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— Rašo A. Bimba — t!
Darbo dienos proga prezi

dentas Johnsonas Detroite 
kaitėjo didelei miniai darbo 
žmonių. Kalbėjo gerai, nes 
kalbėjo apie taiką ir už taiką.

Bet juk iš to turėtų būti 
logiška išvada. Taika “sau
sais” žodžiais neišsilaikys. 
Reikalingi praktiški žygiai. 
Pav., žodžiams už taiką bū
tų labai graži parama, jeigu 
prezidentas Johnsonas tuojau 
baigtų avantiūrą Pietų Viet
name. Taip pat būtų labai 
gražus žestas už taiką, jeigu 
būtų nesiskverbiama į Kongą. 
Kiekvienas taikos šalininkas 
pasveikintų mūsų vyriausybę, 
j^gu ji atsisakytų politikos 
pasmaugti Kubą.

Šiemet sukanka šimtas me
tų nuo įsikūrimo Pirmojo In
ternacionalo.

Šiemet Jungtinių Valstijų 
Komunistų partija švenčia sa
vo 45-ąją sukakti.

Ar tada, prieš šimtą metų, 
k<to!864 metais Marksas stei
gė Pirmąjį Internacionalą, kas 
nors pagalvojo, kad 1964 me
tais jau beveik vienas visas 
ketvirtadalis viso pasaulio bus 
po komunizmo vėliava! Var
giai.

Amerikos Komunistų parti
jai šie yra labai sunkūs me
tai. Iš jos vadovybės gretų 
mirtis išrovė du didelio talen
to drąsius kovotojus — Ben
jaminą D a visą ir Elizabeth 
(Si'rley Flynn.

Vėl Vatikane atsidarė vi
suotinio katalikų bažnyčios 
suvažiavimo sesijos. Popie
žius Povilas VI ragino kardi
nolus ir vyskupus bažnyčią 
artinti prie liaudies. Ji ne- 
atrtekanti savo misijos. Ji 
perša dangų po mirties, kuo
met nesuskaitomi milijonai 
žmonių grumiasi su alkio 
šmėkla.

Gal šiek tiek padės leidi
mas mišias laikyti prigimtoje 
žmonių kalboje. Bet “ak
muo,” ant kurio bažnyčia pa
statyta, pasiliks kaip buvo. 
Pasiliks prietarai, burtai, žmo
nių gąsdinimas pragaro kan
čiomis po mirties, bauginimas 
velniais ir piktomis dvasiomis. 
Dvasininkai pasiliks paskendę 
turtuose, aukšta siena atsisky
rę nuo vargdienių minios.

Juk atimk tą viską, ir kas 
betiks iš bažnyčios “mokslo”? 
Iž bažnyčios dogmos pašalink 
\^lnią, ir kur tu rasi tokį ka
taliką, kuris eitų išpažintin, 
šertų prelatą Balkūną ir jo 
davatkų armiją?

Matote, kalbos apie katalikų 
bažnyčios suartinimą su žmo
nėmis yra tuščios kalbos. Po
piežiaus Povilo VI pastangos 
veltui!

Skaitau kunigų “Drauge” ir 
“Darbininke,” kad rugsėjo 
4-5 dienomis įvkęs “Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos” 
suvažiavimas. Na, ir susirinkę 
“mokslininkai” meldėsi net 
sušilę.

Meldėsi ar veidmainiavo? 
Jei iš širdies meldėsi, tai ten 
bi&o suvažiavę ne mokslinin
kai, bet kvailos davatkos. Jei 
mE/dėsi tik pataikaudami ku
nigams, kad padėtų savo biz
niui, tai suvažiavimo dalyviai 
veidmainiavo, nesiskaitė su są
žine, neverti aukšto moksli
ninkų pašaukimo.

(Tąsa 5-tame pusi),

Jungtinių Tautų skolos 
ir ateities planai

Apie automobilistu 
naują kontraktą

Pietų Vietnamo įvykiai ir 
Jungi. Valstijų politika

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kada šios organizacijos ge
neraliniu sekretoriumi bu- 
Hammarskjoldas, tai Kon
ge ir Artimuosiuose Rytuo
se buvo padarę organizaci
jai apie $200,000,000 skolų.

Tarybų Sąjunga, Čeko
slovakija, Ukraina, Balta
rusija, Lenkija, Rumunija, 
Vengrija ir dar eilė kitų 
valstybių skaito tas skolas 
nelegąliškomis, nes jos bu
vo padarytos prieš Saugu
mo Tarybos valią, ir atsisa
ko jas mokėti. Vakarai dau
giausiai skolų, būtent $54,- 
000,000 primeta Tarybų Są
jungai. Jungtinės Valstijos 
siekia, kad būsimoje Jung
tinių Tautų asamblėjoje at- 

; imtų TSRS balsą už nemo
kėjimą tų skolų.

Tarybų Sąjunga jau kelis 
kartus pareiškė, kad jeigu 
asamblėjoje bus pravarytas 
JAV planas, tai bus su
griautos Jungtinės Tautos, 
nes ne ji viena yra “skolin
ga”. Gi jeigu už tas skolas 
atimti Tarybų Sąjun g a i 
balsą, tai logiškai turėtų

Pasaulinis katalikų 
suvažiavimas

Roma. — Rugsėjo 14 die
ną, šv. Petro bazilikoje, po
piežius Povilas Vl-is atida
rė pasaulinį katalikų suva
žiavimą. Jame dalyvauja 
kardinolai ir apie 2,500 vys
kupų.

Popiežius Povilas sakė il
gą kalbą, kurioje įvertino 
velionio popiežiaus Jono 
XXIII-jo veiklą, sakė, kad 
pasaulyje yra pavojingų 
reiškinių. Bet daugiausiai 
jis kalbėjo apie visų krikš
čionių suvienijimą. Jis sakė, 
kad katalikų suvažiavimas 
pateiks veiklos planus, ku
rie ves visus krikščionis 
prie vienybės.

ANGLIJOJE ĮVYKS 
RINKIMAI

Londonas. — Kas penke- 
ri metai Anglijoje yra ren
kamas parlamentas. Dieną 
paskiria premjeras. Dabar 
premjeras Douglas - Home 
pasitarė su karaliene ir 
parlamento rinkimams pa
skyrė ketvirtadienį, spalio 
15 dieną.

PARODA BULGARIJOJ
Sofija. — Plavdvo mieste 

atsidarė 21-ji tarptautinė 
paroda. Dalyvauja 40 šalių. 
Jungtinės Valstijos yra 
įsteigę “Amerikos kafeteri- 
ją”, kur pateikiama visokių 
valgių.

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sąko, kad Is
panijos laivą nuskandino 
piratai su pagalba JAV lai
vo ir ginklų, todėl už laivo 
nuskandinimą atsako Jung
tinės Valstijos. 

būti atimta balsas penkioli
kai valstybių, apart socia
listinių : Č i a n g Kai-šeko 
“Kinijai”, kuri skolinga 
$14,426,447; Arge nt i n a i, 
Bolivijai, Gvatemalai, Hai
ti, Paragvajui, Urugvajui 
ir Jemenui, o 1965 m. sau
sio mėnesį ir Prancūzijai, 
kuri skolinga Kongo išlai
dų $16,143,083.

Aišku, kad vykdant gy- 
veniman tą planą būtų ar
domos Jungtinės Tautos. 
Dabar Jungtinių Valstijų 
delegatas F. T. P. Plimto- 
nas jau siūlo naują planą 
sudaryti lėšas taikos palai
kymo jėgoms. Jis sutinka, 
kad finansų sudaryme pir
menybė turėtų priklausyti 
Saugumo Tarybai, ir tik, 
jeigu dėl “veto” ji neveik
tų, tai tada J. Tautų asam
blėja dviemi trečdaliais bal
sų galėtų priimti planą su
kėlimui pinigų, tai yra, už
dėjimui specialių mokesčių 
Jungtinių Tautų nariams. 
Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės valstybės pilnai 
yra užsimokėję narystės 
duokles.

Apie San Marino 
rinkimus

San Marino. — San Mari
no respublika yra iš visų 
pusių apsupta Italijos teri
torijos. San Marino seniau
sia valstybė-respublika Eu
ropoje, kuri gyvuoja nuo 
ketvirtojo šimtmečio.

Ji užima tik 38 kvadrati
nes mylias ir turi 15,000 
gyventojų. Dabar įvyko 
rinkimai Didžiosios tary
bos, kurią sudaro 60 depu
tatų. Krikščionys demokra
tai laimėjo 29 vietas, Komu
nistai—14, socialistai—8.

LENKAI PER DAUG 
GERIA “VODKOS”

Belgradas. — Čionai lan
kėsi Dr. Jan Rutkiewicz, 
Lenkijos sveikatos ministro 
pavaduotojas. Jis sakė, kad 
Lenkijoje labai išsiplatino 
svaiginančių gėrimų varto
jimas, beveik dvigubai nuo 
karo pabaigos.

JAPONIJOJE GERAI 
UŽDERĖJO RYŽIAI i

Tokio. — Šiemet Japoni
joje labai gerai užderėjo ry
žiai., Agrikultūros minist
ras M. Akagi mano, kad 
bus suimta 13,290,000 tonų.

Japonijoje prie žemdir
bystės dirba dar 31,770,000 
žmonių. Žemdirbiai versti
nai turi pristatyti vyriau
sybei ryžių perviršį, už ku
rį jiems moka po 28 centus 
už kilogramą (kilogramas 
du ir penktadalis svaro).

Atlantic City. —1964 me
tų “Miss America” išrinkta 
21-ių metų mergina iš Ari
zonos valstijos Vanda Kay 
Van Dyke.

Detroitas. — Rugsėjo 9 
dieną, tik pusvalandis pirm 
75,000 Chryslerio korpora
cijos darbininkų būtų pa
skelbę streiką:, korporacija 
priėmė unijos reik a 1 a v i- 
mus pasirašyda,ma t r e- 
jiems metams ‘ kontraktą. 
Rugsėjo 14 dieną tokiomis 
pat sąlygomis sutiko pasi
rašyti kontraktą ir Fordo 
kompanija.

Šių metų kontraktas yra 
vienas iš geriausių, kokius 
unija iki dabar iškovojo. 
Per trejis metus darbinin
kams bus pakeltos algos 54 
centais, taip, kad mažiausia 
alga bus $3.38 per valandą.

Senatvės pensijos p i r- 
miau į mėnesį gaudavo po 
$2.80 už kiekvienerius iš
dirbtus metus. Dabar tie,

Iš Jungtinių Valstijų 
rinkinių kampanijos

New Y orkas. •'— Rober
tas Kenedis turi gero pasi
sekimo kandidatuodamas iš 
New Yorko valstijos į sena
toriaus vietą. Jam pritaria 
Unijos, pritaria ir taip žmo
nės.

Washingtonas. — Demo
kratai ir respublikonai ve
da plačią rinkiminę kampa
niją per televizijos tinklus. 
Respublikonų partija jau 
187 miestuse turi po pen
kias minutes per televiziją 
agitacijos.

Kansas City, Mo. — Čio
nai kalbėjo Hubert H. Hum
phrey, demokratų kandida
tas į JAV viceprezidento 
vietą. Jis sakė, kad jeigu 
prezidentu būtų išrinktas 
Goldwateris, tai pasaulis 
pralaimėtų taiką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Italijos premje

ras A. Moro bijosi nuolati
nio Komunistų part i j o s 
įtakos didėjimo. 1963 m. 
parlamentiniuose rinkimuo
se komunistų kandidatai 
gavo 7,700,000 balsų, dabar, 
jie gautų daugiau.

Pekinas. — Trys JAV 
karo laivai buvo įsiveržę į 
Kinijos vandenis, tai jau 
320 toks JAV karo laivų pa
sielgimas.

Seulas, Pietų Korėja. — 
Čia buvo baisi audra, žuvo 
400 žmonių ir 260 buvo su
žeistų. 

1 ...... >■—. ■■
Washingtonas. —- Aštuo

niom valstybės, jų tarpe 
TSRS ir JAV, antarktikoje 
padidins tyrinėjimą.

Bogota, Kolumbija. — 
Čionai įvyko tarptautinė 
aviacijos kompanijų kon
vencija. Dalyvavo 250 at
stovų iš 70 šalių. 

kurie jau yra išėję į pensi
ją, gaus po $3.90, o tie, ku
rie dar dirba, kai išeis į 
pensiją, gaus po $4.25.

Darbininkas, išdirbęs 30 
metų, į senatvės pensiją ga
li išeiti su mažesne, pensija 
sulaukęs 55 metų amžiaus, 
o su pilna —sulaukęs 60 
metų.

Automobilistai darbinin
kai laimėjo dar dvi apmo
kamas šventes per metus, 
tai už didįjį penktadienį ir 
darbininko gimtadienį. Jie 
laimėjo ir geresnes darbo 
sąlygas.

General Motors kompani
ja vilkina kontrakto pasi
rašymą, bet aišku, kad ir ji 
turės pasirašyti, nes bijos 
darbininkų streiko.

New Yorkas. — Šiame 
mieste gyvena apie pusė 
milijono puertorikiečių. Iš 
jų apie 225, yra užsiregist
ravusių balsavimams. Luis 
Quero Chiesa, jų vadas, sa
ko, kad jie rems Demokra
tų partijos kandidatus.

United Electrical Radio 
& Machine Workers unija, 
kuri turi 164,000 narių, pa
sisakė, kad rems Johnsono 
išrinkimą į JAV preziden
tus.

Washingtonas. — Demo
kratas senatorius Str o m 
Thurmondas, iš S. Carolina 
valstijos, persimetė į Res
publikonų partijos pusę. Jis 
kaltina Demokratų partiją, 
būk ji veda prie “socializmo 
diktatūros”. Jis veiks už 
Goldwaterio išrinkimą.

Albany, Y. — Guber
natorius Rockefelleris pa
reiškė, kad indėnai yra pir
mieji JAV piliečiai ir šešta
dienį, rugsėjo 19 d., paskel
bė Indėnų diena.

New Delhi. —Uttar Pra- 
dešo provincijoje įvyko de
monstracijos prieš maisto 
brangumą. Policija arešta
vo 310 demonstrantų. 

—■ ---- --
Maskva. — TSRS vyriau- 

syybė pareiškė, kad Vaka
rai skelbia melą, būk TSRS 
du militariniai lėktuvai bu
vo įsibriovę į Vakarų Vo
kietijos erdvę.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Rockefelleris jau stojo 
į rinkiminę kampaniją už 
Goldwaterį.

Kobe, Japonija. a čionai 
ant olandų laivo “Georgee” 
kas tai nušovė kapitoną A. 
Bruineegę.

Washingtonss. — Vos 
spėjo iš Washington© grįž
ti į Saigoną JAV ambasa
dorius M. Tayloris, kai Sai- 
gone vėl buvo įvykęs milita- 
ristų sukilimas prieš gene
rolo Khanho režimą, kurį 
remia JAV.

Didelėmis pastango m i s 
JAV militariniai vadai ir 
ambasadorius Tayloris per
kalbėjo sukilimo vadus, su
taikė, ir gavo jų pasižadėji
mą, kad visi bendrai ka
riaus prieš partizanus. Vie
nok, kaip Washington©, 
taip ir Saigone numato, kad 
Pietų Vietnamo militaristų 
niovynės nepasibaigė.

Kaip žinia, per ilgą laiką 
Pietų Vietname JAV amba
sadoriumi buvo Henry Ca
bot Lodge. Jis ir ten esan
tys JAV militariniai vadai 
pareiškė, kad iki 1965 metų 
partizanai bus sumušti. Gi 
dabar partizanai yra galin
gesni, kaip bent kada pir
miau. Jie kontroliuoja išti
sas provincijas, o kas svar
biausia Mekongo upės pro
vincijas, kur labai dera ry
žiai. . • .

Generolai “susitaikė”, bet

Arabai susitaikė 
dėl Jemeno

Kairas. — Tarp Jungti
nės Arabų Respublikos ir 
Saudi Arabijos ilgai ėjo ne
sutikimas Jemeno valstybės 
reikalais. Prieš porą metų 
Jemene įvyko revoliucija, 
buvo nuverstas sultonas, 
įsteigta respublika.

Jungtinė Arabų Respubli
ka rėmė Jameno respubli
ką, o Saudi Arabijos šakas 
(karalius) rėmė monarkis- 
tus, kurie iš Arabijos darė 
ant Jemeno puolimus. Da
bar abidvi valstybės susi
tarė, tai gal jau baigsis ant 
Jemeno užpuolimai.

Į *
T. SĄJUNGA PAGAMINO 

BAISŲ GINKLĄ
Maskva. — Chruščiovas 

pasitarime su Japoni j o s 
parlamento nariais sakė, 
kad Tarybų Sąjungos 
mokslininkai pagamino to
kį baisų ginklą, kurio pa
galba būtų galima sunai
kinti visus pasaulio žmones. 
Jis sakė, kad TSRS, laiky
damasi taikos politikos, tiki, 
kad nereikės to ginklo var
toti.

INDIJA GAVO TSRS 
TANKŲ IR LĖKTUVŲ
New Delhi. —Indijos Gy

nybos ministras Y. B. Cha- 
vanas, kuris lankėsi Mask
voje, sako, kad Tarybų Są
junga suteikė Indijai 35 
naujausius kovų “MIG-21” 
sprūsminius lėktų v u s ir 
pardavė tankų.

ŽENEVA. — JAV dele
gacija vėl atmetė Tarybų 
Sąjungos planą uždrausti 
atominius ginklus gaminti.

Saigone vėl įvyko tūkstan
tinės studentų demonstra
cijos, kurie reikalavo 
Khanho režimą pasitraukti. 
Demonstravo studentai Sai
gone, Nhatrange, Denange 
ir kitur.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad, 
nepaisant kiek Jungtinės 
Valstijos keis savo inter
vencijos planus ir obalsius, 
jos negalės laimėti Pietų 
Vietname, nes jų politika 
yra prieš darbo žmonių rei
kalus.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorius D. Ruskas parei
kalavo Pietų Vietnamo ge
nerolų, kad jie užmirštų vi
sus savo nesutikimus, o 
remtų generolo Khanho mi
litaristų valdžią. Jis sakė, 
kad jokia kita Pietų Viet
namo valdžia negautų JAV 
paramos.

Tokio. — Šiaurės Vietna
mo radijas sakė, kad su 
kiekviena diena vis arčiau 
eina prie sužlugimo JAV 
intervencija, o JAV vardas 
.vis žemiau nupuola Azijos 
žmonių akyse.

