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Politikoje “žmoniškumas” 
Pradėsime kaip reikia 
Malonus prisiminimas 
Popiežius nutylėjo 
“Krikščioniškai” 
Reakcininko daina 
Ne jam suprasti!

Rašo A. Bimba

Ken-Kai senatorius Robert 
<iedy buvo nušautas, ne vieiĮia 
gaili ašara viešai ištryško 
yUi’jsų gubernatoriui NelsoniĮii 
Kockefelleriui iš akių, Atroc 
kad jis jį pagerbs, paskirda
mas jo vieton jo partijos ir 
idėjos žmogų. Bet apsirikt 

Gubernatorius 
paskyrė savo partijos (repu 
likenų) ir savo idėjų žmogių. 
Ta laimė ir šilta vieta atitek 
Charles F. Goodell iš James
town. Dabar New Yorko va s- 
tjją šalies Senate atstovaus du 
republikonai. Daugelis ge-ų 
žmonių piktinasi tokiu guber
natoriaus pasielgimu.
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Jau žinote, kad rugsėjo 
dieną mes turėsime didelį 
svarbų parengimą. Jis n 
šiamas plačiausiu mastu. M 
juomi pagerbsime mūsų
puikias drauges, nuoširdž 
veikėjas — “Laisvės’ 
nistratorę Liliją Kavaliausk 
tę ir redaktorę Stefaniją Sis- 
ną.

<•. Jame gali dalyvauti laisvi
čiai iš visos plačios Amerikos. 
Išt arčiau galėsite asmetiišl 
padengime būti, o iš toliau —; 
įsigydami bilietą į parengim 
Rodos, bilietai išsiuntinėti 
visas kolonijas.

Aišku, kad parengimą n 
šįa “Laisvės” direktoriai, 
ir visas pelnas eis laikraš 
palaikymui. Iš tikrųjų, ši 
parengimu mes atidarysijne 
šį metinį “Laisvės” vajų, 
bus pirmas šūvis. Reikia, kad 
jis būti] kuo smarkiausias.
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“Kultūros Baruose” (nr. 
skaitau žiūraitienės straipsne
lį, kuriame sakoma, kad pia
nistė Aldona Dvarionaitė, įžy
miojo kompozitoriaus Ba
Dvariono dukra, gegužės mė
nesį koncertavo Lenkijo. 
Koncertai labai pavykę, lenkų 
spauda labai šiltai atsiliepu
si. Tai puiku.
4 Tas man priminė labai ma
lonų su Aldona susitikimą y il- 
ni^je.

u/anyje muzikė paliko 
bai gražų įspūdį. Jos pasie
kimu labai didžiuojuosi, kaip, 
tikiu, didžiuojasi savo dūk 
vįsa Lietuvos liaudis. Nuošir
džiai linkiu Aldonai Dvario
naitei visokios sėkmės jos to
limesnėje muzikinėje karjero
je.
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Dabar paaiški, kad kun. 
Arias pranešė popiežiui, jog 
jis vykdamas į Kolumbiją, 
vyksta į “pragarą”. Jis nu *o- 
dė, kad siautėja badas, k 
nuo bado kasmet miršta
3.6,000 žmonių, kad “gydyto
jų vidutinis amžius siekia ik 
35 metus”, kad šalį valdo sau
jelė turčių, kad “stambi ?ji 
žmonių valdovai užmuša vie- 

i tos gyventojus indėnus, k 
pasigrobtų jų žemes” ir tt.

Tikras pragaras-
Bet popiežius vis tiek r u- 

vyko. Jį sutiko ir karštai pri
zmė minėti turčiai žmogzi 
džiai. Popiežius laikė mišią, 
sakė pamokslus, bet nė žoc

(Tąsa 6-me pusi.)
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Nusitarė 
nekelti 
ginčiy

Belgradas, Jugoslavija.— 
Italijos ir Graikijos diplo
matai Jugoslavijoje užtikri
no, kad tos dvi šalys ne
atnaujins ginčų dėl rubežių.

Visą laiką ginčytasi dėl 
Jugoslavijos su Graikija ir 
Italija rubežių. Kartais 
Graikija ir Italija grąsin- 
vo Jugoslavijai karu. Bet 
dabar jau nusitarė rube- 
žius pripažinti ir ginčų ne
bekelti.

Robotai nunešė 25 
milijonus dolerių

Washingtonas. — Robo
tai (be žmogaus vairavimo) 
helikopteriai, kainavę apie 
25 milijonus dolerių, nepa
vyko tinkamai naudoti.

Daugiavaikius tėvus 
baus Indijoje

Bombay, Indija. — Maha
rashtra valstijoje, vedamas 
platus gimdymo kontrolės 
darbas. Visur aiškinama, 
kad gimdymas turi būti žy
miai' sumažintas.' Steigia
mos tam klinikos, siūloma 
sterilizacija.

Kita gimdymo kontrolei 
priemonė - bausti daugiavai
kius tėvus. Tie tėvai, kurie 
turės daugiau kaip 3 vai
kus, turės finansiniai nu
kentėti, jų nuomos gali būt 
dvigubai pakeltos, taipgi ir 
taksai pakelti.

Žemės polių gazai 
sukelia audras

Washingtonas. — Moksli
ninkai priėjo išvados, kad 
mūsų Žemė, besisukdama 
dausose apie Saulę, iš savo 
polių išleidžia daug heliumo 
ir kitų gazų, kurie sukelia 
poliuose audras.

Ši nauja mokslininkų te
orija buvo išdėstyta moks
lininkų susirinkime. Jie nu
rodė, kad gazų sukelti vė
jai keliauja nuo 6 iki 12 my
lių į sekundę. Mokslininkai 
taipgi mano, kad iš Žemės 
išgaruojantieji gazai nesu
daro rimtos problemos.

Streikų banga
Tokijas. — Japonijos Na

cionalinė ..Mainierių unija 
paskelbė streiką, kuris api
ma 54,000 tos unijos narių. 
Streikieriai protestuoja dėl 
stokos saugumo, kuomet ne
seniai vienoje kasykloje žu
vo 31 mainieris.

Geležinke 1 i ų darbininkai 
pravedė keturių dienų strei
ką. Jie protestuoja prieš pa
sinio j imą paleisti iš darbo 
50,000 geležinkeliečių. Gele
žinkeliečių unijos turi apie 
350,000 narių.

Kitose įmonėse taipgi 
streikų iškyla.

Antradienis, Rugsėjo (September) 17, 1968, Ozone Park, N. Y. 11417

Taip atrodo jauniausias T. Lietuvos miestas—Elektrėnai. M. Baranausko nuotr.

Interviu su Vytautu Zenkevičium 
jam išvykstant į Lietuvą

Komunistai aptarė 
bendrus reikalus

ne
Ilgametis Tarybų Sąjungos ambasadoje Washingto- 

darbuotojas Vytautas Zenkevičius baigė savo tarny- 
ir pereitą šeštadienį su žmona Maryte išvyko į Lie-, 

prieš jam išvykstant gauti iš jo kai 
ietuviams svarbiais klausimais infor

ms!, kad V. Zenkevičius sutiko su mielu 
no klausimus. Ir štai čia mūsų inter-

tuvą. Man rūpėjo 
kuriais Amerikos I 
macijų. Džiaugiuo 
noru atsakyti į ma 
viii:

1. Klausimas.- Daugelis mūsų laikraščio skaitytojų tu- 
giminių Lietuvoje ir norėtų jas aplankyti. Prašomeri giminių Lietuv* 

atsakyti, kokia yr
Atsakymas: 

mui Tarybų Lietuv 
konsulinį skyrių A 
užregistrubtžs anketas, kurias reikia, užpildyti, prie visų 
egzempliorių prity 
ketas reikia asmei 
voje, o ketvirtą gr

2. Klausimas: 
kvietimas ?

Atsakymais!: P 
nių raštiškas pakv 
anketą, turi asme 
rių, patvirtinti raštu, kad jie tikrai kviečia savo gimi
naitį ir pasižada j 
kai gauna iš mill 
persiunčia į JAV savo giminaičiui. Esant teigiamam at
sakymui, konsulir 
lankymo vizą.

3. Klausimas: 
riam laikui išduodamos vizos giminėms aplankyti?

Atsakymas: V 
pareiškimus dėl v 
keturių iki šešių

Vizos giminėm:
nais — nuo dviejų savaičių iki šešių mėnesių.

a vizų gavimo tvarka? į į •’
Norint gauti. vizą , giminių. aplanky- 
jje, reikia kreiptis j TSRS Atstovybės 
Vashingtone. Iš ten gausite keturias

irtįnti po foto nuotrauką.’ . Tris an- 
niškai pasiųsti savo giminėms Lietu- 
•ąžinti konsuliniam skyriui;
Ar irfcikalingas giminių raštiškas pa-

agal naują vizų gavimo tvarką gimi- 
ietimas nereikalingas. Giminės, gavę 
niškai kreiptis į vietos milicijos sky-

į pilnai išlaikyti. Kvietėjas asmeniš- 
cijos skyriaus atsakymą, kurį vėliau

is skyrius išduoda specialią giminių

Kiek laiko reikia laukti vizos? Ku-

ietos tarybinės įstaigos mūsų piliečių 
ižų jų giminaičiams gali spręsti nuo 
mėnesių.
s lankyti išduodamos įvairiais termi-

Mes skaitėme įvairiuose lietuviškuose 
konsulinis skyrius ima už kiekvieną

4. Klausimas:
laikraščiuose, kad
vizą giminėms lankyti po 97 dolerius? Ar tai tiesa?

Atsakymais: Labai gaila, kad kai kurie lietuviški 
laikraščiai sąmoningai iškreipia faktus ir klaidina sa
vo skaitytojus.

Tarybų Sąjungos Atstovybė, pagal susitarimą su JAV 
valdžios įstaigomis, visų rūšių vizas išduoda nemokamai. 
Mes neimame jokio mokesčio už vizas giminių lankymui, 
išskiriant pašto iš

5. Klausimas:
asmenys, kurie neturi Jungtinių Amerikos Valstijų pi
lietybės?

Atsakymas: T 
rištines vizas išdu 
nuolatiniams JAV 
pilietybės.

Pastarieji vietoje paso turi gauti iš imigracijos įstai
gos specialų leidimą, kuris mūsų šalyje jiems atstoja 
pasą.

6. Klausimas: Kur tais reikalais kreiptis. Gal galė
tumėte nurodyti liksiu adresą?

Atsakymas: Visais vizų gavimo klausimais Jūsų laik
raščio skaitytojai gali kreiptis šiuo adresu;

Consular Divisi on Embassy of the USSR, 1609 De
catur St., N. W., Washington, D. C.

laidas.
Ar gali gauti vizas giminių lankymui

aip. Vizas giminių lankymui ir tu- 
odame JAV piliečiams, o taip pat ir 
gyventojams, kurie neturi šio krašto

on Embassy of the USSR, 1609 De-

Pasinaudodamas proga noHu perduoti visiems Jūsų 
laikraščio skaitytojams nuoširdžiausius linkėjimus, o

Pieti> valstijose 
organizacinis 

darbas
New Yorkas. — Jungtinės | jis turės būt svarbiausiu

Argentinos, Bolivijos ir 
Čilės kompartijų atstovai 
turėjo bendrą pasitarimą 
savųjų šalių ir Vietnamo 
klausimais. . • ; ;

Nusitarė priešintis Pen
tagono ir JAV Centralinės 
Žvalgybos Agentūros veik
lai Lotynų Amerikoje. Nu
sitarė solidariai darbuotis 
Vietnamo liaudžiai padėti 
kovoje prieš agresorius.

Chano je areštuota 60 
streikieriy

Accra, Ghana. — Policijos 
viršininkas pranešė, kad ry
tinėje Ghanoje areštuota 60 
geleži n k e 1 i ų darbininkų, 
streikuojančių už didesnį 
atlyginimą ir darbo sąlygų 
pagerinimą.

Valdžia skaito streikierius 
prasižengus prieš reakcinį 
įstatymą, draudžiantį jiems 
streikuoti.

Studentai platina 
slaptą laikraštį

Sydney. — Po visą Aus
traliją pasklido naujas slap
tai leidžiamas laikraštis. 
Jį išleido Aukštesniųjų Mo
kyklų Studentų organizaci
ja, kovojanti prieš karą 
Vietname.

Laikraštis smarkiai plati
nasi tarp studentų ir darbi
ninkų. Jis kviečia visus ko
voti prieš karą Vietname, 
ruošti protesto demonstra
cijas ir t.t.

. Karakas. — Policija suė
mė Venezuelos veikėją pro
fesorių Federiką Piguroją, 
grįžusį po kelionės Tarybų 
Sąj u n g o j e ir reportavusį 
apie Čekoslovakijos padėtį.

Tokijas. — Encefalito epi
demija plinta Japonijoje. 
Keletas šimtų susirgo, dau
giau kaip šimtas mirė.

Elektros, Radijo ir Mašinų 
Darbininkų unijos konven
cija vienbalsiai nutarė im
tis plataus darbo organizuo
ti neorganizuotus pietinių 
valstijų darbininkus. Rezo
liucijoje atžymėta, kad tai 
bus vyriausias koncentraci
jos darbas pietuose.

Organizacinis direktorius 
R. C. Kirkwood nurodė, kad 
nuo metinės konvencijos iki 
šios unijos narių skaičius 
pakilo • 5,700. Jis aiškino, 
kad plačiau veikiant galima 
daug daugiau naujų narių 
gauti.

Kadangi organizacinis 
darbas buvo pietinėse vals
tijose apleistas, tai dabar

unijos darbu.
Pirmiau pietinių valstijų 

darbi ninku organizavimo 
klausimą iškėlė automobilių 
darbininkų unija ir tyms- 
terių unija. Dabar ir kitos 
unijos prisideda prie to 
svarbaus darbo.

Londonas.—Anglijos auk
so ir apkeičiamosios valiu
tos atsargos rugpiūčio mė
nesį sumažėjo 28 milijonais 
svarų sterlingų.

25,000 streikuoja
Michigano valstijoje strei

kuoja apie 25,000 mokytojų. 
Streikai paliečia apie 91,000 
mokiniu, v

Varšuvos sutarties milit. jėgos 
traukiasi iš Čekoslovakijos

Praga. — Vakarų spau
dos korespondentai rašo, 
kad tarybiniai tankai aplei
džia sostinę. Tai esąs antra
sis Varšuvos Sutarties mili- 
tarinių jėgų pasitraukimo 
laipsnis.

Čekoslovakijos sostinė vi
sai normali. Krautuvės pil
nos įvairiausių produktų. 
Gatvės pilnos žmonių.

Iš Maskvos grįžęs prem
jeras Cernikas patenkintai

aiškina, kad ekonominė su
tartis, pasirašyta Maskvoje, 
naudinga Čekoslovakijai.

Nice, Prancūzija. — Su
dužo didžiulis Prancūzijos 
džetinis lėktuvas. Užmušti 
95 keliauninkai.

Chicago. — Komer c i j o s 
taryba reikalauja preziden
to Johnsono sulaikyti Beit 
Railway darbininkų streiką.

Agnew šaukia: karo protestantai 
suokalbiauja nuversti valdžią
Annapolis, Md. — Čia kal

bėdamas, republįkonų kan
didatas vice prezidento vie
tai gub. Spiro T. Agnew 
kaltino Vietnamo karo pro
testantus, kaip suokalbinin
kus nuversti Jungtinių Val
stijų Vyriausybę.

Spaudos reportęriams jis 
aiškino, kad komunistai esą 
įsigalėję tarp karo protes
tantų, ypač tarp studentų.

Protestantai esą labai gerai 
organizuoti ir todėl sudaro 
tam tikrą pavojų.

Agnew tikrai pasirodė, 
kad jis yra toks pat reak
cionierius, kaip ir republi- 
konų kandidatas Nixonas.

Bilbo, Ispanija. — 8 ka
talikų kunigai areštuoti už 
dalyvavimą demonstraci j o- 
se prieš fašistinį režimą.

Tarptautinis etnografų kongresas
Tokijas. —Tokijyje pra

dėjo darbą 8-asis tarptauti
nis kongresas etnografijos 
ir antropologijos klausi
mais. Jo darbe dalyvauja 
mokslininkai daugiau kaip 
iš 50 šalių, jų tarpe iš Ta
rybų Sąjungos, Prancūzijos, 
Japonijos, JAV. Plačiausiai 
atstovaujamos delegacijos 
kongrese yra Japonijos ir 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos, taip pat JAV delegaci
ja.

