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KRISLAI
Po didžiulio laimėjimo
Kas dabar?
Susitiksime, pasidžiaugsime 
Didžioji sukaktis
Puikus šūkis 
Kito kelio nebėra

— Rašo A. Bimba —
Galime pasidžiaugti ir pa

sididžiuoti, kad rinkimų ne
laimėjo Goldwateris. Jo bi
jojome mes, jo bijojo visa pa
žangioji žmonija. Jis atstova
vo amerikiniam fašizmui. Jo 
laimėjimas būtų buvęs fašiz
mo laimėjimas.

Taip pat labai džiugu, kad 
mes jį supliekėme tokia nu- 
sveriama jėga. Laimėjo jis tik 
iš penkių pietinių valstijų dik- 
kratus, o prakišo visą Ame
riką. Koks tai baisus, 
tai negarbingas to pikto 
gaus susmukimas!

Dabar turime žiūrėti
eiti. Dabar žiūrėkime, kaip 
pfezidentas Lyndon B. John
sonas laikysis pažadų. Juk jis 
tvirtai pasižadėjo vengti ato
minio karo ir darbuotis 
plėtimą gerbūvio namie.

Nepadarykime klaidos: 
sų savo vilčių ir troškimų 
paveskime jam vienam,
savo pažadus ir žmonių norus 
pildys tik tiek, kiek tie žmo- 
nėsk budės savo reikalų sar
gyboje.

Todėl ta žmonių vienybė, 
kuri atmetė Goldwaterį ir iš
rinko Johnsoną, lai nepakrin
ka po rinkimų! Tegu ji dar 
auga ir stiprėja! Tai vienin
telė garantija rinkiminių lai
mėjimų įtvirtinimui.

Bet vis tiek štai puiki pro
ga mums pasidžiaugti tais šau
niais laimėjimais. Sekmadienį 
susieikime į Schwaben Hall. 
Ten įvyks gažus “Laisvės” 
koncertas. Ten susirinks gra
žios lietuviškos visuomenės.

Būk ir tu ten, mielas lais- 
vieti. Dar pakviesk dalyvauti 
ir savo kaimyną bei pažįsta
mą^ kuris “Laisvės” dar gal 
neskaito.

Ar žinote, kad taip pat at
einantį sekmadienį (lapkričio 
7 d.) įvyks didžiosios Spalio 
revoliucijos 47-oji sukaktis? 
Tai x sukaktis įvykio, kuris, 
John Reedo žodžiais, supurtė 
visą pasaulį. Tai sukaktis įvy
kio, su kuriuo atsivertė naujas 
lapas žmonijos istorijoje.

Toji istorinė sukaktis pla
čiai minima ne tik Tarybų 
Sąjungoje, ne tik Tarybų Lie
tuvoje ir socialistiniuose kraš
tuose bendrai, bet visame pa
saulyje, kur tik randasi tikrai 
susipratusių ir pažangiai gal- 
vijĮlančių žmonių.

Mūsų sekmadienio koncerte 
&fs proga ir apie tai prisimin
ti.

Gavau laišką nuo vieno įžy
maus Lietuvos rašytojo. Jis 
džiaugiasi Tarybų Sąjungos 
vadovybės pasikeitimu. Jis 
sako, kad nūdien pas juos šū
kis yra: “Stiprinkime ir plės- 
kime tarybinę socialistinę de
mokratiją!”

Tai puikus šūkis. Asmeny
bės kultas turi eiti laukan su 
visomis šaknimis iš visų gyve
nimo sričių.

Su Chruščiovu buvo bėda 
tame, kad jis vėlesniais lai- 

buvo pradėjęs per daug 
saite visur kišti ir laikyti ne- 
bflflxavaduojamu vadu. Partija 
i^vyriausybė jam pasakė: Tai 
nesuderinama su tarybine 
cialistine demokratija. Ir 
turėjo pasitraukti.

80- 
jis

LB. JOHNSMAS II H.H.HIIMPH’l Y TAPO IŠRINKTI!V

J. Valstijų žmones balsavo už taikų sugyvenimą
Washingtonas. — Lap-1 

kričio 3 dieną Jungtinių 
Valstijų gyventojai balsa
vo už taiką, prieš reakcines 
karo kurstytojų jėgas. Šių j
metų prezidentinių rinkimų 
kampanijoje aiškiai buvo 
iškeltas taikos ir karo klau
simas.

Demokratų partijos kan
didatai Johnsonas ir Hum
phrey sakė, kad negali at
mesti pasitarimų kelio, kad 
atominėje gadynėje negali
ma švaistytis ginklais. Gi 
respublikonų kandi datai, 
ypatingai Goldwateris, rė
kė, kad JAV turi vartoti jė
gą, kad jeigu socialistinės 
valstybės nepr i i m s JAV 
diktato, tai prieš jas varto
ti atomines bombas. Visi 
reakcininkai, jų tarpe iš 
Europos pabėgėliai, viso
kios išmatos, jungė savo jė
gas aplinkui respublikonus. 
Didieji turčiai nesigailėjo 
pinigų kampanijai per radi
ją ir televiziją už Goldwate
rj ir kitus respublikonų 
kandidatus.

Didžiausias smūgis 
reakcininkams

Lapkričio 3 dienos balsa
vimai parodė, kad Jungti
nių Valstijų liaudis atme
ta karo kurstytojus. Iš 50 
valstijų už Johnsoną ir 
Humphrey dauguma balsa
vo 44 valsijose, kurios, iš 
538 prezidentinių elektorių 
turi 486, gi Goldwateris 
laimėjo tik 6 valstijas su 52 
elektoriais.

Didžiausios valstijos: New 
Yorko, Kalifornijos, Penn- 
sylvanijos, Michigano, New 
Jersey, Illinois, Ohio, Te
xas, Massachusetts, Flori
da, Indiana ir kitos daugu
moje balsavo už Johnsoną 
ir Humphrey.

Goldwateris gavo šešias 
valstijas: Louisianą, Missi- 
sippį, Alabamą, Georgią, S. 
Caroliną ir Arizoną, kur 
reakcininkai, baltieji šovi
nistai visomis jėgomis prie
šinosi Civilinių laisvių bi-

pra
būtų

būti

dimui būdų, kaip užstoti ke
lią atominių ginklų sklėidimui- 
si po kitus kraštus. Na, ir ko
misija, žinoma, * sušilus tokių 
būdų ieškos.

1 Bet leiskite man būti 
našu: komisija tokių 
nesuras.

Vienas dalykas turėtų
prezidentui aiškus: mokslas 
yra tikrai universališka feno
meną. Ką moka ir žino ame
rikiečiai, tai tą gali išmokti 
ir sužinoti visi kiti žmonės.

Teliko vienas tikras ir iš
mintingas kelias: pilnas, ab
soliutiškas atominis nusigink
lavimas.

Ar prezidentas Johnsonas 
pasiruošęs link tokio nusigink
lavimo vesti Ameriką, susita
ręs ir ranka rankon su visų 
kitų valstybių bei šalių galvo
mis?

Pamatysime. Tuo keliu mus 
vesti mes jį įpareigojome pra-

Viceprezidentas H. H. HumphreyPrezidentas L. B. Johnsonas

liui, kur viešpatauja teroras 
prieš negrų rasę, tai yra, 
kurstymas žmonių prieš ki
tus žmones.

Svarbu tas. kad atskirų 
balsų.(popular vote) John- 
sonas už Goldwaterj gavo 
virš 15,000,000 daugiau, 
kuomet 19*60 m. J. Kenedis 
užNiksoną buvo gavęs dau
giau tik 119,550 balsų.

Prezidentas Johnson a s, 
išklausęs rinkimų rezulta
tus, trumpai kalbėjo į JAV 
žmones. Jis sakė, kad jo vy
riausybė rūpinsis visų ame
rikiečių reikalais, taip pat 
išlaikymu pasaulyje taikos.

Amerikiečiai atmetė kraš

tutinių dešiniųjų elementų 
politiką įvelti mūsų šalį į 
atominį karą. Žmonės su
prato, kaip būtų pavojinga 
duoti visą galią valdyti 
JAV militar.ines jėgas to
kiam elementui, kaip Gold
wateris. Net tų valstijų, 
kur pirmiau laimėdavo res
publikonai, dabar žmonės 
daugumoje balsavo už de
mokratų kandidatus.

Kiti laimėjimai
Metu prezidentinių rinki

mų buvo renkama 34 sena
toriai. Demokratai laimėjo 
26 valstijose, o respubliko
nai tik 8. Į Atstovų butą 
demokratai laimėjo 272 vie-

Nauja vyriausybė 
Saudi Arabijoje

gyventojų. Šalyje yra labai 
daug smėlinių dykumų, bet 
ji turtingiausia naftos šal
tiniais.

nes
NAUJAS ANGLIJOS 
KOLONIALIZMAS

Londonas. — Anglija de
da pastangas išlaikyti kolo
nijas suteikdama joms do
minijų “laisvę” ir įjungda
ma į Britanijos imperiją. 
Dabar organizuoja Vakarų 
Indijų “nepriklausomą” fe
deraciją. Į ją bus įjungtos 
septynios salų grupės: St. 
Kitts, Antigua, Montserrat, 
Dominica, St. Lucia, St. 
Vincento ir Barbados.

Rijadakas. — Lapkričio 1 
dieną Saudi Arabijos poli
tiniai ir religiniai vadai pa
skelbė šalies karaliumi sos
to įpėdinį Faisalį.

Valdovų pakeitimas įvy
kintas įstatymiškai,
pereitąjį kovo mėnesį Fai
salis''buvo paskelbtas ne tik 
sosto įpėdiniu, bet ir valdo
vu. Faisalis yra sūnus pir
miau buvusio karaliaus Ab- 
delo Azio Saudo. Tai buvo 
padaryta aiškinant, būk ka
ralius Saudas “yra silpnos 
sveikatos”.

Tikrumoje, tarp Saudo ir 
Faisalio jau nuo seniai pa
sireiškė skirtumai. Saudas
buvo patenkintas tais gau- KONGIEČIAI GRASINA 
siais turtais, kuriuos gauna 
nuo amerikiečių, anglų, 
prancūzų ir olandų kapita
listų už naftą. Gi Faisalis 
jaunesnis, akyvesnis prin
cas, jis numato, kad prie 
dabartinių tarptautinių są
lygą Saudi Arabija gali 
gauti daugiau už naftą, ne
gu iki dabar gaudavo.

Saudi Arabija yra Ara
biškame pusiasalyje. Ji už-

Stanleyville. — Kongo 
kairieji, kurie valdo rytines 
provincijas, pareiškė, kad 
jeigu Anglijos, Belgijos ir 
Jungtinių. Valstijų remia
ma Leopoldvillės valdžia 
nesiliaus kankinus suimtus 
belaisvius, tai to paties su
silauks 556 belgai ir ameri
kiečiai, kurie yra rytiečių 
rankose.

Prezidentas Johnsonas pa- ėjusį antradienį, 1964 m. lap- ima 870,000 kvadratinių 
skyrė specialią komisiją sura- kričio 3-čią dieną! mylių plotą ir turi 7,000,000 Havana. — Kuba padidi

no sumą pinigų studentų 
mokslui.

Bukite metiniame 
"Laisvės" koncerte

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO (NOV.) 8 D. ĮVYKS 
“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS, BUS SCHWA- 
BEN HALL, 474 KNICKERBOCKER AVE., BROOK
LYN, N. Y. PRADŽIA 3-čIĄ VAL. POPIET. ĮŽANGA 
$1.50 ASMENIUI.
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUOMENE ATSI
LANKYTI, NES ČIA BUS MALONIU PASIMATYMŲ 
IR BUS NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA.

Kur krypsta Prancūzijos 
užsienio politika?

Paryžius. — Užsienio di- I Prancūzijos teritorija iš- 
plomatai numato, kad gal | smuktų iš NATO veikimo 
būti Prancūzija pasitrauks sferos, 
iš NATO ir “Common Mar
ket” sąjungų. Požy m i a i 
yra, kad prezidentas De 
Gaulle krypsta prie trečios 
pasaulyje jėgos, tai yra, 
prie neprisijungusių valsty
bių bloko.

Prancūzija jau seniai ne
pasitenkinus role, kurią jai 
skiria NATO (militarinėje 
sąjungoje), kur vado’vaūja 
Jungtinės Valstijos, o pas
taruoju metu vis (Įaugiau 

demokratas Robertas Ke- įsigali Vakarų Vokietijos 
nedis, buvusio prezidento revanšistai. 
brolis. Kenedis didele dau- į 
guma balsavimus laimėjo.

25-se valstijose buvo ren
kami gubernatoriai. Demo
kratai laimėjo 16 valstijų. 
Taip pat jie daugumoje 
valstijų laimėjo ir į valsti
jų seimelius bei kitas vietas.

tas, tai yra daugumą. Reiš
kia, dabar demokratai tu
rės aiškią daugumą Senate 
ir Atstovų bute.

Renkant senatorius tvir
čiausias susispyrimas buvo 
New Yorko valstijoje, kur 
prieš buvusį respublikoną 
K. Keatingą kandidatavo i

Partizanai kirto 
smūgį ir dingo

Saigonas. —Virš 800 Pie
tų Vietnamo ir JAV kari-, 
ninku ir karių puolė ieškoti 
partizanų, kurie sunaikinb 
bombonešių bazę, bet nie
kur net pėdsakų nerado.

Militaristai sako, kad par
tizanų smūgis B i e n h o a 
bombonešių bazei buvo 
toks, kaip 1941 metais

Prancūzija prieš Jungti
nių Valstijų politiką užmez
gė diplomatinius ryšius su 
Kinija, o dabar pasirašė 
su Tarybų Sąjunga penke- 
rių metų prekybos sutartį 
Ir Tarybų Sąjungai suteikė 
$356,000,000 ilgam laikui 
kredito.

Prancūzija priėmė Kini
jos pakvietimą dalyvauti 
valstybių konferencijoje, 
kurios turi atominių bom
bų, siekiant susitarti ir jas 
panaikinti. JAV siekia ato
minėmis bombomis apgink- 
luoti NATO narius, jų 
tarpe Vakarų vokiečius.

Prancūzija pri e š i n g a 
Jungtinių Valstijų inter
vencijai pietryčių Azijoje, 
ji stoja už ištraukimą iš 
Pietų Vietnamo JAV mili-

Kas dėl “Common Mar
ket”, tai Prancūzija numa
to, kad jos užsienio preky
ba laimėtų, kada atsipalai
duotų nuo tos sąjungos.

