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KRISLAI
Balsuosime!
V. Daunoras i Milaną. 
Kas užmušė J. F. Kenned j? 
Ashlando Auditorijos nebėra. 
Atsimenu! . .

Rašo R. Mizara
Lapkričio 8 dieną balsuosi

me visu pirmiausiai už tuos 
kandidatus, kurie stoja prieš 
karą Vietname, kurie sako, 
jog reikia kariauti su skurdu 
namieje, o ne su Vietnamo 
patriotais. Balsuosime už tuos, 
kurie — už pilietines teises 
negrams, kurie prieš makar- 
tizmą, už demokratiją.

Lapkričio 8 diena — svarbi 
diena.

Čaikovskio vardo varžybose 
laimėjęs premiją, įžymusis 
Lietuvos solistas V. Daunoras 
išvyko visai žiemai į Milaną 
dainuoti La Scala operoje. 
Kaip žinia, La Skaloje dviem 
atvejais su didžiu pasisekimu 
dainavo ir vaidino garsusis 
Lietuvos solistas Virgilijus No-i 
reika.

V. Noreika — tenoras, V. 
Daunoras — bosas. Vienas ki
tam jiedu kelio nepastoja.

Na, o į Bulgariją išvyko ki
tas įžymus Lietuvos solistas— 
Eduardas Kaniava, baritonas. 
Jis dainuos Sofijos operoje. 
Su E. Noreika ir su E. Kania
va susipažinau dar 1959 me
tais.

Kaip miela skaityti spaudo
je žinias, kad Lietuvoje vis 
drąsiau atsistoja į priešakį 
jauni petrauskai ir šaliapinai!

Ginkluoti fašistai 
rengėsi |u "dienai"

Ruošiamasi prie didžiulių 
anti-karinių demonstracijų

Saigono centras po 
liaudiečių ugnimi

žurnalas “Ramparts” spaus
dina straipsnį, parašytą Da
vid Welsh ir Penn Jones, rei
kalaujant pradėti iš naujo 
tirti, kas užmušė prezidentą 

' John Kennedj?
žurnalo bendradarbiai skel- 

4* bia: prezidentą Kennedj už- 
' mušė sąmokslininkai, iš ank

sto gerai pasiruošę.
Dienos metu, saulės švieso

je, kai prezidentą saugo
jo tūkstančiai žmonių akių, jis 
buvo užmuštas, ir dar iki šiol 
užmušėjas nebuvo surastas.

James West rašo “Worke- 
ryje”, kad Čikaga neteko vie
no, plačiai žinomo pastato — 
Ashland Auditorium. Ji jau 
nugriauta.

Auditorijos rūmus pastatė 
Čikagos organizuoti tramvajų 
darbininkai ir tarnautojai 19- 
18 metais. Kadangi pastatas 
stovėjo Ashland Bulvare, tai 
per ilgus metus žmonės ir va
dino jį Ashland Auditorium.

Auditorija buvo didelė — 
talpino daugiau kaip du tūk
stančiu žmonių. Greta audi
torijos — salės, salelės, ofi
sai.

Čia vyko milžiniškas politi
nis ir kultūrinis darbininkų 
judėjimas: mitingai, koncer
tai, visokie didžiuliai sambū
riai.

Šitų žodžių rašytojas taip 
pat daug daug valandų čia 
yra praleidęs, klausydamas 
įžymių žmonių kalbų, daly
vaudamas visokiuose suvažia
vimuose.

Čia daug kartų girdėjau ir 
Ruthenbergą, ir Fosterį, ir 

i kitus revoliucinio darbininkų
, judėjimo vadovus. Nepamirš-
į tarną įspūdį padarė prieš apie

40 metų Airijos darbininkų 
judėjimo vadas D žirnis 
Larkinas, o dar didesnį įspūdį 
paliko V. E. Debsas savo kal
ba, pasakyta tuojau, kai buvo 
išleistas iš Atlanta kalėjimo 
(Jis ten buvo nuteistas dėl 
to, kad priešinosi Pirmajam 
pasauliniam karui).

New Yorkas. — Policija 
suėmė 19 pusiau slaptos 
ginkluotos ultra - dešiniųjų 
taip vadinami] “Minute
men” organizacijos narių 
New Yorko apylinkėje. 
Pas juos rasta šimtai šau
tuvų, kulkosvaidžių, dina
mito, amunicijos, mortarų 
ir kitokių ginklų. Prokuro
ras Kentei sako, kad gink
luotieji fašistai rengėsi pra
eitą sekmadienį išsprogdin
ti tris pažangias stovyklas 
New Yorke, New Jersey ir 
Connecticute, taipgi rašti
nę Brooklvne, iš kurios Ap- 
thekeris, kairus kandidatas 
i Kongresą, veda savo kam
paniją. Laikraštis “Work
er” sako, kad minutmenai 
rengėsi pravesti sprogimą 
ir Jungtiniu Tautu būsti
nėje, kurią jie skaito “rau
donųjų ir liberalų lizdu.” 
Kaip žinia. 1964 metais fa
šistiniai bėgliai iš Kubos 
paleido bazukos sviedinį į 
Jungtinių Tautų rūmus, bet 
nepataikė.

Ginkluotieji fašisti ren
gėsi pravesti visus sprogi
mus vieną diena. Tai turėjo 
būti jų “diena,”' kaip vo
kiškieji smogikai kalbėjo 
apie “Der Tag,” .kada jie 
atsiskaitys su kairiečiais. 
Planuota sprogdinti šias 
vietas: Midvale vasaros 
stovyklą - vasarvietę New

įvairios delegacijos 
Albanijos suvažiavime

Tirana. — Čia vykstan
čiame Albanijos Darbo (ko
munistų) partijos suvažia
vime dalyvauja žymiai ma
žiau draugiškų delegacijų iš 
užsienio. Iš visų Europos 
socialistinių šalių dalyvau
ja tik Rumunija. Delega
cijas taipgi atsiuntė Viet
namo ir Korėjos komunistai 
ir, žinoma, kinai. Bet da
lyvauja daug delegacijų nuo 
visokių atskilusiu grupių, 
kaip tai Britanijos Anti- 
revizionistinio komiteto už 
komunistinę vienybę, Itali
jos “revoliucinės komunis
tų partijos,” Prancūzijos 
“revoliucinių komunistų ju
dėjimo” ir panašių Belgi
jos, Amerikos ir kt. grupių.

Tokio. — Rinkimai į Ja
ponijos parlamento atstovų 
butą vyks sausio 1 dieną.

Niekad nepamiršiu ir 1924 
metų. Tuojau, kai žinios pa
siekė, kad mirė Leninas, JAV 
Komunistų partijos organiza
cija Čikagoje šaukė į Ashland 
Auditoriją mitingą.

žmonių Leninui pagerbti su
sirinko tiek daug, kad netilpo 
į auditoriją, netilpo ir į kitas 
sales, šiame pastate buvusias; 
tūkstančiai čikagiečių grįžo 
nusivylę, kad negalėjo niekur 
įeiti ir išklausyti kalbėtojų, 
negalėjo susikaupę kartu su 
kitais pagerbti mirusio revo
liucijos vado.

Net gaila, kad Ashland Au
ditorijos jau nebėra.

Jersey valstijojea kur prieš 
kelias savaites vietiniai ult- 
ra-dešinieji padegė ir sude
gino pagrindinį namą; We- 
batuck vaikų ir jaunuolių 
stovyklą prie W i n g d a 1 e 
miestelio New Yorko vals
tijoje; Pacifistų stovyklą- 
centrą Waluntowne, Con
necticut valstijoje. Weba- 
tuck randasi vietoje, k u r 
kadaise, prieš keliasdešimt 
metų, buvo komunistinė 
stovykla “Unity.” Dabar 
ten esanti vaikų-jaunuolių 
vasaros stovykla yra priva
tinė, tik pažangių palinki
mų. Pacifistų centras Wa
luntowne yra vietovė, kur 
principiniai karo priešai 
renkasi, turi savo mokyklą, 
skaitomos paskaitos. Tie 
pacifistai yra griežti bet 
kokios jėgos priešai ir net 
atsisako gintis, kuomet kas 
nors juos užpuola. Stovyk
la jau buvo kelis kartus 
pulta, jos nariai sumušti 
vietinių chuliganų.

Sakoma, kad bombos, ku
rios buvo rastos dabar, yra 
tos pačios rūšies, kokios bu
vo rastos po “Workerio” ir 
KP raštinių sprogimo.

Suimtieji teroristai pa
leisti po kaucija. Vienas jt] 
pareiškė spaudai, kad poli
cija su jais apsiėjo labai 
•mandagiai. “Mes negalime 
skųstis,” sakė jis.

"tuną 12” puikiausiai 
nufotografavo Mėnulį
Maskva.—Tass sako, kad 

tarybinis palydovas “Luna 
12” atsiuntė iš Mėnulio 
puiki a u s i a s fotografijas. 
Nors fotografuojant paly
dovas skrido 62 mylias virš 
Mėnulio, fotografijos labai 
ryškios. Kai kurios tų fo
tografijų atspausdinta “Iz- 
vestijose” ir kituose laik
raščiuose. Tass žinių agen
tūra pabrėžia, kad fotogra
fijos žymiai ryškesnės, ne
gu jos išėjo laikraščiuose.

(Britanijos didžioji teles
kopinė stotis Jodrell Bank 
sako, kad “Luna 12” bai
gė signalų siuntimą spalio 
30 dieną.)

Manilos konferencija 
baigėsi baliavojimu
Manila. — Manilos kon

ferencijos pabaigoje įvykęs 
balius buvo vienas iš pra
šmatniausių istorijoje—da
lyvavo apie 3,000 svečių, 
kurie beveik visi buvo ap
sirengę tradiciniais filipi- 
n i e č i ų drabužiais (įskai
tant prez. Johnsoną ir jo 
žmoną). Šokti filipiniečių 
ir malajų šokiai, grota 
Amerikos ir Malajų muzi
ka ir t. t.

Nors balių rengė Filipinų 
prezidentas Markos, bet 
sakoma, kad kaštus apmo
kėjo Amerika.

New Yorkas. — Šį savait
galį visoje šalyje vyks di
delės anti-karinės demonst
racijos, reikalauj a n č i o s , 
kad karas Vietname būtų 
baigtas. New Yorke vyks 
kelios demonstracijos, ku
rios susilies šeštadienio po
pietę, 2 valandą, Times 
skvere. Numatytame masi
niame mitinge kalbėš paci
fistų senas lyderis A. J. 
Mušte, negras unijistas Le
on Davis, kuris vadovauja 
ligoninių darbininkų unijai, 
CORE štabo narė Ruth 
Turner, profesorius Cruise 
O’Brien, buvęs Airijos pa
siuntinys prie Jungtinių 
Tautų, SDS (studentų žy

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ^

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Brooklyno vajininkai ..........................  3432
Connecticut valstijos vajininkai ....................... 1795
V. Vilkautas, St. Petersburg, Fla. ................. 1300

I L.«Tilwick? Easton, Pa..................  ...... 1228
So. Boston, Mass. .. ...............  1032

;; Vera Smalstis, Livonia, Mich.................................944
Miami, Fla......... . .....................................  934
So. Boston, Mass....................................................  852
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.......................... 796
Scranton, Pa.......................................................... 732

N. J. valst. vajininkai ..............  690
LLD 87 kuopa, Pittsburgh, Pa. 684
Great Neck, N. Y....................... 684
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 604
B. Sutkus—V. Taraškiene,

San Francisco, Calif............ 408
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 404
S. Penkauskienė,

Lawrence, Mass......... ......... 360
L. Bekis, Rochester, N. Y. 348 

Valys Bunkus, Brooklyno vajininkas, pridavė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Connecticut valstijai gražiai pasidarbavo sekami 
vajininkai su atnaujinimais. J. J. Mockaitis, bridge-

(Nukelta. į 4-tą psl.)

We s t i n g h ouse darbininkai 
pradėjo visuotiną streiką

Pittsburghas. — Interna1 
tional Brotherhood of Elec
trical Workers nariai pra
dėjo visuotiną streiką prieš 
didžią Westinghouse korpo
raciją. Pirmos žinios sa
ko, kad visos kitos West
inghouse darbininkų unijos, 
net tos, kurios jau buvo su
dariusios sutartis su kom
panija, ragina savo narius 
neperžengti pikieto linijų. 
Streikas tokiu būdu West
inghouse fabrikuose visuo
tinas.

Pati IBEW atstovauja, 
sakoma, 14,000 darbininkų 
46-iuose Westinghouse fab
rikuose. Unijos vadovybė 
sako, kad tarp kitko reika
laujama, kad kompanija su
tiktų kelti algas skirtingai 
skirtinguose miestuose, tai 
yra, kad būtų atsižvelgta j 
tai, kur kainos labiausiai 
pakilusios. Taipgi reikalau

miausios pažangios organi
zacijos) veikėjas S. Eanet, 
katalikų liberališko žurnalo 
“Ramparts” redak torius 
Ed Keating ir kiti.

Demonstracijos reigiamos 
35-iuose miestuose, tarp jų 
Chicagoje, Pitts b u r g h e , 
Clevelande, Bostone, Phila- 
delphijoje, San Francisco, 
Los Angelese ir Atlantoje. 
Atlantoje, Georgijos valsti
joje, demonstraciją vyriau
siai rengia negrų organiza
cijos. Bendrai šiuo kartu 
demonstracijose už taiką 
negrų kovingos organizaci
jos, kaip tai CORE ir 
SNCC, vaidins labai svar
bią rolę.

Philadelphia, Pa.......................  340
Los Angeles, Calif ...........   216
V. Kvetkas, Arlington, Mass. 216
J. Staniene, Baltimore, Md........ 204
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 156
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 144
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 120
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..... 84
Kanada ........................................... 36
G. Žebrys, Cleveland, Ohio .......... 36

jama, kad kompanija sutik
tų mokėti didesnes sumas 
pašalinimo iš darbo atveju. 
Pagal seną kontraktą dar
bininkai uždirba maždaug 
3 dolerius į valandą. Unijos 
reikalavimas yra pakelti į 
$3 su puse.

Varšuva.—Lenkijos Dar
bininkų partijos (PPR) or
ganas “Trybuna Ludu” at
spausdino straipsnį, kuria
me kard i n o 1 a s Višinskis 
aštriau negu bet kuomet 
praeityje kritikuojamas 
kaip liaudies priešas.

Berlynas. — Amerikos 
ambasadorius Vakarų Vo
kietijoje George C. McGhee 
suruošė pietus Tarybų Są
jungos ambasadoriui Rytų 
Vokietijoje Piotrui Abrasi- 
movui.

Saigonas. — Generolo Ky 
klika dar negali atsipeikė
ti nuo praeito antradienio 
įvykių, kuomet liaudiečių 
ugnis pasiekė paties Saigo
no centrą. Tai buvo per 
taip vadinamos “nacionali
nės dienos” šventimą. Per 
savaites Ky valdžios apara
tas ruošėsi tai dienai. Į 
Saigoną buvo sut raukta 
daug Ky klikos kariuome
nės. miestas papuoštas spe
cialiai paskubomis pastaty
tomis statulomis, pastaty
tos specialios apžiūros plat
formos, ir t. t.

Bet trumpam laikui prieš 
paradui prasidedant, kuo
met Ky ir kiti aukšti virši
ninkai jau stovėjo ant plat- 

1 formos prie katalikiškos 
’ katedros, j pati miesto cent
rą pradėjo kristi ugnies 
sviediniai. (Iš pradžios bu
vo manyta, kad tai mortarų 
sviediniai, paskui sakyta, 
kad tai tam tikru kulko
svaidžių kulkos.) Prasidėjo 
nanika. Oficialiai sakoma, 
kad 8 asmenys žuvo, jų tar
pe Amerikos laivyno kari
ninkas*. _
ma, kad žuvo daug dau
giau.

