
LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, lapkričio (November) 8, 1966, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ...................................... .
Kitur užsienyje ..............................
Jungtinėse Valstijose ....................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00 
$10.00 
$1200 
$9.00

PRICE 10c

No. 86 Metai 55-ieji

KRISLAI
Prezidentas grįžo.
Taikos neparvežė.
Puikus buvo pažmonys.

Johnsonas sugrįžęs 
karingai nusiteikęs

Tiesioginis susisiekimas 
oru Maskva-New Yorkas

Korėjos pasienyje 
įvyko susirėmimai

Pablo Picasso.

Rašo R. Mizara

Kai buvo sužinota, kuriuo 
laiku prezidentas Johnsonas 
grįš į Washingtona, tūli agi- , 
•tavo žmones, kad vyktų pre
zidento pasitikti. Buvo užsa
kyti specialūs autobusai žmo
nėms vežti iš miesto j aero
dromą; vežė nemokamai. Vi
sas važiavimo išlaidas, sako
ma, padengė Demokratų par
tijos tūzai!

Prezidento grįžimas 
televizuotas. Jis atrodė 
kas, gyvas, nepavargęs, 
tyt, pabaliavojimas jam 
į sveikatą.

buvo 
svei- 
Ma- 
eina

Johnsonas čia pat aerodro
me sakė kalbą, jog 17 dienų 
kelionė ir devyniose šalyse 
viešnagė buvo pasekminga, O 
Manilos konferencijoje nesira
do nei vieno balso, priešingo 
Johnsono politikai!

Klausimas: kas ir kada-pra- 
našavo, kad Manilos konfe
rencijoje atsiras drąsuolių, ku
rie pasmerks JAV agresiją 
Vietname?! Visos šalelės, 
kurios buvo ten atstovautos, 
pačios vienokiu ar kitokiu bū
du prisideda prie agresoriaus.

Prezidentas grįžo, bet tai
kos neparvežė. O tai liūdina 
amerikiečius, liūdina visą pa
saulį !

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle sakė:
. — Mums atrodo biauru, kad 
labai didelė tauta bombarduo
ja mažą tautą . . .

Tai aštrus Washingtonui 
kaltinimas. Ir žmonijos istori
joje, garbės puslapyje, viet
namiečių tauta bus visuomet 
prisiminta, kaip didvyrių tau
ta, kaip tauta, pasišventusiai 
kovojusi už savo laisvę^ už 
šviesesnę savo ateitį. Ji kovo
ja, nepaisydama, kad ji ma
ža, kad tenka grumtis su mil
žinu, ginkluotu nuo pakaušio 
iki kulnies.

Washingt o n a s . — Prie 
Baltųjų rūmų arti esą ste
bėtojai rašo, kad preziden
tas Johnsonas grįžo karin
gai nusiteikęs. Anti-kari- 
nės d e m o nstracijos Aust
ralijoje, Filipinuose ir Ma
laizijoje jį dar labiau įpyki
no. Kalbėdamas Seoule, Pie
tinės Korėjos nacionalinėje 
asamblėjoje, savo kalbos 
tekste jis įterpė tokį para
grafą:

“Aš mačiau visokius vei
dus Azijoje, ir jie ne visi 

i buvo draugiški...” Bet kai 
jis pasakė kalbą, tas para
grafas buvo praleistas. Ma
noma, kad jis tą padarė pa
tarėjų patartas, nes jiems 
atrodė, kad tas per daug 
išduos jo pasipiktinimą.

I Kalb ėdamas amerikie
čiams Vietname, jis juos 
sukrėtė, sako reporteriai, 
tokiu sakiniu:

“Jūsų tėvai ir jūsų šei
mos nariai niekad nematys 
kai kurių jūsų, bet jie vi
suomet didžiuosis jumis...”

Jis taipgi sakė, kad jeigu 
Amerika nekovotų Vietna
me, jai prisieitų kovoti Ho-

nolule, tai yra, Hawaii sa
lose. Jis sakė, kad Ameri
ka darys Vietname, ką ji 
padarė Korėjoje, ir jeigu 
reikės, ji tą patį darys bi
le kur pasaulyje — bandys 
sulaikyti komunizmą.

Prezidentas atskrido Wa- 
shingtonan trečiadienio va
kare. Dulleso aerodrome jį 
sutiko beveik visas kabine
tas ir Pentagono vadai. Pa
keliui namo jis buvo susto
jęs Alaskoje.

Visos jo kelionės metu 
saugumas buvo nepapras
tas. Kad jam netektų va
žiuoti kitais automobiliais, 
vienas didžiulis sprausminis 
orlaivis visur pristatė jo li
muziną ir kelis limuzinus jo 
palydovams. Daug ūmo j e 
vietų jo ir jo svitos orlai
vius lydėjo kariniai orlai
viai, o karo laivai buvo tam 
tikrose strateginėse vietose 
jūroje, kad kokiai nors ne
laimei atėjus jie galėtų gel
bėti.

Dublinas. — Senukas Ai
rijos premjeras Sean Le- 
mass planuoja atsistatydin-. 
ti.

Kinijos spauda rašo apie 
vis veikiančią opoziciją

Aną sekmadienį Niujorke 
įvyko angliško laikraščio 
“Workerio” ruoštas banketas. 
Tai retas toks didelis šio laik
raščio pažmonys: 
1,200 svečių, 
pasakė JAV 
tijos vadovas 
niai grįžęs iš 
pasaulį.

buvo apie 
Brandžią kalbą 
Komunistų par- 
Gus Hali, nese- 
ilgos kelionės po

Tą pačią dieną gerai pasi
sekė spektaklis, ruoštas Wa- 
terburyje. “Vilnies” koncertas 
Čikagoje, sakoma, taip pat 
buvo sėkmingas.

O sekamą sekmadienį 
Brooklyne įvyks didžiulis me
tinis mūsų “Laisvės” koncer
tas.

Spalio mėnesio gale sukako 
85 metai įžymiajam pasauli
nio masto dailininkui Pablo 
Picasso. Picasso—ispanų kil
mės žmogus, bet gyvena 
Prancūzijoje. 1944 metais 
dailininkas įsijungė į Prancū
zijos Komunistų partiją ir 
jos nariu tebėra ir šiandien.

Kiekvienam aišku, jog Pi- 
kasso komunistas, bet nedaug 
rasi kapitalistų, besidominčių 
daile, kurių butuose nebūtų 
vieno ar kito Pikaso kūrinio.

Hong Kongas. — Kinijos 
spauda atvirai pripažįsta, 
kad opozicija prieš dabar
tinį Kompartijos kursą gy
vuoja ir yra veikli. Komu
nistų partijos teoretinis or
ganas “Hung Či” sako, kad į 
“revoliucinė kairė” turėtų 
nebijoti izoliacijos, apsupi
mo. Tas organas ragina 
“ant tvoros sėdinčius” (svy
ruojančius) pasirinkti pu
ses, “nes kultūrinėje prole
tarinėje revoliucijoje kom
promisų negali būti.”

Skaitant dabartinę Kini
jos spaudą, iš viso atrodo, 
kad Mao ir Lin vadovybė 
jaučia, jog daug opozicijos 
dar liko atsakinguose pos
tuose partijoje ir valdžios 
aparate.

“Hung Či” taipgi sako, 
kad su opozicija negalima 
susitarti, jai negalima da
ryti jokių nuolaidų, ir tie, 
kurie tokio susitarimo no
ri, faktinai patys yra opo
zicionieriai. Iš to daroma 
išvada, kad partijoje yra ir 
tam tikros tendencijos, ku
rios norėtų atstatyti vieny
bę tarp Mao - Lin vadovy
bės ir opozicijos.

Kinija, šiomis dienomis 
minėjo savo didžio rašytojo 
Lu Hsuno 30-ąsias mirties 
metines. Tą progą spauda 
panaudojo naujoms atakoms 
prieš opoziciją kultūrinia
me bare. Vedamieji straips
niai sakė, kad Lu Hsunas 
šaukė prie “begailestingu- 
mo priešų akyvaizdoje.” Iš
vada daroma, kad vadovy
bė imsis dar griežtesnių ko
vos metodų prieš opozici
ja.

Garbingo jubiliejaus proga, 
Prancūzijos Komunistų parti
jos vadovai pasiuntė dailinin
kui sveikinimą, tarp kitko pri
mindami :

— Jūsų kūryba pasižymi 
taurumu, ji niekada neišdavė 
humanizmo: Jūs mušėte pa
vojaus varpą, kada žmonijai 
grėsė pavojus, ir išreiškėte

pačias šviesiausias jos viltis, 
— ar tai kalba ėjo apie tautų 
kovą dėl laisvės, ar apie tai
kos troškimą. ..

Ar ne puikus sveikinimas?!

Girdėti, kad JAV lietuvių 
bičiulis Laurynas Kapočius 
pereina J mokslinį darbą. Lau
ryno vietą, sakoma, užims Ra
mojus Petrauskas, jaunas vy
ras. Bet plačiau apie tai — 
kitą kartą.

L. Brežnevas įvertino 
Stalino užsitarnavimą
Maskva. — Kuomet TSRS 

Kompartijos gener alinis 
sekretorius Leonidas Brež
nevas kalbėjo Gruzijos sos
tinėje Tbilisyje, jis sakė, 
kad gruzinų tauta gali di
džiuotis savo sūnumi Stali
nu, kuris pasižymėjo revo
liucinėje kovoje. Publika 
smarkiai plojo po Brežne
vo pasisakymo.

Stebėtojai nurodo, kad 
Brežnevo pasisakymas ne
reiškia, jog mainoma nuo
monės apie Stalino rolę. Jo 
asmens kultas, nusikaltimai 
prieš socialistinį legalumą, 
masiniai areštai ir šaudy
mai smerkiami, bet taipgi 
įvertinama jo teigiama ro
lė.

Chruščiovo laikais apie 
Stalino užsitarnavimus be
veik nebuvo minima, bet 
dabar bandoma sudaryti la
biau bala n s u o t ą istorinę 
nuomonę.

Washingtonas. — Praeitą 
penktadienį čia pasirašyta 
sutartis tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos apie tie
sioginį susisiekimą oru čia 
skaitoma labai svarbiu da
lyku. Kaip žinia, sutartis 
numato, kad pradedant šiuo 
pavasariu Pan American 
World Airways linijos or
laiviai skris tiesiog Mask
von, o Aerofloto orlaiviai 
skris tiesiog iš Maskvos į 
New Yorką.

‘Sutartį Amerikos vardu 
pasirašė Thompsonas, nau
jai paskirtas Amerikos am
basadorius Tarybų Sąjun
gai, ir specialiai atvykęs iš 
TSRS jos civilinės aviacijos

jos

Vie-

mos sporadiškai, bet 
kelis kartus nutrūko, kuo
met santykiai tarp abiejų 
šalių dėl vienos ar kitos 
priežasties pablogėjo.
nu kartu, 1961-ais metais, 
sutartis jau beveik buvo 
pasirašyta, bet dėl Berlyno 
mūro pastatymo Amerika 
nutarė sutarties nepasira
šyti.

(Iš New Yorko praneša
ma, kad čionykščių aero
dromų administracijos jau 
pradeda tartis, kur ir kaip 
bus surengtos vietos Aero
floto raštinėms, k u r nusi
leis tarybiniai orlaiviai ir 
t. t. Laikraštis “Times” sa- 

____d___________ ko, kad jau netoli laikas, 
reikalų ministras Logino- kuomet newyorkieciai savo 
vas.

Kalbos apie tokį tiesiogi
nį susisiekimą pra s i d ė j o 
dar 1953-ais metais. Nuo •

aerodromuose girdės nau
jus garsinimus: “Skridimas! 
į Maskvą išeina po penkių 

uicvi ***w«*o. a, j minučių, keleiviai prašomi
to laiko derybos buvo veda-1 užimti vietas...”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Grįžęs iš 

kelionės, prezidentas John- 
sonas surado, kad jam rei
kės operuotis,1 kad pataisy
tų sveikatą. Dvi mažytės 
operacijos — viena gerklė
je. kita viduriuose, — bus 
atliktos netrukus, ir vei
kiausiai, Teksuose. Šiuo me
tu Johnsonas ilsisi savo 
dvare, nori truputėlį nupul
ti svoryje. Bet operacijos, 
kaip sakyta, bus lengvutės, 
be jokio pavojaus preziden
to gyvybei, sako žinovai.

Washin g tonas. — Tarp 
JAV ir TSRS tapo pasira
šyta sutartis, pagal kurią 
amerikiniai lėktuvai lekios 
tarp Maskvos ir Niujorko, 
taip pat Tarybų Sąjungos 
lėktuvai lekios tarp Mask
vos ir Niujorko. Ameriki
niai lėktuvai pri klausys 
Pan American World Air
ways Ko., o tarybiniai lėk
tuvai bus Tarybinio Aero
floto žinioje. Lekiojimas gal 
būt prasidės sekamą pava
sarį.

Johnson City, Tex.—Prez. 
Johnsonas pasikvietė į sa
vo dvarą gynybos ministrą 
McNamarą. kad jis pasaky
tu. “kaip dalykai stovi 
V i e t n ame.” McNamara, 
kalbėdamas čia r e p o r t e - 
riams, pareiškė, jog 19 6 7 
metais “bus mažiau siunčia
ma amerikinių karių į Viet
namą.” Jaunu žmonių į ka
riuomenę šaukimas taip pat 
būsiąs per kelis sekamus 
mėnesius mažesnis. (Kai 
kurie linkę galvoti, kad 
McNamaros kalba buvo tai
kyta kaip propaganda kon
gresinių rinkimų dienai.)

Roma. — Audros ir bar* 
sūs potvyniai padarė kol 
kas nesuskaitomus nuosto
lius Italijos dailei. Floren
cijos miestas, kupinas bran
gių dailės kūriniu muziejuo
se, bene labiausiai nukentė
jo. Daugeli kūrinių van
duo ir dumblas sunaikino. 
Tokių audrų ir potvynių, 
kokie čia pasirodė praėju
sia savaite, Italija nebuvo 
mačiusi per keletą šimtų 
metų, o gal ir niekad, teigia 
žinovai;

New York. — Į JAV at
vyko Tarybų Sąjungos poe
tas* Jevgenijus Jevtušenko 
su savo žmona Galina. Sve
čias, čia būdamas, šen ir 
ten paskaitys savo poezi- 
zijos.

Singaporas. — Čia gauta 
žinių, kad Indonezijos karo 
teismas pasmerkė mirti tos 
šalies Komunistų partijos 
vadova D. J. Nasutioną už 
tai, būk jis suokalbiais nu
versti šalies valdžią. Indo
nezijos fašistai, sakoma, li
gi šiol per vienerius metus 
bus nužudę apie 2-3 šimtus 
tūkstančiu tos šalies komu
nistų be jokio teismo. Ten 
vyksta baisus teroras.

Roma. — Baisios audros 
ir potvyniai nusiaubė Ita
liją. Baisiai nukentėjo Flo
rencijos miestas, kai paplū
do Arno upė. Nemaža žmo
nių žuvo; daug medžiaginių 
nuostolių gyventojams pa- 
darvta. Per šimtus metų 
Italija nematė tokių baisių 
audrų ir potvynių.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Didžiuliame karo 
laive, “Franklin D. Roose
velt,” veikiančiame vande
nyse netoli Vietnamo, iški
lo gaisras, kuriame žuvo 
aštuoni jūreiviai; keletas 
buvo sužeistų. Šis šarvuo
tis nešioja ir karo lėktuvus.

Varšuva. — Lenkijos Ap- 
vienvtosios (Komun i s t ų ) 
partijos vadovybė išbraukė 
iš narių tarpo filosofą Le- 
šeką Kolakowskj už tai, kad 
jis “nukrypo nuo partinės 
linijos’* ir partiją šmeižęs.

Seoulas. — Amerikiečiu 
ir piet-korėjiečių štabas sa
ko, kad 6 amerikiečiai ir 1 
korėjietis žuvo susirėmime 
su Korėjos liaudies respub
likos (Šiaurės Korėjos) ka
riais. Komunikatas vadino 
amerikiečių ir piet-korėjie
čių jėgas “Jungtinių Tautų 
jėgomis.” Tas daroma re
miantis faktu, kad Korėjos 
karo metu Amerikai pavy
ko išgauti Jungtinių Tautų 
daugumos pritarimą savo 
pusei Korėjoje.

Komunikatas sako, kad 
susirėmimai įvyko 
tarizuotoje zonoie, 
Šiaurės korėjiečiai 
būdu buvo atėję iš
demarkacinės linijos.

Šiaurės Korėjos sostinės 
Pchenjano radijas tuo tar
pu praneša, kad susirėmi
mai yra pasėka provokaci
jų, kurias piet - korėjiečiai 
pradėjo sukelti, būdami 
įdrąsinti Johnsono apsilan
kymo Seoule.