Prezidentas De Gaulle 
laikosi politikos, kad Vaka
rų Europa pati turėtų tvar
kytis. Jo nuomone, NATO, 
kur veikia Jungtinių Vals
tijų ir Vakarų Vokietijos 
sąjunga, tai nėra Vakarų 
Europos apsigynimo sąjun
ga, o tik priedas prie JAV \ 
gynybos jėgų.

T. Sąjunga ir Kinija 
gelbės Kambodžai

Pnompenhas. — Kambo
dža jau gavo iš Tarybų Są
jungos greitu mūšio lėktu
vų “MIG-17”, kanu oi i ų, 
joms sviedinių, priešlėktu
vinių kanuolių ir 40 milita
rinių sunkvežimių. Ginklai 
ir amunicija žymiai sutvir
tino Kambodžos apsigyni
mo jėgas.

Kinijos premjeras Chou 
En-lajus ir prezidentas Liu 
Shao-chis pareiškė, kad jei
gu JAV ir Pietų Vietnamas 
puls Kambodžą, tai Kinija 
jai gelbės.

. Ekstra
Maskva. — Kinijos vy- 

I riausybė ir Komunistų par- 
Diplomatai numato, kad j tija priėmė TSRS pakvieti- 

De Gaulle ir kiti prancūzi- 
jos politiniai» veikėjai jau 
jaučia pavojų iš Vakarų 
Vokietijos revanšistų ir to
dėl ieško sau politinių ir 

KASTRO YRA SVEIKAS l militarinių draugų.
IR LINKSMAS | paryžius. — Prancūzijos 

Havana. — “The New prezidentas DeGaulle įsakė 
York Timeso” kolumnistas 
C. L. Sulzbergeris gavo 
progą pasimatyti su Kubos 
premjeru. Jis rašo, kad 
Kastro yra sveikas, links
mas ir daug skaito. Kastro 
sakė, kad kalėjimas jį pada- j kad Prancūzijos ištrauki- 
rė komunistu.

Pearl Harbore JAV karo įarįnįų jėgų įr suteikimą
laivynui.

Partizanai visiškai sunai
kino 5 “B-57” atominius 
bombonešius, 15 nepataiso
mai sugadino, prie to, dar 
sunaikino 4 JAV malūn
sparnius ir kelis “A-IH” 
mažesnius bombonešius.

pietryčių Azijos valstybėms 
progų pačioms tvarkytis.

Valstybės departamen t u i 
studijuoti: kiek Prancūzija 
laimėtų pasitraukdama iš 
NATO ir “Common Mar
ket” sąjungų.

NATO militaristai mano,

mas jos militarinių jėgų ne

Maskva. — Laoso prem
jeras S. Phouma matėsi su 
TSRS vyriausybe, o paskui 
išvyko į Indiją.

mą dalyvauti Tarybų Są
jungos 47-ių metų sukakty
je nuo proletarinės revoliu
cijos. Taipgi įvyks pasita
rimas tarp TSRS ir Kinijos 
komunistų pašalinimui ne
susipratimų.

Pekinas. — Kinijos dele
gacija iš septynių, prieša
kyje su premjeru Chou En- 
1 a j u m i, jau išskrido į 
Maskva, v

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga reikalauja, kad būtų su
šaukta valstybių konvenci-

daug susilpnintųNATO jė- ja pietryčių Azijos reika- 
gas.ncs Prancūzijos jau[įaįS) 0 ypatingai Kambo- 
yra tik dvi divizijos ir 27 džos, kurios 1954 metais> 
skadronai lėktuvų, bet su- Ženevoje, susitarė Indokinų 
silpnintų NATO tuo, kad klausime.

o ypatingai Kambo-
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Po rinkimų
RAŠANT ŠIUOS ŽODŽIUS dar ne visi balsai, ku- 

riuos JAV žmonės padavė lapkričio 3 d., suskaityti. Bet 
aiškiai žinome tai: goldwaterizmui—amerikiniam fašiz
mui—buvo užduotas didelis smūgis. ■,

Balsuodami už Johnsoną ir Humphrey, apie 40 mili
jonų amerikiečių griežtai pasisakė—

Už pasaulinės taikos išlaikymą.
Už koegzistenciją.
Prieš fašizmą.
Už politinių teisių įstatymo gyveniman pravedimą.
Už Medicare.
Taip balsuodami amerikiečiai įpareigojo prezidentą 

L. B. Johnsoną vykdyti visa tai gyveniman. Jis tai juk 
pats žadėjo rinkiminėje kampanijoje.

Bet apie rinkimus išsamiau pasisakysime kita proga.

Lapkričio Septintoji
RYTOJ, LAPKRIČIO 7 D. sukaks 47-ri metai Di

džiajai Spalio revoliucijai. ,
Prieš 47 metus tą dieną (pagal seną kalendorių, pri

puolė spalio 25 d., todėl Rusijos proletarinė revoliucija 
ir vadinama Spalio revoliucija), Rusijos darbo žmonės, 
vadovaujami Bolševikų partijos su Leninu priešaky, pa
ėmė visą galią į savo rankas, paskelbdami Rusiją Tary
bine socialistine respublika.

Kai kontrrevoliucija buvo nugalėta, tuomet buvo 
sudaryta Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. 
Šiandien joje yra 15-a lygiateisių respublikų. Jos sudė
tyje yra ir mūsų tėvų žemė, Lietuva.

Didžioji spalio revoliucija — pirma tokia žmonijos 
istorijoje. Ji atidarė vartus į naują, socialistinį pasaulį. 
Ji parodė, kad darbo žmonės gali valdytis be kapitalis
tų, be išnaudotojų. Ten, kur prieš 47 metus vyravo baisi 
priešpauda, arbo žmonių išnaudojimas, skurdas, tamsa; 
šiandien klesti mokslas, kultūra, pažanga. Nėra žmo
gaus žmogumi išnaudojimo. Visi turtai priklauso pa
tiems darbo žmonėms, kurie jais naudojasi. ' /

Po 47 metų jau arti bilijonas žmonių gyvena socia
listinėje santvarkoje. ... i

Tarybų Sąjunga šiuo metu yra ne tik viena stip
riausių valstybių pasaulyje—ji visas priemones naudoja 
pasaulinei taikai išlaikyti žemėje. Ji visaip padeda pa
vergtoms tautoms išsilaisvinti iš kolonijinės priespaudos. 
Ji remia silpnąsias šalis ekonomiškai.

Kaip kas metai, taip ir šiemet lapkričio ,7 d. visose 
tarybinėse respublikose ši sukaktis bus iškilmingai at
žymėta.

Kapitalistinių šalių darbo žmonės taip pat mini šią 
sukaktį kaip vieną iš didžiausių įvykių žmonijos istorijo
je.

Niujorko miesto žmonės šią sukaktį atžymės masi
niu mitingu lapkričio 12 d. Carnegie salėje, Manhattan^.

Prašome į koncertą
MŪSŲ SKAITYTOJUS ir neskaitytojus, gyvenančius 

Niujorke ir jo apylinkėje, prašome atvykti į mūsų laik
raščio “Laisvės” metinį koncertą. Jis, kaip žinia, įvyks 
sekamą sekmadienį, lapkričio 8 d., Schwaben salėje, 
Brooklyne. (Smulkmenas skaitykite skelbime).

Jūsų atsilankymas tvirtins mūsų spaudą ne tik ma
terialiai, o ir moraliai. Programa bus puiki, liaudiška.

ATOMŲ JĖGĄ VARTOTI 
KANALŲ KASIMUI

New Orleans. — Genero
las W. K. Wilsonas, JAV 
armijos inžinierių viršinin
kas, sako, kad reikia pavar
toti atominę jėgą kanalų 
kasimui. Dabar yra planuo
jama prakasti dar vieną ka
nalą iš Ramiojo vandenyno 
į Atlanto vandenyną.

O 6 r..CT'0'ra a ',4 r-a

"Aukso ragas’ —taip vadinasi Vilkaviškio gyventojų 
pamėgtoji poilsio vieta.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Tokio. — Japonijos Soci
alistų partijos vadai lankė
si Kinijoje ir jie su kinais 
pasirašė bendrą pareiški
mą, kuriame sako: Jungti
nių Valstijų imperialistai 
yra Kinijos ir Japonijos 
žmonių bendras, priešas”.

Seulis. — Mesta dvi gra
natos į 5 JAV karius, vieną 
sužeidė.

LIETUVOS “AIDAS” 
VARŠUVOJE

, > • ♦ 4 k

Iš Lenkijos sostinės (spa
lio 23 d.) pranešama'tokia 
Lietuvos d aini n i h k a m s 
linksma žiiiia;^ •

Vakar vakare Varšuvos fil
harmonijoje su dideliu pasi
sekimu vyko pirmasis Lietuvos 
TSR vyrų choro “Aido” kon
certas. Choro vadovas ir di
rigentas — Juozas Vanagas. 
Koncerto klausėsi TSRS amba
sadorius Lenkijos Liaudies 
Respublikoje A. Arist o v a s , 
Lenkijos - Tarybų Sąjungos 
draugystės draugijos vadovy
bės nariai, tūkstančiai sosti
nės darbo žmonių. , Koncerto 
programoje — lietuvių, rusų 
ir lenkų liauddies dainos, žiū
rovai šiltai sutiko broliškosios 
respublikos artistus ir įteikė 
jiems gėlių.

Vyrų choras “Aidas” su
rengs eilę koncertų Varšuvo
je, Krokuvoje, Zakopanėje.

SALOMĖJAI NĖREI 
PAGERBTI

Elta praneša iš Vilniaus:
Lapkričio 17 d. sukanka še

šiasdešimt metų, kai gimė įžy
mioji lietuvių tarybinė poetė 
Salomėja Nėris. Šis jubiliejus 
bus plačiai pažymimas visoje 
respublikoje.

Siekiant, kad šis reikšmingas 
mūsų literatūrinio gyvenimo 
įvykis būtų organizuotai pami
nėtas ir pasitarnautų toliau 
propaguojant nemirtingą Sa
lomėjos Nėries palikimą, šio
mis dienomis sudarytas res
publikinis jubiliejinis komite
tas: A. Venclova (pirminin
kas), A. Baltakis, J. Baltušis, 
J. Banaitis, J. Civilkaitė, J. 
Čekys, J. Degutytė, M. Ged
vilas, J. Januitis, A.; Jonynas, 
J. Juzeliūnas, K. Korsakas, S. 
Laurinaitis, A. Laurjnčiukas, 
A. Makūnaitė, V. Meščeriako- 
vas, E. i M i e ž e 1 a i t i s., V. 
Mykolaitis-Putinas,, J. ,■Nąrkė- 
vičiūtė, M. Požarskis, V. Rei- 
meris, D. Ro'da, L. Romanbvi- 
Čius, A. Savickas, A. Sinkevi
čius, J. Smilgevičius,, J. Šim
kus, H. Zabulis.

KAS DĖL TO 
KALTAS?

“Liaudies Balsas” rašo:
Vakarų lyderiai, ypač Jung

tinių Valstijų, labai susirūpinę 
dėl Kinijos atominių bandy
mų. Jau norėtų prikalbėti Ki
niją pasirašyti sutartį, kuri 
buvo sudaryta Maskvoje ir 
užgirta 104 valstybių. Jie iš
sigandę atominio ginklavimosi 
plitimo. Bet už tai jie patys 
kalti.

Kai buvo tariamasi dėl niu- 
klinių bandymų nutraukimo, 
Jungtinės Valstijos atsisakė 
nutraukti visus nukliniuš ban
dymus. Jos ir dabar tebeda
ro nukliniuš bandymus, nors 
tik po žemėmis. Prancūzija, 
viena iš nuklinių jėgų, visai 
atsisakė pasirašyti sutartį dėl 
nuklinių bandymų nutrauki
mo. Tas labai nuvertino nuk
linių bandymų sutartį. Tas 
paliko laisvas rankas visoms 
valstybėms, kurios nori įsigyti 
nukliniuš ginklus. Tiesa, nu
traukimas bandymų (išskyrus 
požeminius) pašalino radiaci
jos pavojų ir tai buvo labai 
didelis dalykas, bet jis paliko 
atviras duris tinkliniam gink
lavimuisi. . ...

Kinija siūlo sušaukti ^iso 
pasaulio tautų, konferenciją 
tikslu nutarti panaikinti visus 
nukliniuš ginklus. Tarybų Są
junga taip pat ne kartą yra 
siūlusi panaikinti nukliniuš 
ginklus. Bet Jungtinės Vals
tijos atsisako remti šį siūlymą. 
Jos tik nori, kad Kinija neda
rytų bandymų.

Jungtinėms Valstijoms, ku
rios yra toli nuėjusios nukli- 
nio ginklavimosi srityje, tie
siog gėda tęsti bandymus, kad 
ir po žemėmis. Tai akstinas 
kitoms šalims ginkluotis. Prie 
to, jų siūlymas nuklinių gink
lų NATO jėgoms taip pat ve
da prie to paties.

Padėčiai esant, kaip dabar, 
nebus nuostabu, jei ir kitos 
šalys pasigamins nuk I i n i u s 
ginklus. O tuomet bus dar 
sunkiau. Bus dar sunkiau su

sikalbėti dėl nuklinio nusi
gink avimo. J ' ': 

Tuo tarpu visiems juk aiš-; 
ku, kad npkįįįnis karas neį
manomas, nebent jau būtų nėr 
tekta proto. Juk tai būtų žmo
nijos siiriaikinimas. Tad ar ne 
gėriai!' i būtų dabar visai išsi
žadėti nuklinių ginklų ? Nuk- 
linė jėga galėtų būti plačiau 
panaudota taikiems reikalams, 
žmonijos būvio pagerinimui, 
kosmoso tyrinėjimams.

BAISI PADĖTIS 
BRAZILIJOJE

Apie esamą padėtį Brazi
lijoje urugva j i e č i ų “Dar
bas” (š. m. spalio 21 d. lai
doje) išspausdino Egles ko
respondenciją. Eglė gyve
na Sanpaulyje. Ji taip pa
sakoja:

Nuo šių metų balandžio 
men. pirmosios dienos, kada 
įvyko militarinis perversmas 
Brazilijoje iki šiol, pergyveno
me žiaurius persekiojimo lai
kus.

Praėjo beveik šeši mėnesiai, 
bet šalyje dar nėra tvarkos. 
Brazilijos fašistai ir “gorilos” 
neturi laiko tvarką įvesti. Jie 
pešasi tarp savęs dėl garbin
gų ir pelningų vietų.

Bet vieną bendrą tikslą jie 
turi — persekioti demokrati
nio judėjimo dalyvius bei 
jiems pritariančius žmones. Ir 
tą persekiojimą jie visu žiau
rumu ir tikslumu vykdo.

