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KRISLAI
Apie įspūdžių rašymą 
Rugsėjis ir spalis 
<“oj bus mūsų vajus 
Milijonieriai

— Rašo R. Mizara —

Ir šiemet nemažai JAV lie
tuvių turistų apsilankė Lietu
voje. Be abejonės, jie parsi
vežė gražių įspūdžių. Tūli jais 
dalinsis gyvu žodžiu, susitikę 
bičiulius, pažįstamus. Kiti gal 
būt rašys spaudoje.
, Rašydami spaudai įspūd
žius, draugai, neikite į smulk
menas ir nekartokite dalykų, 
kuriuos anksčiau kiti rašė. 
Rašykite aiškiai. Ypatingai 
reikia kreipti dėmesį į žmo
nių pavardes ir vietovardžius.

Neminėti, kur ir kada vai- 
šinaisi; per spaudą nedėkoti 
tam ar kitam asmeniui už tai, 
kad jis pavaišino. Padėkas 
rašykite laiškais, asmeniškai.

k Įžengiame į rugsėjo mėnesį. 
C) tai reiškia, kad vasara bai
giasi, tuoj prasidės rudenėlis.
Visokie mūsų parengimai su

grįš į svetaines. O su spalio 
mėnesiu prasidės mūsų laik
raščio “Laisvės” vajus.

Rugsėjis ir spalis JAV žmo
nėms bus reikšmingi ir tuo, 
kad tai bus rinkiminės kam
panijos mėnesiai. Šiemet gal 
būt labiau nei kada Amerikos 
žmonės išsijudins į politinę 
veiklą.

Didžiausias visiems galvo- 
jantiems amerikiečiams užda
vinys yra toks: daryti visa, 
kad respublikonų Goldwateris 
nelaimėtų rinkimų, kad jis 
nebūtų išrinktas šalies prezi
dentu.

4 Visokios rūšies politikieriai 
ir politikieriukai, pasiryžę 
įsisukti į tą ar kitą vietą, 
darbuojasi ne juokais. Dau
guma jų, aišku, dirba tik sau.

Kai A. Puškino Ivanui Iva- 
novičiui Zurinui kasdien žy
dus mušti atsibosdavo, tai jis 
Ctflavo žaisti bilijardą.

Kai Robertui Kenedžiui pa
bodo pulti tymsterių unijos 
prezidentą Hoffą ir komunis
tus, tai jis iš Justicijos depar
tamento ministro vietos pasi
traukia ir pasiryžta būti JAV 
senatorium.

R. Kenedis jau nusisamdę 
palociuką Niujorko valstijoje; 
pasiskelbė, kad jis čia apsigy
vens. ir nori, kad Niujorko 
valstijos piliečiai jį išrinktų 
senatorium.

žinoma, politiniu atžvilgiu 
Robertas Kenedis būtų kur 
kas geresnis senatorius už da
bartinį — respublikoną Kea- 
wigą. Bet ar 17-os milijonų 

gyventojų tarpe negali atsi
rasti lygaus Robertui Kene
džiui ?

O jeigu taip, tai kam im
portuoti- kandidatus iš kitų 
valstijų? -

Amerikos istorijoj, man ro
dosi, niekad milijonieriai ne
kibo į visokias valdvietes taip 
atkakliai, kaip šiandien. Kur 
tik pasisuksi, — milijonierius 
ir milijonierius.

Argi nebūtų gražu ir gera, 
jei vietoje milijonierių į Kon
gresą ir į visokias valdines 
vietas būtų renkami organi
zuotų darbininkų ir farmerių 
pastatytieji?

. ai Senovės Romią privedė prie 
Rūgimo patricijai. Kur link 
^pneriką nuves milijonieriai?

Visa rodo, kad šių metų 
rinkiminė kampanija bus 
“įtempta.” 'Buržuaziniai po
litikieriai nepašykštės vienas 
kitam nešvankių epitetų. 
Mums, eiliniams piliečiams,

DIDŽIULESRIAUSES ĮVYKO PHILADELPHI JOJE ra- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prancūzija vėl reikalauja 

neutralizuoti P. Vietnamą
Daug sužeista, areštuota, 125 
kvartąlai policijos okupuoti

Nauja militaristy diktatūra 
susikūrė Piety Vietname

Paryžius. — Jau buvo 
pradėta manyti, kad prezi
dentas De Gaulle jau gal at
šalo link aną dieną padary
to savo pasiūlymo Vietna
mo karui baigti jį neitraii- 
zuojant, iš jo ištraukiant 
visas užsienio armijas. Bet 
dabar tą pasiūlymą Pran
cūzijos valdžia vėl pakarto
jo, vėl pabrėždama, kad 
Pietinio Vietnamo klausi
mo militarinėmis priemonė
mis išspręsti negalima. Čia, 
girdi, turime politinę prob
lemą. Kinija ir kiti Vietna-

Teismas skubina naujojo 
įstatymo legalizavimą

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas, matyt, 
nori kuo greičiausiai pada
ryti savo išvadas apie Civi
linių Teisių įstatymą. Mat, 
didžiulė Atlanta Motei Cor
poration atsisakė įstatymą 
vykdyti ir padavė apeliaci
ją į Aukščiausiąjį Teismą, 
reikalaudama, kad jis pa
naikintų žemesnio federali
nio teismo įsakymą, 
korporacijos viešbučiai 
tuoj panaikinti rasinę dis
kriminaciją... Paprastai 
kiais atsitikimais Aukščiau
siasis Teismas sprendimą 
atidėlioja ilgais laiko tar-

kad 
turi

to-

nuostolius

Milžiniški nuostoliai, 
bet žmonių nežuvo

Miami, Fla. — Praėjusis 
ketvirtadienis, rugp. 27 d., 
buvo labai nelaimingas Flo
ridos žmonėms. Baisi audra 
darė didžiulius 
visu Atlantiko pakraščiu 
nuo Miamio iki Daytona 
Beach. Ims laiko mfedžiagi- 
nius nuostolius apskaičiuo
ti, bet sieks desėtkus mili
jonų dolerių.

Tikrai stebėtis r ei ki a, 
audroje žmonių nežuvo. 
Mat, apie audros artėjimą 
buvo iš anksto pranešta, 
todėl žmonės turėjo laiko 
apsisaugoti nuo pavojaus.

GIRIASI DEMOKRATŲ 
PARAMA

Oneonta, N. YOneonta, N. Y. -Respub- > Komunistų partijos sek- 
likonų partijos kandidatas retoriumi tapo išrinktas , . tį. • i I .’iiim I ayi rrr\ c/a n n c iv lzn_
į senatorius Kenneth Kea
ting sako, kad daugelis de
mokratų žada jam padėti 
rinkimus laimėti prieš De
mokratų partijos kandida
tą Robert Kennedy.

----------- -----
Karakas, Venezuela. — 

Įgriuvo tiltas per Caroni 
upę. Užsimušė bei prigėrė 
20 žmonių.

svarbu tik tai: kuris kandi
datas atos, kovos už pasaldi
nę taiką, už laisvę, už liau
dies gerbūvį, tą mes remsime. 

mo kaimynai nesutiks, kad 
Pietinis Vietnamas pasilik
tų JAV ginkluota bazė.

Manoma, kad Prancūzi
jos vyriausybė, neseniai už
mezgus diplomatinius ry
šius su Kinija, jaučia pasta
rosios nusistatymą šiuo 
klausimu. Betgi Amerikos 
vyriausybė nenori nė kalbė
ti apie tokį P. Vietnamo 
klausimo išsprendimą. Tuo 
būdu numatomas tolesnis 
tarp Prancūzijos ir Ameri
kos santykių atšalimas.

piais. Bet dabar minėta 
apeliacija bus apsvarstoma 
spalio 5 d.

Korporacija sako, kad ta
sai įstatymas priešingas ša
lies Konstitucijai, nes at
ima iš tokių viešų įstaigų, 
kaip viešbučiai, valgyklos, 
užeigos “šventąją” teisę pa
sirinkti tuos, kuriems jos 
nori patarnauti ir kuriems 
nenori. Jų savininkai 
tenka pilnos kontrolės 
savo nuosavybės.

Su nekantrumu bus 
kiama Aukščiausiojo Teis
mo nuomonės.

ne- 
ant

lau-

Parmenu streikas 
neturįs pasisekimo

Chicago, Ill. — Gyvulių 
augintojai per National 
Farmers Orga n i z a t i o n 
streikuoja prieš kainų nu
kritimą. Jie agituoja, kad 
gyvulių pristatymas į Chi- 
cagos ir kitas skerdyklas 
būtų sulaikytas. Kai mažiau 
gyvulių bus piovimui, tai jų 
kaina turės kilti. Betgi pa
sirodo, kad gyvulių prista
tymas dar yra padidėjęs.

Streikas paliečia 26 vals
tijas.

Naujasis Italijos
Kompartijos vadas

Roma. — Naujuoju Itali-

Luigi Longo, senas ir ko
vingas velionio Palm i r o 
Togl i a č i o bendradarbis.

Kaip žinia, Italijos Komu
nistų partija turi 1,700,000 
narių. Jos politinė įtaka ša
lyje labai didelė. Todėl svar
bu, kad jos vadovybės prieš
akyje atsistojo senas, įgu
dęs ir atsidavęs kovotojas, i

Nicosia, Kipras. — Kipro { ..
prezidentas Makarios grei-j svarstytų “Medicare0 bilių, 
toje ateityje žada lankytis bet reakciniai demokratai ir 
Egipte pas prezidentą Nas- respublikonai kaustosi ko- 
serį pasitarimui.

— Šis

Žvento jų mies-

Philadelphia, ,Pa. 
didžiulis daugiau kaip dvie
jų milijonų 
tas neužmirš'rugpiūčio 28 
ir 29 nąktų. Ta pat baisi is
torija, kurią pergyveno 
New Yorko Harlemas bei 
Rochesteris: riaušės šiauri
nėje miesto dalyje, kurioje 
randasi toks pas negrų ghe- 
tas. Tai miesto dalis, kurio
je gyvena, kaip silkės bač
koje dauguma 550,000 neg
rų miesto gyventojų. Bai
sus skurdas, stoka namų, 
susikimšimas, nešvara, ap
leidimas, policijos brutališ- 
kumas sukūrė sąlygas, ku
riose užteko menko atsiti
kimo uždegimui ‘gaisro”. 
Prasidėjb jaunų žmonių 
siautėjimas, plėšimai, krau
tuvių langų d a u ž y fn a i. 
Miesto valdžia paleido dar
ban visą policijos jėgą. 
1,500 policistų' okupavo net 
125 miesto kvartalus. Mies
to majoras Tątę panaudojo 
114 metų senumo įstatymą, 
paskelbdamas beveik pilną 
“karo stovį”.

Kai audra praėjo, kai pa
galiau jėga pavyko sugrį-

Nepaprastas įvykis 
demokratų konvencijoj

Atlantic City, N. Y. — 
Paskutinė Demokratų par
tijos konvencijos sesija nu
stebino tiek dalyvius, tiek 
žiūrovus per televiziją. Kai 
pasirodė Robert Kennedy, 
brolis velionio John Kenne
dy, kilo, tokia ovacija, kad 
per 15 minučių generalinis 
prokuroras negalėjo kalbė
ti. Matyt, kad dalis tos ne
paprastos ovacijos buvo 
konvencijos dalyvių išreiš
kimas protesto prieš prezi
dentą Johnsoną, kad jis ne
leido Kenedžiui kandida
tuoti į viceprezidento vietą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
SudarytaSaigonas.

nauja grupė iš trijų sukur
ti civilinių valdžią Pietų 
Vietname. Jos priešakiu pa
statytas Dr. Oanh, Ameri
koje mokslus ėjęš žmogus.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
labai patenkinta vėliausiais 
įvykiais P. Vietname. Tiki
si, kad nuo dabar karas 
prieš partizanus bus pagy
vintas. Matyt, pakeitimai 
padaryti pagal Amerikos 
norus.

Washingtonas. — Vakar 
vėl prasidėjo Kongreso se
sija. Prezidentas Jofynjsonaš 
nori, kad Kongresas,-,tupjaū 

vai prieš sumanymą.

nepilni ap- 
parodo, kad 
sužeista, jų

žinti “tvarką”, kvartalas po 
kvartalo atrodo kaip po ka
ro mūšio: visur riaušių 
žaizdos stėri prieš akis. 
Ims laiko viską atstatyti, 
sutvarkyti.

Toli gražu 
skaičiavimai 
246 žmonės 
tarpe ir 66 policmanai. Sua
reštuotų ir sumestų į kalė
jimą esą 212.

Žmonės trauko pečiais ir 
klausia: Kur buvo miesto 
valdovai ir “tėvai”, kurie 
nematė, kad kaleina ateis ir 
Philadelphijai su savo ghe- 
tu šiaurinėje dalyje? Kodėl 
po tų patyrimų, kuriuos ne
seniai pergyveno Niujor
kas, Rochesteris ir kiti 
miestai, nieko nebuvo daro
ma dalykus toje miesto da
lyje pataisyti? Kodėl buvo 
laukiama eksplozijos?

Gerai, “tvarka” sugrąžin
ta, betgi pasilieka priežas
tys, kurios riaušes pagim
dė. Kol kas nieko nekalba 
apie jų pašalinimą. Kalba
ma tik apie pastatymą dau
giau policijos.

Kipre demonstracija 
prieš Angliją-Ameriką

Limassol, Kipras. —Rug
pjūčio 26 d. čia įvyko didelė 
kipriečių demonstr a c i j a 
prieš Angliją ir Jungtines 
Valstijas. Kipro graikai la
bai pyksta ant anglų ir 
amerikiečių, kam jie kišasi 
į krašto reikalus ir neduo
da patiems kipriečiams juos 
tvarkyti.

Demonstracijoje dalyva
vo 3,000 žmonių. Vienas 
transparantas turėjo tokį 
užrašą: “Gėda jums, ameri
kiečiai - anglai žmogžu
džiai!”

Pekinas. — Kinijos vado
vybe vėl aštriai išst o j o 
prieš Tarybų Sąjungą. Net 
primeta rėmimą Amerikos 
politikos Pietrytinėje Azi
joje. Taip pat vėl griežtai 
atmeta Tarybų Sąjungos 
komunistų pasiūlymą laiky
ti pasaulinį komunistų su
važiavimą ginčų ir nesusi
pratimų aptarimui..

United Nations, N. Y. — 
Paskelbta, kad dabar visa
me pasaulyje randasi 3,- 
135,000,000 gyventojų, taip
gi, kad gyventojų skaičius 
kasmet vis paauga daugiau 
kaip dviem procentais.

Pnompenh, Kambodža. — 
Čia pribuvo naujai paskir
tas Jungtinių Valstijų am
basadorius Rand o 1 p h A. 
Kidder.

Saigonas. — Numalšini
mui liaudies sukilimo tapo 
sudaryta militarinė ’’junta” 
iš trijų generolų. Jais yra 
Khanh, Minh ir Khiem. Spė
jama, kad bus imtasi dar 
aštresnių metodų prieš stu
dentų ir kitų gyventojų 
sluoksnių reikalavimą, kad 
militarinei diktatūrai būtų 
padarytas galas.

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė neslepia sa
vo didelio susirūpinimo ne
pastovia padėtimi Pietų 
Vietname. Sako, kad tie pa
keitimai padaryti be pasi
tarimo su amerikiečiais. Bi-

I

Atominė jėga pateks į 
privatiškas rankas

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasirašė 
įstatymą, pagal kurį atomi
nės jėgos vartojimas pereis 
į privatiškų kapitalistų bei 
korporacijų rankos. Iki šiol 
tokios jėgos medžiaga buvo 
išimtinose federalinės val
džios rankose. O su 1973 
metais atominė energija, 
jos gaminimas ir vartoji
mas, jau taps pilna “laisvo
jo verslo” sistemos dali
mi—lygiai taip, kaip šian-

Sako, Jungi Tautos 
rado dideles suktybes

Beirut, Lebanonas. —Čio
nai veikianti Jun gt i n i ų 
Tautų komisija šelpimui 
pabėgėlių iš Palestinos su
rado dideles suktybes. Pasi
rodo, kad ji teikia pašalpą 
100,000 “žmonių”, kurių se
niai nebėra, arba?kurie ge
rai uždarbiauja ir jokios 
pašalpos nereikalingi.

Pernai Jungtinės Tautos 
šelpė 880,000 pabėgėlių ir 
išleido $16,000,000.

Palestinos pabėgėlių šel
pimas eina nuo 1950 metų.

AMERIKA
SUSIRŪPINUS!

\
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė 
esanti susirūpinusi Čiom- 
bės pastangomis balt a i s 
parsidavėliais malšinti Kon
go žmonių sukilimą. Ka
dangi Amerika dabar re
mia Čiombę, tai Afrikos 
žmonės gali pasipiktinti ir 
Amerika.

PALEIDŽIA KALINIUS
V. Berlynas — Čia kal

bama, kad pastaruoju laiku 
Rytiniame Berlyne amnes
tuojami kaliniai, kurie pa
teko kalėjiman dėl priešini
mosi socialistinei santvar
kai. Manoma, kad greitu 
laiku tokių kalinių mažai ir 
beliks.

joma, kad gali sužlugdyti ir 
karines pastangas prieš 
liaudies frontą.

Maskva. — Tarybinės ar
mijos organas “Krasnaja 
Zvezda” sako, kad pastarų
jų dienų įvykiai puikiai pa
rodo Amerikos politikos 
Pietų Vietname visišką su
smukimą. Laikraštis kriti
kuoja Amerikos kišimąsi į 
vidinius Vietnamo reikalus.

Pekinas. — Kinijos dien
raštis “Jenmin Jih Pao” sa
ko, kad Amerikos pastan
gos užstoti kelią Pietų 
Vietnamo žmonių laimėji
mui bus veltui.

dien yra su elektra, žibalu, 
anglimi ir kitomis jėgos 
medžiagomis.