Jordano vanduo 
ir arabų armija

Kairas. — Aleksandretoje 
laikė konfe r e n c i j ą 13-os 
arabų valstybių atstovai. 
Jie susitarė nukreipti Jor
dano upės vandenį į Jorda
niją, kad jo mažiau gautų 
Izraelis.

Pradžioje Jordano upė 
teka per Izraelį, įteka į Ga
idėj o jūrą (ežerą), iš jo iš
teka ir plaukia sudarydama 
sieną tarp Izraelio ir Jorda
nijos, o paskui įteka į Mi- 

; rusiąją jūrą.
Taipgi arabai susitarė su

daryt armiją iš Izraelio pa
bėgėlių, kuri bus laikoma 
Izraelio pasienyje.

SAKO, KAD PULS 
PARTIZANUS c

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militaristai sako, 
kad kai tik Pietų Vietnamo 
valdžia susitvarkys, bus 
daromas naujas puolimas 
ant partizanų. Sakoma, kad 
daug gauta iš JAV moder
ninių ginklų.

PRIEŠ ATOMINIUS 
GINKLUS

Kolombo.—Ceilono prem
jeras Bandaranaika ir Indi
jos Užsienio reikalų minist
ras pasisakė už tai, kad In
dijos okeanas būtų laisvas 
nuo atominių ginklų. Kaip 
žinia, Jungtinės Valstijos 
perkėlė dalį savo Septinto
jo karo laivyno j Indijos 
okeaną, o dalis tų laivų yra 
ginkluoti atominiais gink
lais.

Seulas. .— Didelė audra 
sunaikino 1,000 gyvenimo 
namų.
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Britu parlamento rinkimai
DIDŽIOJI BRITANIJA, kaip žinia, šiemet turės 

rinkimus—rinks naują šalies parlamentą. Dabartinis 
parlamentas oficialiai bus paleistas rugsėjo 25 d., o nau
jojo parlamento deputatų rinkimai įvyks š. m. spalio 
mėn. 15 d.

Tarp rugsėjo 25 ir spalio 15 d.d., taigi, Britanijoje 
bus didžiulis politinis įkarštis—rinkiminė kampanija. 
Per tas tris savaites visoje šalyje vyks rinkimų klausi
mu mitingai, kuriuose kandidatai parlamento deputatų 
vietoms sakys kalbas, ragins žmones už juos balsuoti.

Britų parlamentarinė sistema kitokia nei JAV. Ten 
renkami visi parlamento nariai-deputatai tuo pačiu kar
tu. Naujas parlamentas sudarys naują valdžią.

Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje veikia dvi didžiu
lės partijos: konservatorių ir laboristų (darbiečių); tre
čioji—liberalų—visiškai susmulkėjusi. Ar Britanijos 
Komunistų partija statys savo kandidatus, sunku pasa
kyti. Mat, mažai partijai nėra lengva ten dalyvauti par
lamento rinkimuose, nes kandidatai, dalyvaują rinkimų 
sąrašuose, turi užsistatyti tam tikrą pinigų sumą. Na, 
ir jei kandidatas balsavimų metu negauna tam tikro 
skaičiaus balsų, jo užstatyti pinigai dingsta. Galimas 
daiktas, jog Komunistų partija dės pastangas išrinkti 
juo daugiau darbiečių į parlamentą.

Dabartiniame parlamente nusveriamąją didžiumą 
sudarė konservatoriai; jie ir savo valdžią turėjo. Yra 
rimtų spėjimų, jog šiemetiniuose rinkimuose daugumą 
deputatų išrinks Darbo partija.. 0 jei taip bus, tai dar- 
biečiai sudarys ir savo valdžią.

Konservatoriai labai susirūpinę šiais rinkimais) ir 
jie daro visa, kad tik pasirodytų balsuotojams “gerais”.

AFL-CIO balsas
REIKIA PRIMINTI, kad AFL-CIO šiemet padarė 

istorinį žingsnį prezidentinių rinkimų atžvilgiu: visų 
unijų, priklausančių šiai sąjungai, prezidentai vienbal
siai užgyrė kandidatus JAV prezidento ir viceprežidėn- 
to vietoms — Johnsoną i?’Humphrey.

Savo pareiškime AFL-CIO vadovybė viešai ragina 
visus 13,500,000 darbininkus, priklausančius AFL-CIO, 
balsuoti už Johnsoną ir Humphrey, “nes tai eis naudon 
organizuotiems darbininkams, unijistams.”

Reikia atsiminti, kad praeityje ne visų AFL-CIO 
unijų vadovai užgindavo (laike rinkimų) Demokratų 
partijos kandidatus. Pavyzdžiui: Karpenterių unijos 
prezidentas M. A. Hutcheson visuomet palaikydavo res
publikonus.

Kodėl gi šiemet tokia pakaita? Todėl, kad Respubli
konų partijos suvažiavimas šiemet savo kandidatu išsta
tė pabaisą (Goldwateri), nuo kurio šalinasi net ir tokie 
respublikonai, kaip H/utchesonas!

Paul Robeson sveiksta
ĮŽYMUSIS DAINININKAS, aktorius ir kovotojas,, 

Paul Robeson, aną dieną pasiskelbė negrų spaudoje Niu
jorke, kad jis jau sveiksta. Gydytojai sakė, kad po neil
go laiko Robesonas galėsiąs veikti, dirbti, kaip dirbo.

Pasirodo, šis vyras buvo sunkiai susirgęs,—labai nu
puolė svoryje, iš milžino tapo bejėgis.

Robesonas džiaugiasi, kad tūkstančiai negrų tebetę
sia'kovą už konstitucines teises ir pilietines laisves; jis 
džiaugiasi, kad daugelis negrų artistų—dainininkų, ak- 
tdtių, dailininkų—įsitraukia į masines kovas.

* * * " —■ ■ —

Buržuazine spauda 
ir balsuotojai

SENATORIUS GOLDWATERIS ir jo šalininkai 
skelbia, būk buržuazinė JAV spauda nesanti jam palan
ki. Ji pasisakanti vis už Johnsoną) už demokratų kandi
datą, gi Goldwaterį, girdi, spauda neigianti.

Savaitraštis “Labor”, kurį leidžia, geležinkeliečių 
brolijos, komentuodamas goldwaterininku aimanas, su
tinka, kad šiemet dauguma buržuazinių šalies dienraš
čių “palankesnė” Johnsonui. Bet “Labor” primena irtai, 
kad 1960 metais tik 15 procentų amerikinės buržuazi
nės spaudos pasisakė už Kenedį, 31 procentas laikėsi 
“neutraliai”, o 54 procentai palaikė Niksoną, bet laimėjo 
Kenedis.
’’. “Labor” mano, kad buržuazinė spauda mažai daro 

įtakos į balsuotojus. Paprastai, balsuotojai nusistatė už 
ką jie balsuos, ir spauda jų nusistatymo nepakreipia.

Darbininkiška spauda turi kur kas didesnę įtaką sa
vo skaitytojuose, tik, deja, darbininkiška, spauda silpna.

Beje, tenka pridurti ir tai: visa eilė dienraščių, ku
rie seniau agituodavo už respublikonų kandidatus, šie
met pasisakė už Johnsoną; Goldwaterj ir jo makartisti- 
rię- politiką jie smerkia, atmeta.
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DAR APIE ELIZABETH 
GURLEY FLYNN

Po Amerikos darbininkų 
vadovės Elizabeth Gurley 
Flynn mirties Maskvoje, as
tuoni tary.bįnĮaį speęial.isr 
tai-gydytojąį pas^elbą tokį 
neilgą, bet. svariu praneši
mą apie jos ligą: '

Draugė Elizabeth Flynn il
gą laiką sirgo hipertonijos li
ga, ateroskleroze ir sunkiais 
riebalų, angliava n d e n i ų - ir 
vandens bei druskų apykaitos 
sutrikimais.

Pastarąją savaitę kilęs ūmus 
gastro-enterokolitas apsunkino 
ligonės būklę. Ją sukompli
kavo plaučių arterijos trom- 
boembolija. Dėl to ligonė ir 
mirė.

Įdomų preiškimą apie E- 
lizabethos mirtį padarė Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
JAV Komunistų partijos 
Nacionaliniam Komitetui. 
Jis seka:

Brangūs draugai!
Tarybų Sąjungos Komunis

tų partijos Centro Komitetas 
didžiai liūdėdamas praneša, 
kad 1964 m. rugsėjo 5 d. ry
tą TSRS Sveikatos apsaugos 
ministerijos centrinėje kliniki
nėje ligoninėje mirė draugė 
Elizabeth Gurley Flynn.

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija, tarybiniai žmonės 
nuoširdžiai užjaučia visus 
komunistus, visus pažangos ir 
demokratijos šalininkus Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
patyrus skaudų nuostolį—mi
rus JAV Komūnistų partijos 
pirmininkei, įžymiai Amerikos 
ir tarptautinio darbininkų ir 
komunistinio judėjimo veikė
jai. Draugės Elizabeth Gur
ley Flynn mirtis—-didelė ne
laimės ir’ skaudus nuostolis vi
siems žmonėms,. kuriems bran
gi taika-, demokratija ir socia
linė pažanga. x
' Visą savo ryškų ir 'aktyvų 

gyvenimą i draugė Flynn: pa
skyrė- kilniau veiklaituv-ardan 
amerikiečių tautos laimės ir 
Šviesios ateities. Nuo anksty
vų metų įžengusi į sunkų, bet 
šlovingą kovos už gyvybinius 
Amerikos darbo žmonių inte
resus kelią, draugė E. Flynn 
žymiu indėliu padėjo vystyti 
JAV darbininkų, socialistinį ir 
komunistinį judėjimą. Beveik 
60 metų draugė Elizabeth 
Flynn vaidino labai žymų 
vaidmenį daugelyje JAV dar
bo žmonių veiksmų prieš im
perialistinę reakciją, už de
mokratines teises ir socialinį 
teisingumą. Kovinė masių or
ganizatorė, nenulstama kovo
toja,' liepsninga oratorė, puiki 
publicistė — tokią visuomet 
atsimins draugę Flynn visi jos 
draugai ir bičiuliai.

Savo ištikimybe marksiz
mo-leninizmo idėjoms, prole
tarinio internacionalizmo prin
cipams ji nusipelnė didelį au
toritetą ir pagrįstą pagarbą 
visų komunistų tarpe.

Mūsų partijos nariai, tary
biniai žmonės visiems, laikams 
išsaugos savo širdyse šviesų 
šauniosios amerikiečių tautos 
dukros, drąsios kovotojos už 
taiką, demokratiją, ir socializ
mą, karštos JAV ir TSRS tau
tų draugystės vystymo šalinim 
kęs draugės Elizabeth Gurley 
Flynn paveikslą. . ,,

per parą galės išausti 50 met
rų audeklo.

1964 m.
Stambiausioje rajono pra

monės įmonėje — Juodupės 
“Nemuno” vilnonių audinių 
fabrike — ųjė'r1 dieną išaudžia- 
ma 5,20X1 metrų geros kokybės 
vilnonių...audinių.

1944 m.
Atkuriamą :Rokiškio M T S . 

Iš broliškųjų, respublikų bus 
gati pirmieji traktoriai.

1964 m.
Gamybinės valdybos tarybi

nių ūkių ir kolūkių laukuose 
dirba 660 traktorių, 47 grū
dinių kultūrų nuėmimo kom
bainai.

1944 m.
Apskrityje jau veikia 2 gim

nazijos, įkurtos 4 progimnazi
jos, pradėjo darbą pradinės 
mokyklos, kuriose dirba apie 
250 mokytojų.

1964 m.
Rajone veikia 11 vidurinių, 

13 aštuonmečių ir 64 pradi
nės mokyklos, 2 mokyklos-in- 
ternatai, kur mokosi 8,100 
moksleivių. Nuo š. m. rugsė
jo 1 d. trečdalis mokinių mo
kosi naujose patalpose. Pe
dagoginį darbą dirba 660 mo
kytojų.

1944 m.
Pr i e apskrities vykdomojo 

komiteto pradėjo darbą soci
alinio aprūpinimo skyrius. Iš
mokėtos pašalpos pirmosioms 
7 šeimoms, nukentėj u s i o m s 
nuo karo.

1964 m.
Rajono socialinio aprūpini

mo sksyrius pernai 2,903 pen
sininkams išmokėjo 606,700 
rublių, o per pirmąjį šių metų 
pusmetį 3,035 pensininkams 
išmokėta 331,663 rubliai. 710 
daugiavaikių ir vienišų moti
nų išmokėta 29,820 rublių.

1944 m.
Š. m. lapkričio 1 d. pradė

jo mokslo metus Salų žemes- 
niojį žemės ūkio mokykla. Jo
je mokosi api^ šimtą moki
nių.

1964 m.
Salų žemės ūkio techniku

mas išleido 10-ąją moksleivių 
laidą. , šiemet stacionariniame 
ir1 akivaizdiniuose 'skyiriuose 
mokosi 6<5o būvimųjų žemės 
ūkio specialistų, . .

1944 m.
Įsteigtos bibliotekos Čeda

suose, Panemunyje ir Suvai
niškyje.

1964 m. • i
27 rajono kultūros namuose 

ir 55 bibliotekose dirba 117 
kultūros darbuotojų. 27 bib
liotekos savo mikrorajonuose 
aptarnauja knygomis visus ga
linčius skaityti gyventojus.

1944 m.
Nors dažnai su sutrikimais, 

Rokiškio miesto įmonės ir gy
ventojai gauna elektros ener
giją.

1964 m.
Šiemet bus baigtas rajono 

elektrifikav imas. Baigiami 
elektrifikuoti visi kolūkiai.

KAIP ROKIŠKIS
ŽENGIA PIRMYN

Vilniaus “Tiesoje”' skai
tome :

Atverskime pirmuosius, pa
geltusius nuo laiko “žinių,? 
“Tarybinio Rokiškio” pusla
pius. Į mus prabyla praeitis, 
kurią per 20 metų daugelis 
spėjo pamiršai) o jaunosios 
kartos žmonės jos ir žihoti ne
žinojo, nebent tik iš. tėvų bei 
vyresniųjų brolių ir seserų pa
sakojimų, prisiminimų.

Ir kartu pavartykime pas
kutiniuosius — šių metų “Spa>- 
lio vėliavos” numerius; Aiš*- 
kiau pamatysime ir suprasime, 
koks milžiniškas ž i n g. s n i- s- 
žengtas pirmyn.

Kalba laikraščio eilutės.
1944 m. *'
šiomis dienomis pradės-dar

bą Sodelių tekstilės fabrikas 
“Nemunas.” Paruoštos1 pem- 
kios audimo staklės;, kurios

Kaip mūsų gyvenimas jau 
mums nebepriklauso

šių metų pradžioje Ame
rikos knygų rinkoje pasiro
dė nauja didžiulė, 400 pus
lapių knyga. Ji pavadinta 
“The Naked Society” (Nuo
ga visuomenė). Ją parašė 
Vance Packard. Jos kaina 
“graži” — $5.95. Joje kal
bama apie mus, visus mus, 
visus amerikiečius.

Nežengiant nė žingsnio 
toliau, tenka storai pabrėž
ti, kad knygos autorius nė
ra net gal komunistų sim- 
patikas, bet, matyt, labai 
susirūpinęs ta visa padė
timi, kurioje esame atsidū
rę.

Knyga kupina duomenų, 
kurie rodo, kad taip vadi
namo mūsų “privatiško gy
venimo” niekur nė krisle
lio nė su žiburiu ieškoda
mi nebesurasite. Kiekvie
nas mes esame gražutėliai 
išrėdyti. Visi apie mus ži
no daugiau, negu mes pa-

Keista ir juokinga, bet, 
pagal autorių Packardą, 
taip iš tikrųjų yra. Net tie 
dideli mokslo ir technikos 
atradimai pavirto baisiais 
mūsų 
šais. 
niai buvo pas] 
mokslas pagimd 
akį” bei gal tilj: piršto dy
džio foto apa 
nueisi į krautuvę ir dairy
sies. Gal tave 
gunda kokį ne 
niekam nemata 
ar į užantį įsidėti. Neban
dyk! Kur nors toje krau
tuvėje i yra p 
aparatukas ir k 
nors tave mat 
ka, tave stebi.

B,et tai, žinoina,, menk
niekis, nes tatai neapeina 
milžiniškos dau 
sų pirkėjų, ku 
laisvi nuo tokių pagundų. 
Tokš “privatiš] 
mimas teising 
neapeina.

Bet štai tu ieškai darbo. 
Ar samdytojas Ramdys tave 
tavęs visiškai 
neištyręs? Seniai tie laikai 
praėjo. Turės: 
niausią išpažint 
vo laimingo ar 
gyvenimo. O 
tu nori gauti dąrbą kurioje 
nors valdiškoje įstaigoje, 
mokslinėje įstai 
rinėje įstaigoje

privatiškumo prie- 
Pav., palyginti nese- 

celbta, kad 
ė “elektrinę

atuką. Tu

paims pa
rs daiktelį 
nt į kišenę

aslėptas tas 
:as nors kur 
;o, tave še

gumos mu- 
rie visiškai

kumo” atė-
□ žmogaus

“neišrėdęs,”

atlikti pil- 
į iš viso sa- 
nelaimingo 

ypač, jeigu

POETEI SALOMĖJAI 
NĖRIS—KELIAS 
Į DANGŲ

Andai prelatas M. Kru
pavičius paraše marijonų 
“Draugo” ilgą raštą apie 
didžiąją lietuvių poetę Sa
lomėją Nėris. M. Krupavi
čius pasakoja, būk Salomė
ja Neris savo gyvenime 
.“suklydo” (stodama su Lie
tuvos liaudimi kovon prieš 
fašizmą), bet, esą, dievas 
jai už tai dovanos, ir poetė, 
jei.5ko, dar , galėsianti _įei- 
'tį. “į dangaus karalystę.” 
; Savo laiku mes parašysi
me apie tai išsamiau, o da
bar tegalime tik tiek pasa
kyti: tegu klerikalai didžio
sios liaudies poetės nesisa- 

\rina, nes niekų iš to neiš
eis! S. Neris , būvo ir bus 
lietuvių tautai visuomet 
miela, visuomet brangi kaip 
poetė, kaip kovotoja prieš 

, fašizmą, už liaudies laimę.

; Maskva. 'TSRS moksli- 
ninkai aštriai: kritikuoja 
profesoriaus (C. L. Dawso- 
n0, iš Syracuse universite^ 
to^ knygą apie TSRS. Jie 
rašov kad' jis; savo knygoje 

’apjuodino Tarybų Sąjungos^ 
žmonių gyvenimą.