Uždrausta visoje šalyje pa
žangios spaudos išėjimas, jos 
redaktoriai areštuoti. Laimingi 
tie, kurie spėjo pasislėpti kitų 
šalių atstovybėse.

Aretuotųjų tarpe yra: gu
bernatorių, senatorių, kariš
kių, profesorių, deputatų, mo
kytojų, moksleivių ir įvairių 
sindikatų darbuotojų. Pasku
tiniu laiku kai1 kurių profesi
jų sindikatams jau leidžia 
veikti, bet visa veikla kontro
liuojama valdžios intervencija.

.0 tie, kurie ątarįami komu- 
nist.aįs, arbą j/ięms prijaučian
čiais, labai žiauriai konkinami. 
Iš jų 'reikalaujama', kad pri
sipažintų, pasirašytų, jog jie 
yra prasikaltę Brazilijos šaliai, 
kad jie norėję- įvesti komu
nizmą Brazilijoje.

Yra tokių žippnių, kurie 
grįžo iš kalėjimo sulaužyto
mis rankomis, išdaužytais šon
kauliais. Vienas deputatas, 
kuris užtarė bežemių reika
lavimus, kankintas kelis mė
nesius, išėjo iš kalėjimo su vie
na akimi. Antra išdeginta. 
Daug darbo žmonių užtarėjų 
mirė kalėjimuose “staigia mir
timi.” Pažangių pažiūrų žmo
nių šeimos išžudytos ir sako
ma, kad tai buvo paprastų 
žmogžudžių darbas.

Moksleiviai ir studentai, ku
rie dalyvavo demokratinėse 
organizacijose, kaip N i„n a o 
Nacionala de Estudentes, U. 
N. E. —• Nacionale Studentų 
Sąjunga, pašalinti iš universi
tetų ir mokyklų ir jiems at
imtos teisės mokslą tęsti Bra
zilijoje.

Kaipgi elgėsi ir elgiasi 
lietuviškieji fašistai esamo
mis sąlygomis? Ogi štai, 
kokius “prajovus” jie išda
rinėja:

San Paulo lietuviškieji fa
šistai — pabėgėliai ir kunigai,, 
tuojau po perversmo, kuomet 
prasidėjo teroras, ėmė rinkti 
parašus tarpe lietuvių, kad da
bartinė valdžia grąžintų teises 
buvusiam buržuaziniam Lietu
vos konsului A. Pblišaičiui. 
Kuomet Žanio Kuodros buvo 
prezidentu, jis pripažino Ta
rybų Sąjungos konsului teises 
atstovauti Lietuvą, kaip vieną 
Tąrybų Sąjungos respubliką.

Juokas ima iš tų fašistų ‘ir 
kunigų. Jie eiesioginiai nesi
kreipia į. dabartinį Brazilijos 
prezidentą Kastelo Branco, 
bet prašo savo “patrono,” — 
didžiausio Brazilijos liaudies 
priešo, provokatoriaus, pasi
žymėjusio fašisto — integralis- 
to, nelaimingų žmonių-senelių 
ubagų žudytojo, Karlos Lacer- 
dos, Rio de Janeiro valstijos 
gubernatoriaus, kad jiems pa
dėtų . Tuo tarpu Brazilija nė 
nenutraukė diplomatinių san
tykių su Tarybų Sąjunga ir 
viskas pasiliko taip, kaip bu
vo prieš militarinį pučą. Visos 

letuviškųjų išsigimėlių — fa
šistų ir kunigų — pastangos 
grąžinti buvusiam lietuvių fa
šistų konsului teises nuėjo vė
jais.

“Pergalės iškilmėse” dalyva
vo kun. P. Ragažinskas su ki
tais Vila Zelinos kunigais, pa
bėgėliais, davatkomis, minyš- 
komis ir grupė jaunuolių su 
buvusios smetoninės Lietuvos 
vėliava, tautiniais rūbais ap
sirengę. Jie tuo norėjo įrody
ti, ir savo kalbose jie gyrėsi, 
kad jie atstovauja visus San 
Paulo ir Brazilijos lietuvius ir 
kad visi lietuviai esą patenkin
ti “gorilų” laimėjimais.

Ne! Jokiu būdu ne! Įsidė
mėkite, lietuviškieji fašistai ir 
kunigai! Jūs esate tiktai da
lis, maža dalis lietuvių kolo
nijos Brazilijoje. Kita dalis— 
visi progresyvūs lietuviai—jus 
smerkia už viešus pasirody
mus fašistų sueigose ir už 
kalbas visos San Paulo lietu
vių kolonijos vardu.

Brazilijos lietuviai liūdi sy
kiu su Brazilijos liaudimi. Do
ri lietuviai užjaučia brazilus 
šiuo skaudžiu momentu, kurį 
jie’ pergyvena. Brazilų darbo 
liaudis ir visi pažangūs žmo
nės yra neteisingai terorizuo
jami, persekiojami, kalinami 
ir kankinami! To militaristų 
“gorilų” ir fašistų savivalia
vimo nė vienas doras lietuvis 
sveikinti negali.

Liaudis trokšta laisvės ir 
laukia ramaus ir kultūringo 
gyvenimo, be militaristų, “go
rilų,” fašistų—be persekioto
jų! ______________

M. MARTYNAMS— 
REKTORIUS

Lietuvos spaudoje skaito
me:

Docentas chemijos mokslų 
kandidatas M. Martynaitis pa
skirtas Kauno Politechnikos 
instituto rektoriumi. Kaip ži
note, daugelį metų instituto 
rektoriumi buvo prof. K. Bar
šauskas, kuris,šią vasarą mirė.

Docentas technikos mokslų 
kandidatas č. Jakimavičius 
paskirtas instituto prorektoriu
mi mokymo reikalams.

Brockton, Mass.
Iš keliones į Hartfordą
Spalio 25 d., 9 vai.“ ryto, 

Montellos Vyrų Dailės gru
pė ir kiti pažangūs lietuviai 
išvažiavome busu į Laisvės 
choro parengimą, kuris įvy
ko Hartforde. Kelionė 
buvo graži, truko tik dvi 
valandas įr pusę, vykstan
tys juokavo ir linksminosi.

Į Hartfordą - atvykome 
prieš 12 valandą, tai dar 
per anksti. Bet banketo 
rengėjai jau buvo ir mus 
maloniai pasitiko. Netru
kus pradėjo vis daugiau at
vykti žmonių.

Banketas prasidė j o po 
pirmos valandos. Mūsų gru
pė, vadovystėje Al Potšus, 
sudainavo 4 dainas. Atrodo, 
kad dainos publikai patiko. 
Reikia atiduoti kreditą ren
gėjams, ypatingai gaspadi- 
nėms, už taip rūpestingai 
paruoštą banketą ir gražų 
patarnavimą.

Parengime suėjau turis
tų, su kuriais 1961 metais 
buvome Tarybų Lietuvoje, 
tai A. Barkauskienę, iš 
Oakville, Conn. Ji sakė, kad 
jos duktė turi erdvingą so
dą, kur progresyviai suren
gia piknikus. Suėjau ir M. 
Svinkūnienę, iš Waterbury, 
kuri supažindino su savo 
vyru. Jie abu labai draugiš
ki žmonės. Svinkūnienė sa
kė, kad pradėjo “Laisvės” 
vajuje darbuotis ir turi 
gražių pasekmių. Užkvietė 
į svečius.

George Shimaitis

Ottawa. — Kanada par
duos kviečių Tarybų Sąjun
gai, jeigu ji norės pirkti.

Iš laiškų
Vilnius

Spalio 26, 1964
Mielas Rojau 
ir miela Ieva!

Štai sparčiais žingsniais 
artėja maloni mūsų visų 
darbo žmonių šventė Di
džiojo Spalio 47-osios su
kaktuvės. Vadinasi, nebe- 
taip toli jau iki spalio 50 
metų sukakties.

Mūsų šalies gyvenimas, 
atrodo/ eina gera ir sveika 
kryptimi. Nesimato aud
ringų debesų tarp Jūsų ir 
mūsų valstybės.

Tik va mirtis vis nesiliau
ja siautėjusį ir piešusi iš 
gyvenimo 1 gerus žmones. 
Štai spalio 23 d. staiga nuo 
širdies infarkto mirė mūsų 
visų gerbiamas ir mylimas 
skulptorius Juozas Mikėnas, 
kurį be, j k kasdien sutik
davau Antakalnio gatvėse, 
kur jis turėjo savo darbams 
atelje. Visai neseniai jis 
dar buvo Maskvoje Dailės 
Akademijoje, kurios narys 
ir jis buvo.

Spalio 23 d. po pietų aš 
einu Lenino prospektu ir 
sutinku Kostą Korsaką su
sijaudinusį. Ir jis man sa
ko: “Žinai, Juozas Mikė
nas staiga mirė. Neseniai 
su juo buvau Maskvoje su
sitikęs, atrodė sveikas ir 
stiprus. Ir štai...”

Spalio 23 d. iš ryto jis pa
skambino žmonai į jos dar
bovietę telefonu ir pasisa
kė, kad negerai jaučiasi, 
vargu galėsiąs eiti į Institu
tą. Ir širdies priepuolis bu
vo toks staigus, kad telefo
no ragučio jis nebeįstengė 
uždėti ant aparato, ragutis 
nukrito ant stalo, o pats 
skulptorius mirė sėdėdamas 
prie staliuko.

Lietuvoje prasidėjo šlapy- 
metis — lietūs. Tebedygs- 
ta grybai. Ir aš aš vis dar 
stengiuosi gero oro pasi- 
-griebti už Vilniaus.

Spalio 24 d. nuvažiavau 
už Žvėryno į ViršulisSes, 
ten, kur mūsų radijo stul
pai, ir nuėjau laukais saulė
tą dieną apie 5-6 kilometrus 
iki “Panerių” daržovių ūkio. 
Tai būsimo Vilniaus miesto 
naujo kvartalo, kuris va
dinsis Lazdynai arba Viršų- 
liškės, plotai. Visame lau
ke burbia traktoriai, kai 
dar tebeguli žemėje didžiu
lės kopūstų galvos, taip pri
nokusios, kad, rodosi, tuoj 
pliš.

Čia pat į kairę didžiulis 
nuogas skardis į Neries 
upę, o tolumoje nuostabusis 
Vilnius su naujų namų bal
tais kvartalais. Į dešinę to
lumoje Vilniaus priemiestis 
“Pilaitė,” ir dar toliau —- 
Buiydiškių žemės ūkio tech
nikumas. Netolimoje atei
tyje visa tai susilies į vieną 
Vilniaus masyvą.

Dabar čia taip ramu ir 
toks grynas oras, kad nie
ko geriau negali būti.

Nors mirtis ir išplėšia 
vieną kitą antimesnį ar to
limesnį žmogų, bet gyveni
mas nestabteldamas veržia
si pirmyn ir mūsų Vilnius 
auga ir augs į plotį ir į 
aukštį. Jei atvažiuosite ap
lankyti Respublikos 25 me
tų jubiliejaus proga, Vilniu
je ir visoje mūsų Respubli
koje pamatysite daug ką 
nauja, gera ir gražaus.

Būkite sveiki ir drūti. Iš
rinkite gerą žmogų Ameri
kos prezidentu. Sveikinki
te nuo mūsų A. Bimbą ir 
jo žmoną, o taip pat Petri
kus.

Su gilia pagarba,
Jonas ir Elena šimkai

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 6,1964

Norwood, Mass.
Spalio 11 d. ALDLD 9 kp. 

laikė savo mėnesinį susirin
kimą. v t

Po įvairių raportų ir pra
nešimų buvo nutarta su
rengti pietus-banketą spau
dos naudai. Data nuskirta 
spalio 25 d., 1 vai. dieną.

Parengimui vietą M. Užda- 
vinis pasiūlė savo namo 
klepą, kuris yra gana erd
vas ir gražiai tokiam pa
rengimui paruoštas. Visi su 
tuo sutiko.

Tuojau buvo išrinkta ko
misija iš 4 asmenų—S. Bud- 
revičienė, B. Sarapienė, M. 
Trakimavičienė ir M. Užda- 
vinis. Šį kartą komisija ne
snaudė, o stropiai griebėsi 
už darbo, nekreipdama dė
mesio į kliūtis. Dirbo ska
biai, ir parengimas įvyko, 
ir pasekmės geros.

Kadangi šis parengimas 
viešai, per spaudą nebuvo 
skelbtas, o tik asmeniškai 
sukviesti geri draugai, tai 
komisijai teko gerokai pa
dirbėti, kad visą publiką su
kviesti; daugiausia šio dar
bo teko pačiam M. Uždavi
niui.

M. Trakimavičienei šį kar
tą gal mažiausia darbo teko, 
bet tam buvo didelė priežas
tis: tomis dienomis ją iš
tiko skaudi nelaimė — tai
sydama ant langų užlaidas 
parkrito ir rimtai sumušė 
kairiąją koją. Teko kreip
tis į gydytoją, kuris pasius 
tė ją į Norwoodo ligoninę 
padaryti X-ray nuotrauką. 
Jos laimei kaulas nebuvo 
trūkęs, o tik labai sumuš
tas. Manėme, kad ji nega
lės dalyvauti nė parengi
me. Tačiau ji mus nustebi
no: nors ir šlubuodama, į 
parengimą atėjo, ir ne tuš
čiomis rankomis — atsine
šė didelį pyragą, kurį pa
aukojo parengimui.

Y. Niaurienė taipgi pau- 
aukojo didelį pyragą. B. 
Sarapienė — irgi didelį 
pyragą. S. Budrevičienė pa
aukojo spalgenų uogienės ir 
skanių grybų, kuriuos val
gydami visi gyrė, kad ska
niai pagaminti. L. Trakima
vičius paaukojo “peką” bul
vių, B. Niaura—bonką vy
no, J. Musteika (iš Brock- 
tono)—gražų jo paties pa
darytą kašiką. Vynas ir ka- 
šikas buvo išparduoti. Ma
ry Navickienė turėjo laimę 
tą dovaną gautif

LLD 9 kuopos vardu už 
aukas tariu visiems didelį 
ačiū! Taipgi ačiū ir gas- 
padinėms už atliktą sunkų 
darbą ir paruošimą skanaus 
valgio.

Šiame parengime negalė
jo dalyvauti dvi geros drau
gės — M. Krasauskienė ir 
N. Grybienė. Draugė Kra
sauskienė jau 5 mėnesiai 
kai gydo sužeistą koją ir 
dar vis negali ja atsistoti. 
N. Grybienė susirgo, b^Įi, 
atrodo, nepavojingai.