Toks įstatymas kelia di
džiausią rūpestį karo prie
šuose. O kas bus, kai tos 
privatiškos korporac i j o s 
pradės iš atominės jėgos 
gaminti ginklus? Su šio 
įstatymo išleidimu pavojin
ga pradžia jau padaryta. 
Prezidentas turėjo įstaty
mo nepasirašyti.

Goldwater už tarimąsi 
su kom. Kinija;

Avalon, Calif. — Čionai 
leisdamas atostogas Res
publikonų partijos kandida
tas Barry Goldwateris ne
pamiršta ir užsieninių rei
kalų. Jis išsireiškė, kad bai
gimui Pietų Vietname karo 
“gal būtų naudinga pasi
tarti su Kinija”. Kaip žinia 
gi, kol kas, prezidentas 
Johnsonas griežtai priešin-' 
gas Vietnamo karo reika
lais kalbėtis su Kinija.

Manoma,, kad Goldwate- / 
ris tą pareiškimą padarė 
tuo sumetimu, jog galėtų 
pasirodyti Amerikos žmo
nėms, kad jis nėra toks eks
tremistas kaip yra įsivaiz
duojamas.

Ekstra
Chicago, Ill.— Čionai įvy- 

k ę s Amerikos Mokytojų 
Federacijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 1,000 de
legatų, vienbalsiai pasisakė 
prieš Respublikonų partijos 
kandidatą Barry Goldwate- 
rį. Tai labai svarbu, nes fe
deracija turi 100,109 narius 
po visą Ameriką.

RELIGINĖS RIAUŠĖS
Saigonas.—Pietinio Viet

namo mieste Danang kilo 
aštrios riaušės tarp katali
kų ir budistų. Keletas žmo
nių užmušta ir daug sužeis
ta.

/ r
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Johnson as ir Humphrey
NA, TAI JAU IR PO didelio politinio triukšmo—po 

Demokratu partijos suvažiavimo, vykusio Atlantic Ci
ty, N. J.

Kiekvienam buvo aišku, kad šis suvažiavimas pasisa
kys už prezidento Johnsono kandidatūrą prezidento vie
tai, bet nebuvo aišku, ką jis pasirinks savo bendražy
giu, t. y. kandidatu viceprezidento vietai. Spėjimai krito 
ant senatoriaus Hubert Humphrey, iš Minnesotos. Na, 
ir tie spėjimai išsipildė: prezidentas Johnsonas pasiūlė, 
o suvažiavimas užgyrė senatorių Hjumphrey.

Prieš suvažiavimą buvo vesta agitacija už senato
riaus Dodd (iš Conn.) kandidatūrą. Bet prezidentas vis
gi pasirinko, mūsų akimis, geresnį. Dodd—aršus priešas 
socialistinių šalių, uolus “globotojas” visokių “veiks
nių”. Humphrey atrodo yra kur kas liberališkesnis už 
daugelį kitų t. v. liberalų.

— o —
NA, IR DABAR JAU prasidės “tikra” rinkiminė 

kampanija, ir ji tęsis iki lapkričio 3 dienos. Respubliko
nai rėks už savo kandidatus, leis milijonus dolerių pro
pagandai, demokratai darys tą patį.

Jei šiandien rinkimai įvyktų, tai, spėjama, Johnso
nas su Humphrey juos laimėtų milžiniška balsų daugu
ma. Bet per sekamus du mėnesius dar visko gali būti.

O vis tik, suėmus viską į krūvą, atrodo, kad Gold- 
wateriui nepavyks atsisėsti į prezidentinę kėdę. Demo
kratų partija laiko savo rankose pačias stambiausias 
kortas; nežiūrint, kiek milijonų dolerių respublikonai iš
lies propagandai, jiems nepavyks apmuilinti akių daugu
mai JAV žmonių!

Liaudis kovoja, 
liaudis laimi

PASISKELBĘS SAVE Pietų Vietnamo prezidentu, 
generolas Nguyen Khanhas greit buvo priverstas iš tos 
vietos pasitraukti.

Jis buvo paskelbęs šalyje karo stovį, griežtai aprė
žė žmonių judėjimą ir manė, kad tuo būdu užtikrinsiąs 
sau viešpatavimą ilgiems metams.

Tačiau Pietų Vietname, kaip ir kituose kraštuose, 
yra liaudis, o liaudyje—jėga. Šimtai tūkstančių studen
tų ir tarnautojų pradėjo demonstruoti, reikalaujant, 
kad tie baisūs suvaržymai būtų atšaukti, kad pats Kha- 
nas atsisakytų prezidento vietos,, kad būtų sudaryta 
nauja valdžia. Na, ir Khanhas nebegalėjo atsilaikyti 
prieš liaudies sąjūdį; pasitraukė iš prezidento kėdės.

Blogiausia buvo tai, kad prieš pat Khanho pasitrau
kimą, Washingtonas paskelbė, jog, girdi, JAV valdžia 
užgina visus tuos “žygius”, kuriuos Khanhas padarė. Ir 
vos tas “užgyrimas” paskelbtas, Khanhas buvo pavary
tas šalin.

Kaip toliau dalykai vystysis Pietų Vietname, aišku, 
nieks nežino. Blet tai, kas įvyko ligi šiol, aiškiai parodo, 
kad Pietų Vietnamo žmonės nori ramybės, nori laisvės, 
nori taikos. Ir jei tik JAV ištrauktų iš ten savo “pata
riamąją jėgą”, Pietų Vietnamo žmonės baigtų pilietinį 
karą, susitvarkytų, kaip jie nori, ir gyventų taikoje.

Luigi Longo—Italijos x
komunistų vadovas x

PALAIDOJUS Palmiro Togliattį, Italijos Komunis-, 
tų partijos Centro Komitetas ir Kontrolės Komisija su
sirinko posėdžiui, kuriame generaliniu partijos sekreto
rium buvo išrinktas Luigi Longo, 64 metų amžiaus.

L. Longo — ilgametis kovotojas revoliucionierius. Į 
Italijos Komunistų partiją jis įstojo 1921 metais. Buvo 
atkaklus fašizmo priešas.

Jis gimė 1900 m. kovo 15 d. Fubine Monferrato mies- * 
telyje, šiaurės Italijoje. Jis dalyvavo Ispanijos pilietinia
me kare, o vėliau, kai grįžo Italijon, buvo įkalintas.

Iš kalėjimo buvo paleistas tik 1943 metais. Tuomet • 
L. Lpngo kovojo prieš fašistus, kol visa Italiją buvo išva
duota.

Įdomu ir tai, kad JAV valdžia kadaise apdovanojo; 
L. Longo medaliu už kovą prieš nacius. ?

Italijos Komunistų partija šiuo metu, sąkoma, turi 
apie 1,700,000 narių. Jos Centro Komitetą sudaro 140 as
menų. 1

Užimdamas vadovo vietą, L. Longo pareiškė, kad 
reikėsią pravesti partijoje kai kurių reformų, kad parti-, 
ja darysianti viską, kad patrauktų į savo pusę kuo dau
giau jaunimo.

Italijos Komunistų partija, kaip žinia, yra pati di
džiausia partija kapitalistiniame pasaulyje.

Už vieno mėnesio prasidės mūsų laikraščio vajus 
naujiems skaitytojams gauti. Galvokime apie tai, mieli 
draugai ir draugės laisvieciai!

2 p.-Laisvč (Liberty)— Antrad., rugsėjo (Sept.) 1,1964

KAIP LIETUVOS 
ŽMONĖS ŽIŪRI 
Į JAV POLITIKĄ

Vilniaus.,“Tiesoje” jUL 
rugp. 22 d.) Stasys'Šarūnas 
rašo: ,->>•/).••.h -•->!<. .

Rinkiminės kovos sūkuryje 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se kasdien vis labiau įkaista 
politinės aistros. Aplink res
publikonų partijos kandidatą 
į prezidentus Goldvoterį, už 
kurio stovi labiausiai agresy
vios Jungtinių Valstijų mono
polijos, telkiasi visokio plauko 
“pasiutėliai,” rasistai, berči- 
niai fašistai. Goldvoterio kan
didatūrą atkakliai remia ir iš 
Rytų Europos šalių tautų išvy
ti kapitalistai, dvarininkai, bu
vę hitlerininkų tarnai, jų tar
pe lietuviškieji buržuaziniai 
naconalistai. Pastarųjų spau
da, pavyzdžiui, ėmė piudyti, 
apkaltino “komunizmu” vieną 
Ohajo universiteto dėstytoją 
lietuvį, .kuris išdrįso per spau
dą pasisakyti prieš Goldvote
rio kandidatūrą.

Tačiau agresyvus reakcio
nierių veržimasis į valdžią su
kelia vis stipresnį pažangesnių 
jėgų pasipriešinimą. Prieš 
kraštutinius reakcion i e r i u s 
stoja suprantantieji tą grės
mę, kurią Amerikai ir pasau
liui kelia dabartinė respubli
konų partijos vadovybė ir už 
jos stovinčios jėgos. Šalyje 
formuojasi kažkas panašaus į 
koaliciją, į kurią įeina prof
sąjungos, negrai, žymi dalis 
demokratų partijos ir vadina
mųjų liberalų iš respublikonų 
partijos. Vis garsiau skamba 
balsai prieš Goldvoterį dargi 
iš lūpų tų žmonių, kurie ne
laikomi liberalais. Ruzvelto 
laikų demokratų partijos pir
mininkas Džeimsas Farlis pa
vadino įvykius Sanfranciske, 
kur kandidatu į prezidentus 
buvo iškeltas G p I d v o tefišr 
šlykščių pūču. Gėdingi įvy
kiai “Karvių i'ūmuose,” • pa
reiškė Farliš, neatspindi dau
gumos resppblikqnu ..partijos 
narių nuomonės/, -Priešingai; 
v i s ų akivaidojė' b ii'V d ' už-! 
gniaužta eilinių respublikonų 
valia.-; ** ' ■' ■' •

Prieš jaunų Amerikos piet
vakarių monopolijų statytinį 
Goldvoterį pasisako respubli
konų partijos atstovai, susiję 
su Volstryto finansiniu kapi-: 
talu.’ Antai, senatoriai nuo, 
Niujorko pareiškė, jog jie at
sisako remti Goldvoterio kan
didatūrą. Netrukus prie jų 
prisijungė visa eilė kitų sena
torių, kongresmenų, valstijų 
gubernatorių.

Buvęs kompanijos “Pepsi
kola” prezidentas, žymus res
publikonų partijos veikėjas 
Volteris Mekas pareiškė, jog 
jis sudaro komitetą, pavadin
tą “Nepriklausomieji respubli
konai už Džonsoną.”

“Goldvoterio gauja, — pa-' 
reiškė Mekas,—grasina šaliai 
atsukti laikrodžio rodykles 50 
metų atgal ir gąžinti mus į 
arklinių vežimų amžių. Jeigu 
Baris Goldvoteris būtų išrink
tas, tat suduotų smūgį ne tik 
mūsų šaliai, bet ir visam pa
sauliui. Goldvoterio "ir jo ša
lininkų .protinis ribotumas ga
li sukelti mūšų šalyje ekono-. 
minį chaosą ir sunaikinti vi
sa, už ką amerikiečių tauta 
kovojo.”

Tokiu būdu respublikonų 
partija atsidūrė skilimo pavo
jau^ akivaizdoje. Partijos vir- ‘ 
šūnė -šiomis dienomis buvo su
sirinkusi uždaram pasitarimui. 
Jame dalyvavo Goldvoteris, 
Eizenhaueris, Niksonas ir kiti j 
partijos -tūzai. Amerikos spau- ; 
da bando šį pasitarimą pa
vaizduoti susitaikinimo ir su
sitelkimo apie Gpldvotęrį są-: 
skrydžiu. Ir pats Goldvote- 
ris, manydamas, jog savo ka
ringumu pernelyg perlenkė 
lazdą, pasitarime ėmė suokti 
apie taiką ir taikingumą. Jo, 
rinkiminę platformą sutiko1 
remti Eizenhaueris, Niksonas, 
Rokfeleris ir kiti įžymūs res-j 
publikonai . Tačiau, daugelio 
apžvalgininkų nuomone, ne
žiūrint viso to, skilimas res
publikonų partijoje nelikvi
duotas.

Aktyvizavo veik lą prieš 
Goldvoterio kandidatūrą dau- 
guma profsąjunginių susivie
nijimų. Neseniai skerdyklų 
darbininkų profsąjungos kon-, 
ferencija priėmė rezoliuciją,

kurioje sakoma, >jog profsą-; 
jungos didžiausią, >d,ėmesį turi; 
skirti tam, kad būtų suduo
tas smūgis, ( Gęjdyoteriui. ši 
profsąjungą,.', jungianti savo 
eilėse 350 tūkstančių darbi
ninkų, pareiškė, kad politiniai 
tikslai dabar svąfrbešni už ko
lektyvines“ sutartis ir organi
zacinius klausimus. Nes tuo 
atveju, jeigu Goldvoteris lai
mėtų, gali atsitikti, jog neliks 
nei kolektyvinių sutarčių, nei 
organiacinių klausimų. Gold
voterio iškėlimas į kandidatus, 
sakoma rezoliucijoje, yra tra
gedija, o jo išrinkimas būtų 
katastrofa.

Pasisakė prieš Goldvoterį įr 
Amerikos profsąjungų lyde
ris^ Džordžas Mynis (George 
Meany), toli gražu nepasižy
mįs demokratizmu. Ir jis pa
reiškė, kad Goldvoterio pro
grama yra nepriimtina. 
Džordžas Mynis pabrėžė, kad 
Goldvoteris yra natūralus A- 
merikos darbo žmonių organi
zacijų priešas. Jo tikslas esąs 
suardyti profsąjungas, nes, 
Goldvoterio nuomone, jos A- 
merikai esančios nereikalin
gos. Ar demokratų progra
ma bus geresnė, Mynis negalįs 
pasakyti, bet, turint galvoje 
Goldvoterio reakcingumą ir 
respublikonų programos blo
gybes, jo nuomone, Amerikos 
darbo žmonės nebalsuos už 
respublikonus.

Tiesa, didžiausias Amerikos 
profsąjunginis susivienijimas 
pritars vienai ar kitai kandi
datūrai tik rugsėjo pirmąją 
dieną įvyksiančioje konferen
cijoje Vašingtone, po to, kai 
abi partijos bus oficialiai iškė- 
lusios savo kandidatus. Bet 
tai, kad resublikonų kandida
tas tapo Goldvoteris, daugelio 
nuomone, neįtikima, kad res
publikonų mažuma profesinė
se sąjungose paremtų jo kan
didatūrą. Tokiu būdu Džon
sono ’ šalininkai’ tikisi profesi
nių sąjungų ir negrų paramos.

Amerikiniai politinių progno- 
zų mėgėjai dabar diena iš die
nos žongliruoja skaičiais apie 
galimus ; rinkimų,, rezultatus. 
Vadinamasis viešosios Nuomo
nės institutas pateikia ap
klausos ’duomeilis1 1 ’ Džonsono 
naudai. Goldvoteris daugiau
sia: šąnsų turįs šąįies pietuose. 
Pastarosios, apklausos metu 
daugiau kaip pusė eilinių res
publikonų partijos narių pa
reiškė, kad jie nenorį Goldvo
terio laimėjimo.

Tačiau Goldvoteris ir tokio
mis aplinkybėmis nenuleidžia 
rankų. Jis atkakliai veržia
si į valdžią. Šiuo tikslu jis ir 
už jo pečių stovintis mono
polistinis kapitalas paleido į 
darbą milžinišką propagandi
nę mašiną, kuri nuodija at
mosferą demagogijos tvaiku.

Didelio masto propagandi
nis karas, be abejo, reikalauja 
milžiniškų lėšų. Ir jos plau
kia iš Amerikos monopolisti
nių ryklių seifų. Štai vienas 
šio “karo” dalyvių, sunaudo
jęs radijo laidoms per savaitę 
daugiau kaip 6,000 dolerių, 
pareiškė, kad šias lėšas jam 
teikia “582 žinomi pramoni
ninkai, biznesmenai ir specia
listui.”

“VILNIES” LEVUKAS 
DAR VIS IMA “MELAGĮ 
Už LIEŽUVIO”

“Užkabinti” “Vilnies” re
daktorių, žemaitį Levuką 
Joniką, nėra juokas. Men
ševikų laikraščio “Naujie-1 
nų” redaktorius P. Grigai
tis tai patyrė, padarė di
džiulę . klaidą, kibdamas 
prieš Levuką. Dabar jau 
jis pats, P. Grigaitis, ma
to, kad bloga, tai visaip su
kinėjasi, kaip tas vijūnas 
saujoje, bet L. Jonikas jo 
nepaleidžia, ir tiek!

Dalykas buvo toks. Mūsų 
laikrašty (“Laisvėje”) buvo 
rašyta, kad 1914 metais, 
prasidėjus pasauliniam ka
rui, Vokietijos socialdemo
kratai reichstąge (jų dau
guma) ėjo su kaizeriu, bal
savo “už tėvynės gynimą,” 
ir tuo būdu išdavė tarptau
tinį socialdemokratų judėji
mą, suardė Antrąjį Inter
nacionalą. Prieš karą pasi

sakė tik Karlas Liebknech- 
>tas, tarptautinis socialistas, 
Lenino draugas. Už tai jį 
kaizerio valdžia įkišo į ka
lėjimą, o paskuix vokiškieji 
budeliai nužudė — kartu su 
Rože Luksemburgaite.

P. Grigaitis siekėsi “paro
dyti,” būk ir Liebknechtas 
buvęs “išdavikas.” Levukas 
Jonikas, kaip jis pats sako, 
“pagavo melagį už liežu
vio,” parodydamas, kad P. 
Grigaitis meluoja. Na, ir 
išsivystė tarp jų polemika. 
Apie tai mes jau rašėme.