Kongreso metu moksli
ninkai svarsto svarbiausias 
šiuolaikinės antropologijos

ir etnografijos problemas, 
nagrinėja klausimus, susiju
sius su tautų kilme, jų isto
rija ir kultūros vystymusi. 
Nemažą vietą kongreso dar
be užima taip pat problę^ 
mos apie žmogaus paveldi
mumą, jo augimo procesus, 
žmogaus prisitaikymą prie 
įvairių gyvenimo sąlygų ir 
jo evoliuciją.

Chicago.—Amerikos Me- 
dikalinė Sąjunga (gydytojų 
trustas) pašalino savo pre
zidentą Blasingame, kai jis 
pasisakė už socializuotą me
diciną.

taip pat atsisveikinti, nes artimiausiomis dienomis iš
vykstu į Tėvynę.

• • •

. Visų laisviečių vardu širdingais! ačiū V. Zenkevičiui 
už suteiktas informacijas.

Reporteris

Denver, Colorado.—2,000 
Jungtinės Mainierių unijos 
konvencijos delegatų vien
balsiai užgyrė demokratų 
kandida t u s Humphręy ir 
Muskie. *’ ;
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Ar čia bus naujas sąmokslas?
^sesis teismas Oakland, Calif.,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

KELETĄ savaičių t 
baigėsi- Negrų Black Panther partijos įsteigėjas, dar 
tik 26 metų Huey New te 
policininko ir laukia paskelbimo bausmės. Jis gali būti 
nubaustas nuo dvejų iki penkiolikos metų sunkiųjų darbų 
kalėjimu.

Bet ar jis iš tikrųjų 
abejoja.

Pav., Komunistų Pai 
ston ir sekretorius Gus 
Newton, energingas kovoti 
vinimą, rastas kaltu už 
pildė. Jo vienintelis pra

n pripažintas kaltu nužudyme

kaltas? Kai kas labai rimtai

•tijos pirmininkas Henry Win- 
Hall pareiškime sako: “Huęy 
tojas už juodųjų žmonių išlais- 
prasižengimą, kurio jis nepa- 
sižengimas, tai jo kovingumas

ir raginimas juodųjų žmonių gintis nuo policijos bru- 
tališkumo.” Jiedu ragina viso pąsaulio pažangiuosius 
žmones ruošti protestus prieš Newtono nuteisimą ir rei
kalauti jo išlaisvinimo.

Visa Amerikos paža
šiuo teismu ir jo nuosprendžiu, Newton sako, kad jis 
nekaltas, kad jis į jokį policininką nėra šovęs ir jokio 
policininko nėra nužudęs. Jis sako, kad jis yra auką 
sąmokslo suduoti smūgį jo įkurtai Black Panthers par-

ngioji visuomenė pasipiktinusi

policininką nėra šovęs ir jokio

Trumpai šios bylos istorija tokia: 1967 metų spalio 
28 dieną į poryčius policijos vežimas susistabdęs auto
mobilį, kuriame buvęs N 
Įvykęs apsišaudymas. P< 
kitas policininkas sužeist

ewton, mergina ir kitas vyras. 
)licininkas Frey buvo nušautas, 
:as, taip pat Newtonas. Jis bu

vo suareštuotas ligoninėje. Iš karto buvo kaltinamas 
pirmo laipsnio žmogžudystėje. Bet, matyt, valdžia ne
turėjo pakankamų įrodypių, tai tą kaltinimą ištraukė ir 
kaltino tiktai “žmogaus
mu bausmė amžinas kalėjimas, arba mirtis, o antruoju— 
įkalinimas nuo 2 iki 15

Apsigynimo advokatai stebisi džiurės nuosprendžiu, 
nes teisme nebuvo įrodyta, kad Newton nušovė Frey ar
ba sužeidė kitą policiniu' 
mo. Nežinia, ką teisėjas 

i Kaip ten nebūtų, ši
siąją Scottsboro bylą ^p: neš negrus/jaunuolius. Mano 
ma, kad ir dabar visoje 
teismo nuosprendį.

užmušime.” Pirmuoju kaltini-

metų.

ką. Jie reikalauja naujo teis- 
pasakys.
byla labai primena mums gar-

šalyje kils protestų banga prieš

Kam tos aukos
MŪŠIAI Vietnamo

Kartu didėja iš abiejų busiu aukos.
stoliai jau pralenkė 200,900 užmuštais ir sužeistais. Jau 
daugiau 27,700 jaunų amerikiečių paklojo galvas.

Ir vis prezidentas Johnsonas tebekartoja, kad ne
bus traukiamasi nė vier 
nusileidimą ir traukimąsi iš Pietų Vietnamo negali būti 
nė kalbos.

Kas tuo pelnosi?. Kam iš to nau$ą?.

kare ne švelnėja, bet aštrėja.
Amerikiečių nuo-

u žingsniu atgal, kad apie jokį

VIENI VILKAI TEŽINO
Chicagos “Vilnyje” rugs.

7 d.) kolumnoje “Kasdie
ną” V. S. daro tokias pa
stabas apie demokratus:

Demokratų partijai bėda. O 
dar didesnė bėda partijos 
prezidentiniam kandidatui 
Hubeit H. Humphrey.

Dauguma taikos šalininkų 
buvo Demokratų partijos ša
lininkai, dauguma rasinės ly
gybės šalininkų buvo Demo
kratų šalininkais, dauguma 
skurdžių buvo Demokratų 
partijos šalininkai.

Ir dabar, kai konvencija už- 
gyrė kąrinę-reakcinę politinę 
platformą ir po žiaurių įvy
kių Čikagoje, ar tie tūkstan
čiai ir tūkstančiai piliečių bal
suos už partijos prezidentinį 
kandidatą? Abejoju.

Partijos biurokratai partijai 
iškasė duobę, įstūmė jon. Ir 
kaip dabar jie ją išvilks iš tos 
duobės, — vieni vilkai težino.

“Chicągoje gerai ruoštasi 
suardyti demokratų kon
venciją. Taibutų įvykę, jei 
ne atsargus ir anarchijos 
nepakenčiąs miesto majo- 
rasy kuris tam piktam su
manymui pastojo kelią. Ūž 
tai ant jo ir jo įsakymu 
veikusios policijos dabar 
kalnai verčiami.”

Vargšas majoras Daley, 
kurio įsakymu 1,000 jaunų 
žmonių buvo sukruvinta ir 
daugiau kaip 600 sumesta 
į kalėjimą! “Keleivio” re
daktoriui gaila ne tų žmo
nių, ale majoro. Ne jie nu
kentėjo, ale jis!

Ar ne menševikiška lo
gika ir sąžinė? Tik Sonda 
tegali taip “gražiai” atsižy
mėti!

AR IR JIS EIS
JOHNŠONO PĖDOMIS?

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” (rugs. 6 d.) susirūpi
nusiai kalba apie situaciją 
Kanadoje. Laikraštis sako:

Kanados ‘visuomenė patikė
jo valdžios vairą liberalams. 
Daugiausia pasitikėjimo buvo 
parodyta (premjerui P. E. Tru
deau. Už kelių dienų susi
rinks parlamentas. Jam vy
riausybė patieks savo suma
nymų programą. Iš jos bus 
matyti, ar Kanados žmonių 
lūkesčiai bus pildomi, ar ne. 

■ Trudeau, kaip ii’ preziden
tas Johnsonas, kalbėjo apie 
teisingą draugiją. Prezidentas 
Johnsonas savo pažadų nete
sėjo. Tos teisingos draugijos, 
day jžyjnių nesimto. Nejaugi 
įg Į^ą^tįųję' Įjjis jtok'ę pat įjkip 
maš tos teisirigos'draugijos?

šiuo tarpu,' kaip rodo visi 
faktai, situaciją eina blogyn. 
Kainos kyla ir kyla. Namai 
brangsta. Tuo, tarpu algos ky
la tik mažos dalies didžiųjų 
unijų narių. Tai nesudaro nei 
10 procentų yisų Kanados gy
ventojų. Ypač padėtis sunkė
ja tiems, kurie tik iš senatvės 
pensijų gyvena. Jų pajamos 
nekyla kartu su gyvenimo panekyla kartu su gyvenimo 
brangimu.

TIE lietuviškieji reakcininkai, kurie day vis tebe- 
teisina Chicagos miesto majorą Dąley ir jo policiją, 
turėtų pasiskaityti sena ;oriaus Young (iš Ohio valstijos) 
kalbą, pasakytą Senate Be ko kita senatorius Young 
pasakė:

“Policijos brutališkumas Chicągoje buvo begėdiškas, 
baisus ir atpriklus visiems amerikiečiams, kurie tųoš 
įvykius stebėjo televizijoje.

Tūkstančiai jaunuolių suplaukė į Chicagą su entu
ziazmu už senatorių McCarthy ir susirinko Grant 
Parke ir Chicagos vidų 
mi, šūkaudami ir sklei

Aš savo akimis mičiau jų šimtus, kai kuriuos sė 
dinčius ant žolės parke

Be ko kita senatorius Young

oje.

miestyje, dainuodami, juokauda- 
;dami McCarthy literatūrą.

dinčius ant žolės parke, kai kuriuos stovinčius, kai ku
riuos prie ežero, kai kuriuos prie Shęrųiaų Įlouse ir 
Conrad Hilton Hotel, /r visur buvo pilną šalmuptų, mū
šiui pasiruošusių polic ninku ir Nacionąliųės gvardijos 
kareivių.

Šimtai šių jaunuolių norėjo demonstruoti taikingai 
prie konvencijos salės, bet jnajoro Daley įsakymu nebu
vo įleisti į tą apylinkę.

Policijos brutališkumas Chicągoje buvo toks pat, 
koks per metų eilę yra panaudojamas prieš mažųjų gnu 
peš — prįeš negrus, Iries puertorikiėčius —r ir miestu 
lūšnynuose. Žinoma, majorai ir policija visuomet užr 
ginčina, kad esąs vartojamas brutališkumas. Iš tikrųjų, 
tai stendartinė procedūra suareštuoti negrus ir apkal
tinti pažeidimu tvarkos, paskelbiant, kad ant jų rast} 
apdraskymai ir jų sužeidimai buvo padaryti todėl, kad 
jie priešinosi areštavi

Tiktai, kai 25 laik
gi nukentėjo nuo policijos brutališkumo ir kada baltieji 
ąpaerikiečiai, kai kurž 
paragavo, abelnai žrr< 
policija panaudojo brv
i Ar galimas daiktas, kad ętyįcągęje buvo išsigąsta

bet piajoro Daley įsakymu nebu-

panaudojamas prieš mažųjų grū: 
ries puertorikiėčius — ir miestu

mui. j

PAGARBA
GYVENIMO DRAUGUI

“Vilnyje” pranešama, kad 
velionio Nikodemo Pakal
niškio žmona Frances nu
tarė gana turtingą savo gy
venimo draugo bibliotekėlę 
paaukoti “visuomeniškiems 
reikalams.” Rašoma:
“Be beveik viso LLD leidinių 

komplekto, knygynėlį sudaro 
daugiausia sceninio žanro 
veikalų nemaža kolekcija. 
Daugiausia, tai veikalai vai
dinti Amerikoje scenos mėgė
jų. Kiti, matyt, surinkti tik 
bibliografijos reikalui, leisti 
Lietuvoje ir Čia Jungtinėse 
Valstijose.

Knygynėlį pasiėmė globoti 
S. J. Jokubka. Kai kurios 
knygos gal bus pasiųstos į Lie
tuvą, likusios perduotos LMS 
ir orgąnizacijoms, suintere
suotoms sceniniais yeikąlaįs.”

MEDALIUOTI VYRAI
♦ t * • *

“Darbininkas” rašo:
Lietuvių Fondo atstovai — 

dr; A. Razma, dr. G. Balukas 
ir A. Rėklaitis—Fondo išleis-A »• ’ ’ n 4 • . . ? t jc

tus medalius įteikė nusipel- 
niusiem LB veįkęjam: Juozui 
Bačiūnai, prel. Jonui Balka
nai, S tašui JBarzdukui, Jonui 
Šlepečiui, Simui Naručiai, Bro
niui Nainiui, kun. Jonui Pet- 
ū t u; .. r ’ irrosiui, Antanui Rmkunui, Kęs
tučiui J. Valiūnui, Vladui 
Venckui.

Tai įvykę vienoje “Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės” seimo sesijoje.

Vargšės moterys! Nevie
na nebuvo apmedaliuota. 
Tai diskr iminaci j a.

IR JIS PRIDĖJO
SAVO BALSĄ

.... * ’ .. ? r 4 *** '

Chicagos “Draugas” ir 
“Nąųjįepos” sušilę tęhęgina 
įr tębęteisina frai^ų policijos 
jterųrą prięš tąikos šalinin
kus Deiųpkrątų partijos su
važiavimo metų. Lyg išsi- 
Sojęs, 4abąr sąvo > bąlsą 

ida ir Boątppo ųienšę- 
■' ■' Rugsėjo ii 

dieną yedąmą^an)e “Ąnar- 
chįjos ręįškįniž i” giedą

DID£LęS, geros širdies 
LIETpyiS 
•.. •r s • 1

“Draugo” korespondentas i 
Jajiųšaitis rašo apie vieną lie- i 
tuvį, gyvenantį netoli New , 
Buffalo. Juo‘yra dr. Jonas A. 
Vąlantiejus. Janušaitis, be ko 
kita, sako:

Dr. Jonas A. Valantiejus ir 
jo simpatingoji, giedrių akių 
ir malonaus būdo žmonelė Eli- 
zabieta—Ona gyvena tokį gy
venimą, kurį tikrai būtų sun
kų sutikti tūkstančiuose šei
mų. Jie savo vaikų neturi, ta
čiau jų pilaitėje štai žaidžia, 
išdykauja net aštuonetas vai
kučių, iš jtų 3 berniukai ir 5 
mergaitės. Amžius nuo 1 iki 
16 metų. O kokia šauni vien
metė Margarita ir kokia gud
ri trimetė Onutė. Net miela!

Mano artimiausias tikslas, 
sako daktaras, į savus na
mus priimti 12 vaikučių irtai, 
būsiąnti mano svajonė ir ma
noji šeimą.

Tokios pat širdies ir jo ge
roji žmonelė Elizabieta—Ona, 
kuri su tokia pat meilė ir rū
pesčiu į gyvenimą veda šiuos 
buv. nelaimingus vaikučius, 
kurie čia ' dabar 
kią mielą, tėvišką ir motiniš
ką globą, kad galėtų pavydėti 
daugelis šeimų. Vaikučiai lei- 

, ūžiami, į mųkslus ir ne,t į spe- 
1 jcialią? ipokykias, kuriose mo- 
1 kslas kaštuoja metams net iki 
2,000 dol.

— Tai daug išlaidų turite, 
daktare? —- pertraukiau po
kalbį.

— Pinigai,, tai trąša dirvai, 
kurįbje tūri aūgtį neĮaijnių įš- 
jtiįrtįęįį ir varge gyvenantieji. 
Dievas skalsina ir duoda ža
liukų, kad gąlętąme • kiĮieių^ 
padėti, — juokaudamas kąl- 
bąję šis (taukus vyrąs.

rado to-

e net biznieriai, to brutališfcųm.o 
opės pąipąte, kad lųąjorų pąlpy 
tališkumą.

idėjos? Bįįęųją legitiipį§kos ęplįtįnęs pprpiąiųęs?
žinoma, kad taip ir buvo. Chicagos majoras Da

ley įų jp Ąfįp ųąųjų idėjų. Jie siekia jas užgnįąug- 
tį gpljpfpnikp ląhąį abejptįųa, ąr sayo tiks-
lą jie pasieks.

PUIKUS LIETUVOS 
ŽMONĖMS PRIMINIMAS, 
PABARIMAS

Rugsėjo 7 dienos Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome įdomų 
vedamąjį “O kaip atrodo 
jūsų rajono centras?” Ten 
randame sveikos savikriti- 
kos ir draugiško pabarimo. 
Aišku, kad čia Amerikoje 
lietuvių tautos atplaišos iš 
šio vedamojo išsipešios 
jiems patinkamas vieteles 
ir dar kartą su žemėmis su
maišys visą Lietuvos nūdie
nį gyvenimą. Bet tai nieko. 
Gerai, kad keliami aikštėn 
trūkumai, kritikuoj a m i ir 
smerkiami dar vis neišgy
vendinti negerumai.