■k 'i'

goję, kultū- 
, apšvietos 

įstaigoje, tai tave taip išty
rinės, “apnuogins,” jog tu 
net pats savęs nebeat
pažinsi, nebegalėsi su
prasti, kaip 
troškimo bei Reikalo dar
bą-tarnybą įgauti ne tik 
parodei, atidengei, apnuo
ginai savo sielą, savo vi
dinį gyvenimą, 
nę, bet išsižadėjai tam tik
rų idėjų, tam tikrų įsitiki
nimų.

Bet dar ir to 
mas, išsiža d ė j 
idėjų, savo įsitikinimų, ne 
visuomet duos 
vienoje tų įstajgų. Tiems 
inkvizitoriams, 
votojams atėj^ pagalbon 
mokslas su b 
mu, vadinamu 
or” (melo atpažinto ju). Jei 
tik inkvizitorių 
kad tu ką nors 
kalaus pasiduo 
nai, nuo kurios tu niekaip 
nepaslėpsi nė pačių giliau
sių savo gyven

Ar žinote, ka< 
siaubingą šerer 
varyta) 13,506, 
kiečių, ieškančių darbo - 
tarnybos įvairiose valdiš
kose ir ' kitokiose įstai
gose?! Ar ži 
tik vieneriais

š didelio

savo sązi-

ks užsigyni- 
imas savo

tau vieta

tiems kota-

aisiu išradi-
“lie detect-

s pastebės, 
slepi, parei
si tai maši-

imo gelmių, 
d per tokią 
gą buvo per- 

OOO, ameri-

note, kad 
1962-ais me-

tais tokią baisią viso gyve
nimo išpažintį 826,000 ame
rikiečių turėjo atlikti tik
tai vienam federalinės val- 
d ž i o s Saugumo departa
mentui?! Ar žinote, kad 
mūsų federalinė valdžia 
samdo ir moka riebias al
gas 25,000 profesionališkų 
investigatarių sekiojimui ir 
tyrinėjimui savo tarnauto
jų?! O kur visokios šnipų 
agentūros, kuriose darbuo
jasi tūkstančiai ir tūkstan
čiai šnipų ?! Kur yra Cent
ral Intelligence Agency 
(Centrinė žvalgybos agen
tūra), FBI (Federalinis in- 
vestigacijos biuras) su bi
lijonais dolerių biudžetu? 
Pav., FBI savo archyve tu
ri 166,4" 975 amerikiečių 
pirštų nuospaudas! Neame- 
rikinės veiklos kongresinis 
komitetas turi savo sąraše 
daugiau kaip milijoną “nu
žiūrimų” amerikiečių.

Bet tai toli gražu ne vis
kas. Plačiai veikia daugy
bė privatiškų šnipų agentū
rų, kurios už pinigus pa
tarnaus tau, jeigu norėsi 
ką nors patirti, sužinoti 
apie tokį ar kitokį žmogų. 
Vien tik Retail Credit kom
panija turi savo archyve 
smulkiausią informaciją 
apie 42,000,000 amerikie
čių ! Privatiška Associa
tion of Casualty and Sure
ty firma turi smulkių 
žinių apie 18,200,000 ame
rikiečių.
^Jr taip būtų galima krau
ti skaičius ant sakičių iš tos 
“Naked Society” knygos 
puslapių apie tai, kaip mes 
nebepriklausome patys sau, 
kaip iš mūsų taip vadinamo 
“privatiško gyvenimo” nie
ko nebepaliko, bet lai už
tenka to, kas pasakyta.

Gal tik galima pridėti, 
kad ir savo storos knygos 
paskutiniame skyriuje “Ką 
galime daryti savęs apsau
gojimui” Vance Packard 
nieko naujo nesugalvoja. Jis 
tik ragina nenusiminti, nes 
jis mano, kad dalykai pra
deda krypti geroj on pusėn, 
kad vis daugiau ir daugiau 
amerikiečių pradeda susi
rūpinti ta liguista padėtimi. 
Pav., girdi, net Apsigyni
mo departamento žmonės 
jau pradeda galvoti, kad tie 
tyrinėjimai yra išėję iš ri
bų. Štai, sako, tas depar
tamentas išsiuntinėjo armi
jai, karo laivynui ir oro jė
goms memorandumą, kuria
me sakoma, kad tyrinėjant 
bei apklausinėj ant pilietį, 
nereikia jam statyti tokių 
klausimų:

“Ar jūs save skaitote li
beralu, ar konservatyviu?

“Ar jūs esate pasirašę 
kokią nors politinę petici
ją?

“Kokia jūsų nuomonė 
apie desegregaciją?

“Kokia jūsų nuomonė 
apie Aukščiausiojo teismo 
nutarimus (dėl poterių vie
šosiose mokyklose, dėl de- 
segregacijos ir Komunistų 
partijos) ?

“Ar jūs esate ateistas, ar 
ignostikas?”

Gerai, žinoma, kad tokie 
begėdiški klausimai šalina
mi iš apklausinėjimų, bet 
ką daryti su tomis reakci
nėmis jėgomis, kurios pri
vedė prie šios padėties? 
Kaip susidoroti su tais 
milžiniškais policiniais in- 
kvizavimo ir šnipinėjimo 
aparatais (valdiškais ir pri- 
vatiškais), kurie trempia 
kojomis mūsų civilines tei
ses ir demokratines lais
ves?

Packardo knygoje atsaky

mo nerandame. Veikiausia, 
nebūdamas komunistu ir te
betikėdamas kapitali z m u, 
jis nė nenorėjo tikrosios iš
eities parodyti. Visoje savo 
knygoje jis niekur nė 
džiu skaitytojui neprimena, 
jog iš mūsų privatų gyve
nimą yra atėmus ir taip 
kietai mus sukausčius ir su
rakinus laiko kapitalistinė 
santvarka. Niekur jis neap
kaltina šios santvarkos ir 
nekalba apie jos pakeitimą. 
Todėl ir jo ši knyga turi tik 
ribotą vertę, tik demaskuo
jančią vertę.

A. Bimba

“Veiksnys”
Jis iš laikraščių girdėjo — 
Veikia “Vlik’as”, k
Ir į “Vlik’ą atkaukšėjo 
Plikas, plikas.
Kiaurą skrybėlę nukėlė:
— Aš — veikėjas!
O kišenė tuštutėlė, 
švilpė vėjas.
Atsisėdo jis į kėdę, 
Kėdę gražią. W
Prie kasos prileido dėdė. 
Davė grašį.
Važinėjo, aukas rinko, 
Mitingavo
Ir po metų “keliauninkas” 
Atsigavo.
Vėl išleido jį į žmones 
Dėdė “Vlik’as”.
Vaikščiojo orus, malonus, 
Nebe plikas.
Jei kas dolerį paduoda, 
Saujon glemžia.
Taip norėtų jis “vaduoti” 
Visą amžių.
Nes “vaduoti” jis įpratęs: 
Juk nebloga!
O svarbiausia, matot patys,- 
apsimoka.

A. Skinkys

Laureatai
I

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsaku Lietį^ 
vosTSR Valstybinio Akademi
nio operos ir baleto teatro so
listams Gi? Sabaliauskaitei ir 
J. Stasiūnui, suteikti TSRS 
liaudies artistų garbės vardai.

Nuotraukoj: Tarybų Sąjun
gos liaudies artistė Genovaitė 
Sabaliauskaitė.

Tarybų Sąjungos liaudies 
artistas Jonas Stasiūnas.

SAKO, KAD INDIJA 
PASIGAMINS MAISTO
New Delhi. — Indijos 

Maisto ministras C. Sub- 
ramaniamas sako, kad In
dija eina prie to, kad 1971 
metais jau galėtų pati už
tektinai pasigaminti maisj* 
to. Dabar Indijoje yra stc*Į 
ka maisto. Neseniai ji te 
Jungtinių Valstijų gavo 
600,000 tonų kviečių* Indi
ja vykina penkerių metų 
planą padidinimui maisto 
pasigaminimo.



Paskutinis
1944 metų rugsėjo 14 d. 

0 fašistinės Vokietijos radi
jus pranešė, kad Anglijos ir 
Amerikos lėktuvų antskry
džio metu rugpjūčio 28 die
ną Buchenvaldo koncentra
cijos stovykloje kartu su 
kitais žuvo Ernst Thael- 
manas. Kiek vėliau paaiš
kėjo, kad per bombardavi
mą Thaelmano Buchenval
de nebuvo. Tuomet jis ka
lėjo Bauceno koncentraci
jos stovykloje. Rugpiūčio 
18 dieną fašistai nuvedė E. 
Thaelmaną į Buchenvaldo 
krematorijų ir čia jį nužu
dė.

Vienuolika ir pusę metų 
fašistai išlaikė Vokietijos 
^omunistų partijos pirmi
ninką vienutėje, atskirtą 
nuo viso pasaulio. Vienuo
lika ir pusę metų jis išgy
veno užmūrytas tarp ketu
rių sienų, nuolat žiauriai 
kankinamas. Apie jo di
džiąją ištikimybę savo tau
tos ir komunizmo reikalui, 
apie didelę ištvermę ir nar
są ryškiai kalba jo laiškas 
1944 metų sausio mėnesį 
draugui Bauceno kalėjime.

Spausdiname to laiško iš
traukas.

...Dabar tu, tikriausiai, 
norėtum sužinoti ką nors iš 
mano gyvenimo kalėjime. 
Kiek pilniau aprašyti visus 

^išgyvenimus ir įvykius, ne
užtektų didelės knygos. Dėl 
to ketinu atrinkti tik at
skirus epizodus ir svarbes
nes aplinkybes ir tau papa
sakoti. 1933 metų kovo 3 
dieną mane areštavo Ber
lyne, kambaryje, kurį nuo
mojau pas vieną karo inva- 

Pas jį paprastai gy
vendavau, būdamas Berly
ne. Būrys policininkųx su 
revolveriais rankose —- 20 
eilinių ir vienas leitenantas 
įsiveržė į butą, o paskui šo
ko į mano kambarį. Man 
uždėjo antrankius. Paskui 
įstūmė į mašiną ir nuvežė 
į artimiausią policijos nuo
vadą, o iš ten, ypatingai po

licijos komandai saugant— 
į policijos prezidiumą, kuris 
yra Aleksanderplace. Trum
pas tardymas. Jokių paro
dymų. Penkios laukimo va
landos. Galiausiai mane pa
gadino į tenykščio policijos 
kalėjimo kamerą. Visą lai
ką prie mano durų ateidavo 
nekaip pagarsėjusios ap
saugos vyrukai, kurie, nuo
lat man grasindami, šnekė
jo, kad ateis momentas, kai 
jie ištemps mane iš kame
ros, o tuomet man išmuš 
paskutinioji valanda.

Iš šio kalėjimo siunčiau 
raštišką pareiškimą imperi
jos teismo generaliniam 
prokurorui, prašydamas 
greičiau tardyti, nes jokios 
nusikalstamos veiklos ne
vykdžiau. Taip padariau, 

^siekdamas nepatekti į kon
centracijos setovyklą. Tai 
pasisekė. 1933 metų gegu
žės 23 dieną mane perkėlė 
į seną Moabito tardomojo 
kalinimo kalėjimą, čia bu
vau tardomas dvejus ir pu
sę metų. Per tą laiką ma
ne apklausinėjo keturi tar
dytojai, kartais po 10 va
landų kasdien...

Nepaisant to, politiškai aš 
laikiausi kaip revoliucio
nierius. Būdamas komunis
tinio judėjimo vadas, apgy
niau visus partijos CK, o 

gjaip pat Komunistinio In
ternacionalo nutarimus ir 

visa tai sakiausi esąs at
sakingas pats. Energingai 
atsisakiau išduoti partinių 
veikėjų ir darbuotojų var
dus. Sukaupęs valios jė
gas, veikiau taip, kaip rei
kalavo pareigos jausmas.

Ernesto Thaelmano laiškas
Nepaisant visokiausių gud-j žiau, norėdamas pamatyti, 
rybių ir melo, tardytojams 
nepasisekė įvilioti mane į 
pinkles ir priversti išduoti 
mano bendražygius ir ko
munizmo reikalą. Dėl to 
kartais būdavo šiurkščių 
scenų ir aštrių susidūrimų, 
dėl kurių užtrukdavo tar
dymai. Tardytojams nepri- 
vertus manęs prisipažinti, 
jie kreipėsi pagalbos į ges
tapą.

1934 metų sausio mėnesį 
keturi gestapo valdininkai 
automobiliu iš Moabito ma
ne nugabeno į centrinį ges
tapą (Berlynas, Bine Al- 
brechtsštrasė). Tiesiog iš 
mašinos nuvedė m a n e į 
kambarį ketvirtajame aukš
te. Ten mane pasitiko 8 vi
dutinio ir aukščiausio ran
go gestapo valdininkai, ku
rie pasityčiodami iškėlė 
kumščius, tarytum sveikin
tus! “Rot Front.”

Aprašyti, kas paskui įvy
ko šitame kambaryje per 
keturias ir pusę valandos— 
nuo 5 iki 9 valandų 30 mi
nučių vakaro, — beveik ne
įmanoma. Siekdami bet ko
kiu būdu mane priversti 
prisipažinti ir gauti duo
menų apie anksčiau suim
tus draugus, o taip pat apie 
politinę jų veiklą, gestapi
ninkai ėmė žiauriausiai ma
ne kankinti. Jie pradėjo fa
miliariu tonu, stengdamiesi 
man įkalbėti ir ką nors su
žinoti apie kurį nors drau
gą tai, kas juos domino. Šis 
manevras nepasisekė. Tuo
met jie panaudojo šiurkščią 
fizinę jėgą. Man išmušė 
keturis dantis. Ir čia jie 
nieko nelaimėjo.

Trečias veiksmas buvo 
hipnozė, kuri vis dėlto ma
nęs nepaveikė, tuomet dar 
turėjau stiprią nervų siste
mą. Nors hipnozi n i n k a s 
manipuliavo 45 minutes, aš 
buvau visai ramus, o min
tys tebeliko aiškios. Šios 
dramos kulminacija buvo 
baigiamasis aktas. Nuo ma
nęs nuplėšė rūbus. Du ges
tapininkai paguldė mane 
skersai taburetės. Vienas 
jų ėmė mane mušti sunkiu 
begemoto odos rimbu. Iš 
skausmo kelis kartus rikte
lėjau.

Tada man užkimšo bur
ną, ir pasipylė smūgių kru
ša. Mane mušė kumščiais 
per veidą, per krutinu, o 
per nugarą talžė rimbu. Nu
virtau kniūbščias ant grin
dų, įsikniaubęs veidu į jas, 
ir nė žodžio neatsakiau į 
klausimus. Vis stengiausi 
užsidengti veidą, kol nete
kau jėgų. Neištvėrė širdis. 
Aš jau nieko nemačiau ir 
negirdėjau. Be to, mane 
taip kankino troškulys, kad 
iš burnos ėjo putos, ir aš » 
kone užspringau. Alpdamas Jzen®me, negalima^ pakeisti
vis dėlto nepraradau sąmo
nės, bet jau nebejaučiau jo
kio skausmo ir galvojau 
vien apie tai, kaip išsiva
duoti iš šios kankynės.

Kodėl liovėsi kankinę?
Staiga į kambarį įbėgo 

žmogus ir sušnibždėjo, kad 
valytojos ir kiti žmonės šia-
me pastate girdėjo garsų 
šauksmą.

Jis prašė greičiau baigti 
tardymą. Pusę dešimtos va
karo budeliai baigė savo 
pramogą. Man aprišo rank
šluosčiu kraujuotas žaizdas 
galvoje, apmuturiavo su
muštą pakaušį šaliku, įsakė 
sėsti ant; taburetės veidu į 
sieną, pagrasinę, kad jeigu 
atsigręšiu, tuojau šaudys. 
Du gestapininkai atkišo į 
mane revolverius. Supran
tama, aš tučtuojau atsigrę- 

ką tie vaikinai rengiasi 
man daryti. Bet daugiau 
nieko neįvyko. Iš valgyklos 
buvo iškviestas padavėjas, 
kuris atnešė jiems pavalgy
ti ir išgerti. Su užuojauta 
jis pažvelgė į mane. Paskui 
liftu mane nuleido į rūsį ir 
uždarė kalėjimo kameroje.

Po aštuonių dienų toje 
pačioje patalpoje įvyko ap
klausa, kurioje dalyvavo tik 
du gestapininkai, o dar po 
vienos paros-^-apklausinėjo 
trys gestapininkai. Kadan
gi aš savo taktikos nepakei
čiau, man pagrasė, kad jei
gu ir toliau taip elgsiuosi, 
jie darys kaip darė iki tol, 
kol aš pasikeisiu.

Netrukus keturi gestapi
ninkai, kurie aną kartą 
kankino, nugabeno mane į 
Moabitą. Pakeliui vienas < 
budelis įžūliai pagrasė, kad 
jeigu proceso metu imperi
jos teisme viešai papasako
siu, ką jie su manim darė, 
tai mane nuvarys į tokią 
vietą, kurioje privers nutil
ti amžiams. Aš visa tai iš
klausiau tylėdamas ir nu
sprendžiau jokiu būdu ne
praleisti tokios progos...

K!as supras, ką mes iš
kentė j ome ir pakėlėme per 
tnuos ilgus kalinimo metus! ' Ryšininkams. Per penkioli

ka metų teko pastatyti daug 
Kas supras tragišką liki- j pastatų. Viena pirmųjų po-

mą, kurio smūgius mums 
teko ištverti tik dėl to, kad 
mes nesileidome išmušami 
iš vėžių. Kartais kalėjimo 
sąlygos visiškai išsekinda
vo mūsų kantrybę, sukelda
vo visokiausio nusivylimo, 
bet mes likdavome tvirti, 
ryžtingi ir nepalaužiami.

Kai pažvelgiame atgal
Kai pažvelgiame atgal, 

mūsų mintyse iškyla praei
tis. Čia aprašyti atskiri 
svarbesnieji sunkaus kalėji
mo gyvenimo periodai. Čia 
aprašyta tik dalelė to, kas 
išgyventa.

Tu atidavei geriausius 
jaunystės metus, juos pa
aukojai ir dabar sulaukei 
brendimo amžiaus. O aš ka- 
lėjime paaukojau savo 
brendimo aktyviausius me
tus ir dabar artinuosi prie 
to amžiaus, kai jėgos ima 
mažėti. Kartūs kalinimo 
metai atėmė iš tavęs bran
gius jaunystės džiaugsmus, 
mano jaunystės metai buvo 
didingi ir laisvi, bet kartu 
jie. buvo mano dabartinio 
sunkaus kalėjimo gyvenimo 
pradžia.