Linkiu joms greit ir pilnai 
susveikti, nes artimoje atei
tyje turėsime filmų rody
mą, tai būtų labai gerai, 
kad visi būtume sveiki ir 
galėtume juos matyti. Ro
dys bostonietis J. Petruš
kevičius.

M. Uždavinis

Paryžius. — Prancūzija 
nepasitenkinus Anglija, ku
ri pakėlė muitą ant įveža
mų prekių.

Maskva. —Atskrido Ang
lijos prekybos ministras ijk 
Jay-  5

Viena. — Austrijos sosti
nės miesto taryboje socia
listai turi 35 iš 60 vietų.



A. Petriką......................

PRISIMINTINOS 
SUKAKTYS

Teodoras Narbutas
Šįmet sukanka 100 metų 

nuo mirties ir 180 metų nuo 
gimimo istoriko Teodoro 
Narbuto. T. Narbutas bu
vo gimęs 1784 m. lapkričio 
8 d. Šiauriuose (Szawry), 
Lydos apskr., o mirė 1864 
m. lapkričio 26 d. Vilniuje; 
palaidotas Nočioje.

T. Narbutas buvo bajoro- 
dvarininko sūnus. Jis Vil
niaus aukštojoje mokykloje 
studijavo matematiką, inži- 
nieriją ir architektūrą, ku- 
rįa, dėstė išgarsėjęs archi
tektas L. Gucevičius. Bai
gęs mokslą Vilniuje, Nar
butas 1803 m. išvyko į Pe
terburgą (dabar Leningra
dą) ir ten studijavo karo 
inžinierių mokykloje, o vė
liau pats dėstė II kadetų 
korpuse. Kaip karo inžinie
rius Narbutas dalyvavo 
1809-10 m. su Rusijos ka
riuomene kare prieš Suomi
ją (Finlandiją), tapo sun
kiai sužeistas į galvą ir dėl 
to apkurto. Išėjęs į atsar
gą inžinieriaus kapitono 
laipsniu, apsigyveno tėvo 
dvarelyje'Šiauriuose ir at
sidėjo istorinėms studijoms. 
Jis mokėjo kalbėti lietuviš
kai, bet rašė lenkų kalba. 
Jai buvo pirmas lenkiškai 
rašęs istorikas, kalbėjęs 
apie Lietuvą kaip savistovią 
valstybę, o ne Lenkijos da
lį. 1835 m. Vilniuje išleis
ta devyni tomai jo istorinių 
raštų (“Dzieje narodų li- 
tewskiego”).

T. Narbutas buvo romanti- 
, ne visuomet pajėgęs at

skirti legendas nuo istori
nių faktų. Todėl jis buvo 
nepakankamai kritiškas, o 
kai kada ir visai pasikliau
davo nežabota fantazija. Jo 
1856 m. paskelbtas tariamos 
grafo Kybarto kelionės ap
rašymas — nieko bendra 
neturi su tikrove; tai jo pa
lies fantazijos kūdikis. Dau
gelyje vietų Narbutas savo 
išgalvotus įvykius skelbė 
esant “istoriniais faktais” 
ir iš to darė išvadas. Jo 
darbuose nemaža falsifika
cijų, todėl juo remtis, kaip 
istoriku, ne visur galima. 
Tačiau Narbutas, nežiūrint 
jo ribotumo, vistik atliko 
daug ir rimtų darbų, nu
šviečiančių lietuvių praeitį, 
dėl to jis yra vertas istori
ko vardo.

Simanas Daukantas
Šįmet sukanka 100 metų 

nuo mirties kito lietuvių is
toriko, rašiusio lietuviškai— 
Simano Daukanto. S. Dau
kantas gimė 1793 m. spalio 
mėn. 26 d. Kretingos apskr., 
Kalvių sodžiuje (dabar 
^kuodo rajone). Jis mirė 

J.864 m. gruodžio 6 d. Pa
pilėje, Šiaulių rajone.

S. Daukantas buvo irgi 
romantinio tipo istorikas, 
perdaug garbinęs feodalinę 
senovę, Lietuvos kuni
gaikščius ir bajorus-dvari- 
ninkus. Iš antros pusės, jis 
smarkiai akėjo 200 metų te- 
riojusius Lietuvą katalikiš
kuosius kryžiuočius ir Lie
tuvos sulenkėjusią kunigiją, 
teisinančią žiaurius kry
žiuočių darbus.

S. Daukantas mokėsi Vil
niaus universitete ir Kara- 
^aučiuje. Žymi ausiais jo 
darbais laikytini “Būdas se- 
žovės lietuvių, kalnėnų ir. 
žemaičių” ir “Istorija že
maitiška,” kurią 1897 m. 
“Vienybė lietuvninkų” išlei
do dviem tomais kaip “Lie
tuvos istoriją.” Daukantas 
rašė žemaičių tarme.

Lietuvių spaudos 
uždraudimas

Šįmet sukako 100 metų 
nuo uždraudimo lietuviams 
naudotis lotynišku šriftu. 
1864 m. Vilniaus generalgu
bernatorius M. N. Murav
jovas*) norėdamas lietuvius 
nutautinti bei atskirti nuo 
lenkų, uždraudė jiems 
spausdinti knygas bei laik
raščius lotyniškomis raidė
mis, o į jų vietą piršo rusų 
pasisavintą graikų raidyną, 
“graždanką.” Tik po 40 me
tų, 1904 m. gegužės 7 d., 
Rusijos caras Mikalojus II, 
pabūgęs karo su Japonija ir 
bijodamas liaudies bruzdėji
mo, — grąžino lietuviams 
teisę naudotis lotynišku rai
dynu**). Tačiau aštri cen
zūra buvo palikta. Sustiprė
jus carinei reakcijai (1906- 
07 m.) ta cenzūra ypatingai 
slopino kiekvieną pažanges
nį žodį, kiekvieną laisvesnę 
mintį.

Michailas Lermontovas
Michailas Lermontovas 

tai įžymiausias po A. Puš
kino rusų poetas-laureatas. 
Jis atėjo į rusų literatūrą 
kaip tik tuo laiku, kai 1837 
m. Puškino gyvybės siūlą 
nukirto dualisto-žudiko kul
ka. Tuomet Lermontovas 
parašė puikų eilėraštį, iškel
damas Puškiną kaip dekab
ristą, laisvės kovotoją. Už 
tai jis užsitraukė caro Mi
kalojaus I nemalonę ir buvo 
ištremtas iš Peterburgo į 
Kaukazą, į pėstininkų pul
ką, kuris kovojo su sukilu
siomis Tarpkaukazio taute
lėmis Ten jis 1841 m. lie
pos 27 d.-, caro intrigų dėka, 
žuvo nuo kito dualisto- 
žmogžudžio kulkos Mašuko 
kalno papėdėje ties Piati- 
gorsku

Šįmet visas kultūringas 
pasaulis mini poeto - geni
jaus 150-metines gimimo' 
sukaktuves. Vilniuje spalio 
mėn. 15 d. Lermontovo mi
nėjime buvo deklamuota jo 
sukurti eilėraščiai bei poe
mos, sakyta jo adresu kal-

čiais nieko bendra neturi. 
Sakoma, jog Lermontovo 
protėviai buvo kilę iš Ško-

Madridas. — Ispanijos 
laikraščiai rašo, kad Fran
co režimas santykiuose su 
socialistinėmis valstybėmis 
seks De Gaulle politiką.

tijosj Vienas jų, Georgas 
Lermontovas, XVI-XII amž. 
gyvenęs Lenkijoje ir kaip 
karo belaisvis patekęs į Ru
siją. Poeto tėvas buvo Ru
sijos armijoje pėstininkų 
pulko kapitonas ir Tūlos 
gubernijos dvarininkėlis, gi 
motina kilusi iš turtingos ir 
kilmingos giminės.

Michailui einant trečiuo
sius amžiaus metus, mirė jo 
tėvas ir jį auklėti apsiėmė 
jo senelė — motinos moti
na. Poetas buvo išauklėtas 
aristokrati š k o j e dvasioje, 
laisvai kalbęjo ne tik rusiš
kai, bet prancūziškai, ang
liškai ir vokiškai. Baigęs 
karo mokyklą, buvo pakel
tas į gvardijos karininkus. 
Tačiau caras ir kiti aristo
kratai negalėjo pakęsti Ler
montovo demokratinių pa
žiūrų bei veržimosi į laisvę; 
jį ištrėmė į Kaukazą.

M. Lermontovas — poe
tas, beletristas, dramatur
gas gyveno labai trumpai: 
neišgyveno nei 28 metus. Į 
lietuvių kalbą išversta daug 
jo eilėraščių ir prozos. Jo 
kūryba turėjo stiprų povei
kį lietuviams poetams: jie 
jį studijavo, juo sekė. Juo 
žavėjosi Mykolaitis-Putinas, 
Salomėja Nėris, Liudas Gi
ra, Vytautas Montvila, Ju
lius Janonis ir kiti. Ameri
koje, rodos 1912 m., L. Prū- 
seika išvertė jo poemą 
“Slaptingasis laivas.” A. 
Valaitis paruošė 19 2 2 m. 
Lermontovo raštų tomelį, 

į Daug jo vertimų tilpo peri
odinėje spaudoje Lietuvoje, 
ypatingai tarybiniais lai
kais. 1939 m. K. Korsakas 
parašė apie jį plačią mo
nografiją. Rašė apie jį A. 

i Venclova ir kiti.

bos ir suvaidinta opera 
“Demonas,” remta tuo var
du Lermontovo drama-poe- 
ma. Vakaro dalyviai pager
bė Lermontovo genijų, nes, 
kaip sako A., Ve nd ova, 
“Lermontovą pavadinti ki
taip kaip genijum būtų ne
teisinga. Taip, tai genijus, 
tikras poezijos genijus, ru
sų literatūroje stovįs vieno
je gretoje su Puškinu, o 
pasaulinėje .— su Gete ir 
Baironu, Mickevičium, Slo- 
vackiu bei kitais, įžymiai
siais savo meto Europos li
teratūros kūrėjas.***)

M. Lermontovas lietuvių 
skaitančiajai vis u o m e n e i 
jau seniai žinomas. Pirma
sis jo vertimas į lietuvių 
kalbą pasirodė 1884 m. S. 
Dagilio rinkinyje “Trys pal
mės.” Kai kurie lietuviai 
bandė Lermontovą savintis, 
įrodinėjo jo “lietuvystę” ir 
pan. 1901 m. “Vienybė lie
tuvninkų” savo 14 num. iš
spausdino straipsnį, pava
dintą “Lermontovo lietu
vystė,” todėl, kad jis parašė 
poemą “Lietuvaitė.” Tačiau 
jos charakteriai su lietuvių 
dvasia, gyvenimu ir papro-

*) Muravjovas žiauriomis priemo
nėmis nuslopino 1863 metų lietuvių- 
lenkų sukilimą ir dėl to buvo va
dinamas “koriku.”

**) Lietuviai vartoja lotynų rai
des, kuriom uždeda iš čekų skolin
tus “ragus” (Č, š, ž, ū), o iš lenkų— 
“uodegas” (ę, į, ą, ų).

***) “Literatūra ir menas,” 1964 
m. spalio mėn. 17 d. *

ST. PETERSBURG, FLA.
Padėka darbingom moterim

Pažangiečių pramogos vis 
dar gražiai vyksta. Tos pra
mogos bus tol sėkmingos, 
kol mūsų draugės moterys 
bus sveikos ir tvirtos. Kai 
kada pamąstai, sau vienas, 
iš kur tos draugės ima tiek 
daug energijos!

Kiek pastebime, kitose 
kolonijose darbingas mote
ris per spaudą pagerbia, pa
žymi jų vardas ir kurios 
kokius darbus atlieka. Pas 
mus to nėra. Čionai mote
rys negeidžia, kad jos bū
tų reklamuojamos; jos vei
kia, kad visi su jomis gra
žiai kooperuoja—kaip veik
lesnieji vyrai, taip ir mus 
remianti publika.

Dabar šiaurėje artėja ne
kviesta žiemužė; senyvieji, 
pensininkai, aišku, jau ruo
šiasi atvykti į Floridą pra
leisti žiemą be sniego, be 
šalčių. Daug jų užsuks į St. 
Petersburgą, nes čia jie turi 
užmezgę su daugeliu pa
žinčių, kiti turi giminių. 
Tas dar daugiau darbo už
dės mūsų moterims, nes 
pramogos bus dažnesnės ir 
lankys jas daugiau svečių 
ir viešnių. O mes svečių ne
galime suvilti, jiems turime 
patarnauti visais atvejais— 
dažnomis pramogomis ir ki
tais būdais.

Pastebėta spaudoje, kad 
mūsų kaimynai miamiečiai 
šiauriečius vilioja, kad pas 
juos žmonės lankytųsi, ten 
ir namelius pirktųsi. Jie ra
šo, kad Miamyje žiemos me-l 
tu oras esąs šiltas, o vasa
rą vėsesnis negu Tampoje 
ar St. Petersburge. Ten, 
girdi, visuomet galima ma
riose maudytis, gyvenimu 
gėrėtis; be to, ten jie turi 
klubą, salę. Q kai žmogus 
įsigiji namelį, tai už pirmus 
$5,000 nereikia mokėti mies- 
tui mokesčių. Tartum Mia- 
myje lyg rojus—tik gyvenk 
ir džiaukis.

Bet kodėl nepažymėti ir 
blogųjų pusių? Kodėl ne
parašyti apie uraganus, ku
rie ten būna dažnus “sve
čiai” ? Kodėl nepasakyti 
žmonėms, kad ten gražios 

M. Lermontovas

Bardo giesme
i

Aš, dainius padnieprės genčių,
Tremty klajojęs neramus,

Staiga, padrąsintas minčių, 
Panūdau grįžti į namus.

Užtraukiau giesmę jaunumės,
Kankles nuėmęs nuo pečių, 

Bet kniazius klausės ne giesmės, 
O chano įsžikų rūsčių...

II
Į tyrus liūdnas išvykau,

Kur eita priešo kariaunos,
Ir ten po kojom neradau 

žolės šviežiai nekruvinos!
Ten tąsė kaulus nukautų

Pulkai kirlių, būriai žvėrių.
Daugiau, čia buvo užmuštų 

Nei likusių gyvų žmonių!
III

Kas gali čia dainuoti? Kas?
Ir aš, paklaikęs ir baisus,

Užgavęs virpančias stygas,
Priversdavau prabilt garsus, 

Bet jie numirdavo ūmai!
Ir kas, kad vergas juos girdės?— 

Juk laivės žūstančios šauksmai
Nebesujaudins jo širdies!

IV
Paklausė bėdžius nuolankus:

“Kodėl taip graudžiai tu verki, 
Kur laisve džiaugėsi žmogus?