Nurodęs didelius, gražius 
pasiekimus, jau puikiai at
liktus darbus miestuose ir 
miesteliuose, vedamasis sa
ko:
Dar kiekviename rajono cen

tre, netgi ir tuose, kur centri
nės dalys jau aptvarkytos, yra 
nemaža apleistų lūšnų, ap
griuvusių tvorų. Būtų netei
singa galvoti, kad tose lūšno
se gyvena skurstantys žmo
nės. Įeikite į tokią lūšną, ir 
jūs pamatysite, kad jų gyven
tojai turi darbo, neblogai už
dirba, vaikai mokosi, namuose 
gana švaru, yra radijas, daž
nai ir televizorius. Bet namo 
išorė — netvarkinga, apleista. 
Namas dažnai nepriklauso gy
ventojui, ir jis nesirūpina nei 
juo, nei aplinka, o miesto ko
munaliniam ūkiui dar nepri
ėjo eilė jį sutvarkyti. Būtent 
prie tokių namų sutrypusios 
tvoros apžėlusios piktžolėmis, 
purvas rudenį, dulkės vasarą. 
Pradėti ryžtingai tvarkyti at
skiras sodybas, atskirus na
mus — labai svarbuš, neatidė
liotinas uždavinys. ■ • ’ ' '

Kai iškeliamas toks pasiūly
mas, rajonų centrų šeiminin
kai paprastai teisinasi lėšų, 
statybinių medžiagų stoka. 
Statybinių medožiagų, tikrai 
stinga, jo negalima neigti. Sa
vo laiku buržuazinėje Lietu, 
voje buvo gaminama apie 70 
milijonų plytų ir buvo svajo
jama., kad, pagaminus bent 
3,00 milijonų. Lietuva bus mū
rinė. Šiandien Lietuvoje ga
minama apie milijardą plytų, 
bet jų vis trūksta, nes statybų 
užmojis yra milžiniškas. Ta
čiau reikalas liečia ne tik sta
tybinių medžiagų stoką. Kas 
važinėjo po Švediją ir Daniją, 
tas žino, jog kartais ten puoš
niuose miestuose staiga gali

ama pamatyti senų rąstų trobą, 
dengtą šiaudais. Aplinkui gra
ži veja, akį verianti gyvatvo
rė, ir niekam nekliūva nei 
šiaudinis stogas, nei mediniai 
sienojai. Galima daug pada
ryti ir su dabar turimais ištek
liais. Reikia tiktai daugiau 
ryžtingumo ir iniciatyvos. Nuo 
ko čia reikia pradėti.

Kartais sakoma, jog reikia 
pradėti nuo įstatymų, nuo 
bausmių tiems, kurie gyvena 
nevalyvai, nesutvarko aplin
kos. primenamas Skandinavi
jos pavyzdys, kur bematant 
gausi mokėti baudą, jeigu ne- 
apkirpsi savo namo gyvatvo
rės, netvarkysi vejos.' Niekas 
neklaus, ar tas namas tavo 
nuosavas, ar nuomotas. Tu gy
veni, tu ir atsakyk. Gal ir 
reikalingas tam tikras reiklu
mas. Tikrai keista, kad vis 
dar tebeturime tokių gyvento
jų, kuriepis miestas turi prie 
namo sukąsti sklypą, paso
dinti gėlių ir. . . atvažiuoti su 
mašina jų laistyti. O pats gy
ventojas, eidamas iš ryto į 
darbą, tingi žengti porą žing
snių į šalį įr mipa tiesiai per 
gėlynus. Tikrai kyla noras, 
kad iš tokio butų ir pareika
lauta. Bet pradėti reikia vis 
dėlto ne nuo bausmių. Juk 
niekuomet iš gyventojų dorai 
nereikalavome tvarkyti savo
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Klaipėdoje atidaryta nauja gėlių parduotuvė—viena puoš
niausių moderniškiausių respublikoje. įvairiausių formų 
keraminės vazos su gėlėmis, baseinai su žuvytėmis priverčia 
stabtelėti ir jauną, ir seną. Pirkėją sudomins1 gražios įvai
riausių rūšių gėlės, kaktusas, kuriam jau 50 metų.

Nuotraukoje: nauja Klaipėdos gėlių parduotuvė.
B. Alekanvičiaus nuotrauka .

KABLEGRAMOS /š LIETUVOS
Prieš 2,000 metų buvo 

žinoma chirurgija
Vilnius. — Eltos informa

cijoje sakoma, kad jau pir
mame mūsų eros amžiuje 
Lietuvoje buvo žinoma chi
rurgija. Apie tai kalba šio 
laikotar p i o archeologiniai 
radiniai — įvairūs chirur
giniai instrumentai. Rastos 
skeletų liekanos su gerai su
dėtais ir suaugusiais kaulų 
lūžiais, trapnuotomis kau
kolėmis byloja apie palygin
ti tuo metu visai neblogą 
chirurginės pagalbos lygį. 
Šalia chirurginio buvo tai
komi ir kiti gydymo būdai.

Prįeš du tūkstančius me
tų lietuvių liaudies medięi- 
ną jau žinojo daugybę gy
domųjų žolelių, įvairių gy
vulinės ir mineralines me
dicininės kilmės vaistų.

Šiais pirmykščio žmogaus 
medicininės veiklos aprašy
mais prasideda Michelma- 
cherio monografija (medici
nos istorijos Lietuvoje apy
braižos), kurią išleido Me
dicinos Leidyklos Leningra
do skyrius. Tai pirmasis 
veikalas, nušviečiantis me
dicinos mokslo ir sveikatos 
apsaugos vystymąsi Lietu
voje. Monografijoje įdomiai 
aprašomos pirmosios gydy
mo įstaigos, ligoninės, vais
tinės, parodoma, kaip eko- 
nominių-socialistinių fakto
rių įtakoje medicinos ama
tas tapo šiuolaikiniu moks
lu. Leidinys gausiai iliust
ruotas.

vieni jamos įmonės
Vilnius. — Šiuo metu 

Lietuvoje tapo įkurtas ce
liuliozės - įmonių gamybinis 
susivienijimas. Jį sudaro 
Klaipėdos celiuliozės popie
riaus ir Grigiškių popie
riaus kombinatai, Kauno 
Janonio ir Naujųjų Verkių 
popieriaus, Pabradės ir 
Naujosios Vilnios kartono 
fabrikai.

Lietuvos popieriaus fab
rikų produkcija keliauja į 
daugelį Tarybų Sąjungos 
miestų. Ant lietuviško po
pieriaus spausdinama eilė 
svarbių leidinių^ jų . tarpe 
Didžioji Tarybine Enciklo
pediją. Popierius, celiuliozė 
įr jnedija. pluošto plokštės 
eX9P/?į'(;uojanįos „d a u gį,a p 
kaip į penkioliką, pasawio 
šalių. Stambūs užsakovai 
yra Anglija, Vokietijos De
mokratinė Respublika,. Če
koslovakija, Olandija, Len
kija, Vengrija, Bulgarija ir 
Rumunija.

Antanas Vaivutskas

Kolūkiečiai statos mokyklas
Vilnius. — Naują mokyk

lą pastatė Vilniaus rajono 
Lenino kelio kolūkis. Pradi
nėje mokykloje yra dvi erd
vios ir šviesios klasės, mo
kytojų kabinetas, kitos pa
talpos.

Mokyklos statybai kolūkis 
išleido daugiau kaip 10 tūk
stančių rublių.

ŽALIAS BERŽELIS
Šviesa stebuklinga, 
Pro langą įspindus— 
Tai žalio berželio 
Ankstyvas rytužis.

Aukštasis, bedugnis 
Dangaus žydrumėlis — 
Tai žalio berželio 
Atsineštas turtas.

Javų kilimėlis, 
šviesus ir bekraštis — 
Tai žalio berželio 
Lietučio audimas. b 

Skambėjimas aukštas r 
Dalgelių plieninių —- 
Tai žaliąją pievą "y 
Tėveliai šienauja.

V. Marcinkevičius

namo aplinką. Apie tai su 
jais dargi nekalbėjome. Rei
kia įjungti žmones į tą darbą, 
ir daūg bus galima pasiekti 
be bausmių.

Čia, mums atrodo, reika
lingas “auksinis viduris”; 
pirmoje vietoje reikia to
kius gyventojus mokyti, 
šviesti, kultūrinti, paskui 
pakritikuoti, pabarti, o kai 
ir tas kai kuriais atsitiki
mais nebepadeda, nevengti 
“Skandinavijos pavyzdžio. 
(Gaila, kad, kol kas, be to pa
vyzdžio negulima apsieiti 
nęt (tokioje aukštus. kultū
ros šalyje, kąip Lietuva.

KOVO RYTĄ
• ’ i «

Ankstų kovo rytą
Dvi gervės praskrido.
Meilės kelionėn aklon 
Nuskrido be balso, 
Tylom.
Varnos rėkė rėkė, 
Iš paskos lėkė.
Pakilo į viršų.
Grįžo ir viską pamiršo.
Meilė nuskrido
Kaip spindulys, 
Nesidairydama 
Į šalis.
Sava padange, savais 

keliais,
Kol neš sparnai, 
Kol saulė nusileis:

Alfonsas Maldonis

Daugiau įvairių parengi 
mų ‘‘Laisves” naudai,^
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Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar
(Tąsa)

Kitame savo pamoksle, pasakytame to
je pat Gegužinės bažnyčioje, kunigas 
Dumbliauskas, gailėdama; 
bažnyčių, puolė tarybinę 
mokytojai nusivylę, nepaj 
ti su savo pareigomis. Mokiniai jų ne
klauso. Ir visa tai, esą, dėl to, kad mo
kyklose nedėstoma religij

Be reikalo stengėsi kr n. Dumbliaus
kas. Nepažinti dabar Gegužinės. Ten, 

• kur buvo gūdus užkampis, kur pokario 
metais siautėjo banditai, 
stiprėja kolūkis, bujoja 
gyvenimo daigai.

Išsiplėtė ir Gegužinės mokykla, vietoj 
keturklasės tapo septynmetė. Trigubai 
daugiau mokosi vaikų. Mokykloje yra 
gausi pionierių organizacija. Daugelis 
mokyklos auklėtinių dilba 
kolūkyje, kiti—mokosi te 
komiaunimo organizacijo 

^Maždaug kas ketvirta
VLKJ narys!
* štai kas pykina kunigu štai kur jis 
mato blogą mokyklos darbą.

Jų grūmojimai

s tuštėjančių 
mokyklą. Esą, 
ėgūs susidoro-

a.

šiandien auga, 
komunistinio

“Švvturio” 
liau. Kolūkio 
je 17 žmonių, 
s jaunuolis —

Tarybinę tikrovę, doru^ darbo žmones 
ėmėsi šmeižti dar vienas 
nepatenkintas gyvenimo eiga, pajamų iš 
tikinčiųjų mažėjimu. Antai Betygalos 
vikaras V. Labonas, buvusio buožės sū
nus, plūdo kolūkiečius, va 
čio metu nėjusius į bažnj

Radviliškio rajono Sic 
nas M. Selickas viename 
tik šmeižė tarybinę moky 
sindamas (pagalvokite t 
nuo bažnyčios, ragino t 
mokyti vaikus religijos, 
kas šaukė, jog jis negerbiąs tų moti
nu, kurios sportuoja, domisi politika bei 
rūpinasi, kad jų vaikai būtų geri spor
tininkai, o ne geri katall

Panevėžio rajono Mie 
bažnyčios klebonas kun. P 

^dekviename pamoksle skundžiasi tikin
čiųjų sumažėjimu. Jie k 
k&d šie priverstų savo 'v: 
laikyti bažnyčią, grasir

kitas kunigas,

saros darbyme- v • Tią.
abravos klebo- 
iš pamokslų ne 
'dą, bet ir, gra- 
ik!) atskyrimu 
švus prievarta 
Kunigas Selic-

ai.
žiškių katalikų
Rauduve beveik

reipiasi į tėvus, 
alkus, jaunimą 
ta už atšalimą

nuo bažnyčios įvairiomis bausmėmis. 
1963 metų kovo 10 d. pasakytame pa
moksle jie kreipėsi i tews ir motinas, 
ragindamas, kaip galima 
rinti tikėjimą vaikų tar te
tų ir bedievišku kalbų, 
rauti tėvams apie dievo 
kite juos, išmokykite mylėti viešpatį ir 
tikėjimą.”

Veltui stengiasi kunigai, veltui svaido 
prakeikimus. Gyvenimas 
jų norus. Tarvbinė mokvkla atlieka kil
nu tikslą, auklėja moksle 
ningais, mvlėti Tėvvne, 
gimtąją šąli žygdarbiais.

Tarybiniai istatvmai nedraudžia kuni
gams skatinti tikinčiuos: 
katalikais, bet neduoda 
kijai drausti tikintiesiem 
lyvauti meno saviveiklos 
Aiomeniniame ir politini 
Šios didžios teisės yra 
tė^u. vyresniu iii draugu krauiu. 
užtvirtintos TSRS Konstitucijoje, 
niekam nevalia jas pažei

Yra ir kitok

, daugiau stip-
_____ _ c *oe:

Daugelis vaikų, paveikti tamsių pro- 
bando priešta- 
buvima. Įtikin-

eina ne pagal

ivius būti saži- 
darbą, šlovinti

us būti gerais 
;eisės dvasinin- 

i5 sportuoti, da- 
i rateliuose, vi- 
ame gyvenime, 
iškovotos mūsų 

Jos

dinėti.
ių

Reikia pažmėti. kad kunigu pamoks
luose neretai galima išg 
kitaip traktuoti religini 
mės. darbo paskirties, d 
ir iki supratima. Kai kur 
nripažista, 
žmoni ios ateitis, bot b1 o 
kad visa tai—žemiška laimė, kuri iš vi
so — tik akimirka, naive: 
laime danguie. Negalima 
pamokslu atitinkamos j takos mūsų res
publikos tikintiesiems.

Savo reakcine veikla k 
ku dvasininkai dangsto 
patriotizmu. Tai aiškiai 
faktai.

Nauiuju—1.959-uiu— ibetu išvakarėse 
Varėnos raiono Perloię. 
mokyklos direktorius d r 
keisto turinio naujametiiliį laišką: 
didžiai gerbiamas Direjktoriau 
—Jaunosios Kartos’Auklėtojau!

Naujieji 1959 Metai čia pat. Ką 
pergyvenom, o kas bus—paslaptis. Vie-

rsti bandymus 
gyvenimo nras- 

I oro vinių idealu 
ie kunigai netgi 

kad komunizmas — šviesi 
i nat priduria.

inus su amžina 
neivertinti šių

n i kurie katali- 
Tėvvnės vardu, 
rodo sekantieji

•s sontvnmetės 
fr. Kibelis gavo

nok visi troškštam, kad ir sekant 
tai būtų laimingi žmogui, Tėvyne 
tui...

Gerbiamas Direktoriau, juk pažįstami 
esame, tad leiskite Jus Gerbiamasis pa
sveikinti su Naujais 1959 Metais, palin
kėti Jums laimės, sveikatos, ka 
biausia, sėkmės darbe, principo, 
ventume žmogus, žmogaus vardo ver
tas...

Seniau dirbome kartu, kartu sutikda
vome ir naujus metus... Dabar 
taip: gyvenimas padalijo į sve: 
raupsuotus, o tikrumo vistieh 
žmonės, lietuviai. Jei skiria pažiūros, 
jungia tėvynė, vistiek abu trokštame 
žmogui gera. Jūs mokykloj, aš savo dir
voj, dirva abiem toji pati — žmogus... 
Aš vistiek sakau: telaimina dieviškoji 
apvaizda Jūsų darbo triūsą ir neduoda 
gražių vaisių, kurie Jus džiugintų peda
gogo džiaugsmu.”

Po laišku pasirašo vietos b 
klebonas kun. Jonas Žvvnys (laiško kal
ba palikta kaip originale).