Amerikiečių štabas taipgi 
sako, kad trys valandos po 
pirmo rimto susirėmimo

demilitarizuotoje z o n o j e 
įvyko keli kiti mažesni su
sirėmimai.

Washingtonas. — Kinijos 
atominės bombos krituliai 
ore j a u pasiekė Ameriką, 
persirito per jos kontinen
tą ir dabar Atlantu siekia 
Europos.

Belgradas. — Jugoslavi
jos Socialistinė sa junga, 
masinė organizacija, kuriai 
vadovauja komunistai, savo 
pirmininku išrinko žurna
listą B. Zupončičą.

demili- 
ir kad 

tokiu 
anapus

Jungtinės Tautos.—Gene
ralinėje asamblėjoje balsuo
ta apie atominių ginklų plė
timą. Už rezoliuciją pasto
ti kelią.ginklų plėtimui bal
savo visos narės, išskyrus 
Albaniją. Kuba susilaikė 
nuo balsavimo.

New Yorkas. — Teoreti
nis Amerikos K P leidinys 
“Political Affairs” sako, 
kad Kinijos KP visai nu
krypo nuo marksizmo-leni
nizmo, kad Mao kultas pra
lenkia visus praeities kul
tus.

Respublikonams nepatinka 
brangių prekių boikotas

Washingtonas. — Respub- 
1 i k o n ų partijos aukštajai 
vadovybei labai nepatinka 
boikotas, kurį šeimininkės 
įvairiose šalies dalyse pra
veda prieš dideles maisto 
parduotuves. Kaip žinia, 
šeimininkės boikotuoja tas 
krautuves, kuriose maisto 
kainos pas k u t i n i u laiku 
smarkiai pakeltos.

Respublikonai iki šiol pa
tys smarkiai pabrėžė, kad

“Ar mūšy balsas buvo 
išgirstas pasaulyje?”

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas kalbėjo katalikų tai
kos organ i z a c i j o s “Pax 
Christi” (“Kristaus taika”) 
narių konferencijoje. Jis 
sakė, kad katalikų bažny
čia paskutiniu laiku daug 
darbuojasi už taiką Vietna
me. Ir jis klausė:

“Ar mūsų balsas buvo iš
klausytas pasaulyje?” 

• Popiežius pats sau atsa
kė:

“Vietoje gvildenti tą 
klausimą, darbuokimės ir 
toliau, kad taika būtų at
statyta.”

Prieš kalbėdamas į “Pax 
Christi” narius, popiežius 
buvo susitikęs su Amerikos 
specialiu pasiuntiniu Harri- 
manu, kuris jį informavo 
apie Manilos konferenciją. 
Italijos laikraščiai sako, 
popiežius netiesioginiai sa
vo klausimu, ar Vatikano 
balsas buvo išklausytas, 
kaip ir kritikavo Amerikos 
politiką.

maisto kainos labai iškilu
sios. Jie iš to norėjo dary
ti išvadą, kad kalta fede
ralinė valdžia ir jos finan
sinė politika, kuri veda prie 
infliacijos. Bet boikotas ro
do lyg į kitą pusę — kad 
kaltė vyriausiai biznierių 
pusėje.

Respublikonams tas ne
patinka, kad nuo jų tokiu 
būdu atimamas svarbus 
punktas jų priešrinkiminėje 
kampanijoje prieš demo
kratus.

Boikotas tuo tarpu ple
čiasi. Washingtone susidarė 
šeimininkių klubai, kurie 
ragina moteris naudoti te
lefonus boikoto plėtimui. 
Kiekviena moteris ragina
ma telefonuoti bent dviem 
pažįstamom ir jas raginti 
prisidėti prie boikoto, taip
gi raginti jas, kad jos sa
vo ruožtu telefonuotų. Mo
terys raginamos telefonuoti 
ne tik mieste, bet ir gimi
nėms bei pažįstamiems ki
tuose miestuose, kad boiko-. 
tas plėstųsi ir mažuose 
miesteliuose.

Los Angeles. — San Fer
nando slėnyje Pietinėje Ka
lifornijoje praeitą savaitę 
siautė dideli miškų gaisrai. 
Jų gesinime dalyvavo ka
riai, gaisrininkai, policija ir 
daug savanorių. Pacoima 
slėnyje rasta septyni apde
ginti lavonai. Tai jaunuo
liai, kurie padėjo gaisrą 
gesinti.

Tbilisi.—Gruzijoje lankė
si Brežnevas.
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Kirgizijos tarybinei 
respublikai - 40 mėty

š. M. SPALIO 28 DIENĄ kirgizų tauta šventė savo 
tarybinio gyvenimo keturiasdešimtmetinę sukaktį. Įdo
mu tai, kad tuo pačiu laiku, kai buvo paskelbta Kirgizi
jos Tarybų Socialistinė Respublika, taip pat įsikūrė ir 
Kirgizijos Komunistų partija.

Bet pirmiausia: kaip didelė toji šalis? Geografinis 
Kirgizijos plotas užima 76,642 ketvirtaines mylias, o 
gyventojų turi arti trijų miliijonų. Kirgizija stovi Ry
tinėje Centrinės Azijos dalyje, rubežiuojasi su Kinija. 
Šalies sostinė—Frunzės miestas.

Ne taip jau seniai kirgizų tauta buvo klajoklių tau
ta, bet Spalio revoliucija, tarybinė santvarka atnešė 
kirgizams naują gyvenimą, atnešė mokslą, kultūrą, mo
dernią pramonę ir jau aukštame laipsnyje pastatytą 
žemės ūkį.

GARBINGOS SUKAKTIES PROGA, Kirgizijos Ko
munistų partijos CK pirmasis sekretorius I. Usubalije
vas parašė Vilniaus “Tiesai” straipsnį, parodydamas, 
kokius septynmylius žingsnius tarybinė Kirgizija nužen
gė per šiuos 40 metų ekonomikoje ir kultūroje. Įdomu 
su visu tuos nors trumpai susipažinti. I. Usubalijevas 
rašo:

“Milžinišką žingsnį į priekį nužengė pramonė. Da
bar joįeyra 43 labai išvystytos šakos. Jų tarpe—tokios 
šiuolaikinės, kaip mašinų gamyba, elektrotechnika, prie
taisų gamyba, automobilių gamyba, statybos industrija 
ir kitos.

Pramonės gamybos apimtis su ikirevoliuciniu laiko
tarpiu padidėjo 102 kartus. Elektros energijos gamyba 
išaugo nuo 800 tūkstančių kilovatvalandžių 1928 metais 
iki 2,311 milijonų 1965 metais. Tai daugiau, negu jos 
pagamindavo visa carinė Rusija.

Pagal elektros energijos gamybą vidutiniškai vienam 
gyventojui Kirgizija daug kartų pralenkė ne tik Turki
ją, Iraną, Pakistaną, bet ir kai kurias Europos šalis. 
Mūsų respublika tapo Vidurinės Azijos “anglies ka
tiline,” padidinusi kuro gavybą palyginti su 1928 metais

TRUPUTIS APIE 
BEŽDŽIONES

Maskvoje išeinantis sa
vaitraštis “Nedelia” rašo:

Beždžionių sugebėjimas mo
kytis, sugebėjimas įsigyti su
dėtingų įpročių nuolatos trau
kia mokslininkų dėmesį. Ne
seniai spaudoje buvo rašoma 
apie tai, kad vienoje saloje 
gyvenančios beždžionės “iš
moko” prieš valgį plauti mai
stą, ir ši ypatybė jau yra per
duodama paveldėjimo keliu. 
O neseniai buvo papasakota 
apie dar įdomesnį įvykį.

Pietų Afrikos f arm,e ris su
gavo babuino patiną, kai šis 
buvo maždaug dviejų metų 
amžiaus. Beždžionėlę pririšo 
grandinėle avių aptvare. Kai 
ji apsiprato — paleido. Far- 
meris nusprendė pristatyti sa
vo augintinę “prie darbo” — 
išmokyti ją ganyti ožkas, žvė
relis pasirodė esąs gabus mo
kinys. Jis greitai ėmė pažin
ti visas bandos ožkas (o jų 
buvo apie šimtą) ir pradėjo 
ieškoti pasiklydusių.

Kai ožka pasigesdavo ožiu
ko ir pradėdavo gailiai bliau
ti, beždžionė keliaudavo į ga
nyklą ieškoti paklydusio ma
žylio. Ji atnešdavo silpnus 
ožiukus prie jų motinų ir pa
laikydavo juos, kol jie čiulpė 
pieną. Jeigu iškildavo pavo
jus, beždžionė šauksmu per
spėdavo. Ožkos puikiai su
prasdavo pavojaus signalą ir 
susiburdavo į krūvą.

Tyrinėtojai, susidomėję ne
paprastu babuino elgesiu, iš
aiškino, kad tai ne pirmasis 
atvejis. Vietiniai gyventojai, 
hotentotai, jau prieš šimtą 
metų pradėjo naudoti bež
džiones piemenų vietoje. O 
neseniai vienas farmeris turė
jo dvi beždžiones, kurios 
lis metus ganė bandą.

Miestų skveruose

ke-

Kareiviai, kurie pasisakė prieš karą, yra 
priversti stovėti visą dieną ir nekalbėti

Ypač audringai pramonė augo per praėjusį septyn
metį. Per tą laiką Kirgizijoje buvo paleista į darbą pa
grindinių gamybinių fondų daugiau, negu per visus 
ankstesnius Tarybų valdžios metus. Per septynmetį 
maždaug 200 naujų pramonės įmonių, cechų, energetikos 
ir kitokių objektų.”

Revoliucija padaryta pramonėje, revoliucija atlikta 
ir žemės ūkyje. Vietoje klajoklinės gyvulininkystės ir 
primityvios žemdirbystės, sako I. Usubalijevas, sukurta 
socialistinė žemės ūkio gamyba, paremta moksliniu pa
grindu. Jo žodžiais:

“Dabar vidutiniškai kiekvienam respublikos kolū
kiui ir tarybiniam ūkiui tenka 54 traktoriai, 30 automo
bilių, 21 kombainas ir du šimtai su viršum kitų žemės 
ūkio mašinų. Galinga technika padeda prižiūrėti dau
giau kaip milijoną hektarų pasėlių. Žemė dosniai atsily
gina artojams už darbą...

1966 metais kolūkiečiai ir tarybinių ūkių darbinin
kai išaugino gausius grūdų, medvilnės, cukrinių runke
lių derlius. Respublika jau atsiskaitė su valstybe, par
duodama grūdus, vilną...

Šiandien kaimo vietovėje dirba maždaug 10 tūks
tančių agronomų, zootechnikų ir veterinarijos darbuo
tojų su aukštuoju ir viduriniu mokslu, daugiau kaip 30 
tūkstančių traktorininkų, kombainininkų ir vairuotojų. 
Ir tai krašte, kur mažiau kaip prieš pusę šimto metų 
liaudis nieko nežinojo apie mašinas, apie mokslą!..”

Argi tai ne milžiniški pasiekimai?

KOKS GI KIRGIZIJOS tarybinės kultūros lygis? 
Kaip tai vertina tautos priešakyje stovįs asmuo? 
Straipsnio autorius atsako:

“Ekonomikos augimas, esminiai socialiniai pertvar
kymas sudarė visas sąlygas, kad dar labiau klestėtų 
mokslas ir kultūra. Respublikoje; kuri kadaise buvo 
visiškai neraštinga, dabar yra sava Mokslų akademija, 
44 aukštosios ir vidurinės specialiosios mokyklos, daugiau 
kaip 2 tūkstančiai bendrojo lavinimo mokyklų. Dabar 
mūsų respublikoje mokosi kas ketvirtas gyventojas. Gre
ta Akademinio operos ii’ baleto teatro yra dar šimtai 
teatrų, klubų, kultūros rūmų, kino teatrų. Respublikos 
bibliotekų knygų fondai 66.5 karto didesni, negu iki re
voliucijos visų Rusijos masinių bibliotekų fondai. Į vi- 
sąjunginę ir pasaulinę areną išėjo daug talentingų kū
rinių, kuriuos sukūrė Kirgizijos meno ir literatūros vei- 
ksiai.

Septynmyliais žingsniais vystėsi Kirgizija per tuos 
4U metų, o prieš akis — nauji, dar didingesnį žygdar
biai. Jiems plačius akiračius atvėrė prasidėjęs penkmė-

BISKELIS ŽINIŲ 
APIE DANIJĄ

Praėjusią vasarą Danijo
je lankėsi grupė Tarybų 
Lietuvos turistų, kurios va
dovu buvo B. Aliukonis. 
Grįžęs atgal į namus, B. 
Aliukonis parašė “Valstie
čių laikraščiui” (š. m. spal. 
12 d. laidoje ir vėlesnėse) 
pluoštą įspūdžių, kurių da
lelę mes čia paduosime mū
sų skaitytojams.

B. Aliukonis rašo:
Danija užima didesniąją 

Jutlandijos pusiasalio dalį ir 
apie 500 salų, iš kurių apie 
400 yra negyvenamos. Jos te
ritorija (be priklausančių Da
nijai Farerų ir Grenlandijos 
salų) užima beveik 43 tūks
tančius kvadratinių kilometrų. 
Gyventojų skaičius siekia 4,8 
milijono. Pagrindinę jų dalį 
sudaro danai, taip pat yra ne
žymus kiekis vokiečių, švedų. 
Danijos teritorija skirstosi į 
25 apygardas, šalyje yra 85 
miestai, iš kurių tik 16 turi 
daugiau kaip 20,000 gyvento
jų. Sostinėje — Kopenhago
je gyvena apie 1,4 mln. gy
ventojų. Kadangi šalyje be
veik nėra vertingų iškasenų, 
ekonomika remiasi gyvulinin
kystės produktų gamyba eks
portui bei jų apdirbimu. Pla
čiau išvystyta laivų statyba 
bei mašinų gamyba. Sugauna
ma nemažai žuvies.

Danija yra konstitucinė mo
narchija. Nuo 1947 m. kara
lius yra Fridrichas IX. Tačiau 
jo teisės gana ribotos. Parla
mentas —- rigsdagas vienos 
palatos, renkamas 4 metams. 
Jame — 179 deputatai.
Gamta — artima 
Lietuvos gamtai

Danijos gamta labai artima

mūsą respublikos gamtai. 
Aukščiausia kalva tesiekia 
173 m virš jūros lygio. Tačiau 
reljefas banguotas. Klimatas 
jūrinis. Kur bebūtum, toliau 
kaip 50 km nuo jūros n.enu- 
tolsi. Todėl kritulių iškrenta 
daug, ir danai be lietpalčių 
nesiryžta išeiti iš namų. Yra 
nemažai ež,erų, upokšnių, ta
čiau jie nedideli. Miškai uži
ma tik 10 proc. Danijos teri
torijos. Juose vyrauja lapuo
čiai.

Kadangi daug salų, susisie
kimas tarp jų organizuotas 
laivais bei keltais, kurių Da
nijoje yra keliasdešimt. Taip, 
pavyzdžiui, mums išvykstant 
iš Varndemundės (VDR) į 
Dedserą, visas traukinys bu
vo įstumtas į tokio tipo keltą 
ir perkeltas į Zelandijos salą. 
Panašiu keltu mašinomis per
sikėlėme iš Hundestedo (Ze
landija)} Greną (Jutlandijos 
pusiasalis). Iš Jutlandijos pu
siasalio į Fiuno salą nutiestas 
gražus tiltas per sąsiaurį. Iš 
Fiuno salos į Zelandiją vėl 
grįžome panašiu keltu.

Danai — darbštūs žmonės. 
Tas ryškiai įkrinta į akis, pa
sižiūrėjus į sodybų, miestų bei 
priemiesčių vilų aplinkos su
tvarkymą.
bei sodybų kiemuose gražiai 
įrengti gėlynai bei gazonai. 
Skveruose žaliuoja lygi veja, 
kuri reguliariai nupjaunama 
maža šienapiove, sumontuota 
ant ratukų su varikliuku. A- 
pie sodybas, ypač prie vilų 
daug gyvatvorių. Daug danai 
augina ir gėlių. Nuostabiai 
gražiai atrodo vienas ilgiausių 
Kopenhagoje keletos aukštų 
namas, visas apaugęs gėlėmis, 
kurios pasodintos balkonuose. 
Daug namų, apsivijusių lauki
nėmis vynuogėmis.

Mes buvome užsukę į vieno 
fermos darbininkų butą, lan
kėmės kelių fermų savininkų 
namuose. Nors baldai ir ne 
visur modernūs, bet jie gra
žiai sustatyti, lovos dailiai pa
klotos, kambariuose jauku ir 
švaru. Fermų kiemai prie 
tvartų bei sandėlių išpilti ak
mens skalda arba išžvyruoti. 
Prie tvartų įrengtos mėšlidės 
(betonuotos duobės). Mašinų 
stovėjimo pašiūrėse bei san
dėliuose gana tvarkingai su
dėtas inventorius bei darbi
niai įrankiai pagal rūšis tam 
tikrose jiems "skirtose vietose, 
išvalyti. Po tvartus bei sody
bas dažnai fermeriai vaikšto, 
apsiavę medinėmis klumpė
mis.