Po to paradas visvien 
prasidėjo, nors labai keis
toje atmosferoje: aplink 
lakstė ambulansai, žygiuo

Graikijos monarchija 
norėtų pilno fašizmo
Atėnai. — Graikijos Su

vienyta demokratinė kairė, 
organizacija, kurion įeina 
pažangios ir kairios jėgos, 
įspėjo šalį apie naują fa
šizmo pavojų. Buvęs mi
nistras Andreas Papan- 
d r e o u , buvusio premjero 
George Papandreou sūnus, 
Suvienytos demokra t i n ė s 
kairės lyderis, sako, kad ka
ralius Konstantinas labai 
norėtų grąžinti Graikijon 
pilnai fašistinį režimą. Mo
narchija tam rengia dirvą, 
sakė jis: keliamas kaltini
mas, kad egzistuoja kokia 
tai slapta karinininkų orga
nizacija “Aspida,” kurią 
kontroliuoja komunistai, ir 
kad ta organizacija rengia
si nuversti karalių. Pa
pandreou sako, kad Kons
tantinas rengiasi naudoti ta 
kaltinimą, kad panaikinti 
parlamentą, suspe n d u o t i 
konstituciją ir įvesti fašiz
mą.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Praėju

sį trečiadienį grįžo iš ke
lionės prez. Johnsonas. Ae
rodrome jį sutiko valdžios 
pareigūnai su šeimomis, ki
ti prezidento artimieji ir 
šiaip žmonės. Prezidentas 
sako, kad jo 17 dienų ke
lionė po Azios kraštus bu
vusi sėkminga.

jantieji kariai žvalgėsi bai
mingai į visas puses, ant 
platformos liko visai ma
žai svečių, kaukė gaisrinin
kų mašinos. Paradui įpusė
jus kulkos vėl pradėjo kris
ti, šiuo kartu labai arti 
platformos.

Manoma, kad liaudiečiai 
apšaudė miesto centrą iš 
Saigono priemiesčio skersai 
upės, tik kokia mylia nuo 
centro.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad liaudiečių mina 
Long Tau upėje prie Saigo
no paskandino Amerikos 
laivą, minų valytoją. įgula, 
sakoma, nuskendo su laivu.

Per Saigono centro ap
šaudymą keli sviediniai pa
taikė į katalikų katedrą. 
Vienas sviedinys nukrito 
visai netoli apžiūros plat
formos. Vieną, nesprogusį, 
sviedinį amerikiečiai eks- 
pertai identifikavo, sako 
jie, esąs Kinijos gamybos.

Washingtonas. — FBI su
ėmė aviacijos seržantą Her- 
bertą W. Boeckenhauptą. 
Jis kaltinamas šnipinėjime 
Tarybų Sąjungos naudai. 
FBI sako, kad jis palaikė 
ryšius su tarybiniu diplo
matu Malininu.

SANE kreipėsi taikos 
klausimu į Johnsoną
Washingtonas. -r- Nuosai

ki, liberališka taikos orga
nizacija SANE kreipėsi į 
prezidentą Johnsoną. SA 
NE prašo prezidentą, kad 
jis sulaikytų, kol dar nevė
lu, riedėjimą į pasaulinio 
karo prarają. Prezidentas 
prašomas tuojau sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, taipgi paskelbti, 
kad Amerika yra pasiren
gusi palaipsniui ištraukti 
savo karines pajėgas iš Pie
tų Vietnamo.

SANE siūlomas taikos 
siekimo planas maždaug 
sutinka su siūlymais, ku
riuos padarė Jungtinių 
Tautu generalinis sekreto
rius U Thantas.

Jemenas nuteisė mirti 
septynis suokalbininkus

Sana, Jemenas. — Jeme
no teismas nuteisė mirti 7 
reakcinius suokalbininkus, 
kurie ruošė sąmokslą pries 
prezidento Al-Salalo val
džią. Nuteistieji buvo bu
vusio premjero Al-Amrio 
šalininkai ir jie priešinosi 
Jemeno bendradarbiavimui 
su Suvienyta Arabų Res
publika (Egiptu), norėda
mi pasukti Jemeną labiau 
pro-vakarietiška kryptimi.

Mirties bausmė įvykdyta 
tuoj po nuosprendžio: nu
teistieji sušaudyti viešai, 
vienoje Sanos aikštėje.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Penktadienis, lapkričio (November) 4, 1966

Žodelis iš Vilniaus

Lapkričio 7-ęję-
Spalio revoliucijos sukaktis

LAPKRIČIO 7-ĄJĄ sukaks 49 metai, kai prasidėjo 
Didžioji Spalio revoliucija Rusijoje. “Spalio” ji vadina
ma todėl, kad, pagal seną kalendorių, tuomet veikusį 
Rusijoje, revoliucija prasidėjo 1917 metų spalio men. 
25 dieną.

Žinoma, visose tarybinėse respublikose, kurių yra 
iš viso penkiolika, ši sukaktis bus iškilmingai atžymė
ta. Taip pat ji bus iškilmingai minėta ir kituose socia
listiniuose kraštuose, išskyrus gal Kiniją, kuri pasta
ruoju metu pradėjo Tarybų Sąjungą negražiai pulti.

Kapitalistiniuose kraštuose taip pat Didžiosios Spa
lio Revoliucijos 49-osios gimimo metinės bus atžymė
tos vienokiu ar kitokiu būdu. .Susipratusieji dar
bo žmonės žino, jog Spalio revoliucija atidarė vartus į 
naują pasaulį—pasaulį, kuriame nebus žmogus žmogumi 
išnaudotas, kuriame nebus karų, skurdo ir baisaus var
go, kokį gimdo; kapitalistinė santvarka.

Bet šių metų Spalio revoliucijos sukakties šventės 
bus mažytės palyginti su sekamų metų sukakties šventė
mis. 1967 metais, atsiminkime, spalio revoliucijai su
kaks 50 metų? Ir tai sukakčiai tinkamai, iškilmingai 
atžymėti jau dabar tarybinių respublikų spauda ir or
ganizacijos ruošiasi.

Lapkričio 8-ąją-- 
kongresiniai rinkimai

LAPKRIČIO 8-OJI ŠIEMET lies amerikiečius, JAV 
žmones, bet netiesiogiai, be abejonės, palies ir pasaulį.

Šiemet lapkričio 8 d. mūsų šalies žmonėms bus 
rinkimų-balsavimų diena. Rinksime JAV 90-ąjį Kongre
są-—visus žemesniojo buto deputatus ir vieną trečdalį 
senato. Kai kur rinksime ir valstijų seimelių deputatus; 
kai kur (pav., New Yorke, Massachusetts, Michigane, 
Kalifornijoje, Arkansas ir kt. valstijose) bus renkami 
gubernatoriai.

Šitie balsavimai-rinkimai, kaip matome, yra svar
būs, nors jie, ne tokie svarbūs, kaip prezidentiniai rinki
mai, kurie įvyksta kas ketveri metai.

Kai kurie mūsų spaudos skaitytojai daro pastabų 
mums, kodėl neparašome apie rinkimus plačiau, kodėl, 
pavyzdžiui, nepatariame skaitytojams, už ką, kaip jie 
turį balsuoti.

Nepatariame, kaangi mes patys nežinome, kokie ir 
kur kandidatai statomi ir į kokias vietas.

Be to, kiekvienoje valstijoje, kiekviename mieste 
yra, be bendrų visam kraštui svarbių ir lokalinių prob
lemų. Mes jų iš viso nežinome, ir negalime duoti jokių 
konkrečių patarimų mūsų skaitytojams. Jie patys pri
valo, pirmiau negu balsuos, susipažinti su kandidatais j 
įvairias vietas, su visokiais kitokiais klausimais, dėl 
kurių balsuotojai pasisakys; patys turi spręsti.

O, beje, mes galime patarti ir patariame tiek: visur, 
pirmiau negu eis prie urnos, balsuotojas privalo gerai 
susipažinti su kandidato pažiūra į karą Vietname. 
Reikia visųpirmiausia paduoti savo balsą už tuos kan
didatus, kurie priešingi karui Vietname, kurie pasisako, 
kad jis tuojau turėtų būti baigtas.

* •

YRA KANDIDATŲ Į KONGRESĄ, kurių pažiūros 
į visą gyvenimą aiškios ir kiekvienam suprantamos, ku
rie nesibijo tai viešai paskelbti.

Vieną tokių vyrų galime drąsiai suminėti ir žmo
nėms patarti, kad už jį balsuotų. Tai Herbert Apthe- 
ker, kandidatuojąs kongresmano vietai 12-ajame Kon
gresiniame Distrikte Brooklyne. Iš tikrųjų, H. Apthe- 
ker tai retas žmogus. Gimė ir augo jie tame distrikte; 
ten pat jis su savo šeima ir tebegyvena.

Apthekeris baigė Kolumbijos universitetą su filo
sofijos daktaro laipsniu. Antrajame pasauliniame kare 
jis tarnavo JAV kariuomenėje artileristu—turėjo majo
ro laipsnį. Išėjęs iš kariuomenės d-ras Apthekeris dirba 
mokslinį ir visuomeninį darbą. Jis, beje, yra JAV Ko
munistų partijos narys. Jis—redaktorius partijos teori
nio žurnalo “Political Affairs.” Jis parašė eilę moksli
nių veikalų ir rašo jų daugiau. Ir d-ras Apthekeris ne
sibijo pasisakyti, kad jis esąs komunistas. '

Bet savo Kongresiniame Distrikte jis kandidatuoja 
“Peace and Freedom” (Taika ir Laisvė) organizacijos 
vardu.

Tai nepaprastų gabumų ir didelės energijos vyras— 
mokslininkas, politikas; puikus oratorius/

Kaip būtų miela, jei toks vyras patektų į JAV Kon
gresą! Kiek daug naudos jis ten atliktų!..

KAIP KITI MATO 
MANILOS 
KONFERENCIJĄ

Mes trumpai pasisakėme 
apie įvykusią Manilos kon
ferenciją, primindami,/kad 
ji buvo sušaukta ne tfaikai 
pasiekti, o karui Vietname 
praplėsti.

Įdomu pažvelgti, kaip į 
minėtą konferenciją žiūrėjo 
Lietuvos spauda. Paduosi
me čia kai kurias dalis, pa
imtas iš St. Bastricko 
straipsnio, tilpusio “Tieso
je” (š. m. spalio 26 d. lai
doje) . Prašome • paskaityti:

Filipinų sostinėje Maniloje, 
tame pačiame mieste, kur 
prieš dvylika metų JAV dip
lomatijos pastangomis buvo 
sulipdyta SEATO blokas, bai
gėsi dvi dienas trukęs prieš 
Vietnamo liaudį kovojančių 
šalių pasitarimas. Kuriems 
tikslams Vašingtonui prireikė 
Manilos?

Priežasčių yra daugiau, ne
gu reikia. Labai jau nepavy
dėtinoje padėtyje atsidūrė J- 
AV. Tiesiog proporcingai ka
ro eskalavimo tempams Viet
name didėja JAV moralinis ir 
politinis izoliavimas visarąe 
pasaulyje.

Netgi tokiame agresyviame 
bloke, kaip NATO, Vašingto
nas neranda plataus pritari
mo. Tiesa, amerikinius agre
sorius visiškai palaiko Bonos 
revanšistai. Anglijos pozicija 
jau kitokia. Nors ji palaiko 
oficialius JAV tikslus Vietna
me, tačiau nepritaria tiems 
metodams, kuriais Vašingto
nas siekia savo tikslų. O dau
giau šalininkų nei Europoje, 
nei Naujajame pasaulyje nė
ra. Kanada laikosi neutralu
mo politikos. Daugelis Euro
pos valstybių—už taikų Viet
namo problemos išsprendimą. 
Nė viena stambi Azijos šalis 
nepritaria JAV agresijai Viet
name.

JAV diplomatija ir ėmė ieš
koti kelių, kaip pakelti savo 
pašlijusį prestižą. Taip gimė 
“taikios iniciatyvos” idėja. J- 
AV propaganda pasirengė 
padaryti viską, kad Manilos 
pasitarimą pavaizduotų kaip 
Azijos šalių pasitarimą, ieš
kantį kelių taikai atkurti Piet
ryčių Azijoje.
Sako: JAV 
nepasisekė

Bet šiuo manevru nepasise
kė apgauti pasaulio viešosios 
nuomonės, štai kaip apie vadi
namąją “taikią iniciatyvą” 
atsiliepė užsienio spauda: “Ji 
buvo nuneigta, jeigu ne pa
kirsta tuo faktu, kad Penta
gonas pastarosiomis dienomis 
“sutinkamai su praėjusiais 
nutarimais” paspartino papil
domos kariuomenės siuntimą 
į Vietnamą, — rašė prancūzų 
laikraštis “Combat”

Niekam nepasisekė apdum
ti akių, kad į susitikimą Ma
niloje reikia žiūrėti kaip į A- 
zijos šalių susitikimą. Tai pa
galiau buvo priversta pripa
žinti ir pati JAV spauda. 
“Valstybės, dalyvavusios Ma
niloje, negali kalbėti Azijos 
vardu — neseniai rašė “New 
York Times”, — jos yra tiktai 
mažytė saujelė viso rajono 
gyventojų.

Vąšingtonas su Manila sieja 
ir kitus tikslus — dar labiau 
išplėsti agresiją Vietname. 
Nors Pentagono duomenimis 
proieš kiekvieną Išsivadavimo 
armijos kovotoją ar partizaną 
kovoja daugiau kaip trys prie
šo kareiviai (970 tūkstančių 
prieš 283 tūkstančius), JAV 
ne tik nesiseka realizuoti ka

KARAS VIETNAME—svarbiausias šiandien Ame
rikos žmonėms dalykas. Kiekvieną mūsų jis paliečia to
kiu ar kitokiu būdu. Ir jį reikia baigti, o ne plėsti. 
Amerikos žmonės tam karui priešingi, tik ne visi drįsta 
jam atvirai pasipriešinti. Senatorius Morse, karo Viet
name priešininkas, andai viešai pasakė daug maž taip:

—Mano kolegos senatoriai, kai kalbiesi su jais as
meniškai, beveik visi smerkia karą Vietname, bet viešai 
nedrįsta to pasakyti.

Kaip ten bebūtų: antradienį, lapkričio 8 d., kiekvie
nas asmuo, turįs teisę balsuoti, privalo balsuoti!

rinius planus, bet nuolat jos 
patiria vis didesnius gyvosios 
jėgos nuostolius.
Nepavyko įtraukti 
Japonijos

Štai Vašingtonas ir sumanė 
dar labiau agresijos bendri
ninkus įtraukti į karą Vietna
me. Ir ne tik tai. Jis puose
lėja mintį vienašalę JAV ag
resiją prieš Vietnamo liaudį 
paversti lyg tai daugelio Azi
jos šalių karu. Bandė į tą 
klampynę įvilioti ir Japoniją. 
Bet kai Tokijas griežtai atsi
sakė į Manilą pasiųti savo at
stovus net kaip “stebėtojus”, 
Vašingtonas pateikė pasiūly
mą, gal, girdi, Japonija ne
prieštaraus, jeigu tuojau po 
Manilos pasitarimo, Džonso
nas užsuktų su vizitu. Juk da
bartinis Džonsono apsilanky
mas irgi reikštų, jog Japoni
ja iš dalies solidarizuojasi su 
JAV veiksmais. Bet Japonijos 
užsienio reikalų ministras 
spaudos konferencijoje pabrė
žė : “Vyriausybėj vyrauja nuo
monė, kad būtų geriau, jeigu 
prezidentas Džonsonas atvyk
tų ... kitą kartą”.

Taigi, išplėsti agresorių ra
tą Pietų Vietname Vašingto
nui nepasisekė. O ar pasisekė 
priversti esamus partnerius į 
Vietnamą pasiųsti didesnį ka
riuomenės skaičių ?

Maniloje Džonsonas susidū
rė su dar didesniais sunku
mais, negu savo 25 tūkstan- 
ių mylių kelionėje, kai pasi
piktinę Azijos ir Australijos 
gyventojai protesto demon
stracijomis lydėjo jo viešna
gę. Paskui dėdę Šamą žengti 
nors ir į pasaulio galą pasiro
dė pasiruošusios tik dvi ma
rionetės — iš Pietų Vietnamo 
— Ngujen Kao Ki ir iš Pietų 
Korėjos Pak čžon Chi. O Au
stralijos ministras pirminin
kas Haroldas Holtas nerodo 
entuziazmo didinti agresorių 
kariauną Pietų Vietname.

Kaip žinoma, lapkričio 26 
dieną Australijoje parlamen
to rinkimai. Opozicija išvystė 
smarkią kampaniją prieš da
lyvavimą Pietų Vietnamo ag
resijoje. Ir ministras pirmi
ninkas rinkėjams buvo pri
verstas pažadėti----į užsienį
nepasiųs žadėto bataliono.

ŽIURKĖS, HUMPHREY 
IR ČIKAGOS MAJORAS

L. Jonikas rašo “Vilny
je”:

Prieš kiek laiko labai “pa
garsėjo” mūsų vicepreziden
tas, Humphrey. Kalbėdamas 
apie didmiesčių lušnyrius, ku
riuose priversti gyventi negrai 
ir kitų mažumų piliečiai, jis 
sakė:

“Ir aš nenorėčiau gyventi 
tokiame bute, kur langai už
kimšti skudurais ir nakčia 
žiurkės apkramto kojas.”