Panašaus turinio laiškus gavo 
kės tarybos vvkdomoio komitetu pirmi
ninkas ir kai kurie kiti perlojiečiai. Ko
dėl kunigui parūno, kad “dieviškoji ap
vaizda laimintų” jaunosios karto 
toio ir kitų tarybinių darbuotoju 
Ar tai tik paprastas naujametinis laiš
kas. proginiai linkėjimai, neturį 
kulisinių tikslų?

ieji me- 
i, Kraš-

š svar- 
xad gy-

yra ki- 
ikus ir

esame

žnyčios

apylin-

; auklė- 
triūsa?

dtų, už-

Apie jo veiklą praeityje
Prieš kuri laika rajono laikr 

spausdino medžiagą, panasako 
anie kunigo Žvvnio netolimos Praeities 
veikla. 1941 metais, kada hitleriniai fa
šistai klastingai užpuolė taikia pi ūsu šą
li. kunigas Žvvnys, tuometinis 
giu klebonas, buvo suorganizavus gink
luotu buržuazinių nacionalistų ga 
lietuviu tautos išgamos, vado 
sutanuoto savo vado, žudė taryb 
tvvistus. Kunigas Žvynys su mauzeriu 
lakstė po anvlinkes, pats savo r 
mušė naujakurius, gavusius iš 
valdžios žeme.

Rajono laikraštyje buvo pa 
kunigo Žvvnio asmeninio dienor 
traukos, kuriose neginčijamai atsispin
di tikrasis kunigo veidas. L: 
pasakojo ir apie dabartinį Varė 
nyčios kleboną Morkūną, kuris 
metais savo klebonijoje teikė nr 
buržuaziniu nacionalistų banditinių gau
jų dalyviams.

Šie dievo tarnai, kurie šiandien vėl 
sako tikintiesiems graudžius pamokslus, 
kalba anie artimo meile, aiškina dievo 
isakvmns “nevok.” “nežudvk.” 
liuoia tikinčiųjų jausmais. Aiškd. ko vėl 
siekė kunigas Žvvnvs, siūlydamas jauno
sios karto* auklėtojams išvien darbuotis 
tėvvnės labui. Jis norėjo parodyti, iog 
bažnvčia ir kunigai tain nat vra dori 
jaunosios kartos auklėtojai, toc 
reikalo kovoti su religiniais prietarais, 
su bažnvčia ir jos tarnais, o reikia dirb
ti kartu “vienoje dirvoje,”

Kunigui atsakymas

aštis iš- 
j a n č i ą

Dubin-

uja. Šie 
vaujami 
inius ak-

aukomis
Tarybų

. cituotos 
aščio iš-

likraštis 
nos baž- 
pokario 
eglobstį

speku-

ėl nėra

s di rek- 
ędomojo 
sraštyje 
:unigo

Perlojos sentvnmetės mokyklo 
torius ir apylinkės tarybos vyi 
komiteto pirmininkas raiono lai 
paskelbė tokį savo atsakymą į 1 
Žvvnio jiems rašytus laiškus: 
“Klebone Žvyny!

Mus. kaip tarybiniu* žmones i 
vos patriotus, iki širdies gelmių 
aukščiau minėtu laišku akinlėši 
nas. Skaudžiausia, kad laiškuos^ drįsta
te minėti Lietuvo* vardą, kuri Lūs dau
geli kartu paniekinote, bendradarbiau
dama* su žudikais gestapininką 
tais lietuviu tautos išgamomis.

r Lietu- 
užgavo 

akas to-

s ir ki- 
Jūs išda

vėte Lietuva ir neturite teisės save va- 
Lietuviai tai tie. kurie 

kovojo 
po karo

dinti lietuviu, 
sunkiais Tėvvnės karo metais 
prieš fašistinius grobikus, kurie 
dėjo plvta prie nlvtos. užlygino minų 
duobes 
kyklas, 
namus. Lietuviai tai tie, kurie sąvo pūs
lėtomis 
mika.nliiša prie gamyklų staklių, 
tarnai dirba laboratorijose, su 
rankose saugo socializmo šalies sienas. 
Jūs neturite teisės snekuliuoti Lietuvos 
yardu. Jūsų pirmtakas kunigas 
šausikas tai puikiai sunrato, nepanorėjo 
toliau būti tranu ir visiems laik 
simetė juodą sutaną. Šiandien 
šiai gali save vadinti lietuviu, nes savo

ir ant gaisraviečių past 
kolūkiu gvvenvietes,

atė mo- 
' kultūros

rankomis kelia, kolūkių ekono- 
nenuils- 

ginklu

Rama-

ams nu- 
jis drą-

darbu jis pelno duoną, tapo naudingu ša
liai pilečiu.

Jūsų laiške kalbama apie meilę žmo
gui. Jūsų “meilę” darbo liaudžiai puikiai 
pajuto aktyvistas Pilkuvėnas ir kiti Mo
lėtų valsčiaus kankiniai, kuriems daužė
te galvas su mauzeriu tais nelemtais 
1941 metais. Jūsų sąžinė juoda, ir jos 
gražiu žodžiu negalima nuplauti. Jeigu 
iš tiesų būtų pragaras, tai Jūs už tokius 
nusikaltimus ten turėtumėte degti am
žinai, klebone Žvyny. Kodėl apie tai vie
šai nepasisakote perlojiškiams, kodėl sle
piate savo tamsią nusikaltėlio praeitį?

Jums dabar žemė slysta iš po kojų. 
Todėl, norėdamas kaip nors išlaikyti sa
vo aveles, dalinate vaikučiams saldai
nius, vaidinate geradarį. Bet iš to nie
ko neišeis! Nebus iš tų saldainiais pa
vaišintų vaikučiu klapčiukų ar klierikų! 
Jie bus inžinieriais, gydytojais lakūnais,

šauniais darbo didvyriais, kuriančiais 
gyvenimą savo triūsu, o ne iš “dievo va
lios,” kaip Jūs mokote. Sutanomis saulės 
neužtemdysi.

Ne, su Žvyniu mums nepakeliui. Mums 
rytojus, kaip Žvynys rašo, ne paslaptis. 
Mes su visa tarybine liaudimi kuriame 
laimingą gyvenimą — komunizmą. Jūs 
ir ne inteligentas. Tikrieji Lietuvos in
teligentai visas savo jėgas ir talentą ati
duoda darbui, liaudžiai, iš kurios jie yra 
kilę. Jūs gi kol kas mintate tos liau
dies sąskaita, o patys jai nieko neduo
date. Tokie žmonės inteligentais vadintis 
negali.

Jums, klebone Žvyny, nemalonu bus 
išklausyti atsakymo laiške mūsų iškeltus 
faktus. Bet tiesai akių stula neužriši. 
Faktai patys kalba už save.”

(Bus daugiau)

MISLINČIUS

Inkvizicija Vokietijoje
‘‘Raganų” ir “buirtininkų” naikinimas

Tokios inkvizicijos, kokia 
buvo įsigalėjusi Prancūzijo
je, Italijoje. ar Ispanijoje,ga
lima sakyti, Vokietijoje kaip 
ir nebuvo. Bandymų ją įves
ti buvo daug, bet jie retai 
kada pavykdavo, nes galin
ga to krašto katalikų vys
kupų ir pralotų klika ne
norėjo savo privilegijų už
leisti popiežiaus skirtiems 
nranciškonams ar dominin
konams. Be to, ir pati vals
tybė dažnai palaikė potvar
kius vyskupų prieš vienuo- 
lius-inkvizit o r i u s. “Ereti
kai,” dažniausiai t. v. “ra
ganos” ar “burtininkai,” bu
vo stropiai persekiojami ir 
dažnai baudžiami laužo ug
nimi. Bet tai atlikdavo vys
kupų paskirti komisarai ir 
vyriausybės magistratai. 
Buvo sudeginta ar paskan
dinta ne mažiau kaip 100,- 
000 “raganų” bei “burtinin
kų,” tiesa. Bet vadinamųjų 
sekt a n t ų, “afekalūnų” 4- 
Vokietijoje buvo negerdau- 
giausia. /■ ;

Kai Vo k ie ti jos, karaliui. 
Oto IV, lydimas S'trašburĮ

tvirtabūdžių, tarp kurių 
buvo 12 kunigų ir 25 mote
rys, griežtai laikėsi savo 
pažiūrų. Tuos degino įkai
tinta geležimi ir kitaip kan
kino. Strasburgo užmiesty
je 1212 m. sudeginta 80 
žmonių, jų nuosavybę pasi
dalijo vyskupas su magist
ratais. Ta vieta ir dabar va
dinama “Katzergrube” (at
skalūnų duobė).

Sadistas vienuolis
Vienuolis kun. Konradas 

Marburgietis buvo prieta
ringas iki beprotybės; jo 
žiaurumui ir fanatiškumui 
nebuvo ribos. Jis buvo kraš
tutinis asketas ir nenumal
domas sadistas. Kad jo 
siauras fanatizmas pralen
kė blaivų protą ir sąžinę, 
matyti iš traktavimo vienos 
penįtentęs, EĮztyietop Turįn- 
gietės, po mirties paskelb
tos “šventąja”.---Kbnrad^ 
buvo jos ' nuodėmklausys1 ir 
dvasinis globėjas. .. ...,

kąr^iį® 
duktė,. -ištekėjusi,.. būdama 

go vyskupo Henriko, 1209 4? metų,_ųž .Tilriųgijo^
■ ' grafo Liudvųįo IV, vienų, 

turtingiausių -Mr galingiąų^ 
.šių Vokietį j ošrkųnigaikBęjĮ®l 
14 ?metų turėdama Elzbieta, 
jau buvo mo.tina, o sulau
kusi 20 metų — našlė. Jos 
vyras žuvo kryžiaus kare 
su turkais. Iš visa ko aišku' 
kad jos gyvenimaš buvo ga-‘ 
na tragingas, emociškai su- 
krės t a s, be pusiausvyros; ’ 
tokiame trumpame amžiuje 
tiek išgyventa! . .

Ne stebėtina, jog giliai 
religinga j a u n a našlė, su 
būriu vaikų, ieškojo paguo
dos, laimės ir amžinojo gy
venimo aukštosiose dangaus 
sferose, jog ji neigė ištaigų 
gyvenimą bei visokią pra
bangą.

Kun. Konradas, kaip jau

m. nuvyko į Romą vąinų 
kuotis, jo katalikiškoji palyų 
da nustebo paniačiusį, jog ‘ 
popiežiaus krašte, buvo tiek 
daug ‘eretikų.” Grįždamas, 
iš tos iškilos, vyskupas parsi
gabeno keletą “mokytų”'jo-, 
mininkonų. (Dominus canis, 
lotyniškai — viešpaties šu
va.) Su jų pagalba jis ry
žosi apvalyti ne tik savo 
dieceziją, bet, karaliui pa
dedant, ir visą kraštą. Tuoj 
areštavo 500 nužiūrimų 
žmonių “apklausinėjimui.” 
Pasirodė, jog “eretikai” 
šventraštį žinojo geriau, 
negu ištvirkaujantys ir sa
vo pareigose apsileidę ku
nigai. Suimtųjų dauguma, 
tortūrų išsigandę, “erezijos 
išsižadėjo,” bet apie 100

matėme, buvo jos dvasios 
vadas, jos sielos atspara. 
Jis buvo jos idealas, ji jam 
patikėjo savo didžiausias 
naslaptis. Būdama 18 metų, 
ji pasidavė absoliučiai 
i o vadovybei. Tačiau kaip 
žiauriai Konradas su ja el
gėsi, kaip demoniškai jis 
slėgė šią trapią silpnos mo
ters būtybę, matyti iš jo fa
natiško stropumo, kuriuo 
iis vvkdė savo tariamą “pa- 
šaukima”. Jis ją kankino 
nežmoniškom pasninku bei 
maldų atgailom, jis ardė jos 
socialinį bei emocinį gyveni
mą ir normalias moters as
piracijas.

Koks beširdis sadistas tu
rėjo būti kun. Konradas 
aišku ir iš šio pavyzdžio: 
kai ji karta negalėjo nueiti 
bažnyčion išklausyti jo jai 
skirto pamokslo, jis taip 
ipyko, jog sekančią dieną 
savo kambaryje, išrengęs ją 
iki apatinių drabužiu, taip 
žittilrį!ail bp tafeįti Ušpstabę, (k 
ji hešiojo mėlynėš įnt savo 
kūno kėlias -savaites.- • Kibą 
kartą, kai jį nuėjo atlankys 
ti vienuolyną,...kurių, pašalie
čiams įeitr buvo ginama, jis 
ją skaudžiai rykštėmis iš-

L|^^^0^^:įf|onrado as- 
ketįįmąs Elzbietą

‘^^įttįbe^lž&^ke, isteri- 
;^A^3^efefeąvp vaikus, 
tapo’ pranciškonų ordino 
•tretiriink^.^^^^rąupsuo- 
tujų' slaug^čč^^ietus tu
rėdama- ji cmirė|^bs;' mirtis

Ba gi°- Tei- 
•^ama, jpgjJiS^^biEįą buvo 
karštai pamilęŠ^Jai; mirus, 
jis stengėsi ją padaryti 
“šventąja”; • ■ j.

Konrado, kaip pamoksli- 
lininko, žvaigždėpradėjo 
kilti 1220 m., kai jį pop. Ho- 
norijus III išsiuntė Vokie
tijon kryžiaus karui prieš 
pagonis savanorių verbuoti. 
Jis net imperatorių Fridri
chą privertė vesti kryžiuo
čius į Pales!iną. Pop. Gri
galius IX pagarbiai Konra
dą vadino “Scholasticus”,

Akademikas Adolfas Jucys su aspirantais skaitykloje. K. Libšio (ELTOS) nuotr.

t.y. — bažnytinių dogmų 
galva. 1227 m. popiežius jį 
paskyrė vyriausiuoju Vo
kietijos inkvizitorium, jam 
buvo duota neribota galia. 
Konradas jokios teisminės 
procedūros nepripažino ir 
nesilaikė. “Eretikus” jis da
lijo į dvi kategorijas: tuos, 
kurie prisipažino kaltais, 
baudė kalėjimu, o neprisi- 
pažįstančius — laužuose de
gino. Jokių tardymų, jokių 
teismų jam nereikėjo; nuo
gas sadizmas jam atstojo 
teisę ir teisingumą!

Kitas žiaurūnas
Sekmingesniam inkvizici

jos darbui, ir “didesnei die
vo garbei”, Konradas Mar
burgietis susilaukė uolaus 
sandarbininko, domininko
no Konrado Torso asmeny
je. Sakoma, jog šis tipas bu
vęs atsivertęs “eretikas”. 
Be to, Konradas turėjo sa
vo eilinį palydovą vienakį 
Joną. Šis buvo girtuoklis ir 
paleistuvis, tačiau turėjo to
kią skaliko šuns uoslę, jog 
galėdavo suosti “eretiką” iš 
pirmo pamatymo. O kurį 
tik Jonas nurodė, su tuo su
sidorojo jo šefas, kun. Kon
radas Torsas, kurio “moto” 
buvo tokis: “Nesigailėk su
deginęs nors šimtą žmonių, 
jei ten buvo bent vienas ‘ere
tikas.’!” Domininkonams 
ir pranciškonams toks uo
lumas patiko ir jie visoke
riopai vienuoliui Torsui asi
stavo.

Tačiau tasai dviejų Kon
radų darbas nelabai patiko 
vyskupam ir kitiem aukš
tiem dvasininkam. Jie ypa
tingai raukėsi tuomet, kai 
Konradai, norėdami dau
giau pasipelnyti, nukreipė 
savo darbo dėmesį į turtin
gesniuosius sluogsnius. Epi
skopatas ieškojo būdų ink- 
vizitdriais nusikratyti. Vys
kupai rašė pop. Grigaliui 
skundą, jog Konradas Mar
burgietis teisia ir degina 
žmones be jokios kaltės iš
tyrimo, jog tuo būdu sude
ginami visai nekalti žmonės, 
jog asmeninis įskųstojo tur
tas jam dažnai atstoja rim
tus įrodymus, etc.