Danija mažai nukentėjo an
trojo pasaulinio karo metais, 
tačiau fašistinė okupacija ne
praėjo be pėdsakų. Danai pri- 
cimena žuvusius pasipriešini
mo metu, o taip pat hitlerinės 
koncentracijos stovyklose, žu
vusiųjų palaikai surinkti ir 
palaidoti gražiame parke, ne
toli Kopenhagos, kur pastaty
ti originalūs paminklai. .
Danijos 
miestuose

Danijos miestuose intensy
vus judėjimas. Skaičiuojama, 
kad vidutiniškai 
dviem šeimonjs tenka 
daug po 
Greta to 
važinėja 
kaimo vietovėse, bet ir pačio
je sostinėje. . Mažiau matyti 
motociklų. Prie laivų statybos 
įmonės Kopenhagoje priva
žiavome tuo metu, kai ten 
baigėsi darbas. Gatvę užplū
do masė dviratininkų.

Dviračių daugybė paaiški
nama tuo, kad pravažiavimas 
miesto transportu yra gana 
brangus, ir nors autobusai bei 
tramvajai kursuoja-retai, jie 
dažnai yra apytušti. O leng
vųjų mašinų gana daug. Dau-

Fort Hood kalėjime esan
tys, trys amerikiečiai, at
sisakę kariauti, pasakoja 
apie kalėjimo sunkumus.

Kaip jaučiasi žmogus, už
darytas kariškame kalėji
me? Spalio 7 d. New Yorko 
teisininkas Stanley Faulk
ner, Ft. Hood trijų kalinių 
gynėjas, gavo savo klijentų 
pasirašytus parei š k i m u s 
apie sąlygas Ft. Meade, Ms. 
kalėjime.

Trys kaliniai PFiC James 
Johnsonas, Pvt. Dennis Mo
ra ir David Samas buvo ka
ro teismo pripažinti kaltais 
už atsisakymą tarnauti 
Vietname. Morą buvo nu
teistas trims metams kalėji
mo, likusieji — penkeriems.

Savo pareiškime Johnso
nas, jaunas New Yorko stu
dentas, negras, pašauktas 
prieš metus, parašė:

. “Mane pažadina kiekvie
ną rytą penktą valandą. 
Nuo to momento iki šešių 
vakaro man neleidžiama nei 
atsisėsti, nei atsigulti... 
Man neleidžiama nė su kuo 
kalbėtis. Man uždrausta 
kalbėti net su Denis Morą, 
mano kameros draugu. Ka
liniams gretimose kamero
se uždrausta netik su ma
nim kalbėti, bet net žiūrėti 
į mano kameros pusę...
Morą, portorikietis iš New 

Yorko, baigęs kolegiją, 
šauktas prieš metus, 
reiškė Faulkneriui:

»

“Kalėjimo taisyklėse
sakyta, kad nuo 5 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro guoliai yra 
pakeliami ir taip pasilieka 
visą laiką. Tai reiškia, kad 
gulėti draudžiama, ir jeigu 
ką nors pagauna miegantį, 
gręsia “boksas.” Boksas— 
tai nevėdinama ir neapšvie- 
čiama kamera-vienutė, į ku
rią talpina už kalėjimo tai
syklių pažeidimą. Kas pa
tenka į boksą, laikomas ant 
sumažintos dietos iš bulvių, 
duonos ir vandens. Tryli
kos valandų bėgyje nelei
džiama atsiremti į sieną ar
ba atsisėsti. Karininkas- 
prižiūrėtojas, pastebėjęs ką 
nors pažeidžiant šią taisyk
lę, uždeda bausmę arba pa
siunčia kalinį į boksą.

“Sanitarinės sąlygos ne
patenkinamos. Cementinės 
grindys šaltos ir šlapios. 
Sėdime ant grindų, ir kame
rose nuolat yra musių... 
Vienintelis būdas leisti lai
ką — tai šveičiant batus 
arba žingsniuojant po ka
merą. Mums sakoma, kad 
su' mumis elgiamasi taip

Man 
kal-

pat, kaip ir su kitais ka
liniais, bet mes žinome, kad 
tai netiesa.”

Samas, buvęs studentas iš 
Kalifornijos, buvo suimtas 
tuo pačiu laiku, kaip ir jo 
du draugai. Prieš pat areš
tą jis vedė. Jis pareiškė: 
“Mus pažadina kasdien 5 
vai. ryto. Arba kas nors 
sušvilpia, arba keikdamasis 
surinka “Kelkitės”! 
neleidžiam nė su kuo
bėtis. Sargams taip pat 
įsakyta su manim nesikal
bėti... Mes neturime nie
ko skaityti, išskyrus bibliją, 
ir tai arba tiktai naująjį 
testamentą, arba tiktai se
nąjį. Visą dieną aš nieko 
neveiU ’ ”

Kariuomenės atstovas 
spalio 16 šiuos kaltinimus 
paneigė. Vėliau jis pareiš
kė, kad trys kaliniai, parodę 
“gerą elgesį,” buvo patal
pinti kamerose • su kitais 
kaliniais, kad jie gali turėti 
“bet kokios religinės litera
tūros, bet tik po vieną kny
gą iš karto, įskaitant ir 
“visą bibliją.”

Net grasinami ilgais me
tais griežto režimo, trys ka
liniai sako, kad jie nesigai-

pa- 
pa-

pa-

Danijoje 
maž- 

vięną automobilį, 
labai daug žmonių 
dviračiais ne tik

Guinea buvo suėmusi 
JAV ambasadorių

Conakry. — Guinea buvo 
suėmusi ir laikė per kelias 
dienas po namų areštu 
Amerikos ambasadorių Mc- 
Ilvaine. Pirmadienį jis bu
vo paleistas, bet didelės 
guiniečių minios demonst
ravo prie pasiuntinybės ir 
ambasadorius liko užsida
ręs.

Guineos valdžia sako, kad 
Amerika atsakinga už jos 
užsienio reikalų ministro 
ir kitų aukštų pareigūnų 
suėmimą. Ministras ir jo 
asistentai Amerikos orlai
viu skrido iš Conakry į Eti
opijos sostinę Adis-Ababą, 
kur vyksta Afrikos vieny
bės konferencija. Orlaivis 
nusileido Ganos sostinėje 
Akroje, kur guiniečius suė
mė Ganos policija. Gana 
teigia, jog tas daryta, kad 
atkeršyti Guineai už ganie
čių kalinimą.

Guineos valdžia sako, kad 
suėmimo užkulisiuose stovi 
Amerika, kad be jos pritari
mo ir žinios suėmimas bū
tų buvęs negalimas, ypatin
gai, kai skrista Amerikos 
orlaiviu.

li savo nutarimo atsisaky
ti kovoti Vietname.

Faulkneris mano apeliuo
ti į aukštesnius teismus. Ft. t •: 
Hoodo Trijų Gynimo Ko
mitetas, 29 Park Row, N. . • 
Y., priima kontribucijas iš
laidoms padengti ir bylos 
skelbimams apmokėti. Trijų 
Gynimo Komitetai sukur- 
ti prie esamų taikos koali
cijų įvairiuose miestuose, 
tame tarpe Detroite, Fila
delfijoje, Čikagoje ir San > . 
Franciske.
Kitos žinios kovoje už taiką

Quincy, Mass., New Eng
land CNVA nariai pravedė 
spalio 14 demonst raciją 
prie Fore River Shipyard, 
protestuodami prieš palei
dimą dviejų atominių sub- 
marinų.

Demonstrantai prieš karą 
spalio 12 d. piketavo prezi
dentą D ž o s o n ą per jo 
tumpą vizitą New Yorke. 
Riaušės kilo Brukline tarp 
policijos ir demonstrantų 
laike vienos prez i d e n t o 
kalbos. Key Martin, Jau
nimo Prieš Karą ir Fašiz
mą pirmininkas, pasakė, 
kad žmonės nebuvo nedrau
giški protestuojantiesiems, 
kurie šaukė “Johnsonas — 
žudikas.” Civiliai apsirengę 
policininkai buvo įsimaišę į 
žmonių minią. Martin ir 
kitas Y A W F narys buvo 
suimti ties UN spalio 7 d., 
kai čia 200 žmonių iš įvai
rių grupių piketavo prez. 
Johnsoną.

Apie 500 jaunų demonst
rantų spalio 14 d. piketavo 
tris valandas prie Valstybi
nio Selective Service štabo, 
reikalaudami laisvės Ft. 
Hood Three ir prieš panau
dojimą* JAV kariuomenės 
Vietname. Protestas buvo 
remiamas Du Bois Klubo ir 
SDS.

Apie 1,200 studentų iš 
Brooklyn College ir CCNY 
pasirašė skelbimus kolegijų 
laikraščiuose, reikalaudami, 
kad Ft. Hood Trys būtų 
paleisti. .

(Iš savaitraščio
“National Guardian”)

Vertė I. V.

tis. Jo metais į liaudies ūkį bus įdėta maždaug 2.7 mi
lijardo rublių. Ekonominiame respublikos žemėlapyje 
atsiras daug naujų pramonės įmonių—visu pajėgumu 
ims dirbti Maili-Sajaus elektros lempų ir Frunzės au
tomobilių surinkimo gamyklos...”

KAIP KIRGIZIJA, taip ir kitos tarybines respubli
kos puikiai žino, kad ta milžiniška pažanga, kurią ji 
padarė, buvo dėka Didžiosios Spalio revoliucijos, ati
dariusios vartus į naują, socialistinį gyvenimą. Dėl to 
tarybinės tautos jau šiandien, galvoja, diskusuoja, kaip 
sėkmingiau ir iškilmingiau pasitikti penkiasdešimmetinę 
Spalio revoliucijos sukaktį, įvyksiančią 1967 metais.

gelyje nuošalesnių gatvių 
įrengtos dideles mašinų sto
vėjimo aikštelės ir jos papras
tai yra pilnos. Pėstieji gatvė
se griežtai laikosi judėjimo 
taisyklių. Beveik visur judė
jimas reguliuojamas šviesafo- 
rais. Net jeigu gatvėje ir ne
matyti mašinų, praeivis neis 
per gatvę tol, kol nebus žalia 
šviesa. Todėl ir judėjimas 
yra palyginti greitas. Charak
teringa, kad mokyklos prie 
savo teritorijų išskiria budėti 
mokinius, kurie reguliuoja 
judėjimą mokinių praėjimo 
vietose. Šie mokiniai apren
giami specialia uniforma.

Gerai sutvarkyti keliai: vi
sur jie padengti juoda danga, 
net privažiavimai prie fermų 
išasfaltuoti arba išžvyruoti. 
Pakelėse daug krypties rodyk
lių, tačiau reklamai pakelės 
nepanaudojamos.

Kopenhagoje matyti nema
žai Amerikos karo jūreivių 
(gal būt, todėl, kad mūsų bu
vimas Danijoje sutapo su NA
TO karinių jūrų pajėgų ma
nevrais). Amerikiečiai, danų 
žodžiais tariant, elgiasi gana 
triukšmingai.

Kolombijos studentai 
nenori JAV išmaldų

Indija siūlo iš viso 
sulaikyti A-giiiklus

Jungtinės Tautos. — In
dija įnešė pasiūlymą, kad 
visos šalys, kurios jau gali 
gaminti atominius ginklus, 
susitartų ir sulaikytų toli
mesnį tokių ginklų gamini
mą. Kaip žinia, didesnio 
masto atominius ginklus 
dabar gali gaminti Ameri-

Bogota. — Kuomet Ko-, ka, Tarybų Sąjunga, Liau-
lombijos pre z i d e n t a s ir 
Amerikos milij o n i e r i u s 
John D. Rockefelleris Tre
čiasis atvyko į Kolombijos 
universitetą, kad atidarytų 
naują veterinarijos fakulte
to skyrių, juos sutiko pasi
piktinusių demons t r a n t ų 
minia. Studentai šaukė, 
kad jie nenori išmaldų iš 
Amerikos ( R o c k e felleris 
apmokėjo už statybą). 
“Nešdinkitės iš Vietnamo, 
ir nešdinkitės su išmaldo
mis iš čia!” šaukė studen
tai.

Kuomet policija bandė 
studentus išsklai d y t i, jie 
pradėjo apmėtyti ją akme
nimis, plytomis ir. daržovė
mis. Į tą lietų pateko ir 
prezidentas ir Amerikos mi
lijonierius.

Studentai taipgi šaukė: 
Viva Kastro!

dies Kinija ir Prancūzija.
Kaip žinia, Amerika ir 

Tarybų Sąjunga veda tar
pusavyje derybas, kurios 
siekia sutarties, kad ato
miniai ginklai nebus duoti 
kitoms valstybėms. TSRS 
ypatingai suinter e s u o t a, 
kad tokių ginklų negautų 
Vakarų Vokietija.

Indijos atstovas Trivedis, 
kuris padarė savo valdžios 
vardu siūlymą, sakė, kad 
reikia paimti domėn faktą, g 
jog kitos šalys jau turi ato- 
m i n i u s ginklus, ir reikia 
siekti bendros sutar
ties. Jis sakė, kad pati In-<^ 
dija jau arti galėjimo ga
minti atominius ginklus, bet 
ji to nedarysianti: vietoje 
ginklų ji sieks naudoti sa
vo atominį žinojimą tik tai
kos tikslams.
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Įdomus epizodas iš 
Lietuvos istorijos

Kam teko skaityti Justo .sis liaudininkų veikėjas ad
vokatas Liudas Šmulkštys, 
buvęs tos draugijos valdy
bos sekretorius, dabar gy
venąs Amerikoje.

Kaip žinoma, po kiek lai
ko po to pasikalbėjimo, 19- 
39 m. 
rybų 
įvyko 
doje, 
vyriausybės sutikimu, kar
tu su Vilniaus grąžinimu, 
Lietuvoje buvo įkurdintos 
Raudonosios Armijos įgu
los. Tas žygis apsaugojo 
lietuvių tautą nuo įtrauki
mo į hitlerininkų bučį, kas 
būtų buvusi didžiausia jos 
nelaimė.

Sunku pasakyti, kiek reik
šmės turėjo- tiems. įvykiams 
V. Krėvės-Mickevičiaus ini
ciatyva ir jo pareiškimas 
Tarybų Sąjungos pasiunti
niui, tačiau tas epizodas la- 

reikšmingas tuometi
nėms to įžymiojo rašytojo 
ir Lietuvos visuomenės vei
kėjo nuotaikoms pažinti.

A. Bimba

Juozas Miliauskas
(1892-1966)

Paleckio pereitų metų 
J “Švyturyje” (Nr. 11) pa

skelbtus atsiminimus iš 19- 
40 metų įvykių, negalėjo 
neatkreipti dėmesio į ten 
patiektus pavyzdžius apie 
eilės Lietuvos veikėjų pa
žiūrų evoliuciją. Kai kurie 

* jų, darydami išvadas iš tuo
metinių istorinių įvykių, iš 

'liberalinių ar net reakcinių 
v? stovyklų perėjo į pažangias 

pozicijas ir suartėjo su ko
munistine ideologija. Ypač 
sudomino skirsnis, kuriame 
kalbama apie žinomąjį ra
šytoją V- Krėvę-Mickevičių. 
Jame skaitome:

“Ne mažiau įdomus pro
cesas vyko su žymiuoju ra
šytoju profesoriumi V. 
Krėve-Mickevičiumi. Jis ne
buvo aktyvus politikas, bet 
iš to fakto, kad jo rašinius 
spausdindavo “Vairas”, su
sidarė įspūdis apie jo pa-1 bai 
žiūrų konservatyvumą. Ta
čiau juo labiau siautėjo fa
šizmas, tuo labiau radika
lėje to rašytojo klasiko pa
žiūros. Kai kilo sumany
mas išleisti pažangios kryp
ties literatūros žurnalą 
“Prošvaistės,” V. Krėvė- 
Mickevičius sutiko būti jo 
redaktoriumi. Tame žurna-

s le jis bendradarbiavo su P. kad JAV visuomenė buvo 
Cvirka, A. Venclova, K. Į taip skaudžiai apvilta, kaip 

>'■ Korsaku, K. Boruta ir ki- Į a p v y ] g L. p. Johnsonas 
praeitų rinkimų laiku žadė
damas taiką, o po rinkimų 
greitai užkūrė karo ugnį 
Vietname, tai galėtum su
sižavėti iki pusnakčio... 
bet nėra kuo žavėtis dabar.