Dabar žemaitis Levukas 
(“Vilnis,” š. m. rugpiūčio 
25 d.) dar kartą atrėžia ši
taip:

Pagautas bem e 1 u o j a n t, 
“Naujienų” klounas mėčioja 
pėdas ir plūstasi — “ignoran- 
tas,” “tauškalas,” “fanatikas” 
ir t. t. O kalba eina tik apie 
Karlą Liebknechtą — kaip jis, 
Vokietijos parlamente, balsa
vo : už ar prieš kaizerio rei
kalaujamus karo kreditus?

Na, ir surado baisų argu
mentą prieš “ignorantą” Joni
ką. Sako, tiesa, “New Stand
ard Enciklopedijoje” pasaky
ta, kad 19 14 metais Lieb
knechtas “buvo vienintelis 
reichstago narys, kuris bal
savo prieš karo kreditus,” bet 
ten neminima kurią dieną 
1914 metais jis taip balsavo!

Nesmagu yra senesnį už sa
ve mokinti istorinių tiesų. Bet 
ką darysi, jei jis nesiliauja 
šmeižęs ir melavęs.

“Ne ignorantui” redakto
riui priverstas esu pri
minti pora istorinių faktų iš 
Pirmojo pasaulinio karo.

Europoje karas prasidėjo 
antrajame pusmetyje 19 14 
metų. Kaizeriui pareikalavus 
reichstage skirti karo lėšas, 
Karlas Liebknechtas balsavo 
prieš !■ 
. Grigaičio vapaliojimas, jog 
nepasakyta, kurią dieną 1914 
metais Liebknechtas balsavo 
prieš karo kreditus, atpuola, 
atpuola žemiau kritikos!

Nejaugi kaizeris, per visus 
5 mėnesius 1914 metų 'kas 
antradienį kreipėsi į reichsta
gą ir prašė pinigų ?

Ne, ponas daktare, melo 
nepaslėpsi, nors ir dvilinkas 
raitysies—kaip klounas!

Šiaulių gyvenimo 
dvidešimtmečiui

Prieš dvidešimt metų, 
1944 m. rugpiūčio mėn. 17- 
19 dienomis, fašistinė vo
kiečių kariuomenė įnirtin
gai puolė Tarybinės Armi
jos dalinius, gyinusius nese
niai išvaduotus Šiaulius. Be 
kitų mūsų kariuomenės da
linių miestą gynė ir 16-osios 
lietuviškosios divizijos ka
riai.

Šiose kautynėse ypač pa
sižymėjo pulkininkų V. Mo
tiekos ir V. Lunios vado
vaujami daliniai, junginio 
artileristai. Per porą die
nų divizijos kariai sunaiki
no apie 30 tankų ir sava
eigių pabūklų, daug kitos 
priešo technikos. Kautynių 
lauke hitlerininkai paliko 
nukautais daugiau kaip 
1,000 savo kareivių ir kari
ninkų. Už parodytą suma
numą ir drąsą šiuose mū
šiuose apie 400 lietuviško
sios divizijos karių buvo 
apdovanoti Tarybų Sąjun
gos ordinais ir medaliais.

Kautynių ties Šiauliais 
dvidešimtosioms metinėms 
pažymėti š. m. rugpiūčio 
mėn. 21 d. 16 vai. LTSR 
Valstybiniame revolucijos 
istorijos muziejuje įvyko 
atsiminimų vakaras.

Dalyvavo 16-osios lietu
viškosios šaulių Raudono
sios vėliavos ordino Klaipė
dos vardo divizijos vetera
nai. . K. T.

Lankėmės
Per daugelį metų -ren

giausi apsilankyti Montrea- 
le. Liepos nąėnesį buvau Ro- 
chesteryje, liepos 13 d. grį
žau ir radau paruoštą ke
lionę į Montrealį.

Liepos 15 d. aš, mano 
žmona Ona, K. Žukauskie
nė ir iš Montrealio viešnia, 
kuri čionai viešėjo pas se
sutę jaunąją Žukauskienę, 
patraukėme link Montrea
lio.

Be skubėjimo, už šešių 
valandų kelionės jau buvo
me Jono Adomonio, jauno
sios Žukauskienės brolio, 
namuose. Montrealis mane 
labai suįdomino. Nesitikė
jau matyti tokį didmiestį, 
su tokiomis plačiomis gat
vėmis, tūkstančiais naujų 
automobilių, aukštais na
mais, kv vis dar daugiau 
stato, kai kurie net iki 60 
aukštų.

1967 metais Montre a 1 e 
įvyks Pasaulinė paroda. Sa
koma, kad bus viena iš di
džiausių. Inžinieriai j a u 
ruošia žemės plotus paro
dai. Kanados valdžia sako, 
kad 1965 metais nebus nei 
vieno bedarbio ir bedar
biams apdrauda bus nerei
kalinga. Kiek tame teisy
bės, tik ateitis parodys. Ge
neral Motor Co. čionai nu
pirko tūkstančius akrų že
mės ir jau pradėjo statyti 
fabriką, kuriame dirbs 10,- 
000 darbininkų. Reiškia, tai 
Jungtinėse Valstijose kom
panija paleis iš darbo 10,000 
darbininkų. Fordo ir Chry- 
slerio kompanijos daro tą 
patį. Eina kalbos, kad An
glija bus išstumta iš Kana
dos.

Apie lietuvius
Man rodosi, kad kanadie

čiai lietuviai yra geresni 
biznieriai už amerikiečius. 
Paprastas fabriko darbi- 
riinkas tiek susitaupo turto, 
kad įsigyja kelių šeimų na
mą. Yra tokių, kad senat
vėje iš rendų gerai gyvena. 
Jie turi įvairių biznio įstai
gų. Daugelis neužsiganėdi
na krautuve arba alude, bet 
eina į fabriko biznį. Jonas 
Adomonis turi “mašinšapę” 
ir labai gerai verčiasi. Ga
mina įvairius daiktus, taip
gi trijų rūšių valgykloms 
mašinas. Buvau užėjęs į lie
tuvių geležies liejyklą, ki
tas lietuvis turi aliuminio 
liejyklą. Visi sakė, kad se
kasi gerai. Jonas Adomonis 
turi dar ir gražų vasarna
mį, gerai įsirengęs, pasta
tytas 120 akrų plote. Jie 
mus labai gražiai priėmė ir 
pavaišino.

Buvome nuvažiavę pas J. 
Čelkį, kurį gerai pažįstu. 
Jis paeina nuo Latvijos. Se
niau dirbo Rygoje. Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo 
Rusijoje. Revoliucijos metu 
buvo Petrograde. Prie ta
rybinės santvarkos dirbo 
prie duonos išdavimo, ku
rios tada buvo stoka, Čelkis 
daug matė, daug pergyve
no, labai malonus žmogus. 
Jis mus gražiai priėmė ir 
pavaišino. Čelkiai gražiai 
įsikūrę, turi gražią vasar
vietę. Vasaros metu išnuo
moja. Žiemos metu Čelkiai 
vyksta į Miamį, Floridą. 
Geri draugai, geri laisvie
ciai.

Reikia žodį tarti apie Mi- 
levičių, kuris yra švogeris 
brolių V. ir P. Bunkų ir 
kaimynas Jono Adomonio. 
Pas jį gerai pasivaišinome. 

f

Miestas
!

Mieste visur eina plati 
statyba. Namai daugumoje 
statomi plytiniai, kainos 
mažai skiriasi nuo mūsų 
namų kainų. Bet darbinin-

Kanadoje
kai daug mažiau uždirba, 
negu pas mus New Jersey | 
valstijoje. Kanadoje “kaR 
penteris” gauna per valan
dą $3.75, gi New Jersey 
valstijoje—$5.25. Kanadoje, 
dėl šalto oro, medis grei
čiau susidėvi. Guntai laiko 
tik apie 10 metų, kuomet 
pas mus apie 25. Todėl ten 
ir medinių namų mažai 
stato. Žiūrinėjau vieną me
dinį namą, maniau, kad jis 
pastatytas prieš kokius 40 
metų, o tikrumoje tik prieš 
16 m.

Kanados valdžia daugiau 
tvarko žmonių gyvenimą, 
prižiūri fabrikus. Jeigu 
kurioje dirbtuvėje darbi
ninkai organizuoti į unij^L 
tai fabrikantui nevalia pri
imti neunijistus, jeigu dar
bininkai streikuoja, tai to
dėl nėra ir pikietavimų. 
Ant reikmenų nustatytos 
kainos ir pardavėjai negali 
imti daugiau nuo pirkėjų..^ 
Valdžia tvirčiau kontrcfr- 
liuoja alaus ir kitokio gėri
mo reikalus.

Prieš keletą metų njan 
teko vykti per Kanados plo
tą, tada reikėjo įvairių do
kumentų, o grįžtant iš Ka
nados tikrino automobilyje 
dėžę. Dabar visai kas kita, 
labai lengvas per sieną pra
leidimas.

J. S ta nelis

Binghamton, N. Y.
Prieš kiek laiko kai kurie - 

binghamtonieč i a turėjo 
brangių ir mylimų svečių. 
Pas A. ir H. Pagiegalus ir 
E. ir N. Žydonaites viešėjo 
Adele Tvarijoniene . (dabar 
Suvakienė), ilgus metu& 
čia gyvenusi ir daug veiku
si LDS 6 kuopos komitete ir 
įvairių pobūvių šuruošimo 
komisijose ir kituose pa-' 
žangios veiklos darbuose. Ji 
prieš 14 metų paliko gražų
jį Binghamtoną ir išvyko 
pastoviam apsigyvenimui į 
saulėtą Floridą, Miamį. Pa- 
giegalai ir Žydonaites pa
vežiojo ją po skirtingas vie- 
toves. Šia proga buvo su
stoję ir pas mane. Adelė at
vežė širdingus linkėjimus 
nuo draugų J. ir E. Sliekų, 
A. ir S. Meisonų ir kitų. 
Dėkoju už malonius linkėjL 
mus, gerieji draugai. Jf 
taipgi atvežė ir gražią do
vanėlę. Širdingai dėkui 
jums, Adele!

Per kelias dienas pas An
taną Žolyną viešėjo Antano 
neseniai mirusio brolio duk
ros Žolynaitės iš New Jer
sey valstijos. Antanas apro- 
dinėjo viešnioms svarbes
nes Binghamtono vietoves 
ir supažindino su gražiais 
jo priemiesčiais.

Juozas ir Ona Kereiliai 
per kelias dienas linksmai 
leido laiką. Pas juos svečia^ 
vosi jų sūnus Kari su šeima. , 
Buvo keli kiti Juozo ir * 
Onos giminės iš skirtingų 
vietovių.

Jonas ir Mary Kazlaus
kai, jų duktė Florens, žen
tas Walter Ewanow ir anū
kai porai dienų buvo išvykę 
plačiau pasižva Įgyti po 
New Yorko valstiją.

Rugpiūčio 24 d. Katrina 
Vaičikauskienė išvyko į 
Lourdes Hospital, 169 Ri
verside Dr. Veikiausiai tu
re s pasiduoti operacijai. 
Linkiu jums, drauge, daug 
ryžto sėkmingai nugalėti li
gą ir sveikai grįžti į na^ 
mus. Ą'

Onyte WellusJ

San Juan, Puerto Rico. 
—Audroje žuvo 13 žmonių. 
Daug,yra sužeistų, daug 
liko benamiais.
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A. BIMBA

Kaip kryžius nusilenkė prieš svastiką?
GVapas iš kataliku bažnyčios istorijos ar

ba perskaičius V. Niunkos “Nuo Vatikano 
pirmojo iki Vatikano antrojo”).

laimėtų, kaltintų popiežių prisidėjimu prie 
karo pralaimėjimo! Tai, ot, girdi, jis ir ty
lėjo, ir nepakėlė protesto balso prieš išsker

Atrodo, kas čia tokio baisaus, kad vokie
tis dramaturgas Rolfas Hochhutas parašė 
pjesę ir ją pavadino “Vietininku” (“Depu
ty”), kad pjesė buvo atspausdinta ir stato
ma scenoje. Juk kasdien sceniniai veika
lai gimsta tiek Vokietijose, tiek kituose 
kraštuose, kurių dauguma “miršta” vos 
spėję pasirodyti. Kodėl apie šią pjesę taip 
plačiai kalbama, ginčijamasi, diskusuoja- 
ma ne tik Vokietijose, bet visame pasau
lyje, o ypač Jungtinėse Amerikos Valstijo
se? Kodėl net pats popiežius Povilas VI 
matė reikalą prieš pjesę ir jos autorių pra
bilti?

Gal todėl, kad pjesės “Vietininkas” au
torius yra senas, užkietėjęs ateistas, kuris 
pasimojo katalikų bažnyčiai suduoti smū-

Nieko panašaus, toliausia nuo to. Pasi
rodo, kad “Vietininko” autorius yra jaunas 
katalikiškos orientacijos dramaturgas ir sa
vo pjesę paskyrė pagerbimui dviejų katali
kų kunigų, kuriuos hitlerininkai nukankino 
viename savo konclagerių.

^adinasi, atsakymo tenka paieškoti pa- 
či6j^ pjesėje. Mat, joje autorius nors la
bai nedrąsiai, tik puse lūpų, primena, 
kad Antrojo pasaulinio karo metu visiškai 
sužvėrėję vokiški naciai ir jų lietuviški, len
kiški, ukrainietiški, vengriški ir kiti paka
likai, taip pat baisiai išsigimę niekšai pa
čioje Vokietijoje bei okupuotoje Lietuvoje, 
Lenkijoje, Čechoslovakijoje ir visur, kur 
tik buvo įkėlę koją, masiniai skerdė, šau
dė, gyvus po žeme kasė, degino pečiuose, 
nuodijo nieko nekaltus civilinius žmones — 
vyrus, moteris, senelius, vaikus, kūdikius, o 
katalikų bažnyčios galva popiežius Pijus 
XII užsikišo ausis ir negirdėjo jų mirties 
agonijoje šauksmo, jų neužtarė, naciškųjų 
bestijų nepasmerkė, pasiskelbė “neitrališ- 
ku”, nes nenorįs užrūstinti nacius ir tuomi 
pakenkti puikiems santykiams tarp hitleri
nės Vokietijos ir katalikiškojo Vatikano! 
Užteko tam katalikiškos orientacijos dra
maturgui tik puse lūpų priminti tą baisų 
istorijos lapą apie katalikų bažnyčios veid- 
menį tose tragiškose žmonijos gyvenimo 
dienose, kad pakiltų ant kojų popiežius ir 
vis^A aukštoji katalikų bažnyčios hierarchi
ją prieš autorių ir jo pjesę.

Bet gal “Vietininko” autorius sugalvojo 
tą baisų kaltinimą prieš popiežių ir katali
kų bažnyčią? Gal buvo kaip tik priešin
gai : gal gi popiežiaus ir katalikų bažnyčios 
hierarchijos atsinešimas linkui milijonų nuo 
nacių rankos ir sužvėrėjimo kritusių aukų 
buvo permirkęs giliausia pagarba ir prakil
niausiu žmoniškumu, gal pats popiežius pa
naudojo visas jėgas ir visą autoritetą na- 

žvėriškumui užstoti kelią, gal gi jis vi
sam pasauliui girdint tą žvėriškumą pa
smerkė ir prakeikė ?

Atsakymą randame dviejuose nepapras
tuose šaltiniuose, būtent: JAV Valstybės 
departamento paskelbtuose oficialiuose 1942 
ir 1943 m. dokumentuose ir Tarybų Lietu
vą*^ 1963 metais išleistoje įžymaus veikėjo 
ir marksisto V. Niunkos knygoje “Nuo Va
tikano pirmojo iki Vatikano antrojo”, kurią 
tik šiomis dienomis gavau progą perskai
tyti.

Ką gi parodo bei pasako Valstybės de
partamento dokumentai? Po ranka jų netu
riu, bet su jų turiniu mus supažindina “The 
N. Y. Times” (birželio 17 d.) pranešime

dimą vien tik žydų šešių milijonų.
Mūsų išvada tegali būti tik viena: Popie

žius Pijus XII ne tiek bijojo, kad po karo 
Vokietija kaltintų jį prie prisidėjimo ją su- . 
mušti, kiek noras padėti hitlerinei Vokieti
jai karą laimėti. Tik taip galima ir reikia 
suprasti katalikų bažnyčios galvos tą kri- 
minališką “neitralumą” linkui nacių teroro.

Baisi istorija

Bet šitą Hochhuto pjesėje primintą tiesą 
apie katalikų bažnyčios galvos “neitralu
mą” linkui nacių siautėjimo ir sužvėrėjimo 
turi savo istoriją, kuri tą jo nusikaltimą 
prieš žmoniškumą padaro dar didesniu. Ir 
štai čia mums šią visą baisią istoriją kuo 
plačiausiai atskleidžia V. Niunka savo vei
kale “Nuo Vatikano pirmojo iki Vatikano 
Antrojo”, kurį su didžiausia nauda turėtų 
perskaityti kiekvienas lietuvis.