Bylą prieš grafą Sayaną 
1233 m. Mainze—Konradas 
pralaimėjo. O šioje byloje 
dalyvavo net pats karalius, 
kunigaikščiai, arkivyskupai 
ir kiti dignitarai. Nenorė
damas šiam smūgiui nusi
lenkti, Konradas Marbur
gietis pradėjo sakyti Main- 
zo gatvėse pamokslus prieš 
kaltinamuosius didikus, ta
čiau karalius ir arkivysku
pas jo “filipikas” sulaikė. 
Galutinai nugalėtas ir pa
niekintas kun. Konradas 
metė inkvizitoriaus skeptrą 
ir grįžo į Marburgą, kur 
buvo palaidota jo numylėta 
Elzbieta, bet kelionės metu 
jo nuskriaustieji jį užmušė. 
Gi lavoną vienuoliai palai
dojo Marburge šalia Elzbie
tos. Kai šios lavoną perkėlė 
ištaigion jos bažnyčion, ten 
nadėio ir Konrado kaulus. 
Iki šiol betgi ‘šventuoju” 
jo dar nepaskelbė. Vieton 
nužudyto Konrado, pop. 
Grigalius paskyrė vyriau
siuoju Vokietijos inkvizito
rium domininkonų provin- 
cionalą, trečiąjį Konradą 

(bus daugiau)

TUOPA
Pušis išaugti geru me

džiu gali per šimtą metų, 
eglė — per aštuoniasdešimt, 
beržas — per šešiasdešimt, 
ąžuolas—per pusantro šim
to, o tuopa — per trisdešimt 
metų. Štai kodėl miškų au
gintojai dažniau ėmė minė
ti tuopos vardą.
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Rinkimai be pasirinkimo
ausių 
datai 
postą 
tratų 
valdo

Taigi, dviejų stambi 
politinių partijų kand: 
į JAV prezidento 
paaiškėjo. Nuo demo 
partijos, kuri dabar
Jungtines Valstijas, kandi
datu į prezidento pos ;ą iš
keltas dabartinis vice prezi
dentas Hubert Hump 
Nuo opozicijoje e s an 
republikonų partijos : 
tas Richard Nixon, 
viceprezidento Eisenjiowe- 
rio vyriausybėje, 196( 
tais pralaimėjęs prezi 
rinkimuose prieš v e 1 
John Kennedy.

Demokratų partijos 
žiavime Humphrey, 
visiškai remia dabartinės 
JAV vyriausybės po 
užsienio ir vidaus k 
mais, laimėjo prieš d 
tus pretendentus į prezi
dento postą — senat 
Eugene McCarthy ir 
McGovern, kurie krit 
vyriausybę. Kandidatu į vi
ceprezidento postą iškeltas 
senatorius Edmund 
kie — taip pat vyriau 
šalininkas, bet iki šiol 
žai težinomas.

Aštri kova Chicagoje
Suvažiavime vyko įnirtin

ga kova. Didžiausius nesu
tarimus sukėlė demokratų 
partjios rinkiminės pr 
mos skyrius Vietnamo 
simu. McCarthy, McGovern 
ir velionio Robert Kennedy 
šalininkai siekė, kad į 
gramą būtų įtrauktas punk
tas dėl nedelsiamo ir 
lygiško Amerikos vyk 
Vietnamo Demokrat 
Respublikos bombardai 
nutraukimo ir karo veiks
mų mažinimo Vietname, o 
Humphrey ir jo šalininkai 
visiškai parėmė dabartinį 
agresyvų JAV kursą, 
įnirtingų ginčų laimėj 
riausybinio kurso šalinin
kai, bet persvara 
visiškai nedidelė: “už’ 
savo 1,567, o “prieš”—1,041 
delegatas. Tuos, kurie su
važiavimo salėje balsavo 
prieš vyriausybės Vietname 
vykdomą politiką, parėmė 
tūkstan č i a i demonstr an tų. 
Chicagos policija žvėriškai 
numalšino taikos šalir 
demonstraciją. .

Nėra pasirinkimo
Dabar, kai dviejų 

biausių buržuazinių partijų 
suvažiavimai iškėlė 
kandidatus į prezidento 
postą, Amerikos rin 
įsitikino, kad jis iš esmės

hrey. 
čios 
iškel- 
luvęs

me
kento 
ionį

suva- 
kuris

litiką 
lausi- 
li ki-

orius 
John 
kavo

Mus- 
sybės 

ma-

ogra- 
klau-

pro-

besą- 
lomų 
i n ė s 
vimų

•Po

buvo 
bal-

inkų

svar-

savo

kėjas

neturi jokio pasirinkimo. 
Tiek Humphrey, tiek ir 
Nixon nėra populiarūs ša
lyje, nes jie atstovauja kur
sui, kuris prieštarauja Ame- 
rikos liaudies interesams. 
Užtenka priminti, kad pir
miniuose rinkimuose Mc
Carthy ir Robert Kennedy 
gavo maždaug tris ketvir
tadalius rinkėjų — demo
kratų partijos šalininkų bal
sų. Suvažiavime vis dėlto 
buvo Humphrey nominuo
tas, kadangi jį rėmė parti
nis aparatas ir asmeniškai 
prezidentas Johnson. Nėra 
esminio skirtumo ir tarp 
abiejų partijų programų, 
ypač tokiais svarbiais klau
simais, kaip karas Viet
name, negrų ir varguome
nės padėtis, kova su smur
tu. Abi partijos atstovauja 
stambiųjų monopolijų inte
resams.

Komunistų platforma 
ir kandidatas

Kitokią platformą iškėlė 
JAV Komunistų partija. 
Kompartija stoja už nedel
siamą Vietnamo Demokra
tinės Respublikos bombar- 
vimų nutraukimą ir visos 
JAV kariuomenės išvedimą 
iš Pietų Vietnamo. Ji rei
kalauja nutraukti “šaltąjį 
karą” ir ginklavimosi, pir
miausia branduolinio, var
žybas, likviduoti agresyvius 
NATO ir SEATO blokus, 
likviduoti Amerikos karines 
bazes užsienyje. Kompar
tija stoja už visišką visų na
cionalinių mažumų, jų tar
pe ir negrų, lygybę šalyje, 
už tikrosios demokratijos 
vystymą, už mokesčių sis
temos, kurios pagrindinė 
našta dabar užgula darbo 
žmonių pečius, reorganiza
vimą.

Šios programos pagrindu 
dabar aktyvią kampaniją 
vykdo kandidatė į JAV 
prezidento postą, Charlene 
Mitchell — tikra Amerikos 
darbo žmonių atstovė. Ta
čiau kol kas ameriknėmis 
sąlygomis darbo žmonių 
kandidatei nėra vetos Bal
tuosiuose rūmuose.

Iš ATSIMINIMŲ

BROLIA
; nepalaužiami kovotojai

Ar žinote, kad kas 30 se
kundžių kur nors pasauly
je įvyksta žemės drebėji
mas Žinoma, nevisada jis 
toks didelis, kad padarytų 
žalos, bet visvien drebėji
mas.

I SKURKIAI
pakėlęs marškinius, parodė 
randus. Jie buvo ryškesni, 
negu randas po chirurgo

ų išvakarėseSpalio švenči 
Zarasų partinės organiza
cijos sekretorių

— Nupiešk v 
kius. Ją iškelsi 
su savo kuopelės nariais — 
komjaunuoliais

Vėliavą paruošiau, 
netrukus mane suėmė. At
sidūriau apskrities kalėji
me. Kartą į įjamerą įvarė 
jaunuolį.
Rankos pūslė 
Svečias tepasakė:

—< Kostas Skurkis. Politi
nis kalinys.

Mudu laikė kartu su vagi
mis, galvažudž 
kas nieko neš 
savo bylą. Kit 
antrame mūro 
jo 13 moterų — 
rių ir komjaun 
leido į kiemą, k 
čiojo ratu. N 
gludo prie gro 
kalba perdavin 
kias savo pasla 
svarbias...

Buvo d r ė g 
ūkanota diena, 
miestą pas tarc 
kum iš draugių

— Kostas Sk

s pasakė: 
ėliavoje šū- 

prie plento

Pečiai
tos,

Bet

platūs.
storos.

iais. Naujo- 
nekėjo apie 
hme pastate, 
aukšte, kalė- 
partijos na- 

jolių. Jas iš- 
alinės vaikš- 
aujokas p ri
tu ir pirštų 
ėjo kažkio- 
ptis. Matyt,

na ir labai 
Jį išvarė į 

tytoją. Pas- 
sužinojau: 

irkis pabė-

žvalgy- 
paskyrė 
siaučia!

Jis nemėgo, jeigu kas 
lengvai pasigirdavo. “Nie
ko nepabūgsiu.” Tada Jo
nas pasakydavo:

—Būti tokiais drąsuoliais, 
kokiais pasirodė keturi ko
munistai prie mirties duo
bės, — tai labai sunkus eg
zaminas ...

Jaunasis Skurkis labai 
mėgo muziką. Be jos jis 
nenurimdavo tarp grotų. 
Jis įkyrėjo kalėjimo virši
ninkui Ručinskui:

—Leiskite atnešti smui-

1933 metų gruodžio mėne
sio vieną naktį 
į Uteną. Šis d 
naujas mūras ■ 
dovana proving 
liui. Ką gi, dik 
niai atrišdavo pinigų maišą 
kalėjimo statybai, tik neat
sirado lito padoresnei mo
kyklos pastogė

Įstūmė į did 
Kaliniai jau m 
lę ant grindų, 
vų. Rytą iš 
kažkas pasibak 
lį. Priėjau. Į įnane žiūrėjo 
maloniu veidu, 
akimis vyras, 
vardę, jis pakl

— Ar 
brolio Kosto?

— Ne. Net 
prarado viltį 
Taip šneka zaiįasiškiai...

Politinių ks 
gausėjo. Vis n 
ir varė iš Anykščių suim
tuosius. Juos kaltino komu
nistine veikla, 
skaidė po vis; 
Jie pareikalavo 
ti krūvon. Kai

mane išvežė 
vie jų aukštų 
— Smetonos 
cijos mieste- 
tatorius dos-

ei.
elę kamerą, 
egojo, sugu- 
geležinių lo- 
koridoriaus 

adojo į vilke-

mėlynomis 
Pasakęs pa
muše :

nesugavo mano

policija jau 
jį sučiupti.

alinių šeima 
aktimis varė

Draugus iš- 
&s kameras, 
juos sutelk- 

ėjimo admi
nistracija buvo priversta 
nusileisti. Taip ir susipaži

Kauno Darbo Raudonosios Vėliavos ordino P. Ziberto vardo šilko kombinato
daugiau kaip 100 mechaninių audimo staklių pakeista žymiai greitesnėmis pneu
matinėmis. Dabar kiekviena darbininkė vietoj keturių aptarnauja dvylika audimo 
staklių.

Iki metų paba
tuose pačiuose gamybiniuose plotuose per metus bus papildomai pagaminta apie 8
milijonus metrų šilko.

Nuotraukoje: naujos pneumatinės staklės P. Ziberto vardo kombinate. Prie
kiniame plane pan

M. Ogajaus nuc

nau su broliais Petru ir Jo
nu Skurkiais. Jie neseniai 
buvo grįžę po ilgo kalini
mo. Petras Skurkis pasa
kojo:

— Kostą suėmė rudenį. 
Pas jį rado komunistinės li
teratūros. Kariuomenės tei
smas ruošėsi atkeršyti “bol
ševikų šeimai”. Per pasi
matymą jam patariau bėg
ti. Ir štai anksti rytą jį iš
varė į kiemą vandens pom
puoti. Įvažiavo vežimas. 
Prižiūrėtojas atidarė duris. 
Brolis, numetęs klumpes, 
išlėkė kaip vėjas. Supokšė- 
jo šūviai. Bet bėglys išven
gė kulkų... Už Kostą ma
ne ir Joną karo, komendan
tas ir nubaudė.

O komunistus, komjau
nuolius, Anykščių artojė
lius grūdo ir grūdo už gro
tų. Petras Skurkis su pasi
piktinimu tarė:

Neseniai Utenos 
bos viršininku 
Zdanavičių. Tai ir

Šį poną jau žinojau. Apie 
jį skaičiau LKP Centro Ko
miteto išleistoje knygelėje. 
Joje Zdanavičius buvo pa
vaizduotas pogrindininkų, 
kalinių kankintoju, politi
nių bylų fabrikatoriumi. 
Petras Skurkis tęsė:

— Jis, tardydamas mane, 
pasigyrė: “Aš atvykau į 
Uteną, kad išraučiau sėja
mą Skurkių bolšeyįkinę sė
klą”. ■ j ' , . , . '

Pasakotojas šyptelėjo: ’
— Ką gi, jam pavyko mue 

įmesti į narvą. Bet vis tiek 
toji sėkla dygsta. Štai tė
vas per pasimatymą pasa
kojo: naktimis tebeplatįna- 
ma mūsų spauda. Rytą tai 
vienur, tai1 kitur - švysteli 
raudona vėliava.

Politiniai kaliniai, atsidū
rę vienoje kameroje, tuoj 
ėmė mokytis. Būdavo, va
karais, po patikrinimo jie 
nuleidžia geležines lovas ir 
“vaidina”: kloja patalą. O 
iš tikrųjų klausosi lekto
riaus pranešimo. Taip pasi
sekė išstudijuoti apie užsie
nio proletariato kovą, Ko- 
minterno uždavinius ir kai 
kurias socializmo statybos 
problemas Tarybų Sąjun
goje. Gan aktyviai tokiuose 
užsiėmimuose dalyvavo Pe
tras Skurkis, nors jam už 
tai fašistai galėjo sulipdyti 
bylą.

Jis, išeidamas į laisvę, pa
žadėjo nuvykti į Anykščių 
partinę organizaciją ir jos 
draugams papasakoti, kad 
suimtieji tvirtai laikosi.

Petras Skurkis atsisvei
kindamas tarė:

— Gal ką pats turi pra
nešti zarasiškiams apie savo 
bylą? Parašyk ant rūkomo
jo popieriaus. Įsiusiu į pa
mušalą.

Taip jis ir išnešė laiškelį 
Zarasų komunistams...

Vėl jį pamačiau rudenį. 
Šį kartą Panevėžio kalėji
me. Buvo linksmas. Murm-

— Sudarė bylą...
Jįnubaudė aštuoneriems 

metams. Kalėjo Šiauliuose. 
Petras žuvo, kovodamas 
prieš hitlerinius okupantus. 
Su jo broliu, Jonu Skurkiu, 
irgi teko kartu sėdėti Ute-

Pagaliau gavo. Būdavo 
atsirems pečiais į mūrą ir 
smuikuoja. Ypač dažnai 
stygomis išliedavo lyg aša
ras J. Janonio posmelius 
apie vargą, skurdą, kovą... 
Kartą jis griežė su ypatin
gu įkvėpimu. Bet staiga lyg 
perkūnas iš kiemo pusės 
trenkė į grotas:

—Skurki! Negriežk “In
ternacionalo” !

Nuo tas dienos kalinys 
prarado galimumą saldinti 
širdį muzikos akordais. Jo
nas Skurkis su didele meile 
pasakojo apie savo vyresnį 
brolį Adomą:

—Jį paėmė į buržuazinę 
kariuomenę. Bet ir čia jis 
vykdė partinius įpareigoji
mus. Už tai klerikalų val
džia jį įgrūdo į Kauno ka- 
'ėjimą. Bet, pasikeitus ka
lniais, jis išvyko į, Tarybų 
Sąjungą. Dabar brolis lai- 
ninga^—gyvena Leningra- 
'rrade. Kartais mums pri- 
iunčia pinigų...
’Grįžo Jonas Skurkis į lais- 

;ę. Bet neilgam. Suėmė. 
Sufabrikavo bylą. Būdavo, 
orieis prie grotų ir ilgai 
iro akinius žiūri į pavasa- 
'ėjusį dangų, į saulę, į fab
riko kaminą, netoli Panevė
žio. kalėjimo plevėsuojantį 
'uodų dūmų vėliava.

Kaliniui skaudėjo akis. Jį 
varė gatve pas akių gydy
toją.

Ir Jonas spruko. .Įšoko į 
daržą. Aukšta tvora. Prie 
ios sargybinis jį ir sulaikė. 
Grįžo Jonas į kamerą, ap; 
kaltas grandinėmis. Su jo
mis jis ir miegojo. Būdavo, 
pajudės ant kietų narų — 
ir nuaidi kalėjimo skliau
tas: “Džen, džen.”

B.et, štai sužėrėjo nepa
prasta vasara. Nutrūko 

f Į grandinės ne tik nuo Jono 
Skurkio kojų, lengviau at
sikvėpė visa liaudis. Abu 
broliai Utenoje darė tai, ką 
svajojo už grotų, — statė 
socializmą.

