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KRISLAI
P. Togliatti serga 
Popiežius meldžiasi 
Adomas Šernas 
“Ark'ivyiskupas Geniotis” 
Nususimas

— Rašo R. Mizara —

Nuvykęs j Tarybų Sąjungą 
(Jalton) poilsiui, sunkiai su
sirgo Italijos Komunistų par
tijas vadovas Palmyro Togli
atti. Gydytojai rūpestingai jj 
gydo, o milijonai viso pasau
lio darbo žmonių linki Toglia- 
čiui sėmingai pasveikti, nes 
tai didelis, uolus kovotojas už 
pasaulinę taiką ir laimingesnį 
liaudžiai rytojų.

Ryšium: su tuo įdomią žinią 
paskelbė United Press Inter
national žinių agentūra iš 
Castel Gandolfo, Italijos:

Popiežius Povilas Vl-asis 
įsakė katalikams melstis, kad 
komunistų vadovas greičiau 
pasveiktų!

Netenka apsigauti — mal
dos sergančiam Togl i a č i u i 
sveikatos negrąžins. Nes, jei 
maldomis žmogų būtų galima 
pagydyti, tai patys popiežiai, 
kai suserga, nesišauktų pačių 
įžymiausių specialistų-gydyto- 
jų, o pasitenkintų tikinčiųjų 
madomis.

e/’al ne vienas paklaus: ko
dėl gi popiežius Povilas VI- 
asis matė reikalo už komunis
tų vadovo sveikatą pasimels
ti?

Atsakymas bus toks: mili-
jonai Italijos dar tikinčių dar
bo žmonių Togliattį labai ger
bia ir myli. Jie gerbia Itali
jos Komunistų partiją; kai at
eina rinkimų diena, u ž jos 
kandidatus balsuoja. Popie- 

tai žino.

Kai ši kolumna buvo su
rinkta, atėjo žinia, kad P. 
Togliattis mirė nuo kraujo į 
galvą išsiliejimo.

Patariu skaitytojams nepra
leisti progos neperskaičius šios 
dienos “Laisvėje” telpančio 
editorialo apie Adomą Šerną 
ir jo ryšių sutraukymą su re
ligija.

Š. m. rugpjūčio 16 d. Čika
goje mirė “arkivyskupas Ste
ponas Geniotis,” ir šis įvykėlis 
mano mintis nukelia į gana 
tolimą praeitį.

Prieš apie 46-47 metus gy
venau pas kompozitorių M. 
Petrauską South Bostone. Vie
ną dieną kaž kas mums 
praneša, kad du Montello 
(Mass.) jauni vyrukai — S. 
Gįjniotis ir šleinys, — laisva- 
nYaniai, šliuptarniai, avalynės 
fabriko darbininkai, pasiryžo 
tapti “Lietuvių tautinės baž
nyčios” kunigais. Mums buvo 
daug juoko, nes abudu ne
blogai pažinojome. Juodu 
mokyti pasiėmė vyskupas Mic
kevičius, kurį taip pat neblo
gai pažinojau, smarkus ano 
meto Romos katalikų kunigų 
kritikas.

Šleinys buvo daugiau pra
silavinęs už Geniotį. Pastara
sis, reikia pasakyti, buvo ne
gabus, bet drąsus: mėgo mi
tinguose “kritikuoti” ano me
to socialistus, bet pats apie 
socializmą nieko neišmanė.

Apie pora kartų, atmenu, 
jįftdu buvo užėję ir pas M. 
Pftrauską, kuris patarė jiems, 
k^jĮp griauti vatikaniškas tvir
tumas.

, Buvo ir tokių žmonių, ku
rie tikėjosi, jog tapę “Lietu
vių tautinės bažnyčios” katali
kų kunigais, Geniotis su Šlei
nių tikrai sugadins lietuviš
kiesiems Romos katalikų ku-

Ar Įvyks automobilių 
gamintojų streikas?

Mirė įžymusis Amerikos 
komunistų vadas B. Davis

Kaip atrodyftŲ JAV,
jei valdytų Kastro?

Detroitas. — United Au
tomobile Workers unija tu
ri 1,100,000 narių. Iš jų 
600,000 dirba General Mo
tors, Ford Motor, Chrysler 
ir American Motors korpo
racijų fabrikuose. Unijos 
kontaktas su pirmomis tri
mis korporacijomis baigiasi 
rugpiūčio 31 dieną, o su 
American Motors Corp. ,— 
spalio 15 dieną.

Darbininkų unija įteikė 
savo reikalavimus ir dery
bos eina su trimis pirmomis 
korporacijomis. Unija rei
kalauja, daug maž, po $6 
pakelti darbininkų algas 
per savaitę, mokėti vietoje 
$2.80 po $4.25 už kiekvieną 
išdirbtą metą per mėnesį 
senatvės pensijos darbinin
kui sulaukus 60 metų am
žiaus, ir pailginti apmoka
mų vakacijų laiką.

Kompanijos jau davė sa
vo pasiūlymus. Jos sutinka, 
kad po 60 metų amžiaus 
darbininkas galėtų išeiti į 
senatvės pensiją ir už kiek
vieną išdirbtą metą mokėti 
pensijos po $3.25 per mėne
sį. Kompanijos sutinka per

IŠ VISO PASAULIO
LAIVAKROVIŲ 

REIKALAI
New Yorkas. — Rugsėjo 

30 dieną baigiasi Interna- 
tional Longshoremens 
Ass’n unijos kontraktas su 
kompanijomis. Unijoje pri
klauso 60,000 darbininkų. 
Unija jau įteikė kompani
joms savo reikalavimus.

KURDŲ EILĖSE 
PASIDALINIMAS

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad įvyko šeštasis Kur
dų demokratinės partijos 
suvažiavimas ir išbraukė 
sekretorių Ibrachią Akme- 
dą su jo pasekėjais. Jie ne
nori pripažinti susitaikymo 
su Irako valdžia. Kurdų 
partijai vadovauja genero
las Mustafa El-Barzanis, 
kuris ir • vadovavo kurdų 
karui prieš Irako valdžią .

nigams biznį. Bet nieko iš 
to neišėjo.

Šleinys, tapęs lietuvių tau
tinės bažnyčios Lawrence, 
Mass., klebonu, laikėsi pasy
viai. Po kiek laiko, nusivy
lęs gyvenimu, nusižudė. ,

S. Geniotis išvyko į Čika
gą. Ten įsikūrė parapijukę 
ir klebonavo; ilgainiui jį kaž 
kas paskelbė vyskupu, o pas
kui net arkivyskupu!

Kad jau kopti, tai kopti!..
Na, ir šiandien galvoju: ko

kią visuomeninę naudą S. Ge
niotis atliko, tapęs kunigu ?

Jokios!
Bendrai, t. v. “lietuvių tau

tinė bažnyčia” , JAV nepatei
sino savo atsiradimo, savo eg
zistencijos. Jos kunigai (ne
daug jų JAV jau ir beliko) 
tesirūpina tik savo kišenėmis, 
panašiai kaip ir didelė Romos 
katalikų kunigų dauguma.

“Nezaležninkai” pučia į 
klerikalinę dūdą. ,

trejis metus, pradžioje rug
sėjo, pakelti darbininkų al
gas po 8 centus per valan
dą, tai yra, po $3.20 per sa
vaitę. Dabar automobilių 
darbininkai turi 6 švenčių 
dienas apmokamas per me
tus. Vakacijų jie gauna ap
mokamų nuo savaitės ir pu
sės iki 4 savaičių, pagal me
tų išdirbimą.

Unija reikalauja, kad, 
apart pietų, tie darbinin
kai, kurie dirba prie konve
jerių, ka^į dar gautų poilsio 
po 54 minutes į dieną, vie
toje 24 minučių.

Unijų vadai pareiškė, 
kad, jeigu kompanijos neiš- 
pildys darbininkų reikalavi
mų, bus paskelbtas strei
kas, nes kompanijų yra di
deli pelnai ir leidžia reika
lavimus patenkinti. 1963 
metais virš įvardintos, kor
poracijos, po taksų atmokė- 
jimo, pasidarė $28,000,000 
pelno. 4

Dublinas, Airija, -r Su
streikavo 20,000 namų sta
tytojų, reikalaudami 40 va
landų darbo savaitės.

PIETIEČIAI PRIEŠ 
DEMOKRATUS

Washingtonas. — Pieti
nių valstijų baltieji šovinis
tai piktai nusistatę prieš 
dabartinę JAV federalinę 
vyriausybę, kuri stoja prieš 
segregaciją. Jie grasina, 
kad nebalsuos už Johnsono 
kandidatūrą. Taipgi jų de
legacijos ketina išeiti iš 
Demokratų partijos kon- 
vencij os, Atlantic City 
mieste, jeigu nuo pietinių 
valstijų bus įsileista negrų 
delegatai.

TSRS SPAUDA APIE 
ĮVYKIUS KONGE

Maskva.—Tarybinė spau
da aštriai kritikuoja Jung
tines Valstijas už interven
ciją į Kongo. “Pravda” ra
šo, kad absurdas primesti 
kinams, būk jie Konge va
dovaują kairiųjų sukilimui.

New Delhi.—JAV amba
sadorius Charles Bowles 
praneša, kad Indijoje stoka 
maisto, bet nėra bado.

New Delhi. —Nagas tau
tos vadai sutiko priimti In
dijos sąlygas ir pertraukė 
mūšius. Nagų tautos žmo
nių yra apie keli milijonai, 
jie gyvena 6,000 kvadrati
nių mylių plote prie Bur
iuos.

Saigonas. —- Pietų Viet
name Jungtinių Valstijų 
militaristai sako, kad parti
zanai gavo labai gerų 
priešlėktuvinių patrankų.

Tucuman, Argentina. — 
Gatvėse įvyko susirėmimai 
tarp hitleriškų ir žydų jau
nuolių.

New Yorkas. — Po neil
gos, bet sunkios ligos mirė 
vienas iš žymiausių Jungti
nių Valstijų Komu n i s t ų 
partijos ir pasaulinio ko
munistinio judėjimo vadų 
Benjamin Davis. Mirė tik 
sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Benjamin Davis net 
du terminus išbuvo Niujor
ko miesto tarybos nariu. Jis 
kartu su kitais 10 komunis
tų vadų 1949 metais buvo 
nuteistas penkeriems me
tams kalėti ir trejus metus 
ir keturis mėnesius sėdėjo 
kalėjime. Ir mirė jis perse
kiojamas už atsisakymą 
Komunistų partiją įregist

Mirė Palmiro Togliatti, 
O '

Italijos komunistų vadovas
Maskva. —Atvykęs į Jal

tą, Klime, poilsiui, kritiš
kai susirgo ir rugpiūčio 21 
d. mirė Italijos Komunistų 
partijos vadovas Palmiro 
Togliatti, suląukęs 71 metų 
amžiaus. Jis i r ė nuo 
kraujo j galvos smegenis iš
siliejimo.

Kai jis susirgo, kai gavo 
“stroke”, geriau s i tarybi
niai specialistai gydytojai 
tuojau buvo sušaukti jam 
gydyti, bet nieko nepadarė.

Rugpiūčio 22 d. Togliačio 
kūnas lėktuvu buvo nuga
bentas į Romą. Togliačio 
palaikus lydėjo buvęs Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Leonidas Brežnevas.

Tarybų Sąjungoje pasiektas 
didelis mokslų progresas

Maskva. — Tarybų Są
jungoje mokosi 65,000,000 
žmonių, tai yra, venas iš 
trijų gyventojų virš 7-ių 
metų amžiaus. TSRS yra 
verstinas mokslas visiems 

j vaikams nuo septyner i ų 
metų per aštuoneris metus 
pradžios mokyklose. Jas 
baigus, mokyklų durys yra 
atidaros siekimui aukštes
nio mokslo.

Dabartiniu metu Tarybų 
Sąjungoje, apart pradinių 
mokyklų, yra 742 aukštųjų 
mokslų mokyklos ir 3,625 
techninės mokyklos. Jauno- 
liai, kurie nepasiekė aukš
tesnio mokslo, dirbdami ga
li jo siekti, nes yra vakari
nės mokyklos, kūrias bai
gus mokslas lygiai skaito
mas, kaip ir reguliarėse 
mokyklose pasiekus. Į va
karines mokyklas lankosi 
14,006,000 žmonių. Techni
kines mokyklas lanko dau
giau kaip pusė tų, kurie 
dienomis dirba, tas rodo di
delį TSRS žmonių norą pa
siekti mokslų, o norą aksti
ną tas, kad baigus mokslą 
jų jau laukia darbas, ne 
taip, kaip kapitalistinėse 
šalyse, kur jaunuoliai, pa

ruoti pagal McCarrano ak
tą.

Komunistų partijos va
das Gus Hali, pranešdamas 
apie savo draugo ir bend
radarbio mirtį, sako, kad 
Daviso mirtis labai skaudus 
smūgis ir didelis nuostolis 
ne tik Amerikos komunis
tams, bet visai mūsų darbi
ninkų klasei, o ypač negrų 
liaudžiai, kurios jis buvo iš
tikimas, kovingas sūnus.

Aišku, kad apie šį didelio 
talento kovingą darbo 
liaudies vadą bus pažangio
joje spaudoje plačiai para
šyta.

Roma. —Palmiro Toglia
čio kūnas buvo pašarvotas 
Italijos Komunistų partijos 
vyriausioje būstinėje Ro
moje. Ją lanko tūkstančiai 
žmonių. Menama, kad Tog
liačio laidotuvės bus vienos 
didžiausių, kokias kada šis 
miestas matė.

Roma. — Popiežiaus or
ganas, dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano”, atsispaus
dinęs žinią (rugp. 22 d. lai
doje) apie komunisto Pal
miro Togliačio mirtį, ragi
no visus Romos katalikus 
“melstis už jo dūšią.” 

siekę techninį mokslą, ne
gali darbo gauti.

Caristinėje Rusijoje tik 
25 procentai gyventojų mo
kėjo rašyti ir skaityti, o 
tarp darbininkų ir valstie
čių dar mažesnis nuošimtis. 
Dabar TSRS virš 7-ių me
tų amžiaus žmonių berašti- 
ja panaikinta.

KALTINA VITAMINŲ 
KOMPANIJAS

Washingtonas. — JAV 
The Food and Drug admini
stracija kaltina šešias vita
minų gaminimo kompani
jas ir du privatinius asme
nis, kad jie prie vitaminų 
patalpų klijavo falsifikuo
jančius garsinimus.

Kaltina: Vitasafe Corp., 
Nutritional Quality Cont- 
rolls, Inc., Dollar Vitamin 
Plan, Inc., Life Nutrition, 
Inc., Internal. Oil & Me
tals Corp., Dr. Parker Me
dicine Co., Philip S. Volo
sov ir Henry D Cohen.

Jackson, Miss. — 10 me
tų po to,kai JAV Aukščiau
siasis Teismas įsakė panai
kinti segregaciją, jau ir 
Mississippio valstijoje ji 
panaikinama pradinėse mo
kyklose.

Miami, Fla. — Vietos 
dienraštis “Miami Herald”, 
rugp. 16 d. išspausdino 
straipsnį: “How the U. S. 
Would Look If Castro 
WERE BOSS HERE”.

Rašo, kad Broadway, Las 
Vegas ir Miami Beach ne
tektų skaisčių garsinimų, 
nes nebūtų privačių biznių. 
Rašo, kad gražūs viešbu
čiai, gražios restorancijos, 
maudyklos, visa tai būtų 
paversta į visuomenės įstai
gas.

Fontainebleau viešbutis 
Miamyje, Waldorf - Astoria 
—New Yorke, Beverly 
Hilton, Los Angelėse, būtų 
valdiški namai, jie būtų pa
talpomis studentams, sek
madieniais darbininkams ir 
užsienio svečiams”, rašo 
laikraštis..

Toliau jis rašo, kad per 
radiją ir televiziją nebūtų 
garsinimų, jų tarpe muilo 
ir alaus, bet vietoje jų 
skleistų marksistinę propa
gandą.

Nebūtų ir negrų proble
mos, nes nebūtų segregaci
jos, kurios Kuboje nėra, ten

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
T. SĄJUNGA GELBĖS 

KIPRO ŽMONĖMS
Maskva. —Kipro respubli

kos prezidentas Makar i jas 
kreipėsi į Tarybų Sąjungą, 
prašydamas militarinės pa
galbos apsigynimui

Tarybų Sąjunga pareiš
kė, kad ji teiks Kipro res
publikai visokią pagalbą 
prieš bent kokią intervenci
ją. Taipgi pasiuntė notą 
Turkijai, įspėjant ją, kad ji 
daugiau nedrįstų bombar
duoti Kipro gyventojus.

Atlantic City, — Demo
kratų partijos suvažiavime 
laukiama smarkaus susi
kirtimo dėl Alabamos ir 
Mississippi delegacijų priė
mimo. Iš Mississippio yra 
dvi delegacijos —viena se
nosios partijos delegacija 
vien tik iš baltųjų, o kita 
neseniai susiorganizavusios 
Demokratinės Laisvės par
tijos maišyta delegacija ir 
baltųjų ir negrų. Tuo tarpu 
Alabamos delegacija atsisa
ko “prisiekti”, kad ji rems 
Demokratų partijos kandi
datus ir platformą.