“Laisvoji” spauda tada krio
kė, kad Humphrey nežino ką 
šneka. Tokių apartmentų mū
sų didmiesčiuose nėra ir ne
gali būti.

O betgi pasirodė, jog yra!
Mūsų majoras Daley aną

dien pranešė: šiom dienom 
lūšnynų inspektoriai pažiūrė
jo 44,769 apartmentus.

Majorui pateiktame rapor
te sakoma, jog 25,051 apart- 
mentą rado “knibždėte knibž
dą” žiurkių ir kitokio brudo.

Gi Čikaga juk nėra pats 
blogiausias tuo atžvilgiu mie
stas. Naikinimui žiurkių ir 
griovimui nebeatremontuojamų 
lūšnų miestas yra gavęs iš fe- 
deralio iždo virš pustrečio mi
lijono dolerių.

B,et, juk ir politikieriai nori 
“gyventi,” ne vien žiurkės.

APIE LENKIJOS 
MOKSLININKŲ DARBUS

Mums prisiuntė iš Vil
niaus informacinį straipsnį 
apie kai kurias Lenkijos 
technikos minties naujoves. 
Štai jos:

“Ana” — pirmasis Lenkijos 
atominis reaktorius, sukon
struotas Sverko branduolinių 
tyrimų institute netoli Varšu
vos. Dabar “Ana” turi dvi se- 
sris — “Marilę” ir “Ievą”.

“B-64” — naujo tipo laivas, 
kurio statybos srovinis meto
das įsavintas Gdansko laivų 
statykloj^. Šią dešimties tūk
stančių tonų talpos žvejybos 
bazę puikiai įvertino viso pa
saulio specialistai.

“L” — taip vadinasi nauja 
vakcina, apie kurią kalbama, 
jog ji kainuoja vieną milijar
dą zlotų. Tai ne todėl, kad 
brangiai kainuoja ją paga
minti. Priešingai. Lenkų spe
cialistų apskaičiavimais nau
josios vakcinos pagalba liau
dies ūkis kasmet galės sutau
pyti apie milijardą zlotų, iš
vengęs naminių paukščių kri
timo.

“Odra-1003” — pirmosios 
liaudies Lenkijos “elektroni
nės smegenys”, kurių pramo
ninė gamyba pradėta Vrocla
vo “Elviro” gamykloje, ši ne
didelė matematinė mašina
skirta moksliniams - techni
niams apskaičiavimams’ ir
technologiniams procesams 
valdyti įmonėse.

Plazmą — saulės ir žvaigž
džių produktą — Lenkų mok
slininkai privertė dirbti ga
myklose. Čia pradėta gamin
ti plazmos degiklius storam 
metalui piauti, plazmines kro
snis ir generatorius, plazmą 
šaudančius pistoletus, kurių 
pagalba sudaromas apsaugi
nis sluoksnis iš sunkiai besily
dančių medžiagų'.

Radarų aparatūra — dide
lis Lenkijos mokslo ir techni
kos laimėjimas. Tai rodo ra
darai, įrengti visuose be išim
ties Lenkijos jūrų laivuose, ir 
radarų technika, kurią, be ki
ta ko, plačiai naudoja geolo
gai.

Tranzistorius Lenkijoje bu
vo pradėta gaminti vos prieš 
penkerius metus. Dabar Len
kijos radijo pramonė plačiu 
mastu pradėjo gaminti mažo 
gabarito tranzistorinius radijo 
aparatus. Paskutinė naujovė 
— tranzistorinis matavimo 
skaitiklis “Pel-4”, kuris regis
truoja procesus, vykstančius 
per vieną dvylikamilijoninę 
sekundės dalį.

“Uran” — taip vadinasi vie
na iš trylikos bulvių veislių, 
kuriomis didžiuojasi žemdir
biai. Šios veislės bulvės, at
sparios įvairioms ligoms, už
dera iki 250 centnerių iš hek
taro.

“Žūk” — universalus lenkų 
mikroautobusas, kursuojantis 
šiandien šalies ir dešimčių pa
saulio valstybių autostrado
mis.

“Zefir” — Lenkijoje sukon
struotas sklandytuvas, kuris 
papildė didelį būrį sklandytu
vų — “Foką”, “Pirat”, “Kor- 
moran”, “Bečai”, “Vilga”. Jį 
gerai žino viso pasaulio spor
tininkai. . .. Galima būtų ir 
toliau pasakoti apie Lenkijos 
mokslinės ir techninės minties 
naujoves. Tačiau ir pateiktoji 
technikos bei mokslo abėcėlė 
su žodžiais “Pagaminta^Liau- 
dies Lenkijoje” — iškalbinga 
ir įtikinanti. Ji nereikalauja 
ypatingų komentarų.

Guatemalos Miestas.—Po
licija suėmė šešis asmenis, 
kuriuos kaltina buvime 
partizanais. Suimtųjų tar
pe randasi Melida Turcios 
Lima, 18 metų mergina, žu
vusio partizanų vado Louis 
Turcios Lima sesuo.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Konstantinas priėmė 
pakvietimą aplankyti Jugo
slaviją.

Šiandien, spalio 22 d., 
“Tiesoje” pirmajame pusla
pyje per keturias skiltis šū
kis : “Tarybų Sąjungos 
žmonės! Kelkite darbo na
šumą, mažinkite produkci
jos savikainą, kovokite už 
jos geresnę kokybę!’”

Nusipirkau “Izvestijas,” 
ir ten tas pats šūkis. Tai 
vienas iš pačių svarbiausių 
šūkių, Komunistų Partijos 
iškeltų Spalio socialistinės 
revoliucijos 49-osioms meti
nėms atžymėti. Visur, kur 
tik pasisuksi Lietuvoje, ra
si šiuo klausimu didelį su
sirūpinimą.

Darbo našumas toli gražu 
dar kol kas nepatenkina
mas, redukcijos sasvikai- 
na dar per aukšta, jos ko
kybė reikalinga gerinimo. 
Nuo dabar, atrodo, į tą 
tašką bus mušama iš visų 
jėgų. Tai gerai, tai puiku! 
Liaudis supras ir partijos, 
ir vyriausybės pastangas ir 
nuoširdžiai parems. Tuo 
giliausiai tikiu.

Bet ne apie tai paskubo
mis norėjau pasidalyti min
timis su “Laisvės” skaity
tojais. Mano galvoje tebė
ra karštai įkaitę įspūdžiai, 
kuriuos parsivežiau iš keis
tų, mums, miestų gyvento
jams, tikrai keistų lenkty
nių. Jos įvyko šalia. Kau
no didžiuliame ir puikiai ve
damame “Aušros” kolūky
je. Klausimas buvo spren
džiamas: Kuris artojas ge
resnę vagą suars?!

O kam tas rūpi? O koks 
skirtumas, kokia ta vaga 
bus — vaga vis tiek pasi
liks vaga?! Taip aš galvo
jau, , ir veikiausia daugelis 
jūsų irgi taip pat galvojate. 
Bet esama kitaip. Nuo va
gos labai daug kas priklau
so — nuo vagos, pasirodo, 
daug priklauso ir tas, koks 
bus derlius. Štai kame da
lykas. Štai kokios išvados 
jau seniai priėjo protingi 
žemės ūkio specialistai, rū- 
pestingUž^mdirbiai.

Ir štai tam lenk t y n ė s , 
kontestas! Ir aš turiu gar
bę būti šių įdomių lenkty
nių stebėtoju. O už tai pir
moje vietoje širdingai dėko
ju “Tiesos” redaktoriui d. 
Zimanui, kuris nepaleido 
manęs nuo telefono, kol ne
pasižadėjau mesti viską į 
šalį ir su juo. patraukti į 
“Aušros” kolūkį. Tikrai 
džiaugiuosi, jo paklausęs.

O ten gi suplaukė daug 
žmonių, tiesiog iš visos Lie
tuvos.

Be kitų gerų žmonių ir 
įžymių veikėjų, ten jau ra
dome Lietuvos Komunistų 
Partijos pirmąjį sekretorių 
Antaną Sniečkų, Žemės 
ūkio ministrą M. Grigaliū
ną, 6 Ministrų Tarybos pir
mininko pavadų o t o j ą V. 
V a z a 1 i n ską, Žemės ūkio 
darbuotoją profsąj u n g o s 
pirmininką J. Gabalį, Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
jos rektorių Z. Urboną ir 
kitus. Aišku, kad ten nuo 
pat ryto Visur “landžiojo” 
ir “uostinėjo” smalsieji 
laikraščių reporteriai. 
Jiems viskas rūpi, viskas 
apeina. Mat, iš to jie duo
ną valgo...
' Len k t y n ė s visos šalies 

mastu. Jose dalyvauja vi
si 44 rajonai. Kiekvienas 
yra atsiuntęs savo geriau
sią mechanizatorių - artoją 
su savo plieniniu žirgu! Ir 
štai jie — kareiviškai išsi
rikiavę. Čia dūdų orkest
ras plėšia taip, kad visa 

plati apylinkė dreba, čia iš
didžiai kyla į aukštą stiebą 
Lietuvos vėliava, čia mes 
visi giliausiai susijaudinę 
laukiame len k t y n i ų pra
džios. Gal ir gamta puikiai 
suprato Lietuvos žemdirbio 
pasididžiavimą ir troški
mus, nes kai apleidome Vil
nių, buvo pradėję lynoti, bet 
kai prasidėjo lenk t y n ė s ,< 
saulutė skaisčiai pradėjo 
šviesti, o po lenktynių, va
kare, kai Kačerginėje giri
ninkų Petrauskų gražioje 
šeimoje vaišinomės, pylė 
kaip iš kibiro.

Įsivaizduokite gražų, nu
sausintą lygų, kaip stalas, 
lauką. Jis išdalytas į 44 
plotus, kuriuos tais milži
niškais penkiaplūgiais bei 
keturplūgiais trakto r i a i s 
artojai turi suarti. Atėjo 
laikas. I orą aukštai išlė
kė žalios šviesos kamuolys. 
Tai ženklas, kad lenktynės 
prasideda.

Ir suurzgia tie milžinai, 
net visa apylinkė sudreba. 
Mes stovime ties Šakių ra
jono Lenino vardo kolūkio 
traktorininko plotu. Vyras 

I ji tiesi kaip “striūna”?
Savo “žirgą” jis vairuoja 
puikiai. Vagos gražiai virs
ta. Nuvažiuoja jis j antrą 
ploto galą ir sustoja. Atei
na specialistai ir studijuoja 
vagą. Ar gerai ji išvaryta? 
Ar vienodas jos gylis? Ar 
ji tiesi kaip “setriūna”? 
Mes neabejojame, kad jis, 
mūsų trakto r i n i n k a s V. 
Gerdžiūnas, tikrai laimės 
pirmą vietą...

Tos pačios ceremonijos su 
visais kitais artojais. Kiek
vienas turi atsivežęs šali
ninkų, pasekėjų. Visi taip 
pat trokšta savo traktori
ninkui tos didelės laimės...

Kokie rezultatai? Jie 
buvo paskelbti jau beveik 
temstant. Visi jų labai 
laukėme. Vėl masė žmonių. 
Vėl traktorininkai ir jų 
“žirgai” kareiviškai išsiri
kiavę. Pasirodo, kad mūsų 
smarkusis Šakių rajono 
traktorininkas laimėjo tik
tai antrąją vietą. Pirmoji 
vieta atiteko, matyt, už jį 
dar smarkesniam jo kole
gai, Žemdirbystės instituto 
eksperimentinio kolūkio 
traktorininkui J. Kazakevi
čiui.

Karštai ir nuoš i r d ž i a i 
mes, minia, juos ir visus 
traktorininkus pasveikino
me. Kiekvienam einančiam 
prie estrados pasiimti vy
riausybės suteiktą per Že
mės ūkio ministrą dovaną 
supliekia dūdų orkestras. 
Įspūdis draugiškas, džiu
gus, šventadieniškas.

Aš jiems perdaviau nuo 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus ...

Tiesa, truputį pavargome 
ir apšalome beveik visą die
ną stovėdami ant kojų, bet 
tai vienas niekis. Tokių 
gražių progų gyvenime, 
bent jau mano, retai tepa
sitaiko. Ir didžiai džiau
giuosi ją turėjęs...

A. Bimba

Iš Vokietijos žinia sako, 
kad Tarybų Sąjunga yra 
turtingiausia gydy tojais, 
šalis pasaulyje. Ten yra 
gydytojas per kiekvienus 
467 asmenis. Austrija turi 
1 per 550 asmenų; Vakarų 
Vokietija 1 per 696 asme
nis, o Jungtinės Valstijos— 
1 per 760 gyventojų.
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Erazmas 
i, Roterdamietis

Prieš 500 metų Roterda
me gimė vienas iš didžiau
sių Renesanso epochos hu
manistų Ger h a r d a š Ger- 
hardsas. kuris labiau žino
mas savo lit e r a t ū r i n i u 
Erazmo Roterdamiečio pse
udonimu.

Jaunystėje Erazmus Ro- 
4 terdamietis kiek laiko išbu

vo vienuolyne ir jau tais 
metais pradėjo giliai neap
kęsti scholastinio mokslo ir 

* vienuolių. Vėliau jis ėjo 
mokslus Deventeryje, pas
kui—Paryžiuje.

Didelę gyvenimo dalį 
Erazmas Roterdamietis 
praleido kelionėse. Prancū
zija, Italija, Anglija, Vokie
tija, Niderlandai, Šveicari
ja — štai vietos, kuriose 
būdamas, jis užmezgė glau
dų ryšį su daugeliu savo 
meto humanistų.

Erazmas Roterdami e t i s 
labai gerai mokėjo lotynų 
ir graikų kalbas, parašė ei
lę darbų apie jų studijavi
mą, pasiūlė naują senovės 
graikų kalbos tarimą, kuris 
isigalėio moksle. Erazmas 
Roterdamietis plačiai išgar
sėjo savo “Priežodžių kny
ga.” Tai—paimtų iš seno
vės autorių kūrinių ir ko
mentuojamų sent e n c i j ų , 
anekdotų rinkinys. Šis rin
kinys suvaidino dideli vaid
menį, populiarinant huma
nistinį išsilavinimą.

Nors Erazmas Roterda
mietis iš esmės laikėsi re
liginės ideologiios, jis pa
brėždavo savo kritišką pa
žiūrą į tradicinę teologiją.

Didžiulį pasisekimą turė
jo jo pamfletas “Pagiria
masis žodis kvailys tei,” 
išverstas į Europos kalbas 
ir per trumpą laika išpla
tintas dešimtimis tūkstan
čių egzempliorių. Šioje są
mojingoje satyroje jis sub
tiliai išjuokė feodalinės vi
suomenės bažnytinę ir poli
tine santvarką, tamsumą, 
veidmainiavimą, ištvirkimo 
persunktą vienuolių gyveni
mą, pasisakė prieš bažnyti- 
nį-scholastinį mokslą. Ki
tas jo kūrinvs — “Nami
niai pokalbiai” — piešia re
alistinius viduramžių Euro
pos buities ir gyvenimo pa
veikslus.

Erazmo Roterdam i e č i o 
literatūrinė veikla padėjo 
pakirsti bažnytininku auto
ritetą ir paruošti kelią Re
formacijai. Bet jis pats, 
būdamas bet kokio pervers
mo priešininkas, nenutrau
kė ryžtingai ryšių su ka
talikybe, nepriėmė Refor
macijos, kuri įgavo Vokie
tijoje plataus visuomeninio 
judėjimo pobūdį, prikaišio
jo visiems teologams, tiek 
senosios, tiek ir naujosios 
bažnyčios, kad jie priešiški 
mokslui.

Jo pedagoginės pažiūros 
pliekė feodalinę pedagogiką 
už reformizmą ir dogmatiz
mą, už rūsčią drausmę mo
kykloje. Jis reikalavo, kad 
mokymasis būtų malonus ir 
vystytų moksleivių sava- 
veiksmiškumą.

Seattle. — Du tarybiniai
* žvejybos laivai, “Azimutas” 

ir “Dekabristas,” dabar
. randasi Amerikos teritori- 

niuose vandenyse netoli nuo
* čia. Jie gavo Amerikos pa

kraščio sargybos leidimą 
priplaukti, kad daryti tam 
tikrus pataisymus. “Azimu
tas” audringame vandenyne 
buvo praradęs savo prope-

Jen. ..