Niunka savo knygoje labai aiškiai paro
do, kaip katalikų bažnyčios santykiai su 
naciais keitėsi įvairiais laikotarpiais. Sa
vo laikais, dar prieš Hitlerio paėmimą val
džios vairo į savo rankas, tarp klerikalų ir 
nacių ėjo aštri kova už pozicijas, už galią, 
už viešpatavimą. Katalikų partija, Centru 
vadinama, pati siekė kraštą valdyti, tuo 
būdu Hitlerį laikė nepageidaujamu konku
rentu, hitlerininkus smerkė ir tikintiesiems 
draudė stoti į jų organizacijas. Pavyzdžiui, 
1931 metais katalikų bažnyčios vyskupai 
paskelbė taip vadinamą “ganytojišką laiš
ką”, nukreiptą prieš nacius. Bet dar neiš
aušus 1933 metams tie patys vyskupai, ta 
pati katalikų bažnyčia, jos vadai ir spauda 
pradėjo keisti savo nusistatymą, pradėjo 
giedoti apie bendradarbiavimą su naciais. 
1933 metų sausio 30 d. Hitleris tapo Vokie- 
jos kancleriu ir visa valdžia perėjo į nacių 
rankas. Kovo 23 dieną Vokietijos katalikų 
partija balsuoja už Hitlerio pasiūlytus žvė
riškus fašistinius įstatymus ir savo vado 
Kaas lūpomis pareiškia, kad ji ištiesia ran
ką savo neseniai buvusiems priešininkams 
“tautos išgelbėjimo vardan”. O kovo 28 d. 
Vokietijos katalikų vyskupų konferencija 
“oficialiai paskelbė, kad katalikų bažnyčia 
pakeitė savo pažiūrą į hitlerininkus”

1933 m. birželio 3 d. Vokietijos katalikų 
vyskupai išleido kitą “ganytojišką laišką”, 
kuriame jau tiesiog šlovino hitlerinį režimą 
ir šaukė: “Niekuomet daugiau vokiečių 
tauta nebus nuodijama netikėjimo ir jo su
keliamo nedorovingumo nuodais, niekuomet 
daugiau negręs vokiečių tautai ir jos neža
los baisus bolševizmas, kuris šėtoniškai ne
apkenčia dievo”. Tų pačių metų liepos 
mėnesį hitlerinė Vokietija ir Vatiknas pa
sirašė konkordatą. O 1936 metų gruodžio 
26 d. vyskupai savo “ganytojiškame laiš
ke” sveikino Hitlerį, kad jis, girdi, gina “vo-^ 
kiečių tautą ir visą Vakarų pasaulį nuo bal- 
ševizmo pavojaus” ir pasakė, kad jie “lai
ko savo pareiga visomis jiems prieinamo
mis priemonėmis remti Vokietijos reicho 
vyriausią vadą šioje kovoje” (46-51 psl.).

Na, kaip žinia, tai ir rėmė: visomis prie
monėmis, visomis keturiomis!

Reikia žinoti, kad šis Vokietijos ka
talikų bažnyčios glaudžiausias susirišimas 
su naciais įvyko kaip tik kardinolo Pačelis, 
būsiančio Pijaus XII, komandoje ir vado
vybėje, nes kaip tik jis nuo 1917 iki 1929 
m. buvo Vatikano atstovas (nuncijus) Vo-

iš Washington© ryšium su pasirodymu II 
dokumentų tomo. Sako: “1942 m. diplomati
niai dokumentai jau buvo atidengę tai, kad 
Jungtinės Valstijos, per prezidentą Frank
lin Delano Roosevelto asmeninį pasiuntinį 
Vatikane, prisidėjo prie kitų valdžių ragi
nimo, kad popiežius prabiltų prieš “neap
sakomas baisenybes”, nacių papildytas prieš 
lankus ir kitus žmones, taip pat ir prieš žy- 
dūs”. ,

Kaip žinia, popiežius tų raginimą nepa
kluso, nepaisė, ant jų, matyt, nusispiovė, 
pasiliko kurčias ir aklas linkui tų baiseny
bių !

II tomas, kuriame telpa 1943 metų do
kumentai, pasak “Timeso”, sugrįžta prie tos 
pačios temos ir paduoda prezidento Roose
velto asmeniško atstovo Vatikane Myron 
C. Taylor padėjėjo Harold H. Tittmano su 
Pijum XII pasikalbėjimą, kuris 1943 m. 
birželio 5 d. tęsėsi 40 minučių. Tittmannas 
sako, kad popiežius Pijus XII pasikalbėjimą 
pradėjęs su atkreipimu jo dėmesio į jo, po
piežiaus 1942 m. gruodžio 24 d. išleistą ka
lėdinį laišką, kuriame jis pasmerkė “mark
sistinį socializmą” ir persekiojimą žmonių 
tik už tai, kad jie yra tam tikros rasės bei 
tautos žmonės. Bet jis griežtai atsisakė 
pasmerkti nacius ir jų žvėriškumą. Dar 
daugiau, pasak pranešimo, popiežius sakė, 
kad talkininkai tuos nacių žiaurumus padi
dina, perdeda propagandos sumetimais!

Iš to pasikalbėjimo, pasak “Timeso”, 
Tittmannas išsinešė supratimą, kad popie-

Šimtai tūkstančių Vilniaus, Kauno ir 
Panevėžio miesto gyventojų, daugelis įmo
nių, fabrikų ir priemiestinių kolūkių naudo
jasi Dašavos. gamtinėmis dujomis. Dujotie
kio trasa tiesiama ir į kitus respublikos 
miestus. Netrukus žydrasis fakelas bus už

žius atsisakė pasmerkti nacių piktadarys
tes dėl baimės, kad jeigu jis juos pasmerk
tų, tai paskui, po karo, jei naciai karą pra

degtas Šiauliuose.
Nuotraukoje: tiesiama dujotiekio trasa 

ties Šiauliais.

kietijoje, puikiai suprato visą situaciją ir 
paskui, būdamhs Vatikano valstybės sekre
toriumi, nustatinėjo Vokietijos katalikų baž
nyčiai gaires.

Pagaliau 1939 m., kovo 1 dieną kardino
las Pačelis tampa popiežium—Pijum XII, 
o Hitleris užpuola Lenkiją ir užkuria pa
saulinį karą. Lūpomis žymaus savo vado 
vyskupo Rarkovskio, katalikų bažnyčios 
hierarchija - pareiškia, kad Vokietija’ ka
riauja “dėl savo įgimtų ir dievo palaimin
tų gyvybinių teisių“. O kai hitleriniai plė
šikai pradėjo 1941 m. birželio 26 veržtis į 
Tarybų Sąjungą, pirmiausia Lietuvą paskan
dindami nekaltų žmonių kraujuje, pasak 
Niunkos, “Vokietijos arkivyskupai ir vys
kupai, susirinkę Fuldoje, paskelbė ganyto
jišką laišką, kuriame ragino visus Vokietijos 
katalikus nesigailėti jokių aukų šiame kare, 
nes to reikalaujančios ne tik pareigos savo 
tėvynei, bet ir “šventa dievo valia”. “Mes 
su džiaugsmu sutinkame,—rašė vyskupai,— 
leisti panaudoti vienuolynus ir bažnyčias 
kariuomenės tikslams per visą karo laiko
tarpį” (52-53 psl.).

Ir taip per visą karą popiežiaus Pijaus 
XII komanduojama Vokietijos katalikų baž
nyčia padėjo naciams visuose jų baisiuose 
žvėriškuose darbuose. Todėl už milijonų 
nekaltų žmonių pralietą kraują ima baisią 
atsakomybę visa katalikų bažnyčios hierar
chija, kurios tais žiauriais laikais galva bu
vo popiežius Pijus XII. Jokios pastangos 
iš dabartinės katalikų vadovybės pusės tą 
kruviną istorijos lapą ištrinti bei pamiršti

Antanas Lipčius

Ką dabar mačiau Lietuvoje 
Leningrade ir Maskvoje

Mūsų turistų grupę suda
rė Ona Gricienė, Josephine 
Volungienė, Mary Stasis, 
Motiejus Uždavinis, Napo
leonas Dudonis ir Antanas 
Lipčius.

Atvykę į Leningradą ir 
išlipę iš lėktuvo muitinėje 
pasitikome dokumentų ir 
bagažo patikrintojus. Jie 
draugiškai mus pasitiko. 
Vykome į viešbutį Europa. 
Didelis namas su daugeliu 
kambarių ir visais patogu
mais.

Išsimiegoję''*! š v y k o m e 
miesto pažiūrėti. Gatvės 
pilnos žmonių, judėjimas 
didelis, kaip ir mūsų bile 
didmiestyje. Apžiurę j o m e 
statybą. Nauji namai sta
tomi nuo 5 iki 12 aukštų. 
Namas pastatomas į 30 die- 

"nų ir greitai būna apgy
vendintas. Visur geriausi 
patogumai: krau t u v ė s ir 
valgyklos su amerikonišku 
“self service.” Matėme vi
sur didelę pažangą.

Nuvykome į Lietuvos pa-^ 
rodą, kur buvo išstatyta 
geriausi Lietuvos meninin
kų rankų drožiniai, skulp
tūros, visoki moterų papuo
šalai, ypač gintarai, kurie 
keliauja po visą pasaulį ir 
puošia moteriškių krūtines.

Apžiūrėjome buvusius ca
rų palocius ir jų sostą, taip
gi bažnyčią, kur jie meldė
si. Viskas puikiausiai iš
puošta geriausių pasaulyje 
menininkų. Dabar tos vie
tos rodomos publikai, ir se
kamos gėntkartės matys, 
kaip carai ir kiti parazitai 
seniau gyveno, apsipylę tur
tais, pavergę žmones, ko
votojus už laisvę, pūdydami 
juos kalėjimuose, daugelį 
nukankindami. Dabar tos 
vietos paverstos muziejais.

Apžiūrėjome tas vietas, 
kur leningradiečiai per 900 
dienų gynėsi nuo hitleri
ninkų puolimų. Aiškino 
mums, kaip apsupti lenin
gradiečiai kentėjo, 600,000 
mirė, tarp jų daugelis mo
terų ir vaikų. Tai baisi bu
vo padėtis. Bet leningra
diečiai atlaikė hitlerininkų 
kasdieninius puolimus, ir 
Leningradas buvo išgelbė
tas.

Iš Leningrado vykome į 
Vilnių, kur mus pasitiko 
Laurynas Kapočius su jau
nais darbuotojais. Apsisto
jome naujame Neringos 
viešbutyje, kuriame įtaisy

ti vėliausi įrengimai ir visi 
patogumai.

Vilniuje oras pasitaikė 
vėsokas, bet sausas ir ma
lonus. Apžiūrėję kai ku
rias dirbtuves ir kitas įstai
gas vykome pas savo gi
mines. Aš išvykau į Ra
seinių rajoną. Pasiekęs Vi
duklės miestelį, kurį lan
kiau 1959 m., jau nebega
lėjau pilnai atpažinti. Bu
vęs mažytis miestelis da
bar jau turi 5,500 gyven
tojų. Statyba gana didelė. 
Manau, kad jis išaūgš į di
delį miestą, nes statoma 
trąšų išdirbystė. Pasitei
ravęs apie darbą ir uždarbį, 
sužinojau, kad vyrai ir mo
terys gauna už tą patį dar
bą vienodą mokestį —apie 
90 rublių mėnesiui. Nors 
darbas nelengvas, bet paly
ginamai atlyginimas nema
žas. Darbininkai sako, kad 
galima gerai gyventi, ypač 
iš kaimo atvykusiems.

Tūluose kolūkiuose, kur že
mė prasta, atlyginimai ma
ži. Kolūkiečiai nusiskun
džia, kad jiems sunku vers
tis. Valdžios pareigūnai tai 
mato. Užtai dabar subruz
do statyti trąšų fabriką, 
kad būtų galima per trum
pą laiką ūkius pakelti ir 
ūkio darbininkų gyvenimą 
pagerinti. Nors nemaža 
kolūkiečių skundžiasi dėl 
mažo atlyginimo, bet tuo 
pačiu kartu skundžiasi, kad 
negalima nusipirkti auto
mobilių.

Išvykęs iš Viduklės ėjau į 
savo tėviškę—Liaurus. Už
ėjau į kapines, kur mano 
tėvelis ir brolis Jonas pa
laidoti (brolis mirė praėjusį 
sausio mėn.). Uždėjau ant 
jų kapo gėlių vainiką. Per
žengęs upelį Šilaupę, užsi- 
kopęs ant kalno, nustebau, 
kaip Šilaupes smiltis kasa ir 
veža statybai, o pirmiau tos 
smiltys neturėjo jokios ver
tės, dabar gi tos smiltys sū
nau d o j a m o s kaip brangi 
medžiaga. Taip aiškino ma
no brolio duktė Aldona.

Toliau matosi daug dide
lių pastatų, didelė daugybė 
vištų, vienos rudos, kitos 
baltos kaip sniegas. Aiški
no man, kad šioje vištų fer
moje yra apie 50,000 vištų 
ir netrukus gaus 14,000 viš- 
tukų, kuriuos paauginus 4 
mėnesius išskirstys, gaidu
kus parduoda maistui ir ve
ža miestan, o vištukes pa

nieko nepagelbės. Baisus jos prasižengi
mas prieš žmoniją įrašytas milijonų žmo
nių nekaltu krauju.

Bet su tuo istorija dar nepasibaigė. Ka
talikų bažnyčios hierarchijos nelaimei, po
piežiaus Pijaus XII nelaimei, Hitleris karą 
pralaimėjo. Ką daryti Vokietijos katalikų 
bažnyčiai, visomis priemonėmis jį rėmusiai ? 
Ką daryti popiežiui, neatidariusiam burnos 
prieš nacių žvėriškumus?

Ką gi daugiau darysi: reikia griebtis 
naujos apgavystės. Reikia skaitytis su pa
dėtimi. Reikia vėl keisti gaires. Skaito
me :

1945 m. birželio 2 d., t. y. dar mėnesiui 
nepraėjus nuo hitlerinės Vokietijos kapitu
liavimo dienos, Pijus XII sukvietė kardino
lų kolegiją, kurioje pasakė kalbą apie “ap
aštalų sosto ir Vokietijos nacionalsocialisti
nio režimo santykius”, šioje kalboje hit
lerinio fašizmo vadeivas jis pavadino “šėto
niškais nacionalsocializmo vaiduokliais”, 
kurie atsiteis už jų padarytus nusikalti
mus” (54 psl.).

Kitos tokios veidmainystės gal nebuvo 
mačiusi jokia istorija, kaip šis Pijaus XII 
“atsivertimas” prieš hitlerininkus, kai pa
starieji, kaip kokios pikčiausios gyvatės, 
jau buvo sutraiškyti.

Gerai, kad atsiranda žmonių, kaip Kar
las Hochhuta, kurie nepamiršta žmonijai 
priminti to kruvino, to baisaus iš katalikų 
bažnyčios istorijos lapo. Gerai, kad atsi
randa tokių veikėjų, kaip V. Niunka, kurie 
tą istoriją plačiai ir nuosekliai nušviečia.

lieka kiaušiniams dėti, bet 
už poros metų ir jas mais
tui parduoda.

Grįždami apž i ū r ė j o m e 
Tarybų Sąjungos seostinę 
Maskvą ir tada vykome į 
namučius. Maskvoje pus
ryčius valgėme viešbutyje 
Ukraina, priešpiečius Stock- 
holme, pietus Kopenhagene, 
o vakarienę New Yorke. 
Tai toks greitas keliavimas.

Beje, noriu jums primin
ti, kad Vilniuje susitikau su 
R. Baraniku, taipgi su Chi- 
cagos filmininku Misevi
čium, kuris sunkiai dirba, 
kad su pagalba Lietuvos fil
mininku sukurti gerų filmų. 
Jie siunčia laisviečiams ir 
vilniečiams geriausių linkė
jimų. Taipgi parvežiau iš 
Lietuvos daugelio darbuo
tojų širdingiausių visiems 
linkėjimų ir sėkmių darbuo
tis dėl geresnio visų gyve
nimo.

Noriu priminti, kad sek
madienį, rugsėjo 6, pas Ra
manauskus su daugeliu pa
simatysime ir pasidalinsime 
abelnais įspūdžiais, nes la
bai daug patyrėme ir ma
tėme milžinišką skirtumą, 
padarytą per tuos penke
rius metus, nuo to laiko, 
kai 1959 m. aš ten lankiau
si.

Muzikos margumynai
Įkvėpimas tabletėse

Po Šuberto “Nebaigtosios 
simfonijos” vienas Niujor
ko radijo diktorių pranešė: 
—Jeigu Šubertas būtų ži
nojęs, kad yra tokios stipri
nančios ‘Džeksono’ firmoš 
tabletės—simfonija tikriau
siai būtų buvusi užbaigta.”

•
Apie skonį nesiginčijama

Viename iš paskutinių 
prancūziškojo žurnalo 
(1963) “Iliustracione” nu
merių pasirodė toks skelbi
mas: “Muzikos mokytojas 
ieško muzikiniai talentingos 
draugės, tikslu apsivesti. 
Dėmesin imamos tik Betho
veno muzikos gerbėjos. Gu- 
no muzikos gerbėjos gali 
nesikreipti.”

Plokštelė—sargas
Viena Londono garso įra

šymo studija išleido į rin
ką ilgai grojančią plokštelę 
su tvisto įrašu. Laikas nuo 
laiko įraše pasigirsta žmo
gaus balsas, kuris klausia: 
“Kas ten?” Plokštelės pro
spektas užtikrina: “Pirkite 
šią plokštelę, ir jūs išgel
bėsite savo turtą nuo pasi- 
kėsintojų.”

Reklama
1919 m. Čikagos operos 

i teatre buvo surašomas S. 
Prokofjevo operos “Meilė 
trims apelsinams” pastaty
mas. Šiuo įvykiu susido
mėjo ir “apelsinų karaliai.” 
Vienas iš jų teatro direkci
jai pasiūlė stambią sumą už 
tai, kad jam teatro fojė 
leistų iškabinti plakatą. 
Plakate buvo nupiešti dide
li apelsinai. Apačioje užra
šas skelbė: “šie apelsinai 
įkvėpė I. Prokofjevą. Jis 
vartojo tik mūsų firmos 
vaisius.”

J. Pakalnis

ELEKTRINĖ NOSIS
JAV Chemikų draugijos 

posėdyje G. L. Rozanas in
formavo apie naują prietai
są, imituojantį uoslę. Ore 
esančios lakiosios medžia
gos, ištirpdamos paviršinia
me skysčio sluoksnyje,, vei
kia tuo skysčiu pratekančia 
elektros srove. Autoriaus 
teigimu, prietaisas spirito 
garus užuodžia 100 kartų 
geriau, negu žmogaus no
sis.