HEMINGWAY NAMAS 
PAVERSTAS Į MUZIEJŲ

Havana. — San Francis
co de Paula miestelyje, Ku
boje, kur gyveno ir mirė žy
mus rašytojas Ernestas 
Hemingway, jo gyvenimo 
namas paverstas į muziejų. 
Hemingway namą nusipir
ko 1938 metais ir per visą 
laiką ten gyveno.

New Delhi. —Tarybų Są
jungos inžinieriai ir jos me
džiagomis pastatys Indijai 
elektrinę gamyklą 2,700,000 
kilovatų jėgos.

baltieji ir negrai draugiš
kai sugyvena.

Jis rašo: “Kartą pajū
rių namai, laivai, klubai, li
goninės ir kitos įstaigos jau 
nebūtų privatinės, o būtų 
valdiškos, tai į jas laisvai 
rinktųsi darbininkai”.

“Daug kaimų vaikų,—ra
šo laikraščio redaktorius Al 
Burt,—geriau valgytų, ap
sirengtų ir gyventų geres- 
niuose gyvenimo namuose, 
nes ir jiems tai būtų priei
nama, kas dabar prieinama 
tik buržuazijos vaikams. 
Privatiš kūmas turėtų 
trauktis, visų žmonių suly
ginimas plėstųsi ir fanatiš
kas revoliucioniškumas bū
tų skiepijama jaunimui”.

Autorius rašo, kad nebū
tų gausybės automobilių, jų 
vietoje būtų tik kelerių me
tų senumo automobiliai, o 
susisiekimui tarnautų au
tobusai. Taipgi būtų įvesta 
kortelės įsigyti tų reikme
nų, kurių šalyje būtų stoka.

Suprantama, išdėstytos 
sąlygos gali nugąsdinti bur
žuaziją—turčius, bet ne pa
prastus darbo žmones. ,

TSRS SPAUDA APIE 
JAV RINKIMUS

Maskva. — Tary b i n ė 
spauda daug rašo apie pre
zidento rinkiminę kampani
ją Jungtinėse Valstijose. Ji 
nurodo, kad Respublikonų 
partijos kandidatas Gold- 
wateris isteriškai rėkia 
prieš komunistus, socialisti
nes šalis, net grasindamas 
nutraukti su jomis diplo
matinius ryšius.

Demokratai kalba už pa
laikymą ryžių, bet tuo pat 
kartu pila pamazgas ant 
komunistų ir tuomi padeda 
Goldwateriui.

Saigonas. —Didžiulės Pie
tų Vietnamo studentų de
monstracijos ir riaušės 
prieš Khanho militarinę 
diktatūrą. Praėjusį sekma
dienį jie įsiveržė į valdžios 
kontroliuojamą radijo stotį 
ir ją sugriovė. Studentai 
įtūžo ant stoties todėl, kad 
per ją buvo varoma vald
žios propaganda. Budistai 
taipgi demonstruoja prieš 
Khanhą, kaltindami jj, kad 
jo valdžioje randasi buvu
sių Diemo pasekėjų.

Pekinas.—Maršalas Chen 
Yi, Kinijos Gynybos minist
ras, sako, kad Jungtinės 
Valstijos turės brangiai už
mokėti už jų puolimą ant 
Šiaurės Vietnamo Respub
likos.

Hano jus. — šiaurės 
Vietnamo Respublika pa
siuntė Jungtinėms Tautoms 
pareiškimą, kuriame sako, 
kad\ JAV tvirtinimai, būk 
vietnamiečiai puolė JAV 
karo laivus, yra nuo pra
džios iki galo neteisingi.
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Vargdienėliai!
KAI SKAITYTOJĄ šitie žodžiai pasieks, Demokra

tų partijos suvažiavimas Atlantic City, N. J., jau bus 
įpusėjęs.

Nėra jokia paslaptis, kad šis suvažiavimas kandi
datu prezidento vietai nominuos Lyndon B. Johnsoną, 
dabartinį prezidentą. Ką demokratai statys kandidatu į 
viceprezidentus, rašant šiuos žodžius dar nėra žinoma.

Neseniai vienas žurnalas paskelbė, jog Johnsonas 
ir jo šeima turi apie 14 milijonų dolerių turto.

O šiomis dienomis prezidento pastatyti ekspertai 
paskelbė, kad jis tiek turto neturįs, kad jis ir jo šeima 
teturi “tik” apie pusketvirto milijono dolerių turto.

Ak, kokia ši šeimynėlė-vargdienėlė!..
Milijonieriai, milijonieriai ir milijonieriai!
Kada mūsų šalis susilauks gadynės, kai paprastas 

darbo žmogus galės stovėti valstybės priešaky?

VILKAITIS GAVO 
“VILKO BILIETĄ”
Per kurį laiką “Keleivio” 

redakcijoje dirbo Jonas Vil
kaitis, komunistų niekinto- • •, ,< z ’• ' >jas. ........... v

Dabar “Keleivis” praneša, 
kad J. Vilkaitis iš redakci
jos paleistas, ir “sugrįžo į 
savo nuolatinę gyvenąmąją 
vietą? ’

Kodėl J. Vilkaičiui buvo 
duotas “vilko bilietas”? 
Yra visokių kalbų. Vienas 
socialdemokratas mums aną 
dieną pasakojo, kad tarp 
Sondos (Sondeckio) ir Vil
kaičio buvo kilusi “vaina,” 
kurią laimėjo Sonda.

“Keleivis” tebepucia į vie
ną dūdą kartu su visais Lie
tuvos priešais.

ją, į Afriką (Kongą), turė
tų spręsti Saugumo Taryba, 
nes tai yra karo ar taikos 
klausimas. - Bet taip nebu
vo. Tų , kariuomenės. dali
nių užlaikymas kainavo 
daug milijonų dolerių, ir 
dabar norima, kad didelę jų 
dalį padengtų Tarybų Są
junga. Ji atsisako tai da
ryti. Atsisako ir Prancū
zija, ir kai kurios kitos 
valstybės.

Kuo visa tai baigsis, pa
rodys netolima ateitis.

Lietuvos reformatorių bažnyčios 
vyskupas mete religiją!

VIRŠ PENKIASDEŠIMT metų Adomas Šernas bu.- 
vo dvasjninkas—pirmiau kunigas, o pastruoju metu Lie
tuvos reformatų bažnyčios general-superintendentas. 
Tai titulas, atitinkąs katalikų vyskupo titulą. Na, sulau
kęs 80 metų amžiaus, Adomas Šernas viešai pareiškia, 
kad jis atsisako religijos, atsisako savo titulo; jis tam
pa ateistu!

Apie tai jis pats rašo Vilniaus “Tiesoje” (1964 m. 
rugpjūčio 16 d. laidoje) ilgą straipsnį, aiškindamas, ko
dėl jis tai padarė, kas jį prie to privedė.

Prie progos mes išspausdinsime “Laisvėje” kai ku
rias iš ilgoko Adomo Šerno straipsnio ištraukas, o dabar 
tenkinamės paimdami tik trumpučius jo išsireiškimus. 
Pasakysime: straipsnis—įdomus, jo samprotavimai, pri
vedę autorių prie to, ką jis padarė, brandūs, pagrįsti gi
liais samprotavimais, galvojimais, kuriuos autorius atli
ko ne viena diena.

— 0 —
KAI BUVĘS LIETUVOS • reformatų bažnyčios ge- 

neralsuperintendentas pasiuntė savo straipsnį “Tiesos” 
redakcijai, pastaroji tuojau pasiuntė pas autorių savo 
bendradarbį A. Kadžiulį pasikalbėti, pasitarti, gal būt 
pasiteirauti, kaip, kuriomis aplinkybėmis Adomas Šer
nas tai padarė.

Ir A. Kadžiulis rašo, jog A. Šernas “gyvena Biržų 
rajone, Nemunėlio Radviliškyje. Nepaisant senyvo am
žiaus, yra geros sveikatos ir tvirtos atminties, gyvai do
misi pasaulio įvykiais, seka spaudą, klauso radijo. Suži
noję apie jo pasiryžimą atsisakyti religijos, religiniai fa
natikai bandė paveikti Adomą Šerną. Ir gražiuoju atkal
binėjo, ir mėgino įbauginti, tačiau nesėkmingai. Jo pasi
ryžimas tvirtas ir galutinis.”

— o —

GYDYTOJAS
AR KUNIGAS?

Žurnale “Tarybinė Mote
ris” (š. m. num. 8) K. Tre- 
čiakauskas rašo:

Ignalinos rajono “Raudono
sios vėliavos” kolūkio kolūkie
čiai Zataveckai savo vaikui 
išrinko vardą — Valdas. Tė
vai buvo laimingi. Bet užklu
po nelauktas rūpestis: berniu
kas susirgo.

Likimų nėra. Ir Valduko 
gyvybė buvo ne klastingos 
lemties, o žmonių rankose. 
Tačiau klausimą sprendė ne 
žmonės baltais chalatais. . .

—Algi, juk vaikas nekrikš
tytas !. .

Tėvas sutiko su motina, ir 
kūdikis vietoj ligoninės buvo 
nuvežtas į bažnyčią. Ilgai už
truko krikšto ceremonija po 
šaltais skliautais. Kai vaka
re beveik mirštantį Valduką 
atnešė ligoninėn, gydytojai 
nusistebėjo tėvų žiaurumu ir 
fanatiškumu.

Veltui dešimtis naktų budė
jo prie, kūdikio lovytės medi
cinos darbuotojąi? ' kpnsultan- 
tavosi su geriausiais specia
listais. Liga 'bu'v'o pėr toli’nu
žengusi. Ji ir nugalėjo. •.

Ar beverta aprašyti tėvų 
skausmą, netekus pirmojo kū
dikio? Ar yra prasmė įro
dinėti šio įvykio baisumą?

Religiniai nuodai, tamsu
mas — štai kas nutraukė vos 
užsimezgusią gyvybę.

Likimų nėra. . . Bet yra 
tamsybės apaštalai, k u r i e 
skleidžia pavojingus nuodus. 
Ir kol tie nuodai žalos žmo
nių sąmonę, mirtis tebestovės 
prie kūdikio lovytės, žmogus 
vergaus baimei ir nežiniai.

Tai turi suprasti kiekviena 
motinaJ

“GIMIAU 1884 METŲ gegužės 13 dieną Biržų ra
jono N. Radviliškio apylinkės Jasiškių kaime,” rašo 
straipsnio autorius, “Valstiečių Martyno ir Elžbietos 
Žemaitytės-Šernų šeimoje. Tėvai buvo religingi.”

Mokėsi N. Radviliškio pradžios mokykloje, vėliau 
Rygos, o dar paskui—Slucke. 1905 m. įstojo į Dorpato 
(Tartu) universiteto teologijos filosofijos fakultetą. 
1913 m. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas švobiškio 
evangelikų parapijos klebonu. Rašė religines knygas. 
Mokėdamas hebrajų kalbą, A. šernas taisė psalmų ir ki
tų maldų vertimų kalbą, ir palaipsniui pas jį vis kilo 
daugiau abejojimų “krikščioniškuoju mokslu.” Tačiau 
buržuazijos valdymo laikais nebuvo lengva gauti ateisti
nės literatūros. Tik tarybinės santvarkos metais, A. 
Šernas, skaitydamas ateistinę literatūrą, griežtai persi
orientavo savo įsitikinimuose. Ir jis dabar sako:

“Savo gyvenimo saulėlydyje noriu nutraukti bet ko
kius santykius su religija ir atvirai paaiškinti, kodėl 
taip darau. Likusius metus noriu pragyventi dorai, ne
garbindamas prasimanytų, stabų ir žiūrėdamas žmo
nėms tiesiai į akis.

Noriu kreiptis ir į tuos, kurie jau netiki, bet dar 
svyruoja ir nesiryžta žengti paskutinio žingsnio. Dalį 
gyvenimo paklydime pragyvenus, .negalima tuo grįsti 
tolesnių klaidų. Negalima apgaudinėti savęs ir kitų. Ti
kintieji sako, kad mesti kunigystę negarbinga. O juk 
pačiam netikint būti kunigu ir skęsti melagystėje šim- 

I tą kartų negarbingiau...”
Šitaip galvoja, šitaip samprotauja Adomas Šernas, 

senelis, sulaukęs 80 metų amžiaus!
JAV gyvena nedaug'lietuvių evangelikų reforma

tų, bet jų yra. Būtų labai gerai, kad jie susipažintų su 
kunigo Adomo Šerno šiuo viešu pareiškimu—su jo pa
sakymu “gudbai” kunigystei ir visiems religiniams mo- 

/ nams.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugp. (August) 25, 1964

APIE “TAIKOS MISIJAS” 
IR “TAIKOS ARMIJAS”

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Spauda nemažai komentuo
ja Tarybų Sąjungos ir kitų ša
lių atsisakymą mokėti (Juok
ies dėl “taikos misijų” išlai
kymo. Bet ką gi tos misijos 
reiškia ir ką gero jos atsiekė?

Pirmoji ginkluota misija bu
vo pasiųsta į Afriką palaikymui 
Izraelio ir Egipto “taikoje.” 
O tą netaiką, kaip žinome, su
kūrė Britanija, Prancūzija ir 
Izraelis, užpuldami ant Egip
to. Ta misija nepašalino prob
lemų, kurios kelia susikirtimų 
pavojų, nors jinai sėdi tenai 
jau eilę metų.

Konge ta misija taip pat 
nieko gero nepaliko. Ji laiki
nai išgelbėjo dešiniuosius, bet 
revoliucija dabar plinta po 
visą šalį. - .

Kipre tas pat. Taika nesu
daryta. Kaip ilgai gali Jung
tinės Tautos tenai laikyti savo 
kariuomenę? O už neramu
mus tenai kaltos yra Turkija, 
Graikija ir Britanija. Jeigu 
jos norėtų, tai klausimą grei
tai išrištų. Nereiktų Jungti
nių Tautų. Jos visos yra 
NATO narės. Kodėl NATO 
savo susirinkime neišriša šios 
problemos?

Tarybų Sąjunga atsisako 
mokėti specialius mokesčius 
j Jungtinių Tautų Organi
zaciją vyriausiai dėl to, kad 
išlaidos buvo padarytos be 
TSRS sutikimo. Tokius da
lykus, kaip siuntimas JTO 
kariuomenės dalinių į Azi

“MELAGĮ
Už LIEŽUVIO!”

Pijus Grigaitis per “Nau
jienas” išniekino “Vilnies” 
redaktorių L. Joniką u ž 
tai, kam šis sugavo jį, P. 
Grigaitį, meluojant.

Kaip žinia, 1914 metais, 
kai kaizerinė Vokietija pa
skelbė karą Rusijai, tos ša
lies reichstage (parlamen
te) dauguma socialdemo
kratų deputatų balsavo už 
“tėvynės gynimą,” už sky
rimą karo reikalams pinigų. 
Bet vienas reichstago depu
tatas, revoliucinis socialde
mokratas Karlas Liebknech- 
tas, balsavo prieš ir už tai 
jis buvo kaizerinės valdžios 
įkištas į kalėjimą.

P. Grigaitis žadėjo L. Jo
nikui įrodyti, kad tai esą 
netiesa. Tačiau savo “pa
žado” jis neištesėjo, nes ne
turi.

Š. m. rugp. 19 d. “Vilny” 
L. Jonikas vėl ima “melagį 
už liežuvio.” Ir štai, ką jis 
rašo:

Dabar grįžkime prie Karlo 
Liebknechto. Kaip iš tikrųjų 
jis balsavo Pirmojo pasaulinio 
karo išvakarėse ?

Aš jau anądien bandžiau 
įrodyti Grigaičiui, kad tik už 
tai, jog Liebknechtas balsavo 
prieš karo kreditus, kaizerio 
valdžią jį uždarė kalėjime ir 
išlaikė iki pasirašyta mūšių 
paliaubos (armistice). O vė
liau, sausio 16 dieną, 1919 m., 
tie patys nacionalistai Lieb- 
knechtą nužudė Berlyne.

Apšmeižė amas kankinį už 
darbo žmonių reikalus, Gri
gaitis naudojosi vokiečių men
ševikų organu “Vorwaerts,” 
kuris tik tiek teturėjo ben
dra su tiesa ir teisybe, kiek 
ir pats “N.” redaktorius.

Atmušimui biauraus melo 
ir šmeižto, man nereikės rem
tis menševikiškais melagiais. 
Pakaks, jei pacituosiu trum
pą pastraipą iš “New Stand
ard En,cyklopedia” (tomas 
XVII, pusi. 311). Cituosiu 
originalia anglų kalba:

“Liebknecht, Karl (Paul 
August Ferdinand) (1871- 
1919), German Socialist lead
er, born at Leipzig. . ?

“In 1913 he made charges 
before the Reichstag that led 
to the revelations of !the 
Krupp scandals, and in 1914 
he was the only member of 
jthat body who voted against 
the,war credits.”

O dabar klausimas “Nau
jienų” skaitytojams: Kodėl 
to laikraščio redaktorius taip 
bjauriai meluoja ir šmeižia 
jam nepatinkamus asmenis?

Tokios “istorinės tiesos” 
kaip jis sakė, Grigaitis negali 
nežinoti! Tą žino ir pradinės 
mokyklos vaikai! Tą žino vi
sas svietas, tik Grigaitis—ne!

Jo jau tokia “notūra” : 
šmeižk, meluok, “Naujienų” 
skaitytojų tarpe gal atsiras ir 
tokių, kurie—ims ir patikės!

