ilgai ilgai. Dar sy
kį ačiū visiems.

Algirdas, sūnus 
Mary, marti 
Christine, anūkė

Viešbučių muzikantų 
streikas baigėsi

Po ilgų derybų ir nesusi- 
derėjimo American Federa
tion of Musicians Lokalas 
802 spalio 16-ą pagrasino 
streiku. Tą patį vakarą 
pradėjo pikietuoti tūlus 
viešbučius, kuriuose naudo
jama gyvoji muzika progra
moms ir šokiams.

Kai kurie viešbučiai su
spėjo atskirai susitarti su 
muzikantais pirm progra
mų laiko. Streike atstovau
jami 115 grojančių 32-juose 
viešbučiuose ir 140 — rink
tiniuose klubuose.

Vyriausi reikalavi m a i : 
penkių dienų savaitės, da
bar dirba 6; po $20 algos 
priedo prie dabartinių $147 
savaitei, taipgi atostogų su 
alga, ir pensijų.

LAISVES OPERET IŠKAS KONCERTAS
Worcesterio Aido Choras su savo talentais suvaidins 

ištraukas iš Stasio Šimkaus Operetes “Išeivis”
Worcesterio Aiido Choro solistai, duetistai ir aktoriai

Albinas Daukšys
Antanas, Jono draugas

Irėha Janutiene
motinos rolėje

Jonas Sabaliauskas
Jonas jos sūnus

Ona Dirvelienė
Ievutė, Jono sužiedotinė

Jonas Dirvelis 
Worcesterio

Aido choro mokytojas

Paskiausios žinios skel
bia, k a d 3 dienų streikas 
baigėsi muzikantų laimėji
mu.

DAUGIAU PUOLA 
ROOSEVELT

Demokratų partijos kan
didatas į N. Y. valstijos gu
bernatorius O’Connor ir jo 
šalininkai rinkiminių ginčų 
smarkiausias kanuoles at
suko į Liberalų partijos ir 
pažangesniųjų demok r a tų 
remiamą kandidatą Roose- 
veltą. Tik smulkesnieji bar
neliai palikti respublikonų 
kandid a t u i gubernatoriui 
Rockefelleriui pakritikuoti.

New Yorke mirė Eliza
beth N. Graham (Elizabeth 
Arden), sulaukusi 81 metų. 
Ji pagarsėjo ir daug' mili
jonų susikrovė prekiauda
ma grožio priemonėmis.

Jonas Lukas 
vadas, išvežantis keleivius 

į Ameriką

Įvyks Se kmadienį

Lapkričio 13 November 

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

(Greenpoint dalyje)

Pradžia 3 vai. Popiet Įėjimas $1.50

Apthekeris pradėjo 
rinkimus su daina

Nepriklausomas Peace Į 
and Freedom kandidatas į 
kongresmanus iš Brooklyno 
12-ojo kongresinio distrik- 
to pradėjo savo kampaniją 
su daina. Taikos gynėjui 
kandidatui vargiai ir mažai 
teprieinamos tokios lengva
tos kaip televizija, radijas. 
Bet jį myli apylinkės gy
ventojai ir jiems papasako
ti apie savo programą jis 
su būriu darbuotojų išva
žiavo pas balsuotojus sunk
vežimiu.

Sunkvežimiu, be kitų, ke
liavo gitaristas liaudies dai
nininkas Davė Laibman. 
Sustojus pasikalbėti su gat
vėse sutiktais žmonėmis, jo 
palydovai dalijo lapelius, o 
kandidatas Apthekeris at- 

< sakinėjo į klausimus. O 
klausimu buvo visokiu. Jo v C

1 A

Bill-William Dupsha
Kaimo 

Versliu inkus 

atsakymams pritarimas di
delis. Pirmoje išvykoje jie 
turėjo mitingus penkiose 
vietose.

Tiesa, kai kur radosi pus
berniuku, kurie šaukė “ru- 
žavasis,” bet vyre s n i e j i 
juos sudraudė, kad netruk
dytų klausytis Apthekerio 
atsakymo.

Tūlas klausė: “Ar ne tie
sa, kad Pietų Vietname yra 
northvietnamiečių ?”

“Taip”, atsakė kalbėto-r 
jas, “apie trisdešimt tūks
tančių, bet jie ten yra dėl 
to, kad J. Valstijos ten pa-, 
siuntė 317 tūkstančiu savo 
kariuomenės”.

Apthekeris yra aiškiai pa
sisakęs už baigimą karo 
Vietname.

Jersey valstija planuoja 
įvesti mokesti ant Garden 
State Parkway 21 mylios 
ruožte, kur lig šiol b u v o 
nemokama.

1 
r

Richard Janulis 
lietuvis, buvęs Amerikoj

Velička buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas.

Giminių turėjo Brockto- 
ne, bet jau visi išmirę, tik 
dar paliko tolimi giminės 
Jakaičiai Flushing, N. Y., 
ir keli draugai Worceste- 
ryje, Safrončikai ir Anta
nas su žmona T ą m k u s . 
Rugsėjo 10 juos visus dar 
aplankiau ir keletą valan
dų pasikalbėjome, o pas 
kūmus Tamkus keletą nak
tų ir pernakvojome.

Velionio žmonai Uršulei 
Veličkienei reiškiame gilią 
užuojautą.

Jų giminaičiai
John ir Elzbieta 
Jakaičiai 
Flushing, N. Y.

SPECIALES ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
Ant Dovanų

AUTOMAŠINOS Į U.S.S.R.
.Mums džiugu pranešti apie speciales švenčių kainas, 
įvykdomos dabar. Mes priimsime užsakymus dovanų 

dėl automašinų sekamai:

Brooklyno Aido Choras su savo tai entais atliks
Pirmąją dalį programos, kuri bus įspūdinga, vadovaujant Mildred Stensler.

New Yorkas. — Preziden
tas Johnsonas praeitą tre
čiadienį lankėsi čia, kad pa
dėti demokratui O’Con- 
norui jo kampanijoje į gu
bernatorius.

2101 - “VOLGA” GAZ-21 R $2365.19
2102 - “VOLGA” GAZ-21 US $2553.70
2103 - “MOSKVITCH” 408 E $1954.88
2103 - “MOSKVITCH” 408 $1759.39
2104 - “ZAPOROZHETZ” ZAZ-965A $957.60

Šios specialės kainos įvykdomos tik iki

GRUODŽIO 15,1966
Greitai siųskite užsakymus pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tel. 228-9547

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

kvarteto mokytoja

Victor Becker
Solistas, baritonas

M

Nellie Ventienč
solistė, sopranas

Aido Choro Moterų Kvartetas — Nastė Buknienė, Nellie Ventienė, Ona Čepulienė ir Koste Rušinskienė, 
vadovaujant Mildred Stensler, taipgi dainuos.




