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KRISLAI
Mūsų metinis koncertas 
Liaudies valia nenugalima 
Kam jie tarnauja?
Tikrai šuniškai!
Taip, ar ne?
Gilumos nepajudintos

— Rašo A. Bimba —

Jau nebe už kalnų “Laisvės” 
metinis koncertas, žinau, kad 
yra dedamos didelės pastan
gos duoti puikią dainų ir mu

zikos programą. Dar kartą 
mus linksmins hartfordiečiai. 
kočios, yra pakviestos šaunio
sios usterietės dainininkės. 
Na, o ką jau bekalbėti apie 
mūsų gražųjį Aido Chorą ir 
vietinius solistus.

Tik belieka nepamiršti lap
kričio 12 dienos. Kaip ir vi
suomet, labai lauksime ir ti
kėsimės svečių iš New Jersey 
ir Connecticut,— o gal dar ir 
iš toliau.

Kolumnistas Walter Lipp-
mann Vietnamo karą vadina 
“negarbingu karu”. Negarbin
gas karas ir ta prasme, jog, 
girdi, ten mūsų ginklų jėga 
milžiniškai nusveriama, bet jų 
atsiekimais reikia gėdintis.
Mes paleidome darban did
žiausias oro jėgas prieš šalį,
kuri faktinai jokių oro jėgų 
tyeturi. Mes nukreipėme did
žiulį karinį laivyną prieš kra
štą, kuris faktinai jokio kari
nio laivyno neturi. Geriausiai 
apginkluota visoje militarinė- 
je istorijoje mūsų armija ne
gali įveikti silpnai ginkluotų 
sukilėlių arba kareivių iš Šiau
rės!

Ką tai pasako? Tai pasako 
labai daug. Tos pragariškos 
žmonių naikinimo ir žudymo 
priemonės atsuktos prieš Viet
namo sukilusią liaudį, kurios 
galingiausias ginklas yra jos 
valia būti laisva.

Pastebėjau, kad Chicagos 
kunigų “Draugas” sušilęs agi
tuoja už prezidento Johnsono 
Kongresui pasiūlymą pakelti 

<įpuo pajamų mokesčius 10 
procentų. Kunigėliai įtikinėja 
jfižrapijonus, kad mokesčių 
pakėlimas jiems išeitų ant ge
ro !

Tas tik parodo, kaip kleri
kalų spauda yra naudojama 
apgaudinėjimui žmonių.

Poetas Antanas Gustaitis iš
leido savo “poezijos” rinkinį 
“Ir atskrido juodas varnas”, 
kurį pabėgėlių Lietuvių Rašy
tojų Draugija premijavo, tai 
yra pripažino šedevru.

Rinkinio nemačiau, bet Bo
stono menševikų gazietoje 
skaičiau su pasigardžiavimu 
išspausdintą eilėraštį “Kultū
riniai mainai”. Pagal jį gali- 
Yna spręsti šio premijuoto “še
devro” poetišką kiekybę. Štai 
iš jo vienas žemčiūgėlis:

Mes tau meilę, grūdo skalsą,
Kol gyvybe laikos —
Turns mums Kremliaus fiunio balsą 
Tonuos balalaikos.

šitaip šuniškai apie kultūri
nius mainus gali paloti bet 
šuo.

Gustaitis neturėtų didžiuo
tis.

< Aš visiškai negaliu suprasti 
Titelio tų, kurie šitokį ipalo- 
jimą pripažino poetiniu šedev
ru ir jį premijavo.

(Tęsinys 5-tame pusi.)

Nupilietinimo-deportavimo 
limitacijos biliai

200,000 reikalavo 
baigti karą

Milijonai dalyvavo prieš 
karą demonstracijose

Washington. — Senato
rius Ed. Kennedy ir kon- 
gresmanas Emanuel Celler 
pasiūlė Senatui ir Kongre
sui, kurie, priimti, apri
botų sveturgimių nupilieti- 
nimus ir deportavimus. Se
natui bilius S. 2524, Kon
gresui—H. R. 13453.

Šie biliai, patapę įstaty
mais, apribotų sveturgimių 
nupilietinimą ar deportavi
mą iki 10 metų. Po 10 me
tų nuo patapimo piliečiu 
jau nebūtų galima nupilie- 
tinti ar deportuoti tokių, 
prieš kuriuos valdžia ir tu
rėtų kokių nors priekabių.

Per keletą desėtkų metų, 
kuomet apribavimo nėra, 
nemažai sveturgimių pilie
čių buvo nupilietinta ir de
portuota. Daugeli depor
tuojamųjų apgynė Ameri
kinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas.

Šio komiteto pirmininkė 
prof. Louise P. Smith kvie
čia visus raginti savo kon- 
gresmanus ir sena torius 
balsuoti u? tuos bilius, kai 
jie bus svarstomi. Laikas

Neturtingųjų bendra veikla 
kovoje prieš skurdą

Washington. — Apie 800 
New Yorko, Syracuse ir 
Newarko miestų neturtin
gųjų atstovų turėjo bied- 
ntiomenės kongresinį ap
klausinėjimą. Dalyvavo ne
mažai negrų, puertorikiečių 
ir baltųjų. Visi vieningai 
kovojo, kad karas skurdui 
turėtų būti pagyvintas.

Užgirtoje rezoliucijoje rei
kalaujama tuoj priimti į 
Kongresą iš Harlemo iš
rinktąjį Adam Powell.

Kitoje užgirtoje rezoliu
cijoje reikalaujama, kad 
Vietnamo karas būtų su
laikytas ir tie fondai, ku
rie naudojami karui, būtų 
panaudoti kovai su skurdu.

Kapitalistinė jėga visą 
laiką dėjo pastngų, kad 
baltuosius supiudyti su ne
grais, sakė vienas netur
tingųjų atstovas. Dabar 
jau reikia visiems neturtin-

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos sesija atsidarė
Vilnius. — Spalio 26 d. 

atsidarė Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos antro
ji sesija.

Tą pačią dieną prasidė
jo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Seniūnų Tarybos 
posėdis. Į
Viesulas nusiaute Lietuvos 

pajūrį
Klaipėda. — Visame Lie

tuvos pajūryje siautė 
smarkus viesulas, padiary- 
damas milijoninius nuo
stolius. Nemąža šeimų ne
teko pastogės, yra ir su
žeistų. Palanga irgi nu
kentėjo.

baigti antros klasės piliety
bę sveturgimiams, sako L. 
P. Smith. Visi piliečiai tu
ri naudotis lygiomis teisė
mis.

Vegetarai numarino sūnų
Carpentras, Prancūzija.- 

Vegetarų pora teisme buvo 
rasta kaltais dėl savo 10 
metų sūnaus mirties. Jie 
maitino sūnų vien vaisių 
sunka ir daržovių košele. 
Nedavė jam pieno ir kito
kio gyvulinio maisto.

Automobilių darbininkai 
kovėsi su policija

Paryžius. — Renault au
tomobilių darbininkai de
monstravo reikalaudami al
gas pakelti. Policija puolė 
monstravo reikalaudami al- 
sužeista 20 policistų ir 16 
darbininkų. Areštuota 50 
demonstrantų.

Taipei, Formoza. — Aud
roje žuvo 56 žmonės, daug 
sužeistų.

giems vieningai veikti 
prieš tuos, kurie nori bal
tuosius ir negrus skirstyti 
ir valdyti.

i ■■■■ ■ i Ii i. m

Anglijos nuostoliai del 
Suezo kanalo uždarymo
Londonas. — Anglijos 

prem j e r a s Wilson skun
džiasi, kad Suezo kanalo 
uždarymas neša Anglijai 
apie 56 milijonus dolerių į 
mėnesį nuostolių.

Streikai Peru respublikoje
Lima. — Peru respubliko

je dabar siaučia nuolati
niai streikai prieš aukštas 
maisto kainas. Tuo pačiu 
kartu militaristai ruošiasi 
paimti valdžią į savo kont
rolę.

Anglijos Darbo Partija 
prieš karą Vietname

1

Londonas. — Ang 1 i j o s 
Darbo Partijos konferenci
joje buvo dauguma balsų 
priimta rezoliucija prieš 
karą Vietname.

z — ‘

Mirė Povilas Puzinas
New York. — Savo na

muose mirė Povilas P. Pu
zinas nuo širdies smūgio, 
turėdamas 60 metų.

Velionis buvo gimęs Ry
goje. Jis baigė Latvijos 
Dailės Akademiją. Persi
kėlęs Lietuvon, jis buvo 
Lietuvos Dailės Akademi
jos profesorium Kiaune nuo 
1938 m. iki 1940 m.

1947 m. atvyko į Jung
tines Valstijas. Čia vertė
si tapyba, turėjo dailės 
mokyklą Little Neck, N. Y.

Washington. — Apie 200,- 
000 demonstrantų susirinko 
į Lincoln Memorial aikštę 
spalio 21 d. Tai buvo vie
na įspūdingiausių demonst
racijų prieš karą Vietname. 
Demonstrantą^ atvyko iš 47 
valstijų, buvo net iš Hawaii 
valstijos.

Visa eilė kalbėtojų įro
dinėjo, kad šis karas Viet
name niekuo nepateisina
mas, nelegalus, kad jis yra 
nukreiptas prieš geltonąją 
rasę Azijoje. Demonstran
tai entuziastingai kalbėto
jus sveikino. Tarp de
monstrantų buvo daug neg
rų, puertorikiečių, indėnų,

Lietuviai vadovauja 
tarybinėm delegacijom

Vilnius. — A. Vaivutskas 
praneša, kad lietuviai va
dovauja dviem tarybinėm 
delegacijom užsienyje.

Justas Paleckis, vadovau
ja TSRS Komunistų parti
jos delegacijąi, kuri išvyko 
Belgijon dalyvauti Belgijos 
Komunistų partijos suva
žiavime.

Lietuvos premjeras Juo
zas Maniušis išvyko Aust
ralijon su tarybine. pąrla-‘ 
men tarų delegacija.

Fordo darbininkai 
laimėjo streiką

Detroit. —» 160,000 Fordo 
automobilių korporac i j o s 
darbininkų užgyrė 3 metų 
kontraktą, kuris suteikia 
algų pakėlimą ir darbo są
lygų pagerinimą. Dviejų 
mėnesių streikas laimėtas.

Naujas kontraktas, sako
ma, gali būti pagrindu de
ryboms su kitomis automo
bilių korporacijomis.

......... 4------------- 1

Septyni kukhiksai 
pripažinti kaltais

{Meridian, Miss.-—Septyni 
Ku Klux Klano nariai buvo 
federalinio teismo rasti kal
tais 1964 m. nužudyme tri
jų civilinių teisių kovotojų.

1964 metais buvo bruta
liai nužudyti James Cha
ney, Michael Schwerner ir 
Andrew Goodman.

. Vietnamo širšės kariaus 
amerikiečius

Tokijo. — Vietkongietis 
valstietis D o a n Van čia 
labai sėkmingai paruošia 
širšes pulti amerikiečius 
Mekongo upės deltoje.

Wisconsin© demokratai 
prieš prez. Johnsoną
Madison. — Wisconsino 

valstijos demokratų orga
nizacija priėmė tarimą se
kamuose rinkimuose išsto
ti prieš prez. Johnsoną, ka
dangi jis nebaigia karo 
Vietname.

kiniečių ir kitų azijiečių.
Tūkstančiai demonstran

tų buvo apsupę Pentagono 
būstinę, bandė ten palaiky
ti sėdėjimo streiką. Trys 
tūkstančiai policistų juos 
puolė iš visų pusių, 435 de
monstrantai buvo areštuo
ti.

Spalio 22 dieną demonst
racijos taipgi tęsėsi.

Prieš demonstrantus buvo 
sumobilizuota 10,000 mili- 
tarinių policistų ir 50,000 
buvo rezerve. Apskaičiuo
jama, kad valdžiai kaina
vo daugiau kaip milijonas 
dolerių mobilizacija prieš 
demonstrantus.

Kviečia JAV žydus 
keltis Izraeliu

Tel Aviv. — Izraelio 
premjeras L. Eškol kviečia 
Jungtinių Valstijų žydus 
migruoti Izraeliu ir padėti 
jam ekonominiai sutvirtėti.

Eškol nurodo, kad karas 
su arabais nėra baigtas, 
kad Izraeliui reikia palai
kyti didėlę kariuomenę, o 
tai apsunkina pramonę, pa
sidaro darbininkų trūku
mas.

Amerikos žydai galį at
pildyti trūkumą. Jie galė
tų ir finansiniai daug pa
dėti.

Kataliką laikraštis 
prieš konstituciją

New York. — Katalikų 
savaitraštis “Commonweal” 
pasisakė prieš siūlomą pi
liečiams naują New Yorko 
konstituciją.

Jis aštriai kritikuoja ka
talikų hierarchiją, kuri ra
gina piliečius lapkričio rin
kimuose balsuoti už konsti
tuciją.

Majoras Lindsay taipgi 
išstojo prieš naująją kon
stituciją.

Vakarinio Berlyno naujas 
majoras nori tartis
Berlynas. — Vakarinio 

Berlyno naujai išrin k t a s 
majo ras socialdemokratas 
Klaus Schultz sako, kad jis 
norėtų tartis su Rytų Ber
lyno majoru. (Manoma, kad 
naujasis majoras sieks ge
resnių ryšių su komunisti
ne R(ytų Berlyno valdžia.

Londonas. — Nežinomi 
piktadariai išniekino ir su
žalojo Karolio Markso ant
kapį Highgate kapinėse. Iš
niekinto jai paliko užrašą: 
“National front puts Brit
ain first.”

Hamden, Conn. — Agri
kultūros Departamentas čia 
įsteigė naują laboratoriją 
tyrimui visokių ligų, kurios 
naikina miškus. Laborato
rijos pastatas yra trijų 
aukštų.

Spalio 21 ir 22 dienomis 
milijonai dalyvavo demon
stracijose prieš karą Viet
name visuose pasaulio kon
tinentuose.

Tokijo.—367-iuose Japo
nijos miestuose įvyko de
monstracijos ir str e i k a i. 
Dalyvavo daugiau kaip 
pusantro milijono darbinin
kų.

London. — 10,000 demon
strantų pramaršavo Jung
tinių Valstijų ambasadą, 
reikalaudami baigti karą 
Vietname.

Paryžius. — Daugiau 
kaip 50,000 paryžiečių de
monstravo prieš kąrą. De
monstracijos priekyje mar- 
šąvo Amerikos ir Vietna
mo delegacijos.

Sydney. — Čia demonst
ravo apie 10,000, reikalau
dami grąžinti australie- 
čius kareivius iš Vietnamo. 
Amerikietis gen. Hester 
kalbėjo demonstran tams, 
persergėdamas, kad šis ka
ras gali privesti prie tre
čiojo pasaulinio karo.

Kopenhaga. — 15,000 de

Bažnyčių Taryba ragina 
šaukti generalį streiką

Detroit. — Bažnyčių Ta
ryba savo konferencijoje 
nutarė atsišaukti į darbo 
unijas ir visuomenę, ragi
nant skelbti vienos dienos 
streiką, jeigu ir toliau bus 
plečiamas karas Vietname.

Tarybos 30 narių visapu
siai apsvarstė pavojingą 
karo padėtį Vietname. Jei
gu karas ir toliau bus ple
čiamas, gali privesti prie 
pražūtingo viesapasaulinio 
karo.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 700 protestantų ir or
todoksų dvasiškių, kurie 
taipgi pasisakė prieš karo 
plėtimą Vietname.

t

Mr. Rusk gavęs laišką 
su užgyrimu

Washingtonas. — 'Valsty
bės sekretorius Dean Rusk 
sako, kad jis gavo laišką iš 
Saigono nuo grupės Ameri
kos kareivių. Tame laiške 
tie kareiviai užgiria val
džios politiką ir karą Viet
name. Taip pat, girdi, laiš
kas kritikuoja tuos jaunuo
lius Amerikoje, kurie pro
testuoja prieš karą ir mili- 
tarinę prievolę (“draftą”).

Atsteigė ryšius
Kairo. — Šiomis dienomis 

tapo atsteigti diplomatiniai 
ryšiai tarp Egipto ir Ang
lijos. Tie ryšiai, kaip žinia, 
buvo nutraukti 1965 metais, 
kai Anglija, Prancūzija ir 
Izraelis buvo užpuolę Jung
tinę Arabų Respubliką. At- 
steigimo ryšių labai norėjo 
Anglijos darbiečių valdžia. 

monstravo prieš karą. Ten 
buvę du jauni amerikiečiai 
sudegino savo drafto kor
tas.

Belgradas.—Tūkstančiai
Javų demonstravo 

karą.
rtynas. — Vakariniame 
yne didžiulę demonst- 
ą puolė policija. De-

jugo 
pries

Be
Beri 
racij 
monstracijoje dalyvavo 
daug

Amsterdam. — Daugiau 
20,000 demons t r a v o

studentų.

kaip
prieki karą. Policija puolė 
demonstrantus, nešančius 
iškabą “Ky—žmogžudys.

Turin.— Keletas tūkstan-
čių jaunu oLių m a r š a v o 
Amerikos konsulato link.
Policija juos puolė. Nema
žai sužeistų.

Toronto. — 5,000 piketa
vo Amerikos konsulatą.