Sen ir ten pasidairius
Kur dabar gyvena labiau

siai dvasiški jos neapken
čiama moteris pasaulyje? 
Laikraščių reporteriai, ra
dijo ir televizijos komenta
toriai visaip spėlioja, bet 
niekas tikrai nežino, kur 
nūnai randasi paskilbusi 
ateiste.

Toji moteris — baltimo- 
rietė advokatė Madalyn 
Murray.

Prieš pora metų josios 
vardas plačiai buvo mini
mas visos šalies spuadoje. 
Kuo ši moteris nusidėjo 
Romos katalikų hierarchi
jai?

Yra žinoma, kad neseniai 
viešose mokyklose buvo 
vartojama religinė prievar
ta melstis. O kurie laisvos 
minties mokiniai atsisaky
davo melstis, tie buvo bau
džiami. Kai kuriuos ateis
tus mokinius net išmesda
vo iš mokyklų. Jokie pro
testai Apšvietos tarybai 
nieko negelbėjo.

Todėl advokatė Madalyn 
Murray, prašoma tėvų, ku
rių vaikai buvo išmesti iš 
mokyklos, patraukė į teis
mą Baltimorės mokyklų 
Švietimo taryba. Ilgai buvo 
bylinėtasi. Tačiau byla bu
vo laimėta. Konstitucinės 
teisės mokyklose grąžintos. 
Laisvai galvojantys moki
niai lengviau atsiduso. Bet 
ateiste advokatė M. Murray 
tapo labai neapkenčiama, 
ypatingai Romos inkvizito
rių.

Laimėjimas bylos prieš 
priverstiną pote r i a v i m ą 
mokyklose, advokatės Mur- 
r a y pilnai nepatenki- 
no. Jinai nusprendė tęs
ti kovą tolyn prieš re
ligija prisidengusius aukso 
karaliukus, kurių nekilnoja
mas turtas mūsų šalyje 
įvertinamas daugeliu bilijo
nų dolerių ir už kuri dva
sininkai nemoka valstybei 
nė vieno cento taksų.

Advokatė Murray per 
teismą pareik alavo, kad 
priverstu visu tikybų para
pijas užsimokėti valstybei 
taksus už bažnyčias, klebo
nijas, ir kitokį nejudomą- 
jj turtą, kaip ir visi kiti 
šalies piliečiai užsimoka.

Šitas advokatės žygis 
dvasiškijai buvo kaip peilis 
po kaklu! Vyresnieji reli
gijos dignitoriai šėlo, dūko! 
M. Murray, pajutusi inkvi
zitorių kerštą, išvyko į 
Meksika. Dvasiškijai pra
šant, Marylando valstijos 
gubernatorius pareikalavo 
Meksikos vyriausybę sugrą
žinti tą baisia ateistę į Bal
timore. Kiek vėliau advo
katė Murray pati savo lais
vu noru sugrįžo i JAV ir, 
slapstydamasi, dažnai keis
dama havo gyvenamas vie
tas, pasitraukė iš viešojo 
gy venimo į pogrindį:

nierio gyvybės apdraudos, 
nei sveikatos apsaugos. Nie
kas mainierio neužtardavo 
įstatymais. Viskas buvo 
palikta anglies baronų ma
lonei. Kuomet mainierį už
mušdavo, jo lavoną įmes
davo į mulais traukiamą ve
žimą, veždavo siaurais ak
menuotais keliais į velionio 
gyvenamuosius namus. O 
kartais žuvusio mainierio 
tik šmočiukai buvo suren
kami į maišą, iš kurio ve
žant visu keliu kraujas var
vėjo ant žemės...

Darbo žmogaus gyvybė 
buvo pigesnė už bet kokio 
gyvulio, o kompanijos mu
lai būdavo net peraukštai 
vertinami ir dabojami nuo 
avarijų.

Kompanijos vežimas, ve
žantis sužeistuosius ir už
muštuosius mainierius, bu
vo visiems gerai pažįsta
mas ir baisus! Dažnai jis 
riedėdavo negrįstomis dul
kėtomis gatvėmis, o mainie
rių žmonos su vaikučiais, 
stebėdamos tarpdury je, 
ašarotomis akimis, kukčio- 
damos kalbėjo: Viena sa
kė: tai gal maniškis.., o 
antroji aimanuodama atsi
liepė: Ne, šis bus mano. 
Baisų sapną praėjusią nak
tį aš sapnavau...

Ir tokios dramos dažnai 
kartodavosi lietuviais ap
gyventuose miesteliuose.

Bet nūnai laikai jau žy
miai pasikeitė, dėka stipriai 
angliakasių profsąj u n g a i 
(uniiai).

. Šiais 1966 metais 25,500 
Pennsylva n i i o s mainierių 
pareikalavo kompensacijos 
(atlyginimo) už gautą mai- 
nose dusulį. Ir 9,300 mai- 
nieriu jau gauna no $75 mė
nesiui. Pašalpa bus moka
ma iki mirties.

Darbo ir pramonės de
partamentas praneša, kad 
jie gauna vis naujų apli
kacijų, norinčių gauti pa
šalpą — apie no 1,000 as
menų per savaitę. Seniau 
mainierių kompensacija bu
vo ribota: valstija išmokė
davo sergantiems dusuliu 
arba kitaip darbe susižei- 
dusiems darbininkams no 
$12,750, ir viskas. O da
bar, pagal naują įstatymą, 
pašalpgavis gaus po $ 9 0 0 
metams per visą gyvenimą. 
Valstijos samdyti gydyto
jai stropiai egzaminuoja 
pacientus, norinčius gauti 
kompensaciją.

Pregresas

LLD REIKALAI
Š. m. spalio 28 d. “Lais

vės” laidoje R. M i z a r a 
klausia, kodėl LLD nekrei
pia dėmesio į organizacijos 
tvirtinimą?

Labai man nemalonu 
apie Draugijos vidujinius 
reikalus viešai kalbėti, bet 
jaučiu, kad kai kada nėra 
bloga pasiaiškinti, kaip iš 
tikrųjų mūsų reikalai stovi.

Sulyg Draugijos konstitu
cija, dabar per spaudą LLD 
nariai turėtų diskusuoti 
kandidatų į valdybą kom- 
petentiškumą. Viskas ramu.

Birželio mėnesį CK nuta
rė pradėti sekamiems dve
jiems metams naujos val
dybos rinkimus. Rinkimai 
turėjo įvykti sulyg konsti
tucijos taisyklėmis, paskir
ti užtenkamai laiko nomi
nacijoms, kand i d a t ų ap
svarstymui, balsavimams.

Paaiškėjus, kad pertrum- 
pas laikas duotas, nomina
cijoms, C. Komitetas nutarė 
pratęsti laiką iki rugsėjo 
mėnesio pabaigos. Nutarė 
tai pranešti per spaudą, 
Nepadaryta. Patėmijus,kad 
kai kurios kuopos šaukia 
specialius susirinkimus no
minacijoms, aš, kaip Drau
gijos pirmininkė, pranešiau, 
kad nominacijoms laikas 
yra pratęstas.

Tame pat posėdyje pa
daryta pastaba: Kodėl C. 
Sekretorius nepildo kai ku
rių Komiteto nutarimų. 
Sekretorius aiškinosi, kad 
jis dirba šešias dienas 
savaitėje ir fiziškai nepa
jėgia tai atlikti. Sugestuo- 
ta pakeisti sekretorių, bet 
dauguma balsų nusprendė 
palikti iki kitų metų!

Sekretorius taipgi rapor
tavo, kad, išsiuntin ė j a n t 
nominacijų blankas, kai ku
rioms kuopoms jis patarė, 
ką nominuoti į C. Komite
tą. Visiems žinoma, jog 
kandidatų kompetentišku- 
mas yra viešai svarstomas, 
o ne iš Centro raštinės duo
dami patarimai.

Centro Sekretorius pa-

skyrė dviejų asmenų komi
siją, peržiūrėti nominacijų 
blankas. (Tokią komisiją 
visada skirdavo vietos kuo
pa.) Apgailėtina, kad no
minacijose dalyvavo ma
žiau negu pusė LLD kuo
pų. Viena kuopa išpildė 
nominacijas ant paprasto 
popieriaus lakšto, nes nega
vo oficialios blankos.

Dėl kokių ten “technišku
mų” 32 kuopos ir 78 kuopos 
nominacijos atmestos. Los 
kuopos nominacijų visai nė
ra, o kuopa nominacijose 
dalyvavo. Kodėl “techniš
kumai” yra stropiai saugo
jami, o konstitucija pažeis 
ta?

Nejauku yra nepalankiai 
kalbėti apie dabai’ einamus 
LLD rinkimus, bet jei per 
ištisą Draugijos veikimo 
laiką buvo prisilaikyta 
suvažia v i m u o s e priimtų 
taisyklių - konstitucijos, tai 
ar dabar visa tai reikia pa
neigti?

Naujo Komiteto išrinki
mui procedūra turi baigtis 
gale šių metų. Kandidatų 
apkalbėjimui nebus laiko. 
Dabar liekasi kuopoms tik 
sušaukti didesnius susirin
kimus, ten apsvarstyti siū
lomų kandidatų kompteten- 
tiškumą ir nubalsuoti.

Jei kuri kuopa negautų 
oficialios balsavimui blan
kos, tegu surašo kandida
tų vardus, kiek paduota bal
sų, ir būtinai reikalingi 
kuopos valdybos parašai.

Pasistenkime, kad visos 
kuopos dalyvautų naujos 
valdybos išrinkime.

K. Petrikiene
LLD pirmininke

“Laisvės” redakcijos 
pastaba

Dėdami laikraštin šį LLD 
pirmininkės rašinį, mes vis- 
vien manome, kad per spau
dą paliestų jame klausimų- 
klausimėlių nebus galima 
išspręsti. CK turėjo tai 
padaryti savo posėdyje ar 
posėdžiuose.

CHICAGO, ILL.
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PHILADELPHIA, PA.
Tiksliai yra. pasakyta, kad 

korespondencijos — tai pul
suojanti laikraščio širdis, 
kuri pumpuoja kraują per 
visas gyslas. Mūsų kores
pondentai, rašinėdami žinu
tes apie organizacijų veiklą 
ir veikėjus, informuoja kitų 
miestų veikėjus, kas jau 
nuveikta ir kas planuojama 
veikti. Tai puikus veikė
jų susisiekimas.

Kurie neskaito mūsų 
spaudos, bet įdomauja, kas 
rašoma, kas veikiama, vos 
tik paimi laikraštį į ran
kas, tuojau ir klausia: Ar 
yra kas iš Philadelphijos? 
Ar bus koks parengimas?..

Tai reiškia, kad daugelis 
mėgsta parengimus lankyti. 
Tik vargas su tais, kurie 
spaudos neskaito ir nieko

nesužino apie parengimus.
Tokiu asmenų reikėtų su

rasti adresus ir parašyti 
jiems kvietimus.

Philadelp h i j o s veikėjai 
ruošia kultūrinę bei meninę 
draugišką sueigą lapkričio 
(Nov.) 27 dieną Al. Merkio 
salėje. Jonas Grybas pa
demonstruos ekrane gra
žius filmus iš Tarybų Lietu
vos, L Mizarienė žodžiu pa
pasakos, ką ji matė socia
listinėje Lietuvoje. Be to, 
svečiai bus pavaišinti ska
nia vakariene bei arbatėle. 
Nepamirškite šio mėnesio 
(November) 27-os dienos ir 
vietos — 6024 Wayne Ave., 
Germantown ribose.

Programa prasidės 1 vai. 
po pietų.

Žinučių rinkėja
Leonora

Urugvajuje mirė Kazys Čypas

Šiuo metd politikieriai 
daugiau kreipia dėmesio į 
tuos žmones,, kurie per 
praėjusį šimtmeti, tartum 
kurmiai, rausė Pennsylva- 
nijos valstijos kalnus, ypa
tingai kietosios anglies sri
tyje. Kaip skaudu šiandien 
prisiminti anksčiau buvu
sias mainierių, darbo sąly
gas, kurių dėka tūkstančiai 
ir mūsų tautiečių prarado 
sveikatą bei gyvybę žefnės 
gelmėse. Kiti su anglies ir 
akmens dulkėmis sužalotais 
plaučiais ilgai kankinasi iki 
mirtis pasiima jų gyvybę.

Ši pastaroji liga vadina
ma mainų dusuliu (asth
ma) nebuvo apdrausta mai-

LIETUVOJE MIRe 
MYKOLAS DIKTORAS

VILNIUS.—Rugsėjo 13 
dieną po ilgos ir sunkios 
ligos mirė buvęs Urug
vajaus lietuvių pažangaus 
judėjimo dalyvis, nusipel
nęs pensininkas Mykolas 
Diktoras.

Velionis turėjo beveik 65 
metus amžiaus, gimęs Mo
lėtų rajono Ažubalių kaime 
vargingoje valstiečių šei
moje. 1928 metais jis emi
gravo i Urugvajų, dirbo 
metalo liejykloje, prie namu 
demontavimo, staliumi. 1962 
m. su šeima grįžo į Lietu
vą. Urugvajuje Diktoras 
aktyviai prisidėjo prie pa
žangiųjų organizacijų veik
los, ypač prie U. L. Cent
ro stiprinimo, platino “Dar
bą” ir kitą prog r e s y v i ą 
spaudą.

Mykolą Diktora visada su 
pagarba minės Urugvajaus 
lietuviai, ir tėvynėje tie, ku
rie jį pažinojo.

Vaivutskas

Z. Palevičius grįžo į 
Tarybų Lietuvą

Pas- tėvus, gyvenančius 
Roselande, buvo atvažiavęs 
iš Tarybų Lietuvos Zeno
nas Palevičius. Išbuvęs pa
skirtą laiką, tris mėnesius, 
jis rugsėjo 20 d. atsisvei
kino tėvelius ir draugus, 
kurių čia nemažai įsigijo, ir 
iškeliavo atgal į Tarybų 
Lietuvą.

Zenoną Palevičių tėvai 
paliko tik 12-os metų am
žiaus. Tai buvo pats karo 
įkarštis. Dabar tėvai tikė
josi, kad atvažiavęs jis čia 
pasiliks gyventi. Kiti at- 
bėgėliai irgi bandė įkalbėti, 
kad jis negrįžtų, bet jis vi
siems pasakė:

“Lietuvos valdžia mane 
išmokė, pastatė ant ko
jų, dabar aš esu reikalin
gas Tarybų Lietuvai. Tai 
mano tikra Tėvynė... Mo
tina ... , Dirbsiu, kiek mano 
spėkos tarnaus, Tarybų
Lietuvai. •

“Dirbu mokykloje - inter
nate No. 3, Kauno mieste. 
Pedagoginį darbą dirbu jau 
10 metų. Apart tiesioginio 
mokyklinio darbo, turiu vi
suomeninių įsipareigojimų. 
Esu mokyklos darbuotoju, 
profsąjungos vietos komi
teto pirmininkas. Domiuo
si sportu, ypač futbolu.”

Atsisveikindamas jis ir 
“Vilniai” paliko linkėjimus 
raštiškai:

“ ‘Vilnies’ redakcijai lin
kiu sėkmės jos kilniame 
darbe atskleidžiant Tarybų 
Lietuvos laimėjimus visose 
tarybinio gyvenimo srity
se tautiečiams, gyvenan
tiems Jungtinėse Valstijo
se.

Zenonas Palevičius”

Šiomis dienomis, kai bu
vo baigiama tvarkyti “Dar
bo” 31 metų sukakties lai
dai medžiaga, telefonu ir 
nekrologiniu skelbimu liūd
nai nuskambėjo pranešimas 
apie mūsų kolonijos visuo
menininko drg. Kazio Čypo 
mirti.

Kazys Čypas buvo vienas 
iš tų lietuvių, kurie pirmie
ji įsikūrė Urugvajuje, ir sa
vo visuomenine veikla nu
sipelnė mūsų pažangiosios 
išeivijos pagarbą.

K. Čypas gimė 1890 metų 
sausio 15 d. Juozo Čypo ir 
Marijos Kanauskaitės šei
moje, Joniškėliu kaime, Pa
nemunėlio valse., Rokiškio 
ąpskr. Čypų šeima—tėvai, 
keturi sūnūs ir dvi dukte
rys — pragyvenimą pelnė
si nuosavame penkių de- 
sintinų žemės sklypelyje. 
O kai iš čia neišgaudavo 
reikiamo pramitimo, eidavo 
uždarbiauti pas turtinges
nius kaimynus. Bet kai ir 
tai Čypų pragyvenimo 
problemų neišsprendė, buvo 
nutarta šeimą praretinti.