Gyvenvietė ant ratų
Tokią gyvenvietę pastatė 

Ukrainoje Donecko darbi
ninkai. Dešimt namelių 
įrengta ant ratų. Viename 
jų bendrabutis, kitame— 
butai, trečiame — valgykla. 
Virtuvėje pastatytos duji
nės virykles, šaldytuvas, in
dų plovykla, maisto paruo
šimo stalai, daržovių sau
gykla. Be to, yra klubas, 
pirtis; centrinė katilinė, ap- 
šildanti visus namelius.

Ši bandomoji kilnojamo
ji gyvenvietė labai patogi 
statybininkams, d i r b a n- 
tiems tolimuose rajonuose.

TUNISIJOJE BUS 
KRUPPO ĮMONĖS

Tunis. — Tunisijos vy
riausybė susitarė su Vaka
rų Vokietijos didžiąją F. 
Kruppo kompanija, kad ji 
prie didžiulio Bizertos eže
ro pastatys įvairių fabrikų.

Šią vasarą Kazys ir Elena Vasiliauskai grįžo iš JAV į Lietuvą 
gyventi. Nuotraukoje (iš kairės) : J. Misevicia, K.

Vasiliauskas, E. Vasiliauskienė; toliau stovi 
niujorkiškis Valys Bunkįus.

3 gusi. Laisve (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) L 1964
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PITTSBURGH^
J. A. Bekampis .

Mano atsiminimai iš Lietu vos ir 
1905-1907 metui revoliucijos

Gimiau 1889 metų gegužės 25 diena 
Jankų kaime, Višakio Rūdos parapijoj, 
Suvalkijoj. Tėvo vardas Juozas Moc- 
kaitis, motinos — Ona Baltrušaitytė, iš 
Zaleblėkių k., Griškabūdžio parapijos.

Jankų kaime buvo 8 ūkininkai, kurie 
1895 metais pasidalino į viensėdžius. Vi
si buvo paprasti kaimietiški žmonės, 
dirbo sunkiai, pasidarydami sau gyveni
mų.

Tėvai buvo religingi, ypatingai moti
na. Jos brolis Jonas Baltrušaitis buvo 
kunigu-vikaru Garliavos parapijoj. Dė
dė kunigas retkarčiais atvažiuodavo at
lankyti tėvus. Tai buvo paprastas, šir
dingas žmogus, nė kiek nesididžiavo, kad 
jis yra kunigas. Jis buvo pabaigęs Vei
veriuose mokytojų seminariją, tai tam 
tikrą laiką mokytojavo ir tik vėliau pa
sidavė į Seinų seminariją, ir kada buvo 
įšventintas į kunigus, tada jau buvo apie 
30 metų amžiaus.

Nors jis buvo kunigas, bet buvo libe
rališkų pažiūrų, ir kada užėjo 1905 me
tų revoliucija, vieną kartą jis aukojo 
man 10 rublių, kad tuos pinigus perduo- 
čiau Socialdemokratų partijai, taip pat 
davė man brauningą, sakydamas: “Štai, 
aš duodu jums revolverį, kad galėtumė
te atsiginti nuo chuliganų.” Tais laikais 

• šis kunigas buvo didelis caro valdžios 
priešas.

Tėvai užaugino 5 vaikus. Vyriausia 
buvo Petronė, Bronius, Juozas, Marijo
na, aš, Antanas, buvau jauniausias. 
Abudu tėvai mokėjo lietuviškai skaityti, 
bet rašyti tai nemokėjo.

Trūkumais gyvenime niekados tėvai 
nesiskundė. Pinigų jiems niekados ne- 
stokavo. Dažnai atsilankydavo ūkinin
kai ir iš tolimesnių kaimų su prašymais 
paskolinti jiems pinigų, ir daugelis jų 
gaudavo pasiskolinti.

Kadangi tėvai turėjo pinigų, tai jie 
norėjo kurį nors iš vaikų išleisti “ant 
kunigo.” Tai buvo jų didžiausias troš
kimas. Abudu vyresnieji broliai neturė
jo noro mokytis. Tėvai labai norėjo iš
leisti ant kunigo brolį Bronių, bet jis vi
sai nenorėjo mokytis. Būdavo tėvas nu
veža jį į Višakio Rūdos mokyklą, o 
jis už kelių dienų ir pareidavo namo. 
Ko nedarė tėvas su Broniumi, bet pri
versti mokytis negalėjo, ir tiek. Taip 
vyresnieji broliai ir pasiliko bemoksliai. 
Bronius vėliau pramoko skaityti lietuviš
kai, o rašyti tai mažai pramoko. . •

Raštingumu, mokslingumu Jankų kai
mo gyventojai negalėjo pasirodyti. Skai
tyti lietuviškai kai kurie mokėjo, bet ra
šyti tai mažai kas galėjo. Ir niekas iš 
jaunuolių, bent tuo laiku, kada mes ap
leidome Jankus, nelankė mokyklos.

Kada broliai nenorėjo mokytis, tai 
tėvai dėjo visą viltį ant manęs; raminosi, 
kad aš tai jau tikrai būsiu kunigas. Tė
vai, ta viltimi vadovaudamiesi, buvo man 
labai geri. Aš buvau jų mylimiausias 
vaikas. Manęs nebardavo, stengdavosi 
viskuo mane patenkinti. Ypatingai tė
vas mane labai mylėdavo, Jis visur va
žinėdavo ir visados kartu ir mane vež
davosi, o man tai patikdavo su juo va
žinėti, nes išvažiavus visados gaudavau 
saldainių, pyrago, beigelių ir daug kitko. 
Visados linksmai ir smagiai praleisda
vau laiką.

Višakio Rūdos mokykloj
Artinosi laikas (1898 metais) man eiti 

į mokyklą, nes buvau aštuonerių su puse 
metų. Tėvas turėjo surasti man vietą, 
kur aš galėjau gyventi, nes mums iki 
Rūdos buvo 7 varstai. Tokia vieta buvo 
surasta pas Šileiką, ir rudeniop, prasidė
jus mokslo sezonui, pradėjau lankyti 
pradinę mokyklą, kurioj, mokytojavo 
Paltanavičius. Tai buvo diktokas, gra
žiai nuaugęs, simpatiškas žmogus; jis 
man patiko. Mokytis aš mėgau ir moks
las man sekėsi. Nors aš buvau padykęs, 
bet bandžiau būti geras ir visados klau
siau mokytojo, nes jis padarė ant. ma
nęs įtekmę, ir bijojau, kad jis nepasta
tytų manęs kur nors mokyklos kampe 
stovėti iškeltomis rankomis. Aš bet ko
kios baudos bijojau, nes man atrodė, kad 
net kąks baudimas reiškė didelį prasi
žengimą.

Iš pradžių , rudenį, kada būdavo gra
žus oras, tai pėsčias pareidavau namo, 
o pirmadienį* tėvas anksti atsikeldavo ir 
atveždavo mane į Rūdą. Bet užėjus žie
mai, kada buvo šalta ir daug sniego, tai 
namo jau neidavau ir tėvai šeštadieniais

parsiveždavo namo, o pirmadieniais vėl 
atveždavo į Rūdą. Kartą kely tėvas 
papasakojo man, kad jis nupirko Kati
lių kaime, Sintautų parapijoj, nuo Va
laičio didesnį ūkį. Jankų kaime, kur mes 
gyvenome, žemė nebuvo pergeriausia, 
nes arčiau miško daug žemės buvo smė
lynas, tai tėvas buvo vis nepatenkintas, 
kad javai gerai neauga, tai jis vis ieško
jo nusipirkti ūkį kitur, kur žemė ge
ra, derlinga. Tokia proga tėvui dabar 
ir pasitaikė. Jis man sakė: “Dabar, 
vaikeli, turėsime didelį puikų ūkį, kur 
galėsime geriau gyventi.” Tėvas, kada 
nusipirko Katiliuose kitą ūkį, tuo pačiu 
kartu pardavė Jankuose savo ūkį. Tėvai 
Jankus apleido anksti 1899 metų pava
sarį. Mane paliko gyventi, kad mokslas 
nesutrukdytų, Rūdoj pas Šileikus. 
Persikrausčius į naują vietą, juos už
puolė didelė darbymetė, tai tėvas pas 
mane atvažiavo tik mokyklai užsidarius 
ir parsivežė į naują vietą.

Katilių kaimas
Nors aš menkai nusimaniau apie ūki- 

ninkystę, bet kada tėvas parsivežė mane 
į naują gyvenvietę, į Katilius, tai nauja 
vieta padarė į mane gilų įspūdį. Trobos 
didelės ir jų daugiau negu Jankuose. 
Kiemas taip pat labai didelis, o vidury 
kiemo šulinys su aukšta svirtimi. O kas 
daugiausia nustebino, tai sodas. Koks 
jis didelis ir gražus, pilnas visokių vais
medžių: vyšnių, slyvų, agrastų, obuolių, 
kriaušių ir visokių rūšių uogų. Sode, 
netoli vartelių, buvo gyvenamasis na
mas. Namas ilgas ir gražus, su dviem 
galais, vidury priemenė, kuri pertverta 
ir antroj pusėj kuknia. Dešinėj buvo 
didelis kambarys ir pasieny stovėjo ilgas 
stalas, prie kurio buvo pastatyti suolai. 
Prie stalo galėjo susėsti apie tuzinas 
žmonių. Iš priemenės kairėj buvo du
rys, kurios vedė į seklyčią, kuri buvo 
pertverta į du kambarius. Vienas kam
barys buvo baliavojimui, o kitas—mie
gamasis. '

Tame sode buvo didelis namas, vadi
namas klėtis.

Sodas buvo šthkietais aptvertas. Sode, 
šalia namo, buvo didelis prūdas, kuriame 
plaukiojo antys ir žąsys.

Aplink trobas ir sode daug mažesnių 
ir didelių visokių rūšių medžių — taip, 
kad iš toliau sunku buvo pastebėti tro
bas. Visa gyvenvietė aptverta tvora.

Labiausiai į akį metėsi du dideli aukš
ti medžiai — vienas prie kluono, o kitas 
už klėties, gale sodo. Tai buvo du mil
žinai ąžuolai. Viename jų garniai buvo 
susikrovę lizdą ir kiekvieną vasarą par
lėkę užsiaugindavo garniukus.

Tuokart, eidamas dešimtus metus, ne
turėjau jokio supratimo, kas yra dar
bas, kas yra gyvenimas. Gyvenime ne
turėjau jokių privalumų. Niekas manęs 
nekontroliavo, niekas man nieko nesakė. 
Niekas man nerūpėjo. Buvau laisvas, 
kaip ore skrajojus paukštelis. Man čia 
buvo smagu ir linksma gyventi.

Naujoj vietoj apsigyvenus, tėvo va
žinėjimas nutrūko ir man nebuvo pro.- 
gos su juo kur nors išvažiuoti. Už ke
leto savaičių parvažiavus iš Višakio Rū- 

‘ dos mokyklos, vieną sekmadienį tėvas 
nusiveža mane į Griškabūdį ir po mišių 
nueiname į mokyklą pas mokytoją Gylį. 
Nors mums į Griškabūdį buvo tik 2 vars
tai ,o į Sintautus 8, bet Katilių kaimas 
prigulėjo prie Sintautų parapijos, tai 
tėvas prašė Gylį, gal būtų galima priim
ti mane į Griškabūdžio mokyklą. Moky
tojas sutiko su tėvo prašymu. Kada ta
pau priimtas čia į mokyklą, tai/tėvas 
prašė Gylį, kad priimtų mane .pas juos 
ir gyventi, nes viename namo gale buvo 
mokykla, o kitame gale gyveno Gylis. 
Gylis ir su tuo sutiko. Viskas išėjo pa
gal tėvo planą, ir aš^buvau patenkintas, 
kad sekamą rudenį galėsiu eiti į mokyk
lą ir gyvensiu dar pas profesorių.

Kadangi mes gyvenome netoli nuo 
Griškabūdžio ir buvau laisvas nuo vi
sokių pareigų, tai motina mane dažnai 
siųsdavo į bažnyčią melstis, nes tėvai 
auklėjo mane katalikiško j-dvasipj ir da
rė viską, kad tik aš eičiau į mokyklą. 
Tėvai vis sakydavo: “Sūneli, kai tik tu 
pabaigsi pradinę mokyklą, tada turėsi 
eiti į progimnaziją ir, pabaigęs keturias 
klases, turėsi važiuoti į Seinus mokytis 
ant kunigo.” ■ ,

.(Bus daugiau);

(Pabaiga) '

Gal nė vienas nepagalvo
jate, kiek to plieno suvar
tojama. Aš jums pasaky
siu. Tik vien mūsų šalyje 
per metus jo padaroma ir 
suvartojama virš šimto mi
lijonų tonų. Na, tai kiek gi 
yra šimtas milijonų tonų? 
Ogi va kiek: jei iškastum 
ežerą dviejų angliškų mylių 
ilgio, vienos mylios pločio ir 
dešimties pėdų gylio, tai tas 
ežeras būtų pilnas lydyto 
plieno; jei tiestum geležin
kelio bėgius į Mėnulį, tai 
tie bėgiai pasiektų Mėnulį 
ir kitu ruožtu sugrįžtu at
gal į mūsų planetą; jei ties
tum geležinkelio bėgius ap
link mūsų žemės rutulio 
ekvatorių, tai jais apvynio
tum dvidešimt kartų mūsų 
žemės rutulį. Tai va, kiek 
pagaminama plieno per me
tus tik vien Jungtinėse Vals
tijose. Pittsburghas vienas 
pagamina daugiau kaip 
ketvirtadalį viso to plieno. 
Plieno ir anglies tonažas, 
plukdomas Pittsburgho 
upių vandenimis, viršija Pa
namos ir Suezo kanalų to
nažą kartu sudėjus.

Plienas, plienas, plienas! 
Tiek jis mane sužavėjo ir 
taip susimąsčiau skaičiuo
damas jo kiekius, kad Mari
jona pamanė, jog malo gal
va pilna akmenų —• o gal 
plieno gabalų.

Po saulėleidžio grįžom 
pas Edvardą į McKees 
Rocks. Buvau pavargęs. 
Net ir vakarieniaujant apie 
plieną jau nieko neminėjau. 
Tačiau užmigęs sapnavau, 
kad lydytą plieną gėriau, 
jame maudžiausi ir lydyto 
plieno ežere auksines žuvy
tes meškeriojau plieninė
mis meškerėmis.
O kaip plieno darbininkai?

Plienas tai plienas, na, o 
kaipgi plieno darbininkas? 
Nesigilinsiu į plieno darbi
ninkų kovas už geresnį bū
vį. Jos buvo žiaurios. Skai
tykit Antano Bimbos raštus 
apie darbo žmonių kovas 
už šviesesnį rytojų. Tačiau 
pora dalykėlių unijų reika
luose man atrodo migloti. 
Kodėl mažiau nei ketvirta
dalis Amerikos darbininkų 
neorganizuoti, ir kodėl jie 
neturi savo spaudos?

Amerikos darbininkas na
gingas, darbštus ir išradin
gas; bet organizacijos ir 
spaudos reikaluose jis glu- 
šas. Jis prilydo ežerus plie
no, priaugina kalnus kvie
čių, pridaro milijonus auto
mobilių, bet laikraščio pasi
rašyti nemoka. O kas gi 
gins darbo žmogaus reika
lus, jei ne darbininkų spau 
da? Jei jis mano, kad kapi
talistinė spauda gina jo rei
kalus, jis yra tikriausias 
avingalvis.

Čia, Pittsburghe, man pa
kliuvo į rankas “Steel La
bor” laikraštukas, United 
Steel Workers of America 
unijos organas. Tos unijos 
prezidentas yra David J. 
McDonald. Plieno darbinin
kų unija yra šimtatūkstan
tinė. Jos prezidentas bai
gęs universitetą ir net ga
vęs diplomus iš keleto kitų 
univeršitetų. Rodos, turėtų 
mokėti parašyti darbinin
kišką laikraštį, būtent ko
voti už išvystymą darbinin
kiškos'spaudos. Bet jis to 
nedaro. Nelabai ir savo 
uniją ugdo nariais.

“Steel Worker” — dvide
šimties puslapių mažo for
mato mėnesinis laikraštu
kas. Šimtai tūkstančių plie
no unijistų galėtų palaikyti 
dieninį laikraštį -dvigubai

didesnį. Be keleto rimtes
nių straipsnių, ten nieko 
svarbesnio ir nesimato apie 
unijos ugdymą nariais ir 
darbo žmonių reikalus. 
Diplomų gavimas, kermo
šiui, viešnagės konvencijo
se — tai ir viskas. Deja, 
pirmame puslapyje (už lie
pos mėnesį) “Steel Worker” 
talpina lyg tai plieno dar
bininko dieno tvarkį:
THE GRINDING MONSTER

/

Clean, ready for the grind
I dash 

Through early golden rays,
Into thundering 

Dim, foul tunnels.
Sucked into steel jaws 

I stand upheld 
By walls of human flesh. 

Here I meet the workers 
of our city 

And hear the tongues 
lof all my nations 

And snatch a broken tale 
Of woe and laughter.

Steel against steel— 
My head is pierced 

With sounding daggers 
Until the human Wave 

Carries me onto city streets.
—Henry Percikow

Čia kalbama apie tamsius 
nešvarius tunelius, apie gal
vą varstantį plieno bildesį. 
Bet visame laikraštuke nie
ko neprisimenama, kaip ap
šviesti ir išvalyti tuos ne
švarius tunelius, kaip padi
dinti dirbtuvę, kad darbi
ninkai nebūtų ' sukimšti į 
gyvą žmogienos sieną. Gal, 
automatijai siaučiant, bijo
ma užrūstinti darbdavį. Gal 
darbo neteksi, jei apie to
kius dalykus kalbėsi.

