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KRISLAI
Maniloje.
“Pamiršo” kas buvo.
Pradžia gera.
Mūsų patriotai.

Rašo R. Mizara

Kai skaitytojai šiuos krislus 
skaitys, konferencija Filipinų 
respublikos sostinėje, atrodo, 
bus jau įpusėjusi. Joje vado
vaujamą vaidmenį atlieka '

• prezidentas Johnsonas.
Tūli politiniai stebėtojai 

mano, jog Manilos konferen
cija viešai suriks “už taiką’’ 
Pietryčių Azijoje, o slaptai 
tarsis, kaip praplėsti karą 
Vietname, kaip jį labiau “pa
gyvinti.”

Yra žmonių, kurie nieko 
neišmoksta ir nieko nepamirš
ta; yra šalių, kurių taip pat 
nei praeitis neigi dabartis ne
pamoko.

Antai Filipinų valdžia nu
tarė padėti Amerikai kariau
ti prieš liaudiečius Vietname.

Filipinų respublika — daili 
šalis ir didelė. Ją sudaro apie 
7,000 didelių ir mažų salų. 
Vulkaninga, bet gamtiškai 
turtinga. Gyventojų — apie 
31 milijonas. Nedidelis žmo
nių skaičius lobsta, o milijo
nai skursta, vargsta. Katalikų 
bažnyčia tebeturi susigrobusi 
milžiniškus žemių plotus ir 
piestu šoka prieš bet kokią 
žemės reformą.

Ispanai kolonistai Filipinų 
salas plėšė nuo 1565 iki 1898, 
o nuo tada pasiėmė šalį “lais
vinti” Amerikos kolonistai, ir 
laisvino iki 1946 metų.

Nors Filipinų respublika — 
nepriklausoma, bet ten vieš
patauja JAV kapitalas ir jam 
užtikrinta teisė ir laisve po
nauti iki 1974 metų.

Kai Amerika šalį okupavo, 
Filipinų patriotai pradėjo 
prieš “laisvintojus” partizani
nį karą, — visai panašų į tą, 
koks šiandien vyksta Vietna
me. Anot vieno žurnalo, kare 
žuvo apie 4,165 amerikiečiai 
ir apie 20,000 filipinų parti
zanų.

/Praėjusio amžiaus gale į 
Ameriką atvyko mano brolis 
Antanas. Nedarbas, skurdas 
vertė jį stoti į JAV kariuome
nę. Antanas buvo pasiųstas į 
Filipinų salas.

Prieš 65 metus jis rašė 
mums laiškus, baisiomis spal
vomis piešdamas tai, kas ten 
tuomet darėsi. Kadangi Mer
kinės vargonininkas turėjo 
gerą baritono balsą, tai tėvas 
Antano laiškus duodavo jam 
garsiai skaityti; prie švento
riaus vartų susibūrę dzūkai 
godžiai klausydavo.

Akli Filipinų respublikos 
vadovai su prezidentu Marcos 
priešakyje “pamiršo”, kaip 
jų tėvai pasišventusiai kovojo 
už tautinę laisvę ir nepriklau
somybę. Jie šiandien visaip 
pataikauja imperialistams, ir 
padeda agresoriui kariauti 
prieš Vietnamo patriotus, 
prieš liaudį, besisiekiančią 
šviesesnės dienelės.

Na, o mūsų laikraščio va
jaus pradžia visiškai gera. Jei 
taip eis, kaip prasidėjo, 
zultatais džiaugsimės visi.

Nenoriu administracijai už- 
ėgti už akių, bet galiu 
kyti, jog atsiranda žmonių 

su stambiomis sumomis — vis 
tam, kad greičiau sukeltume 
$10,000 fondą. Matysite at- 

' v skaitose.
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Pažymėtina ir tai: Ilgame
tis spaustuvininkas Vincas Ru
daitis per daugiau kaip 55 
metus dirba spaudoje — ka- 

Vil- 
, o 
• la-

daise “Kovoje”, vėliau 
nyje”, paskui “Laisvėje 
dabar ir vėl “Vilnyje”, -
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Naujoji Zelandija sutiko 
šaltai prez. Johnsoną

Vėl krizė Saigono 
ministrų kabinete

Izraelis ir Sirija įspėjo 
viens kitą karo žingsniais

Prieš atvykstant Naujo-Atlekiančias. — Naujosios ......._______ ___
Zelandijos spauda, ir pačios j jon Zelandijon, prez. John- 
Amer i k o s korespondentai 
pripažįsta, kad prezidentas 
Johnsonas čia sutiktas šal
tai. Minios gatvėse buvo 

i žymiai mažesnės, negu ti
kėtasi. Demo n s t r a n t a i 
prieš Johnsoną ir prieš ka
rą Vietname reiškėsi visur, 
nors policija bandė nepri
leisti jų arti svečio.

Judėjimas už taiką Viet
name Naujojoje Zelandijoje 
stiprus. Nors Darbo parti
ja oficialiai nesmerkia to 
karo, galingas tos partijos 
kairysis sparnas bendradar
biauja su komunistais ir 
kitais pažangiečiais taikos 
judėjime. Kadangi Naujo
sios Zelandijos valdžia jau 
vra pasiuntusi kai kuriuos 
karinius junginius Vietna
me, gyventojuose yra daug 
baimės, kad valdžia rengia
si siųsti daugiau.

Siūloma perkelti J. T. 
į mažiukę Kipro salą
Jungtinės Tautos...-*:. Kai 

kurios Azijos ir Afrikos 
delegacijos pradėjo kampa
niją už Jungtinių Tautų

Kai

sonas buvo apsistojęs Sa
moa saloje, Amerikos ko
lonijoje. Čia jam buvo su
rengtas tradicinis poline- 
ziškas sutikimas: pusnuo
gės merginos šoko, jis bu
vo apibarstytas rožių la
pais ir t. t.

Washingtonas. — Marinų 
korpuso štabas praneša., 
kad visi korpuso lakūnai ir 
pėstininkų dalinių karinin
kai, žemiau pulkininko 
laipsnio, kurie turėtų dabar 
teisę pasitraukti iš tarny
bos, turės pasilikti dar me
tams. Stebėtojai sako, kad 
tas patvarkymas išleistas, 
nes didelis skaičius marinų 
karininkų, kurie eina tar
nybą Vietname, prie pirmos 
progos nori pasitraukti j 
civilinį gyvenimą.

Saigonas. — Prieš pat 
Manilos konferenciją, ku
rioje prezidentas Johnso- 
nas norįs parodyti, kokia 
tvirta Vakarų pozicija Pie
tų Vietname, nauja kri
zė sprogo pačiame Saigone. 
Paties Ky klikos kabineto 
septyni ministrai pasitrau
kė. Jie visi civiliniai, ir jie 
kaltina, kad pats Ky ir ki
ti kariškiai visai neklauso 
civilinio kabinę to, valdo 
sauvališkai, pavertė kraštą 
“policine valstybe.”

Pasitraukusių ministrų 
tarpe yra vice-prem j e r a s 
Nguyen Luu Vien ir finan
sų ministras Au Truong 
Tanh. Abu privalėjo daly
vauti Manilos konferencijo
je, bet aišku, jų dalyvavi
mas darosi negalimas.

Visi pasitraukusieji 
ne tik civiliniai, bet ir 
tiečiai. tai yra,vietiniai
tu Vietnamo gyventojai. 
Jie sako, kad Ky ir keli jo 
pakalikai kabinete, ypatin
gai aukšti kariškiai, visi 
yra šiauriečiai, tai yra, re
akciniai pabėgėliai iš Liau
dies (Šiaurės) Vietnamo.

■ Nesutikimai pras i d ė j o 
Ky kabinete nrieš kelias 
savaites. Tada Ky isakė po
licijai suimti sveikatos rei-

ys 
pie- 
Pie-

Atstovą butas kliudo 
palengvintai prekybai
Washington s.—Kaip ži

nia, prezidentas Johnsonas 
neseniai pasiūlė Kongresui, 
kad eilė aprubežiavimų, ku-

perkėlimą iš New Yorko ne j rie egzistuoja JAV įstaty- 
į Ženevą ir pe į Paryžių, muose prekybos, su soęialis- 
o į mažiukę Kipro salą. Jie 
tą siūlymą remia tokiu aiš
kinimu :

Kipro sala, kuri randa
si Rytinėje Viduržemio jū
ros dalyje, į Pietus nuo 
Turkijos ir į Vakarus nuo 
Libano, randasi arti trijų 
kontinentų: Azijos, Afri
kos ir Europos (Graikija 
visai netoli). Kipras tokiu 
būdu stovi kaip ir kryžke
lėje tarp trijų civilizacijų. 
Kipras taipgi yra religijų 
kryžkelė — krikščionybė ir 
islamas ten susieina. Klima
tiniai Kipras irgi labai tin
kamas, nes klimatas jaukus, 
sausas, neperdaug šiltas 
šiauriečiams, neperdaug 
šaltas Afrikos ir Pietų Azi
jos žmonėms.

• DerliusHong Kongas.
Kinijoje šiais metais men
kesnis, negu bet kada pas
kiausių penkerių metų bė
gyje.

bai gerai žino mūsų laikraščių 
būseną.

Ir štai gerasis Vincas, įžen
gęs jau į devintąjį amžiaus 
dešimtmetį, paskiria po šimtą 
dolerių “Vilniai” ir “Laisvei”!

Kitas taip pat ilgametis mū
sų spaudos darbuotojas, kaip 
jis pats vadinasi, Maksimiškis 
S. V., paskiria “Laisvei” $55 
— po vieną dolerį už kiekvie- 
nerius išgyventus metus!

Kol tokie žmonės stovės 
prie mūsų spaudos, ji gyvuos!

Kaip andai minėjau, mūsų 
vajus privalo būti platus. Ten
ka tvirtinti ne tik “Laisvę”, ne 
tik “Vilnį”, ar “Liaudies Bal
są”, o ir mūsų organizacijas: 
LLD, LDS, LMS!

Tebūva didžiulis ir vaisin
gas kultūriniam frontui tvir
tinti užmojis!

kalų ministrą. Jis laikytas 
dieną kalėjime, paskui pa
leistas.

Apart vice-premjero ir 
finansų ministro, iš kabine
to pasitraukė gerbūvio, 
transporto, apšvietos, darbo 
ir jaunimo reikalų minist
rai.

(Hanojaus radijas sakė, 
kad Ky ministrų rezignavi- 
mas rodo, kad jo klikos ba
zė darosi visai neįmanomai 
siaura.

“Kaip 
valdžia, 
džiausią
kaltina kaip veikiančią 
prieš gyventojų gerbūvį?”

Hanojus sakė: 
ilgai gali laikytis 
kurios pačios di- 
ministru dalis ją

Oslo. — Norvegijos par
lamentas n usd r endė, kad 
šiais metais niekas negaus 
Nobelio taikos premijos. 
Kitos premijos bus išduo
tos. Literatūros premija 
teko Izraelio rašyt o j a m s 
Šmueliui Josefui Agnonui ir 
Nelei Sachs.

Norvegijos parlamentinė 
komisija sprendžia, kas 
gauna Nobelio taikos pre
miją, o Švedijos parlamen
to komisija sprendžia apie 
visas kitas Nobelio premi
jas.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjeras Levis Eškolas 
pasakė kalbą, kurioje ofi
cialiai kaip ir pasiūlė Siri
jai nepuolimo paktą, bet 
faktinai grafino karine in
vazija. Jis sakė, kad Sirija 
gali pasirinkti: jeigu ji no
ri taikingai sugyventi su 
Izraeliu, Izraelis pasirašys 
nepuolimo paktą su Damas
ku “kad ir rytoj.” Bet jei
gu Sirija tęs savo priešin
gumo Izraeliui politiką, sa
kė jis, “Izraelis imsis ati
tinkamų žingsnių.”

Premjero Eškolo kalba 
čia suprantama kaip atvi
ras grasinimas Sirijai. Da
masko radijas iš savo pu
sės atsakė, kad jeigu Izra
elio karo jėgos kokioje 
nors “baudos ekspedicijoje” 
pereis Sirijos sieną, Sirijos 
karo jėgos nesivaržys 
smogti giliai Izraelio terito
rijom

Kritikavo Goldbergą
Jungtinės Tautos. — Tuo 

tarpu, kai Izraelio ir Siri
jos santykiai aštrėja, Siri
jos delegatas Jungt i n ė s e 
Tautose George J. Tomeh 
pasakė kalbą, kurioje kri
tikavo Amerikos delegatą 
Goldbergą. Jis sakė, kad 
Goldbergas negali būti be
šališkas tarp Izraelio ir Si
rijos, nes tik prieš kokius 
metus save apibūdino kaip 
“sionistą dvasioje.” Gold
bergas, kuris žydų tauty
bės, tada sakė, kad “dvasi
nis ir kultūrinis palikimas, 
kuriame jis išaugo, reiškia
si sionizme.”

Atsakydamas Sirijos de- 
degatui, Goldbergas aiški
no, kad jis kai bedamas 
Jungtinėse Tautose reiškia 
ne savo asmenišką, o JAV 
delegacijos nuomonę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Praėjusią 

savaitę baigė savo darbus 
JAV 89-asis K o n g r e s as. 
Lapkričio 8 dieną mūsų ša
lies piliečiai rinks naują — 
90-ą j į—Kongresą.

tinėmis šalimis klausimu, 
būtų panaikinta. Preziden
tas siekė, kad prekyba tarp 
Amerikos ir Rytų Europos 
socialistinių šalių, ypatingai 
Tarybų Sąjungos, būtų pa
lengvinta.

Bet Kongreso Atstovų bu
tas nusprendė kitaip. Res
publikono kong r e s m a n o 
Paul Findley '(iš Illinois) 
iniciatyva, butas 167 balsais 
prieš 121 nubalsavo, kad 
E k s porto-importo bankas, 
pusiau valstybinė įstaiga, 
neturi teisės finansuoti bet 
kokią prekybinę transakci
ją tarp JAV ir socialistiniu 
šalių. Findley agitavo už 
toki draudimą, sakydamas, 
kad kol socialistiniai kraš
tai solidarizuojasi su Šiau
rės Vietnamu, kol teikia 
tam kraštui militarinę pa
galbą, nadėti prekybai su 
Rytų Europos kraštais, 
faktinai reiškia padėti ko
munistams pasauliniu mas
tu.

100 gyventojŲ žuvo 
Peruvijos drebėjime
Lima.—Žemės drebėjime, 

kuris nusiaubė centrinę Pe
ruvijos pakrantę, žuvo apie 
100 žmonių, o daug dau
giau sužeista, Calao mieste
lyje vietinė bažnyčia su
griuvo ir griuvėsiuose žu
vo dešimtys žmonių. Šalies 
sostinė Lima liko nepalies
ta.

Peruvijos prez i d e n t a s 
Belaunde Terry, kuris kon- 
feravo su Bolivijos prezi
dentu Barrientosu, atsisku
bino namo.

ĮVAIRIOS žinios
Freehold, N. J. — Artinasi 

teismo procesas; bus teisia
mas d-ras Gari A. Coppo- 
lino, kaltinamas nužudymu 
savo kaimyno leitenanto 
pulkininko W i 11 i a m o Ei. 
Farber. Įvelta ir pulkininko 
našlė, kuri būk tai pasa
kiusi valdžios šnipams : 
“Aš bandžiau savo vyrą 
nunuodyti, bet negalėjau, 
tuomet po mano akių d-ras 
Coppolino jį p a s m a u gė.” 
Tas pats daktaras kaltina
mas ir dėl jo žmonos (Flo
ridoje) nužudymo. O kai 
jo žmona, taip pat medici
nos gydytoja, iš gyvųjų 
tarpo buvo pašalinta, tai 
daktaras vedė ne pulkinin
ko našlę, o kažkokią gyva
našlę, turtingą damą.

Bukareštas. — Amerikos 
Kompar t i j o s lyderis Gus 
Hali ir Rumunijos Kompar
tijos lyderis Ceausescu iš
leido bendrą pareišk imą, 
kuriame tarp kitko sakoma, 
kad visos pasaulio komunis
tų partijos yra pilnai sa
vai m i n g o s'ir bendradar
biauja tik savanoriškai pa
sikeisdamos viena kitos pa
tyrimais.

Capetown, Pietų Afrika. 
— Aukščiausiasis Capetow- 
no teismas nutarė Dimitrio 
Tsafendas, kuris nudūrė 
peiliu P. Afrikos ministrų 
pirmininką Verwoerdą, yra 
pamišęs, todėl jo reikią ne
žudyti, bet uždaryti visam 
amžiui į bepročių namus.