Pagalvok apie tai, kad 
gyvenimas įpareigoja žmo
nes kovoti ne dėl to, , kad 
būtume nugalėti, o kad 
įveiktume jį, kad suprastu
me jo rūsčią, bet neišven
giamą kalbą, o paskui pakil
tume iš bedugnės į naują 
gyvenimą. To, ką mes išgy- 

' - * ‘ L,
to, ką mums atneš ateitis, 
negalime tiksliai žinoti, ga
lime tik numatyti, vadinasi, 
įspėti...

Niekas negali pasakyti, 
kas man bus rytoj ar poryt. 
Mes -negalime žinoti, ar 
man neteks išgyventi, kaip 
dažnai būdavo, naujų nema
lonumų ir kančių. Bet argi J. Kunca

VilnhisA žiūrint nuo Gediminą kainoj

mane taip paprastai išleis 
į didelį pasaulį iš kalėjimo 
sienų ?

Ne! Patys jie to nepa
darys. Gali būti tik viena iš
eitis, apie kurią čia baisu ir 
kalbėti. Būtent, artinantis 
Tarybinei Armijai, blogė
jant karinei, padėčiai, naci
onalsocialistų režimas pa
skelbs Telmanui matą. To
kiomis sąlygomis hitlerinis 
režimas nepabūgs nieko, 
siekdamas laiku pašalinti 
Telmaną, vadinasi, arba pa
šalinti jį, arba visai pri
baigti. Tik istoriškai būtina 
savitarpio pagalba gali at
nešti kitą atomazgą, kuri 
patarnaus visam revoliuci
niam judėjimui.
(Iš “Jaunimo gretų” nr. 8)

Pasvalys išaugo
Senesnio amžiaus žmonės 

puikiai atsimena, koks se
niau buvo mūsų miestas. 
Vyšnių, Tarybų ir kitos 
gatvės buvo negrįstos, ne
išbrendamos. Pasvalyje ne
buvo tiek daug dailių dvi
aukščių gyvenamųjų namų, 
kitokių pastatų. Nebuvo 
patogių susisiekimo prie
monių.

Labai gerai miesto augi
mas per pastaruosius metus 
buvo matomas mums—sta-

karinių statybų, rodos, bu
vo 6 butų gyvenamasis na
mas Vilniaus gatvėje. Dir
bome iš peties: niekas ne
žiūrėjome darbo valandų, 
negailėjome jėgų. Norėjosi 
kuo greičiausiai užbaigti 
darbus, atiduoti raktus nau
jakuriams.

Metai iš metų statybos 
plėtėsi, augo. Mūsų briga
dai niekuomet netrūko už
sakymų. Vien Panevėžio 
gatvėje pastatėme keturis 
dviaukščius namus,’kuriuo
se įsikūrė 38 darbininkų 
bei tarnautojų šeimos. Sta- 

’ tėme keturaukštę mokyklą- 
internatą, didžiulį gamyk
lų valdybos korpusą, gy
ventojų buitinio aptarnavi
mo kombinatą, universalinę 
parduotuvę, sieros vonias, 
plačiaekraninį kinoteatrą, 
kepyklą ir kt.

Didžiulę vidurinę mokyk
lą statėme Kupiškyje, dir
bome Pandėlyje. Įvairpų 
pastatų pristatėme rajono 
kolūkiuose.

Miestas vis plečiasi. Se
niai jis išėjo iš savo seno
vinių ribų. Tai labai džiu
gu. Akivaizdžiai matyti ta
rybinės vyriausybės rūpi
nimasis liaudies gerove.

VI. Straigys 
Ūkiaskaitynio baro 

mūrininkas

ĮVYKO DAKTARŲ
kongresas

Paryžius. — Čionai įvyko 
Ketvirtas tarptautinis dak
tarų kongresas. Jame daly
vavo virš 1,000 gydytojų iš 
42 šalių. Daktarai apsikei
tė patyrimais. Kai kurie 
skundėsi, kad “šaltasis ka
ras” kenkia daktarų tarp
tautiniam bendradarbiavi
mui.

Palaidotas 8 d. 
Lietuvių tautiškose

Bradford, Mass, 
ilgai sirgo, išbuvo 

:ą ligoninėje.
dukterį E d n ą 

n, brolį Mykolą,

Haverhill, Mass.
Rugsėjo 3 d. mirė Jonas 

(Barry) 
laukęs 7Š metu. Buvo naš
lys, moteris mirė keleri me
tai atga 
rugsėjo 
kūginėse 
Velionis 
ilgą laik 

i Paliko 
Steckelu 
daug draugų ir pažįstamų. 
Jonas, kada gyveno Haver- 
hillyj, tai buvo tiktai “Jo
nas, o kąi nuvažiavo Bosto
no apyli 
gėrimų (parduotuvę, tuomet 
buvo kit 
davo Jo

Barišauskas, su-

nkėn, įsigijo stiprių

okiu žmogum. Tek
ią sutikti Bostone 

parengimuose ir kitur, Jo
nas ne tik dalyvaudavo, bet 
ir aukodavo.

Vėliau, kai . Jonas išėjo „ — 4.^:--  , tai ne tik 
odavo, bet ir

pats 
savo

pensijon 
nuvažiu
brolį Mykolą nusiveždavo 
praleisti žiemą Floridoje. 
Ir ten t'onas pasižymėdavo 
aukomis.

Girdėjau, kad Jonas ne
mažai “Laisvės” už r a š ė
Lietuvon. Barišausko pa- 
gerbimti Rainardienė pa
rinko aukų “Laisvei”. Pas
kutinį patarnavimą atliko 
Waitkaš savo koplyčioje 
197 Webster St., Cambrid
ge, Mass. Palydovų buvo iš 
Bostono, Cambridge, A'r- 
lingtono, Lowell ir iš kitur, 
apie 15( 
atsisver 
kė Joną

i žmonių. Kapinėse 
dnimo kalbą pasa- 
,s Petruškevičius ir 

pakvietę dalyvaujančius už
eiti į Li 
324 Riv 
prie ku 
ilgą laik 
vai būvi

etuvių P. G. klubą, 
er St., H'averhillyj, 
rio Barišauskas per 
ą prigulėjo. Palydo- 
o gerai pavaišinti.

Ilsėkis, Jonai, o likusiem 
dukteriai, broliui ir kitiems 
artimiesiems reiškiu užuo
jautą.

Darbininkė

New Haven, Conn.
Rugsėjo 10 d. turėjome 

susirinkimą LLD

ų. Tarėmės, kaip ge- 
pasidarbuoti . metu 
s” ir “Vilnies” vajų.

ūčio 30 d. buvo skai-

bendrą
New Hjaveno ir Bridgepor- 
to nari 
riau 
“Laisvė
Buvo" pateikta gerų suma 
nvmų, 
ti.

Rugpi
tytas ..laiškas nuo St. Pe- 
tersbur 
gresyvi 
pridavė 
vaitis.
širdingi ačiū V. Valley už 
prisiuntimą laiško.

Dr.
skundėsi, 
gerai.
lietuviai, linkime jam pilnai 
susveik

Sekir 
dieną, 
choras : 
sų miesto pažangūs lietu
viai ru 
fordieč

Pas mus didėja nedarbas. 
Miesto Valdininkai susirūpi
no, nes 
nuolių 
bo.

<aip darbą pagerin-

go, iš Floridos, pro- 
ų lietuvių. Laišką 

Dr. J. Stanislo-
Mūsų nariai taria

Jonas Stanislovaitis 
kad nesijaučia

Mes, New Haveno

ti.
adienį, rugsėjo 20 
Hartforde, Laisvės 
ruošia pietus. Iš mū-

ošiasi vykti į hart- 
ių parengimą.

keli tūkstančiai jau- 
negali susirasti dar-

PHILADELPHIA, PA.
Draugės Ramanauskienės 

rengtas gimtadienio poky • 
lis rugsėjo 6-ą gražiai pa
vyko. Svečių suvyko dau
giau negu praeityje, iš 
Baltimorės, Wilkes-Barrės, 
Pittstono, Shenadorio, 
Brooklyn o, Chesterio ir 
New Jersey. Aišku, didžiu- 
m a buvo philadelphiečių. 
Draugas Benis su savo įre- 
korduotomis plokšte 1 ė m i s 
linksmino susirinkusius su
grodamas ilgiausių metų 
Ramanauskienei ir Turei- 
kienei. Mat, tą dieną abiejų 
pripuolė gimtadienis. Drau
gai Lipčius ir Dudonis pa
sakė savo įgytus įspūdžius 
iš viešėjimo Lietuvoje, gau
ta paramos “Laisvei” ir 
“Vilniai” — abiem po $25.

Nuoširdus ačiū aukoju
siems draugams Staniams, 
Tilvikui, Milevičiui, Mer
kiams ir Krutulienei, kas 
davė paramos. Ačiū stalų 
patarnautojoms, kurios 
nuoširdžiai dirbo neimda- 
mos atlyginimo. Virtuvėje 
per dvi dienas dirbo Povi
laičiai, Gustaitienė, Rama
nauskienė ir Matulis. Daug 
darbo įdėjo draugai Mer
kiai, Valantai ir Kazlaus
kas. Vasaros parengimą 
baigėme su geromis sėkmė
mis. Ačiū skaitlingai pub
likai, kurios buvo virš šim
to.

Aukojo po $5: A. Globi- 
čius, Wilkes - Barre, Sta
niai, Baltimore, Gužonienė, 
Gloucester, N. J., ir Lietu
vaitė, Philadelphia. Po 
$1: Gustaitienė, Valinčius, 
Zimantas, Kurži n s k a s ir 
Z a m b u sevičius. “Vilniai” 
drg. Kazlauskas gavo skel
bimų į Kalendorių seka
miems metams.

Pennsylvanijos valstijos 
Philadelphijoje ir apylinkė
je šią vasarą surengta pen
ki parengimai, visi buvo 
sėkmingi. Senimas myli su
sitikti vieni kitus, tolimas 
pasiekimo kelias apeinamas, 
šeštoji LLD apskritis turė
jo sėkmingą parengimą pas 
Bekampius.

Kiekevienas turi draugų 
ir įdraugių, bet ne visi žino 
vieni kitų praeities gyveni
mą. Philadelphiečiai pro
gresyviai, ypatingai LLD 
10 kuopos nariai, pažįsta 
draugą J. Kazlauską kaip 
veiklų kuopos narį, veikėją, 
ilgametį kuopos nutarimų 
raštininką, dalyvaujantį ne 
tik kuopos susirinkimuose, 
bet įvairiose komisijose ir 
k o n f e r e ncijose, gyvenusį 
mainų srityje, pergyvenusį 
sunkią operaciją, palaidoju
sį vedusią dukterį, bet ne
pasiduodantį nusiminimui.

Ir štai teko sužinoti, kad 
rugpiūčio 29 dieną draugai 
Kazlauskai atžymėjo 50 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jų duktė Olga ir 
žentas Ufier suruošė vaka
rienę puošnioje valgykloje 
Silver Lake Inn, Clementon, 
N. J.

Tad visi LLD 10 kuopos 
nariai linkime draugams 
Juozui ir Leonorai Kazlaus
kams sulaukti 75 metų ve
dybų sukakties. Gaila, kad 
kuopiečiai nieko apie tai 
nežinojo.

Yale and Towne kompa
nijos darbininkai randasi 
streiko lauke Roosevelt 
Blvd., Philadelphijoje. 1961- 
22 metais streikavo 22 sa
vaites. Streikui vadovauja 
lokalas 1717 International 
Association of Machinists, 
AFL-CIO. Derybos nedavė 
pasekmių. Lokalo nariai 
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atmetė siūlomas kompani
jos sąlygas, kontraktas pa
sibaigė.

Cultural Centre, 2236-40 
W. Columbus Ave., surasta 
įvairių ginklų. Areštuotas 
Shaykh Muhammand, Black 
Muslim buvęs lyderis. Jam 
primetamas kaltinimas 
riaušių sukėlime, kurios 
padarė daug nuostolių. 
Shaykh sako nieko bendro 
su tuo neturįs. Padėtas po 
$10,000 užstatu.

•
Kurie norite paremti “Vil

nį,” kitų metų Kalendoriu
je duodami pagarsinimą su 
trumpa gyvenimo istorija, 
matykite drg. J. Kazlauską, 
735 N. Bucknell St. Jisai 
yra įgaliotas priimti garsi
nimus. Sako, jau turįs virš 
šimtinės surinkęs.

Drg. F. Neverdauskas, 
negalėdamas dalyvauti Ra
manauskienės gimtadienio 
pokylyje, prisiuntė gražų 
laiškutį su penkine sunau* 
doti geram tikslui. Ačiū 
jums, drauge. Penkinė gra
ži parama geram tikslui.

Noriu priminti, kad drg. 
Baranauskas dirbo paren
gime. Ačiū jam. Ačiū drau
gei Žambu se viči e n e i iš 
Readingo už puikų darbą.

Philadelphijoje ir apylin
kėje Darbo Dienoje įvyko 
įvairių nelaimių. John Tre- 
šiokas, 536 Johnson St., iš
gelbėjo nuo nuskendimoD. 
Thamas Delaware upėje.

$340 aukų
LLD 10 kuopos susirinki

mas rugsėjo 11 pasižymėjo 
aukomis mūsų spaudai. 
Paaukota iš kuopos iždo po 
šimtinę “Laisvei’ ’ir “Vil
niai,” ir $25 “Liaudies bal- 
rsui.” Draugė Ramanaus
kienė savo gimtadienio pro
ga aukojo abiem laikraš
čiam po $45. Pridėta su
rinktos aukos $225, tad vie
name susirinkime išaukota 
$340. “Laisvė” gaus $170, 
“Vilnis” — $145. Graži pa
rama pradžioje finansinio 
“Laisvės” vajaus.

Kuopiečiai šias aukas ski
ria “Laisvei” su ankstyva 
pradžia ir tikimės, kad ne
bus paskutinės. Galiu drą
siai sakyti, kad tai vienati
nė kuopa rytinėse valstijose 
su tokia auka.

Susirinkime kalbėta su
rengti koncertą, bet sve
tainės iškaštingos. Išrinkta 
komisija pasiteirauti.

Pilietis .

Ar tu žinai?
Prancūzijos krautuvė j e. 

neseniai pasirodė' lagami
nas, kuris sulankstytas bū
na ne didesnis už moterišką 
rankinuką. Lagaminas, ap
trauktas neperšlampa m į 
audeklu, sveria virš dviejų 
svarų. Kas gali būti patei
giau kelionėje?

MATO PO ŽEME ;
Amerikiečių mokslininkas 

Osbornas sukūrė žemėje 
esantiems daiktams aptikti 
specialų detektorių. Juoga-. 
Įima surasti bet kokius daik
tus — plastmases, audinius, 
chemikalus, metalus ir kt., 
esančius iki 15 colių gylyje..

Mokslininko nuomone, 
prietaiso jautrumą galima 
bus padidinti. Tuo pačiu 
padidės ir “švitinimo” gy
lis.

' Minėtasis prietaisas su
gauna žemėje esančių daik
tų skleidžiamus infraraudo- 
nuosius spindulius ir tokiu 
būdu nustato jų buvimo 
vietą.



J. A'. Bekampis

Mano atsiminimai iš Lietuvos ir 
1905-1907 metų revoliucijos
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Kas kalimo užrašyta
Iš atsiminimų) losofo Spinozos žodžiai: teratūrinė*

(Pabaiga)
Kambary sėdėjusi moteris prie stalo 

taip pat atsistojo ir abudu pradėjo mane 
klausinėti. Aš jiems pasakiau, kad at- 
važiavu iš Peterburgo ir noriu surasti 
gatvę, bet tos gatvės negaliu surasti, 
nors vienas asmuo liepė man eiti į šitą 
pusę. Pasirodė, kad pataikiau geron pu
sėn, tik reikia paeiti dar toliau. Kadan
gi buvo tamsu, tai tas asmuo apsiėmė 
davesti iki vietos.

Nereikėjo ilgai eiti ir pasiekėme ieško
mą vietą. Aš jam padėkojau už tokią 
širdingą paslaugą ir mudu išsiskyrėme.

Kada atsidūriau rekomenduoton vie
ton, šitam asmeniui pasakiau, kas at
siuntė mane čia iš Peterburgo, ir pa
daviau jam duotą nuo jo rekomendaciją. 
Nors jaučiausi, kad ištrūkau nuo arešto 
neblogiausiai, bet vis tiek buvau širdy 
nusiminęs, nes supratau, kad čia, Vo- 
logdoj, negalėsiu gyventi, nes policija 
turi pabėgimo pėdsakus. Bet apie pa
bėgimo incidentą nusprendžiau kol kas 
niekam nesakyti. Maniau šiek tiek at
sikvėpti ir pagalvoti, kaip čia man pasi
elgti.

Kaip patikimam žmogui, pasakiau jam 
teisybę, kad esu pabėgėlis ir kad man 
buvo patarta atvažiuoti įVologdą ir čia 
apsigyventi.

Man buvo išduotas nelegalus paspor- 
tas, ir gavęs bent kokį darbelį galėjau 
gyventi. Naujas pažįstamasis sakė, kad 
aš galėsiu gauti už raštininką kontoroje 
arba dirbtuvėje.

Bet kada žandarai traukinyje norėjo 
mane areštuoti, tai gavimas darbo šia
me mieste jau man nerūpėjo. Tas žmo
gus dirbo dirbtuvėje, o aš jam pasakiau, 
kad pasilsėsiu keletą dienų, o paskui ieš
kosiu darbo.

Ramiai leidau laiką, retkarčiais tru
pučiuką išeidavau gatvėn pasivaikščio
ti, bet greit apsisukęs grįždavau į na
mus, nes bijojau arešto. Vakarais, ka
da būdavo tamsu, tai išeidavome abudu 
pasivaikščioti. Kadangi mano padėtis 

. buvo nepavydėtina, tai turėjau sugalvoti 
išeitį, kas man lieka daryti?

Pagyvenęs pora dienų, išsivedu vakare 
savo patikėtinį laukan ir pasakiau jam, 
kaip aš pabėgau nuo žandarų. Po to ma
no pasakymo jis nusiminė ir apgailes
tavo, kad aš negalėsiu Vologdoj apsigy
venti. Jis patarė man kuo greičiausiai 
apleisti Vologdą. Aš priminiau jam, kad 
neturiu pinigų parvažiuoti į tėviškę, tu
rėsiu laukti prisiuntimo pinigų. Jis 
man suteikė 15 rublių kelionei, sakyda
mas: Parvažiavęs namo, nepamiršk man 

' grąžinti.
Tai buvo apie pabaigą spalio mėnesio. 