Maskva. — Daugelis ma
sinių organizacijų pasiuntė 
delegacij-as i Amerikos am- 
basa 
karą

Beveik visose sostinėse 

,dą su protestais prieš 
Vietname.

įvyk3 demonstracijos ir 
masi niai susirinkimai.

&
700, )00 streike Japonijoje

Tokijo. — Daugiau kaip 
700(00 mokytojų, transpor
to ir kitų darbininkų pa
skelbė streiką. Reikalauja 
algas pakelti 8 procentais.

dis Ababa.—Paskelbta, 
Etiopija gavo iš Jung-

Valstijų $14,500,000
kad 
tinių 
paskolą kovai su malerija.

Vėliausios Žinios
Juarez, Meksika.—Prez. 

Johr sonas ir Meksikos pre
zidentas Gustavo D. Ordaz 
pasirašė sutartį, pagal ku
rią Meksika atgauna 43 7
'akru 
JAV 
kaip

s žemės, kuri buvo 
okupuota daugiau 
per šimtą metų.

Maskva. — Du Tarybų 
Sąjungos satelitai, neseniai 
paleisti, skraido apie žemę.

Detroit. — Laimėjusi 
streiką Fordo dirbtuvėse, 
daba 
lių Darbininkų unija, ruo
šiasi 
ler korporacijos dirbtuvėse.

r Jungtinė Automobi-

skelbti streiką Chrys-

Hanoi. — Amerikos lėk
tuvai nuolat bombarduoja 
Šiaurės Vietnamo miestus. 
Sost.r" rr « v, 41, o +«ii'twy; 

bombarduojamas. Nemažai 
lėktuvų numušta.

nė Hanojus taipgi

Montreal. — Pasaulinė pa
roda Expo-67 užsidarė šį 
sekmadienį su didžiuliu lai
mėjimu, 
pare 
giau 
kytojų 
milij <

Per visą 6 mėn. 
dos sezoną perėjo dau- 
kaip 50 milijonų lan- 

’ i. Tikėtasi apie 40 
onų lankytojų.
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Ir vėl jie konferavę
Iš SPAUDOS sužinome, kad spalio 21-22 dienomis 

mūsų “veiksniai” buvo suvažiavę į Washington^ ir ap
tarė “visus Lietuvos laisvinimo reikalus.” Suvažiavi
mas buvęs pusiau slaptas, todėl ir jo nutarimai ne visi 
būsią parodyti pasauliui. Tiek žinoma, kad konferen- 
tai priėmę ilgą ir smarkų manifestą, kuriame nubrė
žiami “visi keliai,” kuriais nuo dabar turės žygiuoti 
mūsų visa lietuvių tauta. Taip pat esą nutarta 1968 
metus paskelbti “nepriklausomybės metais.”

Bet, žinoma, svarbiausias šio pusiau slapto suvažia
vimo biznis buvo pasižvejoti dolerių po Amerikos lie
tuvių kišenes. “Laisvinimas” yra labai iškaštingas biz
nis, nes prie jo lovio yra prisiplakusi nemaža grupė la
bai gudrių rudžių, Valiūnų, balkūnų, sidzikauskų ir visa 
eilė kitų didelių asabų. Paimkime kad ir šį suvažiavi
mą. Nemokamai nep lėktuvai, nei traukiniai jų nenuve
žė. O kur viešbučiai, kur dideli byfsteikai ir smetoniš
kai poniškos vaišėš? Nei su tūkstančiu, nei su dviem 
tokio suvažiavimo nepravesi. Taigi, suvažiavime reikė
jo rimtai persiimti su lėšomis.

Deja, kaip tik šiuo klausimu kilęs “nesusipratimas.” 
ALTo vyrai griežtai atsisakę dalintis aukomis ir paja
momis nuo vasario 16 minėjimų. Aišku, kad toks jų 
užsispyrimas baisiai nepatiko ir “Vyriausiam Komite
tui,” ir abiem “Bendruomenėm,” ir “Laisvės Komitetui.” 
Kaip ir kuo tas “nesusipratimas” baigėsi, viešai nesa
koma.

Galima užtikrinti, kad šis dar vienas “veiksnių” 
klumpių sunešimas į Washingtoną “laisvinimo” raketui 
mažai tepadės. Iš visko matosi, kad “veiksniai” nebe
tenka pasitikėjimo savo pasekėjuose. Kultūrinis bendra
darbiavimas tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių gražiai 
plečiasi. Tik atsiminkime “veikšnių” bergždžias pastan
gas pereitą vasarą atbaidyti Amerikos lietuvius nuo 
lankymosi Lietuvoje. Nebepajėgia jie nuo savo pasekė
jų paslėpti Lietuvoje daromo milžiniško progreso visose 
gyvenimo srityse. Tas veda juos į desperaciją.

’• ... i »•:«..
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Jų “taika su laisve”
LABAI aišku, kad prezidentas ir visa vyriausybė 

labai susirūpinę Amerikos žmonėse augančiomis prieš
karinėmis nuotaikomis. Nors prezidentas sako, kad su 
jokiais protestais jis nesiskaito ir nesiskaitys, bet, kaip 
gudrus politikas, jis puikiai žino, kad prieš audrą at
silaikyti nelengva.

Prezidentas ieško būdų žmonių nuotaikoms pakeisti. 
Štai kaip reikia suprasti praėjusią savaitę pasirodymą 
iš kelių dešimčių žmonių komitetas su pareiškimu. Nei 
komitetas, nei pareiškimas negimė spontaniškai. Jų 
tarpe matome vardus Trumano ir Eisenhowerio. Jų 
tarpe yra keletas profesorių, advokatų, industrialistų. 
Jie sako, kad jie yra žmonės visokių politinių krypčių. 
Jie irgi norį taikos, bet “taikos laisvėje” arba “su lais
ve.” Todėl jie remią vyriausybės politiką ir Vietnamo 
karą.

O kad Amerikos žmonės ir visas pasaulis nepama
nytų, jog jie yra karo kurstytojai, jog jų šis žygis gali 
prisidėti prie paruošimo trečio pasaulinio karo, jie sa
ko, kad tokio baisaus dalyko savo galvoje neturi. Jie tik 
norį, kad prezidentas Johnsonas nesitrauktų iš Vietna
mo, kad jis vykdytų “Amerikos p»asižadėjimą Pietų Viet- 
namui” ir t. t. Bet, žinoma, joks rimtai galvojantis 
žmogus šių vyrų žodžiais netikės. Jų išstojimas su pa
reiškimu, užgiriančiu karą, po milžiniškų prieškarinių 
demonstracijų sostinėje, sugretina juos su tais, kurie 
kalba apie Vietnamo karo plėtimą, net jeigu tas vestų 
tiesiai į naują pasaulinį karą. Jie 'su savo prokarine 
“taika laisvėje” programa atsisėda šalia fašistuojančio 
Kalifornijos gubernatoriaus Reagano, kuris reikalauja 
oficialiai paskelbti Šiaurės Vietnamui karą ir tuojau 
užčiaupti bumas visiems šio karo ir vyriausybės užsie
ninės politikos oponentams.

Kas ką rašo ir sako 
GERAI ATSAKO 
IR PAAIŠKINA

Spalio 13 d. “Vienybėje” 
gerai atsakoma “Naujie
noms,” kuriose šlykščiausiai 
šmeižiama ir niek i n a m a 
Leokadija Diržinskaitė, Ta
rybų Sąjungos Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje delega
cijos narė. “Vienybė,” 
tarp kitko, sako:

“Naujienos niekina ir Le
okadiją Diržinskaitę, kuri 
kilusi iš Kybartų, pačios 
paprūsės, tikra suvalkietė, 
viena žymiausių Lietuvos 
moterų. Tai asmenybė, ku
ri pasižymi dideliu taktu ir 
didesnė Lietuvos patriotė, 
negu Nau j i e n ų redakto
riai. ..

Diržinskaitės vyras Piliu- 
šenko taip pat yra tikras 
lietuvis, kuris šeimoje tik 
lietuviškai kalba. Juk daug 
turime nelietuviškai skam
bančiomis pavardėmis žmo
nių, kurie lietuviškais rei
kalais daugiau sielojasi, ne
gu išgamos su lietuviškiau
siomis pavardėmis.

Diržinskaitės ir Piliušen- 
ko vaikai — du sūnūs — 
Lietuvoje baigia mokslus, 
kalba tik liet u v i š k a i su 
draugais ir namuose, savo 
darbais jungiasi į Lietuvos 
ateitį. Ar bent vienas Nau
jienų redaktorių galėtų pa
sididžiuoti tokiais įpėdi
niais?”

Tame pačiame “Vieny
bės” numeryje Pranė La
pienė smarkiai - kritikuoja 
pabėgėlį rašytoją Stasį 
Santvarą. Pasirodo, kad P. 
Lapienė tą pabėgėlį priėmė 
ir ilgai juo ir jo šeima, ypač 
jo sergančia žmona, rūpino
si, bet dabar tas žmogus 
skundžiasi,1 > kad jis buvęs 
paliktas beveik badu mirti! 
Lapienė, parodžius, kaip iš 
tikrųjų buvo, sako:

“Prisipažinsiu, išgirsti iš 
Santvaro tokius žodžius 
kuo mažiausia buvau besiti
kėjusi. Iki dabar aš į jį 
žiūrėjau kaip į rimtą inte
lektualą, labai teisingą, ku
rio lūpose niekada negalė
tų pakibti melagingi žo
džiai.

Jei šitaip gali kalbėti poe
tai, kurių žodžiai, paprastai 
manoma, esą širdies žodžiai, 
tai tik parodo, kad tuo la- 
b i a u teisybės negalime 
laukti iš politikierių.

Santvaro kalba, kad jie 
buvę išmesti krantan nie
kam jais nesirūpinant, kad 
Amerikos valdžia daugiau 
širdies parodžiusi vengrams 
ir kubiečiams (kurie, kaip 
žinome, buvo čia sugrūsti į 
stovyklas ir tik jų pačių 
tautiečiai juos iš ten ištrau
kė), kad> Amerikos lietu
viai, o ne jie jiems atsuko 
nugaras, tevaizduoja, kaip 
maža mes galime tokiems 
žmonėms tikėti tiek apie jų 
iš Lietuvos pabėgimo prie
žastis, tiek apie ten likusius 
tėvynės ‘išdavikus’.”

Jaunieji krikščionys 
ir komunistai

Šiomis dienomis Wether- 
by, Anglijoje. Jauni krikš
čionys, koleginis jaunimas 
ir mokiniai, kurie ruošiami 
į kunigus, įvykdė kaip ir 
seimą. Į jų dienotvarkį-ag- 
enda jie įdėjo klausimą: 
Krikščionybe ir komuniz
mas.

Marksas savo kapitale, 
kuris buvo išleistas 1867 m. 
yra pasakęs, kad “religija 
yra. opiumas”. Tai sunkus 
kaltinimas bent kokiai tiky
bai ... Gal todėl šie jauni 
krikščionys ir matė reikalą 
šį klausimą gvildenti, o gal 
todėl, kad jie jau nėra tokie 
užkietėję karšti religijos 
skelbėjai, kaip buvo jų pir- 
mtakūnai.

Kviesti ar ne kviesti, įga
lioti kieno ar neįgalioti, į 
šį krikščionių seimą atsi
lankė ir Jaunųjų Komunis
tų Lygos 6 jauni vyrai ir 
dvi jaunos mergaitės. Jie 
buvo priimti ir dalyvavo 
bendrose diskusijose: Kiek 
tarp krikščionybės ir ko
munizmo yra skirtumo ? 
Kiek yra galima ar būtina 
bendrai veikti?

Kaip žinoma, krikščiony
bė moko žmones doros, nuo
lankumo, pakęsti vargą ant 
šios žemės, o po mirties ža
da dangų, gi komunizmas 
ragina kovoti už geresnį 
būvį, dorai ir laimingai gy
venti ant žemės, ines, pagal 
komunizmo mokymą, dan
gaus kur nors erdvėje nė
ra...

Pasikalbėta - pasitarta ir 
prieita išvados^ kad bend
rai veikti yra galima visa 
eile klausimų^< • .

Taigi, jaunį 5 krikščionys 
ir komunistai pasikalbėjo 
labai artimai ir pasižadėjo 
ateityje daugiau bendrauti 

—bendrauti kovoje prieš 
karą, o ypatingai prieš 
Amerikos vedamą karą 
Vietname.

Dzūkelis

A. BIMBA

Žiupsnelis mano atsiminimų apie Spalio
Socialistinę Revoliuciją >

Triukšmas kenkia 
ausims ir girdai

Miami Beach, Fla.—“Na
tional Noise Study” institu
tas skelbia, kad per didelis 
triukšmas labai kenkia 
žmonių girdai. J eigų 
per dešimt metų triukšmas 
pasireikš be ilgesnės per
traukos, žmogaus pajėgu
sias girdėti neatlaikys ir 

’jis apkurs. Štai kodėl tiek 
daug Amerikos žmonių 
šiandien skundžiasi neteki
mu girdėjimo.

Jau du šimtai milijonų 
gyventojų Amerikoje
Washingtonas.— Paskelb

ta, kad su lapkričio 20 die
na Jungtinių Valstijų gy
ventojų skaičius pasieks 
200,000,000. Kas penkiolik
tą sekundę prisideda vienas 
naujas gyventojas.

Madridas.—Fašistinė val
džia per paskutines kelias 
dienas suareštavo ir įkalino 
daugiau kaip 200 darbinin
kų vadų.

VARGU BEGALIMA
Smetonininkų “Dirvoje” 

gailiai verkiama apie įsisiū
bavusius barnius “veiksnių” 
gretose. Girdi: “tos kovos, 
ta nesandara, metų metais 
trunką asmeniški kivirčiai 
nėra niekas daugiau, o tik 
išeivinio gyvenimo nesąmo
nės”.

Bet vilties nereikią nu
stoti. Sako: “jeigu mes dar 
esame lietuviai, jeigu aprė
piame kovų dėl laisvės ir 
kultūros reikšmę bei pras
mę, jeigu mes dar tebesame 
gyvos sielos, — iš pelkyno 
dar galim išsikapanoti”.

Svarsto, ąr streikas 
buvo streikas

Valdinė valstijos Public 
Employment Relations 
Board pašaukė United Fe
deration of Teachers ir val
dinės Board of Education 
atstovus į posėdį, kuriame 
bando išspręsti, ar mokyto
jų streikas buvo streikas.

Švietimo taryba sako: bu
vo streikas. ,

Unijų federacija sako, 
jog tai buvo tik masinė mo
kytojų rezignacija.

Šią bylą rūpestingai stebi 
visas valdinių įstaigų dar
bininkų judėjimas. Jeigu 
pripažintų buvusį mokytojų 
14-os dienų nedarbą streiku, 
tuo remiantis galėtų pradė
ti puolimą daugelio kitų 
unijų ir sustiprinti repre
sijas prieš pačius mokyto
jus. O tai reikštų pradžią 
naujų kovų.

Kol kas teismo nuospren
dis (nesurištas su dabarti
niu posėdžiu) tebegraso 
unijps prezidentą Shankerį 
nubausti 15 dienų ir $150, 
o pačią uniją $150,000. Šis 
teismo nuosprendis tebėra 
nei atmestas, nei vykdomas.

Mes labai abejojame. Vi
sas “vadavimo” biznis jau 
taip sušvinkęs, kad iš jo iš
sikapanoti vilties labai, la
bai maža.

Puikiai tebeatsimenu tas 
1917 metų “dešimt dienų,” 
kurios, pasak John Rieedą, 
“sukrėtė pasaulį.” Mane 
tos dienos rado Valparaiso 
universitete, įsikūrusiame 
mažame (7,000 gyventojų) 
gražia(me Indianos valstijos 
miestelyje, esančiam 40 my
lių i pietryčius nuo Čikagos. —* 

Tad gal ir pradėkime nuo 
mokyklos, o dar geriau, nuo 
to, kaip ir kodėl aš į ją 
patekau, nes tai irgi savo 
rūšies “istorija.”

Taip vadinamas Valpa
raiso universitetas buvo 
“nepa prasta” mokykla. 
Kiek man žinoma, pana
šios mokyklos tais laikais 
nebuvo niekur kitur visame 
pasaulyje. Ji buvo įkurta 
pasipe 1 n y m o tikslais tur
tuolio Mr. Brown, kuris 
skelbėsi jos prezidentu ir 
kuris mano laikais jau bu
vo gerokai senstelėjęs. Re
tai mes jį ir tematydavome. 
Faktinuoju mokyklos vedė
ju, tvarkytoju ir administ
ratoriumi buvo taip pat jau 
gerokai žilstelėjęs, vienu 
žemesniu pečiu, ūsotas, bet 
dar labai energingas vice
prezidentas O. P. Kinsey. 
Toje mokykloje galėjai pra
dėti mokytis nuo ABC ir iš 
jos išeiti su advokato, gy
dytojo, dantų gydytojo, 
žurnalisto, vaistininko arba 
mokytojo diplomu. Visi 
moksleiviai ir studentai bu- 

kvo jau suaugę ir pilnai su
brendę vyrai ir moterys, 
kurių didelė dauguma, gal 
95 procentai, buvo .atėję iš 
fabrikų bei kasyklų ir ku
rie beveik visi buvo atei
viai iš Europos.

Kaip ir kodėl jie čia pa
teko ?