Kam brązgini ir ką šauki ?.. ”
Jo žodžiai žeidė dar smarkiau

Pakirto neviltis rankas,—
Kankles į žemę aš trenkiau

Ir kojom sutrypiau stygas!
1930 /
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Beprotis ąŠ! Jūs teisūs buvot! 
Kaip šluove guošt drįsau save 
Ir žemėj siekt nemirtingumo, 
Kai jūs laimingi ir purve?

Kaip jūsų prietarų grandinę 
Drįsau sukrėst protu skaisčiu 
Ir liepsną graužaties krūtinėj 
Laikyt poezijos karščiu ? 
Aš ne poetas!—Tai apgaulė! 
Nūn pats matau, ir man baisu. 
Nors svetimas—kaip jis—pasauliui, 
Bet aš ir dangui toks esu!
žinau, kad mano žodžiai—graudūs; 
Jums nesuprasti jų minties! 
Išraunu, širdžiai man įskaudus, 
Draug su kančia juos iš širdies! 
Ar man valdyt protus ? šiam triūsui 
Dykai gyvenimą pašvęst? 
Tegu iškilsiu aš virš jūsų, 
Bet aš nutolisiu nuo savęs? 
Ir aš pamiršiu, kaip kentėjau 
Nuo meilės žuvusios žaizdų, 
Ir visa, kuo šventai tikėjau 
Ir kuo tikėt nebedrįstu ?..
1832

Vertė J. Graičiūnas

maudymosi vietovės (pla- 
žai) užgrobtos didžiųjų vieš
bučių, motelių ir kad ten 
žmogus su išsekusia kišene 
nebeįeisi pasimaudyti. Už 
namus mokesčiai miestams 
visoje Floridoje vienodi — 
už pirmus $5,000 nemoka
ma.

Kai draugai miamiečiai 
perša žmonėms ten apsigy
venti, tai atrodo, jog Cham
ber of Commerce jiems da
vė kokį nors pasiūlymą už 
reklamą.

Mūsų pažangiečiai pirmu 
kartu atvykusioms į Floridą 
nesiūlo, kad St. Petersbur
ge arba Tampoje būtinai 
turi apsigyventi, nors šioje 
apylinkėje maudytis plažai 
dideli ir gražūs ir namai gal 
net pigesni. Mūsų nusista
tymas toks: žmogus pats 
tegul pasirenka, kur jis no
ri praleišti žiemą arba pa
stoviai apsigyventi. Jis ži
no savo išgalę ir jis pats 
turi pasirinkti vietą, kurio
je jam atrodo sveikiau ir 
patogiau gyventi, o ne kie
no nors įkalbėtoj vietoj.

LLD 45 kuopos nariai sa
vo pramogas nemenkai pa
įvairina gimtadienių minė
jimais. Štai spalio 24 d. 
šauniai priruoštas ir atžy
mėtas ką tik grįžusios iš 
Čikagos apylinkės po ilgų 
atostogų Onos Putrimienės. 
Prie paruošto stalo sėdėjo 
ne ji viena, bet ir jos ar
timieji. Gražus tortas su 
žvakutėmis ir gėlės puošė 
visą puotą. O vadovybėj A- 
lės Pakalniškienės sudai
nuota “Linksmo gimtadie
nio” skambėjo taip gražiai, 
kad geriau nė būti negali.

Po to gausybė draugių ir 
draugų šiai draugei teikė 
daug linkėjimų. Prie to, 
nepamiršta paraginti bal
suoti už L. B. Johnsoną.

Pradėjus gerai įkaisti be
šokant, pasigirdo “Happy 
Birthday” A. Ruseckui. Šis 
gi tinkamai prabilo į susi- 
rinksius, duodamas pažadą 
paremti “Vilnį,” “Laisvę” ir 
A. Bimbos bylos vedimo ko
mitetą. Kaip O. Putrimie-

Audra
Virš jūros daužosi ir blaškos 
Audros griausmai besitranką, 
Ir baltos putos verda, taškos, 
Ir gūra į bangas banga, 
žaibai į uolą plyksi, sminga 
Ir raitos tarsi slibinai, 
Ir kriokia stichija siaubinga,— 
Bet stoviu aš drąsus čionai.

Aš stoviu! — Ko g j man bijoti, 
Siautimo stichinių jėgų, 
Jei teko vien tuščiai svajoti 
Ir nusivilti ne laiku;
Jei raitėsi vylingai-meiliai 
Aplink mane nuodai šmeižtų, 
Kaip apie šitą uolą smailią 
Raitais, klastingas žaibe tu,?

O ne!—Trenk, griausme nirtulingas, 
Ir staukit, vėtros debesų!
Aš kaip uola čia—abejingas 
Ir baimei svetimas esu!
1830 . ,

, Išvertė J. Graičiūnas

nė^ taip ir A. Ruseckas vi
siems užmetė “ant danties,” 
kad būtų linksmesni.

Tai šitaip aidiečiai, sim- 
patikai ir sveičai linksmina
mės.. Ir linksminsimės tol, 
kol būsime sveiki ir tvirti, 
kaip pirmiau minėjau, kol 
mūsų draugės moterys ga
lės prirengti banketams 
maistą ir kitką.

Vikutis

Pittsburgh, Pa.
Spalio 25 d. N. S. Pitts- 

burghe atsibuvo ALDLD 
87 kp. suruoštas banketas. 
Svečių dalyvavo daug. LDS 
160 kuopos namo patalpos 
prisirinko pilnos. Labai 
smagu matyti, kad mūsų 
apšvietos organizacijos pa- 
reiįigimai yra draugų-drau- 
gių įvertinami. Pinigiškai 
žiūrint, doleris kitas drau
gijai liks, labai reikalingas 
geriems tikslams. Bet pas
tarasis parengimas buvo su 
ruoštas ne tiek dėl pelno, 
kiek dėl organizacijos pres
tižo—draugiškumo, suėji
mo, pasikalbėjimo.

•

Na, ir buvo malonu ma
tytis. su savo senais drau- 
gais-idraugėmis, su kuriais 
per daugelį metų kartu vei
kėm. Buvo smagu matyti 
veil^ėijus iš New Kensing
ton,’ kaip tai: seną veikėją 
C. Stašinską ir jo žmoną; 
Česniką ir jo žmona, Tho- 
mosą ir jo žmoną. Kiek me
tų atgal New Kensingtonas 
buvo gana veikli pažangių 
lietuviu kolonija. Bridge
ville irgi gražiai pasirodė, 
tai dėkui nenuilstančiai vei
kėjai Uršulei Paich. Ji su
organizavo bridgevilliečius, 
gražus būrvs iu dalvvavo 
parengime. Reikia priminti 
sena gera veikėia iš Wil
merding K. Mataka. Jis irgi 
netingi, neužmiršta paren
gimu ar susirinkimu. Anie 
desetkas žmonių buvn iš 
Esnle.n - Pittsburgh, žino
ma. daugiausiai dalvvavo 
na^iu nittshiirghieciu.

Baigiantis užkandžiams, 
kuopos pirmininkas Jurgis 
Lekavičius perstatė paren
gimo tvarka vesti U. Paich. 
Ji pirmiausia padėkojo da
lyviams už atsilankyma, 
naskui pakvietė J. K. Ma- 
žukn a \ pakalbėti. J. Kažnk- 
na plačiai kalhėio ALDLD 
reikalais ir šių dienu šios 
šalies balsavimu klausimu. 
Dar norą draugu buvo iš
kviesti nakalbeti. bet kalbė
jo trnmnai.

Reik pasakyti, kad ban
ketas buvo labai geras, 
maistas patvrusiu gaspadi- 
niu skaniai nagamint a s. 
A čiū gasna d i n ė m s : M. 
Zdankienei. S. Monskienei. 
B. Rimkienei, ir Jul. Maura- 
gienei už gardaus maisto 
paruošima ir gražu natar- 
n avim a publikai. Daugiau 
naren girnų ir tankiau reik 
pnnms turėti!

Padaryta pranešimas: šio
je pat vietoje. 1317 Reeds- 
dale St.. N. S. Pittsburgh. 
-Pa., lapkričio 7-ta. kaip 7 
vai. vakaro prasidės žaidi
mas. Tai bus naudai Laisvų 
Lietuvių Kaninių. Laisvas 
lietuviu kapines reik pa
remti. Dalyvaukite žaidime.

Tuo banketas ir progra
ma užsibaigė.

Po banketo draugai turė
jo proga pasikalbėti, o J. 
J. Mažeika — pasidarbuoti 
mūsų spaudos reikalais.

ALDLD 87 kuopos nario 
ir labai, labai širdingo mū
sų draugo, gausaus mūsų 
spaudos rėmėjo, “Laisvės” 
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skaitytojo Edvardo Rakltos 
mirė žmona Anna Rakita. 
Nors d. E. Rakita yra lais
vas žmogus, bet savo žmo
ną, kaip karstai tikinčią ka
talikę, palaidojo su bažnyti
nėmis apeigomis taip, kaip 
ji gyva reikalavo. Spalio 24 
d. palaidota katalikų kapi
nėse. Velionė paliko nuliū
dime vyrąEdvardą, sūnų 
Louis, dvi seseris ir vieną 
brolį.

Užuojauta tau, drauge 
Edv. Rakita, tavo sūnui ir 
visiems tavo giminėms.

J. Mliauskas

MIAMI, FLA.
Svečiai iš St Petersburg

Spalio 25 d. draugė Pa
kalniškienė atvežė į Miamį 
pilną mašiną svečių iš savo 
apylinkės, būtent: savo ma
mytę Zablackienę, drg. Ku- 
lišus (atsiprašau, jei var
dą netiksliai užrašiau), dai
lininką F. Mockapetrį ir jo 
draugą L. Valinčių. Nei vie
nas iš jų nebuvo buvę Mia- 
mio Lietuvių Socialiam klu
be, tad susitikimas, susipa
žinimas abipusiai buvo ma
lonus ir džiaugsmingas.

Draugė Pakalnišk i e n ė, 
tai tikra vijurkas. Pilna 
energijos ir žvalumo, visur 
tinka, visur limpa. Jos gi 
motinėlė nei kiek nuo duk
relės neatsilieka, o jų drau
gė Kulisus taip pat plonytė, 
žvali, rodos, kad būtų pir
mųjų dviejų sesutė.

Su dailininku F. Mocka- 
petriu čia pat ant vietos su
sitarta, kad jis išstatys ke
letą savo pieštų paveikslų 
Socialio Klubo rengiamoje 
parodoje vasario mėn. L. 
Valinčius, nors per eilę me
tų sukaustytas ligos, kaip 
tas legendarinis Prometė
jus prikaltas, vienok žvalus 
ir su linksma šypsena žiūri 
į gyvenimą ir nerodo nusi
minimo.

Tą pačią dieną per pie
tus prie garbės stalo, ap
supti svečių ir artimų drau
gų, sėdėjo gimtadienio su
kaktuvininkai : Margar e t 
Walley, Nellie Tamošunas 
ir Ignas Urbonas. Visi gra
žiai pasipuošę, visi gražūs 
ir būdami geroj nuotaikoj, 
rodos, pajaunėję. Ypatingai 
Margaretai Walley buvo 

! dvigubai smagu švęsti gim
tadienį, turint šalia saves 
senosios pažinties iš Brook- 
Ivno veikimo laiku drauges 
Pakalniškienę ir Zablackie
nę.

Prieš pietus turėjome pa
kviesta iš Demokratų par
tijos rinkimu kampanijos 
vajininke, kuri paskleidė 
nemažai rinkiminės litera
tūros ir savo nrakalbėlėie 
ragino visus balsuoti už 
Demokratų partijos kandi
datus.

Spalio 27-28 d.d. atsibuvo 
Literatūros D-jos kuopos 
rengtas bazaras. Žmonių 
per abi dienas prisirinko 
gana daug ir beveik viskas 
liko parduota. Mažai kas li
ko, o daiktų buvo suaukota 
gana daug. Kadangi pęr 
abi dienas buvo teikiami 
pilni pietūs, tai viską sūdė- 
ius kartu rengėjai turėio 
nemažai įplaukų. Specialiai 
i bazara atvažiavo iš St. 
Petersburg© d.d. Blaškiai, 
Klimai. Samulionienė. Vis 
tai. matote, seni, atjaunėję 
veikėjai. Bazar o rengimo 
komisija nati atsidėkos au
kotojams daiktu, tu nirkė- 
iams ir visiems, kurie daug 
dirbo bazaro pasekmingu- • mui.

Arėjas



I

Artūras Regraf is--proleiarinls 
Lietuvos poetas

Artūras Regratis, kurio tikra pavar
dė yra Kazys Šlaitas, gimė 1894 metų 
kovo 4 dieną, Žemaitkiemio kaime, Uk
mergės rajone, grytelninkų šeimoje. Bū
simas mūsų poetas, dar tik sulaukęs 8 
metų amžiaus, išėjo tarnauti pas sveti
mus. Pirmiausia jis buvo piemenukas, 
paskiaus pusbernis. Kiek vėliau Reg
ratis savo dienyne apie tai rašė: “Iki 20 
poetas sako, dirbdamas “tik už pilvą.”

Į poeziją Regratis atėjo anksti ir tik 
didelio talento, pasišventimo ir istorinio 
momento šaukiamas. Pirmieji Regračio 
eilėraščiai pradėjo eiti į spaudą 1912 m., 
kai poetas buvo dar tik 18 metų ir net 
pradinės mokyklos nebaigęs. Vėliau Reg
ratis savo dienyne apie tai rašė: ‘Iki 20 
metų nebuvau nė pradedamosios mokyk
los baigęs.”

Lietuvoj Regratis išėjęs piemenuko 
ir bernuko “egzaminus,” vyksta į Rygą 
laimės ir mokslo ieškoti. Rygoje Regra- 
čiui geriau sekasi, ten poetas dirba įvai
rius paprasto darbininko darbus, lanko 
vakarinius kursus, rašo eilėraščius. Be 
to, Rygoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
jau buvo darbininkų judėjimas. Ten 
veikė kairiųjų darbininkų vadovaujama 
“Giedros” draugija, išeidinėjo laisvama’ 
nių “Rygos naujienos,” vėliau pradėjo ei
ti laikraštis “Vilnis,” kurioje ir Vincas 
Kapsukas bendradarbiavo. Regratis įsi
jungia įdarbininkų judėjimą, rašo eiles 
laikraščiams. Ryga Regračiui tampa sa
vamokslišku “universitetu.”