Įsiveržė okupantai. Jonas 
žingsniavo Utenoje. Jį su
laikė baltaraištis. Nuvarė 
užmiestin. Padavė kastuvą:

—Kask sau duobę.
Žmogus neima įrankio. 

Praeiviai sustojo.
—Tai už ką nori tokį 

jauną vyrą nužudyti? — 
klausia jie baltaraištį.

—Jis—Skurkių šeimos.. 0 
visi Skurkiai — bolševikai!

Sustojusių būrys gausė
jo. Jie jį ir išvadavo.

Girdėjau:. naciona 1 i s t a i 
Jonui Skurkiui atsikeršijc 
po karo — naktį įsiveržė į 
trobą ir nužudė.

O rytas žėri. Žėri ir dvie
jų brolių krauju...

A. Liepsnoms
Kaunas

“Varpo” pasisekimas 
Lenkijoje

Tarptautinis chorų festi
valis Varšuvoje, kurį su
rengė Lenkijos dainininkų 
ir muzikantų kolektyvų su
sivienijimas “Harfa,” pri
vertė Vilniaus “Varpą” su
simąstyti, susikaupti. Šio 
choro dainininkai išgirdo 
garsiąją Sofijos “Gusią” — 
tikrai puikų chorą, tačiau 
dainuojantį visiškai kitokia 
maniera, gerą Gdansko Me
dicinos akademijos kolekty
vą, puikų kamerinio pobū
džio švedų chorą “Malmio- 
kiorn-64.” Tad juo malo
niau, kad mūsų choras ne
ginčytinai užėmė pirmąją 
vietą. Chorinio meno ži
novai, atėję į užkulisius, 
stengiasi kuo tiksliau api
būdinti kolektyvo ypatu

mus: tai puikiausias instru
mentas, kuriuo groja genia
lus muzikantas; koks ne
prilygstamas pianisimo, ^di
namika, kaip natūraliai vr 
švariai skamba tenorai. \

“Varpas” pasirodė ne tik 
chorinio meno žinovams, 
bet ir platesnei auditori
jai—Žirarduvo miesto, Var
šuvos R ozo s Liuksemburg 
elektrinių prietaisų gamyk
los darbininkams. Malonu, 
kad darbininkai irgi gerai 
įvertino mūsų dainininkų 
meistriškumą.

Be koncertų, “Varpas” 
dalyvavo įvairiose priemo
nėse — padedant vainiką 
prie paminklo F. Šopenui 
Lazenkų parke, priėmime 
pas Varšuvos miesto merą, 
susitikime su Lenkijos- 
Lietuvos Draugystės drau
gijos Varšuvos skyriaus 
aktyvistais. v
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$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*1

gos bus sumontuota dar 250 tokių staklių. Naujų mašinų dėka

eistris Algis Sinkevičius ir audėja Janina Šimkūnienė 
trauka.

no je. Jonas užsiminė:
— Kai mane pirmą kar

tą suėmė, teturėjau 17 me
tų. Žvalgybin i n k a s užsi
puolė: “Iš ko gavai komu
nistinę literatūrą?” Tyliu. 
Jis ėmė kapoti šompolu. Vis 
tiek tyliu. — Pasakotojas,

Viename Vakarų Vokieti 
jos kalėjime kalinamas 
Adojfas Bergejestas, ku 
riam jau 82 metai. Jis, tui 
būt, visų pasaulio nusikal 
tėlių ^arpe turi didžiausiu 
kalinio “stažą.” Kalėjime 
jis sėdi >nuo -1905-/metų.

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Drąugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems 'skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
? brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didį j j darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren-* 
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’* tinkamo biudžeto 
1969 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI >
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui. Y

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. 'Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis- 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą • 
1969 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1968. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias -prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (NyY.) met. $10.00; $5.50 . 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $1'2.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite: •

Laisvė *
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417 i
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J. Paleckio laiškas iš 
Peru re

/Vėl esu Jūsų kontinente 
dfeį kartą Peru respublikos 
sostinėje Limoje. Jau grei
čiausiai žinote, kad čia vyk
sta 56-oji Tarpparlamenti
nės Sąjungos konferencija. 
Kaip ir visada, tarybinę de
legaciją sudaro įvairių tau
tų atstovai. Be manęs, yra 
du nišai — “Izviestijų” lai
kraščio apžvalgininkas V. 
L- Kudriavcevas, pedago- 
nių mokslų daktarė, profe
sorė Antanina Chripkovf , 
gruzinas medicinos mokslų 
profesorius, akademikas S. 
N. Chečinašvili ir žydas — 
rašytojas, “Literaturnaj a 
Gazeta” redaktorius A. It. 
čakovskis. Turėjo dar da
lyvauti vienas darbininkas 
kazachas S. Kenžalinas b 

ukrainietis mokslininkas F.
D. Ovčarenko, bet dėl ligc 
j|e negalėjo atvykti.

Atvykome į Limą per Pa
ryžių, Lisaboną, Gvadelu- 
pos salą, iš kur skridon 
į Karakasą, Bogotą, Kito, 
o iš ten jau patekome j Li
mą, į mano nematytą šalį 
Peru. Taigi, po 10 met: 
praėjusių po apsilankyn 
Brazilijoje ir po 4 met. 
praėjusių nuo kelionės, M; 
ksikon, vėl esu Lotynų A- 
merikoje. Deja, kaip ir vi
sada, mažai tenka pamatyti 
patį šį įdomų kraštą, b 
daugiausiai sėdėti kon 
rencijoje.
Tik pirmąsias dienas po 

atvykimo turėjome prog 
susipažinti su pačiu Lim 
miestu, gana dideliu ir 
pudingu, turinčiu beveik du 
milijonus gyventojų. Kaip 

pati Peru respublika, Li
ma pasižymi. kont^ą§4tą.

publikos

r y e 5 pusi

mėnesį. Visiems ačiū.
Dabar kas dėl LDS 67 

kuopos, tai bėdos nėra. Tu
rime gerą finansų sekreto
rę Nellie. Capparotą, kuri 
labai pagirtinai atlieka dar
bą. Pavaduoja mane. Ir da
bar mudu per telefoną pa
sitariame kuopos reikalais.

Bet LLD kuopos veiki
mas apsnūdęs. Dar po bir
želio mėnesio neturėjome 
susirinkimo. Kas liečia LLD 
išleistas knygas, kurias 
Centras žadėjo nariams, 
tai pirmiau visas prisiųsda- 
vo man ir jas išdalindavau. 
Dabar nežinau, ar aš galė
siu tą padaryti, nes į susi
rinkimus ateina tik kokie 
8 ar 9 nariai, gi mūsų kuo
pa turi 34 narius”. .

Oakville, Conn.
Rugsėjo 9 d. Pitts tone 

staiga mirė Mary Kantau- 
tiene, gyvenusi 29 Central 
Ave., Oakville, Conn., Adol- 
po Kontauto žmona.
’ Velionė buvo nuvykusi į 
viešnagę pas sesutę. Ji Pitt- 
stone gimus ir augus, tik 
suėjus į porinį gyvenimą 
su Adolpu Kontautu apsi
gyveno Oakvillėje ir čia gy
veno visą laiką, bet numirti 
nuvyko į Pittstoną, kur gi
mė ir augo.

Palaidoti parvežta į Oak- 
villę, kur gyveno visą savo 
porinį gyvenimą ir išaugi
no vieną sūnų Alviną ir vie
ną dukterį Heleną, abudu 
gyvena Oakvillėje.

Liūdi jos vyras, 
duktė ir dvi sesutės.

Taipgi mirė Water būrio 
garsus advokatas Blansfield 
kuris buvo žinomas ir tar
pe lietuvių, kaip geras ad
vokatas.

J. Strižauskas

Ot, čia tikra kelmučių ka
ralystė.

Ar visi apielinkių gyven
tojai žino kelmučių vertę? 
Gal ir ne, bet jų vertę ži
no europiečiai, tarp jų ir 
mes lietuviai.

Nuvažiuojame į mišką 
trys šeimos, grybų parsive- 
žam pilnas automašinas; 
nuvažiuojam keturios Šei
mos, parsivežam dar dau
giau. Ką reikia daryti? 
Juk mes turime draugų ir 
mieste, kurie myli grybus. 
Paskambinkime jiems, kadi 
grybai auga, o kada jau nu
stos augti, tada jų nei su 
žiburiu nesurasi.

Taigi, pas Petrą ir Ma
rytę Smalsčius didelis dar
bymetis. Ankstyvą rytą visi 
į mišką, sugrįžtam popie
tėmis ir iki vėlumos doro
jamo grybus. Rūsyje dega 
dujiniai pečiai, kaista kati
lai vandens, valomos stikli
nį .rpripj.Idoiu.os ir deda
mos į lentynas!

0, bet būtinai reikia pra
nešti mūsų geriems drau
gams apie grybus. Marytė 
skambina į Chicagą S. J. 
Jakubkams, “Vilnies” per
sonalo darbuotojams. At- 
skriskite grybų rinkti! Taip, 
taip, mylime grybus; pasi
tarsim, pribusime.

Skambina į Detroitą J. ir 
T. Masiams bei jų dukrai— 
advokatei Masytei. Meskite 
viską į šalį ir skubėkite, 
nesivėluokite!..

O grybai, grybai,
Jūs patieka mano,
Kas jūs nevalgo, 
Nieko neišmano...

..... Mažos vertės, dalykų

MALE or FEMALE Help Wanted Male

PLYMOUTH COUNTRY CLUB

Offers opportunities for experienced 
full and part time waitresses and 
excellent positions for pantry help 
and pot washers. Year round work, 
top wages, apply in person Sandy 
Hill Rd., and Belvoir, Norristown.

(69-75)

POCONO MANOR INN — Year 

’round resort hotel needs dining 

room porter. Call (717) 839-7111, 

Ext. 7620. (66-70)
Į žemė dovanomis, tačiau iš 

tų turtų naudą turi kapita
listai, ir tai ne vietiniai, o 
svetimtaučiai, žinoma, dau
giausiai amerikiečiai-šiau- 
riečiai.

Mūsų konferencija vyks
ta labai įtemptoje atmosfe
roje. ‘Tai galima suprasti, 
atsižvelgiant į paskutiniuo
sius įvykius. . Ypač plačiai 
paliečiami Čekoslovakijos 
įvykiai, kuriais vakariečiai 
reakcininkai spekuliuoja ir 
jais stengiasi užtušuoti to
kius agresijos reiškinius 
kaip Vietnamo karas, kaip 
agresija Artimuosiuose Ry
tuose bei kolonizatorių ir 
rasistų siautimas Rodezijo- 
joje, Pietinės Afrikos Res
publikoje, Angoloje ir ki
tur. Tačiau retas iš Azijos 
ar Afrikos bei Lotynų A- 
merikos šalių pažangesnis 
delegatas nepalietė tų opių
jų klausimų, nuo kurių im
perializmo atstovams nepa
sisekė nukreipti dėmesio.

Ištisos dienos praeina 
konferencijoje, vakarais bū
na įvairūs priėmimai, tad 
laikas labai greit bėga. 
Šiandien sekmadienis, kurį 
turėjau praleisti ekskursi

joje į vieno senatoriaus ha- 
ciendą-dvarą, kur demon
stravo tautinius šokius, gai- 

t džių dvikovą ir bulių žudy- 
Į?e_nes. Tačiau nuo vakar va

karo nesveikuoju, susirgau 
gripu, tad pasilikau viešbu
tyje “Bolivar”, kur esame 
apsigyvenę. Todėl galėjau 
panaudoti progą šiam laiš
kui parašyti.

Būk sveikas ! Linkiu Jums 
ir visiems laisviečiams svei
katos ir sėkmės- Viso'ge
riausio!

Justas Paleckis
Lima (Peru)
1968.IX-8.
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Gįeta puošnumo ir praban
gi, čia labai daug neturto 
ir skurdo. Greta ištaigingų 
daugiaaukščių namų mies
to centre, jo priemiesčiuc 
skurdžių lūšnų kvartai 
kuriuose gyvena žmor 
pačiose primityviausiose są
lygose-

Teko kiek pamatyti ir Pe
ru šalį, kurios didžiaus 
ją dalį užima kalnai, 
važiavome keletą miestų 
miestelių, matėme Čosi 
margą turgų, Kachamarlki- 
ja vietovėje apžiūrėjome 
griuvėsius miesto, kurį 
gyvenusi indėnų giminė 
leidusi dar prieš inkų atėji
mą. Mūsų kelias kilo 
aukštyn į kalnus, o pag 
čiui ėjo, ir kartais susik: 
žiavo su mūsų keliu ge 
Cinkelis, kuris esąs ar 
čįaysias pasaulyje. Pasie 
m^ Rio Blanko vietovę s 
4 kilometrų aukštum

se 
ai, 
ės

a- 
Pbr- 

ir 
ke

v • eia
ip-

vis
re-
ry- 
le-
kš- 
kė- 
pie 
bje.

Andų kalnai turtingi įvai-
ap- tijos kortos,

IŠ LAIŠKŲ
Rugsėjo 11 dienos laiške 

Redakcijai mūsų veikėjas 
Jurgis Šimaitis rašo:

“Aš dar tebesu Nursing 
Home, bet daktaras sake, 
kad jau galėsiu važiuoti na
mo gal rugsėjo 15 dieną. 
Bet pilnai pasveikti reikė
sią kokių šešių mėnesių.

Kai būsiu namie, gal aš 
galėsiu patarnauti dėl “Lai
svės” ir “Vilnies” per jų va
jus. Padėsiu tiems, kurie 
ateis pas mane į namus ar
ba susisieks telefonu.

Perduokite geriausius lin
kėjimus nuo manęs Lilijai 
Kavaliauskaitei, I. Mizarie- 
nei ir kitiems laisviečiams, 
kaip tai: Bukniams, Ven- 
tams, Večkiui, visiems, ku
rie yra pasirašę ant simpa- 

kurią gavauriomis iškasenomis. Ir 
skritai Peru šalis turti iga būdamas ligoninėje liepos

ROCH STER, N

Help Wanted Male

SPAUDOS NAUDAI
Ruošia LLD Vyrų ir Moterų Kuopos

Ludington, Mich.
Oi grybai, grybai!

Prisimenu Dzūkijos kai
mą, kur aš augau ir nekar
tą ėjau rinkti grybų į arti
mą mišką, kurių vardus la
bai gerai atmenu. Bet skai
tytojo brangaus laiko ne
trukdysiu. Sakysiu, kad 
Michigano valstijos šiauri
nė dalis iš viso atrodo kaip 
Lietuva. Štai, rugsėjo pra
džia, o Michigane dar ren
kam mėlynes uogas, sodai 
pilni obuolių, kriaušių, sly
vų, o daržai — pamidorų, 
kopūstų, visokių arbūzų, 
batvinių. Platūs laukai gra
žiai nuaugusių kukurūzų.

Čia smulkių ūkininkų kaip 
ir nėra, liko tik stambūs— 
nuo 200 iki 400 akrų že
mės.

Kur dingo smulkieji ūkiai, 
jei jų buvo? Buvo, bet jie, 
negalėdami išsiversti, savo 
žemes paliko stambiems, 
arba tik paliko “dievo va
liai” ir kur tai pranyko.

O, bet apie sunkumus ir 
blogumus nekalbėkime. 
Kalbėkime apie tai, kas yra 
malonaus gamtiniu atžvil
giu arba ir visuomeniniu. 
Čia yra dideli miškai, ku
rie lietuvį tikrai žavėja, o 
jie pilni grybų. Tiesa, čia 
nėra lietuviško baravyko, 
ir mes čia jo labai pasigen
dame, kaip nėra ir to gar
bingo (tiktai Lietuvos že
mei žinomo) beržo, kuris 
puošia Lietuvos kaimus ir 
miškus. Tai baltasis visų 
medžių brolis, jis siūbuoja 
savo ilgas “kasas” iki že
mės. Čia, rodos, stoka ir tų 
tiesiųjų pušių, kurios mums 
žinomos Lietuvos miškuose. 
Jos savo tiesumu ir aukštu
mu siekdavusi aukštyn vis 
arčiau sidabrinių debesėlių.