Ar netaip jis “išaiškino” 
anądien Pirčiupio kaimo tra
gediją? Girdi, už sudeginimą 
119 to kaimo gyventojų — vy
rų, moterų, senelių ir kūdikių 
—kalti esą ne vokiečiai hit
lerininkai ir jų talkininkai lie
tuviai buržuaziniai nacionalis
tai, bet... komunistai! “Ko
munistai “išprovokavo” ir hit
lerininkai kitaip negalėję pa
sielgti, kaip sudeginti kaimą 
su visais jo gyventojais!

Iš Hitlerio gerbėjo (“Three 
Cheers!”) nieko- geresnio ir 
negalima tikėtis!

Malonu prisiminti
Nors jau praėjo virš mė

nuo laiko nuo amerikiečių 
trijų suvažiavimų (LLD, 
LDS ir LMS), kuriuose ir 
man teko dalyvauti, bet 
įgyti įspūdžiai dar ir šian
dien teikia didelį malonu
mą.

Neužimsiu laikraštyje 
vietos, aprašant pačius su
važiavimus - seimus, kadan
gi apie juos jau buvo pla
čiai rašyta, tik noriu pažy
mėti, kas tuose suvažiavi
muose labiausiai atkreipė 
mano atidžią ir suteikė pa
sigerėjimą.

Džiaugiausi, kad visi trys 
suvažiavimai buvo labai 
skaitlingi delegacija, kurią 
sudarė trys gen t karte s, 
ypatingai LDS seime ir LMS 
suvažiavime. Stebino mane 
seni veikėjai-pensininkai, 
kai k urie iš jų žengianti 
paskutinį slenkstį į aštuo
niasdešimtuosius metus, o 
nepasiduodanti senatvei, 
pilni energijos ir ryžto dar
buotis organizacijų ir spau
dos išlaikymu. Turėtų bū
ti geru pavyzdžiu jaunie
siems, kurie dažnai nusi
skundžia senatve.

Kai kuriems iš šių pensi
ninkų, važiuojant į minėtus 
suvažiavimus, reikėjo nu
galėti tūkstančius mylių ke
lionę ir per tris dienas 
karštyje sėdėti ir įtemptai 
diskusuoti, o vakarais iki 
vėlumos dalyvauti įvairiose 
pramogose. Tas jų ištver
mingumas mane labai stebi
no ir džiugino.

Malonų įspūdį suteikė ir 
moterys ne tik skaitlingu 
suvažiavimuose dalyvavimu, 
bet ir tuo, kad kartu su vy
rais ėmė dalyvumą įvairio
se komisijose, komitetuose 
ir diskusijose. O kai kurios 
iš jų puikiai vadovavo LDS 
seimą, LMS su vavažiavi- 
mą, festivalį ir du banketus. 
Amerikiečiai gali tuo pasi
didžiuoti, kad savo tarpe 
turi moterų gerų veikėjų, 
organizacijų vadovių ir kal
bėtojų.

Amerikoje gimusiam jau
nimui, kurį teko matyti 
šiuose suvažiavimuose, ati
duodu didelį kreditą, ne tik 
už jų gražią lietuvišką kal
bą; bet ir už tai, kad kar
tu su savo tėveliais ir tėvu
kais darbuojasi įvairiose 
organizacijose, o ypatingai 
meno srityje. Turi visą eilę 
stiprių chorų, kur kartu su 
senesne karta ne tik dai
nuoja, bet ir chorus vado
vauja talentingos Ameriko
je gimusios lietuvaitės.

Apie buvusius kanadiečius
LDS seime pirmiausiai su

sitikau su Valium ir Verute 
Bunkais (buvusiais montre- 
aliečiais), kurie mane apgy
vendino savo puikioje ir 
gražioje rezidencijoje. Man 
buvo malonu matyti juos 
puikiai įsikūrusius ir nenu- 
tolusius nuo pažangaus ju
dėjimo. Abu daug darbuo
jasi įvairiose organizacijo
se. Verutė dirba tarp mo
terų ir meno srityje, o Va
liaus visur pilna.

Pora dienų teko paviešė
ti pas Praną ir Annę Ban
kus jų puikioje rezidenci
joje, tai irgi nepaprastai 
malonūs ir draugiški žmo
nės. Jie ne tik puikiai pri
ėmė, bet man grįžtant į 
namus dar gausiai apdova
nojo. Abiems Bunkų šei
moms re. kiu nuoširdžiau
sią ačiū už suteiktą didelę 
paslaugą man ir už dovanė
les.

Susitikau ir Mary Nek
rošienę . Ji turbūt ir nie
kuomet nepasens. Vis tokia 
graži, liekna. O jos dukra 
Irena Janulienė, kuri Mont- 
realą paliko būdama mer- 
gička, dabar jau labai gra
žiai suaugusi moteris. Tu
ri labai puikų gyvenimo 
draugą, tai retas jaunuolis, 
kuris taip interesuojasi gy
venimu pilna to žodžio pras
me. Labai gražiai darbuo
jasi pažangiame judėjime. 
Irena neatsilieka nuo savo 
gyvenimo draugo. Ypatin
gai aktyviai dalyvauja me
no sritye. Turi nepapras
tai malonų ir stiprų balsą, 
kuriuo šiuose suvažiavi
muose mus visus maloniai 
linksmino.

Garbė, kad mūsų buvę ka
nadiečiai gražiai darbuojasi 
pažangiame judėjime. •

Tiesa, dar teko susitikti 
su buvusiu kanadiečiu Jo
nu Mikaila. Vos atpažinau 
po 20 metų nesimatymo. 
Taip gražiai pajaunėjęs. 
Jis ir kiti kanadiečiai pra
šė perduoti geriausius lin
kėjimus savo buvusiems pa
žįstamiems.

Baigdama noriu nuošir
džiausiai padėkoti visiems 
už didelį draugiškumą ir 
visokeriopas paslaugas ir 
už vaišes.

Petre Kisielienė

Taikos šalininkai 
darbuojasi

Taikos šalininkai mūsų 
mieste pastaruoju laiku la
bai gražiai darbuojasi. Įvai
rios taikos grupės ir orga
nizacijos ruošia bendras 
antikarines ir už taiką de

Tarybų Lietuvoje baigė savo viešnagę grupė JAV lietuvių- 
čikagiečių: Apolinaras ir Joana Grigai, Juzė ir Vaitiekus 
Derinai, Justas Misevičius, Adomas ir Antanina Staškai bei 
jų dukra Frances Lorens.

Nuotraukoje: Čikagos dienraščio “Vilnis” bendradarbis 
J. Misevičius susitiko su laikraščio korespondentu Tarybų 
Lietuvoje A. Vaivutsku.

monstracijas, šaukia mitin
gus, siunčia karo troškėj ams 
protestus. Rugpiūčio 15 d. 
buvo suruošta bendra visų 
taikos organizacijų demons 
tracija prie JAV konsulS- 
to, protestuojant už jų ag
resiją Vietnamui ir Cyprui. 
Demonstracija praėjo labai 
ramiai-tvarkingai.

Tik apgailėtina, kad šiuo 
laiku lietuvių taikos komi
tetas kiek sušlubavo, nes 
kai kurie komiteto nariai 
susirgo, o kiti išvykę pasi
svečiuoti. Dėl tos priežas
ties ir planuotas taikos iš
važiavimas neįvyko. Prie 
to prisidėjo ir šaltas oras. 
Bet tikiu, kad greitoj atei
tyj komitetas susitvarkys 
ir kartu su kitomis taikos 
grupėmis įsijungs į darb^

Pašalpinės mitingas
M. L. S. ir D. pašalpinės 

t draugijos mėnesinis mitin- 
jgas, kuris įvyko 11 d. rug
piūčio, nariais nebuvo skait
lingas, nes dar daugelis va
saroja, o kiti perdaug ne©- 
domauja draugijos susirin
kimais, tik susirgus prisi
mena. Džiugu, kad šiuo 

j laiku draugija turi mažai 
ligonių . Kadangi oras at
šalo, tai nutarta neruošti 
antro išvažiavimo, o taupy
ti energiją geresniam prisi
ruošimui prie metinio ba
liaus.j

Nauji ligoniai
Rugpiūčio 17 dieną RoyaĄ 

Victorijos ligoninėje drau
gei O. Strėlienei padaryta 
tulžies ir apendicito opera
cija; taip pat tą dieną stai
giai susirgusį skrandžiu at
vežė Joną Sinkevičių. Abu 
ligoniai randasi 7-ame aukš
te. Drg. O. Strėlienės kam
bario Nr. 7521, o Sinkevi
čiaus 7517. Abu ligoniai yra 
Montrealo , lietuvių taikos 
komiteto veiklus nariai. 
Linkiu abiem greitai pa
sveikti. K.

Methuen, Mass.
Pavyzdingas sukakties 

pažymėjimas >
Šio miesto ribose, 3 Maple 

St. (netoli nuo Maple par
ko), gyvena ramūs, drau
giški, darbininkiško judėji
mo rėmėjai, daugiamečiai 
“Laisvės” skaitytojai, sun
kaus darbo žmonės—Juozas 
ir Anelė (Krasnauskaitė) 
Rudžiai.

Sekamą sekmadienį, rug
piūčio 30 d., jie minės savo 
auksinę vedybų sukaktį.

Kaip klasiniai sąmoningi 
darbininkai, draugai Ru
džiai savo jubiliejų pažymi 
25-ių dolerių dovana savo
laikraščio “Laisvės” para-
mai.

Jubiliatai sugyveno ir 
gražiai išauklėjo puikų sū
nų, susilaukė geros mar
čios ir mielos anūkėlės.

Be kitų darbininkiškų or
ganizacijų, Juozas yra er3 
tuziastingas Maple parko 
bendrovės narys. Jis di
džiuojasi:

—1914 metais apsive
džiau ir tais pačiais metais 
įstojau į Maple parko bend
rovę !

Jubiliatas turi 2 brolius— 
vieną Amerikoje, kitą Lie
tuvoje, o jo žmonelė—seserį 
Amerikoje ir seserį ir brolį 
Lietuvoje.

Linkiu draugams J. ir A. 
Rudžiams dar daug su
kakčių ir jaunatviškos se
natvės ! v

Nepasiliko skolingas K
Draugų Rudžių kaimynas 

Ignas Čiulada, dėl nesvei- 
kavimo negalėdamas vykti 
į “Laisvės” naudai pikniką 
Worcesteryje, įteikė “L” $2.

Brooklynietis



A. Bimba

Darbo unijų spauda ir 
* prezidentiniai rinkimai
Du patys žymiausi mūsų 

profesinių sąjungų (darbo 
unijų) organai jau pasisa
kė prezidentiniais rinki
mais. Svarbu mums su jų 
nusistatymu susipažinti.

Apie busimuosius rinki
mus plačiai rašo didžiosios 
plieno darbininkų unijos 
United Steel Workers of 
America mėnesinis organas 
“Steel Labor” už rugpiūčio 
mėnesį. Rašo susirūpinu
siai ir labai rimtai. Kaip 
šios unijos vadovybė su jos 
prezidentu David J. McDo- 
dfcldu priešakyje, taip ir 
unijos laikraštis neabejo- 
jančiai pasisako prieš Barry 
Goldwaterj ir už Lyndon 
Johnsoną. Dar daugiau: 
sužinome, kad prezidentas 
Johnsonas jau pakviestas į 
šws unijos suvažiavimą, 
kuris įvyks rugsėjo 21-25 
dienomis Atlantic City (N. 
J.) būti vyriausiu kalbėto
ju.

Laikraščio redaktorius 
savo vedamajame (editoria- 
le) plačiai išdėsto nusista
tymą prieš Respublikonų 
partijos kandidatą ir rinki
minę programą. Ypatingai 
pabrėžiamas darbo unijoms 
pavojus iš Goldwaterio pa
sisakymo už taip vadina
mos “teisės į darbą” įsta
tymą, kuris jau veikia vi
soje eilėje valstijų ir prieš 
kurį taip energingai kovo
ja visos darbo unijos. Mat, 
“teisė į darbą”, kaip jis su
prantamas ir pravedamas 
gyveniman, reiškia, jog ne
gali būti sutarties tarp uni- 
j* ir samdytojų, kurioje 
būtų reikalaujama, kad 
naujas darbininkas, atėjęs 
į įmonę, turi priklausyti 
darbo unijai.

Vadinasi, unijos pripaži
nimas iš samdytojo pusės 
nieko nereiškia. Nepaisant, 
kad didelė dauguma įmonės 
darbininkų priklauso uni- 

ir savo teises gina or- 
nizuotai, keletas darbi

ninkų gali ir turi teisę ne
siskaityti su unija ir jos 
patvarkymais. Praktikoje 
reiškia darbo unijai mirtį 
arba kasdieninę kovą už 
g^yybės išlaikymą. Kokia 
ten lygybė, kad vienas dar
bininkas priklausys unijai 
ir mokės kartais gana auk
štas duokles, kuomet kitas 
darbininkas galės pilnai nau
dotis iškovotomis pagerin
tomis sąlygomis, nieko ben
dro su unija neturėdamas!

Šitą pavojų savo gyvybei 
darbo unijos numato ir vi
somis jėgomis kovoja prieš 
tokį 'įstatymąBet štai Res
publikonų partijos kandi- 
tas atvirai pasisako už tokį 
įstatymą ir žada, būdamas 
nrezidentu, jo pravedimu ir 
vykdymu energingai rūpin
ais.

O kas liečia Respubliko
nų partijos rinkiminę plat
formą, tai “Steel Labor” 
ją apibūdina šitaip: “Res
publikonų platforma yra 
dešiniojo sparno biznie
riaus platforma, kuri dar
bininkams duoda tokių 
daiktų, kurių darbininkai 
nenori, o neduoda nieko, ko 
jie nori”. Daugiau: “Gold
waterio programa, viską 
suėmus, yra tiesiai Jungti
nių Valstijų Prekybos buto 
platforma. Jos atsinešimas 
i visas problemas yra kon
servatyvaus, jeigu ne reak
cionieriško, biznieriaus at
nešimas”. Todėl “kas lie
čia darbininką, o ypač or- 
nizuotą darbininką, yra di
džiausia praraja tarp dar
bininkų i r respublikonų 
1964 metais”.

Ir plieno pramonės dar

bininkų unijos organas bai
gia savo pastabas:

“Plieno pramonės darbi
ninkai, ypač tie, kurie ka
daise palaikė ryšius su res
publikonais, turėtų atsar
giai pagalvoti už ką jie 
balsuos lapkričio rinkimuo
se. Kaip diena aišku, kad 
Respublikonų partijos vy
riausieji kandidatai šiemet 
težada darbininkui “ ir jo 
šeimai tik nelaimę”.

Tai labai aštrus ir aiškus 
pasisakymas. Reikia tikė
tis, kad šio laikraščio balso 
paklus daug plieno darbi
ninkų.

Taip pat aiškiai ir nesvy
ruojančiai jau prabilo labai 
įtakingas geležinkelių dar
bininkų brolijų (unijų) or
ganas savaitraštis “Labor”. 
Rugpiūčio 15 dienos laido
je straipsnyje “Kaip Gold
wateris sužalotų darbo uni
jas” laikraštis begailestin- 
gai plaka respublikonų 
kandidatą jo paties pasisa
kymais. Pav., dar 1960 me
tais išleistoje Goldwaterio 
knygoje “The Conscience 
of a Conservative” (Kon
servatoriaus sąžinė) jis ma
tė pavojų “didžiulės ekono
minės ir politinės galios su
sikoncentravime darbo uni
jų vadų rankose”. Bet kaip 
su šimteriopai didesnės eko
nominės ir politinės galios 
susikoncentravimu kapita
listų ir jų organizacijų va
dų rankose? Goldwateris 
to nemato, nenori matyti, 
nes jam neleidžia jo “sąži
nė”, tai yra jo interesai.

Tiesa, Goldwateris, pasak 
savaitraščio “Labor”, ne
siūlo tuoj su darbo unijo
mis susidoroti. Jis per gu
drus taip aiškiai pasirodyti 
organizuotų darbininkų 
priešu. Ne, jis to nedaro 
ir nedarys. Jis tik nori bei 
reikalauja, kad mūsų dar
bo unijos griežtai prisilai- 
ky Goldwaterio “sąžinės” 
nustatytų trijų “principų”. 
Girdi, jos turi susidėti tik 
iš savanorių narių, tai reiš
kia, kad nepaisant, kiek 
darbininkų norėtų turėti 
uniją įmonėje, nenorintieji 
priklausyti neprivalo būti 
verčiami priklausyti. Uni
jos turi rūpintis, girdi, “ko
lektyvinėmis derybomis su 
samdytojais” ir neužsiim- 
dinėti jokia kita veikla. Jo
kios kitos veiklos joms ne

Viešintą apylinkes laukeliai (Kapsuko rajonas).

pripažįsta konservatoriaus 
Goldwaterio “sąžinė”.

Dar turime ir trečią šio 
konservatoriaus sąlygą mū
sų darbo unijoms. Jos ne
gali daryti sutarties su 
samdytojais visos šalies ir 
visos pramonės mastu. 
Kiekviena įmonė bei įmo
nėlė turinti turėti savo at
skirą sutartį, derybos turi 
apimti tiktai tą įmonę ir 
jos darbininkus. Tokia ma
žytė vienos įmonės darbi
ninkų unija, susidedanti 
tik iš liuosanoriai įstojusių 
narių, aišku, būtų bejėgė 
apginti darbininkų intere
sus, nieko nereikštų. Aišku, 
kad tapęs šalies preziden
tu Goldwateris panaudotų 
visą tos aukštos vietos jėgą, 
ir autoritetą į tokios ribas 
suvaryti visas mūsų darbo 
unijas.