Nusivyylimas Amerika
Sprendžiu pagal save. Vi

si jie, arba beveik visi, bu
vo nusivylę, nepasitenkinę 
Amerikos gyvenimu. Atvy
kę į Ameriką mes nesura
dome to “rojaus,” tos “pa
žadėtosios žemės,” kokią 
namie būdami įsivaizdavo
me. Mūsų saldžiosios sva
jonės ir troškimai neišsipil
dė, nepasitvirtino. Kiekvie
nas mūsų, arba beveik kiek
vienas, vos įkėlęs koją, pa
matė, kad doleriai mums iš 
debesų nekrinta, o be jų-nė 
žingsnio. Juos tenka užsi
dirbti neapsakomai sunkių 
darbu. O kokia mūsų, ne
turinčių jokios kvalifikaci
jos ir nemokančių anglų 
kalbos, ateitis? Labai tam
si...

Žinoma, “laimingi”' buvo 
tie, kurie su tokiu likimu 
susitaikė ir iš jo išeiti nebe
sistengė, nebeieškojo pro
gos. Bet mūsų tarpe buvo 
ir tokių, kuriems tas liki
mas atrodė baisus. Mes 
galvojome: Ar gi tik to mes 
esame verti? Žinau, kad 
nerimas ir pasibaisėjimas 
tokiu likimu man gimė la
bai anksti.

Į Amerikos Jungtines 
Valstijas atvykau 1913 me
tų vasarą pas brolį Joną į 
Burling toną (New Jersey 
valstijoje) ir beveik tiesiai 
patekau į plieno fabriką, 
kuris teisingai buvo vadi
namas pragaru žemėje. Iš 
ten “pabėgęs,” atsidūriau 
pas brolį Juozą Rumforde, 
Maine valstijoje, didžiulia
me popieriaus fabrike, ku
ris nesustodamas dirbo vi
sas šešias dienas savaitėje

dviem pamainom. Dienos 
pamainoje dirbdav o m e po 
11 valandų, o nakties — po 
13. Buvome neorganizuoti. 
Darbo sąlygos tame skyriu
je, kur teko dirbti man, bu
vo labai pavojingos sveika
tai. O geresnį darbą gau
ti buvo neįmanoma. Keletą 
mėnesių išdirbęs, susirgau 
ir stojau dirbti mūsų pa
žangiųjų lietuvių įsteigtoje 
kooperatyvinėje duonake- 
pykloje duonos į namus iš- 
vežiotoju.

Bet argi tuo gali jaunas 
žmogus pasitenkinti?
Nerimarr, nepasitenkinim a s

Įstojau į veiklią vietinę 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopelę. Ruošiame lie
tuvių masinius susirinki
mus. Kviečiame kalbėtojus. 
Klausausi jų kalbų ir gal
voju: “Štai, jeigu aš mo
kėčiau taip į įmones kalbė
ti?” Skaitau laikraščius, ir 
mano galvoje mintis: “Štai, 
jeigu aš galėčiau savo min
tis išlieti popieriuje?” Ir čia 
mane apima didžiausias ne
rimas, nepasitenkinimas.

Pasileidžiu po p 1 a č i ą j ą 
Ameriką laimės ieškoti. At
siduriu ĮMuskegane, Mičiga
no valstijoje. Tas pats li
kimas: sunkus darbas, ne
pakeliamos sąlygos. Iš ten 
pasiekiau Niagara Falls, 
New Yorko valstijoje, ir 
gaunu darbą tekelų fabri
ke. Ir čia tikra vergija. 
Taigi, štai kaip...

Vieno gero vyresnio 
draugo paragintas, palieku 
viskį ‘ir lygiai su 150 do
lerių kišenėje’ atsiduriu jau 
minėtame Valparaiso uni
versitete.

Tikiu, kad panašiais ke
liais ir panašiais sumeti
mais čia buvo suplaukę iš 
fabrikų ir kasyklų beveik 
visi šios mokyklos mokslei
viai ir studentai.

Sunkios pastangos
Taip atsivertė naujas ma

no gyvenimo lapas.
Susipažinęs su sąlygomis, 

priėjau išvados, kad jokia 
profesija man nepasiekia
ma, nes kai užmokėjau už 
mokslą, už valgi ir kamba
rį vienam semestrui, pama
čiau, kad iš tų mano pus
antro šimto dolerių mažai 
kas beliko. Užtenka, kad 
šiek tiek bendrai pasimoky
siu, ypač jeigu anglų kalbos 
šiek tiek pramoksiu. Bet 
ir tai, ką tu, žmogus, per 
tris mėnesius, nuve i k s i ? 
Norėčiau metus kitus pa
trinti mokyklos suolą. Susi
rūpinau. Į Reikia ieškoti iš
eities. Gaunū mokyklos val
gykloje padirbėti po dvi- 
tris valandas prie indų plo
vimo ir grindų valymo — 
vien už maistą. Kambarį 
gaunu mūsų lietuviškoje 
bibliotekėlėje. Už tai turiu 
ją vesti, tvarkyti ir prižiū
rėti. Na, o kai ateis vasara 
ir mokyklą uždarys, pasL 
trauksiu į kurį nors artimą 
miestą, padirbėsiu ir, surin
kęs kelis dolerius, užmokė
siu už mokslą, Ką gali ži
noti, gal taip susitvarkęs 
galėsiu net keletą metų mo
kytis. .

Taip prasidėjo jnano nau
jas gyvenimas.
Mūsų moksleivių draugija

Mes čia turėjome Lietu
vių Moksleivių Draugiją su 
organu “Naujienos,” kuria
me buvo “Moksleivių sky-

” Į jį kai kurie iš mū-

Susirinkimai buvo 
mi kartą savaitėje. Sa-

rius.
sų r a š i n ė j o m e. Be to, 
Draugija buvo įsteigusi ir 
išlaikė minėtą bibliotekėlę. 
Draugijai vadovavo socia
listą: 
laiko
lę mokykla duodavo nemo
kamai. Susirinkimuose bū
davo 
deba
Pagrindi n i a i nesutarimai 
buvo 
nių 
vadind a v o m e klerikalais. 
Kartais tos mūsų diskusi
jos būdavo labai karštos. 
Ne y ieną paskaitą teko ir 
man

paskaitų, prakalbų, 
tų, diskusijų, ginčų.

tarp mūsų laisvama- 
ir tikinčiųjų, kuriuos

tųjį 
ėjo 
ro Ii

skaityti.
Dkbar pažvelkime į pla- 

pasaulį, kuris pleškė- 
Pirmojo pasaulinio ka- 
epsnose.

Karo audra >>
Karo eiga negalėjo mūs$ 

kliudyti net ir mokyk- 
ienose. Ypač mes, dar-

neuz
los s:
bninkai, ypač mes, socialis
tai, 
neap
kėme, kovojome, dėl jo jau
dinomės.
jau

kurie iš visos širdies 
kentėme karo, jį smer-

T 
dė, 
nėra

Juo labiau, kad 
ir Amerikos padangė 

kėši.
esą, 1915 metais atro- 
k a d visoje Amerikoje 
tokio atsakingo ir pro-

o žmogaus, kuris linkė-
tų Amerikai įsitraukti į tą 
bais
mūsų prezidentas Woodrow 
Wilsonas kietai ir gražiai 
kalųėjo prieš karą. Kai at
ėjo
rinkimai,. didelė; p ii i e č i. u* 
dauguma balsavo už Wilso- 
jią pik todėl, kad jis sulai
kė arba ^išgelbėjo Ameriką 
nuo 
tradkimui į karą buvo daug 
ir didelių. Juk vis didesnis 
vok: 
siau 
bizn
Europos kraštais, vis gar
siau 
stambusis kapitalas reika
lavo, kad valdžia “apgintų 
mūsų teises jūroje.”

Mūsų Socialistų Partija 
šia padėtimi buvo labai su
sirūpinusi. Ji visomis jėgo
mis 
rą. 
teta
ragindamas Amerikos žmo
nes 
pri

iąją skerdynę. Ypač

1916 metų prezidento
l e c i. u 
Wilso-

karo, nors pagundų įsi-

ečių povandeninių laivų 
tėjimas trukdė mūsų 
iui su Anglija ir kitais

ir garsiau Amerikos

stoja į kovą prieš ka- 
Jos Vykdomasis Komi- 

s leidžia atsišaukimu^

protestuoti ir kovoti 
e š kapitalo pastangas 
ikti Ameriką i karą, 
'ačiau 1917 metų pra- 
je dangus tikrai apsi- 
kia. Anglijai ir jos tal- 
nkams karas nesiseka, 
i jos armijos neatsilaiko 
iš vokiečius. Vokietijos

T 
džio 
niai 
kini 
Rus 
prie 
povandeniniai laivai dar 
įžūl 
Amerikos laivus, gabenan
čius

au puola ir skandina

pagalbą talkininkams.
(Bus daugiau}

Atestavo 31 studentą*
Princeton, N. J.—Polici- 

uareštavo ir įkalino 30 
įcetono unive r s i t e t o 
ėntų ir vieną vidurinės 
yklos moksleivį. Mat, 
protestavo prieš šios 

yklos susi r i išimą su

ja s 
Prii 
stuci 
mole • ♦ Jie 
mok 
Vietnamo karu. Jos labo- 
rate 
užsakymą, 
mas, kaip žmonių žudymo 
priemones padaryti dar to- 
bule: 
dė 
tori jas.
ninkai pašaukė policiją stu
dentus suimti.

rijose, pagal valdžios 
eina tyrinėji-

snėmis. Studentai ban^h 
ižstoti įėjimą į labtfra^* 

Mokyklos virši
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LLD reikalai
t LLD 6-osios apskrities 
y konferencijos eiga 

ir tariniai
Konfere n c i j a atsibuvo 

spalio 15 d., Chester, Pa. 
Ją atidarė apskrities pir- 

' mininkė drg. J. Stanienė. 
Dienotvarkis tapo priimtas.

Atsistojimu pagerbti mi
rusieji apskrities nariai, ir 
d. R. Mizara.

Konferencijos pirmininke 
išrinkta J. Stanienė, sekre
tore -— O. Kučiauskaitė.

J. A. Pranaitis trumpai 
perbėgo eigą pasaulinės si
tuacijos, ypatingai apsisto
damas Vietnamo klausimu.

Mandatų komisijos nariai 
J. Stanys, R. Merkis pra
nešė, jog atvyko delegatai: 
10 kuopos, Philade 1 p h i a , 
Pa., P. Valantienė, F. Va- 
lanta, R. Merkis, H. Mer
kienė, J. Kazlauskas B. 
Navalinskienė; 25 kp., Bal- 
Timore, Md., Deltuvienė, O. 
^Kučiauskaitė, J. Stanys; 30 
kp., Chester, Pa., J. Šlajus; 
133 kp. Camden, N. J., S. 
Vaišvilienė, U. Gužonienė. 
Viso 13 delegatų, atstovau
ja 83 narius.

Suteikta balsavimo teisė 
apskrities komitetui.

Apskrities valdyba prane
šė, jog apskritis turėjo do 
parengimus. Komiteto pa
sitarimai įvyksta parengi
mų metu, taupant išlaidas 
kelionėms. Parengimai da
vė apskričiai $217.30 pelno.

Skaityti padėkos laiškai 
už skirtas 1966 metų kon
ferencijoje aukas: “Liau
dies Balso,” “Darbo,” “Vil
nies,” ir atsakymas iš 

įstate Departamento, Wa
shington, D. C., už gautą 
rezoliuciją, kurioje buvo 
pareikštas pageida v i m a s 
baigti karą Vietname.

10-osios kuopos, Phila
delphia, Pa., veiklą rapor
tavo J. Kazlauskas: Susi
rinkimai laikomi kas mėne
sį, narių turi 45, mirė 4, 
gauta 5 nauji. Turėta 3 
parengimai, pelno $364.74. 
Abelnai veikla susideda iš 
ruošimo pramogų, kaip tai 
page 1 b s t i n t darbu drau
gams Ramanauskams, bal
tini o riečiams su r e n g i m e 
‘Laisvės” piknikų, pribuvi
mu busais į jų parengi
mus. Pelnas skiriamas 

įspaudai: “Vilniai” $135, 
^‘Laisvei” $100, “Liaudies 
gaisui” $25, “Darbui” $10.

Paskirti du delegatai į 
prieškarinę demonstraciją 
Washington, D. Q., spalio 
21-22, ir delegatas “Lais
vės” bendrovės suvažiavi
mui.

Draugų Ramanauskų 
ūkyje par engimas davė 
spaudai $900.

25 kp., Baltimore, Md., 
raportuoja O. Kučiauskai
tė. Susirinkimų laikyta 4, 
narių turi 21, mirė 4. Pa
rengimų turėta 5, įplaukų 
$421.07. Iš tų išaukota 
“Laisvei” 2$00, “Vilniai” 

4 $10, pavieniai $45, • darbi
ninkų spaudai — “Laisvei” 
ir “Vilniai” $91, viso išau
kota $416.

30 kp. Ohesteryje ir 133 
Camdene narių skaičius ne
didelis. Dėl narių amžiaus 
ir gyvenimo aplinkybių su
sirinkimai nelaikomi. Visas 
veikimas susideda kartu su 
VI apskrities ir Philadel- 
phijos veikimu. Aukoja
ma pavieniai. Apie 30 ir 
133 kuopą r a p o r t a v o J. 

‘Ašinius ir A. J. Pranaitis.
Nutarta kiek galint ruoš

ti parengimų, vieną, (tes
teryje, kitą, jei galima, — 
Avalon, N. J.

Apskrities konferencija 
aukojo sekamai: LLD kny
gų leidimui $10; Meno Są
jungai $10; Ateivių gyni
mo komitetui $20; “Liau
dies Balsui,” Kanadoje, 
$20; “Darbui.” Urugvaju
je, Pietų Amerikoje, $20; 
“Workeriui” $20; “Laisvei” 
$100; “Vilniai” $100. Viso 
išaukota $300.

Konferencija užgyrė tą 
pačią valdybą, paliko dar
buotis ir 1968 metams: A. 
J. Pranaitis, J. Stanienė, A. 
Lipčius, E1. Mulokaitė, Sta- 
siukaitis, B a r a n a u s kas, 
Puodis.

Sekama kon ferencija 
1968 metais ivyks Chester, 
Pa.

Konferencijos 
sekretorė
O. Kučiauskaitė

Nutarta pasiųsti antika
rinę rezoliuciją į Washing
ton, D. C.

Resolution
The American Lithuanian 

Literature Assc. VI Dist
rict held its conference on 
October 15th, 1967, at 339 
East 4th St., Chester, Pa., 
and adopted the resolu
tion :

To end the Vietnam war 
as soon as possible and 
bring our soldiers back to 
the United States.

• Secretary

Bulius ir raudona 
vėliava

Beveik visur papli tęs 
prietaras, kad buliai ne
mėgsta raudonos spalvos. 
Ir žmonėms, apsirengusiem 
kuo nors raudonu, pataria
ma laikytis kuo toliau nuo 
šių kartais agresyvių gyvu
lių. Todėl, norėdami įpykin
ti bulius, ispanų matadorai 
iki šiol naudoja ryškiai rau
dono audeklo muletę.

Nuodugnūs tyrimai, ku
riuos atliko Miunsterio uni
versiteto zoologijos profe
sorius Hertis Dukeras, pa
rodė, kad buliaus akys rau
donos spalvos visai neski
ria. Pulti raudoną muletę 
arba raudoną suknelę jį 
verčia ne spalva, o medžia
gos judėjimas, kuris buliui 
atrodo grėsmingas. Neju
dančiam raudonam pavir
šiui bulius abejingas.

Keista, kad spalvų neski
ria nei katė, nei šuo, nei 
gelsvasis žiurkėnas, nei dau
gelis kitų gyvulių. Tik pas 
kai kurių veislių šunis ga
lima aptikti silpnus spalvi
nio regėjimo pradus.

Arkliai, briedžiai, avys, 
kiaulės, kiaunės ir mangus- 
tės skiria tik kai kurias 
spektro dalis, pavyzdžiui, 
raudoną ir žalią. Audinę 
galima išmokyti skirti gel
toną ir mėlyną spalvas. Ge
riausiai nusimano apie 
spalvas beždžionės, ypač 
šimpanzės.

Iš laiškų redakcijai
... Iš laikraščių matau, kad 
Niujorke šiemet tokia pat 
karšta vasara, kaip ir pas 
mus. Daugelis, žinoma, gali 
išvažiuoti iš miesto į gam
tos prieglobstį, bet pagrin
dinė žmonių masė lieka 
miestuose, atsitraukią nuo 
itempto darbo.

Šiemet pas mus įvedus 
jau beveik visuotinai pen
kių darbo dienų savaitę, 
spiečiai žmonių autobu
sais savaitės galui patrau
kia į užmiesčius, lanko pa
žįstamus, gimines, ekskur- 
suoja.

Šiandien rytą ir aš grį
žau iš tokios kelionės. Ap
lankiau tas vietas, kur au
gau, kur mokiausi. Grįžęs 
radau pluoštą “Laisvės” nu
merių ir malonius laiškus 
užsieniniuose, raudonai ir 
mėlynai kraštuotuose oro 
pašto vokuose. Tad, pers
kaitęs paskutinį laišką, sė
duosi kelionės įspūdžiais pa
sidalinti ir su “Laisvės” 
skaitytojais.