■

New York. — Iš dauge
lio miestų pranešama apie 
tai, kad šeimininkės pradė
jo kilti prieš aukštas kai
nas. Moterys skelbia boiko
tą krautuvėms, kurios ke
lia pro d u k t a m s kainas. 
N a u d o d a miesi infliacija 
(dolerių atpiginimu), tūli 
krautuvių savininkai skubi
na kelti kainas.

i--------
New Yorkas. — Erotinis 

(apie lytinius dalykus daug 
rašas) žurnalas “Playboy,” 
kurio pren u m e r a t a yra 
$8 metams, turi specialią 
nuolaidą dvasininkams: jie 
gali tą žurnalą išsirašyti 
tik už $2 metams. Bet jie 
turi savo prenumeratą at
siųsti ant oficialaus bažny
čios popieriaus.

Miaskva. — Rugsėjo 19 d. 
Tarybų Sąjunga paleido į 
erdvę du satelitus. Palei
dimą stebėjo soocialistinių 
šalių atstovai. Tarp euro
pinių socialistinių šalių at
stovų buvo ir Mongolijos, 
ir Kubos delegatai.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Elr h a r d a s 
įspėjo Vakarų Berlyno bur
mistrą Brandtą, kad jis ne
turėtų “tiek draugauti su 
Sovietais.” Mat, Brandtas 
lankėsi Rytų Berlyne, kur 
pietavo pas tarybinės įgu
los komandantą.

Afferan, Wales, Anglija.-- 
Šį anglies rajono miesčiuką 
užgulė baisi nelaimė: ang
lies atmatų kalnas užgriuvo 
ant Afferano miestelio mo
kyklos bei kitų namų. Žuvo 
arti dviejų šimtų žmonių,— 
daugiausia mokyklinio am
žiaus vaikų. Kai šitie žo
džiai rašomi, darbininkai 
dar rausiasi, ieškodami la
vonų.

Londonas. — Mirė d-ras 
Hewlett Johnson, sulaukęs 
92 metų amžiaus. Jis buvo 
dvasininkas, Canter būrio 
katedros djakonas. D-ras 
Johnsonas buvo geras Ta
i’y bų Sąjungos bičiulis ir 
parašė apie ją įdomią kny
gą “Soviet Power.”

Manila, Filipinų Respub
lika. — Atvyko Čion prezi
dentas Johnsonas. Jis grį
žo aplankęs Naująją Zelan
diją ir Australiją. Sydnė- 
juje, Australijos mieste, 
Johnsoną labai pasmerkė 
karo Vietname priešinin
kai, demonstruodami prieš 
prezidentą miesto gatvėse. 
Maniloje prasidėjo konfe
rencija, kurioje dalyvauja: 
Australija, Naujoji Zelan
dija. Pietų Vietnamas, Pie
tų Korėja, Tailandas, Fili
pinai ir JAV.

Cincinnati, Ohio. — Čia 
kažkoks piktadarys įsiveržė 
į 81-erių metų amžiaus Miss 
Rose Winstel butą, ją iš
prievartavo ir pasmaugė. 
Tai jau penkta moteris Cin
cinnati mieste buvo šitaip 
užmušta per pastaruosius 
dešimt mėnesių. Spėjama, 
jog tai atliko vienas ir tas 
pats sadistas. Policijai įsa
kyta dirbti 12 valandų per 
dieną, kol suras piktadarį.

Lisbonas, Portugalija. — 
Valdžia suareštavo tris so
cialistų veikėjus, kaltinda
ma juos veikla prieš fašisto 
diktatoriaus Salizaro 
džią.

val-

kad 
at- 

Ta-

Paryžius.—Manoma, 
netrukus į Prancūziją 
vyks oficialiam vizitui 
rybų Sąjungos vadovai: 
Brežnevas, Kos y g i n a s ir 
Podgornis. Kai pavasarį 
T. Sąjungoje lankėsi pre
zidentas de Gaulle, tai jis 
užkvietė visus juos tris at
vykti į Prancūziją viešna- 
gėn, kad būtų galima toliau 
ir smulkiau pasitarti apie 
bendruosius paša ulinius 
reikalus.

Berryville, Va. — Čia sa
vo dvare mirė Demokratu 
partijos lyderis, buvęs JAV 
senatorius, Harry F. Byrd, 
sulaukęs 79 metų amžiaus.

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai palei
do naują laivą i Mėnulį, 
pavadintą “Luna” 12.” Ko
kia šio laivo misija bus, su
žinosime vėliau.

Maskva. — Pasibaigė de
vynių tarybinio bloko vals
tybių atstovų konferencija, 
besitęsusi savaitę laiko. 1

Maskva. — Laikraštis 
“Pravda” rašo, kad prezi
dento Johnsono kelionė 
Azijoje yra holi v u d i š k a 
propaganda už tai, kad na
mie (JAV) žmonės balsuo
tų už Demokratų partijos 
kandidatus. Taip pat John
sonas, sako “Pravda,” nori 
savo imperialistinę politiką 
pateisinti užsienyje.

700 laikraštininkų
Washingtonas. — Sako

ma, kad net apie 700 laik
raštininku iš visų pasaulio 
kampų seka paskui Johnso- 
ną jo kelionėje po Naująją 
Zelandiją, Australiją ir Fi
lipinus.

c ■, £
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Balsavimy diena tik už 
dvieju savaičių

TAIP, KONGRESINIAI RINKIMAI įvyks lygiai po 
dviejų savaičių—lapkričio 8 dieną. Einant JAV Kon
stitucija, bus renkami visi kongresmanai ir trečdalis se
natorių. Einant įvairių valstijų konstitucijomis, kai kur 
bus renkami gubernatoriai, taip pat valstijų seimelių 
deputatai. Nors tai bus ne prezidentiniai rinkimai, bet 
jie visvien svarbūs, reikšmingi mūsų kraštui ir pasau
liui.

Kai kuriose valstijose bus renkami gubernatoriai. 
Niujorko valstijoje, pavyzdžiui, “grumiasi” net trijų 
partijų (kalbame apįe didesniąsias) kandidatai: Nelsonas 
D. Rockefelleris (respublikonų), Frank O’Oonnoris (de
mokratų) ir Franklin D. Roosevelt Jr. (liberalų).

Kalifornijos valstijoje: kandidatuoja dabartinis (de
mokratų) gubernatorius Edmund G. Brown ir respubli
konų—akto] ius Ronald Reagan.

Marylando valstijoje į gubernatoriaus vietą kan
didatuoja demokratų partijos George P. Mahoney (ra
sistas) ir respublikonas — Spiro T. Agnew.

Kitose valstijose dalykai panašūs—pav., Michigane, 
Massachusetts ir kt. rinkiminės kampanijos metu vyks
ta aštri (žodžiais) kova, bet ji nėra principinga. Ji ne
užkabina pačių esminių klausimų, problemų, stovinčių 
prieš visuomenės akis.

Svarbiausias dalykas, be abejonės, šiandien yra 
karas Vietname. Tačiau jo nei Rockefelleriai, nei 
O’Connoriai, nei Rooseveltai nediskusuoja. Abidvi di
džiosios partiijos, jų vadovai, susitarė rinkiminėje kam
panijoje karo Vietname neliesti!..

Jie kai kur kalba už tai, kad, girdi, reikią vesti karą 
prieš skurdą, reikią padėti žmonėms, gyvenantiems bai
siame nedatekliuje, bet kaip padėti?

Apskaičiuojama, jog per vienerius metus JAV išlei
džia apie 20-25 bilijonus dolerių karui vesti Vietname. 
O kiek žmonių žūsta, kiek tampa sužeista jaunų vyrų, 
pasiųstų ten kariauti?. Kai tenka finansuoti tokį iškas- 
tingą karą, koks vedamas Vietname, tai apie ryškią 
kovą su skurdu tegali būti tik kalbama.

TIESA, KAI KUR kandidatai į JAV Kongresą ne
vengia kalbėti apie karą Vietname. Kai kurie jų (pav., 
d-ras Herbertas Apthekeris Brooklyne) net gi stato j j 
pirmon savo numatytos darbų programos vieton. D-ras 
H. Apthekeris kandidatuoja į kongresmanus 12-ajame 
kongresiniame distrikte Brooklyn, N. Y.

Yra ir daugiau asmenų, kandidatuojančių į tokią 
ar kitokią vietą, kurie nesibijo tarti žodžio apie tai, kaip 
jie žiūri į karą. Kai kurie kandidatai karą tiesiog smer
kia ir reikalauja kuo greičiausiai jį baigti. Kiti, karą 
smerkdami, grebžtelia ir “anai pusei,” t. y., kovotojams 
už Vietnamo laisvę—liaudiečiams.

Tai ką gi turi daryti eilinis balsuotojas? Kokį pa
tarimą, pagaliau, mes jam galime duoti?

Nuoširdžiai patariame: tegu kiekvienas balsuotojas 
susipažįsta su kandidatais ir jų programa jo distrikte, 
jo mieste, jo valstijoje. Gerai susipažinęs, tegu jis bal
suoja už tuos kandidatus, kurie žada taiką, kurie pasi
ryžę už ją kovoti; tfž tuos, kurie stoja už civilines teises 
negrams; už tuos, kurie žada vesti mūsų šalį į pro
gresą, o ne stumti atgal,

Pagaliau: balsuokite taip, ar kitaip, tačiau būtinai 
balsuokite! Atlikite doro, susipratusio piliečio pareigas!

APIE BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ VISUOME
NINĘ BUITĮ

Š. m. “Tėvynės Balso” 
num. 40-ajame telpa Brazi 
Ii j oje (San Paule) gyve
nančio lietuvio A. V. laiš
kas, kuriam antraštė duo
ta: “Kas mus skiria”.

Na, tai kas gi juos ten 
skiria? Paduosime kai ku
rias iš laiško ištraukas, kad 
skaitytojai galėtų paties 
laiško autoriaus žodžius 
skaityti. Štai, ką jis pasa
koja:

. .. Gimtinė atgaivina, su
stiprina mūsų lietuvybę, sutei
kia mums naujų jėgų prieš 
nutautėjimo grėsmę. Šilta 
džiaugsmo banga užlieja lie
tuvio širdį, matant mūsų tau
tą, žengiančią pažangos keliu.

Labai apgailėtina, bet ne vi
sus mūsų tautiečius tai džiu
gina. Vieni dedasi nepastebį, 
kiti net tuo nauju Lietuvos 
gyvenimu visai netiki. Mūsų 
išeivijoje, man regis, patrio
tizmo kriterijai labai nevie
ningi ir paviršutiniški.

Tyra, humaniška, gal net 
idealistinė meilė tėvynei buvo 
smarkiai jaučiama čionykštė
je prieškarinėje lietuvių išei
vijoje. Tačiau šiandien vyres
niosios emigrantų kartos at
stovų labai maža belikę. O ir 
tie gyvena daugiausia vien 
prisiminimais.

Tie taurūs jausmai, nežiū
rint sunkių pirmųjų išeivių 
gyvenimo metų, buvo nuosta
būs varikliai, verčia mažai 
raštingus, sunkiai dirbusius 
išeivius, išsklaidytus po toli
mus kaimus ir miestelius, 
telktis, kurti draugijas, skleis
ti lietuviškąjį meną ir kultū
rą. Tuo tikslu net keliskart 
buvo mėginta sukurti savąją 
spaudą. Nelengvas tai buvo 
darbas, reikalaująs didelio 
užsispyrimo ir energijos. Taip
gi, ši našta išvargusiems dar
bininko pečiams pasirodė per 
sunki: trūko pinigų, išsimok
slinimo, trūko laisvės.
Negalėjome
būti ramūs

Atplėšti nuo tėvynės, slegia
mi vargo, mes negalėjome pa
lankiai žiūrėti į smetoninės 
Lietuvos simpatikus. Senam 
lietuvių emigrantui neatrodė 
teisinga, kad tokiame ne per 
tirščiausiai apgyvendintame 
krašte, kaip Lietuva (Europos 
atžvilgiu), butų reikėję 
skriausti liaudį, varginti žmo
nes nedarbu, stumti juos emi
gracijom Mūsų nuomone, tik
rai patriotiška valdžia (kajp 
ji skelbėsi esanti) turėjo pa
rūpinti visiems pakankamai ir 
duonos, ir darbo, ir pastogės. 
Taip ir atsirado mūsų požiū
rių į patriotizmą skirtumai.

Man atrodo, kad sąlygas lie
tuviškam darbui mes turėjo
me palankias.

Tačiau bukaprotiška kai ku
rių veikėjų laikysena, farizė- 
jiškas susmetoninto patriotiz
mo dievinimas kliudė šiam 
svarbiam darbui, ardė mūsų 

Įdomus dalykai vyksta 
Dearboruo mieste

DEARBORN MIESTAS yra lyg Detroito priemies
tis, bet jis svarbus: ten gi Fordo fabrikai “gyvuoja.”

Ir štai, kas ten šiemet pasidarė. Miesto majoras 
Orville Hubbard yra nusistatęs prieš karą Vietname. 
Na, tai jis nuvyko į miesto tarybą ir pasiūlė: sudaryki
me sąlygas, kad lapkričio 8 dieną mūsų miesto piliečiai 
galėtų pasisakyti dėl karo Vietname. Mr. Hubbard siū
lė, kad šis klausimas būtų pavestas spręsti referendu
mui: tegu balsuotojai pasisako, ką jie mano apie karą.

Na, miesto taryba su siūlymu sutiko, ir dėl to, kai 
lapkričio 8 dieną Dearborno gyventojai eis prie balsa
vimo urnų, prieš juos bus pastatytas ir toks klausimas:

“Are you in favor of an immediate cease-fire and 
withdrawal of American troops so that the Vietnamese 
people can settle their own problems?”

(Lietuviškai, atseit, bus: “Ar jūs sutinkate, kad 
tuojau būtų sulaikyti Vietname mūšiai ir pargabenti 
namo amerikiniai kariai, kad Vietnamo žmonės galėtų 
patys išspręsti savo reikalus?)

Na, žiūrėsime, ką dearbomiečiai lapkričio 8 d. šiuo 
klausimu pasakys.

Talentingasis Lietuvos dramaturgas 
Kazys Saja

gretas, ne sulaikė, o spartino 
nutautėjimo procesą.

Saitlingoje San Paulo lietu
vių kolonijoje mūsų kultūri
nė, patriotinį veikla šiandien 
labai ir labai skurdi. Tik ke
leto lietuvių kunigų ir vienuo
lių dėka, talkininkaujant ma
žam inteligentų būreliui, su
gebėta išlaikyti šiokį tokį lie
tuvišką judėjimą. Čia leidžia
mas vienintelis visoje Brazili
joje lietuviškas savaitraštis, 
išlaikomas vienas kitas choras 
bei mokykla.
Sunki 
buitis

Lietuvišką veiklą, žinoma, 
būtų galima gerokai praplėsti, 
bet tam trukdo dalies įtakin
gų veikėjų sukurti griežtai jė
zuitiški nacionalistiniai rėmai, 
su kuriais dauguma išeivių 
nesutinka. Todėl kiekviename 
žingsnyje tenka susidurti su 
didžiausiais sunkumais. Vie
nintelis laikraštukas leidžia
mas su didžiausiu vargu. O 
jo puslapiuose pilna straips
nių, šmeižiančių šiandieninę 
Lietuvą, jos tikrovę. Daugelis 
lietuvių išeivių juk džiaugiasi 
Lietuvos laimėjimais, sparčia 
jos pažanga. Tai kam gi ma
lonu skaityti laikraštpalaikį, 
kuris pila pamazgas ant gim
tojo krašto?

Po karo buvo žybtelėjusi 
vilties kibirkštėlė. J išeivijos 
gretas įsiliejo “šviežio krau
jo”. Kadangi dauguma nau
jai atvykusiųjų atrodė išsi
mokslinę, kultūringi žmonės, 
tai tikėjomės, kad dabar jau 
bus rimtai imtasi atnaujinti 
lietuviškąjį darbą. Deja, taip 
neįvyko. Daugelis naujų atvy
kėlių pasirodė besą perdaug 
dideli realistai. Turėdami 
“gerą uoslę”, jie greitai su
rado kelius, kurie veda į. . . 
pinigą. Ir, kaip bebūtų gaila, 
šie keliai nuvedė juos krypti
mi, kuri neina lygiagrečiai su 
lietuvybe.

Jordano karaliukas 
atakuoja skiečius

Amanas, Jordanas.—Jor
dano karaliukas Huseinas 
pasakė per radiją, kad jei
gu prasidėtų gink luotas 
konfliktas tarp Sirijos ir 
Izraelio, Jordanas turėtų 
padėti Sirijai. Bet pasakęs 
tą, Huseinas pradėjo ata
kuoti Sirijos valdžią. Jis, 
sakė, kad Sirija yra “ne
pastoviausia valstybė ara
biškame pasaulyje.” Jis da
vė suprasti, kad, nors Jor
danas padėtų Sirijai, jis 
nesidrovėtų bandyti tvarky
ti reikalus pačioje Sirijoje, 

tai yra, padėti tenykštiems 
reakciniams gaivalams nu
versti dabartinę anti-impe- 
rialistinę Sirijos valdžią.