1909 metais Kaziukas, at
sisveikinęs su savaisiais ir 
gimtuoju kraštu, “išeina” 
Šiaurės Amerikon. Tačiau 
tą šalį jam nebuvo lemta 
pasiekti, nes Anglijoj vei
kianti sveikatos komisija 
surado jo akyse kokių tai 
silpnybių ir Amerikon ne
įleido. Tadą san keleivių 
patariamas jis vyksta Ar
gentinon.

Argentinoje mėgino apsi
gyventi Buenos Aires mies
te, bet nepavykus gauti 
darba. išvažiuoja provinci- 
ion dirbti prie sunkių gele
žinkelio linijų tiesimo dar-

Teko gan artimai susipa- bų. Kai tokie darbai bū- 
žinti su Tarybų Lietuvos davo užbaigti, darbininkai, 
piliečiu Zenonu Palevičium. tane bedarbiais, važiuodavo 
Jis dabar 32 metų amžiaus, 
gražiai nuaugęs, inteligen
tiškas vyras. Tik tris mė
nesius čia išbuvęs, sakė jau 
pasiilgęs savo brangiosios 
Tėvynės Tarybų L ietuvos. 
Mes susirinkę -atsisveikinti 
palinkėjome jam geriausios 
kloties grįžti Tėvvnėn ir 
ten tęsti savo profesiją ir 
kitus įsipareigojimus.

A. B. Petronis
(Iš “Vilnies”)

K. čypas pasižymėjo uoliu 
jų organizatorium ir mėgia
mu oratorium.

Vėliau, jau spaudžiant 
amžiaus naštai, K. Čypo 
aktyvumas lėtėjo. Bet 1961 
metais jis dar aplankė Ta
rybų Lietuvą. Savo susi
žavėjimą tenykščiu progre
su aprašo “Darbe”’ ir per
teikia žodžiu iš U. L. Cent
ro tribūnos.

K. Čvpas mirė šių mettf 
spalio 12 dieną, sulaukęs 76 
m. amžiaus. Liūdinti liko 
žmona Selia, vedes sūnus 
Verneris, marti Glorija ir 
dvi anūkės. Yra giminixj 
Lietuvoje.

Į pagrabą ir palydėti į 
Norte kapus, susirinko gra
žus būrelis lietuvių ir su
gyventų vietinių prieteliu. 
Ilgai su pagarba draugą K. 
Čypą prisimins visi, kurie 
jį pažino.

J. Pakalniškis
(Iš “Darbo”)

Londonas. — Streikas 
vyksta Vauxhall automobi
lių fabrike netoli Londono. 
Tas fabrikas priklauso ame
rikiečių General Motors 
korporacijai. Streiki e r i a i 
laikė mitinga prie fabriko. 
Jie šaukė: “Lauk amerikie
čius! Nacionalizuoti fabri
ko t

i Buenos Aires, kad ten su
žinoti, kur tiesiamas naujas 
geležinkelis, plentas arba 
kur reikalingi darbininkai 
kukurūzu burbuolėms lauž
ti. Kadangi šie darbinin
kai daugumoje neorgani
zuoti, tai ir jų uždarbis bu
vo menkas. O dažnai, at
leidžiant darbininkus, net 
tas pats nesumokamas.

Karta, no šitokio atleidi
mo iš darbo, K. Čypas nu
tarė pamėginti laime kitur 
ir 1913 m. persikelia į Urug
vajų. Čia pramoksta sta
liaus amato, susiriša su 
da rbininku organi z a c i n e 
veikla, dalvvauja streikuo
se už pagerinimą gyvenimo 
būklės. Nuo 1927 m. stoja 
į komunistų partiją.

Kai, smetoninis teroras 
siautėjo Lietuvoje, į šią šalį 
pribuvo daugiau lietuvių,

Chester, Pa.
Pasitartus su P. Šlajum, 

kad reikia pradėti dirbti 
“Laisvės” vajui, nusitarėm 
pirmiausia vykti į Back 
Deal pas N. Dūdonius.

Galim pasidžiaugti, kad 
buvo geros pasekmės mūsų 
pradžiai. Dudonis jau arti 
75 metų, bet sako, kad dir
bąs, nes be darbo negalėtų 
pragyventi, kainoms kylant 
šiuo laiku. Besikalbant, štai 
atvyko ir V. Gaižauskai.Ot, 
susidarė “tymas” iš ketu
rių, ir pradėjome lošti 
“shuffle board”.

Neužilgo draugė Dudo- 
nienė šaukia mus prie ka
vutės. Išgėrėm kavutės, 
užkandom, kad jau ir va
karas artinasi. Viskam už
sibaigus, N. Dudonis sako: 
štai keturios prenumeratos 
mano artimiesiems į Lietu
vą ir viena mano atnauji
nimui. Neužteko to, Dūdo- 
niai dar magaryčioms pri
dėjo $10 auką “Laisvei” su
kėlimui fondo.

Taigi, reikia prisipažinti, 
kad pradžia mums buvo ge- \ 
ra. Didelis ačiū draugams 
Dūdoniams. O mes darbą 
varysime toliau.

A. Lipčius

Maskva. — TSRS užsienio 
reikalų ministerijos spau
dos skyrius paprašė Indo
nezijos Komunistų partijos 
nelegalaus organo kores
pondento Anvaro Dharmos, 
kad jis apleistų šalį, nes už
siėmė anti-tarybine veikla. 
Jis išvyko Kinijon.



A. Petriką

Atostogos Tarybų Lietuvoje
(Tęsinys)

Gimnastika bei ma
siniai žaidimai stovi pirmo
je programos vietoje. Ne
užmirštama ir pamokos.

Tuo metu, kai mes lankė
mės. stovykloje viešėjo ne
mažas būrys Uzbekistano 
vaikučių, nes Taškente 
įvykęs žemės drebėjimas 
padarė didelę butų stoką. 
Jei vieną T. Respubliką už
puola kokia nelaimė — jai 
pagalbon ateina kitos bro
liškosios respublikos. Taip 
daro ir lietuviai.

Birželio 21 d. dalyvavau 
“Žinijos” draugijos mitin
ge, kuriame buvo nemažas 
skaičius jos narių, T. Lietu
vos ateistų bei švietėjų. Ten 
susipažinau su rašytoju Jo
nu Ragausku, S. Markoniu, 
P. Pečiūra ir kitais pažan
giais knygos draugais. Bu
vo malonu su tokiais žmo
nėmis pasikalbėti.

Birželio 23 d. turėjau lai
mę dalyvauti Vilniaus Vals
tybinio universiteto Kolomi 
salėje, kur dvi jaunos mo
terys gynė disertacijas 
mokslų kandidačių laipsniui 
įgyti. Pirmoji buvo Laimu
tė Jokūbauskienė, gynusi 
mokslinį darbą “Taisyklin
gų grafinių įgūdžių forma
vimas, mokant rašto lietu
vių mokyklose 1-3 klasėse.” 
Tai grynai mokykloms tai
komas darbas, kurį diser
tante tinkamai apgynė ir 
jai pripažinta Pedagogikos 
mokslų kandidatės laipsnis.

Antroji disertante, ame
rikiečiams jau iš jos raštų 
pažįstama,^—buvo Leokadi
ja Petkevičienė. Jos tema— 
“Pažangiųjų JAV lietuvių 
visuomeninė-kultūrinė veik
la 19 3 3-1940 metais”— 
amerikiečiams arčiau prie 
širdies ir geriau supranta
ma. Oficialiais jos oponen
tais buvo prof. J. Žiugžda 
ir istorikas Pr. Ulevičius. 
L. Petkevičienė savo moks
linį darbą sėkmingai apgy
nė ir Mokslinių laipsnių 
teikimo taryba (12 moksli
ninkų) jai vienbalsiai su
teikė Istorijos mokslų kan
didatės laipsnį.

Šiuo metu L. Petkevičienė 
yra Vilniaus Valstybinio 
Pedagoginio instituto vy
resnioji dėstytoja. Po visų 
oficialių ceremonijų, ger
biamoji solemnizantė pa
kvietė akto dalyvius bei 
svečius į “Šešupės” resto
raną ir gerai pavaišino.

Tik atvykęs j Vilnių nuė
jau atlankyti Valstybinį V. 
Kapsuko vardo universitetą 
ir susipažinti su ta garbin
ga įstaiga bei jos vedėjais. 
Labai nuoširdžiai priėmė 
Universiteto rektorius prof. 
d-ras Jonas Kubilius ir pro
rektorius prof. Jonas Gri
gonis, o mergina, studentų 
vardu, įteikė raudonų rožių 
puokštę. Valandą gražiai 
pasikalbėta. Rektorius ir jo 
pavaduotojas neseniai lan
kėsi Amerikoje, turi tarp 
amerikiečių daug pažįsta
mų, tad apipylė mane įvai
riais klausimais. Aš, iš savo 
pusės, juos klausinėjau apie 
universitetą, jo profesorius, 
dėstytojus bei studentus. 
Gerbiamasis rektorius pa
kvietė mane dalyvauti jų 
“didžiojoje šventėje” birže
lio 27 d., kai bus Aktų sa
lėje išdalyti diplomai uni
versiteto kursus baigusiems 
absolv e n t a m s (“gradua
tion”), ir pasveikinti juos 
amerikiečių vardu bei pa
linkėti laimingai naudotis 
įgytu mokslu jų naujame 
gyvenimo etape. Pažadė

jau—ir pažadą išpildžiau. 
Buvo malonu prabilti į 
mokslus baigusį Lietuvos 
jaunimą. Studentų univer
sitetas turi apie 12,000.

Vilniaus universiteto rek
torius ir jo paskirti profe
soriai man parodė daug se
nų knygų bei rankraščių, 
kurių nėra jokiame kitame 
pasaulio universitete. Įdo
mu buvo pamatyti pirmą
ją 1525 m. Vilniuje spaus
dintą knygą. Jokiame ki
tame dabartinės T. Sąjun
gos apimtyje esamame mies
te tuo metu knygų spaus
tuvės nebuvo, ji buvo tik 
Vilniuje! Tą faktą reikia 
atsiminti. Pirmas Lietuvos 
spaustuvininkas buvo čekų 
kilmės žmogus, Pranciškus 
Skorina, vėliau išsikėlęs į 
Prahą. ,

Rektorius J. Kubilius man 
sakė, jog jau yra užplanuo
ti unive r s i t e t u i namai. 
Tikriau sakant, visas pa
statų korpusas. Už metų, 
kitų universitetas kelsis į 
naujas patalpas. Senieji 
universiteto rūmai statyti 
16-jo amžiaus gale. Nors 
savo architektūriniu stiliu
mi jie labai žavi akį, bet 
praktikos požiūriu — neati
tinka šių dienų gyvenimo 
poreikius. Žiūrint į senas 
universiteto sales bei kla
ses — jauti jiems nėpapras- 
tą pagarbą. Juk čia mokė
si Adomas Mickevičius, Si
monas Daukantas ir kiti 
senesniosios kartos švietė
jai, menininkai bei moks
lininkai. Universiteto sie
nos primena juos!

Vieną gražų sekmadienio 
ryta, su draugais Butėnais 
bevai k š č i o d a m i Lenino 
aikštėje, Vilniuje, netikėtai 
susitikome su buvusiu ope
ros dainininku Antanu So
deika, jo broliu ir šeima. 
Gerbiamą Antaną Sodeiką 
Kauno ir Vilniaus muzikos 
mėgėjai gerai pamena, kai 
jis juos žavėjo įvairiose ope
rose bei koncertuose savo 
skambiu baritonu. Atmena 
jį ir amerikiečiai, nes jis 
Brukline ir kituose mies
tuose linksmino lietuvius 
savo daina operetėse ar 
koncertuose. Šiuo metu A. 
Sodeika jau pensininkas, 
bet dar gana stiprus, nors 
jo širdis kartais ir sušlu
buoja.

Į Suvalkiją
Pamatęs šiek tiek Vil

niaus, stengiausi kogrei- 
čiausia patekti į Suvalkiją, 
ypatingai Kapsų gimtąjį 
kampelį, kuriame augau. 
Vieną gražų rytą sėdome į 
“Moskvičių” ir pasileidome 
į pietvakarius. Pervažiavo
me Kauną, kurį pirmą kar
tą mačiau, bet ten sustojo
me tik trumpam; jo apžiū
rą palikome kitam kartui. 
Kelias iš Vilniaus į Kauną 
labai geras ir vis dar pla
tinamas, tobulinamas.

Iš Kaimo vykome Kau
no - Kybartų plentu per 
Mauručius, Veiverius, k u r 
prie buvusios Mokytojų 
seminarijos ant aukšto pe- 
destalo stovi bronzinis bius
tas jos buvusio direkto
riaus aušrininko Tomo Ži
linsko (jis yra pasirašęs 
mano mok y k 1 o s baigimo 
diplomą 1903 m.). Prava
žiavome Skriaudžius, kur 
palaidotas mano dėdė Si- 
manas Petriką, Ąžuolų 
Būdą, kurioje, baigęs mo
kyklą, dvejus metus pas 
dėdę Simaną gyvenau, ir 
kitas seniau žinomas vie
tas. Jos pasikeitę neatpa
žįstamai. Sustojome Gi

žuose, kur palaidoti seni 
priešcariniai kov o t o j a i : 
Petras Lingys, kurį hitleri
ninkai nušovė, Juozas Ka- 
čergius, vienas iš Lietuvos 
Soc. Dem. partijos steigėjų, 
ir kiti. Ten, Gižų kolūky
je, Senkiškių kaime, pa
kvietėme kartu su mumis 
važiuoti seną jo gyventoją 
ir gerai žinantį apylinkę— 
Vladą Skrinską. Be jo nu
rodymų būtume nesuradę, 
ko ieškojome.

Iš Gižų plentu nuvyko
me į Kapsuką (buvusią 
Marijampolę). Kaps ūkas 
yra didžiausias Sūduvos 
miestas, penktas miestas 
Lietuvos respublikoje. Jo 
gyventojų skaičius ir pra
monė smarkiai kyla. Šiuo 
metu, be kitų, ten veikia 
didžiulis cukraus fabrikas 
ir metalinių prietaisų mais
to kombinatui techninė įmo^ 
nė, didžiausia, tos rūšies 
gamykla visoje Lietuvoje. 
Abiejuose fabrikuose dirba 
gana daug darbininkų. Ten 
papietavę leidomės į Vilka
viškį, kuris karo metu veik 
visai buvo išgriautas. Man 
šio miesto buvo žinoma 
kiekviena pėda, porą metų 
jame dirbau. Gi dabar jo 
veidas taip pasikeitęs, kad 
negalėjau atpažinti. Vie
tai buvusios turgavietės 
(“rinkos”) dabar stovi par
kas, kuriame pris o d i n t a 
medžių ir pristatyta suole
lių poilsiautojams. Buvusi 
dvibokštė katalikų bažny
čia, šventoriaus mūrinė sie
na ir klebonija karo metu 
—suvis nušluotos. Ten da
bar yra žaliuojantis gražus 
parkas. Rusų cerkvė išli
ko. Ten dabar įsikraustė 
lietuviai katalikai. Gatvės 
ir keliai išvesti kitaip, ga
lima paklysti.

Iš Vilkaviškio nuvykome 
į Pilviškius. Ir ten ta pati 
istorija, viskas pasikeitę. 
Šešupės tiltas kitoje vieto
je, kitaip išvestos gatvės 
ir pan. Vienintelė likusi 
įstaiga, tai geležinkelio sto
tis, statyta dar cariniais 
laikais. Atminimui ją nufo
tografavau. Iš ten nuvy
kome į Antanavą, buvusį 
dvarą, dabar tarybinį ūkį. 
Ūkis gražiai vedamas. Be 
javų auginimo, ten yra spi
rito varykla, krakmolo 
dirbtuvė ir gaz u o j a m a s 
Birštono “Birutės” šaltinio 
mineralinis vanduo. Dar
bininkų dalis gyvena bend
rame pastate, bet dauguma 
tai privačiuose mūriniuose 
butukuose. Buvusiuose dva
ro rūmuose įsikūręs ūkio 
centras. Dabar ūkis vadi
namas Antanava, o ne An- 
tanavas, kaip seniau. Priva

čius butukus-namukus gali 
statytis kas tik nori. Už 
sklypą žemės reikia mokė
ti valstybei nedidelę meti
nę nuomą. Butuką savinin
kas gali parduoti ar išnuo
moti, jei pats ten negyve
na. Niekas jį iš jo negali 
atimti.