Panevėžio tiesiog nebega
lima atpažinti — toks jis 
pasikeitęs, tiek išaugęs nuo 
tu laikų, kada aš jame lei
dau savuosius “teenager’io” 
metus. Atsiminimais vis nu
sikaliu j nraeiti. kas karta 
akiai užkliuvus už pažista-

Štai Nevėžio krantinė. Ji 
dabar gražiai apaugusi me
džiais. O tada, trisdešimti- 
nių metų pabaigoje, ji bu
vo nauja, šlaitas, ką tik 
šviežiai išklotas velėna. 
Staiga atmintyje iškilo vie
nas epizodas, viena detalė, 
kuri mane suįdomino, ir aš, 
grįždamas atgal į Vilnių, 
nagrinėjau tą mažą atsiti
kimėlį prisiminimų.

Dabar, ruošiantis didžio
sioms mūsų šalies šventėms, 
pastatai ir aikštės, vitrinos 
ir autobusų langai pasipuo
šę šventiškais šūkiais, žen
klais, įvairiomis emblemo- 
m i s , išreiškiančiomis tos 
didžiosios datos prasmę. 
Bet, tur būt, už vis dažniau 
visur figūruoja Tarybinės 
valstybės emblema, pagrin
dinė jos herbo detalė, —Kū
jis ir Pjautuvas- Mūsų akis,

radusi apiplyšusi skur-

Anglija legalizavo 
Aborcijas

Londonas. — Lordų butas 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
Anglijoje aborcijos legali
zuojamos. Panašų įstaty
mą atstovų butas buvo pri
ėmęs dar š. m. liepos mė
nesį.

Sakonnakhon. — Tailan
do fašistinė valdžia, sako, 
kad ji su savo sukilėliais 
susidoros artimiausiu laiku. 
Tie sukilėliai reikalauja, 
kad Tailandas nebūtų Ame
rikos satelitu ir nedalyvau- 

|tų Vietnamo kare.

deja, taip apsipratusi su 
šia emblema, kad dėl jos 
mes nebesusimastome, ji ne- 
užkliudo ilgesniam laikui 
mūsų dėmesio. Ir štai aš 
prisim'enu, kokia buvo ma
no reakcija, kai Kūjį ir 
Piautuvą man teko išvysti 
Nevėžio krantinėje dar 
nrieš kara. gal 1936 ar 1937 
metais, kai Lietuvoje valdė 
buržuazinė tautininkų par-

kaitimas. Vadinasi, čia įvyk- mylėti artimą, kad man atsi
būtų už tai atlyginta! O džiiį, kuris lyg sustingęs 
mums taip norėjosi mylėti : 
“be jokio atlyginimo”!

Ir štai prieš akis nauja : 
emblema — Kūiis ir Pjau
tuvas? Ka ji reiškia? — su- 
simąstėme. Darbo principą, 
pirmiausia, atsakėme sau. ' 
Viskas žemėje pasiekiama 
per darbą, triūsą, per “pro- ; 
cę”, per prakaitą. Vargas 
ir kančios, ir aukos — užka
riauti gamtai, a p valdyti 
prigimčiai, išvystyti pri- : 
gimties mums duotoms po- 
tencialioms žmogaus jė
goms, jų pradams.

Pakeisti tai, kas paseno, ' 
kas neteisinga, kas trukdo 
žengti į prieki! Kūiis ir 
Piautuvas staiga padvelkė i 
mus visa revoliucine savo 
didvbe. Štai kodėl čia nak
tį i v v k d v t a s “nusikalti
mas”. Tain, juk šiandien 
Gegužės Pirmoii! šiandien 
kai kur vvksta didingos 
darbo žmonių demonstraci
jos. Jei ne šis ženklas velė
noje, mes būtume prasėdė
ję mokykloje, nė nesužino
ję, kad šiandien Gegužės 
Pirmoji, — o apie šią šven
te mes kažkur neaiškiai vis 
dėlto jau buvome girdėję.
— Kas tas nakties didvy
ris? — klausėme save. —Ar 
nesugaus jo? Atsidurti vi
sam gyvenimui už grotų? 
Ar mes išdrisome sekt jo 
pavyzdžiu? Mes — viduti
nių valstiečių vaikai — juk 
vis dėlto lankėme mokyklą! 
O jam, aišku, buvo užtrenk
tos durys į mokyklą. Ir mes 
pasijutome lyg kalti prieš 
tą didvvri; mes juk einame 
i mokyklą, o jis gal sėdės 
kalėjime už tai, kad nadėjo 
mums suprasti svarbia crv- 
venimo tiesa, pagrindini 
^monišknimo moralės dėsni: 
Kas gyvena nagai kovinga 
Kūjo ir Piautuvo turini, tas 
stiprus savo dvasia. Štai 
kur revoliucinė aukos ir 
kančios prasmė!

Mės, per tikybos pamokas 
prisiklausę painaus mitų ir 
prietarų aiškinimo, pasijuto
me tik niekingi gimnazistu- 
kai prieš tą nakties didvyrį, 
tikrą žmogų, tvirtai, su iš
kelta galva žengiantį per 

, gyvenimą!..
visa uai įsKiio sąmonėje 

: šiandien, važiuojam auio- 
pusu. žygiai gaude moto
ras, ir as mintimis Dėgau is 
metų į metus, stengdama
sis atsekti tuos pergyveni
mus, kuriuos sukeie tas 
įspūdingas radinys tą ypa
tingą rytą.

Vėliau, pirmaisiais tary
biniais metais, kryžius kla
sėje buvo nuimtas. Liko ant 
sienos tik boluojanti dėmė, 
kurios niekas nepasirūpino 
greit uždažyti. Šalia naujai 
pakabinto tarybinio herbo, 
tas boluojantis kryžiaus še
šėlis šmėkliškai priminė 
praeitį, kada flagelantai 
plakdavo save botagais ir 
visaip kankindavo, bukai 
dievindami beprasm i š k ą 
kančią, ir kada vėliau są
moningas gąsdinimas pra
garu tarnavo akiplėšiškiau- 
siam žmogaus pavergimui 
ir išnaudojimui-

Staiga prisiminiau, ką pa
pasakojo vienas turistas, 
keliavęs tarybiniu laivu 
“Pobeda” aplink Europą. 
Kai jų laivas stovėjo Grai
kijoje, Pire j o uoste, kranti
nę saugojo policija, nepri- 
leisdama smalsuolių. Vieną 
rytą tas turistas nuo denio____

I išvydo apačioje iš kažkur tuvą.

dyta beveik tas pat, lyg mes 
būtume užtikę iš po nakties 
nužudytą žmogų. Mes nu
sikaltimo liudininkai! Nu
sikaltimo? Tad ką gi reiš
kia ši emblema, jeigu žmo
gus. išniaustes velėnoie dai
lu ženklą, p-ali būti uždary
tas i kalėjimą ilgiems m.?

Mintvs vijo viena kita. 
Lig šiol mokyklos klasėie 
nrieš akis mes nuolat regė
jome dvi emblemas: juoda

spoksojo į didžiulį Kūjį ir 
Piautuvą, išpieštą baltame 
fone aukštai ant tarybinio 
laiv
vargšas lyg siurbte siurbė 
i sa
žiūrėjo tarsi į dalyką iš ki
to pasaulio, lyg negalėda
mas; patikėti savo akimis, 
kad

o. Atrodo, tas užguitas

ve tą neregėtą emblema,

Bnvn nava sarin pradžia, 
’žprnė dvelkė tokia -nnntai- 
ka. kuria, fain subtiliai iš- 
-rpiškė M K. Čiurlionis. sa
vo navpilraln “Ppva qaris”. 
Ovn Ivcr aidėio ko^Vnkq ro. 
nnčbinniamas. nenusakomas 
o-iedras skambėsvs. Tarn 
krūmu matėsi nražvdusios 
žibutės. Saulė ka tik pate
kėjusi. maloniai šildė ...

Mudu, pora “teenager’- 
rių”, visiškai nepanašių į 
dabartinius tarybinius jau
nuolius, ėjome į mokyklą, 
pasivaikščiodami, ilgesniu 
keliu — krantine, kuri, kaip 
minėjau, tada buvo šviežiai 
išklota žalia velėna. Ir štai 
mūsų akys išvydo, kad ža
lioje velėnoje juoduoja iš
rėžtas didžiulis Kūjis ir 
Piautuvas. Tas ženklas mus 
tiesiog pritrenkė. Panašus 
įspūdis būdavo, kai vėliau 
pamatydavome aukštai me
dyje ikelta raudona vėliava, 
kuriai nuimti policija ligi 
nietu nesurasdavo žmogaus 
ir ii nlevėsuodavo matoma 
kain liepsna tolimai apylin
kei.

Ligi to laiko mums buvo te
kę matyt Kūjo ir Piautuvo 
emblemą, berods tik buržu
azinių laikraščių karikatū
rose. šešiolikos metų jau
nuoliai mažai žinojome apie 
Tarybų Sąjungą, o tuo ma
žiau apie tas idėjas, kurias 
išreiškia jos herbas su pen
kiakampe žvaigžde virš su
kryžiuoto kūjo ir piautuvo. 
Griežta cenzūra saugojo 
mus nuo bet kokios infor
macijos- Mes tik žinojome, 
kad už raudonos vėliavos 
iškėlimą, o taip pat ir už 
Kūjo ir Piautuvo demons
travimą gresia kalėjimas.

Kalėjimas užKūjį ir Piau
tuvą! Vadinasi, tai nusi-

roonnW’Vnc Tinv-Tia i Vnriiinc 
atsigręžę rvtais. nrieš nir- 
ma namoka. kalbėdavome 
maldą. Herbe raitelis, užsi
mojęs kardu, šuoliuoja i 
prieki, bet ant jo skvdo ir
gi kryžius. tik kiek kitoks
— su antra “krvžiavone.” 
toks kain pravoslavu.

Ir mintyse iškyla visa ta 
raizgalynė, kuria mums ka
lė i galvas kapelionai nuo 
pat mažens per tikybos pa
mokas. Kryžius — kančios 
simbolis. Kančios vardan 
ko? Vardan ko ta kančia?
— klausėme mes save ilgai 
po to. Kad išvengtume pra
garo! Slinks amžių amžiai, 
o jūs vis degsite ugnyje! — 
girdėjome dvasininko žo
džius. Kokiu šiurpiu gąsdi
nimu jie mums skambėjo! 
Mūsų jaunos sielos troško 
aukotis, atlikti ką nors kil
naus. o čia mus gąsdino. 
Ir kain mes koktėjomės tuo 
gąsdinimu!

Už ka mus reikėjo gąs
dinti? Kad mes troškome 
mokytis, daugiau žinoti, 
tarnauti tėvynei, ką nors 
išrasti, sukurti... O juk 
katekizacijos pamokos sep- 
tvnerių metu vaikams pra
sidėdavo o’asdinimais: nra- 
garo, velnio, sieros katilo 
gąsdinimais.

Mumvse slynėio stiprus 
altruistinis pradas: nadėti 
tėvams, draugams, silnnes- 
niem's. Mnnis inokinod bu
vo f.i o craqdimmai. Na ir boa 
kad mas degsime, kad tik 
ką didingo atlikus! Bet 
maldų kartojami žodžiai 
bruko juodžiausią egoizmą: 
“Viešpatie, pasigailėk ma
nęs nusidėjėlio! Viešpatie, 
suteik man malonių!” Vis 
man, man ir man ! Aš turiu

tai regi iš tikru iu.
aš bandau spėti. kiek 

tančiu o gal milijonu 
ių pasikartoja panašus 

dramatiškas Kūio ir Piau- 
j emblemos “atradimas” 
se kraštuose, kur šios

tūk 
svk

tuv 
tuo 
emblemos nupiešimas reiš
kia
Kokią minčių virtinę ji su
žadina užguituose, suklai
dintuose protuose, kokia di
džią idėjinę tiesą ji atsklei
džia jauniems žmonėms, ku
riuose pasireiškia stiprus 
įgimtas troškimas darbu ir 
kov

valstybinį nusikaltimą?

a pakeisti pasaulį, pada- 
jį šviesų ir gražų vi

ris.
. r* kokia puiki tarybinės 

dailininkės V. Mu chinos 
skulptūra, vaizduojanti ver
žlią mergaitę ir vaikiną, ku- 

laiko ryžtingai iškėlę 
kryžmai sudėtus Kūji ir 
Piautuva lyg koki stebuk
linga idėjinį švyturį. Šis 
ženklas sup-laustai ir pap
rastai išreiškia načią esmę 
nauiosios moralės, kuria 
ateityje gvvens žmoniia.

J. Subatavičius 
nius, 1960.VIII.3

sier
I

Vii

Philadelphia, Pa.
Dramatiškas nuotykis
Prieš keletą s a v a. i č i ų 

“Laisvėje” buvo skelbta 
LLD 10 kuopos ruošiama 
pramoga Al. Merkio salėje 
spalio 29 d. Ir štai, paren
gimui artėjant, vieną anks
tyvą rytą R. Merkis tele
fonu man praneša, kad jo 
žm
Merkienė ligoninėje. Paren
gimo komisijoje jis nega
lės

onos širdis sušlubavo,

veikti.
Prašė “Laisvėje” pa
kibti parengimo atšauki- 
į. Taip ir padaryta. Už 
ros dienų vėl suskamba 
efonas. Pakėlęs ragelį 

išgirstu Merkio verkiantį 
są, kad per suvirs pus

šimtį metų buvusi jo gy
venimo draugė Elena jau 
mir...

sk< 
ma 
PO 
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DROŽLŽIŲ PLOKŠTĖS EKSPORTUI

Toli už mūsų šalies ribų nusitiesė Klai
pėdos bandomojo eksperimentinio medienos 
medžiagų kombinato produkcijos maršrutai. 
Čia pagamintas medienos drožlių • plokštes 
noriai 'perka ir gerai vertina Anglija, Belgi
ja, Olandija, Islandija ir kitos užsienio ša
lys. šiemet įmonė pagamins eksportui 10 
tūkstančių kubinių metrų drožlių plokščių— 
beveik dvigubai daugiau, negu praėjusiais 
metais.

Nuotraukoje į vagonus kraunamos me- 
diejnos drožlių plokštės, skirtos eksportui.

Alg. Brazaičio (ELTOS) nuotrauka

RAIBĖ IR EŽIUKAS
Kur kopūstų lapai lūžta, 
Įsitaisė Raibė gūžtą 
Ir ketvirtą dieną čia 
Dėjo kiaušinius slapčia.

Žiū Dalytė penktą dieną: 
Kiaušinėlio — anei vieno...
Tik aplinkui daug lukštų, 
Daug lukštų, gelsvų, baltų...

Susirūpinus Dalytė
Pasikviečia senelytę:
—Pasakyk, kas daros čia?!
Kas išgėrė juos vogčia?..

Senelytė greit atspėjo:
— Darbas šeško — niekadėjo!
Oi, reikėtų jį nutvert
Ir gerai lazda išpert!

.. .Dvi dienas vėl Raibė dėjo...
Dvi dienas Dalia budėjo... 
Trečią gi — vaje, vaje!
Randa pūpsant gūžtoje...

Ką suranda — šešką rudą?
Ne! —
Ežiuką lėto būdo 
Kiaušiniuotu snukučiu 
Po kopūstalapiu plačiu.

Pertų jam Dalytė kailį, 
Bet ežiukas geras, — gaili. 
Dar paglostytų švelniai, 
Jei nedurtų kailiniai...

Tu gi, Raibe,—po šimts plynių !— 
Neslapstyk visur kiaušinių.
Dėk pašiūrėj, ir tada 
Neištiks tavęs bėda.

Pr. Raščiųs (“Liet. Pionierius”)

Philadelphiečiai gali di
džiuotis savo skaitlingumu 
prieškariniame žygyje spa
lio 21 d; šalies sos t i n e j e 
Washingtone. Radijo-tele- 
vizijos komenta toriai ir 
komercijos spauda pripa
žįsta, kad anksti 21-os ry
tą net 45 pilnutėliai busai, 
du traukiniai ir dar srau
tas privačių mašinų išvyko. 
Jų manymu, demonstrantų 
išvyko daugiau kaip 5,000. 
O Moterų už taiką apskai
čiavimu, demonstrantų iš 
Philadelphijos išvyko arti 
dešimt tūkstančių.

Mūsų mieste judėjimas 
prieš Vietnamo karą vi
suomet didelis. Čia jaunuo
liai, šaukiami į kariuomenę, 
dažnai sudegina šaukimo 
(drafto) kortas, piketuoja 
ėmimui į kariuomenę ir lai
vyną militarines įstaigas. 
Jaunuoliai dažnai susire
mia su policija, kai kurie 
suimami, kalinami. Tenka 
girdėti suimtųjų išsireiški
mus, kad jie pasirenka ge
riau būti kalėjime, negu 
Vietnamo ra i s t u o s e iki 
juosmens vandeny brai
džioti aukštyn iškėlus šau-

Pregresas
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Užuojautos laiškai, 
telegramos

MIRUS ROJUI MIZARAI

Brangūs Draugai:
Argentinoje leidžiamo laikraščio “VAGA” kolektyvo, 

skaitytojų ir laikraščio rėmėjų vardu išreiškiame kuo giliausių 
užuojautą: Ievai Mizarienei, “Laisvės” kolektyvui ir viso JAV 
pažangaus judėjimo veikėjams netekus mylimo žmogaus — 
“Laisvės” redaktoriaus, rašytojo, kalbėtojo, agitatoriaus ir 
nenuilstamojo švietėjo Rojaus Mizaros.