Kairas. — Egipto valdžia 
nutarė, kad pramonės pri
vatinis sektorius turi būti 
dar labiau sumažintas, na
cionalizuojant kai kuriuos 
fabrikus.

Midvale stovykla randa
si New Jersey kalvose, vi
ešai netoli New Yorko did
miesčio — tik valanda leng

Kopose
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MIDVALE
Ji buvo liekna, grakšti 

šviesiaplaukė. Iš keleto 
žingsnių atstumo spręsta
me — ji ką tik baigė vidu
rinę mokyklą, nors kiek pri
siartinus, keleri metai pri
sidėjo prie išvaizdos.

“Atsargiai, atsargiai, ne
plauk per toli!”

Mažas berniukas, apie 
ketveriu metu amžiaus, nu- 
stojo plaukti ir atsigręžė:

“Viskas okei, mama...”
Berniukas buvo alyvinės 

spalvos, jo galvutę dengė 
garbanoti juodi plaukai. 
Ne visai tamsus, o visgi 
negriukas.

Plaukiojimo baseinas bu
vo vienas gražiausių, kokių 
teko matyti. Didžiulis, 
įspraustas tarp akmens uo
lų ir kalvų, apaugusių puši
mis, tylutis ir žalias nuo 
atsispindinčių medžių. Ma
tyti, kad jį sutvarkė žmo
gaus ranka — vienur kitur 
matėsi lyg cementu sutvir
tinti krantai, bet ta ranka 
jį sutvarkė taip, kad nebū
tų sugadintas įspūdis, jog 
tai nekaltos gamtos dalis.

Vėliau vakare, stovyklos 
centrinio namo jaukioje sa- 
liukėje, sėdėjome prie be- 
pleškančios ugnies. Kelioli
ka vaikučių žaidė ant grin
dų, o suaugę gėrė kavą ir 
diskusavo pasaulinius įvy
kius. Šviesiaplaukė jauna 
motina sėdėjo atsirėmusi į 
savo vyrą — tvirtų bruožų, 
raumeningą, bet tuo pačiu 
laiku kiek užsisvajojusį jau
ną negrą. Mes sėdėjome 
prie vieno staliuko, ir kalba 
užsimezgė apie stovyklą. 
Pasirodė—jie susitiko New- 
arko universiteto kurse, bet 
dabar nei jis, nei ji nelanko 
mokyklų—kad išlaikyti šei
mą, jis buvo priverstas mes
ti mokslą ir dirba lentpiuvė- 
je, o jinai augina sūnelį. 
Bet abu daug skaito, mo
kinasi vakarais.

“Žinote, mano bičiuli, kad 
apart šios stovyklos visoje 
New Jersey valstijoje be
veik nėra vietos, kur mes, 
taip sakant, ‘maišyta pora,’, 
galėtume ramiai ir saugiai 
su vaikučiu praleisti ato
stogas?”

Aš žiūrėjau į ją. Neap
sakomas skausmas dengė 
jos veidą, nors ji stengėsi 
šypsotis. O jis, — jis lyg 
žiūrėjo į tolį, lyg negirdė
damas jos, bet jauste jau
tei, kad jis bando save už
laikyti ramiu, lyg ta tema 
jam per skaudi kalbai.

va mašina. Bet niekad ne
patikėtume, kad esi taip 
arti New Yorko: tokia ža
lia ir laukinė ten gamta. 
Tankiais miškais apaugu
siose kalvose žaidžia stir
nos, tarp aukštų uolų čiur
lena krokliai... Nestebėtina, 
kad tą vietą stovyklai pa
sirinko, apie prieš 40 metų, 
vokiečių kilmės pažangie
čiai, taip vadinamieji Na- 
turfreunde, kitaip sakant, 
gamtos mylėtojai.

Tie vokiečių kilmės Gam
tos mylėtojai buvo politi
niai pažangūs, socialistai, 
bet gal tiek pat kiek socia
lizmas, jiems rūpėjo eilė 
kitų c. Nykų, kaip tai gry
nas oras, fizinė kultūra, 
sportas, gyvenimas gamto
je, blaivybė. Tai jie sutvė
rė ta stovykla, tai jie pa
statė baseiną, tai jie, meist
rai, staliai iš Bavarijos ir 
Pareinio, pastatė stovyklos 
namus, sutvarkė visą vieto
vę. Ir iki šios dienos va
kare stovyklos namo saliu- 
kėje keli žilagalviai sene
liai su sunkiais vokiškais 
akcentais diskusuoja san
tykius spartakiečių ir so
cialdemokratų ...

Bet Midvale stovykla jau 
seniai ne vokiška, ji jau se
niai tapo poilsio ir pramogų 
vieta bendrai New Yorko 
ir New Jersey pažangiems 
žmonėms.

Aš ten praleidau su šei
ma. kelias savaites vieną va
sarą. Kokia puiki brolybės 
mokykla tą stovykla-vasar- 
vietė! Mokykla ne ta pras
me, kad kas nors skaitytų 
paskaitas, o gyvenimo mo
kykla, praktinė, aktuališka.

Atsimenu vėlyvą vakarą. 
Jau buvo po vidunakčio, ir 
be jokių elektrinių šviesų 
aplink, žvaigždėtas dangus 
mirgėte mirgėjo. Tik saliu- 
kėje matėsi silpna šviesa, 
ir iš jos sklido tylūs ispa
niškos dainos garsai. Užsu
kome. Jaunas puertorikie- 
tis Pepe su savo mergina 
sėdėjo ant grindų, atsirė
męs į sieną. Jos galva il
sėjosi ant jo peties, ir jis 
pritardamas sau gitarų pu
siau niūniavo, pusiau dai
navo “Cuba e linda,” (Ku
ba graži...). Sofoje sėdė
jo prie baseino sutikta 
šviesiaplaukė, o vyras laikė 
glėbyje tvirtai užm i g u s į 
berniuką — jie negalėjo nu
spręsti: žadintį jį ar nuneš
ti miegantį į kabiną. Eri- 
chas ir Kurtas, seni stovyk
los steigėjai, lošė šachma
tais, o Beilė, geraširdė žila
galvė Beilė, buvusi siuvyk
los darbininkė, k u ri nuo 
1909 metų, kuomet atvyko 
Amerikon, niekad nepralei
do Pirmos Gegužės demon
stracijos, užsidėjusi akinius 
ir lyg nieko aplink nematy
dama ir negirdėdama, skai
tė “Freiheitą”.

Diena po to vakaro buvo 
sekmadienis, ir stovyklon 
atvyko šimtai ir šimtai 
žmonių. Įriedėjo du autobu
sai iš New Yorko, ir pasi
pylė ispaniškai ka 1 b a n t i 
jauni žmonės, su būgnais, 
gitaromis, tamburi n o m... 
Puerto r ikiečių pikn i k a s! 
Grupė jaunų baltų ir negrų 
studentų atvyko pasimau
dyti baseine, iš gr e t i m ų 
plieno pramonės miestų at
vyko negrai darbininkai su 
savo šeimomis, kad praleisti 
dieną gamtoje. Šoko jauni
mas, blizgėjo prakaituojan
čios tvirtos jaunų negrų 
darbininkų nugar o s ž a i- 
džiant tinklinį.

Tegul bando fašistai’ pa
sirodyti ! t

Bet štai—jie bandė. Skai- 
tau, kad jie atsid angino 
nakties tamsoje šį vėlyvą 
rudenį, kuomet stovykloje * ‘ 
jau beveik nebuvo žmonių. 
Atsidangino ir padegė na
mą, kurį su meile pastatė 
Naturfreunde rankos ir kur 
girdėjau niūniuojant Cuba 
e linda. Atsidangino tikė
damiesi, kad sekančią vasa-( 
ra balti ir negrai vaiku
čiai nežais kartu puikiame 
baseine. Ultra - reakciniai > 
politikieriai, birčistai ir ra
sistai per metus ir metus 
šaukė, kad Midvale yra 
“komunistų lizdas.” Dabar, 
kuomet jų sėbrai New Yor
ke padeginėja ir sprogdina 
kairias laikraščių leidyklas 
ir kairių partijų centrus, 
jie pasiėmė drąsos tam 
tamsiam žygiui.

Naujos knygos 
Lietuvoje

Išėjo Respublikinės premi
jos laureato Alfonso Mal
donio poezijos rinktinė 
“šitie metai.” Suvenyrinėje 
mažo formato knygelėje iš
spausdinti geriausi pasta
rųjų metų poeto eilėraščiai.

“Linksmi nekrologai” — 
tai iš respublikinės perio
dinės spaudos pažįstamo 
satyriko Antano Zabiels- 
kio pirmoji feljetonų ir hu
moreskų knyga. A

Apie laivo škiperio nepa
prastą pralobimą ir jo tra
gediją, supratus, jog meilės 
ir laimės už pinigus nenu
pirksi, pasakojama žymaus 
XIX amžiaus vengrų rašy
tojo Moro Jokajaus roma
ne “Aukso žmogus.”

Garsaus XX-ojo amžiaus 
ispanų poeto ir dramatur- 
go, fašistų sušaudyto 1936 
metais Federiko Garsi jos ,
Lorkos rinktinėje “Kryž- *
kėlė” išspausdintas nema- 
žas pluoštas jo eilėraščių ir 
pjesė “Bernardos Albos na
mai.”

Jaunuosius skaitytojus . 
sudomins N. Bogd a n o v o ' 
apysaka apie pirmųjų pio
nierių žygius ir nuotykius 
1922 metų tarybiniame kai
me — “Vienas pirmųjų” ir 
J. Jefremovo nuotykingas, 
kupinas įdomių mokslinių 
samp r o t a v i m ų romanas 
“Skustuvo ašmenys.”

Mokyklų dramos rateliams 
išle i s t o s “Pjesės mokslei
viams,” k u r išspausdinti 
trys scenos kūrinėliai: S. 
Grebnikovo ir N. Dobron- 
ravovo “Vyresniojo brolio 
paslaptis,” S. Prokofjevo 
“Burtininke, pasirodyk!” ir 
P. Kalyčio “Abiturientai.”

Mažiesiems skaitytojams 
išleista spalvota Kubilins
ko knygelė “Visi šoka,” T. 
Ivanausko knygutė apie 
prijaukintus žvėr e 1 i u s — 
“Mano augintiniai,” trum
pų poetiškų lietuvių liau
dies dainelių rinkinėlis 
“Bėgs pelytė vandenėlio” ir 
vokiečių rašytojo F. Rodri- 
ano spalvota knygelė apie 
mergaitės Kristinos ir jos 
draugo šunelio Hugo nuoty
kius — “Debesų avelė.”

Muzikos mėgėjams ir atli
kėjams išleistos A. Bražins- $ 
ko “Trys estradinės dai
nos,” J. Gaižausko “Labas 
rytas,” J. Gruodžio ir St.y 
Šimkaus “Dvi pjesės altui 
su f fortepijonu,” J. Tallat- 
Kelpšos “Kūriniai fortepi
jonui,” V. Laurušo “Pjeses 
fortepijonui” ir R. Žigaičio 
“Pjeses fortepijonui.”

L. E. i
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V. Bovinas

Pilietinės teisės turi 
būti visiems lygios

(Pabaiga)
Linkolno laikais, prieš 100 

metų, JAV-ose ant popie
riaus vergija buvo panai
kinta, bet pilietiniai, soci
aliniai ir ekonominiai neg
rai pasiliko pavergti. Ir 

' dabar dar 18-oje pietinių 
valstijii yra galioje rasisti
niai įstatymai. Ypač Texas, 
Missouri, Georgia, Alabama 
ir kitose valstijose baudžia 
kalėjimu, jei baltas asmuo 
susituokia su Azijos, Afri
kos, Indijos ar Mongolijos 
kilmės žmona.

Žinoma, tokie įstatymai 
neturi mokslinio pagrindo. 
Havajuje. Brazilijoje, o dar 
daugiau Portugalų teritori
joje Afrikoje, skirtingų ra
siniu kilmių sutuoktuvės 
plačiai vyksta, įstatymais 
nėra draudžiamos. Tų žmo
nių prieaugliai išauga svei
ki ir gražūs. Jungtinių 
Amerikos Valstiiu negrų 
vergija paliko blogesnius 
pėdsakus, negu Romos. 
Baltas Romos vergas, išė
jęs i laisvę, galėjo įsilieti į 
bendra visuomenę, o negrą 
atskiria spalva.

Amerikoje isigalėio visuo
meninė maniia, kad “neg
ras turi žinoti savo vietą.” 
Jo ta “vieta” — prie sun- 
kiausiii ir žemiausiai apmo
kamu darbų. Kas gi valo 
baltųjų namus, viešas išvie
tes, surenka išmatas? — 
Negrai. Negras gali būti 
aukšto profesinio išsimoks
linimo, bet viešbutyje, mo
kykloje. valgykloje ir gy
venvietėje šis kultūringas 
žmogus turi “žinoti savo 
vieta.”

Gerai žinome Ku klūks 
klanu organizuota veikla. Ši 
gauja negrus plakė rvkštė- 
mis. tepė smala, šimtus 
linčiavo ir šaudė. Suvarė, 
negrus i žiurkių apgyven
tus kvartalus, vadinamus 
“getais.” Tai kaip jau ga
lima kalbėti apie negru 
“nesugebėjimus.” ku o m e t 
stabdoma iu apšvieta ir pa
žanga visokiomis priemo
nėmis?

IV
Sakytume, tai praeitis, 

bet ir dabartis tokia pat. 
Virginia valstijoje baltas 
Richardas Livingas vedė 
negru kilmės žmoną. Tik 
už tai abudu buvo nuteis
ti metams i kalėjimą. Ju 
reikalas dabar yra aukš
čiausiame JAV teisme. Ju
lian Bond 1965 metais iš
rinktas i Georgia valstijos 
seimeli (House of repre
sentatives), — baltieji ra
sistai jo nenriėmė ir skelbė 
naujus rinkimus 1966 metu 
vasaryje. Julian Bond ir 
vėl tapo išrinktas, ir vėl ra
sistai jam neleido užimti 
teisėtą valstijos postą. Tad 
ir šis reikalas dabar yra 
aukščiausiame JAV teisme.

Miamyje teko sutikti šį 
jauna vyra ir girdėti jo la
bai kultūringa kalba. Neg
rų spalvos jau mažai pas 
ji yra likę. Rasistai, norė
dami uždengti rasinę nea
pykanta, jam primeta “kal
tinimą,” kad jis prakalbose 
išstojo prieš karą Vietna
me.

Tai ar reikia stebėtis, 
kad judėjimas už lygias ci
vilines teises kaista, kad 
kyla karingesni ir kerštin
gi šūkiai? Todėl iškyla 
“Black power” (juoda jė
ga prieš baltą jėgą). Per 
šimtmečius žmonės paverg

ti, žeminami socialiniai ir 
ekonominiai, ieško visokių 
kovos priemonių. Kyla ir 
keršto eksplozijos. Už tai 
kalti ne civilinių teisių ko
votojai, bet tie rasistai, ku
rie mindžioja patį žmogiš
kumą.

Stebėtis reikia, kad ra
sizmo manija sugebėjo už
krėsti ir dirbančiosios vi
suomenės plačius sluoks
nius. Kai kurios profesi
nės sąjungos ir dabar neį
sileidžia negru į savas or
ganizacijas. Rasinė manija 
yra pasklidusi ir tarp lie
tuvių, kurie irgi buvo že
minami visokiais “grino- 
riais” ir “polakais.”

Tai matėme, kai Chicago- 
je civiliniu teisių eiseną už
puolė ateiviai ir jų vaikai. 
Civiliniu teisiu kovotojai 
iškėlė obalsį “Open house.” 
Tai nėra reikalavimas nu
versti JAV valdžia. Tai tik 
reikalavimas, kad juodos, 
rudos ar gelsvos spalvos 
žmogus turėtų civilines tei
ses gyventi, mokytis kur 
iam geriausiai prieinama, 
kur jo ištekliai jam lei
džia. Tad ką tie rasistai 
nori apginti, užpuldami ci
viliniu teisių eisena?