Iš Antanavos pasukome į 
Zanavykų kraštą ir ten Ge- 
ruliškių kolūkyje, Šiauda- 
dūšių kaime, pas Antaną 
Žemaitį nakvojome. Žemai
tis sakė, jog jų kolūkis ver
čiasi gerai, visko jie turi, 
ypatingai maisto neturį kur 
dėti. Man davė gerą kam
barį, lova švari, apklotai vi
sai “aristokratiški.” Atsi
kėlęs stebiuosi, kad naktį 
nepajutau nė vienos blusos. 
Musių irgi nematyti, nors 
sietelių languose nėra. 
Klausiu šeimininkus, kur 
dingo tasai seniau neatski
riamas kaimiečių palydovas 
—blusos ir musės? Žemai
tis juoką u d amas atsakė, 
jog tuos gyvius jie išsiuntę 
kartu su “dipukais” į Ame
riką!

Papusryčiavę, grįžome į 
Pilviškius, o iš ten—į Nau
džių (Margių) kaimą pas 
Rimšus. Dailininkas Petras 
jau miręs ir palaidotas Pet
rašiūnų kapinėse. Vyriau
sias brolis Juozas jau per
si ritęs per 91-sius metus. 
Kaip 1905 m. revoliucijos 
dalyvis, gauna respublikinę 
pensiją. Žmona ir seserys 
jau mirę. Jo sveikata pras
ta, atmintis pašlijusi. Jau
niausias brolis Jurgis, mano 
mokyklos bendraklasis, ser
ga Parkinson o liga—dreba 
rankos ir galva. Bet šiaip 
jis racionalus ir atmi n t i s 
veikia gana gerai. Stipriau
sia šeimoje, tai Jurgio žmo
na, kuri ir šeimininkauja. 
Jų vaikai Kaune: duktė gy
dytoja, o sūnus inžinierius. 
Ten sustojome—“tik minu
tėlei”, bet lietuviškasai vai
šingumas mus sulaikė išti
sas dyi valandas.

Iš Rimšų nuvykome į Vil
kaviškį, pasiteirau t i del 
projektuojamo pam i n k 1 o 
statymo ant mano tėvų ka- 
po Paežerių kapinėse. Tuo 
reikalu tarėmės su Buitinio 
aptarnavimo kombinato pa
reigūnais. Iš ten atvykome 
į Paežerius, kur mūs laukė 
visas mokyklos personalas, 
<vado vau jamas aštuonklasės 
mokyklos direktoriaus Vy
tauto Griniaus. Ten malo
niai pasikalbėta su mokyto
jais ir mokiniais, pamačiau 
savo senąją mokyklą ir suo
lą, kuriame prieš 63 metus 
sėdėjau. Direktorius prista
tė mane savo sandarbinin- 
kams, kitiems mokytojams 
ir mokiniams. Pasira š i a u 
lankytojų knygą. Mokytojų 
kolektyvas man padovanojo 

dekoratyvinę plokštę, pa
puoštą gintarais.

Po visų ceremonijų mo
kykloje, kolūkiečiai, vado
vaujami jų pirmininko Pra
no Danilevičiaus, pakvietė 
pas save. Ten pasitiko su 
duona, druska ir v o d k o s 
stikliuku, kaip senovėje Su
valkų gubernatorių. Viduje 
radome paruošta didžiulį 
stalą, prie kurio sėdo apie 
30 žmonių. Kolūkiečių vai
šingumui nebuvo galo; jie 
labai puikūs žmonės!

Po vaišių nuvykome atlan
kyti mano tėviškę Švarp- 
liškių kaime ir gimtąjį Ste
ponų kaimą. Tėviškėje su
rado ir mano diplomą, iš
duotą 1903 m. Grįždami už
sukome dar pas kai kuriuos 
gimines bei senus pažįsta
mus. Nakvojome Paežerių 
kaime. ,

Sekamą dieną, po ska
nių pusryčių, kur vėl su
sirinko dalis kolūkiečių ir 
mokyklos personalo, pava- 
žinėjome po apylinkę, ap
lankėme kai kuriuos gimi
nes ir per Gižus plentu grį
žome į Vilnių. Praėjo trys 
laimingos dienos!

Paežerių kaimas stovi 6 
kilometrai į pietus nuo Pil
viškių, Vilkaviškio rajone. 
Iki 1934 m. ten buvo vals
čiaus centras ir paštas. Tais 
metais minėtosios įstaigos 
perkeltos į Pilviškius.

Paežerių kaimą įkūrė 
koks tai Valaitis, pagiryje 
išsikirtęs miško sklypą ir 
apsigyvenęs. Kada tai bu
vo, niekas tiksliai negali 
pasakyti. Juo pasekė kiti.

Devynioliktojo amžiaus 
pradžioje, kaimą skirstant, 
buvo atkirsti trys sklypai 
visuomeniniams reikalams: 
mokyklai, valsčiaus valdy
bai ir kalvei. Pirmuoju kal
viu buvo mano tėvukas Vin
cas Petriką, kuris smailino 
medinėm žagrėm noragus, 
kaustė vežimus bei roges ir 
išaugino penkis sūnus bei 
tris dukteris. Po jo mirties, 
kalvę vedė jo sūnus, mano 
dėdė, Pijus Petriką. Kaimo 
viduryje buvo kapinės, kur 
1827 m. pastatyta medinė 
koplyčia. Ten laikyta tris 
kartus metuose atlaidai ir 
aptarnauta laidojamieji nu
mirėliai. Dėl senatvės, da
bar koplyčia neveikia.

1868 m. Paežeriuose pa
statyta pirmoji triklassė 
mokykla, o 1900 m. nauja, 
didesnė, irgi medinė. Da
bar Pae šeriuose veikia 
(dviejuose pastatuose) aš- 
tuonklasė mokykla. Šiais 
metais bus pradėta statyti 
naujas daugiaaukštis mūro 
pastatas, kuriame tilps mo
kykla ir susirinkimams bei 
saviveiklos rateliams salė.- 
Tai bus visos apylinkės kul
tūros centras.

(Bus daugiau)

Penktadienis, lapkričio (November) 4, 1966
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portietis; J. Čepukaitis, forestvillietis; Ona Šilkienė, 
rockyhillietė; M. Svinkūnienė, waterburiete, J. Ra
gauskas, sheltonhillietis, prisiuntė naują prenumeratą. .

Iš St. Petersburg, Ęla., V. Vilkauskas prisiuntė tris ’ 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Gražūs rezul
tatai.

South Bostonui, Mass., ir apylinkei pasidarbavo 
S. Rainard, prisiųsdamas atnaujinimų.

N. J. valstijos vajininkai gražiai pasidarbavo, pri- 
siųsdami atnaujinimų, tai K. Paciūnas, elizabethietis, t 
ir S. Radušis, bayonnietis.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. .

Mūsų geroji Verutė Smalstienė iš Detroito ir apy
linkės prisiuntė tris naujas prenumeratas ir atnaujini
mų. Tai labai gražiai pasidarbavo Verutė.

Nereikia pamiršti ir senų veteranų vajininkų kaip 
tai Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., ir V. Kralikauskas, 
Lawrence, Mass. Abu yra nenuilstanti Massachusetts 
veikėjai. Kralikauskas skundžiasi sveikata, bet sako 
dirbs kiek išgalės vajuje. Ačiū jam ir Šimaičiui už 
jii pasidarbavimą.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Waterbury, Conn., M. Svinkūniene prisiuntė $30.

Aukojo:
Pijus Petrauskas, Prospect ...........................  $11.00
A. Rakoža .......................................................... 6.00
Ona Petrauskienė, Prospect............................... 5.00
Po $1: J. Žiūraitis, Nastazija Barkauskienė, Oak

ville; A. Latožius, Waterbury; W. Kelmelis, J. Budelis, 
A. Marshall, F. Kemežis, J. Matusevičius, Torrington.

Worcester, Mass., J. Jaskevičius prisiuntė $19.00.
Aukojo:

J. Skeltis ............................................................ $6.00
V. Žitkus.............................................................. 3.00
F. Petkūnas ........................................................  3.00 t
A. Vasil ................................................................ 2.00 <
Po $1: J. Jakaitis, M. Green, E. Paplauskienė, Ber

notienė, J. Sabaliauskas. T z
St. Petersburg, Fla., V. Vilkauskas prisiuntė $25. *

Aukojo:
Rožė Samulionienė.......................................... $17.00
M. Vilkauskienė, Pinellas Park ...................... 2.00
Po $1: J. Jakaitis, M. Green, E. Palauskienė, Ber- 

Navickąs, A. Lukas, Gulfport; L. Valinčius, A. Klimas, 
Valrico.

Po $1: A. Laukaitienė, Bayshore, L. L, N. Y.; J. Ma
tui, Z. Yaruth, Dorchester, Mass.; Agnė Taurinskas, 
Bristol, Conn.; Charles Pakash, Akron, Ohio; J. Mack, 
John Usonis, Elizabeth, N. J.; J. Rudis, Methuen, Mass.; 
Petras Yocunskas, Haverhills, Mass.; Edward Kelly, 
Brockton, Mass.; John Smith, Avon, Mass.

Šį sykį įplaukė $349. Anksčiau gauta $3,284.50. 
Viso gauta $3,633.50. Dar reikia $6,366.50.

Ačiuojame vajininkams už jų pasidarbavimą vajuje, 
taipgi viršminėtiems prieteliams už jų aukas. Nepamirš
kite, kad tinkamiausia dovana kaimynui, giminei ar 
draugui yra laikraštis. Tad užrašykite kaip dovaną 
laike šio vajaus. Jūsų vajininkas gaus punktus.

“Laisves” Administracija

WATERBURY, CONN.

Nuo kitų gauta sekamai:
Iš Chester, Pa., per A. Lipčių .................... $100.00
Iš Cleveland, Ohio, per J. Krasnicką ........ 55.00
ALDLD 25 kp., per J. Stanienę, Baltimore, Md. 40.00
A. Miliauskienė, McKees Rocks, Pa....................15.00
Paul Nukas, No. Andover, Mass..................... 11.00 r
J. ir K. Karlonai, Jensen Beach, Fla.............. 8.00
John Vaitaitis, Brockton, Mass......................... 6.00
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn........................... 6.00 j
Vincas Degutis, Albany, N. Y........................... 5.00 C
S. Rainard, Dorchester, Mass........................... 5.00
J. Čepukaitis, Forestville, Conn......................... 5.00
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............................... 5.00
W. Svietlika, Elizabeth, N. J............................. 2.00
Peter Cox, Roslindale, Mass. .. ......................... 2.00

“Vestuves” ir koncertas
Spalio 30 d. Brooklyno 

Aido choras buvo atvykęs 
į Waterburį ir suvaidino 
operetę “Vestuvės.” Taipgi 
atliko dainų programų. So
lo dainavo Elena Brazaus
kienė, Viktoras Beckeris, 
Nellie Ventienė. Choras su
dainavo daug gražių dainų.

Programa buvo graži ir 
įvairi, girdėjau žmones kal
bant, kad toks gražus pa
rengimas, kaip šiandien, jau 
seniai bebuvo buvęs. Taip
gi girdėjau žmones kalbant, 
kad Brooklyno Aido cho

ras Waterburyje yra buvęs 
ne kartą ir niekada nėra 
žmonių suvylęs.

Visa programa—vaidyba 
ir dainos—buvo vadovybėje 
Mildredos Stensler.

Lapkričio 6 d. į v y k s 
spaudos naudai pietūs su 
gražia ir įvairia meno pro
grama. Vieta: 157 Hunger- 
ford St., Hartford, Conn. 
Pradžia 1 vai. pietų metu. 
Bridgeportiečiai ren g i a s i 
dalyvauti. Prašomi ir kitų 
miestų draugai skaitlingai 
dalyvauti.

J. Strižauskas
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Pasekminga LDS 3-čiosios 
apskrities konferencija

Lietuvių Darbininkų Su- 
si vienijimo Trečioji Apskri
tis atlaikė savo metinę kon
ferenciją spalio 30 d. Broo- 
klyne. Delegatų atvyko 
gražus skaičius iš visos 
New Yorko apylinkės, at
stovaudami gerą skaičių 

a kuopų trečioje apskrity.
Konferencija buvo labai 

aktyvi. Gal priežastis buvo 
ta, kad šiemet visas LDS 
dės geriausias pastangas 
padidinti savo organizaciją 
narių skaičiumi. Dės ge
riausias pastangas įrašyti 
kuo daugiausia naujų na
rių. O tam reikalui numa
toma dirva labai gera, jei
gu tik esanti LDS nariai 
pajėgs gabiai prieiti prie 
galimų būti LDS nariais ir 
jiems išdėstyti, kodėl nau
dinga kiekvienam priklau
syti prie LDS.

Konferencijos delegatai 
ilgoką laiką ir užtruko dis
kusijose, kaip ir kokiais 
būdais būtų geriausia prieiti 
prie tų, kurie dar nėra LDS 
nariais ir kaip juos gauti 
prirašyti, stoti į LDS. Viso
kių nuomonių buvo ir labai 
konstruktyvių, todėl atro
do, kad sekantis vajus nau
jų narių gauti į LDS gali 
būti gerai pasekmingas. Pa
vyzdžiui, Juozas Weiss rė
mėsi ant to, kad, jeigu pe
reitais metais ši apskritis 
įrašė 26 naujus narius, tai 
nėra nei abejonės, kad tas 
nebūtų galima 
ir ateinančiame 
rių vajuje.

Konferencija 
nai remti A. Taraškos mar
šrutą šios apskrities ribose 
naujų narių gavimui į L.D. 
S. Apskritis dės visas pa
stangas pagelbėti kiekvie
nai šios apskrities kuopai, 
kad Taraškos vizitas su fil- 
momis ir paaiškinimais 
apie LDS naudingumą 
kiekvienam būtų pasekmin
gas naujų nariu gavime į 
LDS.

Apskritis davė gerus už
kandžius delegatams —pa
vaišino juos. Maistą paga
mino ir patiekė Marcelė 
Jakštienė ir jos marti, An
ne Yakstis. Dėkavo joms 
delegatai.

LDS trečioji apskritis bu
vo nutarus duoti dovanas 
tiems, kurie įrašys naujų 
narių į LDS. Tai šioje kon-Į1 pelnai sumažėjo.

duplikuoti 
naujų na-

nutarė pil-

Ilse

New Yorkas. — United j 
Steel ir General Motors į 
korporacijos skelbia, kad jų-Į

Mildred Stensler Victor Becker
BALTIMORE, MD.

25 metų mirties sukaktį minint

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER 
Nastė Buknicnč, Nellie Ventienė, Mildred Stensler, Ona Čepulienė 

Koste Rušinskienė

Vaidinimą atliks Jonas Lazauskas 
Nastė Buknienė ir Helen Feiferienė

Victor Becker, baritonas, solistas
Dainuos ir Hartfordo Laisves Choras 

vad. Wilma Hollis
Kviečiame visus atsilankyti į šį įdomų sanbūrį, nes 

turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

VINCAS KUČIAUSKAS
Lapkričio 6 d., 1941 — lapkričio 6, 1966

Laikui bėgant 25 metai praslinko labai greitai. 
Nors Vincas Kučiauskas nesiranda gyvųjų tarpe, 
bet gUus prisiminimas, didi pagarba, nuveikti jo 
darbai ištisai pasilieka mano mintyse.

Savo tėvą didžiai gerbianti duktė —
Ona Kučiauskaite

ferencijoje buvusis apskri
ties pirmininkas A. Skai- 
rus, įteikė vajininkams pi
nigines dovanas. Virš pus
šimčio dolerių. Džiaugėsi 
vajininkai!

Į naują trečios apskrities 
komitetą išrinkti šie asme
nys: P. M. Šolomskas, J. 
Dainius, J. Stasiu kai tis,. F. 
Šimkienė, J. Stanelis, P. Ra
moška, Bill Malin.

A. Gilman

Kaip gėle žydi visada...
Augo kieme klevelis, 
Augo kieme žaliasai.

Po tuo klevu, po žaliuoju, 
Gul bernelis jaunasai.. .

Viens, du, graži Lietuva, 
Kai gėlelė žydi visada. . .

et cetera.. .
This isn’t only one of Jus

tas Paleckis’ favorite songs, 
but a song close to the heart 
of the people. Lithuania is 
still emerging from war de
struction. Like a young tree 
it is stretching its branches to
wards the light and sun.