Atmenu, vienas geras tė
vynainis, kalbėdamas, darė 
palyginimus ir sakė, kad 
tik Lietuvos miškai yra miš
kais pilna to žodžio prasme. 
O tuo palyginto j u buvo gar
bingas visuomenininkas dr. 
J; Kaškiaučius. .
Pradėdamas rašyti, tikrai 

turėjau mintyje daug ką 
pasakyti apie grybus, taigi 
ir reikia išlaikyti savo žo- 
dį.

Yra žinoma, kad ne viso
kie grybai auga 
čiame miške, o 
giau — ne visuc
se auga taip vadinami kel
mučiai. Jiems bū tinai reikia 
senų ąžuolų kelmų. O jie 
tikrai puikūs, švarūs rink
ti, o dar puikesn 
kada su lašinėlia 
na arba sviestu.

Puikusis Ludirįgtonas prie 
mėlynojo Michigan ežero, 
ir tarp sodų, o dar toliau 
miškai, kuriuose ne visur 
žmogaus koją galima įkelti. 
O visgi jau yra daug vie
tų, kur būta ąžuolų, o nū- 

į dien jau tik likę kelmai.

tame pa- 
dar dau- 

se miškuo-

sūnus,

SALES REPRESENTATIVE
CAREER OPPORTUNITY

Male or female. Inside or outside 
work. Salary plus commission, leads 
furnished. Must have drivers license 
& car or show desire to use comp, 
vehicle. Eves. & Saturdays must, if 
you have the desire to be on your 
own & write your own paycheck 
this may be the job for you. $120.00 
plus. Comms, wkly, to start. Sales & 
sewing exp. helpful, but not necs., 
we will train you. (No phone calls 
please). Apply or send resume to:

LAV’S SEWING CENTER
29 S- Beaver St. York, Pa., or 
328 Market St., Lemoyne, Pa.

(66-72)

BAKER
FULL TIME.

MUST BE EXERIENCED.
WILLING TO PAY TOP SALARY 

FOR RIGHT MAN.
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS.
Apply

JOHN F. DAVIS BAKING CO.
213 N. WASHINGTON AVE.

Phone 717-342-7696. (66-70)

THE PAPER MILL DIVISION 
of C. C. A.

InManayunk has immediate open
ings for qualified men in its pro
duction department. We offer stea
dy employment with excellent fringe 
benefits and a hiring rate of $2.43 
per hour. If you are interested ap
plications are available at our Gate 
House 5000 Flat Rock Road, Phila., 
Pa. 19127. Equal opportunity emp
loyer. (66-71)

Sekmadie
GEDĘMI

575 Joseph Ave.

nį, Rugsėjo 22
NO SALĖJE

Rochester, N. Y.
Pradžią 1 ya . dieną — Dųvana $2.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
būsite pavaišinti skal iais valgiais. Tuo pačiu sykiu 
paremsite ir mūsų spaudą. —Rengėjai

...Mazos vertės dalykų mu-j 
sų poetai į poeziją niekada 
nedėjo, bet apie grybus jie 
labai daug eilėraščių supy
nė.

Dzūkelio

Haverhill, Mass.
Tiek daug dirbau, kad 

pasigarsinti “Laisvės” skai
tytojams, kaip mes čia gy
vename ir darbuojamės, o 
redaktorius vienu pabrauki
mu viską nubraukė.

Rugsėjo 6 d. tilpo kores
pondencija iš Haverhill, o 
uždėtas vardas ne Haver
hill, kaip turėjo būti, o Nor
wood Mass,

Su pagarba.
Darbininkė

Redakcijos pastaba. Klai
da padaryta netiksliai.. At
siprašome.

i ant stalo, 
is ir smeto-

West Suffield, Conn.
Vieša padėka

Dėkoju draugams ir drau
gėms, kurie dalyvavo mano 
gyvenimo draugės laidotu
vėse, lankėsi pas graborių 
ir palydėjo į kapines.

Taipgi širdingai ačiū už 
gėles Moterų klubui, Lais
vės chorui ir S. ir D. Drau
gystei ir kitiems. Onai Šil
inienei už pasakytą kalbą 
pas graborių ir prie kapo. 
Grabnešiams, o labiausiai J. 
Vasiliauskui, nes jisai su
prašė kitus. A

Tariu širdingą ačiū vi
siems, kurie bet kuo prisi
dėjo prie mano žmonos lai
dotuvių.

Vincas Staugaitis

New Yorkas. — United 
Electrical, Radio & Ma
chine Workers konvencija 
nutarė nerekomenduoti sa
vo nariams nei Nixono, nei 
Humphrey, nes abu nėra 
darbininkams priimtini.

Atlanta, Ga.—Išmatų ran
ki o t o j a i t ebestreikuo j a. 
Mieste nešvara, bet miesto 
valdininkai nenori darbinin
kų reikalavimų patenkinti.

Chicago. — 2,000 išmatų 
kolektorių dar tebestreikuo- 
ja. Gatvėse išmatų kasdien 
susidaro po 4,000 tonų.

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kavoliūnas
Mirė rugsėjo 15 d-, 1961 m.

Su dideliu gailesčiu savo širdyse prisimename 
šią liūdną sukaktį. Jau suėjo septyneri metai, 
brangus tėveli, kai mus palikai ant visados.

Julė, duktė.
Viktoras, sūnus.

73 FT

. ♦ • u r’fj.....

Mirus

Onutei Ęjiįyeji
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei Mari

jonai Geležauskienei, broliąrps Juozui ir Mike 
Ęlaškevičiams, jos draugams įr ąftįniįesiems.

— Į4J) 22 kuopa
Cleveland, Ohio.

Įvairios žinios
Amerikiečių žmogžudžiui 

Viso amžiaus- kalėjimas

MAINTENANCE MEN (2)

Blue Seal license. Good hours and 
pay. Camden area. Call Mr. Kent. 
215-WA 5-1137 between 8 and 4.

(68-70)

MAINTENANCE Electrician. In- 
Idustrial plant. Steady year-round.

! trols. Co. paid sickness and accid
ent insurance. Blue Cross & Blue 
Shield. Start $2.77 per hr. Call 
GA 6-6050. Mr. Berg. (68-72)

Danang, Pietų Vietnamas, j Familiar w/power wiring and con-
— Amerikietis marinas ga
vo viso amžiaus kalėjimą 
už nužudymą penkių viet
namiečių civilinių žmonių, 
šeši marinai laukia teismo 
už tą patį prasižengimą.

Roma. — Sausra, siautusi 
šią vasarą pietiniuose Itali
jos rajonuose, padarė dide
lių nuostolių žemės ūkiui. 
Vien tik Apulijos srityje 
nuostoliai siekia 80 milijo
nų lirų.

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas skelbia, kad 
rugpiūčio mėn. buvo 3.5% 
bendros darbo jėgos bedar
bių eilėse.

Tokijas. — Socialistų par
tija atlaikė trijų dienų kon
venciją, kurioje aptarė, kaip 
sėkmingiau laikytis valdžiai 
opozicijoje.

New Delhi, Indija. — Čia 
atvyko Tarybų . Sąjungos 
delegacija pasitarti su In
dijos vyriausybe svarbiais 
klausimais.

MEN
IF YOU ARE AFRAID OF 

WORK DON’T READ THIS AD 
PRODUCTION WORKERS 

Full Time
No Experience Necessary 

APPROXIMATELY 
$6,500 FIRST YEAR

This includes Premium and 
Incentive

OVER TIME AVAILABLE 
TO INCREASE EARNINGS

Life insurance $5,000 to start and 
$7,500 after 60 days; medical in
surance—basic, plus major medical; 
educational refund—full return and 
recreational program.

Routing shifts required. Apply di
rectly to Personnel Office, ask for 
Frank Brennan. Open 7 days a wk. 
for interview and physicals.

OWENS-CORNING 
FIBERGLASS CORP.

Barrington, N: J.
Equal Opportunity Employer.

• ' (69-72)
An

HEATING SERVICE TECHNICIAN
Experienced on warm air and hot 

water heating system. Starting rate 
dependent upon experience. Excell
ent fringe benefits and working con
ditions. Apply: SINKLER INCOR
PORATED, 650 Knowles Avenue, 
Southampton, Pa. (69-70)

35 valandų savaite
Chicago. — International LO 4-5775. 

Association of Machinists 
konvencija vienbalsiai pasi
sakė kovoti už 35 vai. dar
bo savaitę. Dalyvavo apie 
2,000 delegatų.

JANITOR & WIFE
Knowledge of oil burners, handy 

with tools. Elevator bldg. Salary 
plus apartment includes telephone, 
gas and electricity.

’ BERNSTEIN & BERNSTEIN.
(69-71)

Pranešimai- » r . r

ROCHESTER, N. Y.
Spaudos paramai pietūs.
LLD vyrų ir moterų kuo

pos ruošia pietus. Rugsėjo 
22 d., Gedemino Salėje, 575 
Joseph Ave., pradžia 1 vai. 
Valgis bus labai gerai pa
ruoštas, taipgi duosime ir 
prieskonių. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės daly
vauti. Rengėjai priims vi
sus vaišingai. —.R. B.

(68-70)

MONTELLO, MASS.
Massachusetts Moterų Są

ryšis rengia pikniką po sto
gu rugsėjo 29 d., LTN vir
šutinėj salėje. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Prašome 
draugių atvesti ką nors au
kų. Rengėja Anna Marke
vičienė. (69-70)

FIREMAN—Large nationally known 
manufacturer has an immediate 
opening for licensed fireman. Appli
cants should be familiar with inter
mediate pressure oil fired boilers. 
We ’ offer steady employment and 
opportunity for advancement in ad
dition to excellent fringe benefits. 
If you qualify please call Mr. Bow
man, IV 2-7000. An equal opportu
nity employer. (66-71)

AUTOMOTIVE MACHINIST 
/

Experienced only. Good working 
conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modern equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

Salem, N. J. Keturi žmo
nės ir 45 arkliai mirė nuo 
“miegamosios ligos” (ence
phalitis), kurią perneša tam 
tikros rūšies uodai. 1967 m. 
šiuo metu mirė 22 žmonės.

Bagdadas. — Irako val
džia paskelbė amnestiją vi
siems politiniams kaliniams.

1
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Amerikiečio profesoriaus 
viešnage Lietuvoje

Maloni staigmena — Vil
niaus svečias, Pennsylvani- 
jos valstijos universiteto 
profesorius daktaras įVilli- 
am’as R. Schmals t i e 
sveikinasi lietuviškai, 
tik sveikinasi. Iš lėto 
kia gana sklandi ir sk 
lietuviška šneka.

William’as R. Schmalsti- 
eg’as—vidutinio ūgio, 38 me
tų amžiaus vyras — kalbi
ninkas. Pennsylvanijos 
versiteto studentus supa
žindinantis su slavų k 
mis, lyginamąja kalb 
ir, žinoma, su lietuvių 
ba.

—Malonėkite pasaky 
.tik ne tėvai bus jus išmokę 
lietuviškai?
—Ne, — tvirtina prcfeso- 
rius. — Mano tėvai — vo
kiečiai, o giminė bene 
šimtų metų tame krašt 
gyvenanti. Aš jau ir v 
kai nebemoku, — sako 
na lietuvių kalba pre 
rius W. R. Schmalstie 
Jis turėjęs gerą lietuvių 
kalbos mokytoją. Tai 
mas kalbininkas, pro 
rius Antanas Salys, d 
Pennsylvanijos univers 
Beje, 'visai neseniai L 
voje lankėsi profesor
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A. Salio dukra studentė — 
Rimgaila Salytė. Lietuvoje 
ji sutiko nemaža savo 
mokinių — kalbininkų 
jttikė jai ką tik naujai iš
leistą pirmąjį didžiojo 
tuvių kalbos žodyno” tomą 
su jų autografais ir papra
šė jį perduoti buvusiam mo
kytojui.

—Ar, gyvendamas Ame
rikoje, žinojote apie mūsų 
kalbininkų darbus?

—Taip žinojau, liiiolat
domėjausi, ką jie rašo. O 
dabar, malonu buvo su visais 
susipažinti — su K. Korsa
ku, J. Kruopu, J. Kaz 
ku, K. Ulvydu ir kt.

—Ar esate patenk 
pažintimi su Lietuva.

—Svečiuojuosi pas ji 
žmona Emily nuo šešt 
nio. Esame patenkint 
lione. Ypač patiko sčnoji 
Vilniaus architektūra. Nau
josios visur išvysi neniaža, 
todėl ji nedaro tokio 
džio. O štai Vilniaus 
namiestis — bažnyčios 
mai, ištisos gatvės — 
originalūs. Gali ilgai senuo
ju Vilniumi gėrėtis iš <pedi- 
mino kalno. Labai pati 
Trakai. Vilniaus univ 
tete buvau per mokslo 
tų atidarymą studentų 
ryje. Gražios dainos, 
kiai. visos studentiškos 
dicijos. Mūsuose tokii nė-
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“Neringos” viešb utyje,

kambaryje, kur apsistojęs 
profesorius iš Pennsylvani- 
jos, ant staliuko — lietuviš
kų knygų šūsnis. Liaudies 
dainos, grožinė literatūra, 
literatūra kalbos klausi
mais — tai dalelė Lietuvos, 
kurią W. R. Schmalstieg’as 
išsiveža į namus.

Juozas Baušys

Turtinga, graži dailės

Vilnius. — Naujojo paro
dų paviljono Vilniuje salė
se — du tūkstančiai kvad
ratinių metrų,, skirtų ekspo
zicijai. Šias sales dabar už
pildė taikomosios dekoraty
vinės dailės parodos ekspo
natai. Jų taip pat apie du 
tūkstančius. Tai —pusantro 
šimto Lietuvos dailininkų 
pastaraisiais metais sukur
ti kūriniai—keramika, vit
ražai, terakota, metalo dir
biniai, gintaras, medis, stik
las. tekstilė.

Ypač tekstilė. Erdvios, 
šviesios parodos salės tarsi 
atgyja ir sušyla nuo įvai
riaspalvių kilimų. Kiek čia 
fantazijos, išradingumo, 
įvairiausių nuotaikų!

Parodoje darbus ekspo
nuoja daug jaunų dailinin
kų tekstilininkų. D. Aksa- 
mitauskaitės, S. Baltakie
nės, V., Gruzdaitės, L Ka- 
siukaitytės, D. Kvietkevi- 
čiūtės, H. Rozinienės, E? 
Rūgytės, L. Skodžiūtės kili
mai atkreipia į save lanky
tojų dėmėsi maloniais spal
vų sąskambiais, išradingu
mu, gera technika.’

' šį kartą parodoje ekspo
nuojama neniaža metalo 
dirbinių. ’1 '

Didelės, turtingos paro
dos salės tiesiog apsvaigina 
lankytoją. “Graži paroda,” 
“Tokių parodų — 
taip atsiliepia pirmieji pa
rodos vertintojai.

Norintiems aplankyt 
gimines Lietuvoje

Turistinė agentūra Union 
Toni’s, Inc., praneša, kad 
dabar jau laikas pasiruošti 
kelionei tiems, kurie 1969 
metais norėtų aplankyti sa
vo gimines Lietuvoje

Dabar pas giminse gali
ma pabūti mėnesį ar dau
giau. Bet reikia iš anksto 
gauti tam leidimus, kurių 
gavimas gali užtrukti 6 ar 
8 mėnesius.

Norintieji gauti leidimus 
turi depozituoti agentūrai 
$97, kurių $47 eina patarna
vimui ir reikalingų doku
mentų gavimuil o $50 bus 
depozitas kelionei.

Jei leidimas negaunamas, 
tuomet $50 g: 
$47 negrąžinam

Pilnas informacijas gali
ma gauti rašan n Union To
urs, Inc., 1 E.

Social Security
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Prognozė ateičiai
Kalifornijos mokslinio ty

rimo institute dujiniai grei
tintuvai aerodinaminiuose 
vamzdžiuose paleidžia kos
minių laivų modelius 32,000 
km/val greičiu. Sutinka
mos oro srovės greitis pa
siekia 16.000 km/val. Tai- 
e*i, absoliutūs modelių grei
čiai prilygsta 48,000 km/val.

Šiais bandymais moksli
ninkai nori išaiškinti, ko
kios iškils problemos, kai 
netolimoje ateityje kosmi
niai laivai, grįžtą iš Mėnu
lio ar iš kitu planetų, su
sidurs su tankiais Žemės at
mosferos sluoksniais.