Tarp darbo žmonių, neiš
skiriant ir lietuvių, kurie 
savo sunkiu darbu įsigijo 
nuosavus namelius, paskli
dusi mintis, kad, esą, neg
rų šeimai atsikėlus i bal
tųjų gyvenamą raiona. 
“namų kainos puola.” Kodėl 
namo kaina “turi pulti”? 
Juk su namu nieko naujo 
neatsitinka. Tai kuo čia 
kalti negrai? Ne negrai Čia 
kalti, bet ta rasistinė ide
ologija. Sakykime, pradė
kime galvoti, kad negras 
yra toks pat žmogus, kaip 
ir mes, pašalinkime rasinę 
neapykantą, tada mūsų na
mu kainos nepuls. Kaip 
matome, rasizmo liga ken
kia ir baltiems.

Pašalinkime rasine nea
pykantą, duokime lygias 
civilines teises visiems ly
giai, tada civiliniu teisių 
demonstracijos, kru
vinos kovos tarp baltų
jų ir negru pačios iš
nyks. Julian Bond gana 
aiškiai keliais sakiniais pa
sako, kodėl mūsų šalvie 
verda tarp negru ir baltų
jų kova. Jis sako:

“Baltieji a m e r i k o n ai, 
bendrai kalbant, neturi no
ro, drąsos ir inteligentišku
mo savu noru duoti neg
rams civilines teises... Jie 
turi būti nriversti spaudi
mu. Ir jis prideda, kad 
“neapvkanta funkcionuoja 
apgynimui socialiniu, eko
nominiu. oolitiniu ir psicho
loginiu baltųjų interesu.”

Dvasiškis Martin Luther 
King kalba anie kova “tai
kiu būdu.” bet iie visi pa
brėžia tai. kad “nėra Įstaty
mu ir tvarkos negrui.” kad 
“negras gauna skirtingo 
pobūdžio istatvmus ir tvar
ka. negu baltas.”

Negalima užgirti vanda- 
listiškas ištakas, bet jos yra 
pasėka segregacijos, rasi
nės neanvkantos nrieš neg
rus. Turime sutikti su se
kamais visu negrų srovių 
reikalavimais:

“Mes norime teisėtumo. 
Lygaus teisėtumo prieš 
Įstatymus. Mes norime tei
sėtumo, lygiai taikomo vi
siems, neatsižvelgiant i tL 
kybą, klasę ar spalvą. Mes 
norime lygybės darbe, pro-

WORCESTER, MASS.
Pikietas dėl karo Vietname kė nepalankus, lietingas, tai 

mažai ir svečių buvo atva
žiavę, arti 40 asmenų. Su 
šiais pietumis ir užsibaigė 
vasariniai parengimai.

Mieste, žieminėje svetai
nėje, 29 Endicott St., tuoj 
bus paskelbta žieminių pa
rengimų programa.

LLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko spalio 
10 d. Gražus būrys narių 
dalyvavo. Skaitytas laiš
kas nuo sveturgimių gyni
mo komiteto reikale J. Sher- 
mano deportacijos. , Jam 
ginti paaukota. $25.

Apkalbėti $10,000 “Lais
vės” fondo vau jaus reika
lai. Nutarta tuojau pasi
darbuoti šiuo reikalu.

Šiemet kuopa turėjo du 
senų daiktų' išpardavimus, 
kurie abu buvo pasekmin
gi. Nutarta dar vieną tu
rėti lapkričio 8 d. Kas dar 
turi švarių apnešiotų dra
bužių, turime jiems pirkė7 
ju.
LLD 11 kuopos ligoniai
Šiomis dienomis grįžo iš 

ligoninės mūsų kuopos iž
dininkas S. Senkus. Sakė, 
iaučiasi, sveikata eina ge
ryn.

K. Daugėla turėjo va- 
žiuotės nelaime. Automo
bilis sudaužytas. Gydosi 
namie.

J. Benderius gyveno nurs
ing namuose. Sveikatai pa
blogėjus, tapo išvežtas į 
miesto ligoninę. Jo žmona 
yra kitoje miesto dalyje 
nursing namuose.

Aplankiau serganti A. 
Pilkauską. Jis taipgi yra 
nursing namuose. Skun
džiasi. kad negali vaikčioti.

Linkime visiems drau
gams pasveikti.

Buvo rašyta, kad LLD 
kuopos narvs “J. Urmonas” 
mirė. Turėjo būti Jonas 
Urbonas. 

_ • •
Kiek teko su kuopos na

riais kalbėtis anie d-ro A. 
Petrikos parašytą knyga 
“LLD ir pažangūs Ameri
kos lietuviai,” didžiuma jų 
šiuo veikalu patenkinti.

Kai kuriu kuopų veikėjai 
daro pastabas A. Petrikai 
ir Centro komitetui, kad jų 
kuonos ir veikėjai užmirš
ti—knygoje nepaminėti.

Kuonu veikėjai gerai ži
nojo. kad ruošiamės išleis
ti LLD ir pažangių Ameri
kos lietuvių istoriją. Tai ar 
negalėjo suteikti Centrui 
medžiagos iš savo veikimo?

LLD 7-oii apskritis buvo 
išrinkus du draugus — A. 
Kandraška ir M. Kazlauska 
—medžiagai surinkti. M. 
Kazlauskui mirus, Kand- 
raškai vienam teko tas dar
bas. Man pačiam būnant 
arti 40 metu 7-osios ap
skrities komitete, aš ir kiti 
komiteto nariai surinkome, 
kiek galėjome, žinių iš ap
skrities veikimo tik iš at
minties. nes apskrities pro
tokolų knvga nepasinaudė
jom. kadangi pirmutiniai 
užrašai dingę.

Snalio 14 d. “Laisvėje” 
hudsonietis P. Vaitekūnas 
skundžiasi, kad anie ju ko
loniją nieko nerašome, ir 
akltina knygos autorių už 
nusileidimą. Gal P. Vaite
kūnas visos knygos neper
skaitė ir nepastebėjo, ko
dėl visu kuonu veikla ne
talpinta šioie knygoje. Jei
gu visu kuopu veikimą bū
tu talpine, ka kiekviena 
kuopa nuveikė, tai būtų rei
kėję tūkstančio puslapių

Spalio 12 d. Clark uni
versitete įvyko pagerbimas 
mirusio moksjininko Robert 
Hutchings Goddard, kuris 
savo mokslišku darbu prisi
dėjo prie ištobulinimo ra
ketų pasiuntimui žmogaus į 
Mėnulį. Jo pagerbimui ati
daryta prie Clark universi
teto nauja biblioteka. — 
Goddard Library. Atidary
me dalyvavo ir vice-prezi- 
dentas H. H. Humphrey, 
kuriam buvo suteiktas tei
sių daktaro garbės laipsnis.

Columbus Day — atida
rymo dieną oras pasitaikė 
šaltas, vėjuotas, tai ir žmo
nių mažai susirinko orlai
vių stoty pasitikti Humph- 
rio. Clark universiteto, 
Holly Cross ir kitų aukštų 
mokyklų studentų šaltas 
oras nepaveikė: jie pasiti
ko Humphrey pikietu prie 
orlaivių stoties su įvairiais 
šūkiais ant iškabų, reika
laujant baigti karą Vietna
me ir grąžinti mūsų karius 
į Ameriką.

Humphrev iš orlaivio 
greitai tapo įsodintas i ma
šiną ir nuvežtas į Clark 
universitetą; nedavė progos 
iam pamatyti studentus su 
šūkiais baigti karą Vietna
me.

Prie universiteto irgi jo 
laukė pikietas su įvairiais 
šūkiais baigti kara. Ir čia 
Humnhrey neturėjo progos 
susitikti su pikietuotojais— 
greitai tano ivestas i audi
toriją, kurios ir langai buvo 
užmaskuoti, kad laike kal
bos jis nematytų pikietuo- 
toiu.

Prie šių iškilmių aukštes
niu mokyklų studentai ruo
šėsi organizuotai pasitikti 
vice-prezidenta. Jie surin
ko daug parašų no peticija, 
reikalaujant baigti karą 
Vietname. Peticijas įteikė 
vice-nrezidentui, reikalau
dami perduoti jas preziden
tui Johnsonui.

Buvo ir tokiu studentu 
(mažuma), kurie užgvrė 
nrezidento Johnsono politi
ka.

Šios iškilmės buvo gerai 
suorganizuotos, taipgi ir 
Humphrev gal buvo infor
muotas, kad jo laukė dide
lis pikietas, ir taipgi audi
torijoj daug studentu pasi
ruošė sukelti demonstraci
ja prieš ji ir Johnsoną, 
savo kalboje nelietė Viet
namo karo, tai viskas išėjo 
ramiai.

♦

Snalio 8 d. įvyko Olympia 
narko uždarymas. Oras pa
sitaikė palankus, šiltas, tai 
svečių daug atsilankė. Ži
noma. turėjo būti daugiau. 
Bet daug narių paseno ir 
sveikata jiems nei aidžia 
dalyvauti tokiose iškilmėse. 
Rengimo komisiia ir narko 
gasnadorius pate n k i n t i. 
Sakė, liks ir nelno parkui 
nalaikvti. Su šiuo banketu 
oficialiai parkas užsidarė 
ir svečiai su iuo atsisvei
kino ir lauks kito atidarv- 
mo 1967 metu gegužės 30.

Parko gaspadorius S. Pet- 
kūnas ir io nagalbininkas 
B. Cook jaučia, kad kuo 
nors skolingi narko lanky
tojams, kurie lankė ii vi
są vasarą. Todėl snalio 16 
d. buvo surengę pietus at
sisveikinti savo kostume- 
rius. Ta diena oras pasitai- 

fesijose. Mes norime lygios 
narystės civilizuotoje visuo
menėje.”

Miami, 1966 X

CHESTER, PA
įvairiausiais valgiais, ku
riuos pagamino Žalnierai- 
tienė ir Tureikienė. Prie 
stalų patarnavo Paliepienė, 
Stanienė, Mulokaitė, Lip
čius, Šlajus, Andrulienė ir 
kiti.

Valgis buvo labai geras ir 
skaniai pagamintas, pasidė- 
kojant patyrusioms gaspa- 
dinėms ir valgių pirkėjams 
Lipčiui ir Merkiui.

Ta linksma puota — prie 
valgių, gėrimų ir pašnekė
siu — nusitęsė gana ilgai. 
Visi valgė ir gėrė, kiek kas 
norėjo. Visų nuotaika pa
kilus. Visi linksmi. Visi 
džiaugėsi.

A. Lipčiui pirmininkau
jant, daugeliui suteiktas 
balsas pareikšti savo min
tis.

Negalima nepriminti, kad 
draugas Merkis parvežė 
nuo Ramanauskų dovanų: 2 
sūrius, kuriais visi buvo pa- 

I vaišinti, ir džiaugėsi jų gar
dumu.

Visi svečiai dosniai parė
mė spaudą.

Tai buvo gražus ir gar
bingas pobūvis.

J. A. Bekampis

šaunus ir našus buvo 
pažangiečių pobūvis

Spalio 16 dieną bus ilgai 
atmintina pažangiečiams 
lietuviams diena, nes tą die
ną Chestery, Lietuvių klu
be, įvyko Literatūros Drau
gijos 6-os apskrities konfe
rencija ir jai užsibaigus 
praseidėjo linksma puota, 
kuri tęsėsi 3 valandas.

Konferencijai pirminin
kavo Jennie Stanienė iš 
Baltimorės, o jai sekreto
riavo Ona Kučiauskaitė, iš 
to paties miesto.

Konferencija tęsėsi tik 
apie 3 valandas.

A. Lipčius išdavė už per
eitų metų veikiančiojo ko
miteto veiklos raportą. Po 
to sekė kuopų (miestų) de
legatų raportai.

Visų delegatų raportai 
buvo aiškūs ir džiuginan
tys. Paaiškėjo, kad visose 
kolonijose, pagal susidėju
sias aplinkybes, buvo veik
ta, kiek galima. Miestų pa
rengimai, įvairiose formose, 
atnešė snaudai! ir kitiems 
kultūriniams reikalams virš 
2 tūkstančių dolerių.

Nežiūrint, kad nariai 
sensta ir iu gretos retėja, 
veikla nė kiek nesumažėjo.

Delegatai, kurie tik kal
bėjo, visi optimistiškai išsi- 
reikė apie mūsų garbingą 
organizaciją, apie knygas 
ir apie spaudą. Taip pat 
visu miestų atstovai pasi
žadėjo padirbėti vajuje, kad 
visi skaitytojai atsinaujin
tų prenumeratas ir kad bū
tu dedamos pastangos ras
ti nauju skaitytojų mūsų 
laikraščiams, o taip pat kad 
būtų rūn i n a m a s i sukelti 
“Laisvei” $10.000 biudžetą.

Konferencija buvo trum
pa, bet naši, naudinga.

Visi kalbėjo į tašką. Jo
kiu asmeniškumų nesimatė. 
Palaikymui' draugiškos dva
sios. kuri viešpatavo konfe
rencijoje. daug prisidėjo 
pirmininkė Jennie Stanienė, 
kuri meistriškai vedė tvar
ką.

Apskrities reikalai tvar
komi gerai, nes iie randasi 
gerose rankose. Veiklos va
dovu vra A. Lipčius. Jam 
pagelbsti veikti Merkis, 
Pranaitis. Stanienė, Stasiu- 
kaitis, Mulokaitė ir Šlajus.

Konferencija vienbalsiai 
nutarė palikti sena veikian
ti komitetą sekantiems me
tams.

Konferencija paskyrė iš 
apskrities iždo $200 spau
dai.

A. Lipčius pranešė, kad, 
atėjus pavasariui, 6-oji ap
skritis šioje pačioje svetai
nėje turės puikų parengi
mą.

Konferencijoje dalyvavo 
pora svečių iš Chicagos •— 
tai Vincas ir Julė Andru- 
liai.

Draugas Andrulis padarė 
pora naudingų pranešimų.

Sekančią konferenciją nu
tarta laikyti Chestery.

•
Pasibaigus konferencijai, 

vyko. graži ir linksma puo
ta. Stalai buvo apkrauti 

knvga išleisti. Vien tik 
apie Worcesterio vyrų ir 
moterų kuopas galima di
delę knygą prirašyti, kas 
nuveikta per 50 metų.

Aido choras rengiasi va
žiuoti i “Laisvės” koncer
tą. Kas nori su aidiečiais 
važiuoti, užsisakykite vie
tas pas aidiečius. Kartu su 
jais važiuosime ir kelionėje 
dainuosime.

Jaskevičius

Vabzdžiai-rekordininkai
Vieną kartą biologai pa

darė įdomų bandymą: už
dėjo ant skruzdėlyno angos 
nedidelį akmeniuką ir žiū
rėjo, kaip elgiasiskruzd ėlės. 
Netrukus pasirodė viena šio 
skruzdžių miesto gyventoja 
ir, nė kiek nedvejodama, 
griebė kliūtį. Netrukus ak
meniukas buvo nuneštas į 
šalį. Po to skruzdėlė svė
rė 0.0028 gramo, o akme
niukas — 0.145 gramo, tai 
yra 52 kartus daugiau, ne
gu skruzdėlė. Jeigu žmo- 

: gaus jėgos ir kūno svorio 
i santykis būtų toks pat, kaip 
| skruzdėlės, tai: jis galėtų 
! nesunkiai pakelti 3-4 tonų 
svorio akmenį...

Bitė taip pat palyginti 
labai stipri — ji paneša 24 
kartus už save sunkesnį ak
menį.

Kuo stambesnis vabzdvs. 
tuo mažesni jo “rekordai.” 
Pavyzdžiui, Afrikoje gyve
nančio vabalo Passalus pa
gal dydį nė iš tolo negali
ma Ivginti su skruzdėle — 
tai tikras milžinas, sverian
tis 1.88 gramo. Tačiau jis 
įstengia pastumti tik 14 
gramų naštą. Tiesa, jei 
našta sukraunama į veži
muką, šis vabalas gali pa
traukti 175 gramų svorį. 
Bitė vežimėlyje paveža to
ki svori, kuris 3 00 kartų 
sunkesnis už ja pačia.

Tokie vabzdžių “rekor
dai” traukimo “rungtyje.” 
Panešti vabzdžiai gali dar 
daugiau. Tas pats vabalas 
Passalus ant nugaros ne
sunkiai tempė net 850 kartu 
už save sunkesne naštą! 
Jeigu dramblys proporcin
gai būtu tiek pat stinrus. 
iis galėtų panešti... 3,800 
toru!

Kokiu rezultatu vabz
džiai pasiekia lengv o j o j e 
atletikoje? Blusa, pavyz
džiui. gali nušokti 30-35 
centimetrus i toli ir 15-20 
rm i ankšti (jos kojų ilgis— 
tik 2.5 mm!). Jeigu žmo
gus calėtų taip šokinėti, tai 
be jokio vargo peršoktų 
per 40-ies aukštu narna! • 

• Ore vabzdžiai pasiekia 
taip nat stebinančiu rekor
du. Lėktuvas negali pakel
ti didesnės naštos, negu jis 
nats sveria, o bitės labai 
lengvai skrenda su kelis 
kartus už save sunkesne 
našta. K—ius

Šen ir ten pasidairius
Kad d-ro A. Petrikos pa

rašyta knyga, apie LLD ir 
pažangiuosius Am e r i k o s 
lietuvius turi trūkumų, to 
niekas neužginčys. Bet ko
dėl knygos kritikai taip il
gai laukė autorių kritikuo
ti? Kodėl jie pamatė kny
goje trūkumus tik beveik 
už metų laiko?