žinia apie jo mirtį skaudžiai užgavo ir Argentinos lietu
vių pažangiąją koloniją. Rojus Mizara-Rasoda buvo pirmu
tinis lietuvis Argentinoje, kuris niekad nerūdijama plunksna 
parašė auksinėmis raidėmis pirmąsias mūsų laikraščio “Ryto
jaus” eilutes. Nuo tada, nuo Mizaros atsilankymo į Argen
tina dienos, jo pasėta rasoda auga, neatbodama nuolatinių 
audrų, kurias turime pergyventi šioje šalyje. Būkite, drau
gai tikri, kad pasiųsdami jį į Argentiną prieš 40 metų neapsi
rikote. Jo pėdsakai Argentinoje niekad neužžels. Rojus mūsų 
tarpe niekad nemirs. Neišdildomi jo nuopelnai ir taurus jo 
gyvenimas liks veidrodžiu mūsų eilėse.

Tad, brangūs draugai, šį nelauktą Jums smūgį dalinamės 
pusiau. Didžiausią jam paminklą statysime darbu ir pasi
ryžimu taip, kaip jis gyvendamas troško.

“VAGOS” Kolektyvas ir Grupė Draugų 
Buenos Aires, Argentina

________________ LAISVE

Skaitlingas kovos 
paminėjimas

Antradienis, Spalio (October) 31, 1967
. .................................  ' .......................—■■■■' .. .. .—u.

Brangūs Draugai!
Sužinota, kad š. m. rugsėjo mėn. 23 d. JAV-ose staiga 

mirė ilgametis visuomeninis veikėjas, rašytojas, politikas ir 
laikraščio “Laisvės” vyriausias redaktorius, drg. Rojus Mizara.

Urugvajaus Lietuvių Centras ir laikraštis “Darbas” dėl 
Rojaus Mizaros mirties su giliu liūdesiu nuoširdžiai reiškia 
užuojautą jo žmonai Ievai Mizarienei, visiems artimiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems, taip pat ir laikraščio 
“Laisvės” personalui.

Urugvajaus Lietuvių Centro Valdyba
Sero Skyriaus Valdyba
Moterų Skyriaus Valdyba
Laikraščio “Darbas” Redakcinė,Kolegija

Dear Eva:
I was sorry not to be able to attend the events honoring 

Roy. I want you to know how much wd admired the abil
ities of his mind and his steadfastness.

I know you will continue the work you and Roy have 
been engaged in together. Perhaps my most vivid memory 
of Roy will be seering him at my gallery looking at my paint
ings and taking notes for the article hel later wrote. I re
member all my artist friends who noticed him and whispered 
to me: Who is that distinguished man? They were im
pressed by the sight of this man with the large head and 
the intense blue eyes under bushy eyebrows.

Thejy felt he must be someone important. HE WAS!
Sincerely,

May Stevens (Baranikienė)

Brangus Petrai (šolomskui)
Mane labai sukrėtė per televiziją žinia-mirtis visiems 

lietuviams progresyviams brangaus ir artimo draugo, bičiulio 
Rojaus Mizaros.

Jeigu kartais pasisektų susitikti jo našlę, Ievą Mizarie'nę, 
paspausk jai ranką, perduok nuo manęs kuo širdingiausius 
linkėjimus.

Pažangieji lietuviai neteko vieno iš aktyviausių naujo
sios gadynės žmogaus. Rodosi taip neseniai, man dar gyve
nant, Nashua, N. H., nebeatsimenu gerai ar tai 1912 ar 1913 
metais, Rojus pas savo brolį į tą ipatį miestelį buvo atvažia
vęs. Atsimenu, abu broliai atsilankydavo į mūsų jau senokai 
gyvuojančių lietuvių darbininkų kuopų susirinkimus.

Petrai, prisiųsk man vieną iš vėlesnių laikų Rojaus išleis
tą knygą. Gaila, kad Mizarams būnant Lietuvoje, nė vieną 
kartą neturėjau progos su jais susitikti. . .

Antanas M. Tekorius
Bargždžių kaimas, Telšių rajonas

Gerbiama Ieva Mizarienei
Gerą, gražų lietuvišką darbą padarei, kad savo mylimo 

mirusio vyro kūną palaidojai krematorijoje.
Su Tavo vyru, Rojum Mizara, į pirmą pažintį suėjau 

1920 metais ir nuo to laiko per visą jo gyvenimą palaikiau 
draugiškus ryšius. Tai buvo geras, protingas, progesyvus žmo
gus. Gaila, labai gaila man jo. Mat, ta mirtis greitai, joja 
kaip raita,—senus, jaunus, visus lygiai piauna.

Neverk, neliūdėk, būk sveika, graži ir linksma...
Viso gero linkėdamas,

Antanas Bačėnas
Bexley, Ohio

Mieli draugai:
Noriu ir aš prisidėti su keliais žodeliais užuojautos Ievai 

Mizarienei, artimiems ir draugams mirusiojo Rojaus Mizaros. 
Tai buvo nepailstantis spaudos ir literatūros veikėjas.

Kai vėjas pradėjo nešti nuo medžių lapus, tai ir mūsų 
mylimą draugą mirtis nunešė į kapus. Nors gaila, sunku 
tikėti, kad taip įvyko, bet liekame su ta žinia, kad Rojaus 
palikti darbai niekados nepražus.

S. Kutelis, Waterbury, Conn.

LLD 91 kuopa, Phoenix, Arizona, prisiuntė per sek
retorių Stanley T. Straukas užuojautos kortelę ir $10. šie 
pinigai irgi perduoti LLD Centro knygų fond an. širdingai 
dėkoju LLD 91 kuopai.

($25 auką pervedu Lietuvių Literatūros Draugijos kny
gų fondam Žinau, kad Rojus labai įvertino knygų leidimą, 
kur ne viena ir jo knyga buvo išleista. Tariu širdingą ačiū 
mieliems Dobiniams ir Sinkevičienei.

Ievai Mizarienė

Spalio 15 d. brooklyniečiai 
paminėjo Antano Bimbos 
bylos laimėjimą, skaitlingai 
prisikim š d a m i “Laisvės” 
svetainėje. Iš tikrųjų, žmo
nių atvyko iš arti ir toli 
daugiau, negu ta salė tal
pina. Gal neklysiu sakyda
mas, kad ne visiems atvy- 
kusiems teko dasigauti į sa
lės vidų. Daug pastangų 
reikėjo iš paminėjimo ren
gėjų, kad patenkinti visus 
atvykusius vietomis - viduje 
svetainės ir valgių pietavi
me. Ilgai atsiminsime tokį 
gausų žmonių atvykimą pa
minėjimui laimingos kovos 
už žodžio laisvę ir demo
kratiją. " . ,

Daugeliui jaū žinoma, kad 
prieš dešimt -Inetų taip va
dinamame House Un-Ame
rican Activities komitetas 
reikalavo atimti pilietybę iš 
Antano Bimbos, “Laisvės” 
redaktoriaus. Paskiau tas 
valdiškas komitetas užvedė 
net ir bylą teisme ir per 
ketverius metus dėjo pa
stangas nupilietinti Bimbą 
tikslu, kad žodžio laisvės 
priešai galėtų lengvai iš
ginti Bimbą iš šios šalies 
taip, kaip jiems pasisekė 
pasiekti panašių dalykų su 
kitais žodžio laisvės ir de
mokratijos mylėtojais.

Tas Neamerikinės Veik
los komitetas užmojį nupi
lietinti Antaną Bimbą rėmė 
tuo, kad Bimba išėjęs prieš 
Amerikos valdžią, kriti
kuodamas ją karo vedime 
Korėjoje, nors ta Bimbos 
kritika pasireiškė penkeri 
metai po Korėjos karo. 
Kitas dalykas, kuriuo tas 
pats komitetas rėmėsi, tai 
kad Bimba būk gavęs Ame
rikos pilietybę apgavingai, 
nes jis būk paslėpęs tą 
faktą, jog jis buvo areš
tuotas vartojime žodžio 
laisvės 1926 metais Massa
chusetts valstijoje, kalbėda
mas apie reikalą, surištą su 
dievo buvimu ar nebuvimu. 
Bet tas paskutinis tvirtini
mas buvo paties to Ne- 
merikinės Veiklos komiteto 
neteisingas, nes to arešto 
laiku didelė eilė vietinių ir 
kitų laikraščių pranešė pub
likai apie Bimbos areštą, 
tai todėl niekas nebuvo sle
piama, kai jis reikalavo 
Amerikos pilietybės.

Toks to vadinamo Nea
merikinės Veiklos komiteto 
pasikėsinimas ant žodžio ir 
demokratijos laisvės sukėlė 
pasipiktinimą pas daugelį 
Amerikos piliečių — kaip 
eilinių, taip ir labai įžymių 
piliečių — kunigų, advoka
tų ir mokslininkų. Todėl 
tuojau tvėrėsi gynimo ko
mitetai tarp Amerikos lie
tuvių ir jungėsi sykiu i ko
vą su pastoviu Ameri
kiniu Sveturgimių Gynimo 
komitetu apginti Antano 
Bimbos pilietybę.

Brooklyno lietuviai sutvė
rė Bimbos pilietybės gyni
mui komitetą. Jį sudarė 
sekanti asmenys: Bronė 
Keršulienė, Jonas Grybas, 
Klemensas Briedis, Povilas 
Bečys, Jurgis Varesonas, 
Vera Bunkienė.

Juozas ir Ona Staneliai iš Short Hills, N. J., irgi su 
užuojautos laiškeliu prisiuntė $15. Pinigai perduoti LLD Cent? 
ro knygų fondam Dėkoju.

Ieva Mizarienė

leva Mizarienė
Dear Evą:

We were shocked to hear of Roy’s untimely death.
We send our sincerest sympathy.
In lieu of flowers, please accept this small token for 

whatever purpose you think Roy would have liked best.
Love,

Al, Mary and Christina Dobinis
and 'Ursula Sineus

Cambria Heights, N. Yk

Dabar, kaip girdėjome 
šiame pokylyje, Bimbos pi
lietybės gynimo komiteto 
pranešimą, skambėjo net 
fantastiškai, kaip žmonės 
stojo ginti Bimbos pilietybę 
ir žodžio laisvę, demokrati
ją. Bronė Keršulienė, ko
miteto iždininkė, pranešė, 
kad suplaukė net arti de
šimt tūkstančių dolerių 
Bimbos pilietybės gynimui.

Po trejų metų griežtos 
kovos sustabdyti A. Bim? 
bos nupilietinimą, buvo su
daryta delegacija, kuri nu
vyko į Justicijos Departa
mentą reikalauti, kad bū
tų išmestas pasikėsinimas 
Bimbą nupilietinti. Delega
ciją sudarė: Metodistų vys
kupas J. Wesley Lord, dr. 
Paul Lehman, Auburn Te
ologijos profesorius kun. N. 
Ellsworth Bunce ir Rojus 
Mizara.

Ypatingai pažymė tina, 
kad gynimo komitetas pra
nešė, jog Rojus Mizara dė
jęs kuo didžiausias pastan
gas, kad A. Bjmba nebūtų 
nupilietintas, kuo daugiau
sia dėl to, kad apgynus ant 
visados laisvę ir demokra
tišką žodį Amerikoj.

Neturėdamas nenuginči
jamų pagrindų Antano 
Bimbos nupilietinimui, ša
lies Justicijos Departamen
tas panaikino bylą prieš 
Bimbą, nestodamas į teis
mą.

Bimbos pilietybės apgyni
mo komitetas turėjo nema
žą problemą surasti tokį 
advokatą, kuris galėtų ir 
turėtų norą dėti visas pa
stangas išnagrinėti visus 
šalies konstitucijos įstaty
mus, kurie apgina piliečių 
pilietybę. Komitetui pasi
sekė surasti tokį advoka
tą—Ira Gollobin.

Pats Antanas Bimba kal
bėdamas pareiškė, jog Ira 
Gollobin pasirodė savo ga
bumais ir darbštumu netu
rinčiu lygaus. Todėl jis už
sipelnė širdingiausią padė
ką ir aukščiausią pagarbą 
iš tų, kurie buvo įvelti į šią 
nupilietinimo bylą. Jei ne 
tokie šio advokato gabumai 
ir jo nenuilstamos pastan
gos, tai gal šios bylos, li
kimas būtų buvęs kitoks.

Tiesa, kalbėdamas pats 
advokatas Ira Gollobin sa
kė, kad apginti teisme to
kią asmenybę, kaip Antaną 
Bimbą ir už tokį neva 
prasižengimą, kokį jam pri
metė, buvus pačiam advo
katui didelė garbė. O lai
mėjimas tos bylos jam su
teikęs beribį pasitenkinimą. 
Bet sykiu jis pastebėjo, kad 
jei nemasinė žmonių para
ma moraliai ir piniginiai, 
tai tokia grynai politinio 
pobūdžio byla galėjo leng
vai kitaip užsibaigti. To
dėl advokatas Gollobin stip
riai pabrėžė, kad, jei nori 
ką politinio laimėti, — turi 
už laimėjimą be sustojimo 
kovoti.

Nors mus brooklyniečius 
Rojaus Mizaros mirtis su
krėtė taip, ypatingai ma
ne, kad vis dar neatgauna- 
me natūralaus stovio, vie

nok rengėjai šio laimėjimo 
atžymėti bandė suteikti 
mums pasitenkinimo jaus
mą menine programa. Po 
ramaus sustojimo pagerbti 
mūsų visų ypatiško miru
sio draugo — Rojaus Miza
ros — pradėjome išklausy
ti gražių dainų.

Gražiai, labai gražiai pa
dainavo Nelė Ventienė, pir
miausia.

Amelia Jeskevičiūtė- 
Young visus sužavėjo Wal- 
terio Žuko kompozicija.
-Victor Becker gražiai ati- 

dainavo — net su komedi
ja 1— “Kalvis” ir “Oi, lau
kiu ...”

“Ramunėlė” tikrai žavė
jau ti daina, o jei ją dai
nuoja B r o o kly no Aido 
Moterų kvartetas, tai du- 
beltavai ji žavėjanti! Ją 
klausydamas paskęsti sva
jonėse. ..

Kvartetą sudaro Nelė 
Ventienė, Nastė Buknienė, 
Ona Čepulienė, Kastancija 
Rušinskienė.

Milidred Stensler sėkmin
gai akomp anavo visiems 
balso artistams.

Tenka padėkoti Victorui 
Beckeriui už suteikimą 
garsiakalbio. Tas instru
mentas daug pagelbsti gir
dėjimui kalbų ir dainų.

Tame reikale mes brook
lyniečiai kiek apsileidę. Či- 
kagiečiai Mildos name ne
atlieka nieko i be garsiakal
bio. Man patiko ta jų tai
syklė.

Sunkiausią ir didžiausią 
darbą atliko šioje laimingo 
atžymėjimo sueigoje valgių 
prirengė jos ir padavėjos. 
Juos gamino Kaziūnė Čei
kauskienė, Helena Siaurie- 
nė ir Julija Lazauskienė. 
Padavinėjo K. Rušinskienė, 
O. Čepulienė, M. Šukaitienė, 
B. Briedienė.

Pirmininkavo Klemensas 
Briedis.

A. Gilman

Bridgeport, Conn.
Dainas mylintieji lietu

viai plačiai pažįsta Hart
fordo Laisvės chorą, kuris 
per 40 metų linksmina, lie
tuvius gražiomis liaudies 
dainomis. Už tą gražų dar
bą Connecticut vals t i j o s 
lietuviai chorą pamylėjo. 
[Užtat LDS 74 kuopa, su pa
galba ir pritarimu LLD ir 
apskričių, spalio 22 d. su
rengė chorui pagerbimą, 
kuris pilnai pavyko. Sve
čių buvo daug — pilnutė 
svetainė, daugiau negu ti
kėtasi. O darbščiosios gas- 
padinės pateikė skanius 
pietus, šeimininkai pavai
šino pieneliu. Svečiai valgė 
ir dainavo, o Laisvės choras 
ir Worcesterio choro solis
tai atliko dainų programą. 
Programa buvo trumpa, 
bet žavėjanti, labai įvairi. 
Buvo girdėta iš publikos, 
kad visi buvo pilnai paten
kinti.

Lapkričio 19 d. Hartfor
do lietuvių Moterų klubas 
rengia pietus 157 Hunger
ford St., Hartforde. Gas- 
padinės prašo svečius ne- 
sivėluoti, būti 1-ą valandą. 
Pelnas skiriamas spaudai.

J. Strižauskas

PRAŠO “ATŠALTI”
New York. — Amerikos 

delegacijos Jungtinėse Tau
tose pirmininkas Arthur 
Goldberg prašo tuos, kurie 
ginčijasi dėl Vietnamo ka
ro, “atšalti,” “rimčiau” tą 
didelį klausimą debatuoti. 
Žinoma, šitokiuo “atšali
mu” pasinaudotų tiktai ka
ro šalihirikat
/

Ginčas dėl filmo apie 
padėtį ligoninėje

Bostonas. — Visas [Mas
sachusetts valstijos seime
lis slaptai susirinko pama
tyti filmą “The Titicut Fol
lies.” Tai iš tikrųjų baisus 
filmas. Jis parodo pasibai
sėtiną padėtį Masachusetts 
valstijos protinių ligų ligo
ninėje Bridgewateryje. Fil
mo parodymas ima 84 mi
nutes.