L. B. J. rinkimų laiku 
savo oponentą Barry Gold- 
waterį vadino “my g t u k o 
linksmuoju” (trigger hap- 

'py), kuris nieko daugiau 
netrokšta kaip šaudyti... 
Jis gavo milžinišką daugu
mą balsų tik todėl, kad jis 
žadėjo taiką. Veidmainia
vo. Jis įsivėlė į karą tokį, 
kokį siūlė respublikonai, ir 
dabar vėl veidmainiauja, 
siūlydamas taiką ir tuo pa
čiu vis siunčia daugiau ir 
daugiau bombų.

Dviveidė politika visu 
ruožtu,. Ji nieko gero ne
žada šaliai.

Kai LBJ užėmė preziden
to vietą, JAV turėjo Viet
name 6,000 Amerikos ka
rių — taip vadinamų “in
struktorių,” dabar jau ten 
yra virš 300,000 karių, ir 
jau jie ne instruktoriai, o 
eiliniai kariai. O kiek lė
šuoja? $25,000,000,000 me
tinėmis išlaidomis skaitant, 
o lėšuos ir daugiau, jei il
giau ten teks pakariauti.

Kur tik LBJ kreipėsi, 
ieškodamas taikos, vis gavo 
arba pajuoką arba “paža
dą” padėti kariauti, nes jis 
ne taikos ieško, jis ieško 
karo praplėtimo.

Pagaliau, sumanyta šauk
ti “taikos’’ konferenciją Fi
lipinuose, susikviečiant ma
žų valstybėlių pasirinktus 
atstovus. Ir čia kvepėjo ka
ras, o ne taika.

Jau daug šalių padarė pa
reiškimus, kad J A y iš
trauktų savo kariškas jėgas 
iš Vietnamo, nes tik tas 
privestu prie taikos.

Amerika yra užpuolike, ir 
kol ji ten laikys savo ka
riškas jėgas, tol jokios tai
kos negalima tikėtis. Taip 
numato ir pataria Tarybų 
Sąjunga, taip pataria Po
piežius Povilas VI, taip pa
taria Prancūzija ir neutra
lių šalių ministerių susirin
kimas. To reikalauja JT 
sekretorius U| Thantas.

spalio pradžioje, Ta- 
Sąjungos pasiūlymu 
derybos, kurių išva- 
tuometinės Lietuvos

Iš po mano balanos
Kiek lėšuoja pamoka?

Jei skaitytum romane,

A

tais pažangiais rašytojais. I 
Bet ypač nustebino jo po

ziciją 1939 metų rugsėjo 
dienomis, kai Tarybin. Ar
mija pradėjo išvadavimo 
žygį Vakarų Ukrainoje, 
Vakaru Balta r u s i j o i e ir 
Vilnijoje. Būdamas Lietu
vos draugystės su Tarybų 
Sąjunga draugijos pirmi
ninku, V. Krėvė-Mickevi-1 
čius tuomet valdybos pasė
dyje iškėlė pasiūlymą imtis 
žygių, kad Tarybų Sąjun
ga padėtų Lietuvos liau
džiai išsivaduoti iš fašizmo. 
Esą absurdas, kad Vilnijo
je Tarybų valdžia, o liku
sioje Lietuvos dalyje siau
čia fašizmas. Ir žinau, kad 
V. Krėvė-Mickevičius tą pa
geidavimą pareiškė Tarybų 
Sąjungos oficialiam atsto
vui.”

Būnant Vilniuje atsirado 
proga sužinoti smulkesnių 
duomenų apie tą reikšmin
ga epizoa iš V. Krėvės- 
Mickevičiaus biografijos. 
Pasirodo, kad V. Krėvės- 
Mickevičiaus iniciatyva ke
letas Lietuvos-Tarybu Są
jungos draugijos valdybos 
narių su juo priešakyje ap
lankė Tarybų Sąjungos pa
siuntinį N. Pozdniakova 
už kelių dienų po to, kai 
Raudonoji Armija įžengė į 
Vilnių. Pasikalbėjimo metu 
V. Krėvė-Mickevičius karš
tai kalbėjo apie nenormalią 
padėti Lietuvoje, kur vieš
patauja fašizmas ir yra pa
vojus, kad Smetona, kadai
se pripažinęs Vokietijos 
protektoriatą, gali įtraukti 
Lietuvą i karą hitlerininkų 
pusėie. To pavojaus išveng
ti galima tik su Tarybų Są
jungos pagalba. Todėl Lie
tuvos pažangieji sluoksniai 
pageidauja, kad Tarybų 
Sąjunga suteiktų pagalbą 
lietuvių tautai Raudonosios 
Armijos pajėgomis. V. Krė
vė-Mickevičius prašė pa
siuntinį ta pageidavimą 
pranešti Tarybų Sąjungos 
vyriausybei.

IŠ buvusių Lietuvos-Tary
bu Sąjungos draugijos val
dybos narių, žinančių apie 
tą V. Krėvės-Mickevičiaus 
sumanymą ir minėta pasi
kalbėjimą, yra dar žinoma-

Rimtas asmuo, darbštus 
visuomeninis veikėjas. Sū
nus Juozo ir Onos Miliaus
kų, gyvenusių Balbieriškiu 
miestelyje (dabar Prienų 
rajone). Gimė 1892 m. va
sario 5 d.

Juozelis buvo ketvirtas 
vaikas Miliauskų šeimoje. 
Jam esant keturių savaičių 
amžiaus, tėvas išvyko Į 
Ameriką užsidirbti pinigų. 
Po dviejų metų tėvas grį
žo iš Amerikos su šiek tiek 
taupos ir pasistatė naują 
trobą. Tačiau vis dar jį var
ginęs finansinis trūkumas, 
tad ne po ilgo jis ir vėl 
išvyko į Ameriką ir šiuo at
veju išbuvo Amerikoje ke
letą metų iki susitaupė kiek 
pinigų. Parsiųsdavo šmo

prašė angliakasyklos bosą 
į svečius. Mat, Križinauskas 
turėjo pažintį su bosu, tai 
daugelis prašydavo jo malo
nės gauti darbą. Kada bo
sas jau gerai įsigėrę, apžiu
rėjo mane, na, ir paliepė dė
dei mane ant rytojaus atsi
vesti į darbą.”

Šis Juozo Miliausko api
budinimas naujai at v y k il
siems ateiviams įsidarbini
me, atatinka netik angliaka- 
syklose, bet visose pramo
nėse Amerikoje. Be draugų 
pagalbos, be vaišių ir kyšių 
darbo tvarkytoj a m s-“bo- 
sams”, darbo nebuvo galima

nėse organizacijose — ALT) 
LD ir LDS. Be jo neapsiėjo 
nė vienas tų organizacijų 
suvažiavimas, ir jis niekada 
suvažiavim u o s e nepasivė
lindavo į sesijas.

1961 m. Juozas aplankė 
Lietuvą. Ten i jį padarė 
gilaus įspūdžio žmonių eko
nominio ir kultūrinio gyve
nimo pakilimas. Jam pati
ko Tarybų Lietuvos valsty
bės pareigūnų rūpestingu
mas žmonių gyvenimui ge
rinti.

Juozas Miliauskas buvo 
nuolatinis ir darbštus 
“Laisvės” ir “Vilnies” ko
respondentas. 1966 m. rug
sėjo mėnesį Juozas Miliaus
kas gavo slogą, liga išsiplė
tė į plaučių uždegimą, m 
rugsėjo 13-ą d. jis mirė.

Jo mirtis buvo skaudus 
gailestis visai pažangiajai 
Amerikos lietuvių visuome
nei, netekusiai žymaus vei-

Pr. Buknys

AR NUTUKIMAS UIGA?

Laiškas iš Lietuvos
Jonas Logisky, Philadel- 

phijoje, gavo brolio sūnaus 
Petro laišką iš Lietuvos. 
Praleidus šeimyninius svei
kinimus ir kitus reikalus, 
talpiname.

Praau ant manęs nepykti, 
kad labai ilgai laiško nepa
rašiau. Mat, aš ligoninėje 
išgulėjau 6 mėnesius netoli 
Kauno, Ariogaloje. Pusėti
nai apgydė paleido į namus. 
Joniškėlio gydytojai atsiun
tė mane į Kauna. Dabar 
gydausi Kaune, Vilijampo
lės respublikinėje ligoninė
je. Apgydę siūlo operaci
ja daryti; sako, po opera
cijos būčiau sveikas.

Pas mus gydymas nemo« 
karnas. Pasiuntė ligoninėn, 
ir gydykis. Vaistai, geras 
maistas, gali pasirinkti ko 
nori. Lietuvoje labai rū
pinamasi žmonių sveikata.

Mes gyvename neblogai, 
turiu du sūnus, žmona dir
ba, gerai uždirba, o aš gau
nu pensiją.

Brolis Alponas gyvena 
Pakruoiuje. Pasistatė na
mus, įsirengė ir gyvena gra
žiai. Jaunesnysis brolis bai
gė Panevėžio muzikos mo
kyklą. dabar Maskvoje gy
vena ir mokosi toliau. Gal 
pabaigoje šių metų sugrįš j 
namus.

Pas mus mokslas nemoka
mas ir dar duoda stipendi
ją, — tik turėk gabumo ir 
mokykis. Tai ne taip, kaip 
pirmiau būdavo, kai už 
mokslą reikėdavo mokėti.

Petrauskas Jurgis po ka
ro žuvo. Jonas irgi dingęs 
kaž kur. Mūsų miškuose 
daug prišaudvtų lietuvių. 
Dabar tarybinė valdžia sta
to naminklus.

Mes nenorime karo, nes 
karas yra baisus. Mes no
rime gyventi be karo, lais
vai.

Petras Ligevičius

gos riebalų atsargos. Vais
tai jų sunaikinti negali. Or
ganizmas pats turi juos su
naudoti. Tai pasiekiama 
dviem būdais. Reikia suma
žinti marsto kaloringumą. 
Kuo mažiau bus suvalgo
ma, tuo daugiau bus sunau
dojami organizme susikau
pę riebalai.

Antra, reikia padidinti fi
zinį aktyvumą. Kuo dau
giau žmogus dirba fizinį 
darba, vaikšto, sportauja, 
tuo daugiau ir greičiau iš- 
eikvojamos riebalų atsar
gos.

Maisto davinio kalorin
gumas sumažinamas iki 
1500—2000 kalorijų parai, 

rekomenduoia- 
sekančiu c

Žmogaus gyvybiniams 
procesams palaikyti reika
linga energija. Dirbant ji 
taip pat eikvojama. Šios 
energijos šaltinis yra rie
balai, angliavandeniai ir 
baltymai. Vienas gramas 
riebalų sudegdamas duoda 
9.3 kalorijos, o toks pat kie
kis angliavandeniu ar 
baltvmų — po 4,1 kalorijos. 
Sveikam suaugusiam žmo
gui per parą reikalingas 
toks maisto medžiagų kie
kis, kuris sudegindamas 
duoda 2500—4500 kalorijų, 
priklausomai nuo atlieka
mo darbo sunkumo.

Kuo sunkesnis darbas, tuo 
daugiau reikia kalorijų. 
Jeigu suvalgoma daugiau, 
negu organizme sudega, tai 
maisto medžiagų perteklius 
kaupiasi audiniuose riebalų 
pavidalu. Žmogus pradeda 
tukti. Taigi, nutukimo prie
žastis — per gausus valgis 
ir nepakankamas fizinis 
aktyvumas.

Kartais

Darbas angliakasyklose 
sunkus ir pavojingas svei
katai ir gyvybei. Pavojus 
sužeidimo ir mirties tau kas 
dieną kabo kaip kardas ant 
ašačio. Juozui nepatiko tas 
darbas, tačiau jis iš d i r b o 
kasykloje ištisus metus, at
mokėjo dėdei skolą ir šiek- 
tiek susitaupęs pinigų, išėjo 
iš kasyklos ir gavo darbą 
fabrike.

Fabrikuose darbai nenuo
latiniai. Padirbėjęs keletą 
mėnesių Juozas buvo pa
kistas iš darbo del sumažė- 
iimo užsakymų. Kur dėtis? 
—galvojo Juozas. Grįžti i 
kasyklas, užsimerkus prieš 
sužeidimo ir mirties pavojų 
ar spekuliuoti gavimu darbo 
kur kitame fabrike?.. Su
grįžo į anglies kasyklą ir iš
dirbo ten dar ištisus penke
rius metus. Tada iis jau mo
kėjo darbą ir priklausė an
gliakasių unijai.

Toliau, paura š y t a s Mi
liauskas anie save suteikė 
tokių davinių:

“Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvau išvykęs į Ka-

Kilus karui paėmė 
armiją. 

Ten mane išlaikė arti dve
jų metų. Būdamas armi
joje. susirgau ir taip man 
neteko būti mūšiuose. Pa
sveikęs, grįžau i JAV ir ap
sigyvenau McKees Rocks 
miestelyje prie Pittsburgho. 
Darbą gavau fabrike...

Pastoviau apsigyvenęs 
įstojau į pažangiąsias lietu
vių organizacijas ir jose 
veikiau. Labai daug dar
bo įdėjau i šalpos organiza
ciją—Aukščiausią Prieglau
dą Lietuvių Am e r i k o j e . 
Dauguma tos organizacijos 
narių buvo pažangūs. Bet 
pasitaikė išrinkti šarlataną 
centro sekretorium J. Alek
sį, kuris pavogė $15.000 
draugijos pinigų ir pabėgo. 
Draugiją įvarė į despera
ciją. Iki susitvarkėme po 
tos žalos, man teko būti 
sekretorium ir eiti kitas tos 
draugijos centro pareigas...

1921 m. spalio 3 d. ve
džiau Skolastiką Černiaus
kaitę. Abu buvome vieno
dos minties politiškai, gra
žiai sugyvenome. Tačiau, 
mūsų nelaimei, tik už kelių 
metų po vedybų žmonos 
sveikata pašlijo ir ji su 
kiekvienėriais metais ėjo 
blogyn, tano invalidė ir 1961 
m. gruodžio 5 d. mirė...”

Nuo pat atvvkimo į Ame
riką Juozas Miliauskas bu
vo pažangiųjų laikraščių ir 
knygų skaitytojas. Sakėsi, 
iš jaunystės turėjęs didelį 
palinkimą skaityti knygas. 
Pittsburge, kur jis gyveno, 
yra apie 12,000 lietuvių. 
Juozas Miliauskas buvo vie
nas žymiausių veikėjų pa
žangiajame Amerikos lie
tuvių judėjime toje stam
bioje lietuvių kolonijoje. Jis 
buvo veikėjas ir nacionali-

nai po biskutį pinigų ir 
prašydavo leisti vaikus į 
mokyklą. Taigi Juozukas 
lankė ir baigė pradinę mo
kykla.

Toliau Juozas Miliauskas 
apie savo gyvenimą rašo:

“Antru kartu grįžęs iš 
Amerikos tėvas nusipirko 
daugiau žemės ir aš jau bu
vau reikalingas prie ūkio 
darbų... Man esant dar I nadą. 
tik 15 metų amžiaus, mirė mane į Kanados 
mano motina. Prie pamo
tės namų atmosfera pasi
keitė. Šeimoje buvome ke
turi vaikai. Pradėjau gal
voti apie Ameriką, nes jau 
imačiau, kad suaugus ant 
tėvo ūkio visiems vietos ne
užteks.”

Juozo geismas vykti į 
Ameriką išsipildė. Apie tai 
jis rašo:

“1910 m. gavau nuo dė
dės Petro Miliausko iš Ame
rikos linksmą laišką ir lai
vakortę. Neilgai laukęs, 
tais pačiais metais išvykau 
i Ameriką. 1910 m. lapkri
čio 10 d. prisistačiau į Pitts- 
burghą pas dėdę Petrą.”

Pittsburgho apylinkė j e 
yra minkštosios anglies ka
syklos. Juozo dėdė Petras 
rūpinosi gauti darbą Juozui 
kasyklose. Tuo metu atvykę 
ateiviai, neturinti amato, be 
draugų pagalbos darbo gau
ti negalėjo. Juozas Miliaus
kas rašo, kad jis pirmą dar
bą gavęs šiuo būdu:

“Kad gauti man darbą an
gliakasy kloję, tai mano dė
dė nupirko čvertką bačkos 
alaus, pusę gorčiaus degti
nės, parūpino užkandžių ir 
pas lietuvį Križinauską už-

Bet Amerika nekreipia 
dėmesio į nieką; mano tu
rinti gaeriausius ginklus 
(kaip ir Hitleris savo lai
ku manė), ir “neverta juos 
padėti i šalį.” Toks tvai
kas gali privesti pasaulį 
prie katastrofos. Degina
ma žvakė iš abiejų galų; 
išlaidinga, negarbinga ir 
net pavojinga, bet Ameri
kos tvaiko apsigėrę valdi
ninkai ir karininkai to ne
mato.

Dzūkelis

negalima 
sąskaita.

Praktiškai 
ma prisilaikyti 
taisyklių.