Ir aš, nieko nelaukdamas, atsargiais ke
liais dasigavau iki Kauno. Iš čia dasiga- 
vau iki Garliavos matyti dėdę kunigą 
Baltrušaitį. Tai buvo vakaras. Kunigas, 
mane pamatęs, nustebo ir tuo pačiu lai
ku nudžiugo. Jis gražiai ir širdingai ma- 

.ne pasitiko ir priėmė. Nors kunigai bu
vo jau po vakarienės, bet buvo įsakyta 
mane pavalgydinti.

Kunigui išpasakojau, nors trumpai, 
savo gyvenimo istoriją. Pasakiau jam, 

s.vkad dabar neliko man nieko daugiau, 
kaip tik važiuoti į Ameriką. Jis pilnai 
tam pritarė. Kadangi dėdė matė ir su
prato, kad aš nuo tų visų pergyventų 
nuotykių suvargęs ir sunykęs, tai jis 
patarė man pagyventi klebonijoj bent 
savaitę laiko, kol atsigriebsiu, sustip- 
rėsiu. Kas link pinigų kelionei į Ame
riką, jis man sakė, kad mano tėvas pi
nigų turi ir jis, be abejonės, jų duos. 
Aš dėdei prisiminiau, kad Vologdoj ga
vau pasiskolinti 15 rublių sugrįžti na
mo ir kad aš daviau tam žmoghi, ku
ris man tuos pinigus paskolino, garbės 
žodį, kad jis juos gaus, kai tik parva
žiuosiu namo. Dėdė kunigas paėmė nuo 
manęs to žmogaus vardą ir adresą ir 
žadėjo tuos pinigus jam pasiųsti.

Klebonijoj išgyvenau apie savaitę lai
ko. Mane čia užlaikė gerai ir jaučiausi 
pusėtinai laisvai, nebijodamas nei poli
cijos,. nei šnipų. Kas gi galėjo tokioj 
vietoj ieškoti manęs?

Šiek tiek sveikata pagerėjo ir sustip
rėjau. Klebonijos gyvenimas man įsi
pyko ir nusprendžiau Kazlų Rūdoj pa
sigauti traukinį ir važiuoti į Pilviškius, 
o. iš tein—į namus.

Tai buvo apie 1907 metų lapkričio mė-

nėšio vidurį. Parvykęs į Katilių kaimą, 
dėl atsargumo, pirmiausia užėjau pas 
dėdę Baltrūšaitį, kurio namas buvo visai 
arti mūsų namo. Visi labai nustebo, 
mane pamatę. Kadangi nebuvo nieko > 
nužiūrimo, kad kas sekiotų tėvo gyven
vietę, tai su dėde Baltrušaičiu nuėjome 
kartu pas mano tėvus.

Galvojau pagyventi Katiliuose bent 
keletą savaičių, nes norėjau pasikieminė- 
ti pas kaimynus, susitikti veikimo ir ko
vų draugus. Bet už keleto dienų prava
žiavo pro Baltrušaičių sodybą būrys 
žemesargių, ir tas sudarė visiems nesma
gumo ir susirūpinimo, nes buvo manyta, 
kad gal ieško manęs. Ir man kieminėtis 
čia Jau neteko. Buvo nuspręsta be jokio 
atidėliojimo persikelti per rubežių į Vo
kietiją. . v

Ant rytojaus brolis Bronius davežė 
prie rubežiaus ir sustojome pas jam ge
rai pažįstamą ūkininką, kad pasiekti 
rubežių.

Perbėgęs rubežių, netoli susiradau 
viešą užeigą (traktiernę), o iš čia dasi
gavau iki Širvintos. Buvo nusitarta, kad 
sekmadienį atvažiuos čia palydėti mane 
į Ameriką tėvai ir kiti giminės. Taip ir 
buvo. Suvažiavo tėvai, broliai, seserys, 
Baltrušaičiai ir kiti giminės. Viso da
lyvavo, rodos, 16 asmenų. Tą dieną val
gėme, linksminomės, ūžėme, baliavojo- 
me. Po linksmos dienos, kada reikėjo 
atsisveikinti, kiek tada buvo pas visus 
liūdesio, kiek išlieta graudžių ašarų.

Už keleto dienų pasiekiau Hamburgą. 
Čia gavau “President Grant” laivą ir už 
19 dienų pasiekiau New Yo r ką.

(J. A. Bekampio atsiminimai iš gyvenimo 
Amerikoje bus išspausdinti “Laisvėje 
da nors vėliau.—Redakcija)

ką-

Uola papėdėje
Patraukė akį stūksanti uola,
Lyg iškalta ranka, miklia, uolia> —

Joj įžiūrėjau veidą rūstų, 
Lyg karžygio didipgą biustą, 
Kuris engėjams nepaklūsta, 
Maištaudamas karingai žūsta.

Ir lyg išvydau, kaip kovų dienom 
žandarai atvedė čionai slapčiom

Drąsuolį su iškelta galva, 
Naujos epochos veržlų kalvį, 
Ir šūvių trenkiančiąja salve 
Pakirto palei nykią kalvą.

Ir buvo tokia didelė valia
Narsuolio to, kad ši kieta uola,

Kurią krauju suvilgė savo,
Jo veido išraišką įgavo,
Jo klaikią kančią atvaizdavo, 
Pavirto į skulptūrą žavią.

antkapinė ši uola rūsti,
Ant kapo užriedėjusi pati,

Savy praeiviams atspindėjo
Bruožus ryžtingo prometėjo,
Akis, kuriom jisai regėjo, 
Kaip ateitis laukta artėja.

J. Subata

Ir

Ligones padėka
Ak, gydytojau, žvilgsnis jūsų 
Įlieja man gaivios vilties, 
Ir aš žinau, jog nepražūsiu,— 
Yra kas ranką man išties.

■ ’į
Iš pat gelmių veržiuos dėkoti, 
Jūsų galia tvirtai tikiu;
Telaukiu, kada liepsit stoti 
Ir, metus lazdą, žengt taku;

O, ačiū šiai palatai baltai;
Visiems, kas sielojas manim, 1
Kurie padės man prisikelti, 
Prie staklių triūsti su Ugnim.
Džiugu, kad motina varguolė 
Sulaukti vėl mane galės, 
Vėl klos seklyčioj vėsų guolį 
Prie žydinčios lange gėlės.
Aidų aidai “Auroros” šūvių, 
Veržlus šturmuotojų būrys, 
Drąsuoliai, prieaušryje žuvę — 
Atvėrė man pasveikt duris.
Jums, daktare, už triūsą tylų 
Paminklų niekas nestatys, 
Tik tūkstančiai, gyvent pakilę, 
Jus stebukladariu laikys.
Pasaulį naują — turtų turtą 
Man su gyvybe duosit jūs, 
Mano širdis nuo jūsų burtų 
Iš naujo gimus pasijus.

J. Subata

(Iš atsiminimų)
Saulė? Ją man, kaip ir 

mano draugams, lužaūdė 
grotomis. Matyt, kad užj 
mirštum šviesą, kad užj- 
mirštum Nemuną, kad už
mirštum lakštingalos gies- 

kad užmirštum liau-mę, 
dį. Iš tikrųjų ilgus metus 
kalinys nematė Lietuvos. 
Argi Lietuva — aukšta lka4 
Įėjimo tvora? Argi Lietu
va — juodas debesys, kurį 
pamatai pro apkaustįytą 
langą? Bet tau, politini 
kalini, antifašiste, uždraus
ta žvilg t e r ė 1 i net į d^bef 
suotą padangę. Bet v 
kovotojas neužmiršo lūšne
lės, fabriko, savo klasės 
brolių. Jis tikėjo: kaip 
vasarį gėlės, pražydės Lie* 
tuva, pražydės Nemuno 
krantai. Norėdavosi tą vii* 

į tį kaliniui įausti į laišką 
draugams, motinai, sese
riai. Tokia nuotaika atsi- 
spindėdavo ir laiškuose. 
Štai žodžiai, ant kurių už* 
dėtas štampas: “Panevėžiu 
kalėjime tikrinta.” Jie skir
ti mano motinai, seseritns: 
“Visuomet laimi tie, kurie 
apsiginklavę viltimi ir tei
singumu. Tikėkite, kad nuo 
Jūsų pečių nukris vargo 
kryžius... Štai aš kalėjime 
daug ištvermingesnis likau, 
negu buvau “laisvėja”!

Štai sveikinimas drau
gams, su kuriais mokiausi 
vienoje gimnazijoje: “Lin
kiu savo klasės mokiniams 
kuo sėkmingiau išlaikyti 
egzaminus... Man neteko 
būti jūsų eilėse. Aš lai
kiau visai kitus egzaminus. 
Tenka turėti reikalo su 
baudžiamaisiais statutais. 
Be abejo, kad direktorius 
nepamiršta manęs mokyk
loje' pabarti... Nieko, dar 
pasimatysime! Aš — mo
kinys. Bet sėdi direktoriai,! 
kaip jis...” Šiuo sakiniu, 
parašytu 1934 metais, pri
miniau tokius patriotus, 
kaip Lapenas, kaip Kauno 
pašto viršininkas Sruoga, 
kurie į kalėjimą atsirišda
vo... ant aukso, ant pinigų 
maišo...

Apie man fašistų sudary
tą bylą užrašiau: “Kalti
na ne todėl, kad kaltas bū
čiau. O todėl, kad esu ne
kaltas.” Kasdien susitikda
vau su vagimis, su galvažu
džiais, su plėšikais. Ir lakš
tingala man nedainuodavo.) 
Pančiai. Kasdien. Kuo ža-' 
Vėjausi? Romanais^ eilė
raščiais. Štai, verkiant 
grandinėms, į savo sąsiuvi
nį įaudžiau Heines perlą, 
Heines saulės gabalą:
“Aš vieną kartą pamačiau 
Dainuojančią mergintą. 
Netikras balsas, o tačiau 
Man širdį sugraudino.. į 
Mes norim,čia laimingi būt, 
Daugiau nemirt iš bado. 
Gana storpilviam be'suryt, 
KĮą darbščios rankos rado!”

• !

Štai mano, kalinio,. įspū
džiai. apie .Amerikos rašy
toją: “Perskaičiau Elto
no Sinklerio “Pelkes.” Gan 
įdomiai parašyta. Apie įsią 
knygą vokiečių kritikas 
Ritteris sako: “Ši knyga— 
Amerikos darbininko skur
do giesmė.” Autorius! kalba 
apie tuos, kurie “iš gyveni
mo laivo išmesti, kūrietns 
visas pasaulis — kalėjimas, 
inkvizicija arba vieri taĮm- 
si kapo duobė.”

sgi

pa

b

Štai iš kito, laiško,: ^Pa
nevėžio kalėjime per metus 
ir du mėnesius įsigyvenau.
Pereškaičiau rusų kalba Če- į 
chovo raštų 14 tomų, Dos
tojevskio 7 tomus. Susipa
žinau su Puškino, Gogolio, 
Tolstojaus ir kitų kūryba.”

Kalėjiine saule* sušvito f L

“Reikia, ne juoktis, ne verk
ti, o s

Tok 
mizma 
piovė nuo rankų grandines, 
iš rūk 
pro m 
das, į 
vę.
Apie 

ti. 
darbia 
rioje 1 
aktyvu 
Sunku _ _________ ___
bėti, c ar sunkiau literatui 
nerašyti. Tatai atsispindė
jo mano, kalinio, bloknote: 
“Romanui (svajojau 
tokį h^

•įprasti.”
a mintis, toks opti- 

,s, tartum piūkias,

o vogė saulę, tiesė 
iglas tiltą į barika- 
ausros krantą, į laiš

ką svajojau? Rašy- 
G:.‘otos trukdė bendra

uti “Laisvėje,” ku- 
933 metais tapau gan 
us bendradarbis.
lakštingalai nečiul-

ti. Tatai atsispindė-

apie 
JistoKį herojų. _

nepaliko už kalėjimo sienų 
knygos. Toii mintis jį kan
kino, nedavė ramybės. Jau
nystėje uždrausta kurti, ei
ti plačiu gyvenimo keliu. 
Bet jaunystė nesustabdo
ma, kaip upė. Ji griauna 

kurios atsistojasienas.
skersa|i kelio... Tiesos ne
galima 
Jei su
tų peif mišką, miškas rau
dotų,
tarp riiūrų-T-mūrai verkia.

Štai 
užrašy 
siuvinyje 
skleist 
maisto, 
ko nen 
atbėgo 
pyragu po prijuoste 
cukrumi, uogomis, sviestu 
Ligoni 
—niek

Grot' 
vystyti siužeto. Bet ir tuos 
kelis s 
Lietuv 
vargai,

Itin7 
tūrinė 
tojų k 
tinti ? 
rašiau 
Hėinę, 
Janonį 
Salome, 
tojų ir

, uždaryti į kalėjimą, 
pančiotas žmogus ei-

3 kai jis žingsniuoja 
v

kitas siužetas. Irgi 
tas tais metais są- 

“ Apysakoje at- 
i: ligonis neturėjo 
. Kai sutino, kai nie- 
orėjo paimti į burną, 
kaimynė Vilienė su 

su

.s tik rankomis mojo 
d nevalgė...”
,os, mūrai neleido iš-

akinius padiktavo 
os liaudies ašaros, 

viltis, kova.
mane domino litera- 
kritika. Kaip rašy- 
ūrybą teisingai įver- 
Visgi su patosu pa- 
apie Barbiusą, apie 
Beranžę, Nekrasovą, 

, Krėvę, Venclovą, 
iją Nėrį, Levą Tols- 

kitus. Tie dalykai 
auno kalėjimo politi-

nių kąlinių žurnale “Kovo
tojas.” 
Amerikos 
sa.”

Mint;
Bet kai 
ku buvo viską įausti į po
pierių: 
bas, k|*. 
vanagi;

Štai 
navau 
tis apič literatūrą: “Kairu
mo” lig 
sas, En 
meną, 
singa
klausimu Lietuvoje. (Troš
kau demaskuoti fašistinius 
išpuolius ' prieš pažangiuo-

kai ką atsapusdino 
žurnalas “Švie-

ys liejosi iš krantų, 
liniuij rašytojui sun-

trukdė fizinis dar- 
atos, prižiū r ė t o j ų 

škas žvilgsnis.
1938 metais taip pla-- 
atskleisti savo min-

ą literatūroje. Mark- 
įgelsas, Leninas apie 

Antstatas. Netei- 
pozicija literatūros

sius lietuvių literatus. Na, 
* ’ kuoti ir tuos, kurie 

odavo “kairiokišku- 
eįvertindavo antifa- 
kūrinių. A. L.) Štai 

i j a” visgi tręčiafron-

pakriti 
susivili 
mū,” r 
šistinių 
“Ižvest 
tiniukuls laikfe kairiaisiais.

Teisi 
linijos 
Kada ir kuli’ Lietuvos fab
riko dąrbinbikai ir kaimo 
bernai 
Toks

ngiausias literatūros 
saugotojas — SSSR...

niekino literatūrą? 
timydžio kaltinimas 
ta iš “Tūkstančio ir

nakties”... Kova 
s fronte. Liaudies 
atspindys literatūro- 

‘Tfe, kurie reikalau- 
alomėjos Nėries Pa-

Komunos suprati- 
nežaidžia? Gal iš

rašyto jas bus fa- 
kaip' galima taip

vienos 
kultūro 
fronto 
j&K “ 
ja iŠ S 
ryžiaus 
mo, ar 
toji tas 
sistas: 
klausimą statyti rašytojui, 
jei taip 
ftias de'

nestatomas klausi-
1 darbininko?.. Li-

teratūrinė erudicija. Tau
tosaka. . .”

DETROIT, MICH. :
Detroite yra didelė neg

rų kolonija. Daugelis jų
Čia pateikiau be jokios yra. vejklūs žmonf.s>. Sera* 
fnisn; ištrnnkn iž X ste. susipažinę su politinėmispataisos ištrauką iš per ste

buklą likusio kalinio sąsiu
vinio.

Kur šią medžiagą lai
kiau? Širdyje. Ar ilgai? 
Septynerius metus.1 O pas
kum, kai liaudis sutirpdė 
grotas, pančius, išliejau tas

miesto ir šalies problemo
mis. Iki šiol iš šio indust
rinio didmiesčio detroitie- 
čiai turėjo pasiuntę į ša
lies kongresą vieną negrą 
kongresmaną. Juo buvo Ch. 
Diggs, Jr. Jis kongrese

clIUvCIm* MCVII'VA LA O e IOIAkž IC4 LA vCVO ? • . • • • i —

literatūrines svajones į laik- P^“?* Seral Pasi™de’ 
raščių ir žurnalų skiltis, parėmė sumanymus, kurie 
Labai svarbu rašytoją ver- n« tlk ?egrams,
tinti pagal jo talento dydį. 
Šį klausimą irgi studijavau 
Kauno kalėjime. Susida
riau tvirtą nuomonę: lite
ratas talento atžvilgiu gali 
būti — genijus, įžymus ra
šytojas, mažiau įžymus ir 
t. t. Štai 1939 metais, kai 
į mane žiūrėjo ne saulė, o 
šautuvas iš mūrinio bokšto, 
užrašiau: “Niekad nematė
me namo, kabančio ore. Jis 
remiasi į žemę. Rašytojo 
idėja gali kilti į dangų, bet 
jis ją ima iš žemės, o ne 
iš dangaus... Visi rašyto
jai — dideli ir mažesni— l 
kuria meną, grožį, lygiai ^Tdžiuoti 7a7v“enu didZ-

liu laimėjimu. Jie nebeno- 
minavo atsižymėjusio reak- 

i cionieriaus kongr e s m a n o 
JJohn Lesinski o, nors jo 
kandidatūrą rėmė visi reak
cionieriai ir ragangaudžiai 
iš abiejų kapitalistinių par
tijų. Reikia žinoti, kad Le
sinskis balsavo prieš Civi
linių teisių bilių, ir kai kas 
manė, kad už tai jis laimės

bet visiems darbo žmonėms.
Bet šiemet atrodo, kad 

į kongresą iš Detroito bus 
pasiųstas dar vienas rimtas 
už liaudies teises negras 
kovotojas. Juomi yra John 
Conyers, sūnus United Au-f 
tomobile Workers unijos-- 
organizatoriaus. Tai dar 
jaunas ir smarkus vyras. 
Jis laimėjo nominacijas Pir
majame Distrikte. O tai be
veik reiškia patį išrinkimą, 
nes prieš jį opozicija labai

‘ silpna.
Reikia pasakyti, kad pra

ėjusiose nominacijose į kon
gresą detroitiečiai gali pa-

kaip visi medžiai sudaro 
miškui grožį. Netinka sa
kyti : mažesni medžiai ne-1 
priklauso miškui...