Countries which fought the 
fascist terror with enormous 
sacrifices, have a new mean
ing for life. For the first time 
in their history, these coun- 
ries — 
Latvia 
ments- 
houses, 
themselves, harvesting crop 
from fields for themselves, 
educating their children for 
a free, new life.

Nobody can take away from 
them any more. Nobody can 
stop the progress. In his letter 
to me Antanas' writes: “1 just 
came back from a four day 
trip, rather tired, 
Visited two cities, 
them — Šiauliai, 
pietely destroyed during the 
war. Saw it then. It has not 
only been completely re
stored, but so many new 
homes and public buildings 
were added, that it is im
possible to recognize it. And 
the people seem to be con
tented, happy. And every 
place you go today in Lithua
nia, you see tremendous con
struction going on.”

The strength, the determi
nation of people is the base 
on which their future is being 
built.

Estonia, Lithuania, 
have people’s govern-

People are building
bridges, roads for 

harvesting 
for

but happy.
One of

was com- |

Haverhill, Mass
Augustas Kazlauskas ir 

vėl toje pačioje ligoninėje, 
kurioje pirmiau buvo. Spa
lio 26 d. M. Kazlauskienė 
nuvežė patikrinimui sveika
tos, o spalio 30 d. ir man 
'teko būti ir pamatyti Au
gustų. Badome sėdintį ir 
atrodė neprastai, bet sakė, 
kad rytoj, spalio 31 d., jam 
darys operaciją. Jo adre
sas : August Kazlauskas, 
Peter Bent Brigham Hospi
tal, C Main, 721 Hunting
ton Ave., Boston, Mass.

Apie Maple parą buvo 
daug prikalbėta ir prirašy
ta, kad parkas jau parduo
tas. Bet spalio 23 d. Maple 
parke buvo parengimas 
spaudos naudai. Parengi
mas buvo geras ir kaip pa
sikalbėjau su parko savi
ninkais, tai nors parkas se
nas, bet stovi ant stiprių

Susitikau Walter Duben- 
drį iš Chicagos. Buvo labai 
malonu pasišnekėti, tiktai 
buvo labai mažai laiko, bū
tų gerai dar susitikti.

Gavau pasiskaityti “Su
ffolk Journal, leidžiamas 
Bostono universiteto. Rašo 
profesorė Elizabeth Will
iams apie kelionę į Maskvą, 
kur įvyko XVIII Tarptauti
nis psikologų kongresas 
rugpjūčio mėnesį.

Pirma važiavimo profeso
rė buvo bauginama. Jai sa
ke, kad tu ten nenuvažiuo

Hartford, Conn.
“Laisves” Vajaus Paramai 

Koncertas, Pietūs ir Vaidinimas 
Programą atliks Menininkai iš New Yorko 

Tai bus nepaprastai įdomus popietis

Sekmadienį, Lapkričio 6 November 
Pradžia 1 valandą dieną 

LAISVĖS CHORO SALĖJE 
157 Hungerford St.

0 gal is nesu-

sako, kai aš 
tai pamačiau

si, o jeigu nuvažiuosi, tai 
nieko nematysi, būsi labai 
suvaržyta.
grįši...

Profesorė 
nuvažiavau, 
visai ką kitą. Man pasakė, 
užmiršk kas tau ką sakė, 
eik kur nori, žiūrėk ko no
ri, šnekėk su kuo nori. Pro
fesorė sako, tai ir ėjau, 
daug mačiau, su daugeliu 
žmonių pasišnekėjau, o 
kartą buvau paklydusi Ma
skvoje, ir maniau, kad jau 
bus negerai, bet kaip pasi
sakiau, kad esu paklydusi, 
tai mane nuvežė į man rei
kalingą vietą. Taigi daug 
mačiau ir girdėjau ir esu 
patenkinta ir noriu dar kar
tą ten nuvažiuoti ir pama-

Profesorės paveikslas til
po laikraštyje. Ji gerai at
rodo.

Spalio 29 d. Boston He- 
raldas rašo, kad Bostono 
ligoninėse bus didelis page
rinimas. Gruodžio 1 d. bus 
pakelta 10 dolerių ant die
nos, kur pirma buvo 32 dol., 
dienai, bus 42 dol., o kur 
buvo 37 dol., bus 47 ir t.t.

Pagerinimas, ale į atbulą 
pusę.

Darbininke

Tokio. — Kinijos žinių 
agentūra NONA sako, kad 
Johnsono kelionė Azijon 

ka mirties patale.”

Brockton, Mass.
Praėjusią savaitę aplan

kėme “Laisvės” skaitytoją 
Julią Stigienę, kuri randa
si B ridge water Nursing 
Home, 16 Pleasant Street, 
Bridgewater, Mass.

Atrodo, kad Stigienei ten 
nebloga, gerai prižiūrima. 
Skundžiasi Julia, kad nega
li vaikščioti, galva svaigs
ta. Taipgi bėdavoja, kad 
brolis Antanas Bačiulis ne
atrašo laiško iš Lietuvos.

Julia Stigienė atsinaujino 
“Laisvę” ir atnaujino pre
numeratą Povilas Stiga, 
savo dėdei Lietuvoje An
tanui Bačiuliui.

~~ •
K. Railienė buvo sunkiai 

susirgusi širdies smūgiu ir 
j randasi Goddard Memorial 
Hospital. Sako, sveikata ge
rėja.

•
Mirę lietuviai: spalio 10 

d. mirė Emilija Bartkus, 57 
metų, po širdies smūgio. 
Liko jos vyras Robertas, 
duktė Josephine, sesuo Jes
sie Oksas.

Spalio 15 d. mirė Stasė 
Jablonskienė, 80 m. Liko 
vyras, sūnus ir duktė.

• ''
Turėjome tolimą svečią, 

čikagietį Stasį Vėšį (Du- 
bendrį). Jis apsistojo čia 
pas savo jaunų dienų drau
gą Mickevičių. Jis rado ir 
daugiau savo senų pažįsta
mų.

Mes buvome susitarę pen
kiese važiuoti į laurenciečių 
pikniką spalio' 23 d., kuris 
buvo rengiamas “Laisvės” 
naudai. Kadangi atvyko S. 
Vešys, tai važiavome šešie
se: K. Ustupas nuvežė M. 
Gutauskienę, K. Čereškie- 
nę, F. Kaulakį, S. Vešį ir 
mane.

Diena buvo labai graži. 
Piknike radome daug mūsų 
progresyvių. draugų, apsė
dusių pilnus stalus, lau
kiant pietų. Pietūs buvo ge
ri, patarnavimas geras.

Po pietų, pirmininkas J. 
Kuodis perstatė svečią S. 
Vešį, prašydamas jį papa
sakoti ką nors iš jo ke
lionės po Lietuvą, kur jis 
praleido tris mėnesius šią 
vasarą. S. Vešys sako, ten 
viskas keičiasi, progresas eina 
nauju keliu, šuoliais pirmyn 
žengia mokslas, kultūra, 
menas, namų statyba, žmo
nių sveikata, vaikų darže
liai. Vešys Druskininkuose 
išbuvo apie mėnesį laiko ir 
jam patiko visa aplinka ten. 
Sako, švara puikiausia.

George Shimaitis

Taipejus, Taivanas.—Dik
tatorius Čiangas minėjo sa
vi 80 gimtadienį.

Brockton, Mass.
RUDENINIS

PIKNIKAS PO STOGU
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė 

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIET. TAUT NAMO VIRŠUTINĖJE SALĖJE 
668 N. Main St., Montello, Mass.

Bus muzika ir meninė programa
Dainuos Vyry Dailės Grupė, vad. Al. Potsus 

Akordiono solus gros Wayne Andrutis 
Prie akordiono dainuos Wayne Andrutis 

< ir jo brolis Kari Andrutis
Bus namų gaminimo valgių, šiltų ir šaltų gėrimų

Įėjimas tik 50c asmeniui 
Kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female
CLERK—TYPIST

Operate electric typewriter.
Aptitude for figures.

N. E. Plant location.
CROWN PRODUCTS

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

(80.86)

HOUSEKEEPING

Sleep in, good salary. Must speak 

Some English.

Mainline home. Call

MO 4-7357

NURSE, R. N. Full or part time. 
Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. to work in 
college setting. Learn while earn. 
Shift of choice. Licensed by exami
nation pref. New pay scale and per
sonnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy. 
__________________________ (85-97)

Žeidžia civilinių 
teisių įstatymą

Malverne, L. L, kilo di
delis sąjūdis dėl vietos mo
kyklų viršininkų paskelbtos 
mokykloms tvarkos. L i g 
šiol vaikai mokėsi mokyk
lose, į kurias juos priskir
davo pagal jų gyvenamus 
rajonus. Dabar viršininkai 
paskelbė: “lai eina kur no
ri.”

Tokia tvarka (gal geriau 
būtų vadinti netvarka) ci
vilinių teisių šalininkams 
nepriimtina. Jie sako, jog 
tai užmaskuotas pateisini
mas segregacijos. Kiekvie
nam žinoma, kad ponas ga
lės savo vaiką nuvežti kur 
tik nori, bet jo eilinis dar
bininkas to neišgalės.

Negrų organizacijų va
dovybė kreipėsi į valstijinį 
švietimo reikalams pareigū
ną Allen, kad esamoje pa
dėtyje mokyklų nefinansuo
tų.

Maskva.—Suslovas vyks- 
ta Suomi j pn.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio (November) 
12 d., 2-rą vai. popiet, svetai
nėje 1154 N. 4th St.

Pasikalbėsime apie pirmąjį 
rudeninį parengimą, kuris 
įvyks 27 d. lapkričio, A. Mer
kio salėje, 6024 Wayne Ave. 
Pakalbinkit įsirašyti j LLD 
tuos, kurie dar nepriklauso. 
Taipgi aptarsim ir kitus drau
gijos reikalus. —Valdyba 

(85-86)

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

AUTO MECHANIC
Top wages, experienced all makes, 

free uniforms.
Other benefits. Call 11 to 5.

WASSEM’S
CH 7-5325

(80-85)

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)

ENGINEER
Refrigeration, licensed shift. 

$112 per week.

Dial 609-881-5300, N. J.
(83-87)

JANITOR 
u

Married. Semi-retired, live in. 
Handy with tools and general 

maintenance.
GR. 7-5724

(85-86)

MACHINISTS

Little experience requered.

We will teach repairing and serv

icing (heavy) machinery. Salary 

depending with experience. All legal 

holidays, we are a large firm loc

ated in Brooklyn.

Phone 212 MI 7-2323
(85-87)

Jungtines Tautos. — Iz
raelis oficialiai pareikala
vo, kad Jungtinės Tautos 
imtųsi sankcijų prieš Siri
ją. Izraelis sako, kad Si
rija ginkluoja ir įkvepia 
diversantus, kurie, perėję 
sieną, Izraelyje atlieka te
roro aktus.

Paieškojimas
Aš, Aldona Petraitiene, duktė 

Justino, ieškau savo tikrų dėdžių,— 
Petro, Juozo, Jono, Jurgio Mikolai- 
čių, gyvenusių prieš Pirmąjį karą 
JAV. Visi buvo pažangūs vyrai. Pa
ėjo iš Katiniškės kaimo, Jankų vals
čiaus, V. Rūdos parapijos. Prašom 
nors jų vaikų atsišaukti. Petraitie
ne, Griškabūdžio paštas, šakių ra
jonas, Lithuania, USSR.



6 pusi. LAISVE Penktadienis, lapkričio (November) 4, 1966

“Laisves” Koncertas
Niujorko apylinkei svarbus dalykas

Lapkričio 13 dieną įvyks laikraščio “Laisvės” metinis 
koncertas. Subruskime visa apylinkė, kad padaryti šį 
koncertą sėkmingu.

Koncerto programa meniniai bus turininga. Brookly- 
no Aido choras su savo talentais atliks gražią koncer
tinę programą. Dainuos visas choras, Moterų choras, 
Moterų kvartetas ir solistai — Viktoras Becker ir Nelė 
Ventienė.

Antrą dalį programos atliks Wocesterio Aido choras. 
Jie suvaidins ištraukas iš Stasio Šimkaus operetės “Išei
vis”. Tos operetės turinį J. M. Lukas (ūstarietis) api
būdina sekamai:

“Prieš apie 55 metus, kada Lietuvos jaunimas masiniai 
emigravo į Ameriką, šis veikalas parodo tuos laikus ir 
tuos vargus, kuriuos į Ameriką atvykęs jaunimas per
gyveno. Tai yra istorinis veikalas. Čia yra išeivio atsi
sveikinimas ir išleistuvininkų gražių kalbų, kurios per
duodamos dainomis, viso choro, jo grupių ir solistų. 
Dainos, kurios jaudina publiką iki ašarų.”

Trumpai ir jautriai paduotas operetės turinys. Labai 
svarbu kiekvienam pamatyti ir išgirsti šį vaidinimą.

Apart visko turime rūpintis, kad šis koncertas duotų 
“Laisvei” ir finansinės naudos. Todėl kviečiame ir pra
šome netik brooklyniečius, bet iš visos apylinkės meno 
mėgėjus atsilankyti į šį koncertą. Įėjimas tik $1.50.

Atsiminkite ir tą, kad iš Worcesterib atvažiuoja dide
lis busas, daug svečių apart choriečių, turėsime daug 
malonių pasimatymų su jais, įsigysime naujų pažinčių.

Koncertas bus New National Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. (Greenpoint sekcijoje).

Salė bus atdara nuo 1-mos valandos popiet. Programa 
prasidės 3-čią valandą.

Visų Niujorko apylinkės “Laisvės” skaitytojų prašo
me kuo daugiausia atsivesti savo kaimynų į šį koncertą.

P. Buknys
Kaip pasiekt koncerto vietą subaway bei elevator traukiniais

Gyvenanti arti Canarsie—14th St. linijos traukinio, imkite 
šį traukinį ir važiuokite iki Lorimer St. stoties. (Patartina sėst 
pryšakiniuose vagonuose). Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, 
kur matysite laiptus ž(emyn, virš kurių yra užrašas: IND—Ja
maica-Queens; ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. 
šis traukinys eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau 
Av. stotis. Čia išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, 
ir rasite Driggs Ave., ten netoli bus koncerto svetainė — 261 
Driggs Ave.

' Kurie važiuos iš Jamaica apylinkės Jamaica traukiniu, ge
riausia išlipt ant Hewes St. stoties ir eiti du bloku atgal iki 
Union Avė. ir prie Broadway rasite IND—GG traukinio stotį. 
Šiuo traukiniu pavažiavus dyi stotis, bus Nassau Ave. Važiuo
janti iš New Yorko pusės Jamaica linijos traukiniu, išlipkite 
Hewes St. stotyje ir eikite Broadve pirmyn iki Union Avė. čia 
rasite viršminėtą IND linijos stotį (subway).

Važiuojantieji automobiliu iš Conn, ar Mass, valstijų, atvažiavę link 
Long Island, važiuokite Throgs Neck tiltu iki Long Island Expressway, 
sukite po dešinei į Expressway ir važiuokite iki pamatysite iškabas 
Brooklyn, laikykitės po dešinei,— čia bus staigus pasisukimas j Brooklyn; 
pervažiavę Kosciuško patiltę, laikykitės po dešinę ir Meeker St. nusileis
kite žemyn. Nuo čia važiuokite keletą blokų iki Graham Ave. Kaip tik 
privažiuosite kai Graham Ave. pasidaro platus, tai jau bus Driggs Ave., 
sukite po kaire ir už vieno bloko bus New National Hali.

Važiuoianti iš New Yorko pusės Williamsburgo tiltu, važiukite tiesiai, 
nesisukite j šalinius išvažiavimus nuo tilto, važiuodami tiesiai įvažiuosite 
į Graham Ave.,— čia sukitės į kairę ir tuoj privažiuosite Driggs Ave.

Iš sveturgimiams apginti 
konferencijos

Spalio 29 d. New Yorke 
įvyko konferencija, kurią 
sušaukė Ateivių gynimo 
komitetas. Atstovų buvo 
nuo daugelio organizacijų, 
darbo unijų ir nuo Meto
distų bažnyčios kunigas 
Bali. -

Reikia stebėtis, kokį dide
lį darbą atliko komitetas. 
Nuo susiorganizavimo iki 
dabar virš 400 sveturgimių 
apgynė nuo cteportavimo. 
Jis gina A. Bimbą nuo pasi
kėsinimo atimti jo pilietybę 
ir išdeportuoti.