Pas mano švogerį Edvar
dą McKees Rocks užėjo jo 
posūnis, 35 metų, cemento 
gamyklos darbininkas. Jų 
ten dirbę 125. Dabar, ga
myklą suautomotizavus, be
likę tik 65 darbininkai. Su 
kitais ir jį atleido. Jis turi 
penketą vaikučių, nuo dvie
jų iki trylikos metų am
žiaus. Jau keturi mėnesiai 
kai ieško darbo ir negauna. 
Motinos namely gyvenant, 
su nuoma gal ir nėra tokia 
didelė bėda. Bet iš ko pra
simaitinti septyniems?

Automatija cemento pra
monėje. Ji nemažesnė ir 
plieno, ir anglies, ir kitose 
pramonėse.

McKees Rocks
Jau gana apie Pittsbur- 

ghą, prisirašė perdaug. 
Prieš išvažiuosiant reikia 
žodį tarti ir apie McKees 
Rocks, kur gyvenau apie 
savaitę laiko. Tai miestelis 
užsirioglinęs ant uolos pie
tiniame Ohio upės krante. 
Gatvės baronkomis raitosi 
apie kalnus ir lyg ožkos šo
kinėja per duburkius ir 
kalnelius. McCoy Rd., kur 
mes gyvenam, raityta aukš
tyn, žemyn ir į šonus, raito
si apie kalną. Įkalnės pu
sėje namukai, pasturgalius 
subedę į kalną, laikosi kiek 
galėdami, kad nenuriedėtų į 
griovį. Gatvės pakalnės šo
ne jie stovi uodegomis atsi
rėmę į pakalnę.

Edvardo namukas pen
kių kambarių; dar naujas 
ir gana moderniškas. Ten 
mums buvo patogu praleisti 
keletą dienų, tik reikėjo 
saugotis išeinant į gatvę, 
kad automobilis nepagautų/ 
Gatvė siaura ir namukas 
arti prie kelio.

Liepos 11-ą švogeris už- 
vežė mane į vieną lietuviš
kų klubų, rodos, apie 3551 
Carson Rd. Na, ką gi, sve
čiai didžiumoj’ kitataučiai, 
taip vadinami socialiniai 
nariai. Klubo patalpos ne
blogos. Baras pilnas. Už 
baro štarkus apie 50 metų 
vyrukas, kurį draugai va
dina Tubby.'Iš kalbos pa

žinau, kad jis yra Amerikoj 
gimęs ir augęs. Bet lietu
viškai kalba gražiai.

Jis skundėsi, kad anas 
klubas (aš neišsiklausiau 
vardo, nei ano, nei šio klu
bo) nelabai mus “laikina,” 
nes čia, jie sako, yra pora 
bolševikų, bet ne visi jie su 
ragais. Aš juos “laikinu.”

Aš jo nuomonei pritariau. 
Toliau jis man pranešė, kad 
praėjusią savaitę atsibuvę 
New Yorke Meno Sąjungos ! 
ir Darbininkų Susivieniji-1

Demokr. partijos kandidatų 
labai dideli pasižadėjimai

Atlantic City, N. J.—De- daug konkretaus bei ap- 
mokratų partijos suvažiavi- čiuopiamo tepasakė. Di
mas baigėsi su ketvirtadie- j džioji kalbos dalis susidėjo
nio vakarine sesija, kurioje 
nominuoti kandid a t a i — 
Lyndon B. Johnson ir Hu
bert Humphrey pasakė la
bai karštas priėmimo kal
bas. Pirmiausia kalbėjo vi
ceprezidentu nominu o t a s 
Humphrey. Reikia pasaky
ti, kad Humphrey yra ne 
tik gudrus politikas, bet ir 
smarkus kalbėtojas. Jis di
džiausią dalį savo kalbos 
pašventė pliekimu Respub
likonų partijos kandidato 
Goldwaterio. Labai efektin
gai jis parodė, kad būda
mas senatoriumi Goldwate- 
ris kalbėjo ir balsavo prieš 
visus sumanymus, kurie 
naudingi Amerikos žmo
nėms. Pav., jis balsavo 
prieš Civilinių teisių bilių, 
prieš Karo skurdui bilių, 
prieš medicininį aptarnavi
mą senų žmonių, prieš tak
sų numušimą ir tt. Kiek
vieną kalbėtojo aštresnį iš
sireiškimą prieš Goldwate- 
rį demokratiška publika ly
dėjo garsiais aplodismen
tais.

Po Humphrey nominaci
jų priėmimo kalbos kalbėjo 
Johnsonas. Jis irgi kalbėjo 
gana efektingai. Jis kėlė ir 
gyrė Demokratų partijos 
valdymo rekordą nuo pre
zidento Roosevelto, per 
Trumaną ir John Kennedy 
iki šių dienų, jam paėmus 
vairą į savo rankas. Joks 
kitas Kongresas nedavęs 
tiek daug gerų, naudingų 
įstatymų, kaip dabartinis. 
Pagyrė ir respublikonus, 
kurie padėjo demokratams 
įuos įstatymus pravesti. 
Didžiavosi apsiginklavimo i 
išaugimu. Bet sakė, kad su 
ta baisia apsiginklavimo jė
ga reikia elgtis atsargiai, 
kad reikia siekti išlaikymo 
pasaulinės taikos. Sveikino 
susitarimą su Tarybų _ Są-, Jcalvma
junga uždrausti atominius• nlHCllKOS JSdKyilia
bandymus, pažymėdamas, 
kad tą sutartį jau užgyrė 
net 100 valstybių. Kalbėjo 
apie pastarųjų ketverių me
tų didelį ekonominį pakili
mą, bet taipgi ragino kovoti 
prieš esantį skurdą. Karas 
prieš skurdą turįs būti lai
mėtas ir būsiąs laimėtas. Jo 
vadovaujama valdžia siek
sianti aprūpinti visus ame
rikiečius tinkama pastoge.

Prezidentas smarkiai- pa
smerkė ir kritikavo tuos, 
kurie nori pasukti istorijos 
ratą atgal, arba palikti 
taip, kaip yra. Jis ragino 
žiūrėti į ateitį, į naują ir 
geresnę ateitį. Pasisakė už 
lygias teises visiems ir rei
kalavo kiekvieną žmogų, 
neatsižvelgiant į jo odos 
spalvą bei religiją, spręsti 
kaipo žmogų.

Reikia pasakyti, kad pre
zidentas savo kalboje ne

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., rugsėjo (Sept) 1,1964

mo “mitingai.” Aš jam pa
reiškiau, kad ir apie tuos 
“mitingus” girdėjau, ir ap
gailestavau, kad juose ne
galėjau dalyvauti. Taipįf 
išsiskyrėm su Tubby, į di
desnę pažintį nesuėję.

/

Rytojaus diena—lietingas 
sekmadienis. ' Taip ir pra
leidome dieną šnekučiuoda
miesi ir ilsėdamiesi namie.

Pirmadienį, liepos 13 d., 
anksti rytą važiuojam į 
New Yorką pas kitą švo
gerį, kuris gyvena nelabai 
toli nuo Pasaulinės parodos. 
Gal teks ir ten užeiti.
Pittssburgh, Pa., 1964—7—12

džioji kalbos dalis susidėjo 
iš pasižadėjimų ir prašymo 
talkos sukurti “naują, dide
lę visuomenę”, žinoma, ka
pitalistinę visuomenę su vi
somis jos išnaudojimo ypa
tybėmis.

Beje, įdomu ir tas, kad 
visoje savo kalboje Demo
kratų partijos kandidatas į 
prezidentus . prezidentas 
Johnsonas nepaminėjo nei 
komunistų, nei komunizmo, 
nebaugino komunizmo bau
bu. Aišku, jog toks Johnso- 
no “neapsižiūrėjimas” labaį 
nepatiko ne tik respubliko
nams, bet ir reakciniams 
demokratams. Veikiau s i a 
už tai jis bus smerkiamas ir 
kritikuojamas. Pamatys i - 
me. Tuo tarpu suvažiavi
mas, kiek galima spręsti, 
prezidento kalbą priėmė la
bai šiltai. v1
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Svarbūs atradimai prie 

Gedimino kalno
Vilnius. — Arti galerijos 

sienos tranšėjoje surastos 
XVII šimtmečio jnonetos, 
kokliai iš XVI—XVII šimt
mečio, indų šukės ir kt.

Betgi svarbiausia, ka<A 
per šiuos kasinėjimus ati
dengta dar viena paslaptis. 
Giliau, apie 4—4.5 m. gylyje 
atkasta XIII—XIV amžiaus 
pradžios, o gal dar ir anks
tyvesnių laikų, medinių pa
statų liekanos — grindy^, 
sienojai, o kitoje vietoje — 
kiti mūrinių pastatų pama
tai. Kai kurie surastieji 
daiktai bus ištirti ir per
duoti LTSR Mokslų akade
mijos etnografijos-istorijos 
muziejui. Pilies pastatų pa
matai, jau dabar apžiūrimi, 
bus tiksliai aprašyti.

Bolivija išpildė

Havana. —Gautas prane
šimas, kad Bolivija nutaaį 
išpildyti Jungtinių Valstiją^ 
įsakymą ir sutraukė diplo-A 
matinius ryšius su Kuba. 
Jeigu ji to būtų nepada
rius, tai būtų nebetekus 
Amerikos ekonominės ir fi
nansinės paramos. Sakoma, 
kad valdžia labai nenoro
mis sutiko tai padaryti.

Vadinasi, dabar tik Mek- - 
sika ir Urugvajus tebepa
laiko diplomatinius ryšius 
su Kuba. Aišku, kad ir ant 
jų JAV padarys didžiausią 
spaudimą tuos ryšius nu
traukti.

Tokio. — Japonijos valy 
džia sutiko leisti Amerikoj 
atominiams submarinamŽ 
apsistoti Japonijos uostuo
se. Prieš tokį valdžios žygį 
labai protestuoja Japonijos 
liaudis.



Yucaipa, California
Būsimas parengimas

i Kadangi ši vasara nepa
prastai kaitri, todėl mūsų 
organizacijos ir pramogo
mis mažai rūpinasi. Vasa
ros laiku salėj e lyg ir nepa
togu ką nors rengti, o vie
tovių piknikams nėra tin
kamų. Gal rudenį pradėsim 
daugiau ką veikti.

Teko nugirsti, kad spar
čiai ruošiasi duoti pramogą 
rugsėjo 6 d., su pietumis, 
šokiais ir žaidimais. Įvyks 
Community Club salėje, 
35319 Aive. H ir Bryant St.

Į komisiją įeina sumanios 
šeimininkės, todėl galima 
tikėtis, kad viskas bus ge
rai prirengta, ir visi atvykę 
būsite užganėdinti. Rengė
jai visus kviečia iš toli ir 
arti atsilankyti sekmadienį 
(prieš Darbo šventę) apie 
12 vai. pietų., o salė visa

dos atdara anksti, tai vidu
je, ar lauke, galima pasikal
bėti^

Ligoniai
Jau kelios savaitės sun

kiai serga Marijona ^Įack- 
Meškauskienė. Ji yra už
gauta sunkaus paralyžiaus. 
Išbuvus porą savaičių ligo
ninėje, jau randasi namie, 
bet sveikata mažai tesustip- 
rėjo. Gaila mūsų kaimynų. 
Antanas labai susirūpinęs 
ligonės sveikata.

Jonas žekas irgi buvo li
goninėje, dabar gydosi na
mie, bet po daktaro priežiū
ra. Gaila gero draugo.

Antanas Januš a u s k a s 
dar sunkiai serga savo na
muose. '

Svečiuojasi
Neseniai išvyko orlaiviu 

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Teresei Šaulinskas
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui 

’ ir visiems giminėms.
Velionė buvo LDS 5 kuopos narė. X

—LDS 5 kuopos nariai 
ir valdyba.

•y

PHILADELPHIA, PA.

Minis

Jonui Shuipiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, 

sūnums ir visiems giminėms.
Velionis buvo LDS 5 kuopos narys.

—LDS 5 kuopos nariai 
ir valdyba.

fe >

Liūdnas Prisiminimas

GILMANTON, N. H.

Jonas Waisnoras
Mirė Rugsėjo-Sejitember 3, 1960

Su liūdesiu prisimenam savo mylimą brolį, 
J buvusį Pirmojo pasaulinio karo veteraną. Jau 
j ketveri metai kai mirtis atskyrė jį nuo mūsų. 
’^Ilgai jis pasiliks mūsų mintyse.

Marijona ir K. šlaitai 
sesuo ir švogeris

į Wisconsin valstiją Juozas 
Dementis pas savo sūnaus 
šeimą pasisvečiuoti. Ten 
pabuvęs žadėjo sustoti Chi
cago je ir dalyvauti. “Vil
nies” piknike. Vėliau grįš į 
Redlands.

Juozas Ginius irgi jau 
pasirengęs skristi į Cleve- 
landą pas sūnų ir aplankyti 
senus pažįstamus. Jegu lai
kas pavelys, mano aplanky
ti ir Floridą. Jis ten turi ne 
tik savo giminių, bet ir šim
tus pažįstamų.

Tuo laiku Yucaipoje sve
čiuojasi Marytė Baltuliony- 
tė iš San Francisko, vieši 
pas dd. Pukius. Marie par
davė savo gražinimo salio- 
ną, dabar liuosa nuo darbo, 
už tai šią vasarą gavo pro
gą plačiai visur paviešėti.
Apsilankius San Francisco 

apylinkėje
Kadangi mes esam gyve

nę San ' Francisco mieste, 
ten įsigiję daug draugų, to
dėl visados akvata mus vi
lioja aplankyti tą apylinkę 
ir pamatyti draugus ir pa
žįstamus.

Pradžioje rugp. mėn. nu
vykome ir gavome progą 
dalyvauti jų piknike Los Al
tos pas d. Mijats ir su dau
geliu dalyvių pasimatyti. 
Dalyvavo iš plačios apylin
kės draugų, sykiu dalyvavo 
ir d. E. Custer, clevelandie- 
tė, kuri dabar gyvena Mill 
Valley, Calif. Matėsi visi 
gerai nusiteikę ir linksmus, 
tik draugė Marijona Ginai- 
tienė buvo liūdesyje, nes tik 
neseniai buvo gavus laišką 
iš • Lietuvos, kad mirusios 
jos sesuo ir sesutės duktė.

Rengėjos, matyt, sunkiai 
dirbo, ir teko nugirsti, kad 
padarė dėl pažangiųjų laik
raščių visą šimtinę. Taipgi 
padaryta antra šimtinė dėl 
Ateivių Gynimo reikalų. 
Auka d. Erikos Winup. Tai 
garbė jums, rengėjai, už to
kį x didelį triūsą. Iš Vyrų 
daug dirbo J. Ginaitis.

Demonstracija už taiką
Diena vėliau po sanfran- 

ciskiečių parengimo, įvyko 
San Francisco Union aikš
tėje masinė demonstracija 
ir prakalbos už taiką. Buvo 
gabių kalbėtojų ir priimta 
rezoliucija ir siųsta į Wash- 
ingtoną \ kaipo protestas 
prieš" militarinius veiksmus 
nuo tos kolonijos kovotojų 
už įtaiką. Kalbėtoja ragino 
piliečius siųsti daugiausiai 
protesto telegramų savo at
stovams ir senatoriams, pa
reikšti, kad mes nenorim 
karo. Užbaigoje visi de
monstratyviai nuėjo pas 
Western telegramų raštinę 
ir veik visi rašė ir siuntė 
protesto telegramas prezi
dentui Lyndon Johnsonui ir 
Kalifornijos atstovams.

Alvinas

Nuo redakcijos. Prašome 
atleisti, kad korespondenci
ją žymiai sutrumpinome. 
Mums atrodo, kad smulk
menomis apie lankymąsi 
pas daugybę draugtj laik
raštyje vietą užimti nerei
kėtų. Juk turime daug 
svarbesnių reikalų. Ten ant 
vietos padėkojote drau
gams ir užtenka.

St. Petersburg, Fla.
Lietuviai pažangiečiai čia 

apšvietos reikalą stato pir
miau visko. Štai jau ar
tėja “Laisvės” ir “Vilnies” 

! vajai. Reikės tiems laik
raščiams paieškoti naujų 
skaitytojų ir ištiesti jiems 
ne tuščią ranką, bet po gau
sią įteikti auką, kad ga
lėtų finansiškai sustiprėti, 
gyvavimą pratęsti šiais 
brangumo laikais. Tad 
pramogų komisija stvėrėsi 
už didelio darbo ne juokais. 
Neveltui rugpiūčio 22 d. 
parengimą visais garais 
garsino, iš peties ir iš šir
dies ruošė, kad jis būtų na
šus, kad susidarytų gauses
nė laikraščiams fondo da
lis.

Dėl to įvykęs parengimas 
parodė, kad nemenkai su
traukta žmonių ne vien vie
tinių, artimos apylinkės, bet 
ir iš tolimesnių miestų sve
čių ir viešnių buvo. Ma
tėsi graži grupė draugų ir 
draugių iš Miamio ir iš ki
tur.

Ši šauni pramoga buvo 
surišta su Jono ir Antani
nos Kelly žymiomis auksi
nėmis vedybų sukaktuvė- 

Imis. Tie du draugai skyrė 
gražią sumą pinigų LLD 
45 kuopai, kad jiems būtų 
leista proga atžymėti jų 
auksinį jubiliejų, kas labai 
gražiai ir pavyzdingai įvyk
dyta. Kalbama, kad jubili
atai pasitenkinę jiems pri
taikyta programa ir daly
viai linksmai praleido laiką.

Pirmininkaujaht Adelei 
Pakalniškienei, skaityti ei
lėraščiai, sakytos kalbos 
linkint viso gero sulauku
siems tokio garbingo jubi
liejaus ir gražaus pragy
vento amžiaus. Programa 
baigta masiniu dainavimu.

Antaninai ir Jonui Kelly 
didelis dėkui už gražią au
ką. Kuri kita pora tokį pat 
atžymėjimą ruoš su kuopos 
parama? O tokių pramogų 
laukiančių yra daug, visi jų 
laukia.