Kaloringumo 
mažinti baltymų
Paros maisto davinyje turi 

ibūti ne mažiau kaip 100 
j gramu baltvmų, iš jų pusė 
gyvulinės kilmės — neriebi

tenka išgirsti mgsa, žuvis, varškė, kefy- 
nuomonę, kad nutukimas — ra.ąras.

Riebalu negalima vartoti 
daugiau kai n 50—60 gramų

sveikatos požymis. Medici
nos mokslas įrodė, kad nu- 
tukusiu žmonių medžiam (tik" tiek."'kiek "reikia" mais- 
apykaita yra rimtai sutri- narnnšimiiil 
kusi, kad nutukimas vra Ii- tinka, 
ga, kuri skatina padidinto 
kraujo spaudimo, stenokar
dijos bei miokardo in
farkto atsiradimą.

Liga laikomas kūno svo
rio1 padidėjimas dvidešim
čia procentu viršum nor
mos. Pradžioje tunkantis 
žmogus jaučiasi sveikas. 
Aplinkiniai pastebi, kad jis 
n^itaisė, gerai atrodo. Rie
balu atsargoms didėjant, jie 
kauniasi ne tik po oda, bet 
ir vidaus organuose. Gyvy
biškai svarbiu organu veik
la sutrinka. Pirmiausia nu
kenčia širdis. Iki tol save 
laikės sveiku, žmogus pra
deda greit pavargti, uždus
ta net ir nuo nedidelio fizi
nio įtempimo. Atsiranda 
skausmai širdies plote.

Gydant nutukimą, šie rei
škiniai visiškai praeina. Ir 
priešingai, didėjant svoriui, 
pradeda kilti kraujo spau
dimas. atsiranda kitos kom
plikacijos, kurias gydyti yra 
sunkiau. Neretai prisideda 
plaučiu susirgimai, tulžies 
akmenligė, cukrinis diabe
tas. Greičiau ateina senat
vė, sutrumpėja amžius.

Žmonės kartais kreipiasi 
i gydytoją, prašydami išra
šyti vaistų nuo nutukimo. 
Išrašyti galima, bet reikia 
žinoti, kad nutukimas gydo
mas ne vienu ar kitu “ge
riausiu” vaistu, o ilgalaikiu 
mitybos ir viso gyvenimo 
būdo pakeitimu. Laikytis 
nustatyto režimo' reikia ne 
periodais, kursais, bet visą 
laiką, net ir pasiekus nor
malų svorį. Be didelio žmo
gaus noro, be valios gydy
tojas nepadės, o laukti rizi
kinga. nes nutukimą lydi 
komplikacijos.

Gydant nutukimą, reikia 
stengtis, kad išnyktų orga
nizme esančios nereikalin-

Geriausiai 
augalinis aliejus, 

sviestas. Draudžiami laši
niai, riebi mėsa.

Angliavandeniai apribo
jami iki 180—200 gramų 
parai, nes iš jų organizme 
gali gamintis riebalai. Ne
tinka vartoti balta duona, 
pyragaičiai, sausainiai, ma
karonai, kakao, šokoladas, 
saldainiai, ledai, saldūs pa
tiekalai, vaisiai ir uogos, 
trumpai tariant. įvairūs sal
dūs ir miltų patiekalai. Vie
toje cukraus galima vartoti 
sacharina, o taip pat dau
giau produktų, turinčių ląs
telienos. Jie greit sukelia 
sotumą, mažai pasisavina
mi, gerina žarnyno darbą.

Pavyzdžiui, juoda ar rupi 
kvietinė duona, grikių ar 
perlinių kruopų košė, dar
žovės — pomidorai, mor
kos, salotos, kopūstai, ridi
kai, ridikėliai, agurkai, bul
vės, ankštiniai, nesaldus 
vaisiai ir uogos bei jų sul
tys, liesas ir raugintas pie
nas.

Rekomenduojama nevar
toti apetitą žadinančių val
giu, aštrių prieskonių, alko
holinių gėrimų, jų tarpe ir 
alaus. Maistas ruošiamas 
be druskos. Ji pridedama 
tik valgant (5 gramai per 
parą). Skysčių vartojama 
per para ne daugiau kaip 
1—1,5 litro. Siūloma valgy
ti 4—5 kartus, nes apetitas 
mažėja, dažnai ir ne po 
daug valgant. Valgyti gali
ma pradėti nuo žalių daržo
vių ar vaisiu, nes jie irgi 
mažina apetitą.

Maisto kaloringumas ma
žinamas palaipsniui, kad li
gonis nejaustų alkio ir silp
numo.

Vieną kartą per savaitę 
nebloga turėti vadinamąją 
“iškrovimo dieną”. Tą die 
ną galima naudotis viena iš

Redakcijos atsakymai
Vincui Zabuliui. Detroit, 

Mich.— Rašote, -kad iš tų, 
kurie aną dieną Detroite 
užpuolė ant Maskvos kam
barinio orkestro koncerto, 
du buvę areštuoti ir‘‘paleis
ti be užstato.” Na, o “Lai
svėje” rašyta, kad “buvo iš 
salės išmesti, bet ne areš
tuoti.” Dėkojame už pa-

specialių dietų, nieko kito 
nevalgant. Pavyzdžiui, pie
no dieta — 1,5 litro pieno 
ar kefyro, obuolių dieta — 
1,5 kg, obuolių, daržovių 
dieta — 1,5 kg daržovių 
(agurkų, pomidorų, ridikė
lių, salotų, kopūstų).

Fizinio aktyvumo padidi
nimas yra ne mažiau svar
bus. Gyvenimo režimas tu
ri tapti judresnis. Reikia 
naudotis visais prieinamais 
kalorijų eikvojimo būdais, 
pasirenkant juos pagal sa
vo jėgas ir galimybes. Tai 
rytinė mankšta, kelionė į 
darbą pėsčiomis, pasivaikš
čiojimai dieną, darbas sode 
ar darže, žaidimai, sportas, 
gydomoji fizkultūra, ma
sažas. vandens procedūros.

Laikantis tokio režimo, 
reikia reguliariai svertis. 
Greitas suliesėjimas, ypač 
badavimo pagalba, nereko
menduojamas. Svoris turi 
mažėti palaipsniui.

Nutukimui gydyti vaistai 
neturi pirmaeilės reikšmės. 
Jie vieni negali daug padė
ti. Be to, kai kurie iš jų 
turi nepageidautiną pašali
nį veikimą.

I. Misevičius <
Medicinos mokslų kandidatas

(Vilniaus “Tiesa”')



L A 1 S V £ Antradienis, lapkričio (November) 8, 1966

A. Petriką

Atostogos Tarybų Lietuvoje
(Tęsinys)

1968 m. sukaks 100 me
tų nuo pirmosios mokyklos 
atidarymo, tad dabartinis 
mokyklos personalas ir kol
ūkiečiai ruošiasi tą jubilie
jų tinkamai atžymėti. Į tą 
iškilmę jie kviečia visus 
antrosios mokyklos auklė
tinius (kurie dar gyvi) da
lyvauti. Kvietė ir mane.

Paežeriuose, ant ežero 
kranto, yra varpininko bei 
žymaus visuome n i n i n k o 
d-ro Vinco Kudirkos tėviš
kė, kurioje dabar įsikūręs 
kolūkio centras. Kieme pa
statytas paminklinis akmuo 
ir memorialinė klėtelė - mu
ziejus, kuriame sudėti Ku
dirkos raštai ir kiti jo gy
venimą primenanti daiktai. 
Muziejų mokyklos persona
las ir kolūkiečių valdyba. 
Vietos gyventojai ežerą va
dina Paežerių ežeru. Bur
žuazijos valdymo metu bu
vo pradėta jį vadinti Gul
bino ežeru, tačiau tas var
das neprigijo. Iš ežero iš
teka upelis Gulbinas, kuris 
ties Sausbalių kaimu įsijun
gia į Šešupę.

Paežerių kapinėse palai
doti mano tėvai, brolis ir 
sesuo. Šio lankymosi pro
ga pastatydinau jiems pa
minklą ir visą sklypą ap
tveriau. Darbą gražiai at
liko Vilkaviškio Buitinio 
aptarnavimo kombinatas.

Trakai ir Anykščiai
Vieną sekmadienio rytą, 

amerikiečiams gerai pažįs
tamas žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas ir jo žmona 
Izolda ihane pakvietė ap
lankyti Trakus, esančius j 
pietvakarius nuo Vilniaus. 
Tą dieną Trakuose buvo lyg 
ir knygos mugė, kai auto
riai autografavo pirkėjams 
jų parašytas knygas. Kny
gos išparduota labai grei
tai,© po to sekė “piknikas”— 
išvyka laivais į Trakų pilį, 
buvusią feodalinės Lietuvos 
kunigaikščių tvirtovę, ku
rios neįstengė paimti jokie 
priešai. Tvirtovė yra Gal
vės ežero viduryje. Ją pa
statė XIII šimtmetyje 
DLK Vytautas. Įkopiau į 
pačią pilies-tvirtovės viršū
nę, iš kurios matyti puikus 
apylinkės vaizdas.

Apžiūrėję pilį, “įsikūrė
me” Galvės ežere esančio
je salelėje ir ten linksmi
nomės bei užkandžiavome. 
Kitoje saloje, atskirtoje me
diniu tiltu, yra kaimas ka
raimų, kuriuos Vytautas 
parsigabeno iš Krymo kaip 
karo belaisvius. Pasivaži
nėję Galvės ežere, vėlai 
vakare linksmi grįžome na
mo. Buvo puiki išvyka!

Trakai, kadaise buvusi 
grynai lenkų gyvenvietė, 
dabar yra jau beveik visai 
lietuviška. Įstaigų bei gat
vių vardai visur lietuviški. 
Kaimas turi puikų restora
ną, modernias krautuves, 
kultūros namus ir kitas vi
suomenines įstaigas. Trakų 
kolūkis gerai verčiasi, apy
linkė graži.

Kitą laisvą dieną Lietu
vos TSR Mokslų Aka
demijos Istorijos institu
to direktoriaus pava
duotojas, istorijos moks
lų daktaras Juozas Jurgi
nis su žmona pakvietė nu
važiuoti į Anykščius,' kurie 
yra į šiaurės rytus nuo 
Vilniaus. Automobiliu rei
kia važiuoti apie porą va
landų. Apylinkės ten tik
rai puikios — žavūs kalne
liai, prisidengę miškeliais 

arba žaliuojančiu vasaro
jum.

Anykščiai nedidelis mies
telis, turįs apie 5,500 gy
ventojų, išsidėstęs šiaurės 
rytuose, prie Anykštos 
ir Šventosios santa
kos. Lietuvoje Anykščiai 
išgarsėję savo gamyklos 
vynu. O jų vynas tikrai 
skanus!

Kai kurie istorikai tei
gia, jog Anykščių užuomaz
ga siekianti 13-jo amž. 
pradžios. Anykščių kaimas, 
valsčius ir dvaras su pilimi 
jau minimi 15-jo amž. Lie
tuvos Metrikoje. Tačiau šį 
kartą mums ne tai svarbu. 
Mus daugiau domina mies
telio kultūrinis bei visuo
meninis lygis, jo gamta ir 
pan.

Anykščiai išgarsėjo ir 
savo rašytojais. Jų apylin
kėje gimė ir augo “Anykš
čių šilelio” autorius Anta
nas Baranauskas, kurio pa
minklinė klėtelė, stiklo sie
nų saugoma, ir dabar jo 
tėviškėje tebestovi. Greti
majame Niūronių kaime gi
mė ir augo kitas rašytojas— 
Jonas Biliūnas, kurio pui
kus paminklas puošia Liū
diškių piliakalnį*).

Anykščiuose gimė ir au
go rašytojas Antanas Žu
kauskas-Vienuolis. Jo pa
laikai palaidoti jo namų 
sodelyje. Jis, kol buvo gy
vas, prižiūrėjo ir Bara
nausko paminklinę klėtelę.

Netoli Anykščių yra le- 
gendariškai pagarsėjęs 
Puntuko akmuo, sakoma, 
jog tai didžiausias akmuo 
Lietuvoje. Minėtojo ak
mens šone iškalti bareljefo 
forma transatlantinių lakū
nų Dariaus ir Girėno at
vaizdai profiliu. Gaila tik, 
kad hitleriniai vandalai 
juos sužalojo — nušaudė 
jiems nosis. Buvo bandyta 
jas restauruoti cementu, 
bet nepavyko.

Anykščių apylinkėje, Vi- 
konyse, yra d-ro J. Jur
ginio tėviškė, kurioje gyve
na jo brolis su šeima. Dar 
gyva ir jo motina. Tai pa
vyzdinis ūkis, kuriuo tik
rai galima pasigėrėti!

Į Kauną '
Per Kauną pervažiavau 

bent keturis kartus, tačiau 
to nepakanka miesto paži
nimui ar bent jo pamaty
mui. Todėl ten “Lietuvos” 
viešbutyje birželio pabaigo
je išgyvenau tris dienas ir 
apžiūrėjau svarbiąsias 
įstaigas. Visai šWai vieš
nagei vadovavo Miesto 
Vykdomojo Komiteto pir
mininko (mero) J. Šerio 
pareigingoji pavaduotoja— 
Janina Narkevičiūte, pade
dama jos moterų kolekty
vo: Marijos Macijauskienės, 
Felicijos Jodikaitienės, Al
donos Lagauskąitės ir kitų. 
Už tai joms nuoširdžiai dė
koju!

Pirmąją pobūvio dieną 
nuvykome į Kauno zonos 
(tokių zonų Lietuvoje yra 
penkios) Respublikinę kli
nikinę ligoninę, kurios di
rektorium yra gabus vilka
viškietis, d-ras Petras Ja- 
sinskas. Ligoninė turi 1,- 
400 lovų, 375 gydytojus. 880 
medicinos seselįų ir 560 jų 
padėjėjų (slaugių). Visą 
ligoninės personalą sudaro 
2,259 asmenys, kurie aptar-

*) J. Biliūnas gimė 1879 m., mirė 
1907 m. Zakopanėje (Galicijoje), 
Karpatų kalnuose. 1953 m. jo pa
laikai parvežti ir palaidoti Liūdiš
kių piliakalnyje, o 1958 m. jam pa
statytas architekto V. Gabriūno su
kurtas paminklas, 

nauja desėtkus tūkstančių 
ligonių per metus. Yra la
boratorijos, valgykla, sve
čių priėmimo salė ir kiti 
įrengimai. D-ras P. Jasins- 
kas aprodė visas savo val
dos įstaigas, atsakinėjo į 
klausimus ir puikiai pavai
šino.

Kita svarbi įstaiga, kurią 
tą dieną lankėme, tai Prano 
Žiberto vardo dirbtinio šil
ko kombinatas, buvęs Kau
no audinių filijalas, dabar 
savistovus. Fabrikas baig
tas statyti 1963 m. Dabar 
jame dirba 8 0 0 audimo 
staklių, ateityje numatoma 
jų turėti 1,600. Fabrikas 
turi savo dažyklas ir kitus 
įrengimus, kurie pagamina 
apie 50,000 metrų*) šilko 
audinių į parą. Jie daro ir 
“dirbtinius kailius,” varto
jamus įvairiems porei
kiams: kėdžių bei sofų ap
mušimui ir kt. Numatoma 
ateityje pagaminti per me
tus 24 milijonus metrų 
margintų audinių ir 4 mi
lijonus metrų “dirbtinio 
kailio.” Darbininkų fabri
ke dirba apie 3,000, 85% jų 
moterys. Apie 50% gamy
bai medžiagų gaunama Lie
tuvoje. Gamyklos plotas— 
9 hektarai**). Įmonė turi 
savo valgyklą, biblioteką, 
vaistinę ir ligoninę, kurios 
vedėja yra gydytoja Graži
na Kulikauskienė. Šio įsta
baus fabriko direktorium 
yra kitas jaunas vilkaviš
kietis — Albinas Plioplys.

Aplankėme ir IX fortą, 
kuriame hitlerininkai, vo
kiečiai ir lietuviai, nužudė 
apie 80,000 žmonių. Šios 
niūrios įstaigos vadas yra 
buvęs 1935-37 m. “laisvos” 
Lietuvos politinis kalinys— 
Pranas Kaminskas. Jis ap- 
rodinėjo kameras ir kai ku
rių įžymesniųjų veikėjų bu
vusius medinius gultus 
(narus).

Revoliucijos istorijos mu
ziejuje matėme sudaužytą 
buvusį Dariaus-Girėno lėk
tuvą “Lituaniką,” kuriuo 
juodu perskrido Atlanto 
vandenyną. M’ašina taip 
sulamdyta, kad sunku įsi
vaizduoti, jog tai ji perne
šė lakūnus per tokią didelę 
vandens platybę! Stiklinėse 
šėpose sudėta jų apranga 
(ar bent jos dalys): sudras
kyti švarkai, kepurės, batai 
ir kt. Liūdna ir graudu 
žiūrėti į tokį vaizdą, ypa
tingai tiems, kurie lakūnus 
pažinojo ir matė jų gražų 
lėktuvą, kai jie ruošėsi 
skristi!