Šios konferencijos tikslas 
buvo apgynimas J. Sherma- 
no. Jis yra imigracijos tar
nybos apkaltintas deporta
vimui už tai, kad jis buvo 
išvykęs Ispanijon kariauti 
prieš Franco. Tuo jis te- 
prasikalto ir pasmerktas 
deportavimui.

Sherman yra gimęs Len
kijoje, atvežtas į Ameriką 
1920 metais. Jaunas, vos 
14 metų amžiaus, išėjo į 
darbą ir visą laiką dirbo 
prie siuvėjų, narys Amalga
mated Clothing unijos 55- 
ojo lokalo New Yorke.

Įsivaizduokime: žmogus 
išgyvenęs daugiau kaip 45 
metus šalyje yra smerkia
mas deportacijai vien dėl 

to, kad jis savanoriai buvo 
išvykęs kariauti prieš liau- 
atsimename, buvo prieš ar- 
dies priešą Franco. Ir ap
kaltintas vien tuo, kad 
liudininkas prieš jį “N. Y. 
Times” reporteris Edward 
Morrow būk matęs Sher- 
maną Ispanijoj. (O karas 
prieš fašizmą Ispanijoje, 
ti 30 metų.)

Ir štai neužilgo Sherma- 
no byla bus nagrinėjama 
šalies Aukščiausiame teis
me. Reikia žinoti, kad tas 
reikalauja daug lėšų. Tai 
konferencijoj , buvo sukelta 
suma pinigų Shermanui ap
ginti.

Kitas svarbus komiteto 
darbas, tai visų darbo žmo
nių reikalas. Komitetas de
da pastangas, kad būtų pa
naikintas Walter McCar- 
ran įstatymas, kuris yra 
biaurus ir pavojingas vi
siems ateiviams. Neatsi
žvelgiant koks didelis šalies 
patriotas tu būtum, bet štai 
vieną rytą atsikėlęs gauni 
pakvietimą ateiti i imigra
cijos raštinę pasiaiškinti. Ir 
jeigu tik skundikų melais 
paremtas skundas, tave 
puls, gali susilaukti daug 
nesmagumo ir bereikalingų 
išlaidų.

Moterys kviečia maršuoti už 
Civilian Review Board

Eilė New Yorko moterų 
organizacijų skelbia marša- 
vimą tikslu sudominti pilie
čius balsuoti už demokra
tišką įstaigą — Civilian Re
view Board. Prieš tą tary
bą yra išstoję reakccingiau- 
si šio didimesčio elementai.

Demokratiškai galvojan
čios moterys sako:

—Darbininkai fabrikuose, 
tarnautojai kompanijų ar 
valdiškose raštinėse, žem
dirbiai, įvairiausių profesi
jų žmonės už savo elgesius 
atsako vyriausybiniams or- 
ganams-teismams, kuriuos 
sudaro parinkti iš visų pi
liečiu žmonės. Tai dėl ko 
New Yorko miesto policija 
turėtų būti kažkokia atski- 

I ra sala — atskiru mieste
liu mieste, atskira valstijė- 
lė valstijoje, atskira valsty
bėlė valstybėje?

—Kodėl policija turėtų 
tebūti atsakinga tik polici- 
jai?

—Argi ne demokratiš- 
kiau, — sako jos, — kaip 
majoras Lindsay įvedė, kad 
žmonių skundams prieš po

Paskutinių pirm rinkimų 
dienų žygiai už taiką

Didžiausias pirm rinkimų 
New Yorko masinis są
skrydis įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio 5 dieną. Iš viso 
miesto suvažiuos, suma- 
suos būriai demonstrantų į 
Times Square, 42nd Street 
ir Broadway. Suvyks ne
šini savo plakatais su šū
kiais už taika, skleisdami 
lapelius, reikalaujančius 
tuojau baigti karą Vietna
me.

Masinis mitingas, su vi
soje šalyje paskilb u s i a i s 
kalbėtojais, bus ant 42nd 
St., tarp Broadway ir 6th 
Avė. Mitingas prasidės 2 
valanda, u

•
Hunter Kolegijos jaunimo 

ir profesiniu organizacijų 
atstovai lapkričio 7 dieną 
pikietuos Federal Court 
prie Foley Square, Manhat- 
tane, nuo 9:30 ryto iki 2

Kitas vėl svarbus komite
to darbas surištas su veikla 
prieš Walter McCarran 
įstatymą, tai reikalavimas 
panaikinti valdžios įsaką 
penkiolikai milijonų žmonių 
kas metai registruotis.

Įstatymas ypatingai ap
sunkina gyvenimą tų žmo
nių, kurie buvo imigracijos 
pasmerkti deportuoti, bet 
neturi kur juos deportuo
ti. Be specialių leidimų 
jie negali niekur išvažiuo
ti, o išvažiavę negali grįžti. 
Komitetas deda pastangas, 
prašo visuomenę darbuotis, 
kad tas įstatymas būtų pa
naikintas.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kreipiasi i Kon
gresą, kad jis panaikintų šį 
nežmonišką, priešdemokra- 
tišką Walter McCarran 
įstatymą. Ir kviečia visus, 
kuriems rūpi laisvė ir ger
būvis, kad siųstų rezoliuci
jas reikalaujant tą įstaty
mą panaikinti.

Taipgi buvo priimtas ta
rimas pasveikinti A. Bim
bą ir palinkėti jam sėkmės 
būsiančioje nupiliet i n i m o 
byloje, kurią taip pat neuž
ilgo svarstys šalies Aukš
čiausiasis teismas.

Reporteris C. B. 

liciją svarstyti veikia tary
ba, kurion įeina ir civiliniai 
piliečiai?

Tam aiškinti jos rengia 
maršavimą lapkričio 6-os 
popietę, 2 vai. Atmaršavu- 
sios j Central Parką prie 
110 St. ir 7 Avė. (netoli 
maudynių baseino) įvykdys 
masinį mitingą. Kviečia vi
sus.

Moterys įspėja, jog no
rintieji palaikyti Civilian 
Review Board privalo atsi
minti, kad balsuojant už 
palaikymą tarybos reikia 
rankenukę nuspausti ant 
“No.” Ja rasite dešinėje 
žemesniaįame kamputy j e , 
nas kutinėję eilutėje, po 
klausimu (Question) 1.

Balsuojant reikia apsižiū
rėti, kadangi, apart kandi
datų ir Question 1, ant ba
loto bus ir kiti dalykai, pa
žymėti pirmuoju numeriu 
(1), tai Proposition 1 ir 
Amendment 1, kurie nieko 
bendro neturi su Civilian 
Review Board balsavimu.

N. B.

popiet. Teisme bus svars
toma David Mitchelio ape
liacija.

Demonstrantai reikalaus 
Mitcheli išteisinti. David 
Mitchell yra atsisakęs Viet
name kariauti, pasiremda
mas Nuremberge po antro
jo paaulinio karo pripažin
tu tarptautiniu įstatymu.

1 1 ‘

Visose miesto apylinkėse 
vyks įvairūs veiksmai. Sto
ka vietos visus čia suminė
ti. Galintieji dalyvauti, no
rintieji įsijungti į savo apy
linkės veiksmus, laiką ir 
vieta gali sužinoti savo apy
linkės taikos darbuotojų 
būstinėje. Jei adresas neži
nomas, klausti telefonu 964- 
0070.

SENATORIUS MORSE 
KALBĖJO NEW YORKE

Garden City viešbutyje, 
Queens rajone, įvyko rinki
minis masinis mitingas, kur 
susirinko apie 2,500 publi
kos. Kalbėjo senatorius 
Wayne Morse iš Oregon 
valstijos, ir 3 United for 
Peace partijos kandidatai. 
Senatorius sakė, jog jų kan
didatūrą užgiria ir linki 
jiems laimėti rinkimus. Tie 
trys yra: John Brush 2- 
ame, Bernard Kagel 4-ame 
ir Carleton Fisher 5-ame 
distriktuose.

Automobiliui smogus į 
sunkvežimį tapo užmuštas 
sunkvežimio vairu o t o j a s 
Joseph Brame.

In Memorium

Anthony Jakstys
Died October 29, Detroit, Mich.

To Walter and Johanna Jakstys and children 
— our deepest sympathy in your hour of be
reavement for the loss of your beloved brother 

Anthony.
Frank and Anne Yakstis

Richmond Hill, N. Y.

Smagiai važiavo 
ir dainavo

Aido choras sugrįžo iš 
Waterburio laimingai. Ai- 
diečiai nudžiugę connekti- 
kiečių labai draugišku pri
ėmimu ir įvertinimu jų dar
bo — pastatymo operetės 
“Vestuvės” ir koncerto.

Parsivežta džiugi nuotai
ka chorui padės ruoštis ki
tiems darbams. Už tai ai- 
diečiai dėkingi pastatymo 
rengėjams, dalyviams, ke
liavusiems sykiu su Aidu 
brtooklyniečiams ir toms 
rūpe s t i n g o m s šeiminin
kėms, kurios visu keliu ai- 
diečius vaišino specialiai 
pagamintais skanėstais.

Būsime lapkričio 5 dieną 
masimame proteste 

prieš karą
Noriu kreiptis ypatingai 

į lietuves moteris, kad vi
sos, kurios tik gali, būtų 
masiniame protesto mitin
ge, kuris įvyks šeštadienį, 
lapkričio 5 d., 2 vai. po pie
tų, prie Times Square, 41-oj 
gatvėj, tarp Broadway ir 
6-os Avenue.

Tai bus masinis protes
tas prieš karą Vietname. 
Protestą rengia Fifth Ave
nue Vietnam Peace Parade 
komitetas.

Ieva

DVI “TRAVIATOS”
Vienu vakaru spalio 27 d. 

New Yorko dvi operų or
gan i z a c i j o s statė operą 
“Traviatą.” City Opera 
statė griežtai prisitaikant 
prie originalo, o Metropoli
tan statė modernizuotą.

Abi salės buvo perpildy
tos. Metropolitan bilietų 
kainos — nuo $1.50 iki $13, 
įžangomis surinko $34,800. 
City Opera bilietai nuo 75c 
iki $5.50, jų pajamos buvo 
$12,500.

Mačiusieji City Operos 
statomąją “Traviatą” giria, 
sako, kad labai gerai prie 
originalo pritaikyti daini
ninkai ir aktoriai, meistriš
kai vaidiną.

Kelionėn į pietus
Woodhavenieciai Petras 

ir Elena Siauriai ir viena 
Elenos sesuo šio -penktadie
nio rytą automobiliu iš
vyksta. apie trijų savaičių 
kelionėn į pietus. Mano ap
lankyti Miamį, vakarinį 
Floridos pakraštį ir pasiek
ti net Meksikos Miestą.

Linksmos ir saugios ke
lionės! V

Pranešimas
LDL. 185 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (Nov.) 8 
d., 2 vai. p.p., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė, Ozone 
Park, N. Y.

Prašomi visi nariai dalyvau
ti. Lauksime.
(84-85) . Valdyba

Stipriai pasisakęs už 
taiką kandidatas

Brooklyno 12-me kongre
siniame distrikte taikos ir 
teisių kandidatu į kongres- 
manus yra Herbert Apthe- 
ker, išstatytas kaip Peace 
and Freedom kandidatas.

Prieš jį kandidatuoja res
publikonu ir dtšiniųjų de
mokratų kandidatai ir vie
nas nepriklausomas.

Pastaruoju metu demo
kratų partijos kandidatės 
ponios Kelly rėmėjai pa
skleidė prieš Apthekerį pik
tą laišką, kurstantį “sustab
dyti” Apthekerio rinkiminę 
agitaciją, reiškia, pulti jį, 
jo veikėjus.

Apthekerio rinkimu kam
panijos vedėjas Blyden 
Jackson tuojau išleido laiš
ką atsakymui į ponios Kelly 
rėmėjų laišką. Pareiškia, 
kad jo kandidatas Apthe- 
ker “visiškai atmeta Viet
namo karą, reikalauja pa
šalinti makartizmą ir ra
sizmą.” Jis parodo, kad už 
tuos siekius Apthekeris vei
kia metai iš metų, o ne 
vien tik rinkimuose.

Apthekeris yra vieninte
lis aiškiai už taiką pasisa
kęs kandidatas tame dist
rikte.

Suėmė reakcinių 
teroristą gaują

New Yorko policija ir 
Queens prokuratūra skel
bia, kad jiems pavyko su
sekti organizuotą, pasivadi
nusią “minute men,” te
roristų gaują. Sakoma, kad 
jie buvo pasiruošę sunaikin
ti tris privatiškai išlaiko
mas New Yorko, New.Jer? 
sey ir Connecticut valstijo
se kempes.

Suimta apie 20 suokalbyje 
įtartų asmenų ir “tonos” 
amunicijos, be kitų įran
kių rasta mortiros, mašini
nės kanuolės, bazukos, pa
skirstytos mob i 1 i z u o t ė s 
punktuose.

NAUJI NEW YORKO 
LIGONINĖMS ĮSAKAI 
New Yorko valstijos 

Svei k a t o s departamentas 
įsakė 21 miesto ligoninei 
įsigyti būtiniausius moder
niškus įrengimus ir pakeis
ti ligoniu perkėlimui tvar
ką. Įsakas padarytas ei
nant nauju įstatymu, kuris 
įgalina valstiiinį departa
mentą kištis i miestų rei
kalus. Ligi šiol ligoninės 
buvo grynai miestų reika
las.

Ant Dovanų

SPECIALES ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
AUTOMAŠINOS Į U.S.S.R.

.Mums džiugu pranešti apie speciales švenčių kainas. 
Įvykdomos dabar. Mes priimsime užsakymus dovanų 

dėl automašinų sek'amai:
2101 - “VOLGA”
2102 - “VOLGA”
2103 - “MOSKVITCH”
2103 - “MOSKVITCH”
2104 - “ZAPOROZHETZ

šios speciales kainos įvykdomos tik iki
GRUODŽIO 15,1966 t

Greitai siųskite užsakymus pas:
PODAROGIFTS, INC.

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

Tel\ 228-9547

Aido choro žinios
Praėjusį sekmadienį Aido 

choras puikiai pasirodė 
Waterbury, Conn. Sklan
džiai pavyko dainos ir vai
dinimas operetėje “Vestu- * 
vės” ir gerai atlikta kon
certinė dalis.

Waterburie č i a m s buvo 
smagu matyti scenoje sa
vo seną pažįstamą ir ge
rą draugą A. Veličką, gy-, 
venusį ten per ilgus metus. 
Prisiminimui anų laikų, A. 
Velička jiems padainavo, 
chorui pritariant: “Saulė v 
leidžias, aš liūdžiu sau vie
nas, nes Mariutės nemačiau 
tris dienas...”

Po programos aidiečiai 
buvo pakviesti prie gausiai 
apkrauto stalo vakarieniau
ti ir dar ten kartu su vi
sais užtraukti keletą daine
lių, kas suteikė visiems jau
kų nusiteikimą.

Aido choras dėkoja LLD 
28 kuopai už pakvietimą ir 
už širdingas vaišes.

Apie patį koncertą, koks 
jis buvo ir kaip patiko wa- 
terburiečiams, manau, pa
rašys patys rengėjai.

• • •

Ši sekmadienį Aido cho
ro Moterų kvartetas, susi
dedantis iš a i d i e č i u : N. 
Ventienės, N. Buknienės. O. 
Čepulienės ir K. Rušinskie- 
nės, važiuos koncertuoti į 
Hartfordą, Conn.

Linkime joms geriausių , 
sėkmių!

“Laisvės” koncerte, kuris 
jau tik už poros savaičių, 
Aido choras išstos su nau
jomis dainomis. Aidiečiai, 
būtinai atsilankykite visi j 
šias dvi pamokas prieš kon
certą., , H. F.

Dar iš Moterų klubo 
susirinkimo

Kaip nors praleista V. 
Milinkevičienės vardas ra
šant apie naujas nares. Ją 
pristatė L. Kavaliauskaitė. * 
Milinkevičienė užsimokėjo 
$5 ir tampa amžina narė.

Atsiprašome.
V. B., Klubo Koresp.

MIESTAS TAUPIAI 
VEIKĘS

New Yorko miesto ma
joras Lindsay sako, jog bė
giu pirmųjų 18-os mėnesių 
jo majoravimo sutaupyta 
miestai 11 milijonų dolerių. 
To pasiekta pagerintu 
įstaigose darbingumu ir pa
stangomis palaikyti patyru
sius darbininkus.

GAZ-21R $2365.19 
gaz-21 us $2553.70 

408 e $1954.88 
408 $1759.39

ZAZ-965A $957.60