Reikia žinoti, kad šį fil
mą rodyti Massachus e 11 s 
valstijoje buvo uždrausta. 
Bet jis buvo nuvežtas ir 
parodytas Vakarų Vokieti
joje. Jis ten net laimėjo 
filmų fest i v a 1 y j e pirmą 
premiją.

Dabar visoje valstijoje 
užvirė karščiausios diskusi
jos. Tuo būdu įstatymų lei
dėjai nutarė patys filmą 
pamatyti ir paskui spręsti, 
ką su juo daryti. Reikia 
atsiminti, kad valstijos gu
bernatorius (Mr. Volpe) 

FRANK YAKSTIS
£67Mirė rugsėjo 2, 1

ROJUS MIZARA
Mirė rugsėjo 23, 1967

Mano nuoširdi užuojauta vi 
draugų žmonoms Anne Yakstis 
nei. Ištvermės joms jų liūdesib valandoj.
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ROJUI MIZt*
Mūsų LDS 142 kuopos nariai 

burgh, Pa, reiškia užuojautą 
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ROY MIZA
The love of life . . .

You gave to all

Richard anc Irene Janulis
Holden, M ass

Mirus

ROJUI MIZARAI
jo žmonai IevaiReiškiu širdingą užuojautą 

ir jų giminėms.

respublikonas, o valstijos 
seimelio daugumą sudaro 
demokratai. Tai vieni ir 
kiti nori iš šio filmo pasn-į 
daryti “moralinio” ir polii 
tinio kapitalo.

New York. — Senatorius 
Javits sakosi šių metų pa
baigoje vyksiąs į Pietų 
Vietnamą pasižiūrėti karo 
eigos.

Singapore. — Salos prem
jeras Lee, kuris remia 
amerikiečių militarinę in
tervenciją, reikalauja, kad 
Amerikos armija nesi ruoš
tų greitai išsitraukti iš 
Vietnamo.

M a s 
“Pravd; 
rikos v; 
j imas 
monstr 
vaitgal 
rodo vyriausybės bijojimą 
savo žmonių.

kv a . — Dienraštis 
a” sako, kad Ame- 
yriausybės susidoro- 
su prieškarine de
ad j a praėjusį sa- 

Washingtone, pa-

•šminėtų gerųjų 
ir Ievai Mizarie- 

s. A. Philipse
Stamford, Conn.

Vi icent Žabui
Detroit, Mich.
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Istorine diena už taiką
Šilta įr graži spalio 21- 

ifrji diena pasiliks Amerikos 
istorinė diena už taiką. Iš 
šiaurės ir pietų, iš rytų ir 
vakarų suvažiavo į Vašing
toną demonstrantai pasisa
kyti už taiką, išreikšti pro
testą prieš Vietnamo karą. 
Tie, kurte negalėjo ten nu
važiuoti, sudarė taikos ei
senas kituose didžiuosiuose 
miestuose. Šūkiai už taiką 
nuskambėjo per visą Ame
riką.

Teigiama, kad į Vašingto
ną suvažiavo daugiau kaip 
šimtas tūkstančių žmonių, 
daugiausia jaunimo; anot 
spaudos, tik kur - ne - kur 
matėsi senesnių, žilagalvių. 
Susirinko visi klonyje tarp 
Vašingtono ir Linkolno pa
minklų, kur baltavo plaka
tai su šūkiais: “Stop Legal 
Murder,”1 “Stay Alive,” 
“Abe Lincoln still in USA,” 
“We March to Pentagon.” 

^Ten susirinko tūkstantinė 
minia pareikšti nepasiten
kinimą vyriausybės užsie
nio politika Pietryčių Azi
joje — prieš tą baisųjų ka
rą Vietname. Buvo ir lie
tuvių. Nuvažiavo ir New 
Yorko Moterų Klubo dele
gatės: A. Rainienė, I. Bim- 
bienė ir H. Feiferienė. Klu
bo pirmininkė Ieva Miza- 
rienė tokių žygių neaplei
džia, bet gaila, sveikatai 
s u š 1 u b avus, ji buvo pri
versta pasilikti namuose. 
Tokioje minioje sunku ką 
pamatyti, bet pastebėjau 
Nelę ir Povilą Ventus, Ve
rutę ir Praną Budrionius, 
Zeikienę su anūke ir Rudol
fą ir May Baranikus.

Antrą valandą popiet 
va dėjo grupuotis eisenos 

rfuo Linkolno Memorialinio 
paminklo link Pentagono. 
Pirmoje eilėje tarp vyriau
siųjų organizatorių ėjo 
drąsus jaunuolis, aukštai 
iškėlęs Taikos Fakelą 
(Peace Torch), kurto pra
džia labai įdomi ir svarbi.

Japonijoje, Hirosh i m o s 
mieste, prie žuvusiųjų nuo 
atominės bombos paminklo, 
dega amžinoji ugnis. Rug- 
piūčio 27 dieną, atvešta or
laiviu iš ten liepsnelė į San 
Francisco, ir su ta pačia 
liepsnele uždegtas Taikos 
Fakelas, kuris buvo neša
mas iš miesto į miestą, pa
keliui į Vašingtoną, į tai
gos demonstracijas prie 
Vašingtono ir Linkolno pa
minklų, į eiseną link Pen
tagono durų. Per du mė
nesius grupė žmonių perė
jo apie 200 miestų ir mies
telių, nešdami taikos žibin
tuvą, skleisdami tiesos žodį 
už taiką.

Maršrute dalyvavo žy
miųjų kolegijų studentai 
su reikšm i n g a i s šūkiais. 
Didelis ispanų tautos de
mon s t r a n t ų būrys nešė 
tarp kitų taikos plakatų ir 
Ernesto Che Guevara 
portretą su parašu: “Ven- 
ceremos (Laimėsime). Vi
ve ‘ Donde los pueblos lu- 

4phen” (Lai gyvuoja kovo
janti liaudis). Matėsi kele
tas Jungtinių Tautų mėly
nų vėliavų, plevėsuojančių 
tarp šūkių “Think Peace.” 
Menininkai žygiavo dainuo
dami “Glory, Glory, Hallę- 
luja” ir kitas dainas. Or
ganizacija “Women Strike 
for Peace” subūrė didelę 
grupę, prie kurių ir Mote
rų klubo delegatės marša- 
vo už taiką. Ėjo ir ėjo per 

^tris valandas įvairiausios 
■grupės. Ėjo eilės susikabi

nę po 15 ar 20 asmenų, neš
dami taikos balandžių pla
katus, jie ėjo su ryžtu pa-

reikšti nepasitenkinimą, su 
ryžtu pareikšti taikos troš
kimą ne tik Vietname, bet 
ir visame pasaulyje.

Susirinkusieji prie Va
šingtono ir Linkolno pa
minklų išsilaikė ramiai, ei
sena buvo be triukšmo, tik 
priėjus prie Pentagono, kur 
8,000 kareivių laukė de
monstrantų, įvyko susirė
mimų. Amerikos kariuo
menė kai kuriuos daužė, 
bet tuo pačiu laiku Šiaurės 
Vietnamo žmonės ir Ho 
Chi Minh sveikino visus 
demonstrantus per Hano
jaus radiją, aukštai įver
tindami amerikiečių kovą 
už taiką, už užbaigimą 
Vietnamo karo.

Tai buvo triumfališka is
torinė diena už taiką ne 
tik Amerikoje, bet ir dau
gelyje pasaulio valstybių 
sostinių, kur taip pat vy
ko didžiulės eisenos už tai-

Tą dieną visi keliai vedė 
į tiesą ir taiką, — ir ateis 
diena, kuomet taika pasi- 
skleis po visus pasaulio ke
lius.

H. Feiferiene

Chicago, Ill
Pokalbis su LDS 
prezidentu Januliu

Sužinojom, kad mus 
lankys Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo (frater- 
nalinės organizacijos) pre
zidentas Richardas Janulis, 
tai paskubomis sušauktas 
susirinkimas spalio 21 d.

Laikas nepatogus, bet su
sirinko nemažai narių. Gai
la, kad jaunesnės kartos 
mažai narių galėjo daly
vauti.

LDS antrosios apskrities 
komiteto pirmininkas Geo. 
Montvila iškvietė Janulį 
kalbėti. Iš neilgos Janulio 
kalbos matėsi, kad jis ge
rai permato praeities neku
rtas ydas, dabartines prob
lemas, žino kaip jas spręsti, 
bet yra nemažai sunkumų, 
ypač įveiklinti jaunesnės 
kartos narius dirbti organi
zacijos ugdymui.

Kai kurios kuopos kaž
kaip laikosi “uždara drau
gija.” Susirenka, pasikalba, 
pasivaišina, bet nepaiso ir 
net nenori plėsti organiza
cijos, gauti daugiau narių. 
Janulio manymu, ir man 
taip atrodo, jaunesnės kar
tos nariai geriau padary
tų veikdami kitose kuopose, 
užimdami sekretorių ir ki
tas vietas. Bet jei nori pa
silikti atskirai angliškai 
kalbančių kuopose, tai turi 
jas ugdyti, gauti daugiau 
narių.

Jis rašo apie LDS kiek
viename “Tiesos” numery, 
taip ir dr. Gustaitis. Vi
sas lapas anglų kalba “Tie
soje” daugiau paveikia į 
angliškai kalbančius, bet 
dar neužtektinai.

Jis padarė kai kuriuos 
pasiūlymus.

Po kalbos sekė geros dis
kusijos. Jis padarė ko
mentarus ant įvairių pasiū
lymų. Taip ir baigtas ge
roj nutaikoj susirinkimas.

Pagirtina, kad vykdamas 
į vidurvakarius kitais rei
kalais neužmiršta ir LDS 
reikalų.

ap-

Vilnietis

5 pust

HARTFORD, CONN

’ Rengia L. M. Klubas
Laikraščio “Laisves” naudai

Sekmadienį, Lapkričio 19 d.
157 Hungerford St.---------- Pradžia 1 vai dieną

Dainų programą išpildys svečiai menininkai iš Worces
ter, Mass.— Helen Smith, Irene Janulis, Albert Daukšys. 

Vietiniai: “Laisves Choras ir Elena Brazauskiene.

Kviečiame dalyvauti, gražiai praleisti laiką. Išgirsite 
gražių dainų, skaniai papietausite ir tuo sykiu 

paremsite spaudą.
— Rengimo Komisija

Waterbury, Conn.
Lapkričio (Nov.) 5 dieną, 

1:30 po pietų, bus rodomi 
vėliausi spalvoti filmai iš 
Lietuvos. Rodys Jonas Gry
bas iš New Yorko. Vieta— 
103 Green St., apatinėje 
klubo namo salėje.
' J. Grybas turi partraukęs 

naujų labai gražių spalvo
tų filmų iš Lietuvos. Bus 
visiems įdomu pamatyti.

Prašomi visi “Laisvės” 
skaitytojai ir Literatūros 
Draugijos nariai paagituo
ti savo draugus ir pažįsta
mus pakalbinti pam a t y t i 
tuos gražius filmus.

“Laisvės” skaitytojai, ku
rių prenumerata pasibaigė 
arba jau baigiasi, prašomi 
atsilankyti ir atsinešti pini
gų, tai galėsite atsinaujinti 
prenumeratas, tuo sutaupy
site man daug laiko—nerei
kės man vaikščioti 
bas.

Filmus pamatyti 
me visus lietuvius
terburio ir kitų apylinkės 
miestų. Atsilankę nesigai
lėsite, praleisite laiką sma
giai ir pamatysite gražius 
filmus.

Pereitais metais, kada bu
vau nuėjusi gauti pinigų už 
“Laisvę,” tai skundėsi, kad 
jos sveikata eina silpnyn. 
Atsinaujino prenumeratą ir 
atidavė visas knygas, ku
rias ji turėjo, kad išdalin
čiau kitiems. Gal jau jau
tė kad gyvenimo pabaiga 
artėja.

Ilsėkis ramiai, drauge, 
šios šalies žemelėje, o liku
sioms jos dukterims, žen
tams ir kitiems artimiems 
giminėms gili užuojauta jų 
liūdnoje valandoje.

M. Svinkūniene

Lawrencuje, ‘“Laisvės” pik
nikai jMontelloje ir Wor- 
cesteryje.

Taipgi apkalbėta, kad bū
tų surengtas “slide” pa
veikslų rodymas. Juos pa
rodyti pasižada J. Siurba.

Finansų sekretorius ra
portavo, jog apskrities iž
de randasi $139. Nutarta 
paaukoti po $20 “Laisvei,” 
“‘Vilniai,” “Darbui,” “Liau
dies Balsui” ir sveturgimių 
gynimo komitetui.

Apskrities valdybon vien
balsiai išrinkti tie patys: 
organizatoriumi A. 
Kandraška, iždi ninku R. 
Niaura, finansų sekre
toriumi St. Rainard, nuta
rimų sekretoriumi J. Jas- 
kevičius. Komiteto nariai: 
M. Kazlausk i e n ė , Tama
šauskienė ir Penkauskienė.

Pirm. Geo. Shimaitis 
Sekr. J. Jaskevičius

Susirinkimas
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kp. susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 d., 2:30 v. 
dieną, E. O. U. V. klubo sa
lėje, 12618 Shaw Ave. Pra
šome narius dalyvauti susi
rinkime. Darbuokimės nau
jų narių gavimu.

Kuopos valdyba

po stu-

kviečia
is Wa-

Rugsėjo 28 dieną mirė 
Mary Cipliauskas, žmona 
mirusio jM. Cipliausko. Pa
laidota rugsėjo 30 dieną 
Lietuvių laisvose•kapinėse 
Waterbury, be rel i g i n i ų 
apeigų. Laidotuvių direkto
rius buvo iš Stokes Fune
ral Home. Laidotuvės bu
vo privatiškos.

Velionė gyveno 65 Arnold 
St. Liūdesyje paliko dvi 
dukteris — Mrs. Nellie Že
mėtas ir Mrs. Mary Deli- 
nikaitis, abi gyvena Water
bury. Taipgi paliko ir dau
giau artimų giminių. Jos 
vyras mirė prieš apie dve
jus metus.

Buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje ir atvyko į šią 
šalį prieš daugelį metų. 
Waterburyje išgyveno apie 
45 metus. Buvo laisva ir 
gero būdo moteris. Skaitė 
“Laisvę” per daugelį metų. 
Abu su vyru visada lanky
davo mūsų parengimus kol 
sveikata leido. Per pas
kutinius kelerius metus 
negalavo širdies silpnumu.

Boston, Mass.
ALDLD 7-osios apskrities 

metinis suvažiavimas įvyko 
spalio 22 d. Jį atidarė ap
skrities sekretorius J. Jas
kevičius, raportuod amas, 
kad dalyvauja 6 kuopos su 
23 delegatais.

Suvažiavimo pirmininku 
vienbalsiai išrinktas Geo. 
Shimaitis.

Pereitų metų protokolas 
priimtas.

Apskrities komitetas ra
portavo, jog apskrities ri
bose buvo surengti trys 
piknikai. Apskrities pikni
ką sulijo, tai ir pelną su
mažino. “Laisvės” pikni
kas pavyko, davė gražaus 
pelno mūsų spaudai ir ki
toms įstaigoms.

Kuopų raportai buvo ge
rt — visur veikta gerai. 
Worcesterio kuopa rapor
tavo, kad jos rengtas spau
dai piknikas pavyko geriau
siai, davė gražios paramos. 
So. Bostono kuopa veikia 
gerai, įvairiems reikalams 
sukėlė $200. Norw,oodo 
kuopa sukėlė $160 ir visus 
išaukojo. Lawrencaus ir 
Haverhillio kuopos bend
rai veikia gerai.

Lowellyje, iš priežasties 
vienų narių mirties, o kitų 
išvažiavimo kitur gyventi, 
kuopa mirė. Būtų gerai, 
kad likusieji nariai prisidė
tų prie Lawrencaus kuo
pos.

Apkalbėjus, apskrities ir 
kuopų raportai priimti.

Buvo pasiūlyta ir priim
ta, kad ateinančiais metais 
būtų surengti trys pikni
kai : apskrities piknikas

BROCKTON, MASS.
Draugysčių ir Kuopų 

susirinkimai
Šv. Roko dr-stės susirin

kimas įvyks lapkričio 1 d. 7 
vai. vakare.

Liet. Piliečių klubo susi
rinkimas įvyks lapkr. 2 d.,

Help Wanted Male Help Wanted Male

Philadelphia. — Temple 
Universiteto gydytojai pa
gamino širdies uždarą, ku
ris padeda išgelbėti žmones, 
širdies sutrikimui ištikus.

MIRUS
IEVUTEI NIAURAI

Mirė spalio 17, 1967 m. 
Islington, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui. Bob Niaurai, 
dukrai Franutei ir jos vyrui S. Bedoin ir kitiems 
gimnėms ir artimiesiems.