Nei eilėraščių prisiuvi- 
mas prie mano byios, nei 
kariuomenės teismo kome
dija, nei kalėjimo režimas 
neužgesino pomėgio litera
tūrai. Kameroje tartum 
susitikdavau su visa Lietu
va. Juk čia kalėjau s u'daug balsų baltųjų šovinis- 
anykštėnais, k a u n i e č iais,1 tų. Bet jo troškimai neišsi- 
klaipė diečiais, panevėžie- ; pildė. Nominacijas laimėjo 
čiais, Suvalkijos audros 
šaukliais — valstiečiais. Tai 
darbininkai, kaimiečiai, 
studentai. Tiesa, pastarųjų 
kalėjime buvo mažiau. Ir 
nė vienas jų nepasakė: 
“Nelaikąs rūpintis dabar 
literatūra, rašyti eilėraš
čius, žavėtis menu. Darbi
ninkai už duoną kovoja. 
Čia pat pančiai dainuoja, 
Kauno gatvėse ir Suvalki
jos laukuos kraujas lieja
si.” Jie net džiaugėsi, kad 
aš “įsimylėjęs” į literatūrą 
ir kažką rašau. Jie, per
skaitę kalėjimo žurnale 
“Kovotojas” mano dalykus, 
teigiamai vertino patosišką, 
metaforišką stilių.

Kalėjime išmokau vertin
ti iš marksistinių pozicijų 
rašytojų kūrybą, kalėjime 
man visu garsumu suskam
bėjo Markso ir Engelso 
raštų muzika.

Tai buvo literatūrinio 
mokslo pradžia. O paskum, 
po daugelio metų, jį tęsiau 
Leningrade. Itin susižavė
jau filosofija, istorija. Mo
kė profesoriai, docentai, 
mokslų kandidatai. Pasisa
kydavau seminaruose, kla
siniuose užsiėmimuose. O, 
kokie žmoniški buvo tie ma
no dėstytojai! 1955 metų 
vasara. Išleistuvės. Skam
ba muzika, dainos. Išdygs
ta fotografas. Jis pagrie
bia, sutelkia krūvon kelius 
klausytojus, gavusius diplo
mą su pagyrimu. Įterpia ir 
mane. Paskum nuotrauką 
įdėjo į “Vakarinį Leningra
dą.” Tai fotografija? Ne. 
Tautų draugystės vainikas. 
Leningrade aukštose mo
kyklose nemažai mokėsi ir 
tebesimoko lietuvių, kurie 
dėstytojų tarpe turi gerą 
vardą.

A. Liepsnonis 
1963-IX-20 d., Kaunas

John Dingell. ,
Taip pat ir 15-ajame kon

gresiniame distrikte (Dear- 
borne) demokratų partijosk 
tikietu nominacijas laimėjo7 
William Ford, kurio kandi
datūrą palaikė darbininkiš
kos jėgos.

Beje, svarbu ir tas, kad 
šiuo tarpu yra pradėtas vi
soje Michigano valstijoje 
tyrinėjimas policijos bruta- 
liškumo. Tai daroma pagal 
naują valstijos įstatymą, 
priimtą ryšium su kovomis J 
už civilines laisves. Pagal 
tą įstatymą tapo sudaryta 
Civilinių teisių komisija. Jos 
vedėjas Burtin Gordin iš
siuntinėjo visoms valstijos 
įstaigoms platų memoran-^ 
durną, kuriame reikalauja^ 
ma griežtai laikytis Civili
nių teisių įstatymo. Pabrė
žiama, kad kiekvienoje apy
linkėje būtų sudaryta poli
cijos veikismams patikrinti 
civilinių žmonių komisija. 
Tai labai rimtas žygis su
valdymui policijos saviva
liavimo. Rep. .

, Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasisky
rė kelis patarėjus užsienio 
reikalais, jų tarpe ir Alleną 
Dullesą.

Chaso mįslė jau 
išaiškintą

Rytų kraštų geografai 
mini išnykusį miestą Chasą;1^ 
kuris buvęs prieš tūkstant- 
mėtį kažkur Taškento sri
tyje. Netoli Begova to mies
to yra gyvenvietė Chasas, 
tačiau archeologiniai kasi
nėjimai parodė, kad ten jo
kių senojo miesto žymių 
nėra. .

1963 m. vasarą Uzbekis
tano Istorijos ir archeologi
jos instituto bei Uzbekista
no tautų istorijos muzie
jaus darbuotojai atskleidė 
Chaso paslaptį. Surastas di
džiulis senovės miestas. Jis 
yra netoli Džuma Bazaro 
kišlako, y. Išlikusioje . Chaso k 
penkiakampėje tvirtdvė j 
dar matyti bokštų žymės, t 
Beveik puskilometrį užima 
miesto kvartalai. Čia rasta 
senoviškų monetų ir glazū
ruotų indų šukių.

4 p.-Laisve (Liberty)— Penktu rugsėjo (Sept.) 18, 1964



New Jersey naujienos
New Jersey farmerius la

kai kankina sausra. Pasku- 
W lietusi, ir tai negau
sus, palijo liepos 13 dieną, 
o rugp. men. nebuvo nė la
šo. Ir dabar jau beveik pu
sė rugsėjo ir dar vis lietaus 
nepasirodė.

Ganyklos išdegė, gyvuliai 
jose nepasigano, reikia juos 
šerti tuo pašaru, kuris yra 
prigamintas ateinančiai žie
mai. Atsargai p r i s i g a- 
minta nedaug, nes pavasa
rio oras irgi buvo neperge
riausias. Susirūpinimas di
delis. Jei dabar žiemos pa
šarą galvijams sušers, tai 
kuom šers žiemos laiku? 
Suprantama, reikės pirkti 
teį kur bus galima jo gau
ti. Rūpestis susidaro dar ir 
todėl, kad sausra palietė ne 
vien N. J. valstiją, bet ir 
apylinkės valstijas, ypatin
gai ir N. Y. valstiją, iš ku
rios N. J. galėdavo pasi
pirši, ko dabar padalyti 
negalės, nes pardavimui ne
turės ir ten. Kurie turės 
pašaro, tie lups aukštas 
kainas.

Dabar iš tropiškų šalių 
ateina audros-viesulai, ku
rie viską gadina, griauna, 
verčia. Ir tos audros palie
čia ir J. V. pietines valsti
jas.

N. J. farmerius gąsdina 
ir tas, kad audros ne ret
karčiais paliečia ir rytines 
valstijas ir padaro daug 
nuostolių, tai dabar jie de
da visą energiją ir pastan
gas nuimti nuo laukų to- 
meites, pupas, obuolius ir 
kitas daržoves, kad išveng
tų kitos gamtos pabaudos.

N. J. Miškų biuras ra
portuoja, kad dėl sausumos 
kilo gaisrai ir išdegė 238 
akrų miško. Ir dar esą vie
tų degančių, kurių negali
ma užgesinti. J. V. Oro biu
ras raportuoja, kad per šių 
metų 8 mėnesius palijo 
24.39 colius, kuomet papras
tai praeityj per tokį perio
dą palydavo 29.67 colius, 
lįabar, kad žemę sudrėkin
tų, būtinai reikėtų, kad pri
lytų nuo 2 iki 4 colių van
dens. Vietomis duoda per
spėjimus, kad taupytų van
denį, nelaistytų daržų pie
vų ir kvietkų, nes rezervua- 
raMesą labai nuslūgę.

Elizabethe Singerio siu
vamųjų mašinų kompanija 
pasirengusi atleisti iš darbo 
500 darbininkų. Ji aiškina
si, kad jai jie nebereikalingi. 
Sakoma, kad ji prisilaiky
sianti “seniority” — paleis 
pirmiau tuos, kurie paskiau 
būvo priimti darban. Dabar 
ten dirba 3,000 žmonių. Ka
ro metu dirbo apie 10,000. 
Kompanija daugelį savo 
dirbtuvių turi užsieny j. Čia 
senus pastatus išrenduoja 
kijfems. s
^Vietiniai ir valstijos poli

tikieriai buvo sujudę gar
siai kalbėti apie sulaikymą 
darbininkų atleidimo. Bet 
greitai ir nutilo. Unijos ofi- 
cialai sako, kad tai yra pa
sekmės automatizuotos sis
temos, kuri veikia mygtuko^ 
paspaudimu. Suprantama, 
smūgis darbininkams, smū
gis ir miestui.

Abiejų partijų politikie
riai labai pešasi. Guberna
torius buvo nominavęs 30 
teisėjų valstijai. Kadangi 
abu butus legislatures kont- 
rd^įuoją respublikonai, tai 

u^gyrč, o 17 ne. Taip 
ii^pasiliko iki po rinkimų. 
Teismuose bylos stovi po 
keleris metus neišspręstos 
dėl stokos teisėjų, o politi
kieriai nepasidalina d a r- 
bals.

I Prokuroras darbuoj a s i 
sudaryti užstatų kompaniją 
dėl negalinčių užsistatyti 
kauciją papuolus į policijos 
rankas. Jis nurodo, kad yra 
nemažai tokių, kurie papuo
la į policijos apkaltinimą vi
sai neteisingai. Užstato ne
gauna, kad negali už jį už
simokėti. Toks žmogus bū
na įmestas kalėjiman, nes 
jis neturi progos išsiaiškin
ti bei apsiginti. Ir, girdi, 
pagal mūsų lėtą teismų sis
temą bereikalingai kanki
namas, kol jis sulaukia sa
vo kaleinos išsiaiškinimui.

Piknikų šią vasarą turė
jome labai gražiai. Tai yra 
N. Y. ir N. J. apylinkėj. 
Great Necke du. Pajūryje, 
pas Bekampius, vieną. Tie
sa, šio mėn. 20 dieną įvyks 
pas Čiurlius ant farmos 
Pattenburge.

Tai bus šią vasarą pasku
tinis. Mylėčiau matyti visus 
draugus iš šios apylinkės, 
taip pat ir iš Philadelphijos 
apylinkės, kad sykiu galė
tume suvalgyti skanius pie
tus. Kaip žinau, Čiurliai 
moka pagaminti. O reikia 
įvertinti jų įdėtą darbą triū
są. Ir linksmai, gražiai už
baigti vasarinius parengi
mus ir paspausti vieni ki
tiems rankas.

Ignas

Paūenburg, N. J.
Dar apie pietus

Pas mus pietūs įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 20 die
ną, nepaisant koks oras bū
tų, jeigu ir lytų, nes yra 
gera pastogė.

Pietūs bus duodami ly
giai 1 vai. dieną, prašome 
nesivėlinti.

Jonas Grybas rodys pa
veikslus, neseniai gautus iš 
Lietuvos. Būtų gerai, kad 
automobilistai atsivežtų ir 
sulankstomų kėdžių, nes fil
mų rodymo metu paranku 
atsisėsti.

Kurie norėtumėte parsi
vežti obuolių, atsivežkite jų 
surinkimui patalpas, “Bes- 
kes” arba popieriaus dėžes. 
Kelrodį rasite kitoje “Lais
vės” vietoje.

K. Churlis

Oakville, Conn.
Rugsėjo 13 d. LDS 31 ir 

49 kuopų įvyko bendri pie
tūs. Nors diena buvo vėsi ir 
atrodė, kad bus lietaus, bet 
žmonių buvo daug, visokio 
amžiaus: senų, jaunų ir 
prieauglių—keturių g e n t- 
karčių. Visi sočiai pavaišin
ti.

Rugsėjo 27 d. Waterbu- 
ryj yra ruošiami pietūs Lie
tuvių kapinyno naudai. Yra 
gyvas reikalas dalyvauti.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
dieną, 103 Green St. svetai
nėje, Waterburyj. Kodėl aš 
kalbu, kad yra gyvas reika
las dalyvauti? Ateikite į 
parengimą ir sužino site 
svarbą. '
Spaudos naudai pramoga
Rengia Moterų klubas 

spalio 25 d., 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. 
Pietūs bus 1 vai. dieną. Bus 
dainų programa ir kitų pa- 
marginimų. Programą at
liks vyrų grupė iš Brockto- 
no, vadovybėj Al. Potsiaus. 
Tą dieną turi būti visi ke
liai vedami į tą parengimą.

J. Strižauskas

Tokio. — Tojama mieste, 
centralinėje Japonijoje, iš 
fabriko ištrūko chlorogdzai 
ir užnuodijo 400 žmonių.

Brockton, Mass.
Apie pikniką

Rugsėjo 7, Darbo šventės 
dieną, Ramova parke, buvo 
surengtas piknikas. Jį ren
gė LLD 6 kuopa, darbinin
kų reikalų parėmimui. Pik
nikas pavyko, sVečių turė
jome vietinių ir iš visos 
Bostono apylinkės.

Pirmininką v o George 
Shimaitis. Pirmiausiai jis 
pakvietė S. Penkauską, iš 
Lawrence, pakalbėti. Pen- 
kauskas aiškino, kodėl rei
kia remti darbininki š k ą 
spaudą, tvirtinti organiza
cijas, lankytis į susirinki
mus ir parengimus.

Kalbėjo apie Lietuvą
Antras kalbėjo Uždavi- 

nis, iš Norwoodo, kuris tik 
grįžo iš Lietuvos. Jis aiški
no kelionės įspūdžius, kur 
jis buvo, ką matė. Jis pasa
kojo apie Maskvą, Kremlių, 
istorines vietas. Leningra
das, sakė, labai gražus 
miestas, turi daug istorinių 
vietų. Jis ten matė muzie
jus, daug visokių brange
nybių, kurios seniau pri
klausė carams, turčiams, o 
dabar priklauso liaudžiai, ir 
tarybinė vyriausybė jas 
saugiai laiko.

Lietuvoje Uždavinis bu
vo Vilniuje, Trakuose, ki
tuose miestuose ir savo 
gimtajame kaime Pirčiupy
je, kurį naciai budeliai su
degino kartu su visais žmo
nėmis—sudegino 119 sene
lių, moterų ir vaikų—išti
sas šeimas. Liepsnoje ten 
žuvo ir Uždavinio du bro
liai su šeimomis. Iš gyvųjų 
rado tik vieną savo brolio 
dukrą. Pirčiupyje jis buvo 
ir žuvusiųjų muziejuje.

Lietuvoje jis matė dide
lių atsiekimų, visur padary
tas didelis progresas.

Apie aukas
Vietiniai ir bostoniečiai 

piknikui daug aukojo, dau
giausiai maisto: pyragų, 
sūrių, kugelio, “keikų”. Au
kojusių vardus laikraštyje 
neskelbsiu, nes tas tik vietą 
užima, o kitoms kolonijoms 
tai nėra svarbu. Kas auko
jo, tai žino, o rengėjai visų 
aukojusių maistu ar pini
gais vardus paskelbs kuo
pos susirinkime. Visiems 
aukojusiems tariame š i r- 
dingai ačiū!

VYKS į Hartfordą.
Montello Vyrų Dailės 

grupė rengia rudeninį pik
niką, kuris įvyks sekmadie
nį, spalio 11 dieną, Lietuvių 
Tautiško Namo salėje, 668 
N. Main St., Montello. Bus 
ir gera muzika. Prašome 
atsilankyti vietinius ir iš 
toliau.

Vyks į Hartfordą
Vyrų grupė ruošiasi da

lyvauti Hartfordo Laisvės 
choro parengime, kuris 
įvyks sekmadienį, spalio 25 
d. Vyrų grupė ten dalyvaus 
išpildyme koncertinės pro
gramos. Į Hartfordą vyks 
busu. Norintieji važiuoti su 
grupe, matykite grupės 
valdybą.

Georgė Shiinaitis

Philadelphia, Pa.
Korespondencijoje iš rug

sėjo 6 d. pas Ramanauskus 
buvusio pokylio įvyko ne
tikslumų. Rugsėjo 15 d. 
“Laisvėj”, darbininkų sąra
še, kur yra parašyta “dir
bo P. Valantienė” turėjo 
būti: P. Vasilauskiene. Vi
sai praleista A. Zalneraitie- 
ne, mano praleista, dirbo A. 
Kiitriene. Atsiprašau drau
gių už klaidą.

P.VValantienė

MIAMI, FLA
Miami lietuvių pažangiečių | kibią ir m 

koncerto, 
ja: A. Suv 
rėnienė ir 
tartis su

vasaros metu veikimas
LLD 75 kp. yra nutarus 

surengti sekančiais metais 
didelį meninį ir kultūrinį 
parengimą paminė j i m u i 
Liet. Literatūros Draugijos 
įsikūrimo 50 metų sukak
ties. Taipgi nutarė dėti 
garsinimą į “Vilnies” leL 
džiamą 1965 metų Kalehdo- 
rių (pusę puslapio).

L. S. Klubas išrinko ko
misiją nupirkimui dėl L.S. 
K. salės estradai užuolai- 
dos. Aido choras, su pagal
ba draugų Birštonu, parenk 
gimuose sukėlė reikalingą 
sumą pinigų nupirkimui 
užuolaidos.

Svečias iš Brooklyn, N., 
Y., P. Šolomskas, trumpai' 
lankėsi Miamyj.

Valteris Mikulėnas, tik 
ką sugrįžęs iš Lietuvos, 
įdomiai pasak o j o L.S.K. 
bankete apie Lietuvą ir 
Maskvą. Jis Maskvoje buvo 
dvi ir pusę dienos. Sąkė, 
Sovietų valdžia davė jam 
automobilio vairuotoją, ap- 
vežiojo, parodė svarbiau
sias vietas, kaip tai muzie
jus, Lenino mauzoliejų ir kt,

Vilniuje Mikulėnas daly
vavo liepos 19 d. įvykusia
me dideliame paminėjime 20 
met. sukakties, nuo Vilniaus 
iš nacių pavergėjų išvhda- 
vimo.Buvo didelis ir gražus 
susirinkimas. Dalyvavo 
daug karininkų ir valdžios 
atstovų. Jie. yra geri kalbė
tojai, tai buvo žingeidu pa
siklausyti.

—Klaipėdoje, — sako Mi
kulėnas, ■— sutikau daugiau 
turistų. Visus pasveikino 
miesto majoras. Klaipėdą 
yra didelis miestas. AplanT 
kėme gintarų išdirbystę, 
Birutės kalną, gražią piof 
nierių vaikų stovyklą. Ten 
vaikai mus gražiai; pasvei
kino, mums padainavo. Vis i 
tie vaikai yra gerai užlai
komi ir gražiai atrodo. Ne 
ringoj taipgi, atlankėme 
svarbiausias vietas.