Pravartu pažymėti sve
čius iš toliau. Ig. Urbonas,

K. Aleksynas Ir Jo sesuo M. 
Aleksynienė, A. Bečienė, 
M. Balzar ir Danis iš Mia
mio, kuriuos mes vadiname 
susiedijos miesto žmonėmis. 
Ig. Urbonas pranešė, kad 

‘ Lietuvių Socialis Klubas 
Miamyje ruošia morgičiaus 
sudeginimo atžymėjimą. Jis 
kvietė į jų tą pažmonį. To
limesni svečiai buvo : M. 
Andriukaitienė iš Clevelan- 
do, K. Sireika iš Brockton, 
Mass., ir iš tos pačios vals
tijos M. Vitkus. j

•
LLD 45 kuopos (kiti sa

ko 45 klubo) susirinkimas 
įvyks Laiškanešių salėje 
sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
11 vai. Po susirinkimo, 
kaip paprastai, bus išduoti 
nupiginta kaina pietūs.

Svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų. Reikės apkalbė
ti ,kaip sukelti fondą laik
raščių paramai, reikės 
apsvarstyti “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus ir t. t.

Vikutis

Stoughton, Mass.
Lietuvių Tautiškas na

mas (United Lith. Soc.)lai
kė mėnesinį susirinkimą 
rugp. 25 d. šešių mėnesių 
finansinis raportas rodo, 
kad per tuos 6 mėnesius pa
daryta ir pelno. Valdyba 
susideda iš jaunuolių, tvar
ka gera, gražioje formoje 
atsakinėja į visokius klau
simus.

Girdėjau, kad Moterų 
Apšvietos klubietės rengias 
turėti du vakarus—rugsėjo 
5 ir 6 bus blynų parė. Rei
kėtų ten dalyvauti ir para- 
ragauti jų darbo keptų 
pampuškų.

Užkviečiau stoughtonie- 
čius, kad dalyvautų Labor 
Day—rugsėjo 7 d.- piknike 
Ramova parke, Montello. 
Prasidės 11 vai. ryto.

Pradžioje rugpiūčio sun
kiai susirgo “Laisvės” skai
tytojas Mike Norkus. Kele 
tą dienų išgulėjo ligoninė 
j e. Dabar jo sveikata kiel 
pasitaisė, sveiksta namuo 
se. Apie jo ligą pranešė jc 
duktė Biruta Jackies. Ji sr 
tėvais sykiu gyvena. Joe 
vyras Frank yra pirminin
kas Liet. Taut. Nąmo, o ji 
finansų sekretorė

Gavome laišką iš laikraš
čio “Darbas” administraci
jos, Montevideo, Uruguay. 
Praneša, kad “Darbas” 
švenčia 29 metų gyvavimo.

Minėtas laikraštis ten lo
šia didelę rolę. Tai progre
syvių lietuvių švyturys ko
voje prieš darbo žmonių 
priešus. Tam reikalui 
stoughtoniečiai Alfo n s a s 
Venckevich paaukojo $10, 
Joseph Petrukaitis $5, dar 
aš pridėsiu $10, tai jau pra
džia gera. Gal dar atsiras 
ir daugiau, kurie paaukos 
tam reikalui.

G. Shimaitis-

Pranešimas

WORCESTER, MASS.
Paminėjimas 45 mėty sukakties, kaip gyvuoja Olym

pia Parkas, kuris tęsis per tris dienas: Rugsėjo 5—6 ir 
7-ta, 1964. Programa bus sekanti: subatoj rugs. 5, va
karienė ant pievos ir orkestre del šokių. Nedėlioj rugsė
jo 6, pietus kaip pirma valanda dieną už labai žėmą kai
ną—tik $1.50. Po piety bus orkestrą ir dainų programa. 
Dalyvaus sękanti dainininkai: O. Dirvelienė, Irene .Ja
nulis, J. Sabaliauskas ir Al. Daukša, ir kiti. X

% X

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

New Haven, Conn.
ALDLD 32 kuopa turėjo 

susirinkimą rugp. 4-tą. Tai 
seniai toks susirinkimas 
buvo buvęs. Daugiau narių 
atvyko, negu tikėtasi. Tur
būt draugai norėjo sužinoti 
apie ALDLD suvažiavimą, 
įvykusi liepos 4-tą N. Y.

Aptarus kuopos reikalus, 
prieita prie klausimo, kaip 
surengti spaudos naudai 
pįetus. Nutarta rengti. Po
kyliui laikas paskirta apie 
rugsėjo pabaigą.

ALDLD nuvažiavime da
lyvavęs delegatas Jonas 
Petkus davė gražų rapor
tą trumpai, bet aiškiai; Vi
si suprato ir džiaugėsi 
Centro nuveiktais darbais, 
kad geriau nebūtų galima 
atlikti. Garbė Centro Komi
tetui.

Baigus susirinkimą, Ju
zė Žolynas ir Margaret Va- 
linčius pakvietė narius prie 
kavutės ir pyragaičių. Visi 
dd. taria Juzei ir Margare- 
tai didelį ačiū už vaišes.

Ateityje būtų malonu 
matyti daugiau narių susi
rinkimuose. Tai malonus 
susitikimas.

J. Kunca

Cleveland, Ohio
Svarbių pramogų 

kalendorius »
Visiems apšvie tos bei 

spaudos rėmėjams svarbu 
įsitėmyti šias mūsų paren
gimų datas:

Rugs. 12 d. rengiama va
karienė, kurios visas pelnas 
skiriamas LLD knygų fon
dui. LLD visų narių yra ne 
tik pareiga dalyvauti, bet ir 
kitus prie to paraginti.

Rugs. 26 d. rengiamas 
banketas spaudos naudai, 
su menine programa, kurią 
pateiks Meno choras, J. 
Krasnicko vadovybėje.

Rugs. 27 d. bus rodomi 
pilmai iš Lietuvos, kuriuos 
parsiveš filmų mėgėjas J. 
Misevičius, grįždamas iš 
Lietuvos.

Šiuo viskuo rūpinasi LLD
5 apskr. Komitetas.
Banketų pradžia 5-tą vai. 

vakare, o filmų rodymas 
1-čią po pietų. Įvyks Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave.

J. žebrys

JIE Už BIBLIJĄ
Clevelandas. — Užsienio 

Karų Veteranų suvažiavi
mas pasisakė už tai, kad į 
viešąsias mokyklas būtų su
grąžintas biblijos moky
mas. Kaip žinia, šios orga
nizacijos vadovybė yra la
bai reakcioniška.

Praga. — Čechoslovaki- 
jos sostinėn susirinko dau
giau kaip 1,000 mokslinin
kų iš 32 šalių. Jie čia posė
džius laikys keletą dienų.

Havana. — Kuba ir Bul
garija pasirdšė naują pre
kybos sutartį.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOSIERY KOMET KNITTERS.
Experienced, only. 3rd shifts

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

(68-70)

HOUSEKEEPER. Complete charge, 
full time job. 4 school age children. 
Salary $50. Fringe benefits, 5 days, 
9 to 5:30. Lovely suburban Home. 
All modern appliances. Own transp. 

NI. 4-9000.
(70-73)

HOUSEKEEPER. Mature, ex
perienced. Live in own room and 
TV. Lite household duties, and 
cooking. Business couple. 1 School 
age child. Permanent.

Sall TRinity 8-0501. Ext. 32.
(70-73)

MALE and FEMALE

All AROUND baker wanted. Full 
time, good opportunity for right 
person. Langley Bakery, Langley 
Park, Md. Near Silver Springs. 
Phone Langley Park 301-HE. 4-0808.

(70-74)

Help Wanted—Male

AUTO BODY MAN. Experienced..
Permanent for right man.

KONNY’S AUTO BODY 
2537 Orthodox St. CU. 8-1800.

(70-71)

HOSEKEEPER
Live in. Motherless home. Household 
duties in modern Home and 3 
children, 9%, 5^2, 1%. Call Mr. 
Marad. 1-609-428-6500.

(69-71)

TOOLMAKER

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

2424 State Rd.
Cornwells Heights, Pa.

(67-71)

Londonas. — Angli j o s 
valdžia labai bijo, kad 
Čiombės naudojimas baltų 
kareivių prieš sukilėlius, 
nukreips Afrikos žmones 
prieš visus baltuosius. Ta
čiau ji nesiruošia tam už-, 
stoti kelią.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Po vasarinių atostogų LDS 2-os 
kuopos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, Rugsėjo - Sept. 3 d., 7 vai. 
vakare. Malonėkit visi nariai da
lyvauti šiame susirinkime, yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

O rugsėjo 6 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, įvyks Lietuvių Amerikos pi
liečių klubo susirinkimas. Visi na
riai dalyvaukite.

S. Rainard (69-70)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Rugsėjo-Sept.) 6 d. Vieta 408 Court 
St., 2 vai. dieną.
' Pirmas bus LDP Klubo susirin
kimas.

Po jo seks LLD 54 kp. susirin
kimas. Delegatai pateiks raportą 
iš LLD Jubiliejinio suvažiavimo.

Trečias bus LDS 33 kp. susirinki
mas. Delegatai pateiks raportą 
iš LDS 16-ojo Seimo.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
LLD 54 kp. Sekretorius.

(70-71)

Brockton, Mass.
Visi žinokite, Kad

LABOR DAY PIKNIKAS 
Įvyks Pirmadienį

Rugsėjo 7 September 
Pradžia 11 valandą priešpiet 

Rengia LLD 6 kuopa 

Ramova Parke, Montello, Mass.
Kviečiame visūbmenę dalyvauti. Bus linksma sueiga. 

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas 
darbininkiškiems reikalams.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad.^rugsėjo (Sept.) 1,1964
i

PHILADELPHIA
HELP WANTED MALE

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)

CARPENTERS
1st Class

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

(68-72)

CARPENTERS.
Experienced. 1st Class. 

Steady position. Year round work.
M & S

CARPENTER CONTRACTORS
HU. 5-3933.

(68-70)

Experienced BUTCHER European 
for sausage kitchen. 5 day week. 
Permanent position for competent 
man. Apply, 6 So. Spring St., DI. 
2-2002. Baltimore, Md.

(70-71)

SPOT Welder, capable of working 
with and without fixture. Make 
own set-up. Knowledge of blue
print on steel and aluminum. 1st 
or 2nd shift, all benefits. Call 
1-609-NO. 3-4444.

(70-72)

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

(70-71)

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)

HAM BONERS
Experienced. Full time. Union shop. 

Call DE. 6-2757 or apply:
MEDALLION PROVISION, INC.

1933 Reed St., Phila., Pa.
(70-71)

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience.
Permanent for right man.

Call 1-609 - BE.5-5400.
Ask for Service Manager.

(69-74)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats

900 W. Girard Ave.

(66-72)

REAL ESTATE

SPRING GARDEN, SW cor 20th. 
New bldg, 2 air-cond. mis, 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)

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!



Dar apie “Lietuvių dieną” 
Pasaulinėje parodoje

Sekmadienį, rugpjūčio 23 
d., lietuviški veiksniai buvo 
surengę taip vadinamą “Lie
tuvių dieną” Singer Bowl 
paviljone (stadione) New 
Yorko Pasaulinėje parodo
je.

Vyriausias veiksnių tiks
las buvo, tai sutraukti kuo 
daugiausia žmonių į didžiu
lę Singer Bowl patalpą ir 
pasmerkti Lietuvos liaudies 
padarytus didelius pasieki
mus pramonės, kultūros ir 
apšvietos srityje.

Mažai kas būtų atėjęs 
klausytis veiksnių melų 
apie Lietuvą. Tą veiksniai 
labai gerai žino. Todėl jie 
plačiai garsino, jog jų ren
giamoje dienoje dalyvaus 
1,400 dainininkų ir 700 šo
kėjų. Aišku, dainos ir šo
kiai patraukė nemažą skai
čių lietuvių. Kadangi įėji
mas buvo nemokamas, tai 
paklausyti dainų ir pama
tyti šokius susirinko nema
žai publikos, buvo ir kitų 
tautų žmonių.

Ir dainininkų ir šokėjų 
nebuvo tiek, kaip veiksniai 
garsino.

Choras nesudarė gero 
įspūdžio dainomis. Dainavo 
palengva, monotonišku tem
pu, vos galima buvo girdė
ti. Sugrįžę iš Lietuvos tu
ristai, kurie buvo atvykę 
pasiklausyti veiksnių choro, 
sakė, kad žymiai garsiau ir 
įspūdingiau dainavo iš 100 
dainininkų susidedantis 
choras Vingio parke Vilniu
je liepos 19 d.

Šokėjai sudarė gerą įspū
dį. Nors jie neatliko šokių 
taip, kaip atlieka saviveikli
ninkai šokėjai Lietuvoje, 
tačiau įdomu buvo matyti 
tokį nemažą skaičių jauni
mo šokant. Kadangi šokė
jai buvo apsirengę tautiš
kais drabužiais, tai jie sa
vo šokiais sudarė gražų, 
spalvingą vaizdą. Man at
rodo, kad visi šokėjai (ar
ba didelė jų dauguma) bu
vo dipukai.

Dainų ir šokių programą 
vedė Ho 11 y w o o d o aktorė 
Rūta Kilmonytė (Lee). Ką 
veiksniai jai parašė, per
tai gražiai lietuviškai per
skaitė. Aš nemaniau, kad 
Rūta Lee gali taip gražiai 
lietuviškai kalbėti. Retas 
kas iš Amerikoj gimusių 
taip gražiai kalba lietuviš
kai.

Niekinti Lietuvą!
Prieš dainų ir šokių pro

gramą veiksniai atliko savo 
vyriausią pasibrėžtą tikslą 
— išniekinti dabartinę Lie
tuvą. Kad priduoti veiks
niams daugiau inspiracijos 
ir sutvirtinti juos dvasioje, 
tai pirmiausia vyskupas 
Brizgys atlaikė mišias. Ku
rie iš veiksnių ir jų pase
kėjų norėjo tą dieną priim
ti komuniją, tie buvo pa
siųsti į Vatikano paviljoną, 
nes vyskupas Brizgys jiems 
komunijos nedavė Singer 
Bowl stadione.

Po mišių prasidėjo kal
bos. Pirmininkavo radiju- 
šas Stukas, o kalbas sakė 
kun. Balkūnas, senatorius 
Keating ir J. Kajeckas.

Visą tą parengimą domi
navo klerikalai. Kunigų, 
kaip juodvarnių, matėsi ir 
estradoje, ir visur kitur. 
Buvo ir minyškų, bet ne 
tiek daug kaip kunigų.

Ir štai toje veiksnių kon
centracijos vietoje aiškiai 
galima buvo matyti, kad 
kaip grigaitinius menševi
kus, taip ir kitokios veislės 
veiksnius klerikalai turi pa
mynę po savo padu.

Ir šiame parengime fak- 

sios grupės žmonės laikosi 
nusistatymo, kad reikia ir 
toliau kalbėti ir kalbėti 
apie Lietuvos ir “kitų šalių” 
išlaisvinimą, kad taipgi rei
kia ir ką nors daryti tuo 
klausimu. Sen. Keating 
pasigyrė, kad jis einąs su 

1 antrąja grupe. Toliau kal
bėdamas tuo klausimu Kea
ting sakė, kad jeigu priim
tume realistų grupės nusi- 
statymą ir nekalbėtume 
apie Lietuvos ir kitų šalių 
“išlaisvinimą,” tai Tarybų 
Sąjunga pasidrąsintų ir dar 
daugiau šalių paimtų savo 
įtakon. Tai todėl ta ant
roji (senatoriaus Keatingo) 
grupė ir laikosi kitokio nu
sistatymo, negu realistų 
grupė.

Baigiantis programai, pir
mininkas Stukas padarė 
“surprizą”: pranešė laiką, 
kada veiksniai užvaldys 
Lietuvą. Jis sakė, kad apie 
prieš 25 metus šioje pačio
je vietoje buvo Pasaulinė 
paroda ir joje Lietuva da
lyvavo kaip valstybė. Da
bar šioje parodoje Lietuva 
nedalyvauja kaip valstybė. 
Stukas sakė, kad veiksnių 
planas yra toks: ne vėliau 
(ir, žinoma, ne anksčiau) 
kaip už dešimts metų veiks
niai su dievo pagalba už
valdys Lietuvą, ir už de
šimts metų turės vėl čia, to
je pačioje vietoje, įvykti pa
roda ir*tuomet veiksniu už
valdyta Lietuva galės paro
doje dalyvauti.

“Dievas su Lietuva”
Gavau įspūdį, kad veiks

niai labai daug atsideda ant 
dievo pagalbos. Kun. Bal
kūnas pareiškė, kad dievas 
visada buvo su Lietuva ir 
tebėra dabar. Prie to jis 
pažymėjo, jog klerikališki 
veiksniai yra nuskyrę Ma
riją Lietuvos karaliene. Rū
ta Kilmonytė (Lee) irgi 
pati prasitarė, kad ji nese
niai lankėsi Lietuvoje ir 
kad ji taipgi žino, kad die
vas buvo su Lietuva ir dar 
yra sū Lietuva.

Na, ir ant galo Stukas 
pranešė, kad už dešimties 
metų dievas pagelbės veiks
niams užvadyti Lietuvą.

Bet kodėl ne dabar, kodėl 
už dešimts metų?