Sekamą dieną aplankėme 
Respublikinį Litera t ū r o s 
muziejų, įkurtą buvusiame 
Maironio name, Rotušės 
aikštėje. Tai buvo 30-ties 
metų minėjimas nuo jo 
įsteigimo. Minėjimo apeig- 
gas pradėjo įžangine kalba 
A. Gasiūniene. Po jos kal
bėjo muziejaus direktorius 
J. Kulikauskas, rašytojas 
Julius Butėnas, poetas T. 
Tilvytis ir poetas E. Matu- 
zevičius. Dvi kanklininkės 
puikiai paskambino kelias 
liaudies daineles. Respubli
kos nusipelnęs artistas A. 
Mackevičius ir aktorė V. 
Ruminavičiūtė padeklama
vo kelis eilėraščius — Mai
ronio, Janonio, S. Nėries, 
V. Montvilos. V. Mykolai
čio-Putino ir kitų poetų.

*) Metras—39.37 colio; colis — 
apie du ir puse centimetro.

♦*) Hektaras—100 arų; aras—100 
kvadratinių metrų.

(Bus daugiau)

choro veikla
Žandikauliais iškraipytais 
ir pamėlinavusiu veidu tik 
prie baro gerokai truktelė
ję, rėkauja; ir jie mano, 
kad jie labai gražiai dai
nuoja. Viena choristė išsi
reiškė: “Aš dainuoju gar
siai dėl to, kad aš noriu, 
kad mano vyras girdėtų”.

Nekroša chorą vartoja 
kaip muzikos instrumentą. 
Kiekvienas choristas, jam 
piano klevišas, tik gal ne 
visada tikrą gaidos toną 
paima kaip piano klevišas.

Mes, aidiečiai, tikimės 
šviesios ateities po Nekrošo 
vadovybe. Mes dabar labai 
smarkiai rengiamės prie 
busimojo koncerto lapkri
čio 16 d. LSK patalpose, po
pietėje. Pabandysim, ką 
mes galime. Bus ir viešnių 
solisčių iš Worcester, Mass.

Nekurie sako, “Kam čia 
mums choras reikalingas”? 
Bet kaipgi dabar? Juk lie
tuvių tauta žinoma kaipo 
DAINIŲ TAUTA.

Lietuvis visuomet ir visur 
dainuoja. Jis dainuoja Lie
tuvoje švelniai ošiančiuose 
šiluose ir banguojančių ru
gių laukuose, pavasariniui 
vėjeliui dvelkiant. Jis dai
nuoja Floridos pusiausalio 
sub-tropikoj, tarpe šnaran
čių palmių, kurias Karibų 
jūros vėjelis šiurena. Jis 
dainuoja kuomet Karibų sa
lyną ir Floridos pusiausalį 
URAGANAI SIAUBIA.

Ir čia, pietinėj Floridoj, 
nevisuomet švento Jono! 
Vakarinį pusiasalio kraštą 
skalauja Meksikos įlankos 
bangos; rytinį — Atlanto 
vandenynas. Uraganui siau
biant stogų aukščio bangos 
stulpais trykšta į debesyną.

Beveik visi Miamio lietu
viai turi nuosavus name
lius. Audrai užeinant, jie 
apie namus turi daug dar
bo. Jie apgenėja lapuotus 
medelius, kad audra juos 
netaip smarkiai blaškytų, 
jie surenka ir suneša į vi
dų visus palaidus daiktus, 
kad audra jais langų neiš
daužytų, jie net ir televizo
rių aų tonas nuima, kad jas 
vėtra nesulaužytų.

Visi klausosi ant radijo 
ar televizoriaus uragano ei
gos reportažo, kuris yra 
transliuojamas kas pusva
landį arba kas 15 minčių. 
Tie reportažai skamba pa
našiai: “Vakar, spalio 4 d., 
uraganas Inez nusiaubė Ja
maikos salą. Šimtus namų 
sugriovė. Žuvo 300 žmonių, 
virš 100 milijonų dolerių 
nuostolių. Šią naktį pra- 
siaubė per Kubą. Mažiau 
nuostolių. Vienas žmogus 
žuvo.

Inez jau spiegia tūkstan
čiais šniokštančių, duslių 
balsų. Stogo gegnės braš
ka. Triokšt— jau elektros 
laidų stulpas nulūžo. Bligzt 
— televizorius užgeso. Ir 
radijo nutilo; elektros sro
vė nutrūko. Telefonas dar 
veikia. Bandai telefonuoti 
kaimynui, bet jo telefonas 
jau nebeveikia. Už valan
dėlės ir tavo nutilo. Jau 
trečia valanda ryto. Sėdi 
prie žvakutės, klausaisi 
staugimo vėtros ir lauki 
aušros. Stogas vis dar bra
ška, bet laikosi. Staugimas 
lyg duslesnis.

Pasirodo pilkas debesy
nas rytuose. Vėtra silpnėja, 
pagaliau ir visai sustoja. 
Saulė jau patekėjus, bet 
jos tik spinduliai tetrykšta 
iš už debesyno, kuris lyg 
mūras dengia rytų horizon
tą. Išeini apžiūrėti kįek 
blčdies pridarė tas slibinas. 
Renki nulaužytas medžių

Philadelphia, Pa.
Susirgo A. J. Pranaitis
Staigiai susirgo A. J. Pra

naitis. Greitomis nuveštas į 
Presbyterian ligoninę 39th 
St. ir Powelton Ave. Kam
barys: 2309, antrame aukš
te. Pranaitis truputį pakei
tęs savo pavardę — A. J. 
Praney. Abudu Merkiai ir 
J. Kazlauskas aplankė ligo
nį ir su juo pasikalbėjo. 
Pranaitis sakė, jokių skaus
mų nejaučia. Gydyaojai ti
ria jo sveikatą mokslinėmis 
priemonėmis, kol suras kas 
yra negera. Ligonį galima 
lankyti kasdieną nuo 10 ry
to, iki 8-tos v. vakare

•
Miesto pareigūnai ir po

licija turi nemažą proble
mą apvalymui miesto gat
vių nuo paliktų laužui auto
mobilių. Tik per praėjusį 
pusmetį policijos sunkveži
miai surinko nuo gatvių pa
liktų senų suvažinėtų nepa
taisomų 2,500 automobilių. 
Nuvežę į vadinamas “auto
mobilių kapines” ant Pen- 
ros Avė. laužui, kur ajuguli 
sukrauta suvirs 10,000 au
tomobilių.

•
Parengimų darbuotojai 

dirba, kad net pyška kūjo 
ir piūklo garsai. Sukalami 
ilgį- suolai patogiam svečių 
atsisėdimui sekamam pa
rengimui lapkričio (Nov.) 
27 dieną, A. Merkio patal
pose, 6024 N. Wayne Ave.

Tikimasi daug svetelių iš 
artimų ir tolimų lietuviškų 
kolonijų. Tai bus pirmas 
toks kilnus ir draugiškas 
pobūvis šio rudens sezonui 
prasidėjus. Vykstantiems 
į parengimą dar kartą nu
rodysiu kelrodį: Patogiau
sias važiavimas gatvekariu 
No. 53, kuris rieda iš rytų 
į vakarus Erie Ave. prava
žiuoja skersai Broad St. 
iki 16th St? Ten pasisuka į 
dešinę—Pulaski ir Clarisa 
St. ir po kairei pasiekia N. 
Wayne Ave. Paprašyti kon
duktoriaus, kad pasakytų 
išlipti davažiavus Walnut 
La. Išlipus, paeiti atgal, ir 
šalę protestantų bažnyčios, 
tolokai nuo gatvės, rasite 
parengimo vietą. Bušai J ir 
K gali davešti iki Chelten 
Avė. ir Wayne. Bet iš ten, 
reikia paeiti porą blokų iki 
parengimo vietos.

“Laisves” Reporteris

Malaizijoje vienaip, 
o Korėjoje—kitaip

Washingtonas.— Kuomet 
prezidentas Johnsonas pra
eitos savaitės pabaigoje bu
vo sustojęs Malaizijos sos
tinėje Kuala Lumpure, ten 
jį sutiko bene audringiau
sios protesto demonstraci
jos jo Azijos kelionės me
tu. Tūkstančiai malajiečių 
studentų ir darbininkų de
monstravo taip, kad polici
ja ėmėsi šaudyti į juos. Vie
nas jaunas demonstrantas 
nušautas.

Seoule, Pietų Korėjos sos
tinėje, buvo kitaip. Pietų 
Korėjos karinė valdžia, ku
ri glaudžiausiai bendradar
biauja su Amerika (P. Ko
rėjoje yra skaitlingos Ame
rikos karinės jėgos) per 
savaites mobilizavo ir rengė 
Johnsono priėmimą. Iš vie
nos pusės pravesta daug 
areštų tarp įtariamų kairių 
pakraipų studentų, iš kitos 
pusės į sostinę sutraukta 
moksleivių, skautų, dešinių 
organizacijų narių beveik iš 
visos Pietų Korėjos. Taip, 
kad Johnsoną Seoule suti
ko, sakoma, beveik milijo
ninė minia. .

Miamio Aido
Jau trys metai kai Aido 

choras gyvuoja Miamyje. 
Jo istorija trumpa, bet 
įvairi. Rudenį, 1963-čiųjų 
metų, Jonas Thomsonas ir 
kiti Miamio Socialio klubo 
draugai sudarė choro bran
duolį po vadovyste Violos 
Hagerty.

Viola dirbo nuoširdžiai. 
Bet chorvedystės darbas 
nelengvas. Reikia plataus 
muzikalinio išsilavinimo; 
reikia patyrimo, kantrybės 
ir sveikatos. Dėl sveikatos 
pašlijimo, ankstyvą 1965-tų 
metų pavasarį Viola mus 
paliko. Bet, ačiū Violos pa
stangoms, choras šiek tiek 
prasilavino.

Tą patį pavasarį parsi- 
kvietėm iš Kalifornijos mu
ziką Joną Veličką, kuris 
yra vadovavęs daug chorų, 
įskaitant ir Brooklyno Ai
do chorą. Kadangi iš savo 
jaunystės laikų aš turiu 
daug jautrių prisiminimų, 
apie Joną reikėtų knygą 
parašyti; bet, suprantama, 
čia ne vieta ir laikas. Bet
gi trumpai norėęiau šį tą 
priminti.

Dar Pirmojo pasaulinio 
karo laikais mudviem pasi
taikė sykiu pas Miką Pet
rauską gyventi. Jonas mo
kėsi smuiką groti, o aš ėjau 
mokslą ir atitrūkęs daly
vavau South Bostono Gabi
jos chore, kurį tuo laiku 
vadovavo Petrauskas.

Jonas jaunatvėje buvo ir 
tebėra patvarus, kantrus, 
darbštus, nuoširdus, na, ir 
užsispyręs nuo Veliuonos že
maitis. Kaip ir visi artistai, 
Jonas yra jautrus. Bile kie
no neapgalvotas žodelis Jo
ną greitai įžeidžia. Bet mu
ziką jis pažino gerai, to
dėl, kad ir neskaitant Pet
rausko mokinimų, Jonas 
mokėsi ir pas kitus muzikus 
smuiko ir kompozicijos per 
ilgą laiką. Smuiką jis prak
tikavo beveik visą savo gy
venimą. Net ir dabar ko ne 
kas dieną jis praktikuoja 
smuiku po tris valandas. 
Jis groja klasiškus dalykus 
iš garsių kompozitorių kū
rybos.

Jis buvo griežtas mokyto
jas. Jam turi taip dainuo
ti, kaip notos parašytos, be 
jokių vari jautų. Na, kągi? 
Jei mes būtume taip sudai
navę kaip Jonas norėjo, tai 
nekurie iš mūs net ir ope
rose būtume galėję dainuo
ti. Bandėm ir stengėmės 
kiek galėjome. Jei mes ne
pasiekėme to lygio, kurio 
Jonas norėjo, tai ne jo, o 
mūsų kaltė. Tačiau mes iš
mokom labai daug. Mes iš
mokom disciplinos, mes su
pratom, kiek pastangų rei
kia, kad patapus nors ir vi
dutinio gerumo choristu. 
Didelis ačiū Jonui Veličkai!

Jonas Velička paliko mus 
ir grįžo į Los Angeles, Ca
lifornia, dėl to, kad jam ten 
yra> gyvenimo sąlygos ge
resnės ir jam ten sveikiau.

Dabar turime Bronislovą 
Nekrošą, plataus patyrimo 
ir gabų chorvedį. Jis sakė: 
“Pabandykim, pamatysim 
kaip aš jums ir jūs man 
patiksime.” Jis kantrus, jis 
lankstus su vari j an tais, ir 
jis visuomet turi draugišką 
šypseną. Jei mokytojas šyp
sosi, tai choristas kad ir 
ožio balsu užbliovęs, ne taip 
labai nusigąsta, kai jis sa
vo paties balsu užspringsta. 
Gavęs mokytojo patėmiji- 
■mus, jis ir vėl stengiasi.

Nekroša pataria nerėkti 
garsiai iki melodijos neiš
mokai ir į toną nepataikai. 
Dainuok ištykėlio, kad pia
ną ir pats save girdėtum.

šakas, atstatinėji išguldy
tus krūmokšnius, graibstai 
nudraskytus lapus. Name
lio stogas dar sveikas ir 
nėra jokios kitos iškados ' 
pastatui. Už dienos kitos 
medelių ir krūmokšnių la
pai pajuodo, todėl, kad vėt- > 
ra jų šakeles aplaužė. Ura- 
ganai visuomet sukelia di
deles liūtis ir beveik viską K 
paskandina vandenyje. Už 
dienos vandenys nuslūgo ir 
už poros savaičių želmenį ja 
atsigavo. l

Gana apie uraganą. Ra
šau apie Miamio Aido cho
rą ir nereikėtų per toli nu
krypti nuo temos. Bet tik*" 
noriu jus įtikrinti, kad nė 
uraganas nesustabdo lietu
viškos DAINOS. Lietuvis 
po uragano net ir lapelius 
grėbstydamas sau niūniuo
ja: “Tykiai, tykiai nemunė- 
lis teka.”

Lietuvis, išvažiavęs į pie
tinės Floridos kanalais iš
raižytus laukus, mato trak
torius rėpliojančius. Jis 
mato šioj, sub-tropinė j ša
lyje būrius negrų su pla
čiabrylėm kepurėm triū
siančių bulvių, pamidorų 
arba pupų laukuose. Jis 
prisimena panemunės lan
kas ir laukus, kur kadaise 
ir jis prakaitavo. Jis skai
to laikraščiuose, kad dabar 
ir lietuvio žemę dirba trak
toriai. Na, jis ir vėl Aido 
chore dainuoja:

Kur Nemunas toka, 
ten naująja vaga

Laukuos traktoristas 
vagoja giliai. r*

Prie Nemuno kitas 
išaušo jau rytas. _

Į ateitį šviesūs 
mus veda keliai. 1

Bevardis

Atsilankius pas 
draugus Ramanauskus

Spalio 30 d. buvo graži, 
saulė skaisčiai švietė, vėjo 
nebuvo — tai buvo vasariš
ka diena, ir tas malonus 
oras paskatino mudu su 
Elzbieta važiuoti į Sellers
ville, Pa., aplankyti drau-» 
gus Ramanauskus. Kad ke
lionė būtų smagesnė ir įvai
resnė, mes pasikvietėme ir 
Uršulę Guzonienę, iš Glou- < 
cestorio. Ji mūsų pakvie
timą priėmė ir visi leido
mės į kelionę.

Lankytojų-svečių pas Ra-- 
manauskus netrūko. Be jų 
artimųjų, svečiavosi drau
gai Merkiai ir Walantai iš 
Filadelfijos. Tai buvo gra
žus ir malonus susitiki
mas. Daug apie vykstan
čius gyvenime reikalus bu
vo pakalbėta, pasitarta.

Bronė Ramanaus k i e n ė 
gražiai atrodo. Jos sveika
ta, nors ir pamažėl, stiprė
ja. Iš veido išvaizdos ne
atrodė, kad ji būtų ligonė, 
ir neims daug laiko iki jos 
sveikata pilnai sutvirtės. Ir 
ne tik ji, bet ir jos drau
gai ir draugės tuo džiaug- • 
sis. Visi mes linkime, kad 
Bronė būtų sveika ir links
ma! Antanas gerai atrodo 
ir laikosi kaip tas šimtame
tis nepalaužiamas ąžuolas.

Šis sus įtikimas buvo 
džiugus ir malonus visais 
atžvilgiais. Visi draugai ir 
draugės linksmi, gerai nusi- 1 
teikę. Visi interesuojasi pa
žangiečių judėjimu, visi ko
vingai nusiteikę. Rodosi, 
.kad jie tik ir gyvena j u- 
dėjimui. Čia galutinai pa
aiškėjo planas važiuoti Į 
baltimoriečių pobūvį, kurijų 
įvyks lapkričio 6 dieną. Išv 
Filadelfijos važiuoja 4 au
tomobiliai.