—Kaune atlankėme 9-tą 
fortą. Ten matėme baisų 
reginį, barbarų naciškųjų 
vokiečių paliktas žiaurauš 
žmonių kankinimo lieka
nas. Teko matyti daug iš ki
tų šalių, privažiavusių žmo
nių, ypatingai rašytojų/

—Palangoje yra puikiai 
įtaisyta vasarnamiai-kuror- 
tai, sanatorijos, darbinin
kams poilsio namai, į ku
riuos suvažiuoja poilsiui iš 
visos Tarybų šalies darbi
ninkai ir jų vaikai. Prie 
buržuazinės valdžios ten 
tik ponai tegalėjo gėrėtis 
tais gamtos šaltiniais, o da
bar gėrėjas darbininkai, ša
lies gerbūvio kūrėjai, ir jų 
vaikai. Tai yra didelis skir
tumas tarpe buržuazinės ir 
tarybinės santvarkos.

—Trumpai pasakius, Ta
rybų Lietuva į tokį trum
pą laiką, su pagalba broliš
kų šalių, atsisteigė, atsista
tė ir daug pakilo ' moksle; 
industrijoje, kultūroje ir 
mene.

Rugsėjo 6 d. Aido choras 
turėjo savo metinį susirinr

PHILADELPHIA, PA.

i When the need arises for funeral t 
$ service, remember the name Di nan, J 

J oh established Mme' in funeral J 

J business for over fifty years, *

FUNERAL HOME į ' 
1923 SPRING GARDEN STREET i

PARKING FACILITIES'* 5

AIR CONDITIONED į

i 10 3-3655 24-Hour, Service *
I ų' Nq Additional Charge 
{ IO 3-2241 • Res; Calls; {

f 
t

rengtis prieįtarė
Išrinkta komisi- 
okienė, May Gab- 
R. Stevensonienė 
chorę mokytoja 

Viola Hagerty i --J—1
o solistų, due

lėl suderini- 
ų ir sekste-m 

tų

Gitariste d 
tięnė yra 
mūsų dra 

N. Benikai- 
darbuotojagera 

įgijose, dalyvauja 
\ido choro paren- 
u daigelėmis.

o 20 diena choras 

onėkit susirinkti

ais į L.S.K. sž 
symas klaidos

o auksas dėl nu- 
žuolaidos L.S.K.

gimuose s

Atidai Aido choro narių: 
su rugsėjo 20 diena choras 
pradės pamokas. Visi cho
ristai mali 
laiku, kai]i 10 jval. sekma
dienio ryt;

Atitai
Liepos 26 diepią d. Biršto- J 

nienė rink i 
pirkimo v 
salės estradai. Drg. A. Ai- 
montienė 
ačiū 
viešėjo CK 
m a parvežė triš dainų su 
gaidomis mygąs. Tai yra 
didelė ir graži draugo Pau
liuko dovana Aido chorui. 
Širdingiausias ačiū Pauliu- 

-vaną ir d. O Šim- 
parvežimą 
j. W. Thomson’as

aukojo $5. Labai 
Drg. Olga Šimkienė 

icagoje ir grįžda-

liuko dov
I 
kili už do 
kienei už

<nygas. Tai yra 
;raži draugo Pau

lina Aido chorui.

Great Neck, N. Y.
Kviečiame

’iliečiik Klubo pik
is įvyksta šį sek- 
■ugsėjo 20 dieną, 
int įarke, Area
Necke. Pradžia 
pietūs 1 vai.

pasakyti, kad tai 
msi parengimas 

orime gražiai už- 
bną 'ir pavaišinti 
ais valgiais ir gė- 
odėl kviečiame vi-

nikas-piet 
madienį, 
Kings Po 
12, Great 
11 vai., o 

; Reikia —~~~
būs paskutinisĮ parengimas 
parke. N 
baigti sės, 
jus skani 
rimais. T - 
sus atsilankyti ir gražiai 
laiką pra 
koks oras 
tiek įvyks. Pkrke yra pa
stogė nuo 
tį. Jeigu 
įvyktų F.

eisti. Nežiūrint, 
bus, piknikas vis

lietaus pasislėp- 
smarkiai lytų, tai 
re Hali svetainė

je, 68 Steamboat Rd., Great
Necke.

I

So. Boston, Mass
LLD 2-a kuopa rengia banketą pasitikti turis

tams, kurii sugrįžo iš Lietuvos. Įvyks Sekmadienį, 
Rugsėjo-Sept. 20 d., 1 vaE popiet, 318 W. Broadway,

Ki rie norite sužinoti, ką turistai matė Lietuvoje, 
ateikime į šį parengimą. Mūsų gabiosios gaspadinčs 
pagamins skanius pietus.

kum sugrįžo iš Lietuvos. Įvyks Sekmadienį,

Rengėjų Komisija (74-75)

Lawrence, Mass. ,ir Apylinkė 
1 i

RUDENINIS banketas
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

asimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

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

Gražiajame Maple Parke 
Methuen, Mass.

Čia p

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

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

5 p.--Laisve (liberty)— Penkt, rugsėjo (Sept) 18, 1964

A

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Mūsų klerikalai tačiau gali 
didžiuotis vienu “dideliu” lai
mėjimu : jie tikrai ir pilnai lai
mėjo mūsų brolius menševikus 
iš “Naujienų” ir “Kelęu^o.” 
Abudu tie laikraščiai'^U‘N. 
rugs. 8 d., o “K.” rugs. 9 d.) 
negali atsidžiaugti, kad Čilėje 
rinkimus laimėjo krikščionių 
demokratų kandidatas koks 
ten Frei, o pralaimėjo socia- 
listų-komunistų bendro fronto 
kandidatas Allende. Tai, gir
di, nesvietiškas “demokrati
jos” laimėjimas!

Mūsų Brooklyno pranciško
nų “Darbininkas” (9 d.) nesi
džiaugia, kad Lietuvos alpi
nistai net dvi Palmiro kalnų 
viršūnes pavadino grynai lie
tuviškais vardais ■— vienų 
Čiurlioniu, o kitą. Donelaičiu. 
Dar net juos bara. Girdi, 
kam. “Lietuvai bereikia dan- 

, gintis į Azijos kalnų viršū- 
! nes.”

Betgi, žinoma, tuo Lietu
vos alpinistų žygiu labai di
džiuojasi visa lietuvių 
Pranciškonams, matyt, 
pavydu.

tauta, 
baisiai

naujasŠtai mano rankoje 
leidinys, pavadintas “Nemuno 
kraštas.” Leidžiamas Vaka
rų. Vokietijoje!

Tai “Lietuviškas literatūri- 
nis-meninis, informacinis ir 
iliustruotas žurnalas.” JĮ, 
matyt, leidžia pradėję, blai
viau galvoti lietuviai* pabėgė
liai.

Leidėjų tikslas: “informuoti 
mūsų išeivius apie gyvenimą 
emigracijoje ir nušviesti svar
besnius įvykius tėvynėje.”

Techniškai žurnalas labai 
gražiai apdorotas.

žiūrėsime, kaip tepiau sek
sis naujagimiui “vidurio ke
liu” siekti savo pasibrėžto 
tikslo. Šis pirmas numeris ga
na įdomus ir įvairus.

Izraelio
kad

Tei Avivas.
valdžiai nepatinku, 
arabų valstybės sudaro iš 
pabėgėlių armiją, j

žmonėm
4 kam- 

ndavoja po

IŠ NUOMOJAMI APARTMENTAI

Paieškau Lietuvių Randami inkų
Labai gera proda dviem ramiem 

du moderniški su ra
kandais apartmentai po 
barius. Vasarom išsira 
tris šimtus dolerių mėnesiui, o da
bar žemiau šimto dolerių.

Savininkė našlė mąteris — Mrs. 
J. Venderoff, 213 Josepl) St., Point 
Pleasant, N. J. Atvažiuokite arba 
rašykite lietuviškai. TV Z. 9-4976.
.i (73-76)

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER & CHILD CARE. 

Our 2 sm. child, need a mature wo
man over 30, to care for them, cook 
their meals and supervise hsehld. 
Mother is Dr. who is in and out. 
Also asst, at dinner. Sleep in 5% 
days. No hsewrk. Own room & TV 
in suburban home. 1 blk from Bus 
conn, with Broad St. Sub. All ref. 
checked. $50 wk. Call Miss G. at 
LO. 8-5885 for appt, with husband.

(74-75)

REGISTERED NURSES. Atten
tion new graduates. General duties, 
3 to 11 P. M. 150 Bed General Hos
pital with heavy surgical schd

Call TRinity 8-0501. Ext. 32.
(74-77)

HSWK. Cooking. Exp. Refs. 
Assist other help in Main Line home 
of elderly cpl. Sleep in with 1 day 
wkly. & every other Sun. off. Own 
rm, but share bath with other 
maid. Salary open. Call at 2618 
Girard Trust Bldg, or phone: LO. 
3-2489 bet. 10:30 & 4:30. Mon. 
thru’ Fri. (75-77)

HOUSEKEEPER

Sleep in and prepare dinner, 2 
school age children. Room with TV- 

References. Mrs. Douglas.
LO. 6-7834.

HELP WANTED MALE
WELDERS 

ARC
Experience necessary. Apply in 

person, 9—3.
AMERICAN METAL 
FABRICATORS CO.

Old Rodgers Rd., Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252

An Equal Opportunity Employer
(73-75)

LEATHER CUTTING, sewing, 
skiving machine operators. Also 

expd. help for other operations.
Apply

NE corner, Cottman & Edmund Sts.
(71-75)

BODY & FENDER MAN
Thoroughly experienced on all types 
fo automobiles. Must have tools. 
Apply at once. JUNIOR’S AUTO 
BODY, 2314-16 E. Susquehanna Ave.

(71-75)
i t-JTi ~

HAM BONERS
Experienced. Full time. Union shop.

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

1933 Reed St., Phila., Pa. (74-75)

MAN over 21. Mechanically in
clined, general machine work in 
small shop. Apply:

440 N. 13th St., 2nd Fir.
(74-75)

DRIVER-SALESMAN. Full time. 
Freezer Fresh mobile icecream 
truck. Apply 264 Elizabeth Ave., 
Paulsboro, N.J. 609-HA. 3-1951.

(74-78)

WELDER. Gas & ARC. Exp. in 
fitting and welding pipe assemblies, 
including brass and stainless steel. 
2nd shift, all usual fringe benefits. 
Apply. CRANE CO. COCHRANE 
DIVISION, 3rd Ave., below Allen
dale Rd. King of Prussia, Indust
rial Park. (75-76)

BUTCHER
Exp. man to work on kill floor. 
Slaughter of calves and lambs.

Apply in person.
3721 Old York Rd.

Phila., Pa.
(75-76)

TEXTILE
Experienced help needed for cording
& spinning. Within Model E frames.

Call F. S. Nelson Co.
IV. 3-1570.

(75-76) jr

CORRUGATED BOX
PRESS FOREMAN
Corrugator Foreman

Stone Container needs front line 
supervisors, well trained in > mod
ern techniques of supervision for 
midnight to 8 AM shift.

Must be qualified press or cor
rugator foreman. Only top men 
need apply. Phone Mr. Magill, ' 
DE. 2-0200 for appointment.

(75-77)

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.



BEVARDIS

NEW YORKAS mano akimis
kad nori, apie primityvių 
žmonių dievus ir jų kuni- 
gus?...

Bet jie nežino, o mes ži- 
no^n gamtos dėsnius, kurie 
sukelia lietų. Mes žinom, 
kad šiltas oras turi labai

Anksti rytą, dar prieš šeš
tą valandą, liepos 13 dieną 
atsikeliam ir paliekam Pitts* 
burghą. 86-uoju keliu, vė
liau Pennsylvania Turnpike 
traukiam su Marį j, on a 
(mano žmona) New Yorko
link, pas jos kitą brolį Ma-fda.Ug prisisiurbęs drėgmės, 
taušą. Palikdami Pittsbur* Atšalęs drėgnas oras — lyg 
ghą prieš šeštą ryte, išven- 
gėm kamšaties miesto gat
vėse.

Dangus gaubėsi pilku de
besyno apsiaustu. Prieš 
saulėtekį Allegheny kalny
nas rytuose niūksojo tam
siai pilkas. Po saulėtekio jis 
buvo šviesesniam fone; bet 
saulės spindulių strėlės nie
kur nepradūrė to pilko ry
tinio apsiausto, kuris dengė 
visą kalnyną.

Vieškelis, lyg žaltys, vin
giuoja tarpkalnėmis. Vie
nur jis peršoka upelį ar 
griovį tiltu, kitur žemesnio 
kalnelio viršūne peršliau- 
žia, ir dar kai kur, aukštes
nį kalną perveria tuneliu.

Nuo Pittsburgho iki Har- 
risburgo, apie 200 mylių to
lio, perlendi net 7 tunelius; 
kai kurie jų net virš mylios 
ilgio. Bet vieškelis (Penn
sylvania Turnpike) visur 
geras. Juo galima saugiai 
važiuoti 60 mylių per valan
dą greičiu. Gali ir greičiau 
važiuoti, jei turi minkštą 
galvą ir nori, kaip arbūzą, 
į kalnyno uolas ištaškyti.

Užvedu radijo imtuvą. Jis 
šneka apie lietų. Kalnyne 
šen ir ten laikas nuo laiko 
lietus purkštauja. Įvažiuo
ji į debesėlį. Jis tave ap- 
krapina. Išlendi iš jo — ir 
vėl dangus šviesiai pilkas. 
Bet saulės spinduliai ■ neį
stengia debesyno perskros
ti. ' ' ' ' ■' ’ ■’ •’ ’ • • r i

Galvoju sau; na; tai toks 
Allegheny kalnyno -būaas; 
Daug kartų, žiemą ir vasarą,

vandenyje įmirkęs rank
šluostis: kad ir mažai jį 
gniužtelėjus, vanduo ne tik 
lašais, bet net zirzlėmis 
varva. Keleto mylių aukš
tyje oras visuomet šaltas. 
Šilto drėgno oro srovė, kil
dama aukštyn, įeina į šal
to oro klodą ir atvėsdama 
susitraukia, lyg gniužtelė- 
tas rankšluostis, ir palei
džia vandenį žemyn. Na, 
ir turime lietų.

Civilizuotas žmogus žino 
gamtos paslaptį apie lietaus 
susidarymą, ir jis bando iš 
lėktuvo dulkinti maltą šal
tą sausą ledą, kad atšaldy
tų orą. Jam kartais ir pa
siseka gauti šiek tiek lie
taus. Tačiau žmogaus dirb
tinė jėga per silpna lenk
tyniuoti su gamtos beribine 
jėga. Jis dar nepajėgia 
pridulkinti tiek malto ledo 
į orą, kad padarytų didelį 
lietų. Indėno vupinimas 
kartais tik supuola su lie
tumi, visai nuo jo vupinimo 
nepriklausomu.

Bet gana apie tai
Gana apie indėnų lietda

rius ir lietaus teoriją.
Palikę Pittsburgho dan

goraižius, važiuojam į dan
goraižių karaliją — į New 
Yorką.

Pavakarė, lietus nustojo 
pylęs. Debesis pradėjo 
sklaidytis, ir rytinio hori
zonto pilkame fone, už Hud • 
šono upės, New Yorko dan
goraižiai stiebėsi į dangaus 
skliautus visu savo didin-

prie šaligatvio reikia • ma
žiausiai 25 pėdų vietos; ke
turiems reikės 100 pėdų. O 
sklypelis žemės, ant kurios 
stovi namas, mažesnis negu 
pusė tiek. Ot ir rūpestis su 
svečio automobiliumi.

Ne mano tikslas pasigir
ti, kad mano švogeriai turi 
daug automobilių. Ne jie 
vieni. Yra daug ir kitų, ku
rie turi dar daugiau. Aš 
tik noriu duoti pavyzdį, ko
kia tai didelė problema su 
tais automobiliais didmies
čiuose. Be to, kad jie kas 
metai užmuša apie 50,000 
žmonių; be to, kad jie pen- 
kissyk tiek sužaloja ir kai 
kuriuos amžinai suluošina; 
be to, kad jie sulėtina va- 
žiuotę mūsų didmiesčiuo- , 
se, užkemša gatves m ū s ų I 
didmiesčiuose ir užverčia 
aikštes, kur galėtų būti par
kai ir žaliuoti žalumynai,— 
se, užkemša gatves ir už
verčia aikštes, kur galėtų 
būti parkai ir žaliuoti žalu
mynai,—jie užverčia mies
tą sudaužytųjų automobilių 
laužais. Gal ateis laikas, 
kuomet mes, lyg žiurkės, 
nardysime senų, rudy j an
čių automašinų laužynais.

(Bus daugiau)

T

-  —-o--- - ----- Q -- --- , i

per jį esu važiavęs? Žiemą gumu..
jis snaiguliuoja, o vasarą— 
purkštauja. , • *

Štai ir vėl radijas kalba. 
Šią vasarą, sako, iki beveik 
vidurio liepos mėnesio 
šiaurryčiuose buvę mažai 
lietaus. Kai kur bandyta 
pavartoti moderniško moks
lo priemonę — iš lėktuvų 
dulkinti taip vadinamą “dry 
ice” (“sausąjį ledą), dirbti
nai sukelti lietų. Bet ma
žai iš to naudos. Kartais 
vienas kitas debesėlis su
siformuoja ir truputį pa- 
krapnoja, tačiau tas tiek te
reiškia, kiek stengimasis 
troškulį nuraminti geriant 
iš negilios avino pėdos.

Radijas sako, kad šiauri
nėje New Yorko valstijos 
dalyje, prie ežero Erie, su
sirinko pulkas indėnų su 
savo lietdariu kunigu, nusi
grimavusiu visomis vaivo
rykštės spalvomis ir pasi
rėdžiusių plunksnuotu ap-1 
siaustu su erelio plunksnų 1 
šalmu. Jie ten ratu šoka 
aplink savo kunigužį ir šau
kia “ Vuu... piii.” Taip be- 
vupindami tą popietę indė
nai sukėlė tokį lietų, kuris 
išvaikė iš padangės ne tik 
civilizuotus lietdarius su jų 
lėktuvais ir “sausuoju le
du,” bet tarp Trentono (N. 
J.) ir New Yorko didmies
čio kelyje vos tik ir manęs 
nepaskandino. Visą liepos 
13-osios popietę lietus tiek 
pylė, kad negalima buvo 
matyti į priekį toliau kaip 
dešimt pėdų. Iš Pittsbur- 
gho į Trentoną 300 mylių 
kelio man ėmė penkias su 

* puse valandos, o iš Trento
no į New Yorką, 50 mylių 
kelio, tame lietuje ėmė ke- 
turiaš valandas!