Goldwateriui nepatinka 
ir streikai. Jis priešingas 
streikams. Dar 1961 metais 
Goldwaterio paruoštuose 
“respublikonų principuose” 
nusiskundžiama, kad “vis 
daugiau ir daugiau strei- 
kieriai ir pikieto linijos 
griebiasi prievartos ir bau
ginimo, kad neleistų norin
čių dirbti darbininkų įeiti į 
dirbtuvę”. Tuo būdu, jis 
sakė, “mes darysime viską, 
kas tik galima, kad visuo
menė būtų išbudinta reika
lauti pašalinimo šio mūsų 
laisvei pavojaus.”

“Todėl aišku”, sako “La
bor”, “kad Respubilikonų 
partijos kandidatas nori 
pakeisti visą ekonominės 
galios balansą Amerikoje— 
jis nori palaužti unijizmo 
galią ir nublokšti darbi
ninkus į “atviros įmonės” 
laikus prieš keturiasdešimt 
metų, kai darbininkai pri
klausė jų samdytojų malo
nei”.

Suprantama, sako “La
bor”, Amerikos organizuo
ti darbininkai prie to ne- 
prileis. Jie kovos prieš 
Goldwaterj ir jo šalininkus, 
kurie ateinančiais rinki
mais stengsis paimti krašto 
vairą į savo rankas. Darbi
ninkai mato pavojų ir prieš 
jį visomis jėgomis kovos.

Gerai, kad darbo unijų 
spauda labai laiku pradėjo 
rodyti darbo žmonėms pa
vojų ir raginti juos budėti 
savo reikalų sargyboje.

Oslo. — Apie 30 laivų ne
turi darbo.

I

Buenos Aires. — Politi
niai nesutikimai purto Ar
gentinos prezidento Arturo 
Illios valdžią.

Dr. A. Petriką

Apie proto 
gydytojus

Laisvės reikalai
Gauta aukų $145.50 per A. Bimbą (ir $20 per S. Sa- 

sną) piknike rugp. 16 d., Worcester, Mass. Aukojo:
L. ir M. Rasimavičiai, Norwood, Mass., (atžy-

Medicinos mokslas pripa
žįsta, jog proto ligos, kaip 
ir kūno visokie negalavi
mai, turi tam tikrą priežas
tį pačiame kūne ar specifi
nėje jo dalyje, ypatingai 
smegenyse ar jose esamose 
liaukose. Kad taip yra, pa
kankamai įrodo tai, kad 
proto ligų gydymui dažnai 
vartojama įvairūs vaistai, 
insulinas, elektra ir kitos 
fizinės priemonės.

Senovėje proto ligoniai 
buvo laikomi “velnio apsės
tais.” Juos “gydydavo” įvai
rūs burtininkai, magikai 
(magai), “čėrauninkai,” 
“stebukladariai” ir kt. Bib
lijos Naujajame testamen
te rašoma, kaip Kristus 
“velnio apsėstus” gydęs 
stebuklais, išvarinėjęs iš jų 
“piktas dvasias.” Kai vie
nu atveju pas jį atvedę iš
protėjusi ligonį, Kristus 
išvaręs iš jo net kelis tūks
tančius velnių, kurie vėliau 
sulindę į besiganančias 
kiaules, kurios sudurnavoję, 
subėgę į jūrą ir pasiskan
dinę. Aišku, jog prigėrė 
t i k kiaulės, o ne “piktos 
dvasios”-velniai, nes jie yra 
tik nusidėję angelai, ku
riems vietoj sparnų — išdy
go ragai ir uodega...

Nereikia eiti nė į prieta
ringuosius laikus, kai bib- 
linės legendos buvo rašo
mos; tokios klaidingos nuo
monės laikėsi palyginai dar 
neseniai ir mūsų laikų žmo
nės. Jie išprotėjusį ligonį 
mušdavo ir kitaip barbariš
kai kankindavo, norėdami 
išvaryti iš jo velnią. Net ir 
dabar vidutinis amerikietis 
su kuo nors susivaidijęs, 
laiko savo oponetą “išpro
tėjusi” ir grasina “išmušti 
iš jo velnią”; jis sako: “1’11 
beat the devil out of you.” 
Tik, žinoma, čia “velnio iš
varymo” prasmė kita, čia 
veikia pykčio ar keršto mo
tyvas.

Šiuo metu į proto ligo
nius žiūrima rimtai, kaip j 
bet kurios rūšies ligonius, 
reikalingus stropaus gydy
mo. Proto ligų gydymas, o 
tų ligų yra gana daug, da
bar įeina į medicinos spe
cialistų kompetenciją, nes 
eilinis gydytojas nėra tam 
pasiruošęs. Tokių specia
listų yra net kelios rūšys*: 
psichologai, psichoanal i s- 
tai, psichiatrai, kli n i k i- 
niai (klininiai) psicholo
gai ir kt. Dr. Harry Kursh 
Amerikos Gydytoių Asocia
cijos žurnale “Today’s 
Health” šį klausimą gyvai, 
detalingai nagrinėja, todėl 
jo pateiktais duomenimis 
pasinaudosime.

Žodis “psichiatras” su
lipdytas iš dviejų graikiškų 
žodžių: “psyche” — protas,: 
siela, mintis, ir “iatros” — 
gydytojas. Reiškia — pro
to ligų gydytojas. Visi 
kompetentingi bei kvalifi
kuoti psichiatrai yra medi
cinos gydytojai, kurių spe
cialybė yra psichoterapija. 
Jie turi ilgai mokytis spe
cialiose ligoninėse beij mo
kyklose pirma, kol jie gau
na teisę vadintis psichiat
rais. Jie kartais naudojasi 
psichoanalize, chiru r g i j a, 
vaistais, elektros šokais, 
hipnoze ir kitais priimtais 
gydymo metodais. Kai ku
rie jų gydymui vartoja tik 
psichoanalizę, bando klau
simais išnarplioti susipynu
sias psichinio gyvenimo gi
jas bei komplikacijas. Jų 
profesija yra specialybė 
specialybėje. Psichiatrai 
turi atskirą savo organiza

ciją, American Psychiatric 
Association, kurion priima 
tik kvalifikuotus tos rūšies 
specialistus.

Aišku, jog tokių nepa
prastų specialistų yra ne
daug, nes labai ilgai reikia 
tam ruoštis. Todėl priva
tus psichinių ligų gydymas 
brangiai atsieina. Neturin
tieji lėšų gali gydytis ligo
ninėse, nes kiekviena pir
maeilė ligoninė turi psichi
atrijos departamentą. Sun
kiau susirgusiems yra spe
cialios ligoninės, kurias se
niau vadindavo “beprotna
miais.” Proto ligonių mū
sų krašte yra keli milijo
nai; labai daug lengvesnio- 
sios rūšies susirgimų psi
chiatrai pagydo.

Bėda tik, kad du treč
daliai mūsų šalies valstijų 
neturi jokių psichiatriją re
guliuojančių įstatymų: pro
to ligas gali “gydyti” (jei
gu tik jis neužašinė j a vais
tų) bile kas, kad ir šarlata
nas. Todėl j.pseudopsichiat- 
rų, šundaktarių (psycho
quacks) yra labai daug. 
Net tose retose valstijose, 
kur veikia t. v. psichiatri
ją reguliuojanti įstatymai, 
tie šarlatanai suranda viso
kių skylių, pro kurias jie iš
lenda: jie nesivadina dakta
rais, psichiatrais, psicholo
gais, psichoanalistais ar ki
tais tą profesiją primenan
čiais vardais, bet pasivadi
na hipnotistais, šeimyni
nio gyvenimo patarė
jais, įvairiais iš okul tįs
tų žargono paimtais var
dais, kaip “mokslologais” 
( s c i entologist), “metafizi
kais,” “autohipnotist a i s, ” 
“žvaigždininkais” (astrolo- 
therapist) ir kitokiais. Ap
skaitoma, jog tiems apgavi
kams lengvatikiai kasmet 
sumoka apie 375 milijonus 
dolerių.

Kai kurie psichoanalistai 
turi tik psichologijos dak
taro laipsnį.

Yra nevisai etiškų ir eili
nių gydytojų, kurie perskai
tę vieną kitą knygą, ar pa
dirbę du tris mėnesius li
goninėje — tampa “psichi
atrais,” turėdami apie tą 
specialybę visai menką su
pratimą J Juos psichiatrų 
sąjunga nariais nepriima.

Seniau' įvairūs šundakta
riai gatvėse pardavinėdavo 
visokius “ekspelerius,” “gy
va t vaisčius” (“zmijeczni- 
kus”) ir kitokius “viską gy
dančius” skysčius. Dabar 
jie tapo proto ligų “speci
alistais,” nes ši “profesija” 
jiems pelningesnė. Tie ap
gavikai operuos tol, kol vi
suomenė susipras ir nesi
kreips į juos. Jei reikia, 
jūsų šeimos gydytojas gali 
jums nurodyti kvalifikuotą 
tos srities gydytoją.

Sako, kad AFL-CIO 
, nariai padaugėjo

Washingtonas. — AFL- 
CIO viršininkai sako, kad 
padaugėjo unijų nariai.. 
1963 metų lapkričio mėnesį 
AFL-CIO unijos turėjo 12,- 
469,000 narių, o dabar jau 
turi 12,830,000.

Vietomis buvo gauta nau
jų narių į esamas unijas, 
nes ten įmonės padidėjo— 
paimta daugiau darbinin
kų, o vietomis į AFL-CIO 
atėjo lokalinės unijos, ku
rios pirmiau nepriklausė 
prie unijų bendros sąjun
gos.

mėjimui jų 50 m. vedybinės sukakties) ... $25.00
L. ir J. Žemaičiai, Hartford, Conn......................20.00
R Zaluba, Medway, Mass................................ 11.00
Ona Giraitis, Hartford, Conn........................... 10.00
Jurgis Deksnys, Worcester, Mass...................  10.00
Dr. J. Repšys, Dorchester, Mass......................... 10.00
Pranas Kalanta, St. Petersburg, Fla.................. 10.00
A. ir J. Skirmontai, Brockton, Mass.................. 10.00
M. Barnett, Hartford, Conn.............. ............... 5.00
J. Bendorius, Worcester, Mass.......................... 5.00
Ona Visockienė, Kensington, Conn.................... 5.00
J. Vasiliauskienė, Shrewsbury, Mass.................... 5.00
S. Š., So. Boston, Mass........................................... 5.00
Jonas Lukštys, Worcester, Mass...........................5.00
Antanas Laurinčiukas, Wapping, Conn............ 5.00
Antanas Latvėnas, Hartford, Conn?................  5.00
Frank Čereška, Brockton, Mass........................... 5.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y......................................5.00
Charles Kayutis, Lowell, Mass......................... 2.50
Po $1: El. Belekevičienė, Brighton, Mass., ir Kalu-

šis, W. Fitchburg, Mass.
— 0 —

Nuo kitų rėmėjų gauta sekamai:
A. Giedra, White Plains, N. Y.........................$11.00
J. Ragauskas, Gulfport, Fla............................  10.00
J. Alonis, Brooklyn, N. Y..............................  6.00
L. Bekešienė, Rochester, N. Y............................. 5.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.......................5.00
P. Grižauskas, Toronto, Canada ...................... 5.00
Mrs. O. Chernek, Maspeth, N. Y.......................... 5.00
Anna Juodzevičienė, Brooklyn, N. Y....................3.00
D. Aksomitas, Hartford, Conn............................. 2.50
Po $1: Wm. Kulik, Ulster Park, N. Y.; P. Ceceta, 

Lawrence, Mass.; Ona Zeidat, Brooklyn, N. Y.; B. Iva
nauskas, Brooklyn, N. Y.; P. Alekna, New Hyde Park, 
L. L,

Širdingai ačiū virš minėtiems rėmėjams.
“Laisvės” Administracija

Šen ir ten pasidairius
Prieš apie trejetą metų 

mūsų šalyje buvo pasireiš
kęs gana stiprus liaudies 
spaudimas į vyriausius 
šalies įstatymų leidė
jus kas link pravedimo 
King - Andersono biliaus 
teikimui nemakamos sene
liams medicininės pagalbos. 
Bet dabar, kai reikėtų ko
vą paspartinti už pravedi- 
mą šio taip svarbaus vi
suomenei įstatymo, liaudies 
kovos žymiai sulėtėjo.

Amerikos liaudis toli atsi
likusi nuo Europos šalių ko
vingume prieš reakcionie
rius, už pagerinimą savo 
buities. Aukso karaliukai 
savo pasaldintais liežuviais 
lengvai apmulkina daugu
mos amerikiečių protus ir 
apakina jų akis, kad jie ne
regėtų, kas yra bloga ir kas 
gera. Kelia ovacijas gold- 
wateriams. Panašias ova
cijas vokiečiai keldavo sa
vo fiureriui Hitleriui.

Už pravedimą įstatymo 
teikimui nemokamos medi
cininės pagalbos seneliams, 
kurių prieauglis kasdien di
dėja po vieną tūkstantį, rei
kėtų rimtai susirūpinti ir 
kovoti, kaip buvo kovoja
ma už pravedimą pilietinių 
teisių.

•

Praėjusį liepos mėnesį į 
Valley Forge, Pa., buvo su
gužėjusių apie 50,000 jau
nuolių skautų. Komercinė
je spaudoje visuomet rašo
ma, kad tie jaunuoliai la
vinami tam, kad jie suau
gę būtų pavyzdingais pilie
čiais. Tačiau praktika pa
rodo visai ką kitą. Tame 
skaitlingame s a m b ū r y j e, 
jaunuoliams, be militarinio 
apmokymo, nemažai buvo 
brukama į galvas ir religi
nių nuodų.

Mūsų šalyje, dėl aukštai 
pakilusios technikos ir iš
sivysčiusios autom a t i j o s, 
aukštai pakilo ir aukso ka
raliukų pelnai. Kai kurių 
profsąjungų vadai jau pa
tiekė stambiems pramoni
ninkams savo reikalavi
mus, kad jie nors dalimi sa
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vo pelnų dalintųsi su darbi
ninkais. Kažin ar didžiųjų 
pelnagrobių širdys su
minkštės ir jie numes nors 
trupinėlius savo turtų ga
mintojams?

Šiuo metu daug kalbama 
ir rašoma apie negrų segre
gaciją su šiurpuli n g o m i s 
pastabomis: kaip rasistai 
žvėriškai laisto negrų krau
ją. Bet, kiek plačiau pa
galvojus, mes prisimenam, 
kad ne vien tik negrai se- 
greguojami šioje šalyje — 
segreguojami ir mes, lietu
viai, lenkai, rusai ir kitos 
tautos. Mes dirbome ir kai 
kurie tebedirba sunkiau
sius darbus ir žemiau ap
mokamus už anglą, airį ir 
jų bendrus. Tokie pat šovi
nistai mus vadindavo “pra
keiktais purvinais lenkais.” 
Mes visur buvome paniekin
ti, gyvenome lūšnynuose ir 
mitome pigiu prastu mais
tu.

Nors nūnai laikai šiek 
tiek pasikeitė, tačiau mes, 
ateiviai, vis dar jaučiame 
panieką nuo anglosaksų, 
kurie jaučiasi šios šalies 
viešpačiais. 

•
Karnivalas ar komedija? 

Praėjusį liepos mėnesį San 
Francisko Resp u b 1 i k o n ų 
partijos nacionalinė kon
vencija parinkimui kandida
to šalies prezidento vietai 
buvo tik triukšmingas vo
devilis apmuilinimui liau
džiai akių. Žurnale “Times” 
plačiai rašoma, kad Barry 
Goldwateris jau buvo no
minuotas prezidento vietai 
dar 1963-ais metais. Birčis- 
tai aukso karaliukai turėjo 
kelis sambūrius dar toli 
prieš formalią konvenciją. 
Tie pažangos priešai iš anks
to parinko ir nutarė, kas 
turės būti nominuotas kan
didatu šalies prezidento vie
tai.

Sakoma, jeigu Goldwate
ris ir nelaimės rinkimų, 
jis su savo sekėjais atgai
vint šalyje makartizmą. 
Liaudis turėtų budėti ir 
nedaleisti fašizmui įsigalė
ti šioje šalyje.

Pregresas
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prisideda — aukštis.

Šis miestas yra vienas iš 
PennsyIvanijos valstijos 
turtingiausių miestų. Plie
nas—jo lobis. Bet apie tai 
vėliau.

Jis randasi vakariniame 
šone Pennsylvanijos, Alle
gheny kalnyne, — ten, žio
tyse Allegheny ir Monan- 
gahela upių, kurios subėga 
į Ohio didupį. Čia žemės 
paviršius išvagotas upėmis 
ir tarpkalnių grioviais. Čia 
matininkas jau turi reikalą 
ne tik su ilgio ir pločio iš- 
mieromis. Čia ir trečias 
mastas, labai įkyrus staty- 
boj,
Visas Pittsburghas ne plot
mėje, bet gauruotame kal
nyne.