Iki pasimatymo, draugai 
ir draugės!

J. A. Bekampis
\

i
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Does Anyone Care?
A housewife Mrs. Law

rence Wilson, has been an
swering phones and organ
izing a boycott of Ottawa 
supermarkets.

All this started with one 
phone call, in what was 
perhaps a quiet moment of 
desparation. “Does anyone 
care about the rising cost 
of food?” she said to Jack 
Thompson, host of an open 
line program in Ottawa’s 
CKPM. From the moment 
she put down the receiver 
life hasn’t been the same 
for Mrs. Wilson.

People do care.
A man in New Jersey did 

Saturday’s shopping for a 
family, when his wife was 
sick. At the checkout coun
ter he paid over 29 dol
lars. It made him so angry 
that as soon as he got home 
he mimeographed a batch 
of leaflets calling people in 
the neighborhood to protest 
against the outrageous in
crease in the cost of food.

In Denver, Colorado, in 
Daytona Beach, Fla., house
wives started to revolt against 
prices on a big scale. And 
this has continuously gain
ed new forces all over the 
nation. Join the picket lines 
in front of stores in your 
neighborhood!

In Denver the housewives 
scored victory when the su
permarkets there ordered 
price cuts on a wide range 
of foods.

Consumers’ Protest Orga
nizations are taking roots 
all over and the fight is 
going to go on till “the 
price is right.”

Use

J. Yankus rašo iš 
Kalifornijos

J. Yankus, iš Redondo 
Beach, Calif., buvo nuvy
kęs į Lietuvą šią vasarą, ir 
štai jo laiškas, rašytas man, 
kuris, manau, parodys 
mums visiems, kaip svarbu 
vykti su turistais grupėse, 
suruoštose pažangiųjų, o ne 
pavieniij žmonių.
“Nors pavėluotai, bet vis- 

tiek negaliu pamiršti nepa
dėkojęs tamstai už patari
mą dėl kelionės į Lietuvą 
ir agentūros nurodymą.

Kaip kelione, taip ir vieš
nage Lietuvoje likau dau
giau negu patenkintas.

Išgyvenęs 19 metų caris- 
tinėje Lietuvoje, po dešimts 
metų gyvenimo Amerikoje, 
vėl nuvykau į Lietuvą, tai 
buvo 1932 metais. Ten pa
gyvenau apie pusmetį — 
taip vadinamoje “smetoni
nėje Lietuvoje.” Na, o pra
eitą vasarą vėl teko pama
tyti Lietuvą, jau tarybinę. 
Taigi, mano amžiuje turė
jau progą pamatyti Lietu
vą, mano gimtinę, trijose 
skirtingose valdžios formo
se.

Kaip smaili, kad ta mūsų 
sena tėvynė ne tik gražėja 
su kiekviena diena prie da- 
b a r t i n i ų sąlygų, bet ir 
moksliškai ir kultūriškai 
daro milžinišką pažangą.

Prisimin damas gražius 
Lietuvos vaizdus ir ten 
įgytus įspūdžius, svajoju ir 
planuoju ir vėl po metų pa
traukti kink Vilniaus ir Že
maitijos, net jau ne vie
nas, o su žmonele.”

Trumpai iš visur
Selma, Alabama. — Neg

rų vadovas Stokely Carmi
chael buvo suareštuotas čia 
ir paleistas po $300 bėla. 
Kartu buvo areštuotti ir 
penki kiti kovotojai už pi
lietines negrams teises ir 
laisves.

Washington. — Praėjusį 
penktadienį spaudos konfe
rencijoje prez. Johnsonas 
smarkiai vanojo kailį res
publikonų lyderiui Nikso- 
nui.

k Spalio 20 iš JAV išskri
do 24-ių įžymių industria- 
listų ir prekybininkų dele
gacija viešnagei! socialisti
nėse Europos šalyse—Ven
grijoj, Rumunijoj, Čekoslo
vakijoj, Lenkijoj ir Jugo
slavijoj.

Audyklų savininkų orga
nizacijos - viršininkas Er
win sako, kad “neribotas 
tekstilės importas ėda 
amerikinės audinių indust
rijos vidurius.” Iš svetur 
atvežami audiniai atima 
amerikiečių audiniams rin
ką.

Chartumas.—Sudanas no
rėtų tarpininkauti Egipto- 
Saudi-Arabijos konflikte.

Kennedy Airporte, kur 
minios žmonių, kas nors 
pagrobė 3 vokus su svetim- 
šališkais pinigais $1,712 
vertės. Tai įvyko banko 
tarnautojui tik momentaliai 
nusigrįžus į šalį.

Norwood, Mass.
Laike spaudos vajaus man, 

kaip “Laisvės” vajininkui, 
tenka atlankyti visus “L” 
skaitytojus. Su kai kuriais 
tenka pasimatyti gana daž
nai draugijų mitinguose, 
įvairiuose pareng i m u o s e 
arba ir šiaip gatvėje susi
tikti. Bet yra tokių skai
tytojų, kurie gyvena nuo
šaliai, net už Norwoodo ri
bų. Su jais tenka retai su
sitikti, kartais tik laike va
jaus, kada ateina laikas už 
laikraščio prenumeratą pa- 
simokėti.

Prieš kelias savaites, va- 
žiuojant pro šalį, užėjau 
pas daugelio metų “Lais
vės” skaitytoją A. Malkū- 
nienę, kuri gyvena 217 Wa
shington St. Teko su ja 
maloniai pasikalbėti. Ka
dangi man pereitą vasarą 
teko lankytis Tarybų Lietu
voj, tai jinai man statė 
daug įvairių klausimų klau
simų apie Lietuvą, apie da
bartinį jos žmonių gyveni
mą ir kitus dalykus. A. 
Malkūnienė jau baigia aš
tuntą dešimtį metelių, bet 
dar gražiai atrodo, ligi šiol 
turėjo gerą sveikatą. Myli 
daug skaityti; kada tik ten
ka su ja susitikti, tai ir 
klausia ar neturiu naujos 
geros knygos. Girdi, senas, 
kokias turėjau, visas per
skaičiau net po kelis kar
tus.

MIAMI, FLA.
širdinga padėka

Širdingai dėkoju drau
gams ir draugėms, kurie 
mane sergančią lankė ligo
ninėje ir namie.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie prisiuntėte kortas ir 
laiškus man būnant ligoni
nėje ir namie. Gavau jų 
daug iš arti ir toli. Taip pat 
dėkinga esu už pašaukimą 
telefonu linkint man grei
tai pąsveikti.

Ypatingai esu dėkinga 
LLD 75 kuoops nariams ir 
Aido chorui, nuo kurių ga
vau ilgus laiškus su drau
gų parašais ir linkėjimais 
greitai pasveikti.

Visa tai suteikė man jė
gų nugalėti skausmus.

Dėkoju savo šeimai: sū
nui Kari ir marčiai Violet, 
kurie labai manimi rūpino
si, teikė visokį patarnavi
mą ir kiekvieną dieną lan
kė ligoninėje.

Dėkoju mano dukteriai 
Eugenijai už šaukimą te
lefonu iš New Jersey į li
goninę ir už kortą su do
vana.

Labai dėkoju draugei 
Vitartienei, kuri man daug 
gelbėjo, kai sugrįžau namo 
iš ligoninės.

Visiems draugams ir 
drugėms dėkoju iš gilumos 
širdies.

Dabar jaučiuosi geriau.
Anastazija Paukštienė

PHILADELPHIA & VICINITY “I

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)

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)

Demokratų partijos kan-

Tymsteriu unijos lokalas 
237, kurio 17 tūkstančių na
rių aptarnauja valdinius 
gyvenamuosius namus ir 
kitas įstaigas, svarsto — 
streikuoti ar ne.

Sinclair Oil Co. minėjo sa
vo 50 metų sukakti su di
džiausiais pelnais iš visų 
buvusių. Paskiausi devyni 
mėnesiai jai davė apie 15 
milijonų pelno.

PRAMOGŲ RENGĖJAMS
Kaip jau žinoma, kad LL- 

D 24-tos kuopos komedian
tų grupė lapkričio 27 dienų 
“Laisvės” salėje vaidins net 
šešis juokingus vaizdelius. 
Ir prie to šios grupės akto
riai nutarė ir kitų miestų 
pramogų rengėjams padėt 
pildyti programas pajuo- 
kinant publiką. Ir dar geras 
dalykas, kad jie gali pildyti 
visą programą arba pusę— 
ar kiek rengėjai nori. Nes, 
mat, vaizdeliai kiekvienas 
galima atskirai vaidinti. 
Scenerijų irgi mažai terei
kia, tik kambarys.

Jonas Juška, 
vaizdelių režisierius

113-09 107th Avė.
Richmond Hill, N.Y. 11419

Smagus, kad žmonės įver
tina mūsų pastangas suda
ryme tur i s t i n i ų grupių. 
Kiek teko sužinoti, tai at
einančiais metais, kurie bus 
labai svarbūs Tarybų Są
jungai, nes tai bus 50-ųjii 
revoliucijos metinių minėji
mas, Union Tours agentūra 
jau ruošia eksk u r s i j a s į 
Lietuvą. Pirmoji grupė 
vyks pradžioje birželio, o 
dar kitos bus liepos ir rug- 
piūčio mėnesiais.

Ieva Miza rienė

INŽINIERIŲ UNIJA 
KALTINA MAJORĄ

Marine inžinierių Benefi
cial Association kritikuoja 
majorą Lindsay, kad jis 
“savo aukštos vietos svorį 
atsuko prieš 17-ą beginklių 
keltų (ferries) oficierių.”

Tie 17 buvo pavaryti iš 
darbo Staten Island ferries 
už streiką. Unija savo pa
reiškime sako, kad jie tebė
ra bedarbiais nuo 1965 me
tų gegužės mėn. Reikalau
ja juos sugrąžinti į darbą.

United Nations. — Jung
tinės Valstijos sutiko be 
muito įsileisti knygas, dai
lės kūrinius ir mokslinius 
aparatus. JAV yra 52-oji 
valstybė sutarties dalyvė.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimiero Marcenkaus
Lapkričio 10 d. sukanka ketveri metai kai beširdė 

mirtis nutraukė gyvybės siūlą mano mylimo gyvenimo 
draugo Kazimiero. Lyg perkūno trenksmas suža
lojo mano širdį ir likusį gyvenimą, o darbo klasės vei
kloje palikdama spragą. Vienok po 4 metų vienatvė 
slegia ir tik ramumą surandu aplankiusi jo kapą su 
puokšte gėlių, kurios tik jam suprantama kalba, kugž
da—kad aš mėginu eiti jo pramintu taku link laimin
gesnes ateities liaudžiai. Ilsėkis ramiai, brangusis, 
tavęs neužmiršiu. Tavęs liūdinti žmona —

ANTANINA
Los Angeles, Calif.

Jos vyras P. Malkūnas 
mirė 1955 m., dabar jinai 
gyvena su dukra, kuri yra 
netekėjus, turi nuosavą vie
nos šeimos naiūą.

Vėliau teko užeiti pas dvi 
malonaus būdo sesutes — j

dildatas į New Yorko gu- i Gertrude ir Am. Bataitis, 
bernatorius susiru p i n ę s ,. kurios gyvena 686 Wa- 
kad balsuotojai galį atmesti; shington St., Dedham, 
Civilinę policijos reikalams | Mass. Viena yra mokytoja,
tarybą. Gi miesto majoras 
Lindsay sako, kad galimybė
tarybą išlaikyti kasdien ge
rėja.

* ■ " ■ ■ I

Pan American linijų vir
šininkas Gray su grupe iš
skrido iš San Francisco ke
liauti į Manilą tais pat ke
liais, kuriais keliavo 19 3 6 
m. Tik, žinoma, dabar nau
dojasi naujoviškomis 
priemonėmis, palyginti skir
tumus. Tuomet kelionė tru
ko 119 valandų ir 35 mi
nutes, o dabar—32 valandas 
ir kelioliką minučių.

Studentiškas komunistų 
forumas kolegijoje

Studentų forumas — tai 
bus vieta studentams svars
tyti apie komunizmą. Tam 
New Y o r k o City College 
jau gavo carter į.

Paskelbdamas Forumo 
siekius, jo prezidentas Ro
bert Heisler sakė, jog ne 
visi, studentai yra komu
nistinėms idėjoms šališki, 
tačiau jie nori matyti ko
munistus teisėtais dalyviais 
diskusijose. To reikia nau
jų laikų sąlygose ieškant 
naujų prie m o n i ų proble
moms spręsti.

Pikietavo krautuves 
ir Brooklyne

Šalies pietvakariuose pra
sidėjęs protestas prieš 
aukštas maisto kainas grei
tai persimetė ir į Brookly- 
ną. Šeimininkių pikietai pa
sirodė prie kelių kompaniš- 
kųjų krautuvių Flatbush, 
Bedford -Stuyvesant ir 
Crown Heights, rajonuose. 
Sakoma, jog Apthekerio iš
rinkimo šalininkės aktyviai 
dalyvauja pikietavime.

Masiniai piki e t a v i m a i 
planuojami vykdyti lapkri

čio 5 d.

o Ann artistė (piešėja). 
Abi dirba Bostone, abi gra
žiai vartoja lietuvių kalbą. 
Mažai tokių lietuvaičių yra, 
kaip jos, abi malonaus būdu 
merginos.

Abu jų tėveliai jau mirę. 
Motina Rose mirė 1963 me
tų birželio mėn., o tėvas 
Petras Bataitis mirė 1965 
metų vasario 3 d. P. Batai
tis skaitė “Laisvę” ir buvo 
narys LLD 9 kuopos per 
daugelį metų.

Kada jų tėveliai mirė, jos 
nenorėjo pasilikti be gero 
lietuviško laikraščio. Jau 
antri metai “Laisvę” atsi
naujina. Sako: mūsų tėve
liai mylėjo “Laisvę” skaity
ti, mes taip pat ją mylime. 
“Laisvėje” randame daug 
gerų naujienų.

Jos turi gražų vienos šei
mos namelį. Atrodo, lai
mingai gyvena.

•
Spalio 29 d. vakarą stai

ga rimtai susirgo “Laisvės” 
skaitytoja B. Sarap i e n ė , 
kuri gyvena 21 George 
Avė. Gydytojo pasišaukti 
į namus nebuvo galima, tai 
greitai buvo pašauktas am- 
bulansas ir išvežta į Nor
woodo ligoninę. Nors gy
vybei pavojaus nėra, vienok 
savaitę kitą teks jai pabūti 
ligoninėje. Linkiu jai lai
mingai pasveikti.

Norwood ALP namo 
bendrovės klubo gaspado- 
rius šiais metais buvo pa
skirtas kitatautis žmogus. 
Per kelis mėnesius biznį 
varė gana gerai... savo 
naudai. Pereito rugpiūčio 
vieną dieną paliko klube 
ant baro parašęs notą: Ne
ieškokite manęs, aš daugiau 
negrįšiu prie šio darbo. Ir 
dingo kaip akmuo vande
nyje, išsinešdamas daugiau

Help Wanted Male
■ — ■ 1"

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

McKEAN CARPET CO. 
729 McKean St., 

Phila., Pa.
(79-93)

Philadelphia, Pa.
Bėdos ir mūs neaplenkia 

šeštadienį- per telefoną 
daug kalbėjausi su draugu 
A. Pranaičiu apie skubiuo
sius reikalus. Čia taip ar
ti buvo baltimoriečių pa-

1 rengimėlis. O jis, būdamas 
, LLD Vl-osios Apskrities 
komitete, labai pageidavo, 
kad kuo daugiau dalyvau
tume pokylyje. Jis su Onu
te Žalner sakė nuvyksiąs 
pas A. Lipčių į Chesterį, o 
kitiems aptarėme, su kurių 
kitų draugų mašinomis 
vykti.

Čia dar rūpestis: “Lais
vės” ir “Vilnies” vajus, o 
mes atsiliekame. Camdeno 
ir Philadelphijos platybes 
apeiti neįmanoma, o maši
nų ne kiek turime. Tarė
mės, kaip šį reikalą page
rinti.

Antanas pasiklausinėjo 
ir apie rengiamą vietinę 
sueigą lapkričio 27 d. 6024 
Wayne Ave. Čia darbo yra 
—stalų, suolų parūpinimas.

Sekmadienį graži diena, 
nuvykstame aplankyti B ro
mutę Ramanauskienę. Ten 
sutinkame draugus Bekam
pius ir Walantus. Vėl ap
tariame baltimoriečių poky
lį.

Antradienį pašaukiu 
Onutę, kad važiuotojų skai
čius bus padidintas, pra
nešk A. Pranaičiui. Liūd
nas atsakymas: Pranaitis 
ligoninėje. Skaudi mums 
visiems žinutė. Taip nedaug 
turime darbini nkų, o jų 
skaičius dar mažėja.