Knygoje galėjo būti pa
brėžti gana daug kuopų pa
sižymėjusių veiklių narių, 
bet jie nepaminėti.

Tačiau už tai nekaltinki
me autoriaus. Kaltinkime 
patys save už neparašymą 
nusipelniusių draugų pa
vardžių, kuomet knygai me
džiaga buvo renkama.

•

“Veiksniai” nerimsta. Jie 
išnaudoja kiekvieną progą, 
kokią tik jie begali sugal
voti, iškaulinimui dolerių iš 
lietuviu visuomenės.

Pastaruoju laiku iš Chi
cagos veiksnių centro iš
siuntinėta daug laiškų, ku
rių tik adresus galėjo pa
gaut, prašant paramos ko
kiam tai “kultūros fondui.” 
Veiksniai giriasi savo nuo- 
veikiais per dešimtį metų 
ir tuo, ką iie dabar turi 
savo rankovėje.

Prašymas aukų kultūros, 
apšvietos reikalams skamba 
gražiai! Bet jame užslėp
ta prašvinkusi smetoninė 
propaganda. 

•
Pennsylvanijos valstijoje 

kukluksininkai tvirtai apsi
ginklavę, tartum jie būtų 
kokia tai valstybinė milita- 
rinė šalies gynybos organi
zacija. Klansmenu tvirto
vė yra Readingo mieste. Jų 
vadas (vizardas) dar jau
nas, vos 27 metų amžiaus 
vyras, Roy Frankhouser. 
Snaudos atstovų apklausi
nėjamas, jis nesidrovėda
mas išplepėjo klanu veikla 
ir užmojus. Jis sakė, kad 
klanai gerai ginkluoti ko
vai prieš j u o d ą j a rasę, 
nrieš komunistus, prieš žy
dus ir kitokius “šalies prie
šus.” Šis -vizardas savo 
anartmente parodė reporte
riams įvairių ginklų arse
nalą. Pirmojo pasaulinio 
karo armijos šautuvų, kar
du. rankinių granatu, aša
rinių bombų ir smulkesnio 
kalibro ginklu. Ir čia dar 
ne viskas... Išdidžiai nusi
šypsojęs, dėbtelėjo klanų va
das:

— Mes turime didelį 
ginklų sandėlį žemėje ap
kase. Turime dideli kiekį 
ginklu pasidėję žemėje vi
so i e šalyje.

Kodėl vyriausybė nesiima 
priemonių klanams nugink
luoti? O gal valdančioji 
klasė numato, nujaučia rei
kalą palaikyti šias teroris
tines gaujas...

Kaip Pennsylvanijos vals
tijoje ligoninėse gydomi 
pro t i n i a i ligoniai, kurių 
gydykloje yra 3,000, o pri
žiūrėtojų ir patarnautojų 
tik 50 asmenų? Pennsyl
vanijos aukštojo teismo tei
sėjas J. S. Hoffman, atli
kęs ligoninėje inspekciją, 
spaudos darbuotojams pa
sakė: Čia ne ligoninė, bet 
nragarinė duobė! Tokioje 
ligoninėje patekęs ir svei
kas žmogus gali išprotėti.

Gydyklos tvarkymo parei
gūnai teisinasi, kad jie esą 
nekalti, nes jiems stinga lė- v sų.

Taip dalykai susiklostė: 
Tegul silpnapročiai “tebe- 
durnavoia” ligoninėse, o do
leriai reikalingi Vietna
mu! ... ■ ■

Pregresas
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Antradienis, spalio (October) 25, 1966

A. Bimba ir J. Gasiūnas pas savo 
gimines Rokiškyje ir apylinkėje

Rašytojas J. Baltušis pri
siuntė ilgoką laišką, vaiz
džiai aprašydamas, kaip A. 
Bimba su J. Gasiūnu aplan
kė Rokiškį ir a p y 1 i n k e s, 
taip pat ir savo gimines.

Redakcija

... Į Rokiškį mes atvyko
me saulėtą ir gražią rudens 
dieną, kai visi medžiai degė 
tikru rudens auksu, lapai 
šnarėjo po kojom, o tolu
mos buvo tokios vaiskios, 
kokios ir tegali būti rude
nį. Rokiškis, kaip žinote, 
dabar smarkiai auga, stato
si, jau seniai paleido į dar
bą sūrių gamyklą — di
džiausią visame Pabaltijy, o 
taip pat daržovių konservii 
fabriką. Abi naujosios ga
myklos — didžiulės, žino
ma, žiūrint mūsų mastu. 
Jos duoda didelį impulsą 
miestui augti. Pats Rokiš
kis dabar atrodo lyg suar
tas, mat visose gatvėse 
vyksta kanalizacijos, van
dentiekio, telefono ir elekt
ros požeminio kabelio tie
kimas, daugelis gatvių judė
jimui uždarytos.

Rokiškyje tą dieną — o 
tai buvo penktadienis, spa
lio 7 — užtrukome neilgai, 
nes mūsų laukė Juodupėje, 
kur ir išvykome. Tenai ap
žiūrėjome vilnonių audi
nių fabriką “Nemunas,” o 
paskui Kultūros namų sa
lėje susitikome su fabriko 
darbininkais. Žmonių buvo 
kaip kadaise labai geruose 
atlaiduose, atėjo net seniai 
karšinčiai, visi susidomėję 
pamatyti žmones iš Ameri
kos, išgirsti jų pasakoji
mus. A. Bimbos pasirody
mą tribūnoje sutiko tokiais 
plojimais, kad dieve duok 
kiekvienam mūsų.

Tuojau po susirinkimo 
nuėjome visi aplankyti ser
ganti inžinierių Stasį Jaru- 
šauską, kuris guli paraly
žiuotas jau dvyliką metų. 
Jeigu pamenate, jo eilėraš
čiai ir nuotrauka buvo 
spaus d i n a m i “Laisvėje.” 
Tai dabar jam buvo tikra 
šventė, spindėte spindėjo 
žmogus ir kalbėjo: - “Tary
tum vėl praregėjau, bran
gaus svečio sulaukęs.” Mat 
jis jau keleri metai apakęs, 
visiškas ligonis.

Antanas Bimba irgi skai
tomas čia panemuneliečiu, 
kadangi jo gimtoji vieta Sa
los tais laikais priklausė 
Panemunėlio parapijai, be 
to, A. Bimba yra baigęs 
Panemunėlio pradžios mo
kyklą. Taigi dabar, naujo
sios vidurinės mokyklos pa
talpose čia įruoštas sten
das, skirtas A. Bimbai, ka
bo jo portretas. Pagerb
tas ir J. Gasiūnas, jam pa
švęstas ištisas albomas. Pa- 
nemuneliečiai labai didžiuo
jasi savo .gimtinės žmonė
mis. Šitai buvo jaučiama 
kiekvieno pasisakyme.

Kitos dienos rytą turė
jome susitikimą su Rokiš
kio vadovaujančiais drau
gais. Jie labai domėjosi 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių gyvenimu, jų veikla. 
Buvo pasidalinta mintimis 
apie būtinumą plėsti broliš
kus ryšius, stiprinti drau
gystę.

Vėliau vykome į Rokiš
kio Kraštotyros muziejų, o 
dar kiek vėliau aplankėme 
Rokiškio Tarybinį ūkį Ba
joruose.

Iš šito ūkio važiavome vi
si į mišką, kuriame kadaise,

Didžiojo Tėvynės karo me-. kur viskas ne tik išauginta, 
tais, kovojo Žemaitės vardo | bet ir pagaminta pačių stu

dentų ir dėstytojų ranko
mis. Technikumas juk tu
ri savo bandomuosius lau
kus, didelį sodų, vaiskrūmy- 
nus. o be viso kito moko

partizanų junginys, ture- 
jęs penkis būrius ir narsiai 
triuškinęs hitlerinius oku
pantus. Apžiūrėjome par
tizanų slėptuves, kurias ne 
taip lengvai ir atrasi miško 
kalneliuose, šitaip gerai jie 
užmaskuoti. O oras buvo 
šiltas, tikra “bobų vasara,” 
kaip pas mus sakoma. Vi
sur vešėjo grybų kepurės, 
kadangi šiemet metai labai 
“grybingi.” A. Bimba ir ki
ti svečiai traukė miško 
orą ir džiaugėsi pajutę jau
nystės kvapus. Buvo nusi
leidęs į požemį, kuriame 
partizanų junginio štabas 
ruošė puolimo planus, gy
veno junginio vadai.

Tačiau ilgam' trukti netu
rėjome laiko. Rokiškyje, 
sporto mokyklos salėje, 
mūsų laukė 600 moksleivių. 
Čia vėl susitikimas, jaudi
nančios kalbos, daug gra
žių sveikinimų ir palinkė
jimų Amerikos pažangie
siems lietuviams.

Turiu pasakyti, kad drau
ge su brangiais svečiais iš 
Vilniaus buvo atvykę ir vi
sur juos lydėjo Leokadija 
Petkevičienė, paruošusi ir 
apgynusi mokslinę diserta
ciją apie Amerikos pažan
giųjų lietuvių judėjimą ir 
gavusi už tai istorijos 
mokslų kandidato laipsnį. 
Lydėjo taip pat Draugijos 
su užsienio lietuviais ryšių 
atstovė Renė Diktoraitė, 
prieš keletą metų sugrįžu
si į Lietuvą iš Urugvajaus. 
Lydėjo ir Rokiškio rajono 
vadovai. Taigi vykome vi
sur net keliomis automaši
nomis, linksmai pasišneku
čiuodami.

Šeštadienio vakąre pasie
kėme Salas. Čia senojo 
dvaro rūmuose dabar vei
kia Žemės ūkio techniku
mas, kuriame ruošiami bu
simieji žemės ūkio specia
listai. Tai prie dvaro rū
mų kolonų išsirikiavo keli 
šimtai žmonių su gražiau
siom rudeninėm gėlėm ran
kose, su tradicine duona, 
druska ir' alaus stikline. 
Griaudė orkestras. Techni
kumo direktorius Vincas 
Kriaučiūnas susijau d i n ę s 
kalbėjo, kad saliečiai lai
mingi ir didžiuojasi susi
laukę tokio brangaus sve
čio savo žemiečio A. Bim
bos, pakvietė jį į vidų, pra
šė jaustis kaip savo arti
miausių žmonių šeimoj...

O į salę paklidti buvo ne 
taip lengva, kadangi ne tik 
salė, bet ir visi koridoriai 
kimšte prisikimšę- žmonių, 
ir net lauke palangėmis 
stovėjo jų būriai ir ‘ sekė, 
kas vyksta viduj. O viduj 
Antanas buvo apjuostas na
mų raštais nuaustu lino 
rankšluosčiu, jam sakomi 
gražiausi žodžiai, jam ra
portuojama, kas padaryta 
Salose, kaip dirba ir gyve
na apylinkės žmonės, jam 
dainuojamos specialiai skir
tos dainos, šokami šokiai. 
Kalbėjo ir pats Antanas. 
Kalbėjo susijaudinęs labai 
giliai... Mielas Rojau, juk 
žinai, kaip būna, kai po 
daugelio metų aplankai 
gimtąjį kampelį, vėl pama
tai mylimą gamtą, ežerus 
ir miškus, o svarbiausia — 
dar surandi vieną kitą pa
žįstamą iš senųjų laikų, 
kaip jaudiniesi tada žmo
gus, kaip pergyveni viską...

Vėliau apžiūrėjome tech
nikumo gaminių parodą, 

studentes skaniai virti, 
sveiką valgį gaminti. Šito 
mokslo vaisius ragavome 
jau kitoj salėj, kur nuo 
gausybės lūžo banketo sta
lai, paruošti keliems šim
tams žmonių. Skambėjo 
tostai ir skambėjo taurės 
iki vėlyvo vakaro, pasaky
siu atvirai, iki vėlos nak
ties. Dar neužmiršo lietu
viai senoviško vaišingumo, 
svetingumo papročių, tik 
laikykis!..

Sekmadienį, spalio 9 die
ną, Rokiškyje buvo šven
čiama Žemdirbių šventė. 
Kaip žinote, Žemdirbių 
šventė dabar įvesta visoje 
Tarybų Sąjungoje, taigi ir 
Lietuvoje, pagerbiant jose 
mūsų duondavius laukų ar
tojėlius. Iškilmingai ji bu
vo švenčiama Rokiškyje, 
kur ir mes visi tapome ši
tos šventės svečiai.

Čia, brolau, buvo gražių 
dalykų, šeši stiprūs vyrai 
įnešė salėn Pabaigtuvių vai
niką iš rugių varpų, o tas 
vainikas — sulig vartų di
dumo, o svečiai ir rajono 
vadovai buvo apvainikuoti 
mažesniais, apjuosiant juos 
rankų darbo r a š t u o t a is 
rankšluosčiais. Skam bėjo 
daug sveikinimų žemdir
biams, skaitomos telegra
mos iš kitų rajonų, sveiki
nimo žodį tarė broliškos 
Latvijos atstovas, buvo 
įteiktos vėliavos geriau
sioms kolūkiams ir tarybi
niams ūkiams, o paskui 
įteikiamos, individual i n ė s 
pre m i j o s žemdirbiams, o 
o premijuojami jie buvo 
visaip: kam baldų komp
lektas, kam pinigų pluoš
tas, o kam ir paskyra au
tomobiliui arba motociklui 
gauti.

Antanas Bimba stebėjo 
stebėjo viską, o paskui išė
jo į tribūną ir pasakė tokią 
jaudinančią kalbą, kad sep- 
tyini šimtai žmonių klau
sėsi sulaikę kvapą, o dau
gelio akyse žibėjo ašaros. 
Prisiminė Antanas praeitį, 
savo jaunystę, savo buvimą 
Lietuvoje prieš 20 metų, 
palygino viską su tuo, ką 
mato dabar, ir pasidžiaugė 
drauge su visais, kad visai 
kitas dienas gyvena Lietu
vos artojai, kad daug sau
lės jiems danguje ir širdy, 
prieinama apšvieta, įgija- 
mos aukšto mokslo profesi
jos jų vaikams ir anūkams, 
kad gyvenimas iš pagrindų 
pasikeitęs gerojon pusėn. 
Perdavė jis ir pažangiųjų 
Amerikos lietuviu sveikini
mus Lietuvos žmonėms, o 
kai baigė — ilgai netilo čia 
ovacijos, Antanas buvo ap
juostas liaudies raštų juos
ta, nuėjo į savo vietą ir 
atsisėdo, o žmonės vis plo
jo ir plojo.

Grįžom atgal, o aš visą 
kelią galvojau: kaip gerai, 
kad Antanas dabar čia, su 
mumis, džiaugiasi auksiniu 
rudeniu, gražiu žmonių gy
venimu, kad mato, jog Lie
tuva ir jos> žmonės neuž
miršo ir myli savo brolius 
ir seses pažangiuosius Ame
rikos lietuvius, ir visus, kas 
Lietuvai linki gero, paro
do tikrą savo širdį, tau
rius jausmus.

Tavo—Juozas Baltušis 
Vilnius, 1966 m. spal. 10 d.

Apie Sardinijos salą
Sardinijos sala dar gilioje 

senovėje buvo plačiai išgar-
sėjusi augančiomis tenai 
nuodingomis petražolėmis 
(sardonika herbą). Žmogus, 
per neatsargumą užvalgęs 
truputį šios žolės, buvo pa- 
smerktas kankinančiai 
mirčiai: jį sutraukdavo mėš
lungis, kuris taip perkreip
davo veidą, kad dar Home
ro laikais kandų juoką bu
vo įprasta vadinti sardoniš- 
ku.

Sardinija užima 23.8 tūk
stančio kv. kilometrų plotą, 
kuriame gyvena 1.5 milijo
no žmonių. Nedidelis są
siauris skiria Sardiniją nuo 
Korsikos. Tarp jų plyti 
daugybė mažyčių salelių ir 
povandeninių rifų.

Sardinija priklauso Ita
lijai, bet dauguma sardinie- 
čių kalba tokiomis nepana
šiomis į italų kalbą tarmė
mis, kad jas įprasta vadin
ti atskira sardiniečių kalba. 
Vaikai ateina į mokyklą, 
nemokėdami italų kalbos, ir 
pradžioje visiškai nesu
pranta, ką sako mokytojas.