Prisimenu pasaką, kuri 
byloja, kad kur ten Lietu
voje velnias nešęs didelį 
akmenį. Bet jam bebren- 
dant per upę su tuo akme
niu, pirmi gaidžiai pragydo, 
ir jis turėjęs tą akmenį 
mesti į upę ir bėgti atgal į 
peklą, nes po gaidžiagydžio 
visi velniai turį būti vėl 
pekloje; pasivėlavusius Liu
ciferius skaudžiai baudžiąs. 
Na ,ir tas akmuo taip už- 

i tvenkęs upę, kad ji net su
skilusi į dvi šakas.

Čia, Pittsburgho apylin
kėje, tur būt visa ruja vel
nių nešė ne po vieną, bet 
pb visą vežimą akmenų... 
o pirmiems gaidžiams pra
gydus, jie išvertė visus 
apie tą vietą (pažiūrėkit į 
žemėlapį), kur Monangahe- 
la susilieja su Allegheny į 
Ohio upę, kuii sau ramiai 
tyvuliuoja vakarų link, į A- 
merikos upių tėvą Missis
sippi.

žiūrint į žemėlapį, atro
do lyg Ohio upė būtų krei
vos šakės kotas, kurios su
lankstyti virbalai būtų įsmi
gę giliai į kalnyno širdį.

Žiūrint į rytus, Allegheny 
virbalas tęsiasi į šiaurry- 
ryčius, o Monangahela — į 
pietryčius.

Santakoj tarp Allegheny 
ir Monangahela susidaro 
sausžemio kylis. Pabrėžus 
tiesią liniją iš rytų į vaka
rus, nežiūrint kokio atstu
mo nuo kylio galo, visuo
met sudarys trikampį—ry
tinis trikampio šonas, pa
brėžtoji linija, ir likusieji 
du šonai—upės.

Pačiame to trikampio 
smailigalyje mažas parku- 
tis, vadinamas Point Park. 
Toliau nuo kylio taško se
ka plotmės: Gateway Cen
ter ir Equitable Plaza. 
Dar toliau, iki geležinkelio 
stoties ir Civic Arena — ei
bės dangoraižių ir Meliono 
bankų pastatai. Gateway 

•Center plotmėje stiebiasi 
keturi nerūdijančio plieno 
dangoraižiai, kurie priklau
so vienai apdraudos kompa
nijai. Ten randasi ultra- 
moderniškas Pittsburgh 
Hilton viešbutis, IBM (In
ternational Business Ma
chine) dangoraižis ir dar 
keletas kitų didelių pasta
tų . Toliau į rytus randasi 
keturdešimtaukštis Mellon- 
US Steel pastatas, Alcoa 
pastatas, Penn-Sheraton 
viešbutis ir netoli Gulf 
Building (Gulf aliejaus 
kompanijos pastatas), iš 
kurio observacijos platfor
mos matosi visas Pittsbur
ghas kaip ant delno.

Dabar jau ir dangorai
žiai nebe krūvos plytų, ce
mento ir akmenų, kaip kad 
jie būdavo statomi seniau. 
Dabar jų rėmai tvirto plie
no. Į tuos rėmus, tarp stul
pų ir balkių, prikemšama 
silikotinės ar stiklinės vil- 
hos. Jie aptempiami iš lau-

ko pusės nerūdijančiu plie
nu arba plona alų m in o 
skarda. Vidus išmušamas 
plastikinėmis arba kad ir 
medinėmis lentelėmis. Lan
gai mažyčiai — kaip vilko 
akys, tik dėl formos.. Da
bar, kuomet oras šildomas 
ir vėdinamas mechanšikai, 
langai pastatui visai nerei
kalingi, neigi pastato ap
švietimui jie reikalingi. 
Elektra apšviečia, apšildo 
ir, reikalui esant, pastatą 
atvėdina. Tokie pas tatai 
daug lengvesni už mūrinius 
ir patvaresni.

Tai tokiais ir panašiais 
pastatais apstatomas Pitts
burgho Auksinis Trikampis, 
ypač apie Mellon Square 
parkutį. Beveik kas ant
ras pastatas—Meliono ban
kas. Tas Melionas yra la
bai sultingas arbūzas.

Užeinu į vidų
Užėjęs į vieną iš Meliono 

bankų pasižvalgyti, matau 
Meliono bankų raporto san
trauką. Santrauka iki 1964 
m. birželio 30 d. Greitomis 
žvilgterėjau į brošūrėlę; 
žemutinėje sąskaitos lakšto 
dalyje pasirodė apie tris 
milijonus dolerių Meliono 
bankuose. Netikiu! Ati
džiau peržiūrėjus, pasirodė, 
kad apsilenkiau su trimis 
nuliais. Iš tikrųjų 1964 m. 
birželio 30 d. Meliono ban
kų turtas siekė tris bilijo
nus aštuonis milijonus pen
kis šimtus penkiolika tūks
tančių keturis šimtus pen
kiasdešimt dolerių aštuonis 
cen t u s ($3,008,515,450.08). 
Suskaičiuota tiksliai ir 
smulkmeniškai. Ar ne? 
Tai mat, kiek turto tame 
auksiniame trikampyje! Jei 
tą visą pastatų ir Meliono 
bankų turtą-vertę pakeis
tum į auksinius dolerius, 
jais galėtum storai apipilti 
visą pusės ketvirtainės my
lios ploto Pittsburgho auk
sinį trikampį.
Pro lūšnynus — į kultūrą

Vakarinė Pittsburgho da
lis, auksinis trikampis, va
dinamas vartais į vakarus. 
Rytinė jo dalis, apie Shen- 
ley parką, apie trejetą my
lių į rytus nuo auksinio tri
kampio, randasi vartai į ry
tus, vartai į kultūrą, vartai 
į žmoniškumą. Ten randasi 
Pittsburgho universitetas, 
ten randasi -Carnegie Insti
tute of Tech n o 1 o g y ; ten 
randasi garsioji Cathedral 
of Learning; ten randasi 
perlas Gotų architektūros 
Heinz Chapel; ten irgi ran
dasi Carnegio įsteigtas la
bai turtingas gamtos mu
ziejus.

Smulkmeniškai visa tai 
aprašyti reikėtų daug laiko. 
Mudu su žmona Marijona 
pribuvom į Pittsburghą pas 
jos brolį Edvardą liepos 8. 
Ryte, liepos 9, Marijona no
rėjo tai plaukus taisyti, tai 
ką nors kita ir iš McKees 
Rocks, kur jos brolis gyve
na, nenorėjo važiuoti su 
manimi į Pittsburgho mies
tą. Tai aš vienas nuvažia
vau ir apžiūrėjau visą Auk
sinį Trikampį ir dalį kul
tūros centro.

Ant rytojaus, penktadie
nis, jos brolis ir brolienė 
dirba. Mudu su Marijona 
važiuojam į miestą. Ji klau
sia, “ar reikės daug vaikš
čiot?” Sakau, “taip, reikės.” 
“Gerai,” ji sako, “ūš apsiau
siu bateliais, kurie man ko
jų nespaudžia.” Na, ką gi, 
tik paėjom nuo Gateway 
Center iki Mellon Square 
parkučio, gal pusę mylios, 
jau if nebegali paeiti. Va, 
tai tau ir bateliai!.

Pasiekiam Grant St. ir 
5th Avė. kampą. Imam 
gatvekarį (Pittsburghegat- 
vekariai tebekursuoja tūlo
se miesto dalyse) ir važiuo
jam iš auksinio trikampio 
į kultūros centrą.

Pittsburgho 5th Avė. taip 
skirtinga nuo New Yorko1 skirtu laiku. Mano dėmesys 
5th Avė., kaip naktis nuo , į šį pastatą buvo tik iš ar-
dienos. Ši gatvė jau taip 
apysiaurė, o dar dveji gat- 
vekarių bėgiai slenka jos 
viduriu, tai ji pasidaro to
kia siaura, kad telieka vie
tos tik vienam automobiliui 
praeiti.

Palikus Aukso trikampį, 
5th Avė. pasineria į lūšny
ną. Didžiumoj seni pasta
tai. Krautuvėlės mažos, ap
verstos šlamštu. Kai kurių 
langai išdaužyti ir lentomis 
užkalti. Laiptai į namelius 
apipuvę, sukrypę ir kreivai 
šaiposi į lipė ją, lyg įspėda
mi: “nebandyk manim lipti, 
nusirisi į šaligatvį.” Gyve
namieji nameliai irgi visi 
seni, sutrūniję ir dar la
biau apleisti nei mažos 
krautuvėlės.

Pittsburgho 5th Avė. seka 
palei Monangahela upę ry
tų link. Tarp šios gatvės ir 
Monangahela upės, lūšnynų 
protarpiais, matosi plieno 
liejyklų kaminai. Jų ten 
tiek daug, kad ta sritis va
dinama “peklos vargonais.” 
Charles Dickens savo lai
kais, pamatęs tą vietą, sa
kė: “Pekla su atvožtu dang
čiu.” Šiuo “peklos” pakraš
čiu, pagal kurį slenka 5th 
Ave., Watson St., Forbes 
Ave., ir kitos gatvės; ma
tosi- tokie lūšnynūi, kokie 
randasi C h i c a g o s did
miesty, kur tik vien negrai 
tegyvena. Bet čia ’ Penkto
joj Avenėj nesimatė negrų. 
Visi baltieji. Pagalvojus net 
šiurpas sukrečia. Jei jau 
baltieji gyvena tokiuose 
lūšnynuose, tai kaip atro
do ten, kur gyvena negrai?

Na, va tau!
Važiuojam į kultūros 

centrą —< paklydom lūšny
nuose. Tiek to!

Gatvekaris išniro iš lūš
nynų. Pravažiavom Soho 
priemiestį, ir atsidūrėm 
Oakland priemiesty, univer
sitetų ir kultūros centre.

čia gražu*
Pittsburgho universiteto 

apylinkėje gražu. Žaliuoja 
Žano aksomo spalva pieve
lės apie pastatus; lapoti me
deliai šalitakiais; alėjų pa
vėsis ir gėlių lysvės, plūdu- 
ruojančios vasaros saulės 
spindulių jūroje, gaivina 
sielą ir jausmus.

Pirmiausia užeinam į 
Heinz jChapel. Heinz, kurio 
vardą matote ant milijonų 
kečiapo (ketchup) buteliu
kų , ant konservuoto, kūdi- 

I kiams maisto stiklinių ir ant 
• kitų jo produktų dėžučių. 

Jis įsteigė tą Gotų archi
tektūros ir spalvoto stiklo 
perlą. Keturkampis pasta
tas su skoningai suderinto
mis kolonomis, aukštu stie
bu ir su gotiško stiliaus 
spalvotais langais. Kai ku
rių langų aukštis siekia 
apie 100 pėdų. Viduje jau
ku ir ramu, žmogus jau
tiesi lyg pasakiškoje vidur
amžių pilyje vakarinės 
prieblandos laikotarpiu. Vi
daus kolonos, delikatnos, 
lubose lankų raizginys, sko
ningas langų suderinimas 
ir kita architektūrinė kūry
ba stebino mane. Tai neį
manoma aprašyti. Reikia 
pamąstyti, kad tą architek
tūros perlą titrai įvertin
tum, .... J. 1

Maciau Paryžiuje, Londo
ne, net ir Princeton, N. J., 
spalvoto stiklo gotiško sti
liaus koplyčias, bet Heinz 
Chapel man iš visų labiau 
patinka. Ten visoms sek
toms leidžiama pamaldas 
laikyti: katalikai, protes
tantai, žydai, net ir mohame- 
tonai gali joje kiekvieną sa
vo dievą ar dievus garbinti 
tam tikromis dienomis pa- 

chitektūrinio atžvilgio; bet 
jauki vidaus atmosfera 
prieblandinėj šviesoj suda
ro patogią aplinką susi
kaupti, mąstyti ir mintimis 
skristi į žmonijos praeities 
istoriją.

Universitetas
Iš Heinz Chapelio alėjos 

pavėsiu per parką einame 
į Pittsburgho universitetą, 
vadinamą Cathedral of 
Learning. Tai dangoraižis; 
puikaus archit e k tūrinio 
skonio, panašus į bokštą. 
Jis visa galva ir pečiais 
aukštesnis už Heinz Cha- 
pelį. Jame daugybė kamba
rių, kuriuose mokslo metu 
profesoriai dėsto įvairius 
kursus.

Šio pastato iniciatoriai 
sumanė leisti kiekvienai 
tautybei (kadangi Ameri
koje jų yra daug) įsirengti 
jai paskirto kambario vidų 
pagal savo tautišką skonį.

Lietuviams teko pirmaja
me aukšte kambarys 129-as.

Šis kambarys randasi 
pietvak ariniame pastato 
šone. T>ys aukšti langai 
įleidžia per stiklą popieti
nę saules šviesą. Kamba
rys apie 20 per 20 p ė d ų 
plotmės ir apie 15 pėdų 
aukščio. Grindys, durų ir 
langų apdarai ir baldai 
ąžuoliniai. Yra 18 ąžuoli
nių kėdžių, nedidelis ąžuo
linis staliukas ir kėdė mo
kytojui ir užpakaly jo—juo
da lenta uždaviniams rašyti 
(kreida).

Durų ir langų apvadai 
išrumtyti kaž kokiais ram
čiais, panašiais į piūklo dan
tis. Turbūt buvo taikoma 
atvaizduoti lietuviško meno 
dekoraciją; tačiau tie rum- 
čiukai man neįkvėpė jokio 
“lietuviškumo.” Bet pieši
nys priekinėje sienoje nuo 
mokytojo staliuko šiek tiek 
primena lietuviškumą. Au

Skruzdinas ir žiogas
Pamiškės laukymėj, užstotoj nuo vėjo, 
žiogas žaliašvarkis dykas striuksinėjo.
Skruzdiną sutikęs, išdidus sustojo, 
Šonuos įsirėmęs, šitaip užbylojo:
“Mielasai bičiuli! Mes seni kaimynai, 
O kuris stipresnis, ligi šiol nežinomi.
Meski žemėn naštą, imki šveitrų kardą, 
Pamėgink apginti dorą savo vardą,”
Skruzdinas nustiro, baisiai išsigando.
“Ponas generole,”—pajuokauti pabandė.—
Su lazda švaistytis aš tesu vien pratęs, 
Argi man kapotis su aristokratais?”
“Tu—bailys niekingas!—■

lyg nuo pykčio sprogęs, 
Sviedė jam iš aukšto riteriškas žiogas.
Pražūtį pajutęs, Skruzdinas virpėjo, 
Įgimtas gudrumas jam talkon atėjo.
“Jūsų didenybe,—tarė jis iš lėto,— 
Jus bailiu vadina, teko man girdėti, 
Laumžirgis Šaunusis, pusbrolis jūsiškis? 
Jam iš tolo lenkias visas mūsų miškas.” 
“Ką!—-suriko žiogas.—Jam nedovanosiu! 
Gyvą užkaposiu tą įžūlianosį!”
Karžygiai du kovės, girios medžiai lūžo,

Vado klaida
Nors frontas ritasi į priekį, 
Nors, pergalių džiaugsmu apsvaigę, 
Kariai neboja mūšiuos nieko, 
Kad, žvėrį piktąjį pribaigę, 
Saliutų žiburiuos paskęstų,

Bet kiekviena gyvybė niekad, niekados 
Brangi taip nesti, kaip kad prieaušry taikos.

Prieš ruošiantis būriu glaustuoju 
Pakilti paskui tankų grandį, 
Kiekvienas vadas apskaičiuoja, 
Tiksliai apspręsti, įžvelgti bando 
Kiekvieno kario kelio kliūtį, 
Kad jam netektų veltui žūti, 

Nes kiekviena gyvybė niekad niekados 
Brangi taip nesti, kaip kad prieaušry taikos.

Po pergalės—statybos fronte, 
Kada atsiveria plačiausiai 
Epochos tolių horizontai, 
Klaida, nors ir menka, menkiausia, 
Vadovo neapdairiai padaryta, 
Vaitojantiems uždelsia rytą,

Nes ašaros taip skaudžios nesti niekados, 
Kaip prieaušryje pergalės, seniai lauktos.

J. Subata

KLAIDOS ĄTITAISYMAS
LAISVĖS” redakcijai - ’

Prašyčiau įdėti prie ateityje spausdi- 
Šarvai sproginėjd, skydai skilo, dužo. : ( . m^o ;eilėraščįų; f , . .

i >■ t ( • šių metų gegužės mėnesio 19 dienos
“LAISVĖS” numeryje 40 išspausdintame J. 
Subatos eilėraštyje supainiota antraštė. Ei
lėraštis turi vadintis ne “žemės druska,” o 
“RŪMŲ STATYBOJE.”