Pasirodo, kad dabartiniu 
laiku dievas labai užsiėmęs. 
Tik pamąstykite, kiek daug 
Lietuvos liaudis dar turi 
darbo. O juk dievas viską 
mato ir viską žino. Taigi, 
būdamas ir dabar su Lie
tuva, dievas gelbsti Lietu
vos liaudžiai statyti naujus 
fabrikus, naujus miestus 
(Naująją Akmenę, Elektrė
nus), gelbsti Lietuvos liau
džiai griauti senas, sukry
pusias šiaudiniais stogais 
bakūžes ir jų vietoje staty
ti didžiulius moderniškus 
apartmentinius namus su 
moder aiškiausiais įrengi

tinai pagrindinę kalbą pa
sakė kun. Balkūnas. Kiek 
jis turi savo bagaže piktų 
žodžių ir melų, visus juos 
paleido savo kalboje prieš 
dabartinę Lietuvą. Jis ban
dė susirinkusius įtikinti, 
būk ten jau nieko gero nė
ra. Jis šaukė, kad ten daug 
žmonių išžudyta ir kad kas
dien žmonės žudomi ir žudomi 
be jokios pertraukos. \Dėl 
to veiksniai pastatė kryžių 
čia pasaulinėje parodoje, 
sako jis. Tėmijau, kaip pub
lika reaguos į jo kalbą. Pa
stebėjau, kad tik maža 
publikos dalelė suplojo jam 
(ir kitiems kalbėtojams) 
pačiame kalbos “čiukure.” 
Susidaro įspūdis, kad mažai 
kas iš lietuvių betiki veiks
nių piktoms kalboms apie 
Lietuvą. Baigdamas kalbą, 
kun. Balkūnas pabrėžė, kad 
veiksniai Lietuvą “išlais
vins” su dievo pagalba. 
Atominės bombos šiuo kar
tu neminėjo.

Ta pačia linija, ta pačia 
dvasia kalbėjo ir Juozas 
Kajeckas, kurį Stukas pri
statė kaip “Lietuvos atsto
vą.” Kokią Lietuvą jis “at
stovauja,” tai Stukas nepa
sakė. O gal nenorėjo pasa
kyti, kad Kajeckas atsto
vauja slankiojančią smeto
ninio režimo dvasią. Kai 
kas ir išsireiškė — kad 
žlugusiam smetonizmui ir 
savo palaipsniui mirštan
čiam raketui veiksniai ir 
kryžių pastatė parodoje. 
(Taip, gali būti visokių kai- 
bų.)

Respublikonas Keatingas
Pristatytas kalbėti sena

torius Keating (respubliko
nas), Gal jam pasakė,. o 
gal ir jis pats žino, kad dau 
gelis veiksnių pasekėjų pra
deda nebetikėti kalbomis 
apie Lietuvos “išlaisvini
mą. Jie pradeda įsitikinti, 
kad tai yra “blofas.”

Todėl senatorius Keating 
dėjo pastangas savo kalboje 
visą dalyką “nušviesti.” Jis 
sakė, kad jau seniai mes 
kalbame ir kalbame, jog 
Lietuva bus išlaisvinta, o 
dar vis neišlaisvinta, ir ga
na! Na, tai kodėl taip yra? 
Senatorius paaiškino tikrą
ją ir labai rimtą priežastį: 
Girdi, Amerikos atsinešime 
linkui Lietuvos yra dvi gru
pės. Vienos grupės žmo
nės sako, kad turime priim
ti padėtį, kokia dabar yra. 
Juk mes gerai žinome, kad 
jokio pakeitimo dabar ne
galime daryti. Tai kam dar 
ir kalbėti apie Lietuvos ir 
kitų šalių ištraukimą iš Ta
rybų Sąjungos įtakos. Tie 
žmonės vadinasi realistais, 
sakė Keating. Bet antro

VA, KAIP JAUNIMAS ŠOKA LIETUVOJE

RESPUBLIKINĖ MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Nuotraukoje: jaunieji šokėjjai “Žalgirio“ stadione vejoje

mais malonesniam gyveni
mui.

Nežiūrint Lietuvos liau
dies didžiausių pastangų 
kurti naują, gražesnį, lai
mingesnį gyvenimą, dar yra 
ir trūkumų; tai dievas turi 
padėti Lietuvos žmonėms ir 
visokius trūkumus pašalin
ti. Dievas gerai žino ir ma
to, kad Lietuvos liaudis yra 
darbšti. Ir kas dirba, tam 
ir dievas padeda. Tokiu bū
du dievas dabartiniu laiku 
labai “bizi.”

Matomai, veiksniai visa 
tai nujaučia ir nesitiki 
gauti dievo pagalbą dar per 
mažiausiai dešimtį metų. 
Jie mano, kad už dešimties 
metų dievas ateis ir jiems 
į pagalbą Lietuvos reikalu. 
O aš manau, kad tai yra 
tuščia jų svajonė.

Galima manyti, kad po 
dešimts metų Lietuvos žmo
nėms jau nebus taip reika
linga dievo pagalba. Jeigu 
jie taip žengs pirmyn (ži
noma, su dievo pagalba), 
kaip jie žengia dabar, tai 
gali išsipildyti jų iškeltas 
obalsis: ne tik pasivyti, bet 
ir pralenkti Ameriką.

Bet aš manau, kad jeigu 
dievas ir nebebus už 10 
metų taip “bizi,” kaip jis 
dabar yra, vis tiek jis pats 
neateis veiksniams į pagal
bą. Juk dievas viską žino.

Jis puikiai žino, kokių ne
dorų darbų atliko veiksnių 
tipo žmonės Lietuvoje. Bet 
kadangi dievas mielaširdin- 
gas, tai jis veikiausiai visai 
neapleis ir veiksnių. Kai 
jis jau nebebus taip “bizi” 
su teikimu pagalbos Lietu
vos žmonėms, tai jis papla- 
nuos, kaip į žmoniškesnį 
kelią atvesti veiksnius. Gal 
būt už deširhts metų dievas 
atsiųs dvasią šventą pas 
veiksnius ir šiek tiek ap
švies -jų protą ir atidarys 
jų akis, ir gal tuomet veik- 
niai pamatys, kad reikia 
gerbti Lietuvos liaudį už 
tas didžiules pastangas pa
daryti Lietuvoje geresnį, 
gražesnį gyvenimą.

Kas gi žino, kas gali at
sitikti per tą dešimts metų 
laikotarpį. Nors ir neilgas, 

: bet ir ne visai trumpas lai
kas. Per tą laiką ir Ame
rikoj gerbūvis gali dingti. 
Lietuva gali patapti nauja 
Amerika. Ir gali atsitikti 
taip, kad tūli veiksniai ir 
jų pasekėjai sugrįš į savo 
tėvynę ir atsiklaupę pabu
čiuos šventą Lietuvos žemę!

J. S. !

Turkijoje valstybinės pla
navimo organizacijos pra
nešime nurodoma, kad be
darbių šalyje 196 4 metais 
yra 1.4 milijono žmonių. 
Tuo tarpu Turkijoje trūks
ta mokytojų, 27.4 tūkst. me
dicinos darbuotojų, 16.9 
tūkst. technikos specialis
tų ir t. t.

Iš smagaus pobūvio 
Great Necke

Kaip žinia, praėjusį sek
madienį Great Necko pui
kiame parke įvyko vieši pie
tūs.

Diena pasitaikė labai karš
ta (virš 90 laipsnių!), tai 
suvykusiems buvo smagu 
pabuvoti puošniame parke, 
didžiulių medžių paunksnė
je.

Prie dailiai (ir gausiai) 
paruoštų stalų svečiai val
gė, užsigerdami, kas šaltu 
alučiu, kas sodele.

P. Beeis pasakė neilgą 
kalbelę.

Svečių buvo iš Niujorko 
ir iš Great Necko . Buvo 
draugai Žukai atvykę net 
iš Washingtono valstijos 
(jie Great Necke svečiavo- 
si).

Pietums maistą ir gėri
mus, taip pat visokius 
kitokius prieskonius suvežė 
niujorkiečiai ir greatneckie- 
čiai. Svečių buvo truputį 
mažiau nei aną kartą.

Kad padaryti daugiau 
pelno, tai M. Adomonis ir 
P. Beeis pridėjo po savo de
šimtinę, o M. Virbickas įtei
kė dolerį pasivaišinimui.

Reikia tarti šiltą padėkos 
žodį mūsų gaspadinėms už 
paruošimą gero maisto pie
tums; reikia tarti padėką 
visiems — niujorkiečiams ir 
greatneckiečiams — už di
džiulę talką, paruošiant pie
tus ir dirbusiems čia pat, 
visaip talkavusiems. Be jū
sų, draugai ir draugės, tal
kos nebūtų buvę galima to
kių geram tikslui pietų su
ruošti. . Ns.

Nuotykiai New 
Yorko parodoje t*

Klerikalų “lietuvių dieno- 
je’* New Yorko parodoje 
fotogrąfajf irgi šienavo išsi
juosę. s Vienas jų net par
virto, bandydamas dalyvį 
fotografuoti pritūpęs. Tuo
met atrodė, kad jis bando 
savo subjektą nufotogra
fuoti iš apačios.

Čia skubiai bėgiojo, lyg 
peteliškes gaudydama, 
Brooklyno “Vienybės” Nar- 
keliūnaitė, mėgindama kuo 
daugiausia ko nufotogra
fuoti. Kitas man nepažįs
tamas vyrukas taipgi šuo
liais šokinėjo stadione, irgi 
bandydamas kuo daugiausia 
ką n u f o t o g rafuoti. Bet 
niekas nė žodelio neprasi
tarė apie juos man girdimoj 
aplinkoj.

Tik užpakaly manęs mo
teriškės balsas pasigirsta:

“Kas ten nori nufotogra
fuoti dvasiškius?”

“Ogi komunistų Mizara 
nori nuimti vyskupo Briz- 
gio pikčerį,” jai atsako vy
riškas balsas.

Aš šoviau žvilgsnį link 
“altoriaus,” kur Brizgys 
rengėsi mišias laikyti. Na
gi, kaip tik tuo momentu, 
žiūriu, kad mano geras pa
žįstamas beveik prikišęs fo
to aparatą prie pat Brizgio 
nosies jį fotografuoja!

Kadangi aš fotografą ge
rai pažįstu, tai man atrodė 
juokinga jį matyti tokioj 
padėty. Jis atrodė taip jau 
tipiškas spaudos fotogra- 
fas-reporteris, kokius mes 
matome kino ekrane.

Jo didelė ir sudėtinga fo
to mašina maskatuoja nuo 
jo peties. O jis, kaip koks 
profesionalas spaudos foto
grafas, tik tvarko ką ten 
rankose. Po to vyskupo nu- 
fotografavimo, vėl žvalgosi 
aplink, kaip norėdamas vėl 
ką įdomaus pagauti...

Bet kodėl šis mano bičiu-
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Iš laiškų 
Brangus ir mielas 
drauge Mizara!

Jūs mėgstate literatūrą, 
sekate lietuvių rašytojų 
raštus. Labai.malonu, kad 
Jūs neretai apie kai kurias 
knygas parašote įdomias ir 
gražias recenzijas. Skai
čiau Jūsų atsiliepimą apie 
Korsako “Literatūrų drau
gystę.” Parašėte su tikru 
literatūrinių dalykų žinoji
mu. Na, ir teisingai įverti
note šį rimtą mokslinį K. 
Korsako darbą.

Dabar laukuos nuiminėja 
derlių. Žydi gėlės. Dau
giau pribrendo derliaus ir 
lietuviškoje litera t ū r o j e. 
Pasirodė įdomi knyga K. 
Macevičiaus — “Ilgai bran
dintas grūdas.” Gal šis vei
kalas pasieks ir užjūrio 
skaitytojus. Autorius kalė- 
I’o 1938 metais Raseinių ka- 

ėjime. Knygoj autorius iš- 
j^lė labai įdomų epizodą. 
Raseinių kalėjimo politiniai 
kaliniai parašė laišką j A- 
merikos lietuvius, kviesda
mi juos pakelti protesto bal
są dėl politinių kalinių kan
kinimo. Tas dalykas buvo 
atspausdintas “Laisvės” 181 
numeryje 1938 metais. Tai-' 
gi, čia gerą paslaugą pada-; 
rėte Jūs su Bimba. Tatai 
autorius atžymi savo kny
gos 222 puslapyje.

Štai, dideliu tiražu pasi
rodė Amerikos rašytojo ro
manas—tai Steinbeko “Mū
sų nerimo žiema.” Kita 
puiki naujiena — jau skai
tytojus pasiekė Homero 
saulė — Odisėja.” Šį me
ninio žodžio stebuklą seniai
seniai buvo išvertęs J. Ra
lys. Jo vertimas ir palik
tas. “Odisėja” išleista 15 
tūkstančių egžemp 1 i o r i ų. 
Knyga — 500 puslapių.

Mane labai nudžiugino ir 
L. Skabeikos eilėraščių kny
ga. Tai poetas, kuris 1936 
metais mirė. Tuomet jis sa
vo balsą sujungė su liaudies 
balsu. Mano straipsnis apie 
Skabeiką buvo atspausdin
tas žurnale “Šviesa.”

Rugpiūčio mėnesio pra
džioje Lietuvoje švystelėjo 
ir kitas spindulys — A. Gu- 
zevičiaus romanas “Są
mokslas.” Jo epopėjos pa
sirodymas — didelis įvykis 
lietuvių literatūroje. Pasi
teiravau Kauno knygyne, 
kaip su “Sąmokslu”? Man 
atsakė: “Gerai.” O kai 
skaitytojas perka knygą, 
tai seka išvada — rašyto
jas puikiai išlaikė meistriš
kumo egzaminą.

Man neretai su Rašytojais 
tenka pasidalinti mintimis 
apie Jūsų literatūrinius 
straipsnius. Jūs kartais pa
rašote ir literatūros teori
jos klausimais. Jūs reika
laujate, kad prozos veikalai 
būtų skaitytojų supranta
mi. Tai teisingas pabrėži
mas. Gorkis labai reika
laudavo iš rašytojų, kad jie 
savo romanus rašytų liau
džiai suprantamai. Juo la
biau malonu, kad Jūs para
šote recenzijas ir net lite
ratūros teorijos klausimais. 
Juk Jūs esate užimtas. Pra
šau žinoti: Lietuvos rašy
tojai Jūsų kūrinius seka ir 
teigiamai vertina Jūsų lite
ratūrinį žodį.

Tai tiek tuo tarpu. Ge
riausios sėkmės!

Spaudžiu ranką,
A. Liepsnonis

lis kam turėjo atrodyti pa
našus į Mizarą, tai ir dabar 
nesuprantu. Jiedu panašu
mu skiriasi vienas nuo ki
to, kaip naktis nuo dienos.

A. Gilman

MIRĖ
Mirė vaistininkas
Pr. Urbonas, 
vadinęsis Frank Urbaa K

Velionis buvo brukhnie- 
čiamš gerai žinomas vaisti
ninkas, turėjęs per daugelį 
metų vaistinę Williamsbur- 
ge, Metropolitan gatvėje, o 
vėliau Maspethe, Grand 
gatvėje.

Pr. Urbonas savo profesi
ją gerai žinojo ir sąžinin
gai žmonėms tarnavo. Pa
staraisiais keliais metais 
sirgo, tad iš profesijos bu
vo pasitraukęs.

Laidojo Urban Funeral 
Home įstaiga, 42-17 — 69th 
St., Woodside, N. Y.

Velionis išgyveno 81-rius 
metus. Paliko žmoną (^rgi 
vaistininkę), sūnų x dr.'Je
rome Urban (gerai žinomą 
plastinį chirurgą, 1962 m. 
dalyvavusį tarptautiniame 
chirurgų kongrese Maskvo
je) ir dukrą Gloria.

Palaidotas šio mėn. 29 d. 
Liuteronų kapinėse Brukli
ne. A. P.

Aido choro pietūs ir 
įvairumų popietė

Sekmadienį, rugsėjo 27 
“Laisvės” salėj bus pietūs, 
pateikti pirmą valandą die
nos laiku. Programa bus 
įvairį, susidės iš dainų, 
juokų ir kitų įvairumų.

Aplankius draugą A. 
Malinauską ligoninėje

Kaip buvo pranešta “Lais
vėje, kad Antanas Mali- 
nauskas-Malin randasi ligo
ninėje, tai aš nuvykau iįįį- 
aplankyti. Jeigu jis nebūtų
į mane prakalbėjęs tai aš jo 
nebūčiau pažinęs. Žmogus 
taip apdegintas, kad negali- 

, ma ir pažinti. Veidas, au
sys, rankos ir kaklas baisiai 
apdegę. Ypatingai jo kai
rioji ranka ir šonas nuken
tėję. Kiek jis turi skausmų 
pergyventi, tai aš neveik
čiau savo didžiausiam prre- 
šui tokios padėties. 

»

Kadangi jis per daugelį 
I metų dirba prie namų už 
užveizdą, tai, kai jam buvo 
pranešta, kad atmatų de- 
gintuvas rūksta, jis nulijo 
pažiūrėti. Ir kai tik duris 
atidarė, tai liepsna išsiver
tė ir uždegė jo drabužius. 
Bet kada jo moteris buvo 
netoli jo, tai, jam surikus, 
ji atbėgo ir nuplėšė nuo jo 
degančias drapanas. Jeigu 
ne žmona, tai gal būtų jis 
sudegęs iki mirties.

Graudu darosi žiūrint į 
žmogų, kuris taip baisiai 
sužalotas, ir skausmų kan
kinamas. Todėl, kuriem tik 
laikas leidžia, turėtų jį at
lankyti. Jis randasi Maimo- 
nides Hospital, 10 Ave iPjt9 
gatvės, Boro Park, Brooįj- 
lyne. Lankyti galima ' kas 
dieną nuo 2 po pietų iki 8 
vakare, Room 420, ant ket
virto aukšto, didžiaąjame 
bildinge.

C. Bready

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, rugsėjo 1, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, 
kad nesusispenduotumėte. Valdyba

(69-70)

OZONE PARK, N. Y. £
LDS 13 kp. susirinkimas jvffllcs 

trečiadieni, rugsėjo 2 d., 7:30 >ral," 
vak., “Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame su- l 
sirinkime. Kurių duoklės neužmo-
ketos, malonėkite užsimokėti.

P. Ba bars kas, prot. sekr. 
(69-70)