Apie savo poetinio darbo pradžią Ry
goje Regratis rašė: “Jie drasko, o aš 
rašau. Ir rašyt spėju. Keletą eilučių 
talpina, o tas mane labai paskatina, duo
da energijos.” Netrukus Regratis Ry
goje išleidžia pirmą savo eilėraščių rin
kinį “Jaunimo žiedai.” Bet tų eilėraščių 
recenzija, sako autorius, “sumuša visai 
mano dvasią.” Vienok .eilėraščių kritika 
nenustelbė Regračio poetinio darbo. Reg
ratis rašė ir išaugo įžymiu lietuvių tau
tos proletariniu poetu.

Kilus pasauliniam karui, Regratis 
tampa mobilizuotas į Rusijos armiją. Ar
mija Regračiui davė daugiau bendro 
mokslo. Poetas armijoj tampa felčeriu, 
gerai pramoksta rusų ir lotynų kalbų, 
bendradarbiauja rusų spaudoje ir jau 
skaito paskaitas mokiniams.

Poetas Regratis gyveno tik 30 metų. 
Taip trumpo savo amžiaus poetas ga
lėjo duoti poetinei literatūrai tik 12 me
tų. Bet per tą 12 metų, nuo 1914 iki 1924, 
Europoj vyko vulkaniški sukrėtimai. 
Kaip žinome, 1914 metais prasidėjo Pir
mas pasaulinis karas, kuris atnešė žmo
nijai skurdą, badą ir revoliucinius per
versmus. 1917 metais Rusijoj įvyko 
Pirmoji socialistine revoliucija pasaulyje. 
Buržuazinės revoliucijos vyko eilėse kitų 
šalių. 1919 metais pasirodė pradžia so
cialistinės revoliucijos Lietuvoj. Paga
liau Lietuva tapo nepriklausoma buržu
azinė valstybė. Poetas Regratis buvo 
liudininku ir aktyviu veikėju tuose isto
riniuose sukrėtimuose. Regratis tam
pa kovos ir revoliucijos dainium.

Regratis gausus poetas. Jo eilėraš
čiai buvo talpinami Europos ir Ame
rikos pažangiųjų lietuvių, spaudoje. Ir 
mes dar pamename, kai mūsų chorai dai
navo Regračio eilėraščius, apvilktus mu
zika, “O už ką,” “Jūra” ir kitus.

Įsikūrus Tarybų Sąjungai, Regratis 
veikia ir dainuoja jos idealus. Kai nau
ją gyvenimą reikia sukurti, kai dar
bas tampa svarbiausiu uždaviniu, Regra
tis rašė:

Arklas, kūjis, plieno viela, 
žaizdro gelmių liepsna tyra— 
Mūsų kūnas, mūsų siela, 
Mūsų stygos, mūsų lyra.

Su darbu ir lyra, Regratis sakė, “mes 
giedam himną naują.”. O kuomet Lietu
voje įsigalėjo krikščionys demokratai; o 
jos liaudis liko bedaliais, Regratis Lietu
vą piešė sekamai:

Ar tu žinai tą šalį,—
. Kur Vilija, Nemunas teka, 

Kur ošia lietuviškos girios, 
Kur liaudis lietuviškai Šneka, 
Kur burtai ir pasakos gilios

'į Varge skandina bėdulį 
Ar žihM tu tą šalį?'

Žinoma, kad burtai ir pasakos pade
da “varge sandinti bedalį.” Toliau eilė
raštyje poetas pasako ir tą istorinę tiesą, 
kad “nepriklausomoje” Lietuvoje poliai 
“sodina karalių ant sosto garsaus Gedi
mino.”
j “Elgetos” eilėraštyje 'Regratis su pa

šaipa muša tuos burtus ir pasakas. Po
etas pavaizduoja elgetą prie bažnyčios, 
kuris kalbėjo ir meldėsi į Kristų dėl 
duonos kąsnio, bet namo ėjo “tuščiomis 
tarbomis,” — pasakiškas Kristus nepa
dėjo elgetai. Regračio sukurtas elgeta 
mirė badu.

Regratis daug rašė kaimo ir dvaro te
momis, kuomet Lietuvą valdė ponai. Ei
lėse “Pas dvarą” poetas pavaizduoja tar
naitės likimą, kuri jau paseno ir darbui 
jėgas prarado. Skaitome:

Pas dvarą, prie rūmų, turtais užkrautų 
Nuo alkio pageltus močiutė stovėjo. 
Jos mirtino veido, akių išverktų, 
Turtus tuos bekraunant—jėgų prarastų,— 
Šį sykį jau niekas nepasigailėjo.
Regratis parodo ir turtuolių veidą, kad 

jiems tik darbo rankos reikalingos, o ne 
žmogus. Kai netekusi jėgų močiutė mi
rė, tai jai nei varpai neskambėjo ir nie
kas mišių negiedojo.

Regratis mokėjo poeziją naudoti ir 
tiesioginei agitacijai. Su daina poetas 
kvietė jaunimą į susirinkimus, į kovą ir 
vienybę. Eilėse “Darbininkei” poetas 
šaukia:

Dvaro, kaimo darbininkės, 
Nuo sunkių darbų pajuodę, 
Kas kovoje atsilikę— 
Eikit šen—į mūs rikiuotę.

Eilėse “savo draugėm” poetas taip pat 
ragina:

Jei į skriaudas rūsčiai žiūrit,— 
Mano sesės, šen—į būrį.
Ilgus amžius vargę, kentę, 
Šiandien švęskim savo šventę.

Dar plačiau poetas išdainuoja Lietuvos 
berno gyvenimą. Bet Regračio bernas 
jau pradeda galvoti, kodėl jam reikia:

Arti, sėti ir akėti— 
Savo buožes išpenėti.

O pačiam bernui lieka tik:
Visą amžių nors ariu, 
Apart vyžų ir rudinės 
Ir sveikatos geležinės— 
Nieko kito neturiu.

Todėl Regračio piešiamas bernas jau 
uždainuoja:

Vargu, mieli, kas įspės, 
Kovoj kas žūt turės— 
Ar nutukęs meitėlys, 
Kurio kupinas skilvys, 
Ar kuris prie darbo mankštos, 
Kalvio rankom vinis lanksto.

Šiandien jau be poeto atsakymo žino
me, kas laimėjo Lietuvoj. Laimėjo tie, 
kurie “kalvio rankom vinis lanksto.” O 
dvaro kumečiams Regratis sekamai ei
liavo:

Jei tu kumetis ir proletaras,
Pats maž ką valgęs, nuplyšęs, basas, 
Rankom pūslėtom apdirbi lauką— 
Tai jau ne pono, bet tavo dvaras.

Į tuos darbininkus, kurįe nekovoja už 
savo reikalus, laikosi prietarų, klauso 
ponų ir klebonų, Regratis rašė piktai, su 
aštria pašaipa. Lietuvos samdininkui 
poetas sako: <

Sukandęs dantis kęsk,
Vergauk, badauk. ;

. Viską šalin atmesk,
Vargus į. krūvą krauk, 
Ir lauk, ir lauk...
Miegok ir nieko pats neveik;
Kas dirba, tą—koliok ir peik.

Kitame eilėraštyje, taip pat su šaižia 
pašaipa, Regratis sako:

• Nors esi elgetos šmotas, 
Naginėtas ir vyžotas,— 
Vistik dirbk, ką liepia ponas

. Ir sakykloje klebonas.
Bet eilėraščiuose, kuriuos jis kalba 

apie idėjas, socialistinį darbą, pūslėtos 
rankos, rudinės, vyžos ir mirštančios mo
čiutės- išnyksta. Darbas tampa ne ver
gija; bet pagrindiniu gyvenimo reikalu. 
Eilėse “Jaunimo kolumna” poetas rašo:

Argi inan gėda, kad aš prie mašinos,' 
Visą gyVenimą Savo praleisiu,
Ir savo kūdikiui, darbą pažinusiam, 
Dirbtuvėje savąją vietą užleisiu?

Be. darbo, žinoma, nėra nieko. Darbas 
nėra gerbtinas, kuomet jo vaišius sukau
pia tik maža grupė turtuolių.

Kuomet Lietuvoje 1919 metų revoliu
cija buvo pralaimėta, kai pažangieji vei
kėjai buvo kalinami, dalis vadinamų pa
žangiečių, pabūgę reakcijos, pasitraukė 
iš revoliucinio judėjimo. Matomai, Reg
ratis tiksliai jiems rašė eilėraštį “Kryž
kelę,” kuriame poetas šUšuko:

Jtis paklydot.., O aš
■ Į Komuną einu;

Kas pakliūva kely,
Tą po kojų minu.

Jau minėjome, kad Regratis buvo Pir
mojo pasaulinio karo karys, o vėliau so
cialistinės revoliucijos karys ir dainius. 
Poetas apie save rašo:

Aš su kardu pliku 
Ir garbės vainiku

Pagrįžau iš visų kovos frontų laimėjęs.
Kova — lyg užbaigta, 
Bet gyvatė pikta,

Pasislėpus raiste, vis neliauja šnibždėjus.
Vis tik — kardą mečiau,— 
Jį į plūgą keičiau,

Kad rausyt—šoviniais išvartytus dirvonus.
Šis eilėraštis pilnai pasako, kas buvo 

Regratis. Tik to nepasako, kad poetas 
grįžo iš visų frontų laimėjęs, bet jau 
su palūžusia sveikata. Regračio laikais 
Lietuvoje ir kitose Europos šalyse džio
va (tuberkuliozė) buvo žiaurus giltinės 
dalgis. Džiovininko mirtis nėra staigi. 
Ir Regratis žinojo, kad jam ateina mir
tis. Jis parašė ir eilėraščių apie savo 
ateinančią mirtį. Dar dvejais metais 
prieš mirtį, 1922 metais, Regratis rašė:

Veltui siūlosi man kapas, 
Veltui džiūsta žalias lapas— 
Dar rudens pradžia.
Išsklaidysiu tuos svyruoklius— 
Debesėlius pakaruolius 
Su daina skardžia.

Poetas dar džiaugiasi, kad jau “naujas 
rytars vos prašvito,” jo “siela kovoj už- 
grūdyta.” Poetas norėtų matyti “nau
jo ryto” vaisius, sulaukti geresnio, gra
žesnio gyvenimo, bet mirtis jam jau ma
toma. O sekančiomis eilutėmis Regratis 
pasako ne tik savo artėjančią mirtį, bet 
ir tūkstančių kitų talentų, kodėl nelaiku 
miršta. Skaitome:

PH1LADE1
Viceprezidentinis kandi? 

datas Humphrey lankėsi 
Philadelphijoje, buvo sutik
tas skaitlingai, pasakė kal
bą. United Steel Workers 
unijos lokalas 4889, AFL- 
CIO, įteikė laikrodėlį su pa
staba, kad būdamas vice
prezidentu Washing tone 
laikytų laiką punktualiai.

Furniture and Allied 
Workers unijos lokalo 37, 
AFL-CIO, darbininkai ran
dasi streiko lauke prieš 
Rudd Melikion kompaniją.

Spalio 3 mirė Sinkevičius. 
Buvo pašarvotas Kava
liausko šermeninėje, palai
dotas Holy Cross kapinėse.

Spalio 6 mirė K Wasi- 
liauskas, palaidotas Oak
land kapinėse.

Šį penktadienį, lapkričio 
6 dieną, 7—30 vai. vakaro 
prašome visų skaitlingo at- 
siankymo į KespubiiKonų 
klubo svetainę, ^030 JN. 4 
St. Bus rodomi filmai iš 
Lietuvos.

PH1A, PA.
do pareigūno William Ross, 
Ladies Garment Unijos 
Sheraton viešbutyje.

Mrs. Virginia Thorn
burg, 23 metų motina, areš
tuota, kaltinama sumušime 
3 mėnesių dukrytės, kuri 
mirė. Ji sako, kad mergytė 
verkė ir jinai ją mušė du 
kartus galvuke į sieną.

Dr. C. Taylor Whiettier, 
superintendentas vieš ų j ų 
mokyklų Philadelphi j o j e, 
praneša, kad mokyklų iš
laikymui 1965 metams rei
kės 149 milijonų dolerių. 
Miesto taryba pasisakys 
tuo klausimu.

Pennsylvania Natio n a 1 
Horse Show buvo išstatyta 
1,043 arkliai.. Tai buvo di
džiausias pasirodymas ry
tuose. United States^ “ty
mai” lenktyniavo su Brazi
lų osc, Argentinos, Kanados 
ir Meksikos “tymais”.

1,200 žmonių dalyvavo 
bankete pagerbimui Amal
gamated Clothing Workers 
Philadelphijos Joint Boar- 

Pennsylvania Traffic Sa
fety komisijonierius Harry 
H. Brainerd sako, kad vals
tijos keliai nėra saugūs, į sa
vaitę užmušta 22 automobi
lių vairuotojai.

Philadelphia mįnėjo Uni
ted Nations 19 metų sukak
tį. Philadelphijos orkestras 
grojo Beethoveno kūrinius. 
Mokyklos, civilės organiza
cijos aiškino U. N. istoriją.

19 dienų streikas U.S. 
Gauge kompanijos Sellers
ville pasibaigė. Int. Associa
tion of Machinists Lodge 
1092 pasirašė trejų metų 
kontraktą su 18 centų pa
kėlimu algos valandai —po 
6 centus kiekvieneriais me
tais.

Pilietis

Dzūkijos kampelis; Rudaminoj piliakalnis.

no reikalas jas užgirti ar 
nupeikti.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo pakviesti į Lietu
vių klubo svetainę ir pavai
šinti.

Jonas buvo draugiško bū
do ir su visais bandė sugy
venti, tad didelio būrio pa
lydovų buvo palydėtas į 
paskutinę kelionę ilsėtis ra
miai. Jonas mirė nuo vidu
rių vėžio ligos, po kelių ope*.
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Aš džiūstu nuo mažens, 
nuo dienų piemenėlio, 

Gal užtat, kad aš kraujas esu 
Tų žmonių, ką dėl duonos kąsnio 
Kirto vėzdą šunim apsiginti.

Regratis rūsčiai laukė ir manė, “kad 
jie vėzdu muš nebe šunį-, o praeivių pju- 
diką.” Bet poetas nešulaukė, žmonės 
kentė ir vargo. 

t 

1923 metais, tai yra tik metais prieš 
mirtį, Regratis parašė eilėraštį “Džio- 
vio daina.” Jame poetas rašė:

Tyku, tyku, gamta snaudžia 
Sutemų aikštėj;
Mano mintys dainą audžia 
Poilsio kertėj.
Kas, kad veria mano plaučius
Aštrūs dar dygliai—
Aš pasaulio grožę jaučiu 
Vis taip pat giliai.
Girdžiu klyksmus, girdžiu raudas, 
Dejones, džiaugsmus,— 
Gangrenuotos amžių skriaudos 
Jau apleidžia mus.