ORegon 9-7878.

’ąžinama, o 
i.

36 St., New 
10016. Tel.

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, rugsėjo 18 d. 

klubo susirinkimas įvyks 5 
vai. vakare, kur narės bus 
pavaišintos vakariene. Tai
gi, visos ateikime nevalgę.

Pradėkime šį sezoną geru 
ūpu. Sueikime vise's į pir
mąjį mūsų susirinkimą, ku
riame bus galima nutiesti 
gaires viso sezono veiklai.

Valdyba
republikonai

•j

New Yorko 
gubernatorius Rockefel 1 e r, 
miesto majoras Lindsay ir 
senatorius Javiits pažadė
jo remti Nixorią.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

liu nepaminėjo to kun. Aria- 
so nupiešto pragaro!

Chicagos kunigų ’’Draugui” 
rusai yra “rykliai”. r

Niekas taip .nemoka keiktis 
ir blevyzgoti, kaip lietuviški 
kunigėliai ir jų spaudos re
daktoriai. Tai baisiausios ne
apykantos apsėsti žmonės.

Republikonų -partijos kandi
datas į viceprezidentus grai
kiškos kilmes ponas Agnew iš 
Maryland© valstijos jau išgar
sėjo medžiojimu “raudonų
jų”. Visur jam vaidenasi ko
munistai. Vįsos demonstraci
jos, visi protestai yra komu
nistų suruošti bei inspiruoti.

Atrodo, kad senojo fašisto 
Joe McCarthy dūšia bus įlin
dus į Agnew kailį. Jis sušilęs 
kartoja Joe visus melus ir ple
palus apie komunizmo pavo
jų.

—g—KETAS j
a Pagerbimui mūs
| , STEFA

ų dviejų žymių veikėjų— g
NIJOS SASNOS g• Q

| LILIJOS B ir -— o
:avaliauskaitės |

1 Įvyks Šeštai
1 “LAK
X 102-02 Liberty Avė.

lienį, Riigsejo 28 |
!VĖS” SALĖJE B

Ozone Park, N. Y. g

Pradžia 5 vai. vak. — Bilietas $5 asmeniui s

į Apart pagerbimo 
g ciklus newyorkieciu 
| gavimui naujų skait 
| numeratų. Taipgi pi 
g metų biudžetą.
g ’kviečiame vietiniu

šių dviejų draugių, bus ir ofi- | 
atidarymas “Laisvės” vajaus | 

rtojų ir atnaujinimas senų pre- | 
adžia sukėlimui finansų į 1969 | 

s ir iš toliau dalyvauti šiame s
| garbingame bankete ! Rengimo Komisija g

for Young Families
A youth injured in an 

automobile accident in 1966 
an facing a long period of 
recuperation was not sur
prised to find that he had 
not worked for social secur
ity long enough to qualify 
for disability benefits.

A change, included in the 
1967 amendments, however, 
reduces the amount of work 
credits needed to qualify 
for disability benefits. To
day the worker and his 
family are collecting near
ly $2,800 a year, based on 
his average pay of $3,500 
before he became disabled.

This and other examples 
are included in a new so
cial security booklet, “So
cial Security for Young 
Families,” which tells in de
tail how social security 
operates for the young 
worker. A suprising num-

Mūsų “bičiulio” Broniaus 
Railos amžinoji pasaka “Bio
logas su kraštu” dar vis nesi
baigia. Pavargęs ir išsisėmęs, 
jis sako nepajėgiąs suprasti 
tų, kurie neplūsta ir nenieki
na tarybinės Lietuvos, arba 
dar net nori su gimtuoju kra
štu palaikyti ryšius. Ypač jam 
esą sunku “suprasti tokį lie
tuvį, kuris užaugo ir subren
do ne sovietinėje sistemoje, 
bet, tarkim, buržuazinėje Lie
tuvoje, kur buvo galimas vi
sokių idėjų patikrinimas, kri
tika, nesutikimas....”

Na, ir kaip gi jis supras, jei 
jis nesuprato ir nematė, kad 
toje Lietuvoje kaip tik už kri
tiką, už idėjas ir už nesutiki
mus kalėjimai buvo užkimšti 
komunistais ir kitokiais pa
žangiais žmonėmis, kad vals
tiečiai buvo šaudomi, kad bu
vo sušaudyti keturi tauriausi 
lietuvių tautos sūnūs, vadai.

žmogus, kuriam tokia Lie
tuva atrodo rojumi, yra ak- 
lesnis už aklą, tiek tenusima
no apie laisvę, apie idėjas ir 
kritiką, kiek asilas apie astro
nomiją.

Susitikimas su J. Paleckiu 
New Yorke

Šios dienos “Laisvėje” | jau radome Tarybų Sąjun- 
spausdiname Justo Paleckio 
laišką iš Perų respublikos 
sostinės Limos, kur jis Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
sąstate dalyvavo Tarppar
lamentinėje Konferencijoje. 
Laiškas įdomus, nors, tiesa, 
jame nepasakyta, kaip kon
ferencija baigėsi, o ji bai
gėsi, atrodo, gana triukš
mingai. Kadangi amerikie
čių ir kitos NATO valsty
bių delegacijos užsispyrė 
pravesti antitarybinę rezo
liuciją ryšium su įvykiais 
Čekoslo v a k i j o j e, Viduri
niuose Rytuose, Vietname 
ir kitur pasaulyje, tai 13 
dienos sesiją penkios socia
listinės delegacijos, užpro
testavusios, apleido. Iš sesi
jos išėjo Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Vengrijos, Bulga
rijos ir Mongolijos delega
cijos.

Tai sužinojau iš susitiki
mo su patim Justu Palec-

ber of people still think of kįu. O susitikti jį pasitai- 
social security as primarily visiškai netikėtai čia 
a retirement plan; but over New Yorke! n • i • i ithe years, social security 
has evolved into a compre
hensive program of income 
maintenance and financial 
security for all ages.

Of the 24 million per
sons currently receiving so
cial security benefits — one 
out of eight Americans — 
some 2.2 million are?, dis
abled workers and their 
dependents, and about 3.4 
million persons are widow 
and children of’ deceased 
workers receiving survivors 
benefits. Nine.?put of ten 
workers are'protected under 
the social’ security system 
from loss df, income due 
tp'death Or difeability. 'h

The booklet explains hbw 
a young worker builds up 
survivors apd disability 
protection, what it can 
mean to a fąmily, and how 
to make an application 
should it become necessa
ry. Also included is inform
ation on how to check your; 
social security account and 
the financing of social se
curity.

Copies of this booklet 
may be obtained free of 
charge from the Social Se
curity Office at 165-15 88th 
Ave., Jamaica, N. Y. 11432. 
Tel. 291-3200. Ask for book
let 35b, “Social Security 
for Young Families.”

Social Security News

Sužinoję, kad tarybinė de
legacija iš Perų grįžta na
mo ir Kennedy aerodrome 
turės persėsti į kitą lėktuvą 
iš šeštadienio į sekmadienį, 
pačiame vidurnaktyje, mu
du su žurnalistu Albertu 
Laurinčiuku nusiskubinome 
su Paleckiu susitikti. Ten

gos delegacijos Jungtinėse 
Tautose pirmininką Maliką 
ir keletą kitų veikėjų, be
sišnekant su tarybine dele
gacija iš Tarpparlamentinės 
konferencijos.

Laiko turėjome tiktai apie 
desėtką minučių, todėl jo 
užteko tik beveik pasisvei
kinti ir atsisveikinti.

Kaip ir paprastai, drau
gas Paleckis gerai nusitei
kęs, pilnas energijos, gero
je sveikatoje. Keliais žo
džiais papasakojęs apie mi
nėtos konferencijos darbus 
ir joje NATO valstybių su
keltus ginčus, mane labai 
prašė perduoti laisviečiams 
ir visiems pažangiesiems 
Amerikos lietuviams jo 
karščiausius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus. La
bai apgailestavo, kad nega
lėjo ilgėliau New Yorke ap
sistoti ir susitikti su dides
niu skaičiumi lietuvių. Kvie
čiau jį paieškoti progos ar
timiausiu laiku atvykti pas 
mus į viešnagę, kad galėtų 
iš arčiau susipažinti su mū
sų kraštu ir jo žmonėmis, 
ypač su jo lietuviais. Žadė
jo apie tai pagalvoti.

Tikimės,' kad tokia proga 
pasitaikys, nors gal netaip 
greitai.

'L

Parengimų kalendorius.
Rugsėjo 28 d.

Laisviečių banketas “Ly
svės” salėje. Pradžia 5 vali 
popiet. •

Spalio 13 d.
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Spalio 20 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo banketas, 1 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

A. Bimba

Studentams teiks 
daugiau teisių

Laukiant naujojo mokslo 
sezono pradžios Columbia 
universiteto viršininkai pa
žadėjo teikti studentams 
daugiau galios mokslo rei
kaluose.

Siekiama ištaisyti ir kai 
kurias praėjusiojo sezono 
negeroves: • Iš 70 grąsintų 
suspendavimu iš universite
to keturiasdešimt dviems 
leis pasilikti studentais.

Žada mokytojams, stu
dentams ir vietos organiza
cijoms šiek tiek balso pa
rinkime mokytojų.

New Yorke Albert Eins
tein kolegijos medikai tyri
nėjo dėl kO daugelis vaikų 
silpnai skaito. Pastebėta, 
jog pusė jų paeina iš lūš
nynų. ,

, laikas skrenda vėjo sparnais
* . / * • ■)

• Kaip ir daugelis kitų, 
mes šiėmėt ruošėmės aplan
kyti'tėvynį Lietuvą, bet dėl 
susidėjusių (nė I nuo' mūsų 
priklaūšahčių) sąlygų ati- 
d^jbm1 tdlešniirii1 Laikui. Ta
čiau mūšų1 ąihžiaųs Sulau
kus jąti nėpdtartinaf bet' ką 
ant toliau atidėti — virš I _ . *
visko, kelionės. Jaš yra bū
tina vykdyti kiekJ anksčiau 
galima, nes kas žino, kiek 
payasąrių beliko?

Atėjo ir praėjo Demokra
tų partijos konvencija, įku- 
ri įvyko 26-29 dd. rugpiūčio 
Chicagoje, bet ji paliko ne
išsprendžiamas problemas, 
supurtė imperialistinės A- 
merikos pamatus. Konven
cijos laikymas už spygliuotų 
tvorų ir užpuolimas ant tai
kos šalininkų Grand Parke, 
kur jie niekam nieku ne
kliudė, o tik laikė susirinki
mą, buvo žiaurus įvykis. Jei 
tai nėra smūgis demokrati
jai, tai kas? Jei tai nėra 
Demokratų partijos galo 
pradžia, ir tuo pat galas 
dviejų partijų sistemos 
Amerikoje, tai kas tada yra, 
ir ko galima tikėtis?)

Chicagos policija ir nami
nė gvardija žvėriškai puolė 
ne ką kitą, o Amerikos sū
nus ir dukras, ir dar saky
čiau, sūnus ir dukras vidu
rinės klasės, kuria visada 
daugiau pasitikima. Nebe
turėdami jiems kito pikto 
vardo, pavadino juos “Yip- 
pies.” Nežiūrint to, Chi
cagos majorui Richard Da
ley ir teroro vykdytojams 
tenka daug aiškintis visu 
šalies plotu. Eina pareiš
kimas po pareiškimo, ir visi 
vienodi, kad “Yippies išpro
vokavo policiją...” Mat, 
daug vidurinės klasės tėve
lių ir mamyčių raišioja sa
vo sūnums ir dukroms žaiz
das ir nesijaučia esą paten
kinti.

Demokratų partijai ir ša
lies “demokratinei” san
tvarkai bus sunku šį sykį 
pergyventi,

Labai gerai pavyko * 
Zenkevičių išleistuvė^
Penktadienį Laisves salė

je ruoštos Marytei ir Vy
tautui Zenkevičiams išleis
tuvės visais požiūriais gra
žiausiai pavyko, žmonių 
buvo labai daug, pilnutėlė 
salė. Visus dalyvius nu
stebino toks didelis skaičius 
svečių iš Lietuvos.

čia tik trumpai norime 
pasidžiaugti dideliu paren
gimo pasisekimu. Sueigos 
eigą ir programa penkta
dienio “Laisvėje” plačiau 
aprašys mūsų koresponden
tė Helen Feiferienė.

žaizdas jų’ kūne. Nebe
galima’ sakyti kad “va 
čia Tmvo anarchistai, kad 
čia kokie tai ateiviai,” kaip 
kad sakydavo 1918 metais: 
“Žiūrėkite, mums viską 
trukdo ateiviai,’ tegul jie ei
na-iš kur atvyko. >

Šie jauni vidurinės kla
sės. žmonės matė reikalą 
pareikšti savo nuomonę val
džios partijai — demokratų 
partijai, kas link karo Viet
name. Juk ši partija įvėlė 
Ameriką į šį beprotišką žu
dymą. Bet vietoje kokio 
nors atsakymo, jie gavo 
ašarines bombas, buožes, 
spardymą, daužymą ir areš-

Taip pat džiugu, kad la
bai puikiai pavyko sekma
dienį Great Necke LLD 72 
kuopos suruoštas spaudoj 
bjiknikas. Svietelio brisiriri- 
kp (tu ftartus daugiau, neju 
rengėjai tikėjosi. Todėl be
veik visko pritrūko. Daly
viai atleis rengėjams.

Bet ir apie pikniką pla
čiau parašys patys great- 
nekiečiai-

Jei tai būtų buvę vargo 
žmonės, jei tai būtų buvę 
negrai, kokie buvo Šeimoje 
ir Montgomery j e, arba 
Newarke ir Detroite, kas gi 
būtų statęs klausimą, kodėl 
prieš juos buvo vartotas te
roras, mušeikų būriai.

Sakau, dar yra verta gy
venti ir būti liudininkąis, 
kaip kapitalistinė sistema 
neria sau virvę ant kaklo. 
Bet, žinoma, ji pati virvės 
nepatrauks, kaip ji pati, 
nors labai daug žada, neža
da nulipti nuo liaudies 
sprando. Kovos vystosi, re
akcija šėlsta, ji žiauri. Bet 
ir liaudis, per skausmus ir 
žaizdas, vis eina pirmyn, nė 
žingsnio atgal.

Persigando savanaudžiai, 
kad iki šiol pasitikimos vi
durinės klasės žmonės iš
stojo prieš juos, atsisako 
toleruoti beprotiškus karus, 
kuriems nėra galo. Persi
gando, kad jų kolegos Eu
ro p o j e — Čekoslovakijoje, 
ČIA kurstomi, neapgalvotai 
iškišo savo galvą į viešumą 
ir liko suvaldyti. Taigi, yra 
kuo susirūpinti ir išsigąsti...

Vienas, kas lieka, tai šauk
ti ir kaltinti visas socialis
tines valstybes, būk jos už
puolė Čekoslovakiją. Betgi 

paliks ■ gilias tas užpuolimas nėra toks,

N. Y. miesto kalėjimai 
perpildyti

New Yorko pataisų komi- 
sijonierius McGrath sako, 
kad kalėjimai yra baisiai 
perpildyti. Kaliniu yra 12, 
138 subruktų patalpose, ku
rios buvo statytos tik as
tuoniems tūkstančiams.

Atlanta, Ga. — Atmatų 
rinkėjų streike areštuoti 70 
žmonių, tarp kurių yfa 
negrų vadovas Abernattiy 
ir kunigas Hosea Williajn.

Damaskas. — Sirijos laik
raštis “As Thawra” smer
kia Amerikos Centralinę 
Žvalgybos Agentūrą, kuri 
kišasi į vidujinius ir išlau
kinius arabų reikalus.

New Yorkas. — Republi- 
konų kandidatas Nixonas 
turėjo pasitarimą su 170 
įvairių stambių biznierių, 
bankininkų ir kitokių fi
nansininkų. Jie pasižadėjo 
Nixonui padėti rinkimų 
kampanijoje.

kaip Amerikos užpuolimas 
ant Vietnamo. Čekoslova
kijoje nesudegintas nė vie
nas kaimas, nenužudytas nė 
vienas kūdikis, nekrito nė 
viena bomba, o tik neduoįp 
buržuazijai progos ant že
mės atsistoti.

Dzūkėj