žemės ūkyje vyrauja ga
nyklinė gyvulininkystė. Žy
miai mažesnę reikšmę turi 
žemdirbystė. Daugiausia 
auginamos avys ir ožkos, 
rečiau — galvijai ir kiaulės. 
Iš grūdinių čia sėjami kvie
čiai ir miežiai. Žemės ūkio 
padargai labai primityvūs, 
ypač plūgai, kokiais ardavo 
dar senovės romėnai.

Iglezijo rajone, svarbia
me Italijos kalnakasybos 
pramonės centre, kur gau
su vario ir geležies rūdos 
klodų bei polimetalų, gyve
na daugiau kaip pusė visų 
Sardinijos darbininkų.

Sardinijos centras Kalja- 
zis (137 tūkst. gyventojų) 
— modernus, triukšmingas 
uostamiestis, geležinkelio ir 
plentų mazgas. Pokario me
tais čia pastatyta daug nau
jų namų, bet butų proble
ma tebėra aštri.

Sardinijos lygumų rajo
nuose beveik nėra mažų 
kaimų ir sodžių. Dauguma 
gyventojų, besiverčiančių 
žemdirbyste ir gyvulinin
kyste, įsikūrę gyvenvietėse, 
kurios niekuo nesiskiria 
nuo miestų. Kalnuose vaiz
das visai kitas. Tai šen, tai 
ten stovi vieniši piemenų 
nameliai iš netašyto ak
mens arba primityviai pa
gamintų plytų. Namelio 
vidury padarytas židinys: 
čia piemenys gaminasi savo 
neįmantrų maistą.

Daugumos sardiniečių gy
venimo lygis gana žemas. 
Didžioji dalis žemdirbių ir 

MANO LIETUVA
Kiek dainą Tau poetai sukūre, 
Kiek Tau posmų paraše širdim. 
Ošia amžiną pasaką jūra, 
žaisdama gintarinėm vilnim.
Kadaise puošė palinkusios svirtys 
Samanotos bakūžes Tave, 
Tu, našlaite prie kelio pavirtus, 
Vien smūtkelių buvai Lietuva.
Buvo naktys baisesnės už kančią 
Tą smūtkelių švininiuos veiduos, 
Tavo aukos netilptų rožančiaus 
Karolėliuos nuo laiko juoduos.
Ir vis tiek tartum kūdikį švelnų 
Tvirtos rankos iškėlė Tave, 
Tave glostė sudiržęs jų delnas, 
Nes buvai jiems labiausiai sava, 
žiburiais lig žvaigždžių pasikėlė 
Tavo miestų prospektai žali, 
Dangų remia kranų plieno strėlės, 
Tu net saulę pasiekti gali.
šlovės nuostabų himną dainuojant 
Leisk ir man savo posmą įliet. 
Šviesių rytmečių žeme gimtoji, 
Gintarine Tarybų šalie!

G. Jūronienė
Šiauliai,

GIRNOS
ūžia maltuvėj, būdavo, girnos, 
Sukamos rankų, rytmetį gaudžią, 
Trupina blynams miežius ir žirnius; 
Miegas blakstienas sulipusias glaudžia. 
Girnos vis mala, dūzgia iš lėto 
Trupina rugį, grikį ir kvietį, 
Kvapą ragaišio mieguistas jauti,— 
Maga lig šiolei jis atminty...
Ūžesį girnų gyvenimą visą, 
Rodos, girdi ausyse kaip vaikystėj, 
Godžiai siurbi lyg salyklinę misą; 
Gausmas tasai niekados neįgrįsta. 
Girnos vis sukasi, dūzgia ir mala, 
Brūzgia ir brūzgia, rodos, be galo, 
Trupant tarp girnų grūdą jauti, — 
Kvapas ragaišio — visad atminty...
Girnos gyvenimo ryžtą kiekvieną 
Trupina, traiško kaip miežį, kaip kvietį, 
Daužo pavasarį, daužo ir žiemą, . 
Skaldo vidurnaktį, skaldo ir dieną, 
Trupina grūda, džiovintą ir kietą, 
Miltą ragaišiui beria į sietą, —

Skonį pyrago 
Iš anksto jauti; 
Kvapas jo maga 
Viltingoj minty.

J. Subata

gyvulių augintojų pusry
čiams išgeria puoduką ka
vos, pietums suvalgo duo
nos su keliom galvutėm 
svogūnų, gabaliuką avių sū
rio, vakare—daržovių sriu
bos arba virtų bulvių su rū
gusiu pasūdytu pienu.

Mėsą ir makaronus vals
tiečiai valgo tik per dideles 
šventes. Kiaušinių ir kar
vių pieno daugelyje vieto
vių nemato ne tik suaugę, 
bet ir vaikai.

Restoranuose galima už
sisakyti tradicinių sardinie
čių patiekalų: mėgiamiau
sių avių sūrio rūšių, įvai
riausios šviežios žuvies, va
dinamųjų “jūrų vaisių” — 
omarų austrių, mažų sepijų. 
Kai kur galima suvalgyti 
šernienos kepsnį. Bet ku
rioje smuklėje atsiras vieti
nio vynuogių vyno;

Viduriniuose salos rajo
nuose žemdirbiai ir pieme
nys gyvena užsidarę, buity
je prisilaiko savo protėvių 
papročių. Daugelyje gyven
viečių iki šiol audžia seno
vinėmis staklėmis. Grūdus 
mala girnomis, kurias suka 
ratu bėgiodamas asiliukas. 
Nė vienoje kitoje Italijos 
srityje nesutiks i tiek 
daug žmonių, kurie iki 
šiol nemeta savo tradicinių 
drabužių. Piemenys vilki 
grubiais lininiais marški
niais, striuke arba liemene 
iš namie austos gelumbės, 
plačiomis, trumpomis lini
nėmis kelinėmis, avi batus 
iki pat kelių. Viršutinis dra
bužis —berankovis apsiaus
tas—mastruka, pasiūta kai
liu į viršų.

Ypač gražūs ir spalvingi 
moteriški šventiški drabu
žiai: plisuoti sijonai, išsiu
vinėtos palaidinės ir skare
lės, švarkeliai, puošti sidab
rinėm sagom, prijuostės su 
plačiais ryškių spalvų ap
siuvais.
Nemažiau spalvingi Sardi

nijos amatininkų dirbiniai. 
Keraminiai indai puošiami 
gyvulių, žmoniųų ir gėlių 
atvaizdais. Sala garsėja 
taip pat savo audiniais ir 
kilimais iš avių vilnos. Iš 
kaulo ' Sardinijos piemenys 
išpiausto stiklines, bokalus, 
kurie labai gražiai papuošti 
reljefiniais ir kontūriniais 
ornamentais. Visame pa- 
sąulyje garsus Kastelsardo 
miestelis, kurio gyventojai 
pina f gražias ir spalvingas 
pintines bei dėžutes iš nykš
tukinės palmės lapų, meldų 
ir k t.

Iš gilios senovės išliko 
daug šeimyninių papročių. 
Jaunuolis negali pats pasi

piršti merginai, bet turi pa
siųsti pas jos tėvus patikė
tinį — dažniausiai savo tė
vą, bičiulį arba šventiką. 
Jeigu piršlybos priimtos, 
nuotakos namuose rengia
ma puota. Tą pačią dieną 
susitariama dėl vestuvių 
dienos ir kraičio, o jaunikis 
su nuotaka pavalgo iš vie
nos lėkštės, tuo parodyda
mi, kad jie tapo vyru ir 
žmona. Likus kelioms die
noms iki vestuvių, kraitis 
iškilmingai pernešamas į 
jaunikio namus. Koks skur
džius bebūtų sardinietis, 
vestuves jis turi iškelti pa
gal visas taisykles: neretai 
jam tenka įlįsti į dideles 
skolas, kurias vėliau moka 
keletą metų.

Net oficiali Italijos sta
tistika laiko Sardinijos dar
bo žmonių gyvenimo sąly
gas nepatenkinamomis. Sa
loje didžiausias Italijoje be
raščių procentas, daugiau
sia sergančių tuberkulioze, 
trachoma ir kitomis ligo
mis. Sardinijos liaudis at
kakliai kovoja už gyvenimo 
sąlygų pagerinimą, reika
laudama iš vyriausybės įgy
vendinti seniai numatytą 
ekonominio salos išvystymo 
planą. N. K—ja

Baltimore, Md.
Pranešame, kad mūsų pa

rengimas sekmadienį, lap
kričio (November) 6 d., tu
ri kiek pakeitimų. Buvo 
skelbta, kad pietūs bus duo
dami 2-ą valandą, bet da
bar pakeitėme į 1-ą valandą. 
Vieta jau visiems žinoma: 
2219 W. Pratt St.,— įėji
mas iš Furrow St.

Jau teko sužinoti, kad 
gražus būrys atvyksta iš 
Philadelphijos ir kitų apy
linkių. O kadangi svečiai 
iš toliau atvyksta anksti ir 
anksčiau nori grįžti į na
mus, tai todėl ir pakeičia
me laiką.

Rengimo Komisija

Atsiprašome.
Waterburio, LLD 28. kp. 

korespondencijoj, tūpusio j 
“Laisvės” num. 80, spa 1 i o 
18 d., įvyko nemaloni klai
da laužiant laikraštį.

V. Bekerio ir N. Buk- 
nienės vardai turėjo būti 
pažymėti sykiu su kitais 
vaidintojais Aido Choro 
operetėje “Vestuvės”. Ot, 
viena eilutė kaip nors lau
žytojų buvo išmesta, ir taip 
atsitiko.

Dėkojame LLD 28 kuopos 
korespondentui už pastabą.

Redakcija

Philadelphia, Pa.
Čia mirė Juozas F. Gus- 

tis, redaktorius ir leidėjas 
“Lietuvių Žinių” (mėnesi
nio laikraštuko). Jis mirė 
Philadelphijos General ligo
ninėje, sulaukęs 74 m. am
žiaus. Gyveno 334 No. 6th 
St. Palaidotas spalio 14 d. 
iš Jos. Kavaliausko šerme
ninės.

Be laikraščio leidimo, 
G u s t i s turėjo spaustuvę/ 
per 35 metus. Jis buvo il
gametis “Laisvės” skaityto
jas.

Šią žinią pranešė laido
tuvių direktorus Joseph 
Kavaliauskas, 1601 So. 2nd 
St., Philadelphia, Pa.

Haverhill, Mass.
LLD 85 kuopa ir LDS 136 

kuopa surengė pietus pas 
A. M. Kazlauskus. Pasek
mės buvo labai geros, atvy
ko daug malonių svečių iš 
visur.

Baigiant pietauti, publi
kai dar sėdint už stalų, A. 
Račkauskienė pakvietė E. 
Repšienę pakalbėti. Rep
šienė savo kalboje paaiški
no, kad dabar eina mūsų 
laikraščio “Laisvės” vajus, 
ir prašė tų, kurie dar ne
skaito “Laisvės,” užsisaky
ti, o kuriems pasibaigė pre
numeratos, kad atsinaujin
tų per Haverhillio va j min
kęs — A. Račkauskienę ir 
M1. Kazį auskienę. Taipgi 
prašė išgalinčius paaukoti 
dolerį kitą išlaikymui mū
sų spaudos.

E. Repšienė, po savo kal
bos, pakvietė E. Niaurienę, 
kuri šią vasarą buvo nuvy
kusi į Lietuvą. Niaurienė 
gražiai papasakojo, ką ji 
ten mate, kaip jai patiko 
aplankymas savo gimtinės. 
Taipgi kalbėjo Olga Gra- 
ham-Šukytė ir drg. Niaura, 
kurie irgi viešėjo Lietuvoje 
šiais metais.

Visi kalbėtojai su džiaugs
mu pasakojo apie Lietuvą, 
kaip viskas ten bujoja ir 
žmonės visko turi — valgio, 
apsirengimo ir visokių reik
menų.

Reikia pasakyti, kad šis 
parengimas visapu s i š k a i 
pasisekė. Oras tą dieną, 
buvo labai puikus tai svečių 
ūpas buvo geras. Gaspadi- 
nėms buvo lengva patenkin
ti taip gerai nusiteikusius 
parengimo dalyvius.

Dėkojame vi s i e m s už 
skaitlingą atsilankymą. Tai 
duoda mums energijos veik
ti toliau. Pelno mūsų spau
dai, liko gražaus kurį pa
dalinome sekamai: “Lais
vei” $80, $72 už septynias 
atnaujintas prenumeratas 
ir $19 aukų nuo keturių 
draugų. Viso $171.

Maisto parengimui auko
jo: M. Kavai du kugeliu; 
A. Marino 1 kugelį; B, Pet
ruškevičienė 1 kugelį; R. 
Čiuladienė kopūstų; F.Kuo- 
dienė agurkų; M. Kazlaus
kienė ir A. Račkauskienė 
daug maisto. Pinigais auko
jo: Teklė Piniukas $5; V. 
Račkauskas $5; gera prie- 
telka $5; M. C. Markūnas 
$2. Taipgi dėkojame stalų 
patarnautojoms ir Kazlaus
kams už suteikimą gražios 
vietos.

A.. Račkauskiene 
M. Kazlauskienė

Rengėjos

Neseniai Alžyro universi
tetui buvo įteikta Maskvos 
Valstybinio M. Lomonosovo 
vardo universiteto dovana— 
apie 2,000 įvairių pavadini
mų knygų ir 11 filmų. {
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Ko laukiame?
Pokalbį pradėsime savais, 

vietiniais reikalais.
Vasarėlė, ilgosios dienos 

prabėgo kaip ir nejučiomis. 
Parengimėlių turėjome po
rą, kitur išvykų—irgi apie 
tiek. Pratusiems lankyti 
pažangiečių pareng i m u s , 
rodosi, labai skurdu. Jų 

x taip mažai tokiai lietu
vių kolonijai, kaip Phila- 
delphijos, su apylinkėmis. 
Priežasčių, žinoma, yra 
daug. Didžioji pasiteisini
mui priežastis — nėra arti 
tinkamos vasariniams pa
rengimams vietos.

Bet dabar, vasarai pasi
baigus, pradėsime parengi
mus mieste, tai transporto 
sunkenybės palengvės, — 
nereikės sakyti: “Nuvežk 
mane, tai ir aš dalyvausiu 
piknike.”

Philadelphijoje nuo senų 
laikų gyveno daug pažan
gių žmonių, kurie rūpinosi 
visuomeniniais reik a 1 a i s , 
ypač Lietuvos reikalais. 
Mūsų rūpesčiai, veikla bu
vo sėkminga. Lietuvos žmo
nės pasiekė tai, ko pažan
giečiai troško. Dabar Lie
tuvos gyvenimas smarkiai 
gerėja. O tai ir mums, 
senstelėjusiems, labai norisi 
apie tai daugiau žinoti.

Turime tam progą, tik 
nepa m i r š k i m e lapkričio 
(Nov.) 27 dienos. Tą dieną 
J. Grybas žada atvykti su 
daugeliu naujų filmų apie 
Tėvynę Lietuvą. Ievutė Mi- 
zarienė žada papasakoti sa
vo patirtus įspūdžius Lie
tuvoje. O mūsų aldietės ža
da pateikti skanių vaišių.

Šio pokylio vietelė daug 
kam jau žinoma. Tai yra 
6024 N. Wayne Ave. Bu
šais privažiuoti galima J. 
ar K. Atveža ant Chelton 
ir Wayne Avenues. Reikia 
eiti į North pusę du ir pu
sę skvero, tai ten ir bus 
numeris 6024. Gatvekarį 
Nr. 53 bile iš kur galite 
gauti. Gatvekaris Nr. 53 
eina skersai Broad St. ir 
Erie Ave. Jis priveža iki 
vietos — 6024 Wayne Ave. 
Išlipti reikia ant Walnut 
Li.

Su mašinomis—daug ke
lių.

Nepamirškite laiko ir pa
kviesti savo draugų.

Pokylį pradėsime d a r 
prieš 2 valandą.

R. M.

Į Baltimorę
Diktokas būrelis skrenda

me į Baltimorę. Baltimo- 
riečiu Literatūros Draugi
jos 25 kuopa sekmadienį, 
lapkričio 6 d., rengia pra
kilnų pažmonį.

Apskrities konferencijoj 
jie užkvietė filadelfiečius 
dalyvauti jų sur engtoje 
gražioje sueigoje ir pa
remti tą kilnų tikslą.