Marie ir John Koch
S. B. Zavis
J. U. Daugirdai
R. M. Chuladai 
Mr. ir Mrs. Krupp 

— Miami

A. Paukštienė
H. Zakonienė
A. Bečienė
J. M. Kancere
M. F. Kvietkai -

Fla.—

SOCIAL WORK. Immediate open
ing in child welfare agency serving 
Venango County, Pa. (Population 
65,000). Provides services in de
pendent and neglected children in
cluding foster home care, adoptions 
and protective and family services. 
MSW required. Salary from $6.500 
to $8,000. Call or write: Children’s 
Aid Society of Venango County, 35 
National Transit Bldg., Oil City, 
Pa. 16301. 814-646-1283. (80-83)

PRODUCTION
WORKERS

Experience Not Necessary 
Afternoon Shift 

Good fringe benefits.
Apply in person

BUSINESS SUPPLIES CORP.

OF AMERICA
Monmouth Junction, N. J.

(77-83)
Rt. 1

OWN YOUR OWN—Raritan Val
ley Farms milk route in the Tren
ton area. Build a secure future for 
your family by operating your own 
business. Why not be your own boss 
and enjoy outdoor work by operat
ing your own milk route to home 
delivered customers. We are looking 
for a young married man with a 
family. The farms will train you in 
modern selling methods and will help 
you build your business. Call 201- 
725-0687 or 882-0690. (78-84)

Male & Female

ATTENTION. COOK & COOK'S 
Helper, duties include coffee mak
ing and beverage distributing. Stea
dy, reliable. Good pay and benefits. 
Apply in person CANTEEN CORP, 
PMC College, 14th & Chestnut Sts., 
Chester, Pa.

FLORIST

Designer
Experienced 

Main Line Shop 
Call 525-0326.

(79-83)

(79-83)

Excellent Opportunity. WOMAN 
or man and wife to assume light 
duties as housekeeper, cook and 
general handyman. Your own priv
ate cottage with TV. Salary open. 
Call 302-398-8858. (80-89)

Help Wanted Female

BODY openings for METAL 
PAINTERS, ASSEMBLERS 
NTERS HELPERS in new 

irt the area, plus profit 
plan & retiring fund. (At 

2 WEEKS 
WITH PAY, PAID 

AYS, PAID UNIFORMS. 
ANT WORKING COND.
Cavello Auto Body, Inc.
2-1111. (82-84)

AUTO 
MEN, 
& pa: 
air corid.bldg., fully equip. Highest 
wages 
sharing 
no cost to employee.) 
VACATION 
HOLIE. 
PLEAS.

Call 
MA

SALESMEN 
ieed and will payWe

price flor the right man. 
needed, 
per wk 
er pos
expense account, if qualified.
have leads,
vancen.ent,

the right 
No exp. 

$2004300will train. Make 
. Draw when qualified. Buy- 

; tions open with draw, plus
We 

Factor Co. with ad- 
opportunities.
MR. O'BRIEN
LO 4-3782

(82-84)

Call

ACTIVE RETIRED PEOPLE, 
can ea 
and a 
somethling congenial. Explain and 
Sell Ci 
residents. Cable TV has an excel
lent reputation and people will 
Willing

You 
m the extra money you need, 

i; the same time work at

able Television to Vineland

y listen. Phone 609-692-2100.
(82-88)

ATTENTION.
TURE FINISHER, touch

inside and outside. Union
all benefits. Apply HURLEY

Abu susirinkimai įvyks 
Liet. Piliečių Kl. salėje, 128 
Ames St.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks lapkr. 6 d.

Liet. Taut.- Namo Drau
govės susirinkimas įvyks 
lapkr. 7 d., 7 v. v., LT Na
mo kambariuose.

Visuose susirinkimuose 
bus nominuota valdyba 19- 
68 metams. —G. Shimaitis

KRISLAI

CLUBHOUSE 
MANAGER

Very attractive, friendly woman, 
over 25 to rpanage new golf course 
clubhouse, situated in Robbinsville, 
N. J. Various duties include some 
record keeping, collection of greens 
fees, serving light refreshments, 
greeting guests, etc. Interesting and 
diversified opportunity With excellent 
future for right person. Knowledge 
of golf not required. For interview 
appointment, call Miss Virginia 
Smith, c/o —

SHARON COUNTRY 
CLUB

Robbinsville, N. J. (609) 586-7000
(80-84)

furn:
up, burning & repairs on new fur
niture, 
shop,
LIEBMAN WAREHOUSE, 414 N. 
Lawre ice St., Phila., or cap Mr. 
Milton Liebman, WA 5-7331.

(82-86)

Attentiojn!

Exp?rienced or trainees BOAT 
CARPENTRY, 
craft 
alwayt in demand. October 16th is 
the s 
Job t 'aining. 
ly for 
at Pfi 
Philaci 
Egg Harbor, N. J.

Learn the skilled 
of boat carpentry which is

tarting day for paid on-the- 
Come in immediate- 

an employment interview 
cemaker Employment Office, 
elphia Ave. & Duerer St.,

Maker

An

PACEMAKER
CORPORATION

of Alglas, Pacemaker & Egg 
Harbor Pleasure Boats

Equal Opportunity Employer
(82-84)

(Tasa iš pirmo psl.)
Komercinė spauda plačiai 

kalba apie Tarybų Sąjungos 
nutarimą pasistatyti vidutinio 
dydžio lėktuvnešį. Tokio lai
vo, ant kurio galėtų nutūpti 
ir nuo jo'pasikelti kariniai 
lėktuvai, socialistinė šalis ne
turėjusi.

Kodėl toks laivas dabar sta
tomas? Kodėl Tarybų Sąjun
ga tokių lėktuvnešių pirmiau 
nestatė ?

Ar pasimokė iš vėliausių 
įvykių ryšium su Vietnamo 
karu ? j

Visaip kalbama, bet iš pa
čios Tarybų Sąjungos lūpų kol 
kas nieko nesigirdi.

Kaip žinia, Jungtinės Vals
tijos turi 9 laivus helikopte
riams vežioti, nuo kurių gali 
pasikelti ir ant jų nusileisti. 
Ir turi net 28 didžiulius lėk
tuvnešius, ant kurių nusileisti 
ir nuo kurių pakilti gali did-, 
žiausi kariniai lėktuvai, šiame 
kare kaip tik nuo tokių laivų 
Amerikos lėktuvai pasikelia ir 
bombarduoja š. Vietnamą.

Baigėsi Fordo kompanijos 
darbininkų streikas. Laimėjo 
streiką New Yorko miesto ir 
kai kurių kitų miestų moky
tojai. Įvairiose šalies dalyse 
streikuoja sunkvežimių vai
ruotojai.

Bet tai vis streikai geriau
siai uždirbančių žmonių.

Kaip su desėtkais milijonų 
neorganizuotų ir mažiausiai 
apmokamų darbininkų ?

Apie juos tyli profesinės są
jungos (mūsų darbo unijos). 
Teisingas senas posakis: “So
tus alkano neužjaučia”. ,

Excellent Opportunity.
PRINTING PRESSMAN

Exp. on Kluge or Heidelberg. 
Steady employment. Modern North 
Philadelphia plant. Benefits. Apply:

A. POMERANTZ & CO.
2852 Memphis St., Phila., Pa.

GA 5-3850 (82-89)

Excellent Opportunity
DRAFTSMAN, Structural & En
gineer, with bridge experience. Sa
lary commensurate with experience.

Call 1-287-7856 ar 1-287-7361
(82-84)

FORTY FORT BLOUSE. Sewing 
Machine Operators on blouses.
Call Factory. FORTY FORT.

717-287-9703
After 4 PM, call HARVEYS LAKE, 

639-5884.
(82-88)

ATTENTION! RADIOLOGY Tech
nician for X-Ray dept. Starting sal. 
$6,000 up, depending on qualifica
tions. Teachihg exp. desirable. Con
tact Dr. H. Reinhart, Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500.

(80-87)

ATTENTION. Dining room. Help. 
Some cooking. Pleasant working 
conditions. Age no barrier, can 
live in or out. References required. 
Call MR. SCHMIDT. 215-696-1531.

(82-84)

Bostonas.—William Baird 
rastas kaltu sulaužyme 
Massachusetts valstijos 
įstatymo, kuris draudžia 
negydyt o j u i platinti prie
mones, kaip apsi saugoti 
huo nėštumo. Byla eis i ša
lies Aukščiausiąjį Teismą.

Easton, Pa.
Padėka

a, tai ir sukako man 
io 25 d. 85-as gimtadie- 
r šiemet daug sveikini- 

Pirmas mane
eikino R. Mizara (jau 
), vėliau Andrulis,

nis, 
mų gavau, 
pasv 
mięs
sveikino ir “Vilnies” štabas. 
Dar 
Cent 
rienė 
kalif 
daug kitų sveikinimų laiš
kais 
sveikino ir asmeniškai.

vėliau sveikino LLD 
ro sekretorė L Miza- 
, L. Kavaliauskaitė, 
orniečiai K a r o s ai ir

ir atvirukais. Kiti

Visiems už sveikinimus 
dėkoju iš širdies gelmių.

Da r vėliau sellersvilliečiai 
anauskai surengė pik- 
savo rezidencijoje. Su-

Ram 
niką 
važiavo daug svečių ir visi 
sveikino mane 
gimt 
nė per garsiakalbį pasvei
kino 
atsil
tė Meletą svečių prie gar
siakalbio. Visi sveikino ma
ne 
dain

Dėkoju visiems iš širdies 
gelir

su 85-uoju 
adieniu. Ramanauskie-

i svečius ir padėkojo už 
inkymą, taipgi pakvie-

su gimtadieniu ir su- 
avo “Ilgiausių metų.”

ių!

setts 
rius 
atei'1 
d. b 
paja 
mas

L. Tilvikas

Bostonas. — Massachu- 
valstijos gubemato- 

Volpe pareiškė, kad su 
ančių metų sausio 1 

taksai nuo 
Koks tas pakėli- 

bus, nepasakė.

imančių m 
bus pakelti 
jarnų. Kol

i

O& t y
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Paskutinis pasimatymas 
su Rojum Mizara

Rojus Mizara gyveno vi- negu tokie, kaip mes. Tas 
są savo veiklųjį visuome- tau pagelbės geriau žinias 
nišką gyvenimą Brooklyne, rinkti. Pačioje konvencijo- 
su mažomis išimtimis .

Aš irgi išgyvenau tą pa
tį laikotarpį Brooklyne, ir
gi su mažomis išimtimis. 
Todėl mudviem teko pasi
matyti dažnai per tą pusę 
šimto metų. Mat, mudvie
jų idealas buvo tas pats, 
tai ir mudviejų visuome
niškoji veikla buvo panaši 
viena kitai. Kur jam pa
sitaikė būti, dažnai jis ma
tė mane. Kur man pasitai
kė būti, dažnai mačiau aš 
ji-
' Per visą tą pusšimtį me

tų vis turėjome ir kokį nors 
kontaktą kokiu nors visuo
menišku poreikiu. Mat, aš 
per ta patį laikotarpį bend
radarbiavau progresyvioje 
Amerikos lietuviu spaudo
je— pirmiau piešimu, o vė
liau raštu. O R. Mizarai bū
nant “Laisvės” redaktoriu
mi, aš būtinai kartais turė
davau reikalo pasimatyti su 
juo. Tai ir pasimatydavo-

Rojus Mizara. 
darbas; būsi

rimta ir atsa- 
Reikia pamislyti.

me...
Rojus dažniau ir dažniau 

pradėjo pasiųsti mane į 
rimtesnio reikalo vietas — 
konferenc i j a s , suvažiavi
mus, koncertus — kad ra
portuočiau, kas ten dėjosi 
ir kaip. Kartais jis pašauk
davo mane telefonu ir pa
prašydavo, kad ten ar kitur 
vykčiau korespondentu.

Rugpiūčio 22 d. atsiliepiu 
telefonu. “Adolfai,” sako 
Rojus, “atvyk pas mus 
šiandien, jei gali. Turime 
tau mažą, bet labai svar
bią užduotį atlikti. Tau 
patiks, Žinau.”

Už valandos aš jau pas 
Rojų, kur ir Antanas Bim
ba. Antanas sako: “Chica- 
goje įvyksta kas tai naujo 
Amerikos politikoje—Nau
jos Politikos Konvencija. 
Mes norime, kad “Laisvės” 
skaitytojai žinotų, kas ten 
naujo. Norime pasiųsti ta
ve ten, kad tu parašytum 
viską, ka sužinosi.”

“Adolfai, važiuok, tau pa
tiks,” sako 
“Garbingas 
reporteriu.”

Užduotis 
kinga.
Bet “apsiimu,” sakau.

Antanas Bimba nueina 
su glėbiu darbo, su popie
riais, o Rojus dar pasilie
ka ir sako: “Tas suvažia
vimas prasidės rugpiūčio 
31 d. Aš noriu, kad tu jau 
būtumei ten pradžioje ir 
rinktumei žinias. Bet aš tu
riu daugiau ko tau pasa
kyti. Atvyk apie dieną 
pirm išvykimo Chicagon.”

Rugpiūčio 29 d. nuvykstu 
tiesiai pas Rojų, bet ne
laukti to, ką jis turės pa
sakyti man, bet aš pats no
riu klausti ji, kaip tokie 
dalykai atliekami sėkmin
giausiai tokiose didelėse 
sueigose, ir dar politinėse,- 
kaip ten žinias rinkti.

“Ot, ką aš tau ir norė
jau pasakyti kuo arčiausiai 
tavo išvykimo į Chicagą. 
kad geriau atmintumei,” 
sako Rojus. “Pirmiausia, 
ten nuvykęs, pasipirk vieti
nį laikraštį, ar du, nepa- 
šykštėk. Pažiūrėk, ką ten 
rašo apie tą įvykstantį da
lyką. Tokiu būdu tu grei
čiau sužinosi, kas ten de
dasi, nes turtingieji ko
merciniai laikraščiai turi 

daugiau jėgų ir progų pri
lįsti prie žinių iš anksto,

je sek atidžiai visus įvy- i 
kius, kas gali sudaryti ge
rą žinią mūsų skaitytojams. :

“Pačioje konferencijoje,” 
tęsia Rojus toliau, “būk ak
tyvus, mandagus visiems, ; 
iš kurių bandysi gauti ži
nių. Ieškok visokių jau at
spausdintų rezoliucijų, ki
tokių spausdintų pranešimų. 
Dažnai įžymesnių kalbėto
jų kalbos atspausdintos, ir 
galima jas gauti jų kalbėji
mo metu. Dėk pastangas 
tokias jų spausdintas kal
bas gauti. Griebk tokius 
dalykus, kur tik gauni, nes 
tai vis žinios laikraščiui. 
Galėsi jais p a s i n a u doti. 
Džiaugsiesi, kad tokių da
lykų turi žinioms.”

“Nepamiršk apl a n k y t i 
vilniečių,” jis dar priduria. 
“Geriau būtų, kad padary
tum kontaktą su jais tuo
jau, kai tik ten nuvyksi. 
Jie vietiniai, jie gal iš 
anksto daug žino, kas ten 
naujo Įvyksta tokiame atsi
tikime.”

Jau gavęs iš “Ląisvės” re
dakcijos dokumentą — su 
Rojaus Mizaros parašu, 
kad atstovauju “Laisvę” 
kaip reporteris, išvykau į 
Chicagą į Naujosios Poli
tikos konvenciją.

Kadangi Rojaus patari
mai skambėjo man logiški 
ir verti laikyti atmintyje ir 
bandyti jais pasinaudoti, 
tai aš taip ir padariau. Pa
dariau pirmiausia kontaktą 
su vilniečiais. įsigijau vie
tinių laikraščių, kiek jų ten 
radau. Pačioje konvenci
joje bandžiau būti manda
giu visiems, iš kurių tikė
jausi gauti nors ir ma
žiausių žinių; rinkau jau 
atspausdintas rezoliucijas, 
atsnausdintas kalbas.

Konvencijai įpusėjus, už 
noros dienų, pastebėjau, 
jog aš jau turiu gan gera 
nažintį čia, kas čia dedasi 
ir kas ko nori. Sulyginau 
savo surinktas žinias ir me
džiagą su vietos spauda, 
kurios jau turėjau gerą 
archyvą. Pasirodė, jog Ro- 
jaus Mizaros nata rimai tik
rai ekspertiški žinių rinki
me. Kaip dabar buvo man 
linksma, kad galiu atlikti 
renorterio darbą tain, kaip 
koks ilgametis spaudos ve
teranas — Rojaus eksper- 
tiško pamokymo dėka.

Parvykęs ir susitikęs pa- 
žistamus juokavau, kad 
pirmas dalykas, kuri atlik
siu, kai sueisiu 1 Rojų, tai 
pabučiuosiu jam tiesiai į 
kakta už tai, kad jis man 
suteikė tokius eksoertiškus 
patarimus, kaip būti pasek
mingu reporteriu.

Parvykau nesvietiškai pa
vargęs. bet labai pasitenki
nęs užduotimi todėl, kad 
turėjau gera draugą — 
Rojų Mfizara. kuris nesigai
lėjo suteikti savo gyvenimo 
patyrimu, man. Galvojau, 
kai pailsėsiu ir kai abu tu
rėsime laisvo laiko, tai im
siu ir gražiai pavaišinsiu 
Roiu.

šeštadienio rytas. Nelės 
Ventienės ir Povilo Ventos 
sidabrinės vedybų sukak
ties atžymėiimas šiandien 
ivyksta. Reikia vykti. Te- 
fonas. ‘ Dom i c e 1 ė s Gali- 
nauskienės balsas klausia, 
ar žinai, kas atsitiko?