Tuo laiku Regratis jau buvo mirties 
patale. Bet poetas, kaip girdėjome, dar 
vis visuomenininkas, kovotojas. Jis dar 
vis rašo apie žmonijos dejones ir 
džiaugsmus. Poetas dar vis džiaugiasi, 
kad “amžių skriaudos jau apleidžia 
mus.”

Regratis mirė 1924 metų spalio 7 die
ną. Šiais metais mes minime 70 metų 
sukaktį nuo Regračio gimtadienio ir 40 
metų sukaktį nuo poeto, kovotojo mir
ties. Lietuvos liaudis mažai išauklėjo to
kių poetų, kokiu buvo Regratis. Artū
ras Regratis buvo kilęs iš Lietuvos var
guomenės, jis buvo ir poetas, kovotojas 
už tos varguomenės reikalus.

V. Bovinas
1964 m. rugsėjis

Paterson, N. J.
Spalio 20 d., sulaukęs 76 

metų, mirė Jonas Petronis. 
Jis paėjo iš Mesčiūnų (ar 
Vesčiūnų) kaimo, Kupreliš- 
kių apylinkės. Ar paliko ko
kių giminių, nežinau, tik ži
nau, kad turėjo du brolius 
už save jaunesnius—Povi

lą ir Kazimierą. Kazimie
ras žuvo Pirmajame pasau
liniame kare* o Povilas apie 
trejetą metų mirė čia, Ame
rikoje.

Jonas į šią šalį atvyko 
1907 m. į Burlington, N. J. 
Ten išgyvenęs apie 20 metų, 
persikėlė į Paterson ir čio
nai išgyveno iki mirties.

Jonas paliko gyvenimo 
draugę Anelę (po tėvais Be- 
liuckaitę), sūnų Antaną ir 
dvi anūkes, brolienę ir brol
vaikį, taipgi artimą gimi- 
naitį'Simėną.

Jonas buvo laisvamanis, 
jo gyvenimo draugė taip 
pat, bet, matomai, gal sū
naus ir kitų giminių paveik
ta, kurių čia turi, ir kurie 
visi yra religingi, sutiko Jo
ną palaidoti pusiau religi
niai. Tiesa, kunigo nešaukė 
ir bažnyčion nevežė, tačiau 
grabo riusx buvo surišęs jo 
rankas rožančiumi. Bet 
kuomet jo draugė pastebė
jo, kad uždėti varžtai ant 
rankų, paliepė juos nuimti, 
bet, matomai, sutiko porą 
kryžių palikti, taipgi leido 
"raboriui, kaip šermeninė
je, taip ir ant kapinių, tas 
načias maldas demonstruo
ti, kurias ir kunigai de
monstruoja. Žinoma, laido
tuvių ceremonijos visos šei
mos reikalas, ir todėl jie 
taip padarė, kain jiems ge
riausia atrodė. Tad ne ma

racijų, baisiai iškankintas.
Kadangi Petronis nebuvo 

politiniai bešališkas, tad, 
manau, bus ne pro šalį šį tą . 
priminti. Jaunystė j priklau
sė prie LLD ir skaitė “Lais
vę”, taipgi mylėjo meną. 
Kuomet būdavo statomi 
progresyvių veikalai, veik 
visuomet pasižymėdavo vai
dyboje, roles atmintinai iš
mokdavo ir pagirtinai jas 
suvaidindavo. Taipgi ir 
darbininkiškoje veikloje at
likdavo pareigas taip, kaip 
jis suprato ir mokėjo.

Tačiau, kuomet įvyko 
darbininkiškams judėjime 
skilimas, Jonas nuėjo su 
“skloka” ir joje veikė. Ta
čiau nebuvo fanatikas, su 
juo buvo galima surasti 
bendrą kalbą. --

Lai bus velionio Jono my
limai draugei Anelei, sūnui 
Antanui, marčiai ir anūkė
liams, ir kitiems giminėms, 

: pergyventi liūdesį netekus 
( savo mylimojo.

Prieš apie tris savaites, 
nuo vėžio ligos smegenyse, 
mirė buvus eastonietė Stela 
Malkaitienė. Apie 30 metų 
atgal ji divorsavosi su Mal- 
kaičiu ir vedė su italų tau
tos, vyru, su kuriuo išgyve
no daugiau kaip 20 metų.

Stela buvo progresyvi, 
ypatingai aktyviai vei k ė 

i audėjų unijoje, kurioj pri- 
! gulėjo per daugelį metų, ji 
j buvo audėja. Prieš kėlėt? < 
•’ metų Stela prigulėjo prie 
• LLD ir skaitė “Laisvę”, 
taipgi buvo laisvų minčių, 
bet kadangi jos dabartinis 
vyras yra religingas, girdė
jau, kad buvo palaidota re
liginiai. Lai būna jai lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis ra
miai užbaigus gyvenimo ke<- 
lionę.

J. Bimba

Lawrence, Mass.
Padėka ir prašymas

Širdingiausiai dėkoju vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie mane lankė li
goninėje ir namie, arba su? 
linkėjimais prisiuntė atvi
rukų ir laiškų. Atvirukų 
gavau iš visos plačios Ame
rikos. Dėkui “L.” redakto
riui Rojui Mizarai ir jo 
žmonai, kurie mane aplan
kė ligoninėje, “Laisvės vi
sam personalui, kuris pri
siuntė atviruką.

Sveikata laipsniškai tai
sosi, bet gydytojas dar 
draudžia per porą savaičių 
iš namų išeiti. Pasiilgau 
draugų ir draugių, nes bū
damas veikime pripratau 
dažnai susitikti ir pasikal
bėti.

O ypatingai dabar būti 
namie, kada eina “Laisvės” 
vajus, jaučiuosi, kaip užda
rytas. Tiesa, būdamas ir na
mie, rūpinuosi “Laisvės’^ 
reikalais, tame gelbėja ma- , 
no žmona Sofija.

Draugės ir draugai, ku
rių pasibaigė “Laisvės” pre
numerata. tai prašau atsi
naujinti. Jeigu negalite pas 
mus ateiti, pašaukite tele
fonu 55809, mano žmona 
nuvažiuos pas jus ir pagel
bės prenumeratą atsinau
jinti arba naują skaitytoją 
gauti.

Nuoširdžiai patariu užra- 
švti “Laisvę” savo gimi
nėms, į Lietuvą, tai jiems 
bus geriausia dovana. Gimi
nės bus jums labai dėkingi. 
Tas jau patirta iš praeities^

Dar kartą ačiū visiems*^ 
už linkėjimus man pasveik
ti.

S. Penkauskas,
33 Chestnut Sa., 
Lawrence, Mass.



Hartford, Conn. Lawrence, Mass.
Nuoširdus dėkui už 

puikią talką
* Dabar visi džiaugiamės, 
kad]praeitasis Moterų ap- 
švietos klubo spaudos nau
dai parengimas buvo visa
pusiškai sėkmingas. Turė
jome daug svečių, buvo 
šauni programa, kurią atli
ko iš Montello vyrų grupė. 
Šeimininkės pavaišino sve
čius. Čia ir noriu padėkoti 
visiems dayviams, progra
mos pildytojams, o ypatin
gai šeimininkėms, kurios 
per ištisą dieną dirbo ga
mindamos maistą. Jos, kaip 
tos bitelės, sukaitusios sku
bėjo, triūsė, kad tik svei
kiau ir skaniau paruošus 
svečiams maisto.

štai tos darbščiosios 
draugės, dirbusios ir auko
jusios tam parengimui: M. 
Lukštai dovonojo kopūstų, 
burokų, ir pyragą; M. Rau- 
linaitienė — 2 pyragus; O. 
Šilkienė—pyragą ir duoną; 
V. Kazlau—pyragą; A. Da
gilienė—svederį; Mrs. M. 
Roman—pyragą; Mrs. Ag
nes Bagdonienė, iš Middle
town, kvortą degtinės; Mrs. 
Miller, iš E. Hartford, $2; 
Mrs. O. Rudzinskienė —$1; 
L. Butkevičienė ir J. L. Že
maičiai aukojo visą kitą 
maistą, gėrimą ir šokiams 
muziką. M. Ulozienė, wa- 
terburietė, padėjo svečius 
aptarnauti prie stalų. Brid- 
gįportietė M. Strižauskienė 
padėjo lėkštes priren g t i 
antriems stalams.

Rengimo komi sija už 
taip nuoširdžią talką taria 
dėkui. Ji sako, smagu dirb
ti, kai matai, kad tavo dar
bą idėjos draugai įvertina 
ir įį remia. Rūpestingai ir 
sązfhįngai dirbdami galime 
atlikti daug gražių darbų.

Filmai iš Lietuvos
Lapkričio 15 d., Laisvės 

choro svetainėje, 157 Hun
gerford St., Hartford, 
Conn., bus parodyta filmai 
iš Lietuvos. Filmus rodys 
J. Grybas iš Brooklyno. 
Pradžia 2 vai. Filmai kal
bantys, su muzika,' daino
mis ir šokiais. Matysite da
bartinį Lietuvos gyvenimą 
iš visų sričių. Kviečiame 
dalyvauti.

J. Strižauskas

SAN JOSE, CALIF.

Mims

Mikalinai Baronienei
Mes, apylinkės lietuviai, reiškiame širdingą 

užuojautą jos vyrui Augustui Baronui, sūnui, 
marčioms, anūkams, seseriai Konstancijai Šil- 
kaitienei, josios sūnui ir dukteriai su šeimomis, 
giminėms ir‘draugams,

J. M. Ginaitis
R. M. Mijat
B. V. Sutkus
A. K. Mugianis
F. D. Machuliai
J. K. Karosai

ST. PETERSBURG, FLA.
i 

Mirus 1

Marcelei Gailiūnienei
Reiškiame gilią, širdingą užuojautą 
jos sesutėms, giminėms, draugėms, 

draugams ir artimiesiems.
—LLD 45 KUOPA 

Nariai ir Valdyba

Laiškanešiai skundžiasi, 
kad dažnai juos užpuola 
šunys ir apkramto. Tai da
bar jiems įteikė specialius 
pistoletus, kurie pripildomi 
tam tikru skysčiu, sakoma, 
maišytu su pipirais ir taba
ka. Kada laiškenešį puola 
šuo, jis iš pistoleto šmirkš- 
čia šuniui į akis ir taip nu: 
baido.

Apiplėšė Alfonsą Kibeldį. 
Nuo jo pačiupo $48. Spau
doje yra, kad ir daugiau 
įvyko apiplėšimų.

'Mirė Sarah Kluback, žy
dų tantypės, pažangi mote
ris. Ji ir jos vyras veikdavo 
su progresyviais. Vyras mi
rė prieš keleris metus.

Lapkričio paskutinę die
ną užsidarys Maple Par
kas, nes pasibaigs leidimas 
parengim a m s ir bizniui. 
Kaip žinia, Maple Parkas, 
tai puiki vieta susieiti, pa
silsėti, tyrame ore pakvė
puoti ir turėti organizacijų 
parengimus. Parkui užsida
rius su parengimais teks 
persikelti į žiemines svetai
nes.

Maple Parke puikiai pa
tarnaudavo Milvidai. Tai 
nelengvos pareigos. Skun
dėsi, sakoma, kad ateinan
tiems metams nenorėtų jau 
tų pareigų. Galimas daik
tas, apsigalvos ir vėl tose 
pareigose pasilikę. Būtų ge
rai, kad apsiimtų, nes turi 
gražaus patyrimo.

S. Penkauškas

NEPAPRASTA SIUVIMO 
MAŠINA

Anglijoje sukurta įdomi 
siuvamoji mašina. Joje nė- i 
ra nei adatos, nei siūlų. Me
džiagos gabalai čia padeda
mi po miniatiūriniu “prie
kalu” ir vienintelių ratu. 
Juos pradeda veikti ultra
garso virpesiai-----30 tūks
tančių virpesių per minutę. 
Atsiradus greitų smūgių se
rijoms, padėtų po “prieka
lu” medžiagų atskiros mo
lekulės ima intensyviai ju
dėti. Tokiu būdu medžiagos 
gabalai susi presuoja ir 
stipriai vienas su kitu susi
jungia.

A. V. Taraškai
V. U. Burdai
T.'King
M. Baltulionytė
J. Anscott
A. Norkienė

Brockton, Mass.
Mirė

Spalio 28 d., Phaneuf li
goninėje, mirė Marijona 
Yapkin, sulaukus 72 metų 
amžiaus. Nuliūdime paliko 
brolį Petrą Budriuną, gyve
nantį Miami mieste, Flori
doje, dukrą Anną Stupuras, 
Brooklyn, N. Y.

Pašarvota buvo V. Yaka- 
vonio šermeninėje. Palaido
ta Kalvarijos kapinėse. Bu
vo “Laisvės” skaitytoja, bet 
veikime nedalyvavo.

Spalio 30 d., sulaukus 77 
metų, Goddard ligoninėje, 
mirė Sofija Layman. Ji pri
klausė prie LDS 67 kuopos, 
per daugelį metų skaitė 
“Laisvę”.

Nuliūdime paliko 2 duk
ras: Stellą ir jos vyrą Le- 
Ball, gyvenančius Brockto- 
ne, ir Joanne ir jos vyrą 
Bernard Higgins, Arling
ton, Mass,, jų vaikus, taipgi 
du brolius—Joną ir Adom? 
Stankus, kurie gyvena 
Stoughtone. Pašarvota bu
vo Vaitekūnų šermeninėje 
skaitlingai lankoma. Palai
dota Cowelset kapinėse.

Mirusiųjų šeimoms ir gi
minėms reiškiu užuojautą.

Sukaktis
Lapkričio 1 d. “Laisvės” 

skaitytojai Jonas ir Anna 
Vaitekūnai minėjo savo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Parengimą paruo
šė jų sūnus ir marti, sūnaus 
namuose, 15 Sheldon St.

Tai pirmos buvo “auksi
nės vestuvės” mūsų mieste. 
Svečiai ir viešnios buvo pa
tenkinti. Dalyvavo giminės, 
ir draugai^ Parengimas bu
vo puikus, buvo paruošta 
visokių gardėsių, maisto ir 
gėrimų, pagal naują madą.

J. A. Vaitekūnai pažan
gūs žmonės, “L.” skaityto
jai, draugiški. Jie nuošir- 
džai dėkoja savo vaikams, 
už surengimą pares, o gimi
nėms ir draugams už daly
vavimą.