Mudu su A. Lipčium pa
skubomis pasikuždė j o m e , 
kad mums toj sueigoj rei
kia būtinai dalyvauti, ir 
štai koks rezultatas tb mū
sų kuždesio — mano ir 
Lipčiaus mašinose važiuo
ja šie asmenys: Lipčius, 
Šlajus, Bekampiai, Vaišvi
lienė, Guzonienė, Mulokaitė, 
Žalnieraitienė, Navalinskie- 
nė ir Pranaitis. Bet to bū
rio žmonių neužtenka, Tai 
tik lašas į jūrą. Tai nebūtų 
gražu ir garbinga, jei kiti 
Filadelfijos pažangiečiai to 
kilnaus baltimoriecių pa
rengimo nematytų.

Mes visados turime verž
tis į priekį, nes, kol gyvi 
esame, turime džiaugtis 

gyvenimu, nes jis gražus ir 
malonus, tik juo reikią mo
kėti naudotis. Užsidarymas 
tarp keturių sienų—tai nu
siminimas, tai nemalonus 
reiškinys, ko mes turime 
saugotis. Duonos juk mums 
nestokoja. Kiek mums li
ko gyventi — tai jos mes 
nesuvalgysime. Tai, kol yra 
proga, gyvenkime pilnu, 
prakilniu gyvenimu! Kiek
viena draugiška sueiga — 
tai mūsų gyvenimo eleksy
ras. Tai mūsų sveikata.

_  •• '

Užsibaigus baltimoriecių 
parengimui, turime nepa
miršti ir “Laisvės” koncer
to, kuris atsibus Brookly- 
ne lapkričio 13 dieną. Aš 
manau, kad filadelfiečiai 
galėjo suorganizuoti busą 
važiavimui į koncertą. Da
bar — jau per vėlu.tai pa
daryti. Visos mašinos, ku
rias mūsų draugai ir sim-. 
patikai turi,, būtinai turi 
būti paruoštos važiuoti į 
“Laisvės” koncertą. Teko 
nugirsti, kad baltimoriečiai 
draugai Staniai dalyvaus 
“Laisvės” koncerte.

J. A. Bekampis

San Francisco, Calif.
Lapkričio 13 d., sekma

dienį, San Francisco ir apy
linkės gyventojai minės Ta
rybų Sąjungos 49-ą j į gim
tadienį tarptauti niame 
kambaryje Jack Tar vieš
bučio 7:30 vai. vakare.

Šį parengimą ruošia Ame
rican-Russian Institute ir 
Friendship Society. Bus 
įvairių meninių pamargini- 
mų. Taipgi Friendship So
ciety, sako, įteiks Taikos 
Premiją kai kuriems dar
buotojams už taiką.

Tarp kalbėtojų bus pa
sauliniai žinomas profeso
rius D. F. Fleming. Jis kal
bės tema: “Kodėl Tarybų 
Sąjunga nenori trečiojo pa
saulinio karo?”

Kiti kalbėtojai bus: Bet- 
tina Aptheker, studentų va
dovė Kalifornijos universi
tete; Tarybų Sąjungos sve
čiai; Holland Roberts ir 
Isobel Cerney.

Tarybų Sąjungos svečių 
priėmimas (reception) 
įvyks tame pačiame, viešbu
tyje n u o 7 vai. i k i 7:30, 
reiškia, prieš pat didįjį pa
rengimą. Rep.

Hamilton srities gyven
tojai protestuoja prieš už
mojį iš srities iškelti pirmo
jo JAV kasininko Alexan
der Hamiltono namą. Fe
deralinė valdžia jį paskelbė 
tautiniu paminklu, bet no
ri jį perkelti į kitą vietą. 
Namas yra prie 141 St. ir 
Convent Ave.

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.

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

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

LDS 3-čios APSKRITIES KON. 
FERENCIJA įvyks ' spalio 30 dieną 
Ozone Park, N. Y., Laisvės 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)

Pagerbtas LDS prezidentas 
Ričardas Janulis

Spalio 16 d. Ričardo Ja
nulio pagerbimo pažmonys 
gražiai įvykdytas, su dainų 
programa ir banketu.

Dainų programa buvo iš 
solų, duetų ir viso Hartfor
do Laisvės choro. Irena Ja- 
nulienė, prezidento žmona, 
ir jo sesuo Helen Smith su
dainavo keletą duetų ir so
lų, taipgi Elena Brazaus
kienė sudainavo vieną solo. 
Laisvės choras sudainavo 
keletą liaudies dainelių, va
dovaujant Wilma Hollis.

Žymėtina, kad Ona Girai- 
tienė, kuriai sukako 80 me
tų, dainuoti dar nenustoja. 
Ir kuomet buvo vadovės 
pranešta, kad Onutei suka
ko jau 80 metų, dalyviai 
jos pagarbai smarkiai plo
jo.

Prezidentas Ričardas Ja
nulis sveikino dalyvius, pa
gerbė LDS 74 kuopą kaip 
žymią kuopą LDS šeimoje, 
taipgi kvietė talkon augin
ti ir stiprinti LDS, gaunant 
naujų narių į brangią lie
tuvišką fraternalinę orga
nizaciją. Programa buvo 
neilga, bet graži ir gera.

Svetainė buvo išpuošta 
Stripeikų ir Mureikų gėlė
mis.

LDS 74 kuopa dėkoja vi- 
s i e m s programos daly
viams, prezidentui A. Janu
liui ir visai publikai už da
lyvavimą.

Po programos buvo pie
tūs, kuriuos Bridgeport© 
gaspadinės perai ir skaniai 
pagamino; Svečiai linksmi
nosi iki vakaro, girdami 
bridgeportiečius už gražų 
pažmonį. Svečių atsilankė 
daugiau negu tikėtasi, iš 
beveik visų Connecticuto 
lietuviškų kolonijų, net ir iš 
Brooklyno, N. Y.

Tokie parengimai suveda 
į pažintį ir nenarius, kurie 
vėliau gali tapti LDS na
riais. Todėl patartina ir ki
toms kolonijoms panašiai 
veikti.

Tai ir vėl tapo supilti du 
senosios lietuvių kartos ka
pai.

Spalio 14 mirė Jonas 
Kramanauskas, su 1 a u k ę s 
apie 80 metų. Paliko žmo
ną ir daugiau giminių. Pa
laidotas spalio 17 d.

Spalio 16 mirė Feliksas 
Karalius, apie 74 metų. Pa
liko žmoną, sūnų ir, rodos, 
dvi dukteris, kurie augina 
savo šeimas. Palai d o t a s 
spalio 19 d.

Abu kadaise priklausė 
Lietuvių jaunų vyrų drau
gijoje ir savu laiku buvo

Hartford, Conn.
“Laisves” Vajaus Paramai

Koncertas, Pietūs ir Vaidinimas
Tai bus nepaprastai įdomus popietis

Sekmadienį, Lapkričio 6 November 
Pradžia 1 valandą dieną

SALĖ 157 HUNGERFORD ST.
i

Kviečiame visus atsilankyti į šį įdomų sanbūrį, nes 
turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

Programą atliks Menininkai iš New Yorko

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

/

Vaidinimą atliks Jonas Lazauskas
Nastė Buknienė ir Helen Feiferienė

l , IĮ

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

M. Stensler
RENGIA LIET. LITERATŪROS DRAUGIJOS 28-ta KP. 

Rengėjai kviečia lietuvių visuomenę atsilankyti.
Bilietas — $1.00

Mildred Stensler 
choro mokytoja

Laukiame Brooklyno 
, Aido Choro

Jau keletą metų praėjo 
nuo Brooklyno Aido choro 
apsilankymo į Waterbury, 
kuomet jie mum gražiai 
suvaidino “Zaporožietis už 
Dunojaus”, kas mūsų pub
likai labai patiko ir ilgai 
apie tai kalbėjo.

Šį sekmadienį (spalio 30 
d.) atvažiuos Brooklyno ai- 
diečiai su linksma operete 
“Vestuvės”, kurią suvaidins 
pirmoje programos dalyje. 
Antroje dalyje Aido choras 
išstos su koncertu.

Aktorių sąstatas susidaro 
iš šių talentingųjų Aido

PATAIKAUJA 
KOMPANIJAI

Prieš kiek laiko niujor
kietė Švietimo taryba buvo 
nutarusi neimti mokykloms 
knygų iš Kingsport Press 
kompanijos, jeigu tomis pa
čiomis sąlygomis knygas 
galima gauti kitur. Prie
žastis :

Firmos darbininkai 
Kingsport,' Tenn., streike 
išbuvo trejus metus. Jie 
kreipėsi į knygų pirkėjus. 
New Y o r ko miestas yra 
stambus pirkėjas. Kovo 16 
Tarybos susirinkime Morris 
lusewitz, kuris yra tarybos 
narys ir kartu N. Y. Cent
ral Labor Council (Centri
nės Darbo Tarybos) vice
prezidentas, pasiūlė streiko 
metu firmą boikotuoti ir 5 
balsais prieš 4 taip buvo 
nutarta.

Dabar valstijos teisėjas 
George Postel įsakė, kad 
kompanijos boikotuoti ne
galima.

žymūs nariai.
Daugėlų šermeninė laido

tuves gražiai aptarnavo.
Užuojauta likusiems ar

timiesiems.
J. J. Mockaitis

Nellie Ventienė
Aido choro solistė

choro narių: E. Brazaus
kienė, L. Kavaliauskaitė, N. 
Buknienė, V. Bekeris, J. 
Lazauskas, J. Grybas ir so
listė N. Ventienė. Aidiečiai 
—vestuvių svečiai.

Aido choro mokytoja M. 
Stensler, rūpestingai sten
giasi sumokinti kuo geriau
sia dainas ir vaidybą.

Tad susirinkime visi wa- 
terburiečiai iš plačiosios 
Connecticut apylinkės pa
matyti lietuviškas vestuves.

Koncertas įvyks Venta 
Hali, 103 Green St. Pradžia 
2 vai. popiet. Bilietai tik 1 
doleris.

Kviečia LLD 28-ta kuopa.

Kalbos nepasitvirtino
Diskusijose apie civilinių 

tarybą gyventojų pasiskun
dimams prieš policiją svars
tyti kai kas kalbėjo, būk 
skundų prieš policiją galį 
turėti tik laužynių gyvento
jai.

Įvykdytas patikrinimas 
parodė, kad taryba daugiau 
skundų prieš policiją gavo 
iš vidutinių pajamų gyven
tojų negu iš biednuomenės 
rajonų kaip kad Harlemas 
ar Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant.

Waterbury, Conn.
OPERETE __

“VESTUVES"
Sekmadienį

Spalio 30 October
Pradžia 2-rą vai. popiet

Victor Becker
Solistas, baritonas

VENTA
103 GREEN STREET

opnuaj pajui?Al <lpH
CLERK—TYPIST

Operate electric typewriter.
Aptitude for figures.

N. E. Plant location.
CROWN PRODUCTS 

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

(80.86)

Brockton, Mass.
Mrs. K. Railiene ligoninėje

Šeštadienį, spalio 15 d., ji 
gavo širdies ataką ir dakta
ras ją tuojau pasiuntė į 
Goddard Memorial Hospi
tal!, 909 Summer Street, 
Stoughton, Mass., Rm. 219.

Antanas Raila, jos vyras, 
rašo, kad jo žmonos širdies 
ataka buvo rimtai pavojin
ga. Daktarai sako, kad Mrs. 
Railienė turės būti ligoni
nėje nemažiau kaip tris sa
vaites.

Prieš metus laiko širdies 
smūgis buvo Antaną Railą 
paguldęs keletui savaičių, 
tačiau Antanas pergyveno 
tuos sunkumus ir dabar 
jis gerai jaučiasi.

Linkiu Mrs. Railienei 
greitai pasveikti ir sugrįž
ti namo pas šeimą. O An
tanui ir jų dukrai Eleano- 
rai reiškiu gilią užuojautą 
šiame skaudžiame priepuo
lyje.

P. Buknys

Singapore. — Čia gauta 
žinių iš Laoso apie neseniai 
įvykusį dviejų generolų su
sikirtimą. Gen. Thao Ma, 
Laoso karinės aviacijos va
das, pasiuntė keletą bombo
nešių, kad sutaškytų Viet
name (sostinėje) kariuome
nės generolo būstinę. Mat, 
Ma buvo susipykęs su ar
mijos generolu Kuoprasithu 
Abhayumi. Po to pats gen. 
M a pabėgo į Tailandą.

Elena Brazauskiene
Jaunosios rolėje

SALĖJE
WATERBURY, CONN.

Help Wanted Male

MECHANIC—Tow Motor
Experience reg. Must be able to 

work shift work. N. E. plant loca
tion.

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

PI 4-4452 ( 76-82)

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

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

PI 4-4452 (76-82)

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

McKEAN CARPET CO. 
729 McKean St., 

Phila., Pa.
(79-93)

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

OFFSET STRIPPERS

Openings are for steady posi
tions on 2nd and 3rd shifts. Beck 
Offset Color Co;, call NJ 665-9008 
or Phila. MA 7-7562.

(80-82)

AUTO MECHANIC
Top wages, experienced all makes, 

free uniforms.
Other benefits. Call 11 to 5.

WASSEM’S 
CH 7-5325 

(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
2121 Wheatsheaf Lane, Phila., Pa. 

PI 4-4452
(80-86)

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)

FOREMAN

Shift work
Mechanical ability 

Able to supervise people 

Textile experience helpful 
but not necessary.

N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane

Philadelphia, Pa.

PI 4-4452
(82-88)

AUTO PORTER & POLISHER.
Exp. with buffer. Must be sober 

and reliable. Excellent salary.
Steady work. Apply 

NORTHEAST AUTORAMA 
Roosevelt Blvd, at Levick St.

PI 4-5030. (82-86)

AUTO MECHANICS. Chrysler 
Products. Exp. preferred. 50-50 shop. 
Can make up to $200. per wk. Lift 
for every man. Paid hospitalization 
and insurance, uniforms furnished. 
Call Service Manager OVERBROOK 
DODGE. TR 8.8455. (85-86)

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

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)

HOUSEKEEPING
Sleep in, good salary. Must speak 

English.
Mainline home. Call

, MO 4- 7357
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Elektros pramonės unijų 
vienybė atsiekė pergalę

New Yorkas. — 125,000 
General Electric korporaci
jos darbininkų išsikovojo 
žymius laimėjimus, nes jų 
unijos veikė suta r t i n a i. 
G E fabrikuose dirbantieji 
darbininkai priklauso prie 
apie 100 unijų, ir praeityje 
jos visos derėjosi dėl kon
trakto su kompanija atski
rai. Dabar 11 pagrindinių 
unijų, visos priklausančios 
prie AFL-CIO, sudarė ben
drą komitetą ir išstatė ben
drus reikalavimus. Kitos 
unijos, žymiai mažesnės, 
ėjo kartu.

Pasėkoje kompanijos 
“boulwareizmas” tapo su
triuškintas. L. Boulware, 
praeityje buvęs kompanijos 
vice-prezidentas, laikėsi to
kios taktikos: patieki uni-

Gus Hali kritikavęs 
Kinijos nusistatymą
Roma.—Čia lankėsi Ame

rikos Komunistų partijos 
lyderis Gus Hali. Jis davė 
interviu spaudos atstovams 
Italijos Komunistų partijos 
būstinėje.

Hali sakė, kad Amerikos 
Komunistų partija dabar 
neskaitlinga, bet tas nereiš
kia, kad Amerikoje yra ma
žai komunistų. Partija ma
ža, bet šalyje yra tarp 100,- 
000 ir 150,000 asmenų, ku
rie gali būti skaitomi ko
munistais. Bet dėl visokių 
sunkenybių, kurias komu
nistams 
valdanti 
dalis jų 
partijai.

Ameriką kontroliuoja, sa
kė Hali, “nematoma val
džia,” kurią sudaro FBI, 
ČIA ir Pentagonas.

Hali kritikavo Kinijos po
litiką. Jis sakė, kad Ame
rikos komunistai griežtai 
smerkia paskiausius įvy
kius Kinijoje. Teigimas, 
kad Amerikoje yra skaitlin
gas pro-pekiniškas judėji
mas, neteisingas, sakė Hali.

sudaro valdžia ir 
klase, tiktai maža 
priklauso aktyviai

SUĖMĖ ĮTARTĄ 
PADEGĖJĄ

Areštuotas brooklynietis 
Wilfred Honor, gyv. 64 4 
Linwood St., dirbantis Har
lemo ligoninėje vidaus pri- 
žiūrovu. Policija sako, kad 
jis yra pirmiau buvęs nu
teistas kalėjiman už pade
gimus. Tačiau ligoninėje 
jis nebuvęs nužiūrėtas, vis
kas įvyko pripuolamai.

Keistai prasideda gaisre- 
liai vargino Harlemo ligo
ninės kolektyvą jau nuo 
1963 metų pradžios. Gais- 

• rai prasidėdavo laboratori
jose, baltinių šėpose, lauki
mo kabbar i u o s e , korido
riuose. Gaisragesių pasiųs
ti užsimaskavę gydytojais, 
slaugėmis asmenys daugybę 
valandų prasėdėjo nužiūri
mose padegėjui lankyti vie
tose, bet vis be pasekmių.