Labai gaila, kad taip ne
tikėtai, staiga turėjo susto
ti veikęs. _

Visų draugų didžiausia 
užuojauta jam ir linkėji
mai greitai pasveikti.

Južintiškis
Red. pastaba. “Laisvės” 

kolektyvas taip pat širdin
gai linki draugui Pranai
čiui greit ir sėkmingai pa
sveikti.

Baltimore, Md.
Baltimore & Ohio gelžke- 

lio kompanijos įrengtas 
įdomus istorinis muziejus. 
Čia randasi pirmas Balti
more j e pabūdavo tas 1829 
metais arkliu traukiamas 
vežimas ant geležinių bė
gių. Taipgi tais pačiais me
tais Peter Cooper pabūda
vo j o pirmą garu varomą 
vežimą, kurį pavadino 
“Tom Thumb” vardu.

Iš pradžių, taip kaip ir 
beveik kiekvienas išradi
mas, žmonėms, kurie netu
ri supratimo kaip viskas 
ten vyks, išrodo naujas iš
radimas, neturintis jokios 
vertės. Už kelių metų po 
pabudavojimo, kai buvo su
rengtos lenktynės garu va
romo vežimo ir arklių trau
kiamo vežimo ant geležinių 
bėgių, pasirodė, kad gari
nis vežimas pralaimėjo. Ne
buvo galo žmonių džiaugs
mui, kad taip įvyko.

Per praėjusius 100 metų 
technikos moksle žmogus 
padarė stebėtiną pažangą. 
Bet visuomeninei, socialiai, 
vargiai žmogus pažengė 
pirmyn per tą laiką. Tarp 
rasių ir tautų viešpatauja 
baisi neapykanta. Besivys
tant technikai, išvystyti 
baisiausi žmonių žudymui 
pabūklai. Karams galo dar 
nematyti. Istorikai sako, 
kad kas 1,000 metų yra nu
žudoma bilijonas žmonių.

Baltimorėje buvo išrasta 
daug svarbių išradimų. Čia 
Simon Lake išrado 1897 m. 
pirmą submariną “Argo
naut”, kurį pabudavojo Co
lumbia Iron Works kom
panija.

Majoras McKaldin reika
lauja, kad visose Baltimo- 
rės mokyklose būtų moko
ma ne tik Amerikos negrų 
istorija, bet ir viso pasau
lio. Reakcionieriai tam 
priešinasi.

Prieš rinkimus mūsų mie
ste siautėja Hitlerio tipo 
naciai. Ištepa iškabas (rek
lamas) kandidatų į valdvie- 
tes, kurie žydų kilmės, ar
ba kurie stoja už “open 
housing” programą.

Marylando valstijoje šie
met jau užmušė 600 žmonių 
ir tūkstančius sužeidė auto
mobilių nelaimėje.

Jonas Balsys

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 AUTORĄMA • 
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
Married. Semi-retired, live in.

Handy with tools and general
maintenance.
GR. 7-5724

(85-86)

MACHINISTS

Little experience requered.

Wo 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)

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 į LLD 
tuos, kurie dar nepriklauso. 
Taipgi aptarsim ir kitus drau
gijos reikalus. —Valdyba 

(85-86)

kaip du tūkstančius dolerių 
bendrovės pinigų.

M. Uždavinis

Nežiūrint visų kalbų apie 
rūkymo žalingumą sveika
tai, American Tobacco Co. 
paskelbė paskiausiais trim 
mėnesiais turėjusi rekordi
niai didelius pardavimus ir 
pelnus.

Paieškojimas
Aš, Aldona Petraitienč, 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- 
nė, Griškabūdžio paštas, šakių ra
jonas, Lithuania, USSR.
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Izidoriaus ir Veronikos i I
Pranaičiu auka

Izidorius ir Veronika Pra
naičiai, kurie gyvena nuo
šaliau, Flush inge, nelabai 
gali prisidėti dalyvavimu 
mūsų tarpe. ,0 dar blogiau: 
Izidorius negaluoja akimis 
ir jau nebegali visai išeiti 
vienas laukan iš namų.

Taigi, šiomis dienomis per 
Ireną Levanienę Pranaičiai 
prisiuntė man čekį sumoje 
$100 ir prašo išdalyti seka
mai: “Laisvei” — $55; At
eivių gynimo komitetui — 
$20; LLD Centrui — $15; 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubui — $10 ($5 auka ir 
$5 narinė duoklė, kad Ve
ronika pasiliktų amžina na
re).

Širdingai dėkoju miela- 
jai klubo narei Veronikai ir 
jos vyrui Izidoriui. Tai iš 
tokių darbo žmonių reika
lams atsidavusių draugų 
susidaro mūsų j u d ė j i m o 
branduolys.

Geriausios abiem sveika
tos! Ieva Mizariene

New York. — Teisėjas 
Benjamin H. Schor ir kai 
kurie kiti asmenys Įkaitin
ti, būk ėmė kyšius iš saliū- 
nininkų, kuriems sunku 
buvo gauti saliūnams lais- 
nius.

New York.—Lankričio 5 
diena čia įvyko didžiulė tai
kos demonstracija-eisena ir 
mitingas. Žmonės reikala
vo, kad valdžia tuojau baig
tų. karą Vietname.

Majoras pašalino i 
tarnautoją

Majoras Lindsay pašalino 
iš pareigi? pirmąjį švarus 
departamento virsi n i n k o 
pavaduotoją Vincent A. 
Starace. Jo alga buvo $17,- 
000 metams.

Pašalino už atsisakymą 
valdiniams tvrinė tojams 
liudvti, prisidengiant Kons
titucijos leidimu neliudyti 
prieš save. Nesakoma, ar 
jis pats yra ar nėra ky- 
šininkystės skandale įvel
tas, jis buvo klausinėjamas 
tik kaip vienas viršininku 
tokio denartamento, kuris 
yra skandale.

Miesto Čarteris įsako ma
jorui šalinti iš tarnybos at
sisakiusius liudyti valdinin
kus. Keli kiti yra suspen
duoti.

LAISVE Antradienis, lapkričio (November) 8. 1966

Rockefelleris įsakė 
skandalą ištirti

Paskiausiomis savaitėmis 
pasklido kalbos, kad suokal
bininkai terorizuoja norin-' 
čius gauti gėrimams par
davinėti leidimą. Leidimu 
Įstaiga — State Liquor Au
thority (SLA) yra valsti
jos vyriausybės žinioje, ne 
miesto, todėl iš ten ir įsa
kymas tyrinėti gautas.

Įsakydamas tyrimą, Rock
efelleris sakė, kad tarp suo
kalbininkų ar tarp artimų 
suokalbininkams esą 4 de
mokratai — teisėjas ir trys 
valstijos seimelio nariai. 
Gubernatorius Rockefeller 
yra respublikonas.

Ypatinga tai, kad valdan
čiųjų partijų pareigūnai sa
vo politinių oponentų “grie- 
kelius” pastebi kaip tik 
pirm rinkimu. Taip būda
vo seniau, taip šiemet “pa
sitaikė.” Pirmiau daug 
skundų girdėjome apie 
miesto ligonines, vėliau 
apie švaros departamenta, 
o dabar jau ir dėl degtinė
lės.

Susirgo Sofija Petkus
Lapkričio 1 d., pirmadieni, 

į staigiai susirgo mūsų .judėji
mo uoli veikėja Sofija Petkus. 
Ji buvo nuvežta į ligoninę ir 
ten daktarai pasakė, kad So
fija turėjusi širdies priepuoli. 
Ją parvežė iš ligoninės tą pa
čią dieną.

Dabar Sofija gydosi savo Į 
1 namuose, 199 Scholes Street, 
1 Brooklyne. Daktaras sako, 
kad ji ilgai turės gydytis ii’ 
niekur iš namų negalinti iš
eiti.

Linkime Sofijai stiprybės ir 
greit pasveikti, 'nes mes pasi- 
gesime jos kaip organizacijų 
mitinguose taip ir parengi
muose.

Ieva

Iš laiškų
Gerbiamoji Redakcija!
Labai noriu per Jūsų laik

raštį padėkoti mūsų gerbia
majam dėdei — Šolomskui
Petrui už gražią dovaną 
mums—“Laisvę”.

Laikrašti mes gaunam re
guliariai, į savaitę du nu
merius.

Skaitome ne tik mes, bet 
ir mūsų draugai, kaimvnai.

Linkime Jūsų “Laisvei” ir 
toliau oražiai klestėti, o sa
vo g. dėdei linkime daug 
sveikatos ir jaunatviškos 
energijos.

Mes žinome, kad g. Šo- 
lomskas Petras galėtų savo 
malonumui tuos pinigus iš
leisti, tačiau aukoja dali 
savo jėgų, uždarbio ir dėl 
mūsų.

Širdingiausias ačiū!
Maldaikių šeima.

Lentvaris.

MILIJONAI GROŽIUI
Moterų grožiui visokių 

košelių ir pudrų gaminimo- 
pardavimo ir garsinimo biz- 
nierė Elizabeth Arden 
(Mrs. Graham) mirdama 
paliko 11 milijonų dolerių 
turto. Palikusi dovanų ir 
kai kuriems savo ilgalai
kiams tarnams, šoferiams, 
grąžintojams.

8-rių Metų Sukaktis
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilios Stakenaitės-Simon J
Mirė LapkriČio-November 8, 1958, 9 vai. ryto J

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką St^vį ir mergaitę Valeri, o seserį Anelę Lietu
vėj o.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 

niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.
MATTHEW SIMON

Brooklyn, N. Y.

LLD 1 kuopos žinios
Spalio 31 d. įvyko Lite

ratūros Draugijos pirmo
sios kuopos susirinkimas. 
Pirmininkavo J. Rušinskas.

Valdybos raportas buvo 
glaustas. Pirmininkas V. 
Bunkus sakė neturįs ko 
įdomaus pasakyti. Visą 
laisvalaikį nuo darbo išnau
dojęs “Laisvės” vajaus rei
kalams. Linkime jam išeiti 
pirmuoju vajaus darbe.

Finansų sekretorius nepa
tenkintas, kad jau arti ga
lo metai, o mes vis dar tu
rime nepasimokėjusių nari-

Pašildė gerinti 
transportaciją

Majoras Lindsay, sakoma, 
yra linkęs daugiau skirti 
pageri n i m a m s miestinės 
transportacijos, y pa tin g a i 
subways. Jis tikisi, kad šį 
tą pagerinus bus daugiau 
keliauninkų, pagerės ir pa
jamos.

Vienu didžiųjų, iškaštin- 
gų planų, yra numatytas 
po East River statyti tu
nelis, kuris ties Manhatta- 
no 63rd St. jungtų miesto 
centrą su Queens.

Tas ir smulkesnieji pla
nai, žinoma, bus įvykdyti, 
jei federalinė ir valstijos 
valdžios kooperuos su mies
tu. Joms miestas savo tak
sus moka, jos turėtų tin
kamą serą taksų grąžinti 
miestui, bet ne visada taip 
būna.

Sako, kad parkingų 
įrašai apgaulūs

Kilo kritikos, kad New 
Yorko parkingų vietose in
formacijų kortos — tikras 
mišinys, vietomis net ap
gaulios dėl perkrovimo žo
džiais. Sako, į jas akį me
tęs nesuprasi nuo kada, už 
kiek laiko, po kiek mokėsi.

Parkingų ir garažų lei
dimams komisionierius Ty
ler ž a d a pasiūlyti visas 
parkingų iškabas suvieno
dinti, kad automobilistas be 
vargo visą informaciją ma
tytų.

Sakoma, jog ir parkingų 
savininkai tam nesipriešina.

Orange, N. J. — Mrs. J. 
Hoffman sulaikė savo du 
berniukus nuo mokyklos, 
kai parėję vaikai pasiskun
dė motinai, kad kiti moki
niai juos mušė.

KELRODIS J “LAISVĖS” KONCERTĄ
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 j 
pryšakiniuose vagonuose). Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, 
kur matysite laiptus ž,emyn, virš kurių yra užrašas: IND—Ja
maica-Queens; ten tuneliukas eina i Crosstown traukini GG. 
Šis traukinys eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau į 
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, go
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 dvi stotis, bus Nassau Ave. Važiuo- 4 
janti iš New Yorko pusės Jamaica linijos traukiniu, išlipkite 
Mewes St. stotyje ir eikite Broadve pirmyn iki Union Avė. čia 
rasite viršminėtą IND linijos stotį (subway).

Važiuojantieji automobiliu iš Conn, ar Mass, valstijų, at- f 
važiavę link Long Island, važiuokite Throgs Neck tiltu iki 
Long Island Expressway, sukite po dešinei į Expressway ir 
važiuokite iki pamatysite dvi dideles gaso tankas, jas prava
žiavę laikykitės po dešinei, privažiuosite pasisukimą į Grand 
Ave., pasisukite ir važiuokite iki Grand Ave., privažiavę su
kite po kaire į Grand Ave. ir važiuokite tiesiai, privažiuosite 
Graham Ave., sukite po dešinei ir važiuokite Graham Ave. 
iki pasidarys platu, čia bus Driggs Ave. ir sukite po kairei į 
Driggs Ave., už vieno bloko bus New National Hali.

Važiujant iš New Yorko pusės Williamsburgo tiltu, važiuo
kite tiesiai (nesisukite į šalinius išvažiavimus nuo tilto), va
žiuodami tiesiai, įvažiuosite į Graham Ave., čia sukite į kai
rę ir už kelių minutų privažiuosite Driggs Ave.

LAISVES OPERETIŠKAS KONCERTAS
Worcesterio Aido Choras su savo talentais suvaidins 

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

nes duokles už šiuos metus. 
Kad pataisytų ūpą, vienas 
narys, išvykdamas i Flori
dą, žiemoti, jau pridavė sa
vo duokles už 1967 metus. 
Ačiū! Puikus pavyzdys ki
tiems nariams.

Raportas iš LLD Antrosios 
apskrities konferencijos bu
vo įdomus, delegatai sakė, 
kad konferencija buvusi 
skaitlinga ir nuodarbi. Kuo
pos veikia kaip gali ir su- j 
geba. Turi iždus ir iš jų ‘ 
prisideda su parama laik- Į 
raščiams ir kitiems visuo-: 
meniškiems reikalams.

Apskritis irgi turi netuš
čia iždą. Konferencija pri
minė, kad apskritis skirtų 
kiek iš iždo laikraščiams ir 
kitiems visuome n i n i a m s 
reikalams; kad jis surengtų 
kokią pramoga Harrisone, 
N. J.; kad paskirtų kvotas, 
kiek kuri kuona turi gauti 
narių į organizaciją bėgiu 
metu.

“Laisvė” reikalinga tal
kos vajaus'metu. Vera Bun- 
kienė paėmė blanką žadėjo 
nasidarbuoti. Kuopa jau 
idėio (už $5) “Laisvei” pa
sveikinimą į koncerto pro
gramą.

Kuopa buvo nutarusi 
ruošti pagerbimą įžymaus 
nario jo 75 metų sukaktyje, 
bet. atsiklaustas, jis prašė 

| tokio pobūvio neruošti.
Kitas kuopos susirinki

mas bus lankričio 28 d. Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te. Rinksime Centro Komi
tetą ir turime kitu reika
lų aptarti.

Vienas Jūsų

Kenedžio stotį gal 
padarys vietine

Port of New York Auto
ritetas, kuris kontroliuoja 
Kennedy, Newarko ir La
Guardia lėktuvų stotis, 
svarsto problemą: kaip pra- 
liuosuoti Kennedy stoties 
kamšatį ir pašalinti dėl erd
vės stokos susidar a n č i u s 
lėktuvų vėlavimus.

Yra pasiūlymų Kennedy 
stotį padaryti namine, tik 
šalies viduje skridimams 
aptarnauti, o užsieniniams, 
užjūriniams lėktuvams sto
čiai surasti erdvesnę vietą.

Albinas Daukšys
Antanas, Jono draugas

Irena Janulienė
motinos rolėje

Jonas Dirvelis
Worcesterio

Aido choro mokytojas

Jonas Lukas 
vadas, išvežantis keleivius 

į Ameriką

Jonas Sabaliauskas
Jonas jos sūnus

Ona Dirvelienė

Bill-William Dupsha
Kaimo 

Verslininkas

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 13 November

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

(Greenpoint dalyje)

Pradžia 3 vai. Popiet Įėjimas $1.50

Ievutė, Jono sužiedotinė

Richard Janulis 
lietuvis, buvęs Amerikoj

Brookly no Aido Choras su savo talentais atliks
Pirmąją dalį programos, kuri bus įsp ūding’a, vadovaujant Mildred Stensler.

Nellie Ventiene
solistė, sopranas

Victor Becker
Baritonas

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

kvarteto mokytoja

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