J. Subatavičius
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Pergalę laimėjęs, žiogas krauju sruvo, 
Himnus vis giedojo, kolei žaizdos džiūvo.
Skruzdinas iš gryčios aršų mūšį sekė, 
Darbščiai jo šeimynai širdys baime plakė;
Kaip jiems apsiginti antrąkart nuo žiogo, 
Kai jis atsibaldys jų kuklion pastogėn?. .•

x j J. Subata

torius nepažymėtas. Ten 
bandoma atvaizduoti seno
vės Lietuvos vaizdą,kuo
met lietuviai dar tebebuvo 
pagonys ir garbino savo 
dievus ąžuolų gojuose. Tas 
kokių devynių pėdų pločio 
ir šešių pėdų aukščio sieno
je piešinys vaizduoja savo 
pilkšvame fone gauruoto 
ąžuolo kreivų šakų raizgi
nyje Lietuvos ūkininko tro
beles ir vaismedžių sodelį 
toliau lauke. Arčiau dvi do
minuojančios figūros: žilais 
plaukais ilgabarzdis vaidi
la ir geltonplaukė vaidilu
tė. Abiejų veidai tipiškai 
lietuviški. Vaidilutė laiko 
delne kokį tai šviesų daik
telį, gal simbolizuojantį 
Lietuvos ateitį. Žilabarz
dis vaidila, žiūrėdamas į tą 
simbolį ir laikydamas ranką 
ant kardo, kabančio jo pa
juostėje, lemia Lietuvos 
buitį. Ąžuolo šakų raizgi
nyje ant gauruotų šakų 
pripiešta mažyčių visokių 
paveikslėlių—kai kur atro
do žmonių būriai, kai kur 
lyg žvėrelių pavidalai, kitur 
lyg kaimeliai. Tie piešiniai 
ąžuolo šakose sugadina vaiz
dą : atrodo lyg būriai krykš
taujančių beždžionių ąžuo
lo šakose.

Bet tiek to. Šis paveiks
las ir kitos dekoracijos, 
kaip tai sienų padabinimas 
lietuviškos drobės audi
niais, sudaro šiek tiek lie
tuvišką atmosferą.

Pažiūrėjau dar kartą ki
tų tautinių kambarių. Vi
si jie atspindi šiek tiek tau
tinį skonį — tautą, kuri tą 
kambarį įrengė.

Toliau
Jau ir vėl batelis Marijo

nai koją spaudžia. “Ve čia | 
šitoj skaitykloj Ąu pasėdėk- j j svečių atvyko įvairiais
pasiskaityk/’ aš jai pasiū
liau, “o aš dar nors pasku
bomis noriu užbėgti į Car- 
negio Institutą ir va, sker
sai gatvės, į Carnegio mu
ziejų.”

Paskubomis negi viską 
pamatysi, bet visgi ką nors 
įspūdingesnio pastebėsiu.

Carnegio Instituto pasta
tus ir jo apylinkes tik sku
botai permečiau akimi. Iš
skiriant keletą imponuojan
čių pastatų, nieko taip la
bai įdomaus nemačiau. Vi
durvasaris. Studentai ato
stogose. Laboratorijos ir 
svarbesnės svetainės užda
rytos. Kad ir nuodugniau

virš

studijuojant;, Vargiai bū
čiau ką daugiau matęs.

Ateinu į Carnegio muzie
jų: didelis mūro pastatas, 
dviejų aukštų, varinės skar
dos stogu. Jis užima beveik 
hektaro plotmę. Virš var
tų Shakespearo reljefas 
žalvarinėje lentelėje ir jo 
garsus šūkis iš veikalo 
“Venecijos pirklys”: “The 
quality of the mercy is not 
strained...” 
vartų pareiškimas paties 
muziejaus įsteigėjo: “To 
the People.”

Matote, Carnegie be plie
no fabrikų, kuriais jis pra
turtėjo, įsteigė ir dauge
lį mokslo įstaigų. Teisybę 
pasakius, ir kiti turčiai 
įsteigė daugelį labdaringų 
ir mokslo ar meno įstaigų. 
Heinz pastate viršminėta 
Heinz Chapel, Melionas su
rinko garsiausių tapytojų 
piešinius ir Washingtone, 
DC, pastatė marmurinę 
Mellon Art Gallery. 
Jis ten patalpino visus sa- 
v o surinktus, neįkainuo
jamos vertės meno kūri
nius ir pasauliniai garsių 
menininkų kitų surinktą 
meną.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Laukiama Labor Day

Su darbo dienos minėji
mu baigiama vasarinės iš
eigos, rengiamasi sutikti 
žieminį veikirhą. Philadel- 
phiečiai kupini prisiminimų 
labai rūpestingai lauktų ne- 
dėldienių prieš “Darbo die
ną”. Čia norisi prisiminti 
apie didžiuosius “Laisvės” 
piknikus. Prisiminsiu pik
niką, įvykusį Pitmone, N.

keliais ir iš tolimesnių vie
tų apie 4,000. Philadelphijo- 
je Vytauto Parke ir pas 
Mikolaitį vykdavo piknikai 
labai skaitlingi. Gloucester, 
N. J., vykdavo piknikai su 
labai ribotu valstijos laiku 
— nuo dviejų po pietų iki 
šešių vakare. Suvažiuodavo 
svečių nuo dviejų iki trijų 
tūkstančių. Svetelius reikė
jo pavaišinti. Turėjome ge
rą skaičių darbščių, tvirtų 
draugų ir draugių. Šian
dien daug jau mirę: Kur 
mūsų darbštuolis drg. A. 
Šmitas, kur A. Šimanskas, 
J. Behdoravičius, A. Gal- 
kus, J. Masionis, J. Gru
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žauskas, K. Pieta, ir dau
gelis, daugelis kitų, kurie 
jau senokai mirę. Philadel- 
phiečiai labai laukdavo tu 
pokylių... .

Draugai Ramanauskai 
apsigyveno netoliausia nuo 
Sellersville, Pa.

Nuobodauti vieniems lau
kuose visai nepatogu. Na, 
ateina pora svarbių dienų 
su prisiminimais, tik reikia 
svečių, daug vietos yra, 
maisto ir vaišių bus. 
Prašome atvykti. Minėsime 
Broniutės Ramanauskienės 
gimtadienį. Pasikalbėsime 
su visais prieteliais. Laiką 
praleisime lauke ir viduje, 
jei lytų.

Taip kalbėjo draugas An
tanėlis Ramanauskas. Suti
kome atvykti, filadelfiečiai. 
ir iš tolimesnės apylinkės.

Dabar beliko tik šie rei
kalėliai: Nepamiršti nedėl- 
dienio, rugsėjo 6 dienos. 
Nepatingėti užprašyti visus 
prietelius ir prietelkas, kad 
rengtųsi važiuoti, ir kad 
pasirūpintų gauti vežim^ 
Nepamiršti kelių kaip susi
rasti, o tai lengva. Kelias 
309 jau pataisytas, juom 
važiuosime iš Phila. iki pa
sieksime Sellersville, Pa. 
Ten rasime kelią 563, suk
sime po kairei iki LONELY 
Rd. ir vėl pasukame po kai
rei. Ten ir malonūs drau
gai lauks mūs.

Beje, draugai Ramanau
skai pageidauja darbščių 
bitelių moterėlių atvyktiį 
anksčiau, kad prigelbėtų 
viską susitvarkyti.

Iki pasimatymo rugsėjo 
6-tą dieną.

Senelis M.

1

I

i
I
II

Waterbury, Conn.
Rugpiūčio 14 d. vakarą 

įvyko Liet. Darbininkų Li
tera tūroš Draugijos 28 kp. 
susirinkimas. Narių galėjo 
būti daugiau.

Delegatai: M. Svinkūnie- 
nė, W. Yokubonis ir Kle- 
mentina Jenkeliūnienė, iš
davė platų raportą iš Drau
gijos suvažiavimo, kuris 
atsibuvo liepos 4 d. Ruporu 
tas buvo priimtas su pagy
rimu.

Po tam komisija (kurioje 
yra J. Vaitonis, W. Yokubo
nis, W. Dūda, Klem Yenke- 
lunienė ir M. Svinkūnienė) 
raportavo, kad jie deda 
sas pastangas geriausiai ką 
jie gali, surengime pietų, 
kurie įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 30 dieną 1 valan
dą, daktaro Stanislovaičio 
sodyboje po medžiais, Sum
mit Rd., Prospect, Conn., 
mūsų spaudos naudai..

Vieta labai graži ir pato
gi tokiam parengimui, ir 
mes labai dėkingi daktarui 
J. StanisloVaičiui, kad jis 
leidžia mums ten susieiti.

Komisija platina kvieti
mus dėl to parengimo ir 
prašo kitus, kad jiems pa> 
gelbėtų sutraukti kuo dau-”/ 
giausiai žmonių į tą paren
gimą, kad būtų pasekmin
gas.

Prašome 
’tikietus iš anksto, 
geriau rengėjams 
kiek valgių pagaminti.

Kurių negalės komisija 
sutikti ir užkviesti ypatiš- 
kai, mes užkviečiame visus 
per spaudą. Atsilankykite 
ir būsite visi gražiai sutik
ti ir pavaišinti, nes gaspa- 
dinės bus prisirengusios 
dėl to.

Parengime bus ir kalbėk 
jas. Taipgi tikime, kad tu-r“ 
rėsime žmonių ir iš kitų^ 
miestų. Bus gera proga vi
siems praleisti laiką gražiai 
ir paremti mūsų darbinin
kišką spaudą.

M. Svinkūniene

visus įsigyti 
tai bus 
žinoti,



Avalon, N.J.
Malonūs gyvenimo 

F atspindžiai
Abelnai, ypatingai vasa

ros metu, kada tik gražus 
oras, atsilanko pas mus 
daug svečių. Bet po įvyku
sio pokylio rugpjūčio 2 d. 
svečių ir viešnių atsilanky
mas padaugėjo. Dabar, bė
gyje dviejų savaičių laiko, 
svečių atsilankė virš tuzino. 
Visų svečių nuotaika paki
lus, visi džiaugiasi, kad po
kylis pas mus gražiai pa
vyko. Tas pavykęs pokylis 
visiems suteikė įkvėpimo, 
visi mus ragina, kad mudu 
su Elzbieta šią vasarą, už
baigimui sezono, surengtu
me dar kitą išvažiavimą. 
Jie ne tik ragina rengti iš
važiavimą, bet ir prisižada 
patys prisidėti su darbu 
prirengimui to išvažiavimo. 
Kada atsiranda pas drau
gus ir drauges tokia prakil
ni mintis, tai nejaugi mudu 
si/tuo galime prasilenkti, 
to nematyti? Draugų ir 
draugių gražus ryžtas ir 
entuziazmas prisideda prie 
sukėlimo ir pas mus entu
ziazmo. Dabar, palikę entu
ziastai, visi einame prie 
tikslo. Todėl prašome, kad 
pas mus, uždarymui sezono, 
įvyksta sekmadienį, rugsėjo 
27 dieną, išvažiavimas. Da
bar turime viltį, kad kadan
gi šis išvažiavimas entuzi- 
;Ustų išgalvotas, tai lai ir jo 
užbaiga palieka entuziastiš
ka. Šiame išvažiavime pa
gerbsime Antaną Gailiūną 
jo 80-ųjų metinių proga. 
Antanas gyvena Glendora, 

,N. J., ir priklauso Camde- 
ne LDLD 133 kuopoj.

"^Tarp svečių turėjome ma
lonius ir ypatingus svečius. 
Rugpjūčio 19 dieną atvažia
vo Pranas ir Emija Riau
bai iš Filadelfijos. ^Riauba 
atvažiavęs ir sako: Mes 
turėjome dalyvauti jūsų pa
rengime rugpiūčio 2 dieną, 
bet dėl Emilijos nesveikatos 
negalėjome atvažiuoti, tai 
šiandien, nors ir pavėluotai, 
įvažiavome užsimokėti sa
vo baudą. Pranas padeda 
dvidešimkę ant stalo ir sa
ko: tai bus už “Laisvės” 
prenumeratą, o likusieji — 
tai “L” dovana. Emilija 
tąp> pat padeda du dole
rius “Laisvei.” Didelis ačiū 
draugams Riaubams už pa
rėmimą “Laisvės.”

Draugai Riaubai širdingi 
rėmėjai ir palaikytojai mū
sų judėjimo. Tik labai ne
smagu, kad abiejų sveika
ta šlubuoja. Pranas turi 
viduriuose tūlų komplikaci
jų, bet užsilaiko pagirtinai, 
nevalgo kas jam kenkia ir 
susilaiko nuo gėrimo. Jis 
pilnas gyvumo ir energijos 
ir šviesiomis akimis žiūri i 
ateitį. Emilijos sveikata la- 
b^i palaužta. Nors iš iš
vaizdos ji atrodo gražiai, 
ęilno malonaus veido, links
momis akimis, bet tikra in
validė. Nevaldo kojų ir ran
kų. Negali pasiimti nuo 
stalo net valgomojo šaukš
tu su viena ranka. Jeigu ką 
gali pasiimti, tai tik su 
abiem rankom. Bet Emili
ja linksma ,nepasiduoda nu
siminimui. Kaip būtų džiu
gu ir malonu, kad Emili
ja, su daktaro pagalba ,nu
galėtų tuos visus sunkumus. 
To mudu su Elzbieta ir lin
kime Emilijai.

Draugai Riaubai žada bū- 
sekančiame parengime, 

Hiris įvyks rugsėjo 27 d.
• J. A. Bekampis

San Francisco, Calif. — Į 
o^laukį susiri n k o 10,000 
jaunuolių pamatyti anglų 
dainininkus “Beatles”.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-tos Kuopos 

Susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko rugpiūčio 3 d., 
Lietuvių salės ■ patalpoje. 
Nemažai narių atsilankė. 
O visgi buvo laukta žymiai 
daugiau, nes šiame susirin
kime buvo pateikti kuopos 
delegatų raportai iš LDS 
16-tojo Seimo.

Tuoj aus po susirinkimo 
atidarymo, kuopos pirmi
ninkė M. Kazlauskienė pra
nešė, kad liepos 26 dieną 
mirė LDS 6 kuopos narys 
Jonas Kaminskas. Pagerb
tas minutei atsistojimu.

Finansų sekretorė pra
nešė, kad užsimaldavę na
riai dėl pašalpos, Joseph 
Sadonis ir Charles Kiznis, 
pasveiko ir atsisakė nuo 
pašalpos. Tai buvo džiugi
nantis pranešimas.

Jau ilgas laikas kuopos 
nariai, E. Tinkūnienė; A. 
Bliznik ir A. Navalinskas, 
yra suspausti sunkios ligos. 
Jau kelios savaitės, kaip 
Viktorija Zmitraitė-Miller 
ilsisi-gydosi pas savo sesu
tę ir švogerį, Walter ir 
Bronę Keršulius, Brookly- 
ne. Linkime minėtiems na
riams greitai pasveikti.

Kuopos pirmininkė M. 
Kazlauskienė iškvietė visas 
delegates raportuoti iš LDS 
16-tojo Seimo. Jos ir ra
portavo, pažytnėdamos, kad 
seimas buvo delegatais 
skaitlingas, tvarka ėjo 
sklandžiai ir draugiškai. 
Priimta keli punktai kon
stitucijos pataisymų. Cent
ro sekretoriaus J. Siurbos 
raporte buvo pažymėta, 
kad yra gaminamas naujas 
pienas dividendų mokėji
mui. Pagal jį senesnieji na
riai, kurie ilgiau priguli 
LDS, gaus didesnius divi
dendus. Po raportų buvo 
pora klausimų, į kuriuos 
delegatės tinkamai atsakė.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 d., Lietuvių salės kamba
ryje. Pradžia 6:20 vai. va
kare. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Turime svarbių 
reikalų atlikti. Bandykime 
visi dalyvauti.

Ona Wellus, 
fin. sekr.

Londonas. —Anglijos vy
riausybė prašo Tarybų Są
jungos susilaikyti nuo pa
galbos Kipro respublikai.

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

' , Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
, Pradžia 12 vai. dieną

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 
ALDLD ir LDS Kuopos

Vieta tarp Lake Wood Parko ir Mahanoy City, Pa. 
prie kelio 45, Hosensack Township—Martišių Grove

Iš rytų keliu 309 privažiavus Tamaqua prie kelio 
yra miestelis Horntown, kur 45 kelias eina skersai į ry
tus ir vakarus, Ant šios kryžkelės yra du trafiko žibu
riai. Čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavus iš šiaurės 309 keliu iki šios kryžkelės 
sukite į 45 dešinėj—West. Pravažiavus Lake Wood Par
ką reikia važiuoti lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių 
vietą, prieš kurią keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

Atvažiąvus iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti Ma
hanoy City, nuvažiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti mūving 
pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas dešinėj į 
mūsų pikniką. <

Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir toli at
vykti į šį pikniką, nes mūsų 1 darbščiosios gaspadinės jau 
rengiasi visus puikiai priimti. čia susitiksite su drau
gais iš visos apylinkės. Būsite visi gražiai priimti ir 
smagiai praleisite laiką. Kviečame visus.

Rengimo Komisija

Muse, Pa.
Mirė John Grdovich rug

piūčio 4-tą d. Paliko didelia
me liūdesyje žmoną Mildą, 
dvi seserų dukteris, taipgi 
jos pusseserės vyrą—Kali
fornijoje. Visi giminės šer
menyse dalyvavo. Taipgi li
ko jo seserys ir kiti giminės 
Europoje. Buvo pašarvotas 
Edvardo Krawczyko šer
meninėje, Kenesburg, Pa. 
(netoli Pittsburgh, Pa.)

Velionis buvo geras žmo
gus, draugiškai su visais 
sugyveno, tai labai daugelis 
jį koplyčioje lankė. Buvo 
daugybė gėlių nuo giminių, 
draugijų ir pavienių drau
gų. Jos jo karstą puošė.

Velionis buvo dar nese
nas. Priklausė prie LDS 
157 kuopos, prie L. Litera
tūros d-jos 87 kp., U. Mine 
Workers Eagles Local 861, 
Moose—127, ir Croation 
Fraternai Union.. Palaido
tas Bridgeville kapinėse.