—Nežinau, — sakau.
—Mizara mirė! — ji šūk

telėjo.

, Daugiau nekalb ėjome. 
Padėjau telefono ragelį fr 
pradėjau jausti, kad pas 
mane nyksta noras kur 
vykti, arba su kuo kalbėtis. 
Tik akys kur tai į tolį žiū
ri ir mano mintys nesudu
ria galo su galu. Vis tas 
Domicėlės balsas pasikarto
ja mano ausyse — “Mizara 
mirė! Mizara mirė!”

Taip, Rojus Mizara mi
rė — mano gerasis drau
gas. Nebeteks jo pavaišin
ti... nebeteks jo matyti... 
niekados...

Adolfas Gilman

Iškilminga Visą Tautų 
šventė

Amerikinio Komiteto Vi
sų Tautų konciertas - mitin
gas lapkričio 19-ą bus spal
vingas. Programa mišri, 
sudėtinga: dainų, klasiškų 
šokių, kalbų ir kitų priedų.

Apie kalbėtojus
Profesorė Louise Petti

bone Smith, A m e r i k inio 
Komiteto ilgametė pirmi
ninkė, jau 80 metų. Susirin
kimas jos šią sukaktį, be 
spėjimų, šiltai atžymės, ir 
jos ilgų metų veiklą tinka
mai įvertins. Komitetas — 
tai jos labai ilgų metų triū
sas.

John J. Abt, įžymus ad
vokatas, pasirinko mitinge 
kalbėti įdomia tema: “New 
Constitutional challenge to 
political deportations.”

Mrs. Hamish MacKay, 
žmona prieš kelerius metus 
išdeportuoto į Kanadą Ha
mish MacKay, atvyks į 
koncertą iš Vancouver, Ka
nados, 3,000 mylių kelią, 
kalbėti newyorkiškei publi
kai. Ji gal nenoromis pri
simins ir savo pergyventus 
skausmus, kada jos vyras 
buvo deportuotas iš Jungti
nių Valstijų, niekuo nenu
sikaltęs, čia išgyvenęs 36 
metus.

Šimtai tokių MacKayų iš 
šios šalies buvo išdeportuo- 
ti i svetimus, n e ž i n o m us 
kraštus. Šimtus kitų Ame
rikinis Komitetas apgynė 
nuo deportavimo. Dauge
liui deportuojamų iškovojo 
teisę pasiri n k t i valstybę, 
kurioje jie apsigyveno. Tas 
buvo itin svarbu tiems, ku
rių gimtajame krašte siau
tėjo fašizmas.

Rengėjai mus visus prašo 
ateiti ir kitus kviesti į šį 
Visų Tautų festivalį.

Talkininkas

Ilga jai salai užsakyta 270 
vagonų traukinys, einąs po 
100 mylių per valandą.

MIESTE PASIDAIRIUS
Atskiros mokyklos?

Per paskutinius kelerius ■ 
metus negrų išsilaisvinimo 
judėjimas mokyklų srityje, 
kaip ir gyvenime bendrai, 
kovojo už integraciją, prieš 
segregaciją. Tikslas atrodė 
aiškus: negrai nenorėjo, 
kad jų vaikai lankytų seg- 
reguotas mokyklas Harle
mo faktiname gete ir pana
šiuose getuose Brooklyne 
ir kitose miesto dalyse. Jie 
jautė, kad neturtingų neg
riškų apylinkių mokyklos 
ir savo programomis ir fi
ziniu pavidalu toli negali 
lygintis su gretimų baltųjų 
apylinkių mokyklomis. Jie 
jautė, kad vienintelė išeitis 
yra leisti negrus vaikus 
lankyti gretimas mokyklas, 
jeigu ir prisieitų vežti juos 
autobusais kas rytą tolokai 
nuo gyvenamos vietos. 
Taip, integracija tada buvo 
šūkis, po kuriuo demonst
ruota, kovota.

Bet visi, kurie seka tos 
kovos raidą, žino, kad integ
racija dabar jau ne vyrau- 
antis šūkis, kad jis paliktas 
toli užpakalyje, kad patys 
kovingiausieji ele m e n t a i 
negrų tarpe jau nuėjo žy
miai toliau, kad jų reikala
vimai dabar visai kitokie.

Jie dabar reikalauja ne 
integruotų mokyklų, o Har
lemo negriškų mokyklų, ku
rias tvarkytų patys Harle
mo gyventojai, mokinių tė
vų komitetai, negrų švietė
jai, o ne miesto apšvietos 
taryba (Board of Educa
tion). Ko- kovingieji neg
rai dabar reikalauja, tai 
mokyklų jų vaikams, kur 
šalia įprastų mokslų būtų 
dėstoma negrų istorija, 
tautosaka, kur mokytojai 
negrai skiepytų negrams 
vaikams savigarbą, pasidi
džiavimą savo kilme ir pra
eitimi. Sako negras moky
tojas:

Liberališkai nusiteikę 
balti mokytojai jaučia, kad 
jie daro didelę loską, kai 
moko mūsų vaikus bendros 
Amerikos istorijos, kurioje 
negrų rolė paneigta. Jie 
mano, kad daro mums loską, 
jeigu bando padaryti iš mū
sų vaikų vidurinės klasės 
anglo-saksų baltųjų ameri
kiečių galvosenos žmones. 
Mes to nenorime ir negali
me norėti. Šioje kovos sta
dijoje mūsų vaikai turi ži
noti protėvių afrikietišką 
kilmę, negrų vergų ilgas 
kovas ir re volto tradicijas. 
Jie turi žinoti kuo daugiau 
apie nepriklausomas Afri
kos valstybes, jie turi di-

“LAISVĖS” KONCERTAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą
(November 12th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Salė bus atdara 12:30 P. M. Įėjimas $1.50
Anksčiau pradedame programą iš toliau atvyks
tančių patogumui. Programai pasibaigus, dar bus 
šviesu, lengviau bus nors iš New Yorko miesto 

išsigrūsti per trafiką, grįžtant namo-

Rūpinamės sudaryti programą, vedame derybas 
su žymiais talentais iš tolimesnių miestų.

Labai lauksime svečių iš tolimesnių miestų.

džinotis mūsų tradicijomis, 
dainomis, religinės kilmės 
himnais. Balti mokytojai to 
nesupranta, nebent vienas 
kitas išimtino jautrumo 
žmogus. Štai kodėl mes no
rime nuosavų mokyklų. 
Gana to mokslo išmaldų,— 
mes turime savo planus, 
kaip mokslinti mūsų vai
kus. ..”

Kai šių mokslo metų pra
džioje vyko mokytojų strei
kas New Yorke, patys ko
vingiausieji negrų gaivalai 
Harleme tam streikui ne
simpatizavo. Jie sakė:

“Tie balti mokytojai nori 
aukštesnių algų už sunkų 
darba mokant mūsų vaiku- v v
čius. Tai jų reikalas. Kas 
mums rūpi, tai visai kas ki
ta,—mums rūpi, kad mūsų 
vaikai gautų išsimokslini
mą, kuris padėtų jiems ko
voti už geresnę ateitį. Mo
kytojai skundžiasi, kad mū
sų varguomenės vaikai ne
disciplinuoti, kad 
juos mokyti, kad darbas 
pavojingas ir t. t. Gal taip 
yra. Gerai, mes jūsų ne
prašome juos mokyti. Mes 
steigsime savo mokyklas, 
mes rengsime savo klases. 
Kai mūsų biednuomenės 
vaikai jaus, kad į juos kalba
ma, kaip į žmones, kad mo
kytojai supranta jų siekius 
ir sunkumus, apie discipli
nos stoką nebus kalbos. 
Mes patys reikalus tvarky- 
sim...”

Kaip dalykai stovi?
Kaip dalykai dabar sto

vi? Kol kas visa mokyklų 
sistema New Yorke lieka 
vienoda. Harlemo ir kitų 
negrų apylinkių mokyklose 
mokslo programa lieka 
kaip kitose miesto dalyse. 
Bet tik oficiališkai. Fakti- 
nai apšvietos taryba vis' la
biau turi skaitytis su neg
rų tėvų reikalavimais. Kai 
kurios nors Harlemo mokyk
los tėvai jaučia, kad tas ar 
kitas baltas mokytojas tu
ri tam tikrą pašaipos ar
ba pagarbos stokos atsi- 
nešimą į negrų judėjimą, 
jam ten pasidaro antkš- 
jam ten pasidaro ankš
ta : tėvai demonstruo- 
ir taryba turi norint neno
rint jį iš ten ištraukti. Tė
vų spaudimas privedė ir 
prie pakaitų mokslo pro
gramoje. Kad ir neoficia
liai, eilėje negrų mokyklų 
jau labiau pabrėžiama neg
rų ir Afrikos istorija. Pa
kaitos kol kas neoficialios, 
bet jos tokiomis, be abejo, 
taps.

Mūsų didmiestyje per 
paskutinius kelis šimtme
čius mokytojų ir mokinių 
tautinė kilmė visuomet bu
vo, bendrai imant, skirtin
ga. Anglų ir olandų kil
mės mokytojai mokė vo
kiečių ir Vidurinės Euro
pos tautų emigrantų vai
kus New Yorke. Paskui 
vokiečių kilmės mokytojai 
mokė airių imigrantų vaikus. 
Airių kilmės mokytojai su-

M V

sunku

darė daugumą, kuomet 19-ojo 
šimtmečio pabaigoje į New 
Yorką pradėjo plaukti Ry
tų Europos masės, vyriau
siai žydai. Beveik visų 
senesnės kartos New Yor
ke žydų kilmės intelektua
lų mokytojai buvo airiai. 
Dabar žydai sudaro daugu
mą mokytojų tarpe, tuo 
tarpu, kai mokinių daugu
mą sudaro negrai, puerto- 
rikiečiai. Sekančioje kar
toje negrai ir puertorikie- 
čiai mokytojai sudarys dau
gumą. Jie mokys savo vai
kus, nebent iš kur kitur at
sirastų 
banga.

nauja imigracijos

R. B.

SVEIKSTA
Trečiadienio vakare 

vau nuvykus aplankyti 
“Laisvės” administratorių 
Praną Buknį. Radau ligonį 
sėdintį krėsle, savo bute. Po 
biskį stiprėja jo sveikata. 
Iš veido atrodo labai gerai. 
Kol kas gydytojas pataria 
jam stiprėti namuose. Pats 
Buknys sako, kad neperblo- 
giausia jaučiasi, bet dar vis 
kairia ja ranka negali daug 
ką paimti; sugniaužti, ir 
dar jaučiasi silpnas.

Po priežiūra mielos žmo
nos Nastės, tikiu, kad mūsų 
Pranas Buknys greitai su
stiprės ir vėl bus su mu
mis. Daug sėkmės jam!

bu-

Firmrinkiminiai 
argumentai

Bronkso atstovas Ne^v 
Yorko valstijos seimelyje 
Robert Abrams garisi pa
sisakė 
vusios 
ties 
rajono apšiukšl i n i m a s jį 
yra pavertęs pavojinga 
žiurkide. Net paveikslais 
spaud 

Abr 
linai 
pilnas 
rinkimų atskiro asmens pa
reikštu protestėliu jo nebe- 
iškops 
balsas 
leidinį
pinigų. Dėl to, sako Abrams, 
šiukšlės dabar renkamos kas

i prieš tos kadaise bu- 
s garbingos miesto sri- 
apšiukšlinimą. Sako,

aje parodė tūlą laužą, 
ams teisus, — tik da- 
teisus. Visas miestas 

, tokių šiukšlynų. Pirm

i, nors ir kiekvienas 
svarbus. (Miesto ap- 

o priežastis — stoka

landos, o turėtų būti 
karnos kas dieną.
[gelis kiemų ir kituose 
3 rajonuose užversti 
ir šiukšlėmis. Ant jų 
a ir ropoja didesni iy 
vaikai. Pirm rinki- 

ienas kitas kandidates 
ii apie tai pašneka, o 
'nkimų ir tie balsai

suren
Dat 

miest 
laužu 
žaidž 
maži 
mų v 
garsi; 
no r 
kažkihr dingsta.

Nėra pinigų? Nėra ir 
nebus iki užtvers tą spragą, 

curią mūsų taksų su- 
ti 
mi

pro 
mokė 
beria

pinigai bilijonais 
į Vietnamo karą.

Apšaudė sargybinius 
biznieriaus šunis

Gazo stoties Jamaikoje 
savininkas Mitmanas pas
kiausiais metais buvęs 6 
kartus apiplėštas. Apdrau- 
dų firmoj atsisakė ap- 
draudą panaujinti..

Jis įsigijo 3 karingus šu
nis. Aną rytą atėjęs rado 
vieną šuiiį nušautą, antrą
jį dar gyvą, bet vilyči a pri
smeigtą prie grindų. O tre
čiasis — kalytė — matyt, 
sprendė, jog mūšis pralai
mėtas. — ją rado įstrigusią 
už deskos, sveiką.

Šunys apšaudyti pro lu
bose esantį vėdintuvą.

Važiuotės policin'nkai 
turi skundų

Miestinio Transit polici
ninkų organizacija skun
džiasi, kad valdinis autori
tetas išrasdinėja visokias 
priemones ištrau k i m ui iš 
veiklos organizacijai polici
ninkus, kurie eina atsakin
gas pareigas savo profesi
nėje organizacijoje. Skun
džiasi kad:T

Prezidentą Saladino per
kėlė į detektyvus, kad jis 
nebegalėtų būti renkamu į 
prezidentą;

Vykdomosios tarybos 
septyniems nariams pasky
rė darbo laiką tarp 12 die
ną ir 12 nakties, atribojau t 
nuo organizacijos veiklos.

Yorko spaudai 
dirbėjų unijos 

atmetė samdytojų

Ne 
veikalų 
riai 
jungbs pasiūlymus.

T
BEG

w pa- 
na- 
sa-

N A NEW YORK CITY

POLICE CAREER -
Now——even if you haven’t 
yet

New Yorke iš City Hali 
dingo buvusio City Council 
prezidento Screvane port
retas.

BROOKLYN, N. Y

Mirus
Klemensui Simon

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Katie, 
posūnums, seseriai ir jos šeimai, draugams ir 
kitiems giminėms.

finished High School 
EAlRN $4,000 UP AS A 

POLICE TRAINEE!
u into Police work, whore you 

benefits of Civil Service em- 
ient.
TOUR City, too... so help make 

it a.better place to grow up and live.
BECOME A TRAINEE

t not over 20 on the date writ- 
st is given (Saturday, Novem- 
. You must be at least 17, in 
health, and a High School 
ite when appointed.
PPLY you must be 5’7” tall 
s 1” lower than before); have 
vision in each eye without

speak & understand English, 
be trained in many phases of 
operations. You’ll work right 
with officers and detectives, 

id” from the 
pol ices wit Jh-

You’ll start at $4,000 a year 
i 

i Trainee—plus vacation anTi & 
’ excellent benefits. Steady, se- 
work!

MOVE UP AT AGE 21
L you’re eligible to become a

Your experience can help you 
promotion from there on up. 
high up you go is up to you— 

!
in Sat. Nov. 4, 9 A.M. sharp 
at any of these schools

2nd Fl. 350 Grand St. . 
use Ludlow St. entr.

D, D train to Delancey St. or

MCA—JAMAICA H. S, 
168 St. & Gothic Dr.

IND, E or F train to 169 St. or 
BM1, Jamaica Line to 168 St.

BKLYN—THOMAS JEFFERSON 
H. S., Penn & Dumont

IND A train to Liberty 
valk 3 blocks SO.

BMT Canarsie line to Livonia Av, 
T New Lots to Penn Ave. 
NX-WM. TAFT H. S.,

1/1 St., & Sheridan Ave.
D D train to 170 St. or
T Woodlawn Jerome to 170 St. 

FURTHER INFORMATION 
CALL (212) 566-8700

NEW YORK CITY
DEPT. OF PERSONNEL,
Church St. N.Y, N.Y. 10018 
Equal Opportunity Employer

* Get
can advance on merit, and enjoy the 
many 
ploym
* It’s

Trainees must be at least 16 years 
old bi 
ten tej; 
ber 4 
good 
gradu 
TO A 
(this 
20/30 
glasses; be a United States citizen. 
Must 
You’ll 
police 
along 
see “ he wheels go round” from t|ie 
inside —even work at a ] 
board.
and get a $240 raise each year^you 
are a 
many 
cure

At 2
Polic^ Patrolman—and double your 
pay. 
earn 
How 
the doors are wide open!
domu

at any of these schools
MAK H —SEWARD PARK H. S-,

IN
BftfrT, ByJam train to Essex St.

JAM

IR' 
BRC

in
IR

FO

220
An

J. J. Lazauskai
B. ir N. Skubliskai
F. E. Vaitkai

M. Simonavičius
A. Petraitienė
L. Kavaliauskaite

REAL ESTATE
AR|K SLOPE. REAL VALUE, 
itiful 2 & 3 bedroom apts.Ja 

fireproof bldg, with eleVatoJ 
ilock for 2 subways. Balconies, 
ng areas. Luxury in good neigh-

Towers 9th St., bet. 4th & 5th 
j. Brooklyn. 763-0624.

P| 
Beai 
new 
% 
Dini 
borl.ood near best- shopping. Pros
pect 
Ave