Jie nežino, o mes žinom
Tai matote, ir juokauk

Nepatogu man rašyti apie 
New Yorką, ypač Brookly- 
ną, todėl, kad ten randasi 
net keli lietuviški laikraš
čiai ir daug gerų korespon
dentų. Jie gali tiksliau pa
rašyti apie tai. Tačiau daug 
dalykų jiems nepuola į akį, 
nes jiems tai — kasdienybė, 
reiškia — neverta apie tai 
laikraščiuose rašyti.

Gi svetimas žmogus ma
to New Yorką ir jo apylin
kes skirtingu įdomumu.

Maspethe—viename New 
Yorko rajone — mano švo- 
geris Mataušas mus labai 
nuoširdžiai priėmė. Tačiau 
matau, kad jis rūpinasi, 
kur automobilį pastatyti. 
Jis gyvena 72-oje gatvėje, 
antrajame aukšte. Pirma
jame aukšte jo žmonos bro
lis — namo savininkas. Ma
taušas sako: “Paprašysiu 
švogerį Vitą, gal jis leis 

(man jūsų karą pastatyti jo 
i kieme. Aš savąjį laikau ga
raže.”

Man tai pasirodė keista. 
Kaipgi čia dabar Vitas ga
li būti toks šykštuolis, ku
ris su šeima daug kartų yra 
pas mane svečiavęsis, ir ‘aš 
pas jį nekartą svečiavausi. 
Vėliau pasirodė, kad čia ne 
šykštumo dūlykas, o aplin
kybių. Vitas dirba atsakin
gą darbą ir vartoja kompa
nijos automobilį, kurį per 
naktį laiko pas save. Jo 
žmona turi nuosavą auto
mobilį. Devyniolikametė jų 
duktė irgi perkasi automo
bilį. Aštuoniolikametis sū
nus taipgi jau mokosi važi
nėtis—ir jis gal tuoj pirk- 
sis automobilį. Išeina, kad 
jų šeimoj bus jau keturi au
tomobiliai, neskaitant švo- 
gerio Mataušo, kuris jau se
niai savo karą laiko gara
že. Automobiliui pastatyti

Albinas Bepirštis
Rugsėjo 16 d. buvo pa

laidotas Albinas Bepirštis. 
Gražus būrelis jo artimųjų 
ir. draugų bei draugių jį 
palydėjo į Mount Olivet ka
pines, Maspeth, N. Y.

Ballas šermeninėje J. Ga
šlūnas pasakė atsisevikini- 
mo kalbą, kurioje trumpo
je formoje perbėgo jo gy
venimo ir veikimo istoriją. 

[Albinas gimė 1890 m. ge
gužės 17 d., Vilkaviškio 
apylinkėje, Suvalkijoje. Dar 
visai jaunas būdamas, ro
dos 1910 m., išvyko iš Lie
tuvos. Tūlą laiką uždar
biavo Anglijoje.

1914 m. jis pasiruošė ke
lionėn į Ameriką. Pirmiau
sia atvyko į Montrealą ir 
ten keletą metų pagyveno. 
1916 metais apsivedė su 
Ksavera Stulginskaite. Ka
nadoje jie susilaukė dviejų 
dukrelių. 1919 m. su savo 
dukrelėmis atvyko New 
Yorkan ir čia visą laiką gy
veno.

Albinas dirbo siuvėjų pra
monėje. Buvo geras unijis- 
tas ir kovotojas už darbo 
žmonių reikalus.

Jis buvo LDS ir LLD na
rys, taipgi ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmė
jas. Pirmiau buvo aktyvus 
visose organizacijose. Vi
suomet dalyvaudavo susi
rinkimuose ir parengimuo
se.

'Mažai jam teko sirgti. 
Valaitis, pas kurį jis pasta
ruoju laiku gyveno, pasa
koja, kad Albinas prieš po
rą savaičių pradėjo skųstis 
silpnumu. Vieną sykį buvo 
nualpęs, bet greit atsigavo. 
Bet rugsėjo 9 d. Valaitis, 
grįžęs namo, rado Albiną 
ant grindų gulintį ir jau 
negyvą, širdies smūgis jam 
gyvybę atėmė.

Liko liūdesyje žmona, 
duktė Amilija ir žentas Be
derinau, duktė Liaukasija 
ir žentas Pranaitis, šeši 
anūkai, Albino sesuo Mar- 
gareta Lukšienė, Toronte 
(Kanadoje) pusbrolis Jonas 
Bepirštis ir daugiau gimi
nių bei draugų. Rep.

New Yorkas. — Paskil- 
bęs negras dainininkas ir 
artistas Paul Robeson pra
neša, kad jo sveikata page
rėjo.

Elizabeth Gurley Flynn 
pagerbti vakaras

Antradienį, rugsėjo 22 d., 
8 vai. vakare, įvyks mitin
gas neseniai mirusia ja i 
darbininkų vadovei Eliza
beth Gurley Flynn pagerb
ti. Vieta; Community 
Church, 40 E. 35th St, 
Manhattan^.

Kuriems laikas leidžia, 
prašomi dalyvauti.

Metiniai spaudos i ; 
naudai pietūs I į

Angliškos darbininkiškos 
spaudos bičiuliai ruošia di
delius pietus — angliškai: 
Annual Press Dinner,—ku
rie įvyks sekmadienį, spa
lio 18 d., Statler-Hilton Ko
tely, 32nd St. ir 77th Avė., 
Manhattane. Pradžia 1 vai. 
dieną.. Kaina vienam asme
niui $6. i

Būtų gerai, kad susida
rytų grupė lietuvių ir už
imtų visą stalą. Geriausia 
rezervuoti iš anksto. Re
zervacijomis rūpinasi Ro
bert Dunn.

Jei susidarytų dešimt 
žmonių, kurie rezervuotų 
visą stalą, tai gautų už $55. 
Kurie išgalite, dalyvaukite!

MIRĖ
Aną dieną “Laisvėje” bu

vo rašyta, kokia baisi nelai
mė ištiko mūsų seną laisvie- 
tį draugą Antaną Mali
nauską. Jis baisiai apdegė. 
Matyt, apdegimas buvo pa
vojingas, ir štai trečiadie
nio, rugsėjo 16 d., pavaka
ryje, draugas mirė. Palijo 
liūdesyje žmona, sūnus Wil
liam (Bill) Malin, žinomas 
LDS veikėjas, duktė Helen; 
ir daug draugų bei pažįs
tamų. Pašarvotas Ballas 
šermeninėje, 660 Grand St., 
Williamsburge. Bus laido
jamas pirmadienį (rugsėjo 
21 d.) tarp 1 ir 2 vai. po
piet. ,t. - ' ;

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio šeimai ir artimie
siems.

Šis streikas—sarmata Niujorkui!
Praėjusį pirmadienį atsi

darė Niu;
kyklos.

Atsidarę tai atsidarė, bet 
ryšium s 
tokio neū 
tėvai buv 
ką bandyi 
tas dvi dii 

' mokyklas.
Bet str 

pirmadier 
kyklose t 
veidžių v

orko miesto mo-

X tuo įvyko kas 
aprasto: baltieji 
o paskelbę strei- 
dami neleisti per 
enas savo vaikų į

eikas nepasisekė: 
į nepasirodė mo- 
k apie 27% balt- 
aikų, o antradie-

Prie kai kurių mokyklų 
buvo pastatyti pikietinin- 
kai; kai k 
lės buvo 
tavo prie 
tarybą, 
prieš tuos, 
ja.

Kodėl gi šis streikas buvo 
skelbiamas?

Todėl, kad miesto švieti
mo taryba nutarė (ir tą nu
tarimą i 
teismai), 
riuos vai 
Rajonų gabenti autobusais į 
kitas mokyklas, į kitus ra- 

d mokyklose būtų

:ur pikietininkų ei- 
dvi: vieni protes

ts miesto švietimo 
o kiti protestavo 
kurie protestuo-

žgyrė valstijiniai 
kad reikią kai ku- 
kus iš tam tikrų

kitas mo
jonus, kai'
tam tikra proporcija-balan- 
sas negrų, puertorikiečių ir 
baltųjų v;
mokytųsi
dienų išnjioktų vieni kitus 
toleruoti, j

aikų, kad jie kartu 
kad iš pat jaunų

gerbti. Kitais žo-

Šia proga noriu ištarti 
padėkos žodį visiems tiems 
mano draugaįns, kurie ne
pamiršo 
ligos, prisiųsdami linkėji
mus grei 
tardami 
meniškai 
goninėj." 
\; Ku o me 
są laiką; 
ga (širdį 
visi drau 
tai daug 
morališk

Esu namuose, bet kadan
gi dar g 
man raš; 
dėkos

manęs laike mano

tai pasveikti, iš- 
ižuo jautą, arbaas- 
aplankę mane li-

t jautiesi gerai vi- 
ir staiga suima li
es ataka), tai tie 
gų linkėjimai, vizi- 

reiškia ligoniui 
ai. i

Rugsėjo 12 d. vienoje Niu
jorko ligoninėje mirė gy
dytojas Vincas Tercijonas. 
Jis buvo gimęs 1890 m. Ma-l 
rijampolės apskrity. 1916 
m. baigė Maskvos universi-

erokūi silpnas, tai 
yti kiekvienam pa- 

žodį neįmanoma. 
Prašau priimti per laikraš- 

vę” mano didelį 
ią, mano padėką iš 
širdies už jūsų, 

•augai, geruosius, 
is. Labai, labai 
Laikui bėgant, ti- 

istiprėti sveikatoje 
Tu su jumis daly-

1944 m. iš Lietuvos pa
bėgo “į Vakarus.” Kurį lai
ką gyveno Vokietijoje, pas
kui—Niujorke, dirbo tūlo
je proto ligoninėje. Pasta
ruoju metu gyveno Connec
ticut valstijoje; buvo peh- 
sininkas.

tį “Lak 
įvertinirr 
gilumos 
mieli dr 

' linkėjimi 
įvertinu, 
kiuosi si 
ir vėl ka: 
vauti.

Niek Pakalniškis
Chicago, Ill.

Lietuvoje mirė Stepono 
Večkio brolis

Laisvietis Stepas Večkys 
gavo laišką iš Lietuvos, 
pranešant, kad Merkinėje 
mirė jo brolis Vladas, apie 
63 metų amžiaus.

■

Liūdesy liko žmona Karb- 
lina, duktė Marė Krūkonie- 
nė, seserys Marė Sakalaus
kiene ir Vladė Večkyte; 
Amerikoje — brolis Stepas 
ir sesuo 1 Rožė Greskienė, 
gyvenanti Methuen, Mass.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
mirusiojo giminėms.

Velionis Vladas paėjo iš 
Maksimų kaimo. Naciona
listinių banditų siautėjimo 
metu jis buvo nakčia jų iš
vestas į mišką, bet jam pa
vyko pabėgti. Jam pasiekus 
Merkinę, žmona irgi ten 
slaptai nuvyko.

Tuoj po to banditai jo 
namuką sudegino.

Aido choro 
“šunim-burum

Kaip j 
do choras rengia 
burum” 
geri pietūs ir kuriuose ne 
tik valg' 
nuosime. 
das, jo s 
nuosime 
lika. Žc> 
linksmybės popietė.

Vasarį jau praėjo ir pra
sideda r 
zonas.
ti veikinjią su ūpu, su links
mybe. I 
pradėsinlie meninę veiklą su 
daina.

■ /

Taigi prašome visus lietu
vius dalyvauti šiame paren
gime ir 
nuoti.

Parengimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 1 vai. 
popiet, ‘Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Bilietas tik $2.00 asme
niui.

au yra žinoma, Ai- 
“šurum- 

popietę, kurioje bus

ysime, bet ir dai-
Dainuos pats Ai- 

|)listai ir taipgi dai- 
visi kartu su pub- 
džiu sakant, bus

adenines veiklos se- 
Paigi reikia prade-

o t šitoje popietėje

kartu su Aidu dai-

Kviečia Aido choras

Išsigandę New Yorko 
respublikonai?

Komercinėje spau d o j e£ 
pasirodė korespondencija* 
apie didelę paniką, kuri 
esanti apnikusi New Yorko 
valstijos respublikonus. 
Valstijos partijos vadai iš
leido paraginimą visiems 
respublikonų kandidatams į 
valstijos seimelį ir kitas 
vietas, kad savo rinkiminės 
kampanijos nesietų su Gold- 
wateriu. Jiems primenama, 
kad New Yorko valstijoje 
demokratų kandidatas 
Johnsonas laimės didele 
balsų dauguma, gal net iki 
1,500,000. Na, o paprastai, 
kai nacionalinis partij o s 
kandidatas šitaip žymiai 
laimi, tai tos pačios par
jos ir vietiniai kandidatai 
laimi. Pavyzdys duodamas 
iš Roosevelto laiku. 1932 
metais Rooseveltas laimėjo 
New Yorko valstijoje prieš 
respublikonų Landoną 1,- 
100,000 balsų, ir su juo tai- 
mėjo visi vietiniai demo
kratų kandidatai. Taip atsi
tiks ir dabar, jeigu tie kan
didatai neatsikratysią Gold- 
waterio.

Vietiniams kandidatams 
vadų patariama savo liki
mą sieti su senatoriaus 
Keatingo rinkimų kampa
nija. Mat, Keatingas kandi
datuoja kaip “nepriklauso
mas respublikonas”, jis at
sisako paremti Goldwate- 
rio kandidatūrą. 4

Kaip ten nebūtų, įdomu 
tas, kad New Yorko valsti
jos respublikonų vadai la
bai susirūpinę ir išsigandę. 
Kad kaip, tai jie gali netek
ti valstijos valdžios kontro
lės. Tokios savo partijai 
nelaimės labai bijosi ir guh. 
Rockefelleris. Jis gi čia t®s 
partijos bosas!

Pagal ką sprendžiama, 
kad demokratų kandidatai 
Johnsonas ir Humphrey 
“nusineš” New Yorko vals
tiją lapkričio rinkimuose? 
O gi pagal vedamus viso
kius apklausinėjimus. Gir
di, tie apklausinėjimai pi
liečių, ką jie mano apie rinji 
kimus, už ką jie pasimoję 
yra balsuoti, parodo, kad 
demokratai laimi penkiais 
balsais prieš vieną. Įdomu, 

daugiau informacijų prašome skam- girdi, ir tas, kad net VirŠU-

džiais: Niujorko miesto 
švietimo taryba pasiryžo 
panaikinti segregaciją to
kiais būdais, kokie šiuo me
tu yra galimi, prieinamiausi.

Prieš šį “vaikų maišymą” 
mokyklose baltveidžiai tė
vai ir paskelbė dviejų die
nų streiką. Kai kuriose mo 
kyklose, taigi, mokėsi išim
tinai tik negrų vaikai.

Mums rodosi, šis streikas 
buvo visiškai nereikalingas, 
ir jis, žinoma, pakenkė seg
regacijos mieste panaikini
mui.

Reikia stebėtis, kad tokie 
dalykai vyko Niujorko 
mieste, kur gyventojų skai
čius toks mišrus, maišytas. 
Juk čia gyvena daugiau nei 
vienas milijonas negrų; čia 
gyvena šimtai tūkstančių 
puertorikiečių ir kitokių 
“tamsių” žmonių.

Niujorke gyvena daugy
bė visokių tautybių žmonių.

Į tai būtinai reikia atsi
žvelgti; reikia daryti visa, 
kad vaikai, kur tik galima, 
mokytųsi bendrose mokyk
lose, kad segregacijos nelik
tų nė šešėlio. Neš, jei taip 
nebus, jei mieste bus palai
koma segregacija, tai ką gi 
mes pasieksime? Kur nuei
sime ?

Man rodosi, visi piliečiai 
turėtų į tai labai rimtai at
sižvelgti . i Ns.

Grįžo iš Lietuvos
Praėjusį antrad enį grįžo 

iš Lietuvos bostonie č i a i 
Alekas Kandraška ir Karo
lina Kazlauskienė. Abudu 
jiedu vyko (ir grįžo atgal) 
tuo pačiu britų laivu — 
“Queen Elizabeth”.

Apie savo sugrįžimą Ale
kas paskambino “Laisvei” 
telefonu -iš Niujorko muiti
nės.! Iš Niujorko keliaunin
kai nuskubėjo į namučius, į 
Bostoną.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Išnuomojamas Kambarys

Vyrui ar moteriškei. šiltas ir 
šaltas vanduo, vonia ir dušas. Dėl 
( 
binti Michigan 2-0030 arba kreip
kitės sekamu adresu: K. Čerka, 
77-03 Rockaway Blvd., Woodhaven, 
N. Y. • (75-76)

tinėje valstijos dalyje—apie 
Rochesterį, Syracuse, Buf
falo—nesiranda tokio rajo
no, 
turėtų daugumą balsų.

Nereikia nė kalbėti, jog 
tokios naujienos labai džiu
gina Johnsoną ir Humph-

kuriame Goldwateris

ATIDARYMUI
RUDENINIO SEZONO

BANKETAS
ARROW PARK, INC.. 

Monroe, N. Y.

Šeštadienio Vakarą 

Rugsėjo 26 September 
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

Įžanga $5.00 Asmeniui 

Užsisakykite iš anksto

Rep.

NAUJI LAIVAI.
New Yorkas. — 1965 m. 

pavasarį į New Yorką pir
mu kartu atplauks keli nau
ji keleiviniai laivai. Jų tar
pe bus du italų, “Michaeį- 
angelo” ir “Raffaello”, pa. 
43,000 tonų įtalpos, ir anglui 
“Oceanic” laivas, 34,000 to
nų įtalpos.

Dideli pietūs pas Čiurlius 
Pattenburg, N. J.

Norisi visiems priminti, 
kad šio mėnesio 20 d. pas 
mieluosius Čiurlius jų gra
žiame obelių sode įvyks pa- 
rengimas-pietūs. Vieta vi- 

|siems New Yorko apylin- 
kėses, New Jersey bei Penn- 
sylvanijos lietuviams jau 
gerai žinoma, nes ten tokie 
pietūs įvyksta jau kelinti 
metai. Kasmet suvažiuoda
vo daug lietuvių. Reikia ti
kėtis, kad šiemet bus dar

daugiau.
Kaip Čiurlių sodybą pa

siekti? Labai labai lengva. 
Tasai nedidelis Pattenbur- 
go kaimelis randasi prie 
pat Nr. 22 kelio, apie 18 
mylių prieš Eastoną. Taig 
ir važiuokite Nr. 22 keli 
iki pasieksite Pattenburg 
Kaimelis randasi kairėje to 
tiesaus kelio pusėje.

Kvieslys
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