Mielas J. Grdovich, lai 
būna tau rami vietelė amži
nai pailsėti po daugelio 
vargų ir rūpesčių.

Po laidotuvių graborius 
Krawchik, mirusiojo žmo
nos vardu, užkvietė visus 
dalyvius į jos namus, kur 
visi laidotuvių dalyviai bu
vo gražiai pavaišinti.

Gaila velionio, bet labiau
siai gaila mirusiojo žmonos 
Mildos Grdovich, kad jai 
teko daug širdgėlos išken
tėti palaidojus savo tris 
vyrus, savo labai mylimą 
jauną sūnelį, prieš metus 
laiko buvo supiltas ten my
limo brolio kapas, tai 5-ki 
mylimųjų kapai. Skaudu, 
skaudu jai prisiminti. Mes 
užjaučiame tau, brangi 
drauge.

Ona Miliauskienė

Lawrence, Mass.
Lawrence ir Methuenuose 

buvo apiplėšta daug klubų. 
Jie neaplenkė ii* Maple par
ko įstaigos, į kurią įsilaužė 
ir daug reikmenų išsinešė. 
Bet vėliau policija sumė 
jaunuolius, po 18-19 metų 
amžiaus, pas kuriuos rado 
vogtų daiktų. Dabar yra 
paleisti po $1,500 kaucijo
mis ir laukia teismo.

Jie buvo įsitaisę įrankių 
išlaužimui langų ir durų.

Mūsų mieste, kol kas, dar 
unijos neveikia prezidenti
nių rinkimų reikaluose, gal 

laukia, kol praeis Demokra
tų partijos konvencija, nes 
seniau taip unijos daryda
vo.

Sekmodienį, spalio 4 d,, 
Maple Parke, įvyks banke
tas spaudos naudai. Banke
tas bus kartu su atidarymu 
“Laisvės” vajaus. Visi ir 
visos žinome, kokią svarbią 
rolę vaidina darbininkiška 
spauda, to d ė 1 ruoškimės 
prie banketo. Pradžia 1:30. 
vai. dieną.

Senosios kartos lietuviai 
miršta. Per trumpą laiką 
mirė trys moterys ir du vy
rai.

Mirė J. Suslavičienė, ku
ri per keleris metus buvo 
pąralyžiuota. Paliko nuliū
dime vyrą, sūnų, dvi duk
ras ir anūkų. Suslavičiai 
yra ilgamečiai “Laisvės” 
skaitytojai, nuoširdūs ir 
malonūs žmonės. Reiškiu 
šeimai užuojautą nuliūdi
mo valandoje, o Suslavičie- 
nei amžinai ramiai ilsėtis.

Mirė Jonas Stankus, Ant
rojo karo veteranas, dar tik 
50 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime žmoną, dvi sese
ris ir du brolius. Viena se
suo dirba Maple Parke, tai 
M. Milvidienė. Reiškiu mi
rusiojo žmonai, broliams ir 
seserims užuojautą.

Taipgi mirė Pranas Am
sėjus. Paliko nuliūdime šei
mą ir giminių. Reiškiu 
užuojautą.

S. Penkauskas

MIRTIS SIAUČIA ANT 
JAV VIEŠKELIŲ

Washingtonas.—Per 1964 
pusmetį ant vieškelių, auto
mobilių nelaimėse, buvo už
mušta 21,280 žmonių, tai 12 
procentų daugiau, kaip 1963 
m. per tuos pat mėnesius. 
1963 metais viso automobi
lių nelaimėse buvo užmuš
ta 43,600 žmonių.

Lawrence, Mass, ir Apylinkė

RUDENINIS BANKETAS
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną

Gražiajame Maple Parke
Methuen, Mass.

Šis vajus bus atidarymas vajaus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iš anksto, kad gerai išvesti vajų.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

I

Paminėjimas 45 metų sukakties, kaip gyvuoja Olym
pia Parkas, kuris ięsis per tris dienas: Rugsėjo 5—6 ir 
7-tą, 1964. Progrąma bus sekanti: subątoj rugs. 5, va
karienė, ant pievos ir orkestrą del šokių. Nedėlioj rugsė
jo 6, pietūs kaip pirma valanda dieną už labai žemą kai
ną—tik $1.50. Po pietų bus orkestrą ir dainų programa.' 
Dalyvaus sekanti dainininkai: O. 'Dirvelienė, Irene Ja
nulis, J. Sabaliauskas ir Al. Daukša, ir kiti.

Pirmadienį orkestrą šokiams ir laimėjimas dovanų, 
kurie pirko įžangos bilietus. Kaip matote, bus labai 
įvairi programa, galėsite linksmai praleisti šventes ir pa
kvėpuoti tyru oru. Kviečia kaip Worcesterio taip ir apy
linkės lietuvius dalyvauti.

L. ir D. B. Dr. komitetas

------ ----- — ■ ■ » l li!l n I III
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted-Female
HOUSEKEEPER—-COOK

Aged 35-45, live in motherless home, 
own room & bath, 5^ day week, 
care of 2i/z year old boy. References 
Required.

Call after 6 P. M. 609-871-0853.
(64-68)

HOUSEWORK. Mature & Dependable 
Good Ironer.

3 or 4 days a week.
References required.
Call 609-NO 2-2120

(66169)

HOUSEKEEPER

Exp. Ref. 1 adult. 1 story house 
to take complete charge. Sleep in.

Own room and bath.
MU. 8-7073.

(67-68)

HOSIERY KOMET KNITTERS.
Experienced only. 3rd shift.

12 A. M. to 8 A. M.
Call GA. 3-3094.

(68-70)

HOUSEKEEPER.
Live in. 6 days a wk. 1 elderly 
man. Gen’l housework and cooking. 

Good salary.
Call collect 687-0456.

(68-69)

Lawrence, Mass.
Piknikas rugsėjo 7 dieną
Tarptautinis pikn i k a s 

įvyks Darbo Dienoje, rug
sėjo 7 d., Ramovos parke, 
Brockton, Mass. Dalyvaus 
daugelio tautų žmonių. Bus 
nemažai ir šios apylinkės 
lietuvių.

Garsūs kalbėtojai aiškins 
prezidentinių rinkimų klau
simą ir šių dienų padėtį. 
Tai bus svarbu visiems iš
girsti. '■ L >

Kviečiami visi ir visos 
dalyvauti. Kurie važiuosite 
automobiliais, paimkite ir 
kitus nuvežti į pikniką.

Pasimatysime tarptauti
niame piknike.

S. Penkauskas
i.j.. 11 ■ ■■ "W

PHILADELPHIA
MALE and FEMALE

■COUPLE. Houseman, handyman. 
Chambermaid. Private Club. Steady 
position. Living Quarters provided. 
Write Matthew Glinka, Mgr., 
Cottage Club, Princeton, N. J.

(67-69)

Help Wanted—Male
MECHANIC — Field Service. Must 
be completely familiar with con
tractors heavy equipment. Be 
capable of working with minimums 
supervision. Truck furnished. Send 
resume or call State Equipment Co., 
2729 W. Hunting Park Ave., Phila. 
215-BA. 3-4944. (67-68)

TOOLMAKER

10 yrs. experience, own tools. 
$3.75 per hour. Apply—
TOPLINE PRODUCTS

2424 State Rd.
Cornwells Heights, Pa.

(67-71)

FLOOR MAN. EXPERIENCED
SANDER & FINISHER.

STEADY WORKER.
Call SA. 6-3030.

(67-69)

COMBINATION BODY.

Fender Man & Painter. 1st class. 
Excellent working conditions. Many 
benefits. Call Service Mgr. Jim 
Ward. NO. 5-4000. N. J.

(67-69)

LAY OUT MAN. Exp. on wrought 
iron railing, permanent for right 
man. $150, 6 day week. Call 272-9509 
or apply Sal Gambone, 949 E. Main 
St., Norristown, Pa.

(67-69)

AUTO MECHANIC wanted for 
general Auto Service Dept. Work 
on all makes of cars. Apply in 
person at PASCAL’S AUTO SALES 
& SERVICE, 2614 Ridge Pike, 
Norristown. Apply in person only. 
Do not phone. (68-70)

PLUMBER-JOURNEYMAN.
For Jobbing & Alterations.

Steady work. N. W. cor 20th
& Pine Sts.

(68-69)

CARPENTERS
1st Class

Daytime call CH. 7-1783
Evening. MI. 6-8786.

’ (68-72)
4--------------------------------------------------------

CARPENTERS. 
Experienced. 1st Class. 

Steady position. Year round work.
M & S

CARPENTER CONTRACTORS 
HU. 5-3933.

z (68-70)

MEAT ^CUTTERS. Must be 
experienced, portion control. Hotel 
men only. Permanent. Apply: 
A. MICHAUD CO., 175 Oxford St.

(68-69)

BAKER.
All around man. 6 days. 

Steady position. 
SKETCHLEY’S, 316 Bustleton Pike, 

Feasterville, Pa.
EL. 7-8765.

(68-69)

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Rudeninis spaudos banketas 
įvyks sekmadienį, Spalio-October 
4 d., pradžia 1:30 vai. popiet, 
Maple Parke, Methuen-Lawrence.

Kviečiame iš visos apylinkės vi
suomenę atsilankyti. Čia dalyvaus 
daugelis iš Lietuvos grįžusių tu
ristų, su kuriais bus progos pasi
kalbėti apie savo gimtinį kraštą.

Šis banketas yra svarbus ir tuo, 
kad tai bus oficialus atidarymas 
“Laisvės” j vajaus gavimui ' naujų 
skaitytojų ir atnaujinimui išsibai
gusių prenumeratų.

Rengėjai. (68-69)

MONTELLO, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšys 

rengia pikniką pas K. Ustupą jo 
darže, Cleveland Avenue. Prašome 
drauges atvežti dovanų šiam pik
nikui. Piknikas įvyks sekmadienį, 
Rugsėjo-Sejjt. 13 d. Pradžia 1 vai. 
popiet. Kviečiami visi atsilankyti.

Valdyba (68-69)
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BROCKTON, MASS.
Labor Dienoje įvyks piknikas, 

rugsėjo 7 dieną Ramova Park, 71 
Claremont Ave. Rengia LLD 6 
kp. Piknikas prasidės 11 vai. die
ną. Piknike bus visko, ko tik pik
nikui reikia. Kviečiame lietuvius 
iš visos apylinkės dalyvauti. Pa
silinksminsime gražiai. Bus ir tu
ristų, grįžusių iš ; Lietuvos. Geo. 
Shimaitis. - (68-69)

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be experienced.

Apply LOU’S AUTO BODY, . 
122 E. Hortter St. 
Or call VI. 8-4500.

(67-71)

ALUMINUM Siding installers 
needed, for yr. round work. Must 
do quality work and have own 
equipment. $15 per square. Call 
collect. Mr. Kraft, EX. 3-9101. 
Trenton, N. J.

67-70)

DRIVERS needed. Bus. is booming! 
Breaking records so far this year. 
We furnish trailer—plus loads. You 
furnish tractor. For immediate 
details, call.

JOHN BELCHER. LO. 8-8318.
(67-68)

20 PAINTERS
Must be experienced on interior and 

exterior work. Steady work.
Call or write

REHAK PAINTING CO.
345 Bunting Ave., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-5533
(64-68)

PAPER HANGERS
To Hang Walltex.
Long Term Job.

Apply
Levitt Job, Bowie, Maryland

See Paul Lawson
(66-68)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced 

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats 

900 W. Girard Ave.

(66-72)

PAINT Sprayers. Experienced only, 
for conveyor-Type operation. Liberal 
benefits with expanding organization.

Apply
Arrow Safety Device Co.

Holeman St., Mt. Holly, New Jersey
(66-68)

POLISHERS—journeymen, 
experienced on all metals, small &. 
large parts, hand and auto mach., 
paid Holidays, vacation, hospitaliza
tion & other benefits.

Philadelphia Rustproof Co.
3225 Frankford Ave. GA 5-3000

(68-69)

INSTALLER—EXPERIENCED

For Ornamental Irons & 
Chain Link Fence. 

1st class only.
Call (N. J.) UL. 7-1816 

or UL. 7-0814
(64-68)

Business Opportunities

POCONOS—Milford, Pa. 12 rm. 
hotel, bar, rest, center town, room 
for motel. Gross $40,000. Ask 
$50,000. Arrmstrong Rlty, Milford 
717-296-6321.

(67-68)

AUTO MECHANIC. General 
Auto repair shop. Tools necessary. 
Apply in person. PASCAL'S, 2614 
Ridge Park, Norristown, Pa.

(68-69)

REAL ESTATE

LAUREL SPRINGS-GARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm w/fireplace, lVa 
bths, kit with dinette, encl, patio 
with attached gar Situated an

Beaut, landscaped lot 130x200, 
surrounded by cedar fence. 
Owner. 609-CA 7-1397.

I (63-68)
.. . .   ... '

KING of Prussia, Candlebrook, 
4 bdr. Cape Cod with 2 ceramic t, 
bs., air cond. Delightful back yd. 
Lovely trees. Short walk to shop'g 
& medical cent., elementary, Junior 
& Sr. High schls. $15,900. Owner. 
452-6475. (67-68)

SPRING GARDEN, SW cor 20th. 
New bldg, 2 air-cond. rms, 7 X 11 
pvt. ent., suitable for any type pro
fessional office, share waiting rm 
& receptionist, off street parking, 
large storage area. $125 mo. Street 
level entr. Inspect anytime. Apts 
also available. TE. 9-7801 or PO. 
3-3614. (68-70)

PHILADELPHIA, PA.

$ When the need arises for funeral * 

į service, remember the name Dinan, J 
j an established name in funeral J
* business for over fifty years. J

\ FUNERAL HOME į

* 1923 SPRING GARDEN STREET \
4 t
f PARKING FACILITIES- 0
* AIR CONDITIONED \

* 10 3:3655 24-Hour Service *
t No Additional Charge i.

10 3-2241 - Res. * for Suburban Calls \
9 4



Ir ko tie reakcionieriai 
neprasimano!

Niujorko mieste veikia 
įstaiga Mobilization f or 
Youth. Tai įstaiga, kurią 
pažadėjo remti * federalinė 
valdžia, taip pat ir Niujor
ko miesto valdžia.

Šios įstaigos tikslas: pa
dėti jauniems žmonėms, ne
mokantiems amatų ir netu
rintiems darbo, išmokti ko
kių profesijų, taipgi įsigy
ti šiokius tokius darbus. 
Nes jau žinome, jog nedar
bas, skurdas gimdo jauni
me padykimą — plėšikavi
mus, užmušėjystes.

Federalinė valdžia paža
dėjo skirti pusantro milijo
no dolerių šiai įstaigai, kad 
ji galėtų plėsti savo darbus.

Bet štai, nei iš šio, nei iš 
to geltonasis “Daily News”
andai paskelbia, jog, girdi, i v _
į Mobilization for Yo u th Į jaunimui padėti?!

[š mūšy turistų pranešimų 
apie Tarybų Lietuvą

Praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėje įvyko mitingas, 
kuriame niujorkiškiai lietu
viai turistai, neseniai grį
žę iš Lietuvos, padarė pra
nešimus apie tai, ką jie ma
tė ir girdėjo.

Pirmiausia trumpai kal
bėjo Lilija Kavaliauskaitė. 
Lietuvoje ji buvo pirmą 
kartą; gimusi ir augusi 
Niujorke. ' Lietuva jai la
bai graži, labai patiko, ir ji 
žadėjo plačiau apie tai pa
rašyti “Laisvėje.”

Diana Nevins-Nevinskaitė 
14-ametė mergaitė, gimusi 
ir augusi Niujorke, buvo 
nuvykusi su savo mamyte 
ir sesute Joyce. Jai Lietu
va patiko; jos rašyta kalbė
lė buvo neilga, bet įdomi.

Valentina Nevinskienė 
(Venskūnaitė) gimusi JAV. 
Mažytę ją tėvai buvo išvežę 
į Lietuvą, tuojau po pirmo
jo pasaulinio karo. Bet ten 
neilgai jie “kojas šilo.” A- 
budu Venskūnai su šešerių 
metų amžiaus Valentina iš
vyko į Argentiną ir gyveno 
Buenos Airese. Valentina 
ten ėjo mokslus, o kai su
augo, atvyko į savo gim
tąjį kraštą, ir vėliau parsi
traukė čion ir savo tėvelius 
(motina mirė prieš kelerius 
metus). Čia Valentina ište
kėjo už Al. Nevinsko, taip 
pat buvusio argentiniečio. 
Ir štai dabar Valentina vy
ko į Lietuvą, į savo tėvų 
kraštą, ją aplankyti, su ja 
susipažinti, ir ji kartu ve
žėsi ir savo dukreles! Ar
gi tai neįdomu?

Jos kalba buvo rašyta, ne
ilga, bet brandi, ir aš ma
nau, kad su ja skaitytojai 
vėliau susipažins “Laisvė- je, netoli Kapsuko. Kalbė
ję.” josi su kolūkiečiais, su kol-

Valentina parsivežė nema- ūkio vadovu Adomavičium 
ža spalvotų foto nuotraukų I ir kitais.
iš tų vietų, kurias ji apian-1 Jam rūpėjo patirti, kaip 
kė. Ir čia tas nuotraukas Lietuvoje dirba jo profesi-

Prie Palangos viešbučio “Pajūry” Niujorko ir Čikagos lietu
viai susitiko su Lietuvos prezidentu J. Palečkiu 

ir maloniai su juo pasikalbėjo.

yra prilindę “raudonųjų,” 
kurie varą savo propagan
dą. Girdi, kai prieš keletą 
savaičių Niujorke (Harle
me) įvyko negrų susirėmi
mas su policija, tai buvo 
išleisti lapeliai, nukreipti 
prieš policijos brutalumus, 
ir tie lapeliai gimę Mobiliz
ation for Youth įstaigos pa
stogėje !