Pagaliau įvyko — gydy
toja pamatė nepažįstamą 
vyrą skubiai išbėgant iš 
gydytojų poilsio kambario. 
Ji nuėjo pažiūrėti ir rado 3 
gazo kranelius atidarytus.

New Yorko Lincoln Cen
ter, kur susibūrė daugelis 
meno veiksmų, springsta 
važiuotės kamšatimi. Daro 
keleriopus planus auto 
parkingams. Gal statys po
žeminius.

joms vienu kartu sąlygas, ir 
nusileidimo negali būti. Per 
eilę metų kompanijai pasi
sekė taip laikytis.

Bet šiuo kartu kompanija 
turėjo žymiai nusileisti. 
Svarbiausias išsikovotas lai
mėjimas— tai punktas, kad 
algos turės būti palaipsniui 
keliamos proporcionaliai su 
pragyvenimo kainų kilimu. 
Bendrai apskaičiuo j a m a , 
kad per ateinančius trejus 
metus GE darbininkų alga 
valandai pakils nuo $2.84 
iki $3.12.

Iš 125,000 GE darbininkų 
80,000 priklauso prie IUE, 
Elektristų unijos. Likusie
ji priklauso prie plieno dar
bininkų, auto-darbini n k ų , 
stalių ir kitokių unijų.

Jauna viešnia 
“Laisvės leidykloje
Praėjusį ketvirt a d i e n į 

“Laisvės” leidykloje lankė
si Ona Stonkus (Stonkutė), 
studentė, už taika judėjimo 
dalyvė. Kadaise “Laisvėje” 
mes išspausdinome jos (ang
lų kalba) straipsnį, paimtą 
iš angliško žurnalo. Kai 
Ona nuvyko į Kaliforniją, 
susitiko su Ks. Karosiene, 
tai pastaroji jai ir pasakė 
apie jos straipsnio patekimą 
i “Laisvę.” Merginai tai 
buvo didelė naujiena.

Onos tėvas, A. Stonkus, 
yra sūnus tų veikėjų Ston
kų, kurie kadaise gyveno 
Brocktone, o vėliau Wor- 
cesteryje. A. Stonkus yra 
buvęs mūsiškio Aido choro 
vadovas.

Pasikalbėjome su jauna 
viešnia anie viską—ji labai 
domisi Lietuva, jos mokyk
lomis, ir norėtu sumegzti 
ryšius su Lietuvos jaunimu.

LIGONIAI GATVĖJE
Bronxe prie Prospect 

Hospitalio žmonės matė 
neįprastą reginį. Visokių 
nikietų niujorkiečiai mato, 
bet čia... kaip tik iš lovos 
išlipę naktiniuose rūbuose 
ligoniai. Prieš ką jie be
galėtų protestuoti?

Jaunas vyrukas, ligoninėj 
būnąs dėl skilvio opos, ne- 
skūpėjo paaiškinti. Jis sa
kė — maistas blogas. Bul
vių košė 10 kartų per sa
vaitę, 1 kietai virtas kiau
šinis su riekele ar avižienė 
su pienu pusryčiams kas
dien. Kaip ilgai galima taip 
kęsti?

Į ligonine atgal juos įpra
šė viršininkas pažadu per
žiūrėti jų dietą.

Į KURĮ PARKĄ EITI?
Nori sužinoti, kas kuria

me parke veikiama pasi
rinktą dieną? Lengva su
žinoti — paskambinai 755- 
4100. Rekorduota telefo
nistė jums mielai papasa
kos.

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, 
davimo priežastis — savininko vėlyvas amžius.-

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

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

Par-

ar-

Vokiškas alus ir 
pikietai

New Yorko Bryant par
ke buvo šaunus pobūvis. 
Čia girdėjosi parinktinė vo
kiška muzika, kai kuriuose 
svečių būreliuose pasigirdo 
dainuškėlė, o alaus atvežto 
tiesiog iš Vakarų Vokieti
jos, kiek tik širdelė nori.

Bet kas gi ten eina, ne
įeina-.. Pikietuotojai! Ką 
gi jie gali turėti prieš vo
kiška alų? Prieiname 
čiau, skaitome jų plakatą.

Plakatai reiškė protestą 
prieš naudojimą miesto tur
to “garsinimui išpardavi
mo importuoto alaus, kuo
met New Yorko miesto 
bravarnių darbininkai ne
turi darbo.”

Pasikalbėjus su pikietuo- 
toiais išgirsti, jog jie ne
pritaria Johnsono politikai 
visokiausia paramą brukti 
Vakaru Vokietijai, nes tas 
pasunkina amerikiečių dar
bininkų buitį. IL

“TIMES” PASISAKĖ 
Už ROCKEFELLER!.
Soalio 19-os rytų radijas 

skelbė, jog didysis New 
Yorko dienraštis “The New 
York Times” pasisako už 
Rockefellerį į gubernato
rius.

Gubernatoriaus oponen
tais yra Demokratų parti
jos oficialusis kandidatas 
O’Connor ir Liberalų par
tijos Rooseveltas. Roosevel- 
ta remia ir Demokratų par
tijos oficialams pasiprieši
nę. Johnsono politikai ne
palankūs demokratai.

VIRŠININKĄ ĮTARIA 
KIŠININKYSTĖJE

Dažytojų ir popieriuotojų 
unijos viršininkas traukia
mas teisman. Jį įtarią, kad 
jis nuo 1957 metų iki per
nai kyšiais susirankiojęs 
840 tūkstančių dolerių.

Sykiu kaltinime minimi 3 
miestinio Housing autorite
to pareigūnai ir 7 dažymo 
kontraktoriai.

NORI NUSIKRATYTI 
LIGONINIŲ

Užklupti kritikų dėl ligo
niniu blogo stovio, kai ku
rie New Yorko miesto val
dininkai norį nusikratyti 
už jas atsakomybės. Esą 
minčių, jau beveik viešų, li
gonines atiduoti privatinių 
“labdaros” įstaigų globai.

PILIEČIAI GERAI 
REGISTRAVOSI

New Yorke laike piliečių 
registracijos balsavimams 
užsiregistravo 3,510,121 pi
lietis (imant visas 5 ap
skritis kartu). Tai daugiau 
negu bet kada buvo eili
niams rinkimams. 1962 m. 
buvo užsiregistravę 3,442,- 
410. Tik prezidentinių 1944 
m. rinkimu registracija bu
vo didesnė už šiemetinę, 
tuomet užsiregistravo 5,- 
556,377.

LLD 2-osios apskrities 
konferencija

Sekmadienį LLD 2-os ap
skrities konferencija buvo 
tikrai smagi, ūpinga ir na
ši. Delegatų buvo 31 ir visi 
svarstė dalykus rimtai, be 
jokių užsikarščiavimų.

Iš kuopų raportų, atrodo, 
kad pagyvėjimas reiškiasi 
veik visur. Kelios kuopos 
nepris i u n t ė delegatų, bet 
naujas apskrities komitetas 
į tai kreips dėmesį, bandy
damas atgaivinti ir tas kuo
pas prie didesnio veikimo.

Į naują komitetą įeina šie 
draugai: C..-,- Bready, M. 
Stakovas, A. Rainienė, So
fija Petkus ir J. Grybas.

Po konferencijos buvo ro
domi filmai iš Lietuvos. 
Tikiu apie konferenciją bus 
plačiau parašyta kituose 
numeriuose.1

leva

Lengva pasakyti...
. Jau kuris laikas New 

Yorke nuspręsta nelegaliai 
pastatytų gatvėse automo
bilių savininkus bausti, bet 
praktikoje dėl vieno auto; 
įvyko štai koks spektaklis:

Policija ruošėsi nelegalų 
auto nuvilkti į daboklę, bet 
čia pat tebebuvusi mašinos 
savininkė užšoko ant maši
nos kapišono ir sėdi. Poli
cininkas prašo ją nulipti, o 
ji vis sėdi. Jis net paža
da mašinos nebeliesti, bile 
tik ji nulips, bet moteriš
kė neklauso. Tuo tarpu su
sirinkęs būrys stebėtojų 
moteriške drąsina nenusi
leisti.' Derybos tęsėsi dvi 
suvirš valandas.

Pagaliau'policija ją nu
traukė nuo mašinos, mašiną 
nuvežė daboklei! vienu ke
liu, o moterį Įkitu nusigabe
no į noliciioši stoti. Ja. kal
tino. kad ii kenkė tvarkai ir 
trukdė policijai savo parei
gas eiti.

Už mašinos nuvilkima ji
nai turės užsimokėti $25 ir 
no penkine už diena, apie 
$10 pabaudos už nelegalu 
pastatymą. O kiek baus už 
nepaklusnumą, priklau s y s 
nuo teisėjo, kuriam teks 
bylą spręsti.

Majoras susiorganizavo 
grupę patarėjų

Majoras Lindsay suorga
nizavo naują Management 
Advisory Council. Toji ta
ryba bus prašoma teikti 
miestui patarimus, kaip 
naudingiau ir nuodarbiau 
vesti miesto ūkį. Nariai pa
rinkti iš įžymiųjų biznio 
įstaigų vadovų.

Sparčiai Artinasi

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

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

Vietinis Aido Choras su savo talentais duos įdomią 
koncertinę programą.

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

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

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

Įėjimas tik $1.50 — taksai Įskaityti

Karo priešo sesuo 
kalbėjo studentams
Prie Queens kolegijos vei

kiančios studentų grupės 
buvo pasikvietusios Fort 
Hood įkalinto karo priešo 
Dennis Mora seserį kalbėti 
studentams. Morą yra nu
teistas trejiems, Samas ir 
Johnson penke r i e m s me
tams sunkiųjų darbų kalė
jimo. (Nuteisė už atsisa
kymą kariauti Vietname.)

Išgirsti Mrs. Grace Mo
ra Newman susirinko virš 
šimto klausovų. Nudžiugo 
išgirdę, kad (pasėkoje de
monstracijų) kaliniai paga
liau išleisti iš vienutės. Jie 
gali valgyti kartu su kitais 
kaliniais, jie jau gali grei
čiau gauti laiškus.

ra-

Dar apie svarbią 
konferenciją

“Laisvėje” jau buvo 
šyta, bet dar reikia primin
ti, kad spalio 29-ą, 1:30 po
piet, bus svarbi konferenci- 
ja-mitingas Drug and Hos
pital darbininkų unijos sa
lėje, 709 8th Avė. (antrame 
aukšte), New Yorke (tarp 
44 ir 45th Sts.).

Konferenciją rengia Ame
rikinis sveturgimiams ginti
komitetas ir She r m a n u i i numatyta kurti lyg ir ta

rybas iš švietėjų, valdinin
kų, to rajono visuomenės 
vadovų, įgalinant juos ben
drai svarstyti jų globai pa
vestos mokyklos reikalus.

ginti komitetas. Girdėsi
me advokatų ir kitų visuo
menės veikėjų pranešimus, 
kalbas...

Joseph Sherman nuo 1961 
metų yra tardomas. Jo by
la dabar jau Aukščiausiaja
me šalies teisme. Manoma, 
kad ji jau bus svarstoma 
lapkričio kurią dieną.

Ši byla yra skirtinga nuo 
daugelio kitų buvusių. 
Svarbu su ja arčiau susi
pažinti. Ateikite, kas gali
te, delegatas ar ne. Ir to
liau gyvenantys prašomi 
nepasilikti namie. L. S.

AREŠTAVO APGAVIKĄ
New Yorke sukinėjosi 

pardavinėtojas Floridoje 
žemės. Pagirtuose plotuo
se, sakoma, pirkėjams ža
dėjo ir teises “prie vertin
gų mineralų”, kurie būk esą 
po tuo žemės plotu. Be ki
tų, tokį laimikį pardavė ir 
kunigui Bronxe.

Nuvykęs savo laimikio 
apžiūrėti, kunigas patyrė, 
jog namuką tegalima ten 
statytis tik ant kojukių 
(stulpų), nes brangusis 
“mineralas” — vanduo — 
apsėmęs plotą. Kunigas po
licijai padėjo apgaviką su
sekti.

Kelionė į Waterburj
Jau buvo minėta vietinė

se žiniose, kad Aido choras 
važiuos šį sekmadienį (spa
lio 30 d.) į Waterbury, kur 
jie suvaidins operetę “Ves
tuvės” ir duos gražų kon
certą.

Aidiečiai važiuos su au
tobusu. Dar galima užsire
gistruoti ir norintieji va
žiuoti, prašome kuo grei
čiausia pranešti — pašau
kiant Lilija telefonu: MI 
1-6887.

Išvažiuosime punktualiai 
9 valandą ryto. Kelionė į 
ten ir atgal t’k 3 dol. Bilie
tas į koncertą — 1 dol.

ŠVIETIMO TARYBA 
DARYS PAKAITŲ

New Yorko Švietimo ta
ryba žada bandyti ghetų 
rajonuose mokyklų reikalus 
tvarkyti kitaip negu praei
tyje. Iki paskiausių laikų 
mokykla būdavo lyg ir at
skiras pasaulis — viršinin
kai viską tvarkė, už visą 
atsakė. Vėlesniu metu kai 
kur buvo įsikūrusios tėvų 
ir mokytojų organizacijos, 
bet jų rolė vis tebebuvo iš
laukinė.

Dabartiniuose planuose

Traukinys nušoko 
nuo bėgių

New Yorko Pennsylvania 
stotyje grįžtantis iš vidur- 
vakarių! traukinys, jo trys 
vagonai, nušoko nuo bėgių. 
Sužeistas Vienas geležinke
lio darbininkas, keįi kelei
viai sukrėsti' ir daugelis iš
sigandę. Daug traukinių 
laikinai sutrukdė.

Trečiadienio vakarą bu
vo raportuota, jog dingo 8 
metų berniukas. Jo kūną 
rado ketvirtadienį išdegu
sio apartmentinio namo kie
me. Manoma, kad jis ten 
žaidė ir nukrito.

FLUSHING, L. I.
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

i'.jt
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Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

Gamta atskyrė jį nuo mūsų, užgesindama jo gy
vybės žiburėlį. Mes liekame giliame liūdesyje, iš 
kurio niekada neišeisime. Sueina penki metai kaip 
jis ilsisi aukštame kalnelyje, apsuptame žaliais me
deliais, papuoštame baltais nekaltybės ženklais. Ten 
ilsisi mano mylimasis amžinai. Prisimename jį su 
meile, pagarba ir su liūdesiu širdyje. Lai būna jam 
ramu ilsėtis, o mes neužmiršime jo niekados.

—Anna Kazlauskienė
gyvenimo draugė

ir sūnus su šeima

Taryba policijai 
nepavojinga

New Yorko miesto poli
cijos viršininkas Howard 
R. Leary sako, kad Civili- f • 
nių skundams prieš policiją 
svarstyti taryba (Civilian 
Complaint Review Board) 
visai ne toks baubas, kokiu 
tokios tarybos priešai ją 
vaizduoja. Nuo liepos 1 d., 
kai taryba pradėjo veikti, ji' 
tyrė ir svarstė 113 discip
linarinių skundų. Taryba 
rado reikalą apkaltinti tik „ 
tris.

Viršininkas kreipiasi į 28 
tūkstančius miesto polici
ninkų balsuoti, kad civilinių 
taryba būtų palaikoma. Jis 
sako, kad tos tarybos vei
kimas padės geresniam su
sipratimui tarp policijos ir 
visuomenės, kuriai apginti 
policija palaikoma.

Primintina, kad tarybos 
klausimas bus balsuojamas 
rinkimuose lapkričio 8 d. 
Norintieji taryba palaikyti 
turės balsuoti “No.”

Uniją centras nežada 
užgyrimą

Daugelis atskirų unijų bei 
jų viršininkų yra pasisakę 
už vieną ar kitą kandida
tą į gubernatorius. Bet 
New York City Central La
bor Council nutarė neremti 
nė vieno.

Tarime dalyvavo 400 de
legatų, atstovaujančių apie 
milijoną narių mieste ir ar
timose apylinkėse.

Spalio 19-oji New Yorke 
pavadinta šlapiausia, nes 
čia iškrito 3 suvirš colius 
lietaus.; Pirmesnė Slapiau
sio j i buvo 1911 m. su 1.7 c. 
lietumi.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

“Laisvės” Direktorių Tarybos na
riai prašomi susirinkti į posėdį šį 
pirmadienį, spalio 31.

Sekretorius (82-83)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, lapkričio 2 d., 
7:30, vakare, “Laisvės” salėje. Svar
bu, kad nariai dalyvautų. Sekr.

(82-83)
*
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