Na, ir valdžia patikėjo 
tomis nesąmonėmis, ir jau, 
šiuos žodžius rašant, FBI 
sekliai “darbuojasi” ieško
dami komunistų!

Jeigu reakcionieriams pa
vykę sugriauti šią įstaigą, 
“beieškant” raudonųjų, tai 
kas tuomet bus? Ką tuo
met valdžia darys? Atsisa
kys teikti žadėtąją finansi
nę pagalbą skurstančiam

(slides) per aparatą de
monstravo publikai. Foto
nuotraukos gražios, įdo
mios, tik gal būt reikėjo 
ties kai kuriomis ilgiau su
stoti ir duoti platesnius pa
aiškinimus.

Valys Bunkus buvo pas
kutinis kalbėtojas, ir jis 
pasakė brandžiausią ir il
giausią kalbą.

Valys — įdomus vyras, 
daug visko matęs. Jis — 
valstiečio sūnus. Žino, kas 
do gyvenimas buvo buržu- 
azijai valdant Lietuvą. Lie
tuvoje jis išmoko ir siuvė
jo amato, ir tai davė progą 
jam daugiau pažinti žmo
nes. 1928 metais V. Bun
kus paliko gimtąjį kraštą, 
ieškodamas didesnio duo
nos kąsnio. Nuvyko į Ka
nadą, į Montrealį. Ten su
situokė su dabartine savo 
žmone Verute Mišiūnaite 
ir abudu veikė lietuvių pa- 

I žangiajame judėjime, orga- 
j nizaėijose. Ilgainiui abudu 
’Bunkai atsikėlė į Niujorką 
ir čia įsipilietino. Per visą 
laiką jiedu veikia mūsų ju
dėjime. Valys ypatingai 
daug veikia; pažįsta daug 
žmonių.

Ir štai jis sugalvoja vykti 
į Tarybų Lietuvą, į savo 
gimtąjį kraštą, pasidairyti. 
Buvusiam valstiečio vaikui, 
paskui siuvėjui, veikėjui 
Valiui rūpėjo viską pama
tyti ir patirti.

Ir jis čia tai per apie 40 
| minučių pasakojo. Pasako
jo apie žemės ūkio kilimą 
i Tarybų Lietuvoje. Jis buvo 
Žemaitijoje, viename tary
biniame ūkyje, jis buvo Čer
niachovskio vardo kolūky

jos žmonės — siuvėjai, ir 
Valys gerokai laiko pralei
do “Lelijos” fabrike Vilniu
je—fabrike, kur dirba apie 
5,000 . darbininkų, siuvėjų. 
Fabrikas erdvus, puikus, 
didelis, turi moderniškas 
mašinas ir darbininkams 
visokių patogumų. Tačiau, 
sakė V. Bunkus ,darbo na
šumas ten dar žemesnis nei 
Amerikoje. Čia siuvėjas
kur kas daugiau per dieną dienos kitos išvyksi ą s į 

_. • . . Connecticut valstiją, o iš
Valys kalbėjo ir apie kul- j ten ga} rugsėjo pabaigoje 

grįšiąs atgal į šiltąją Flori
dą. Ten aplinkybės ir kli
matas jam, matyt, labai 
patinka, eina sveikaton. Pa
stoviai šiauriuose apsigy
venti veikiausia nebegalvo
ja. Kaip ten nebūtų, Ka
zys, atrodo labai gerai. Už
siauginęs gražiai aptrimytą 
barzdelę, tikrai panašus į 
senosios mados “profeso
rių”. Net nustebau, kai jis 
pasisakė, kad jau tuojau 
bus 82 metų amžiaus, bet 
toks vikrus, toks žvalgus, 
kupinas sveiko humoro, pil
nas visokių “istorijų”. Flo
ridoje Kazys įsigijo nepa
prastą specialybę: cibukų 
išdirbinėjimą. Ir kiek jis jų 
visokių bėra pagaminęs! 
Toje dirvoje jis gali lenkty- 
niautis su bile kokiu daili
ninku.

Kaip ir visi mes, Kazys 
dar galvoja apie aplanky
mą savo senosios tėvynės. 
Lietuva jam nuolat sapnuo
jasi. Bet jis norėtų į Lietu
vą vykti ne lėktuvu, o lai
vu. Laiko jis turįs ir plau
kimas laivu gražiai paįvai
rintų jam kelionę.

Beje, svečias labąi di
džiuojasi savo dukrele Al
dona, kuri puikiai valdo pi- 
janiną ir gražiai akompa
nuoja solistams. Pav., per
eitą vasarą ji meistriškai 
akompanavo į^ymiąjai dai
nininkei Birutei Ramoškai
tei, kuri koncertavo Mia- 
myje.

Malonu buvo su Kaziu 
Kriaučiūnu susitikti, pasi
kalbėti. Linkiu jam laimin
gos viešnagės pas savo ar
timuosius mūsų apylinkėje.

Rep.

pasiuva nei ten.

auga 
auga,

tautų su- 
Sąjungą; 
tarybinės

tūrinius pasiekimus — kai-1 
me ir miestuose. Apie nau
jas statybas: visur 
milžiniški fabrikai, 
plėtojasi ir puikūs gyvena
mieji namai, kultūros rū
mai, sakė jis. Ir visa tai 
yra todėl, nurodė kalbėto
jas, kad Lietuva stovi so
cialistiniame kelyje, kad ji 
įėjusi į tarybinių 
dėtį — į Tarybų 
jai padeda kitos 
respublikos.

Visi turistai žavėjosi tuo 
milžinišku mitingu ir; spek
takliu, rugpiūčio 19 d. įvy
kusiu Vingio parke Vilniu
je, minint 20-metines nuo 
Lietuvos išvadavimo iš vo
kiškųjų fašistų priespau
dos.

Į mitingą buvo atvykęs ir 
garbingas svečias — JTO 
bibliotekos direktorius Le
vas Vladimirovas su žmo
na Irena. Publika juos šil
tai pasveikino, o L. Vladi
mirovas, atsistojęs, sveikino 
publiką ir pranešėjus.

Vakarui pirmininkavo J. 
Grybas. Publikos buvo pil
na salė. Ns.

Ir niujorkiečiai vyks į 
Connecticut pietauti

Teko sužinoti, kad gero
kas būrys ir niujorkiečių 
rengiasi ateinantį sekma
dienį, rugp. 30 d., vykti į 
Connecticu»tto valstijos ren
giamus pietus po medžiu. 
Jau dvi mašinos pilnos, o 
gal atsiras ir daugiau. Tar
pe kitų pasižadėjusių vykti, 
galima paminėti Nelę 
Ventienę, Stefą Sasną, Jo
ną Gasiūną, Ilzę ir Antaną 
Bimbus. Tik reikia, kad 
mūsų draugai konektiku- 
tiečiai jiems parūpintų vie
tą ir maisto. Kiek teko nu
girsti, tai ten pietauti iš 
tikrųjų suvažiuos daug 
žmonių iš visos plačios apy
linkės. Rep.

Atwlfft IQ I IPlllVAQ • Oriente Point, Long HlVyKU lb LIClllVUo ■ Islando ir Mystic, Conn.,
Pattenburg, N. J.

Sumanėme aplankyti mū
sų kaimynus. Užvažiavom 
pas d. Anną Barštienę. Čia 
turėjom didelį siurprizą. 
Radome iš Lietuvos atvy
kusią jos dukterį Verutę.

Barštienė yra labai links
ma ir patenkinta, kad duk
tė atvažiavo. Jos dukra at
rodo maloni ir draugiška 
moteris. Linkime jai laimės 
šioje šalyje.

Josephine Ąugutiene

Havana. — Abdulas Mo- 
hammedas, Tanganikos ir 
Zanzibaro ministras, atvy
ko į Kubą.

THE UNIVERSITY SCHOOL
College Preparatory

Individual'Instruction Exclusively
One Student Otnly Per Class , \

FALL SEMESTER BEGINS WED., SEPT. 9
- HIGH SCHOOL OR POSTGRADUATE STUDY 

For Information, Write or Call
L. McClure Lanning, Headmaster

5711 'Howe St., Pittsburgh 32, Pa. 361-7182
INSTRUCTION MAY BE HAD FOR CREDIT OR REVIEW
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Malonus svečias
Praėjusį penktadienį mū

sų įstaigą aplankė jau' gana 
seniai matytas, bet gerai 
visiems pažįstamas mia- 
mietis Kazys Kriaučiūnas. 
Sakė jis čia atvykęs daly
vauti pasaulinėje parodoje 
“lietuvių festivalio” pro
gramoje. Kokia ten jo rolė 
bus, nesiteiravau. Sakė už

PLANUOJA STATYTI 
DU TILTUS

New Yorkas. — Yra pla
nuojama tiltais sujungti 
Long Islando salą su Nau
jąja Anglija. Vieųas planas 
statyti tiltą tarp Stamfor- 
do, Conn., ir Oyster Bay, 
Long Islando, o antras—

taipgi Watch Hill, R. I.

VANDALAI DŪKSTA
New Yorkas. —Priemies

tyje Rockville Center yra 
statoma už du milijonus do
lerių mokykla. Kontrakto- 
rius skundžiasi, kad van
dalai mėto akmenimis - ir 
plytomis į darbininkus, o 
ypatingai dažnai užpuola 
naktinį sargą.

New Yorkas. — Sukako 
94 metai amžiaus finansie- 
riui Bernardui Baruchui. 
Jis sakė, kad pageidauja 
geresnių santykių tarp 
JAV ir TSRS.

JAV Paštas praneša
Visitors to the New York 

World’s Fair have an unusual 
opportunity to see a post of
fice of the future, Postmaster 
Edward H. Essig said today.

A carefully-chosen group of 
80 employees from New York 
area post offices man the 
facility which handles all the 
Fair’s mail and some from the 
Flushing, New York area. The 
outside mail used to keep the 
highly mechanized devices 
operating at “full tilt.”

The post office handles ap
proximately 250,000 pieces of 
mail each day.

Postcards to friends and 
relatives back home are a big 
item. About 30,000 are mailed 
from the Fair each day. One 
third of these are addressed 
to persons overseas.

Foreign visitors have no 
troublė understanding U. S. 
postal operations. The facility 
has staff members who speak 
twenty languages.

Postmaster Essig notes that 
residents of Jamaica, N. Y., 
who attend the Fair and wish 
Jo try out their foreign lang
uage ability can either talk 
with the multi - lingual win
dow clerks or listen to tape 
recorded presentation in the 
post office lobby which fea
tures individudal earphones 
for those who speak Japanese, 
French, German, Italian and 
Spanish.

New equipment on hand in
cludes an experimental Pit- 
ney-Bowes Centrifieed which 
spins envelopes rapidly around 
a wheel-like .mechanism and 
places them upright on their 
longest side. They then move 
into a machine which cancels 
stamps and postmarks enve
lopes at a rate of 500 letters 
a minute,

Letters are sorted to go all 
over the world by machines 
which position the mail so 
that the addresses are visible 
to an operator (who sits in 
front of a keyboard siihilar to 
that on > a typewriter; By 
pressing |he » correct buttons, 
100 letters a minute arė auto
matically directed to bins for 
500 different destinations. ,

A , larger, device, the Bur
roughs sorter, drops letters J 
and cards . into 131 different 
bins at a rate of 58 letters per 
minute for each of the twelve 
operators.

The work area is surround
ed by a ramp and gallery for 
visitors which is open from 
14 A. M. to 6 P. M., seven 

i days a week. Tape recorded 
vignettes explain the action 
on the work floor and de
scribe the operations of each 
machine.

Outside the building, mail 
boxes from 21 countries serve 
as background for the red, 
white and blue box being 
tested as an eventual replace
ment for the standard box 
used for the past forty years 
is located at one of the Fair’s 
busiest intersections.

Postmaster Essig suggests 
that visitors to the Fair ex
press their comments on the 
new box by dropping a note 
addressed to the “Superin
tendent, World’s Fair Post 
Office” through the modern
istic mail slot. Postage is not 
necessary. If they wish, visit
ors may discuss their reac
tions with clerks at the post 
office building.

MONROE, N. Y.
LABOR DAY WEEKEND 

|vyks Paminėjimas 

ARROW PARKO
16-os Metų

Gyvavimo Sukakties
Penktadieni, September 4

Kino-Movie: 
“We Meet in Moscow"

šeštadienj, September 5 ' 
Linksmi Šokiai

Sekmadienj, September 6 
Koncertas:

Ukrainų Choristų Grupė 
“DNIPRO/“ iš Newarko 

rusų-ukrainų dainos,, dirig. Bagria 
Šokėjų grupė “GLINKA" 

iš Garfield, N. Y.
dirig. A. Kozik

Po koncerto linksmi šokiai 
Kviečiame visus

APIE KLERIKALŲ 
JOMARKĄ BUS KITAME 
“LAISVĖS” NUMERY

Klerikalai, su pagalba ki
tų “veiksnių”, rugp. 22 ir 
23 dd. Nnujorke turėjo sa
vo jomarką, pavadintą 
“Lietuvių diena.” Apie tai 
mūsų korespondentas A. 
Gilmanas plačiai parašys 
sekamame “Laisves” nume
ry.

Kviečiame!
Vietinės L.L.D. kuopos 

piknikas - pietūs įvyks už 
savaitės sekmadienį, rug
piūčio 30 d., puikiame Kings kurįos desėtkai bokštų 
Point Parke, Area 7, Great mįa” dangų. Per
Neck, N. Y. Pradžia 11 vai

Yra dedamos pastangos, 
kad šitas mūsų rengiamas 
piknikas būtų vienas iš ge
riausių todėl, kad geram 
tikslui rengiamas ir kad jus 
pavaišinti skaniais valgiais 
ir gėrimais.

Pietūs bus duodami 1 vai.
Kviečiame visus vieti

nius, o ypatingai iš did
miesčio ir iš kitų miestų at
silankyti į šį parengimą ir 
linksmai laiką praleisti su 
draugais, pažįstamais. Jus 
savo atsilankymu prisidėsi
te prie palaikymo apšvietos.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.
Direktorių Susirinkimas

Lietuvių Kooperacinės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, Rugpjūčio 
(Aug.) 31, “Laisvės" salėj. Direkto
riai prašomi susirinkti ne vėliau 
7:45. Sekretorius (67-68)

PIETŪS GRAŽIAME MIŠKE
Kings Point Park, Area 7 

Great Neck, N. Y.
Greatneckiečiai vėl rengia pietus sekmadienį

pasi-

Rugpiūčio 30 August
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną.

Kviečiame ir iš toliau atsilankyti su mumis
linksminti gražiame miške. Pietūs bus duodami 1 
valandą. Parke yra stalai, kurie bus puikiai pri
rengti patogiam pietavimui. Atvykstančius prašo
me iš anksto pranešti, žinodami, kiek bus svečių, 

tinkamiau galėsime prisirengti.

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų L
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

• i

Jei lytų, tai pietūs būtų 
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Rengėjai

DU ŽODYNAI JUMS

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
' 102-02 Liberty Ave.f Ozone Park, N. Y., 11417

JAUNUOLIAI VARTOJA 
NARKOTUS

Yonkers. — Policija areš
tavo 24 jaunuolius Tarp 14 
ir 22 metų amžiaus už ' 
tojimą narkotų. Pasirodo, 
kad šiame mieste labai pra
siplatino varto j i m a s tų 
nuodų. Policijos daviniais 
'yra apie 900 jaunuolių, ku
rie juos vartoja ir daugu
ma jų iš pasiturinčių šeimų.

SENA TVIRTOVE IR 
BALTASIS VYNAS

Limoux, Prancūzija. — 
Čionai yra dar nuo 13-ojo 
amžiaus milžiniška pilis, 

j “re- 
šimtme- 

čius pilis saugojo Prancūzi
ją nuo ispanų, maurų ir 
anglų užpuolimų. Pilis mi^ 
žiniška, ją niekas negalėjo

Dabar jos apylinkėje ga
minamas baltasis vynas ir 
biznieriai pilies pagalba vi
lioja turistus atvykti, 
jie daug vyno išgeria.

kur

Washingtonas. —
Darbo departamentas 
dėjo daugiau kištis į 
nierių unijos vidujinius rei
kalus.

JAV 
pra- 
mai-

IEŠKOMI
lieškomi Čikagiečiai—Vincente Pač- 

kauskas (teta), Rt. 1, Alden, Ill.; 
George Kaspar (dėdė), 1916 North\ 
Winchester Ave.; William Iliawicia 
(dėdė), 3255 So. Union Ave.; Ele
na Thomas (krikšto mama), 1916 
No. Winchester. Paskutiniai jų ad-t 
resai, esu rašius, bet negaunu atV" 
sakymų.

Prašau jų pačių ar šeimos narių 
rašyti man. Turiu svarbų reikalą. 
Ačiū. Elena Iliavičiūtė (Prano), 
Kirovo g., Nr. 10, Druskininkai, 
Lithuania, USSR.