Vaitekūnai apsivedė 1914 
metais spalio 31 dieną. Jie 
vedė civiliniai, Brocktono 
City Hali patalpoje. Visą 
laiką gražiai šeimoje gyve
no. Išaugino sūnų, taipgi 
laipgi dalyvavo pažangie
čių veikime. Daug veikė 
Lietuvių Tautiško namo or
ganizacijoje ir kitose pašal- 
pinėse draugijose. Nuolatos 
finansiniai rėmė visus svar
bius reikalus. Linkiu jiems 
sveikatos ir dar ilgo gyve
nimo. George Shimaitis

SAN JOSE, CALIF.
PADĖKA

Dėkoju visiems dalyva
vusiems mano žmonos Mi- 
kalinos Baronienės šerme
nyse. Labai dėkoju už gra
žias gėles, kurios puošė ma
no žmonos karstą, taipgi 
dėkoju už simpatiją per 
laiškus ir atvirukus.

Taipgi dėkoju draugui A. 
Taraškai už pasakytą gra
žią kalbą koplyčioje.

Vienu žodžiu, dėkui vi
siems.
Augustas Baronas, vyras 
Albertas Baronas, sūnus 

Konstancija Epanaax), sesuo 
ir kiti giminės

Chicago, III
Mirė Kaziūnė Vėšienė

/

Pirmadienio - rytą mirė 
Kaziūnė Vėšienė (buvusi 
Tilvikienė). Velionė pasta
ruoju metu sirgo ir net ne
galėjo dalyvauti penktadie
nį sūnaus Alberto Tilviko 
laidotuvėse.

Liūdesyje liko vyras Sta
sys Vėšys ir duktė Birutė 
bei jos šeima ir kiti gimi- 

i nes.
į \ (Iš “Vilnies”)

CLEVELAND, OHIO
Knygų fondui ir spaudai 

pramogos
LLD 15-os apskrities ko

mitetas dirbo sušilęs, kol 
sėkmingai pravedė šias dvi 
pramogas. Pirmoji tai bu
vo LLD knygų fondui. Kaip 
paprastai, apskrities komi
tetas kasmet ką nors suren
gia knygų fondui, nes vi
siems aišku, kad vien narių 
duoklėmis knygas ir žurna
lą “Šviesą” reguliariai iš
leisti neįmanoma. Tai tuo 
ir šiais metais pasirūpino. 
Pasekmės buvo vidutiniš
kos; liko pelno $35, kurie 
jau ir pasiųsti LLD Centro 
sekretoriui.

Antroji pramoga-banke- 
cas buvo surengta spaudos 
paramai, irgi 15 apskrities 
mmiteto rūpesčiu. Šioji su- 
jiga buvo žymiai skaitlin- 

. gesnė, nes buvo su menine 
programa, kurią atliko mū
sų Meno choras vadovybėje 
J. Krasnicko. Kadangi mū
sų choristai, kaip apšvietos 
mylėtojai, visuomet ne tik 
publiką palinksmina, bet ir 
įžangą užsimoka, tai aišku, 
kad žymiai prisideda ir prie 
pasekmių. Taipgi prisideda 
prie pasekmių ir atneštos 
dovanėlės, šį kartą dova
nėlių atnešė sekami drau
gai: Eitučiai, Juozaponiai, 
Žebriai, Jurkai, Luobikie- 
nė, Daraškienė ir M. Bra
zys. Ačiū jiems. Sutvar
kius visus reikalus, pasiro
dė, kad turime $156 pelno. 
Spalio 21 dieną susirinkęs 
15 apskrities komitetas vi
są tą Jielną padalino seka
mai: “Laisvei” ir “Vilniai” 
po $60, “Liaudies Balsui” 
$30, “Darbui” $6. Apskri
ties komitetas ir visi spau
dos rėmėjai pasekmėmis pa
tenkinti.

J. žebrys

St. John, Canada. — Čio
nai įvyko sprogimas Kana
dos lėktuvnešyje “Bona
venture”. Vieną jūrininką 
užmušė ir virš 10 sužeidė.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje įvyko traukinių nelai
mė. Nelaimėje buvo užmuš
ta 39 žmonės ir virš 100 su
žeista.

PRANEŠIMAI
LMS 2-osios Apskrities 
konferencijos reikalu 

WORCESTER, MASS.

Nors jau buvo pranešta per 
spaudą ir laiškais apie įvyksiančią 
LMS 2-os apskrities konferenciją 
sekmadienį, Lapkričio-November 15, 
dar kartą ją primename.

Menininkų pasiekimai per 45-erių 
metų gyvavimo ir veiklos laikotar
pį yra didelis nuopelnas.

Apskrities komiteto manymu, 
šiam sunkaus ir gražaus meninio 
darbo jubiliejui reikalinga plati 
talka. Todėl ir prašome dainos 
mylėtojus i r rėmėjus iš kolonijų 
šioje menininkų konferencijoje da
lyvauti.

Pradžia 10:30 ryte.
Vieta Lietuvių svetainėj, 29 En

dicott St., Worcesteryj.
(89-90)

CLEVELAND, OHIO
LMS Clevelando skyriaus susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 5 dieną, 7 vai. vakare, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Claire 
Ave.

- Prašau visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, ' turime daug 
dalykų aptarti. Svarbiausia, pa
sitarti apie vykimą į Lietuvą ki
tais metais,' atstovauti Amerikos 
lietuvius menininkus Respublikinėj 
Dainų Šventėj, Vilniuj.

Sekr. S. (Kuzmickas (88-89)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkričio 9, 2.30 popiet. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Tprime apkalbėti “Laisvės” vajaus 
ir kitus svarbius reikalus:

Sekr. Jaskevičius (89190)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

JL,apkričio-November 13 dieną, Slo
vakų klubo patalpose, 1150 N. 4tb 
St., prasidės 7:30 vakare. Išgirsite 
pranešimą iš filmų rodymo ir pa-‘ 
sitarsime apie žiemine veiklą.

Valdyba (89-90)

Apie lakštingalas
Lakštingala yra nepra

lenkiamas trelių meistras. 
Anksčiau ypač garsėjo 
Kursko sparnuoti giesmi
ninkai. Šiuo klausimu susi
domėjo paukščių giesmės 
mėgėjai. Jie nustatė, kad 
praeito šimtmečio pabaigo
je Kursko lakštingalų meis
triškumas buvo pasiekęs ze
nitą. Vėliau dėl kažkokių 
priežasčių jis smuko. 1925 
m. jau pirmavo Kijevo lakš
tingalos, o po 10 metų — 
Kazanės.

Nuo 1954 m. geriausiais 
giesmininkais laikomi Belo
vežo girios gyventojai. 
Pastaraisiais metais papil
dė savo repertuarą ir pa- 
maskvio lakštingalos.

Kai kurių ornitologų nuo
mone, net ir gabiausia jau
na lakštingala nemoka kaip 
reikiant giedoti. Jaunikliai 
besiklausydami mokosi gie
doti iš senų prityrusių 
giesmininkų. Ten, kur pri
trūksta kvalifikuotų “dės
tytojų”, matyti, ir nusmun
ka giedojimo menas.

Prieš kelis metus minė
tieji solistai susuko savo liz
dus Maskvos Sokol nikų 
parke. Jie apsigyveno neto
li atviros estrados ir grei
čiausia ėmė “studijuoti” 
klasikų kūrinius.

Pavyzdžiui, Darvino var
do muziejaus mokslinis 
darbuotojas P. Smolinas 
pastebėjo, kad lakštingalos 
imituoja varlių ' kvarksėji
mą. Bet tai nėra paprastas 
sekimas, o sava interpreta
cija. Kai kurie paukščiai la
bai meistriškai pakartoja 
tai, ką jie yra girdėję. Orni
tologas V. Strokovas pasa
koja, apie vieną atsitikimą: 
varnėnas taip puikiai imi
tuodavo Maskvos radijo 
signalus, jog daugelį suklai
dindavo. '

Muzikos kūriniai teigia
mai veikia lakštingalas-stu- 
dentus. Sparnuoti Sokolni- 
kų gyventojai savo koncer
tų meniniu lygiu nenusilei
džia Kursko ir Belovežo gi
rios giesmininkams, jų re
pertuare yra keliolika mu
zikos kūrinių.

ROMA PASENO...
Kiekvienoje enciklopedi

joje galime perskaityti, kad 
Romą 753 met. prieš mūsų 
erą įkūrė legendariniai dvy
niai Romulas ir Rėmas. Pa
staruoju metu Kapitolio pa
pėdėje atlikti kasinėjimai 
patvirtino'1 kai kurių moks
lininkų spėliojimus, kad 
Roma, kaip gyvenvičtė, at
siradus žymiai anksčiau— 
13-me amžiuje pirm mūsų 
eros (gadynės). Taip Roma 
“paseno” ir dabar turi 32 
šimtmečius.

Washingtonas. —1964 m. 
per 9 mėnesius iš užsienio 
lankėsi J. Valstijose 751,500 
turistų, tai daugiau, kaip 
per visus 1963 metus.

WORCESTER, MASS.

“Laisvės” Vajaus

BANKETAS-PIETCS
Rengia Liet. Liter. Draugijos 11 Kuopa

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 15
Pradžia 1 vai. dieną

J. Petruškevičius rodys Filmus iš Lietuvos
Kviečiame “Laisvės” skaitytojus ir draugus 

x dalyvauti šiame nepaprastame bankete.
Įžanga $1.50

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 6, 1964

PfltLADELPHiA,

Help Wanted—Female

HSKPR. COOK. Live in, genl 
hsek., cooking, lite laundry. Must 
be fond of 3 schl-age children. Ex
tra help kept. Must be expd & 
have refs. Main Line vic. Top 
salary. Call GR. 7-2799. (87-89)

HAIRDRESSER. 1st class. Main 
Line Salon. Female, recent grad. 
Assist stylist. Opportunity, advance
ment. No eve. or Sat. $50 start. 
MI. 2-5566.

(88-89)

HOUSEKEEPER. Private room 
and bath. Sleep in, no cooking. 
Love children. Wednesday and 
every other Sunday off.

TU. 6-5308.
(88-91)

HOUSEKEEPER. General laundry i 
and cooking. Sleep in own room and 
bath. 6 day week, recent references 
required. $45. Apply 914 Walnut St. 
or call WA. 5-2577.

< (88-90)

CHAMBERMAID—WAITRESS.
1 adult, center City apt. Must sleep 
in. Own room, bath & TV- Call 
LO. 4-2918 before 10 A. M. or after 
4 P. M.

(88-92)

HOUSEEPER. Wanted reliable 
person to care for house and older 
children. Sleep in. Call morning or 
evening. Rec. Ref. required.

LO. 6-8418.

WOMAN. Sip in. to,aid 1 elderly 
and 1 convalescent. Ability to drive. 
Flexible, kind. Aid in transfer from 
Boston to Croton, N. Y. Temp, or 
perm. Call FL. 2-4907. 9' to 5
P. M. (88-90)

WOMAN, care for 3 children. In 
a motherless home, housekeeping 
and cooking. Must be intelligent. 
Live in 6 days, own room. $40. 
Call PI. 2-5656, 9 to 5 P. M.

(88-89)

HOUSEWORK. Good home. Ideal 
position for right person, 2 young 
children. Sleep in. Vacation. $175 
per month.__

MO. 4-7094
(89-93)

HOUSEKEEPER. Other help. 
Mušt be fond of children. Live in 
own room and bath or sleep in few 
nights. Recent references req. 
Good salary. Call MI. 2-4105 or 
MI. 2-5510.

(89-90)

HOUSEWORK. General and light 
cooking. Live in. 5 days. Sunday 
and Monday off. 2 school age 
chidren. References. ME. 5-3197.

WOMAN for cooking and gene
ral housework. Adults only. Live 
in. Experience and references. Vi
cinity Paoli. EL. 6-0430.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos gavo Danijos 
ir Norvegijos sutikimą, kad 
JAV militaristai gali ban
dyti raketas iš jų teritori
jos.

Karačis. — Čionai lankė
si Kinijos Užsienio reikalų 

ministras maršalas Chen 
Yi. Iš čia jis išskrido - į Al
žyrą.

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

TAILOR. Operator, must be 

complete pocket maker.
Top salary.

Phone WA. 2-2577.
(85-90)

CASHIER. For a garage and 
parking lot. Good wages. Steady 
work. Capable of reading time. 
Apply at 12th & Sansom Street 
Garage. S. E. Cor.

(89195)

TAILOR. Full time, experienced 
in men’s clothing. Many employee 
benefits. Apply in person 9.30 til
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

WANAMAKER’S
SILVER POLISHER

Experienced on 
Polishing Lath 

Personnel

WANAMAKER’S

13th & Chestnut, Phila.

MAINTENANCE MAN. For plant. 
Must be experienced on meat ovens. 
Some knowledge of refrigeration.

Call WA. 5-4563.

(88-92)

SERVICE STATION ATTEND
ANTS (2). All around. Steady em
ploy., top sal. Must have Penna, 
driver's lie. & submit to state insp. 
test. App. in person. Mon. thru’ Fri. 
HALL’S CITY SERVICE, 413 
Ncwportville Dr., Levt’n, Pa. No. 
phone calls. (88-94)

SANDWICH MAN. Experienced. 
Some Jewish cooking. Day workr, 
must be fast. No Sundays, excellent 
pay. PE. 5-8047. (88-89)

REAL ESTATE

WESTVILLE, 2% Sty., 3 bdrm., 
lYn tile baths, liv. rm., din. rm., 
modn kit., hdwd. FIs., washer stove, 
awnings, comb, ss/s, blinds, enclosed 
porch, fenced in yard, hot water 
heat, Immed. poss. Perfect cond., 
owner. $12,500. 456-1056. N. J.

(89-92)

NORRISTOWN. — Eor sale by 
owner. Mod. 3 bdrm. Brick home, 
1% baths. Bright Mod. kit. den. 
Full bsmt. Storm windows, car
pets. Fenced yard. Near Public & 
Parochial Schls. Asking $16,000. 
279-9094. (88-89)

Farm for Sale

LARGE FARM. North. Chester 
Co. 203 acres. Modern ranch home, 
2 story farm house; outbuildings 
and Irg dairy barn; 11,000 ft. of 
road frontage on primary hard rd. 
Call for inspection. PERRY, Real
tor. Exton. FO. 3-7600. 24 hrs. 
NI. 4-8440. (87-89)

Apskritas laivas
Japonijoje sukurtas dis

ko formos povandeni n i o 
laivo projektas. Šis laivas 
galės nusileisti į 6 mylių gy
lį ir gana ilgą laiką būti po 
vandeniu. Specialūs filtrai, 
kuriuos sukonstravo prof. 
Osaka, aprūpins įgulą oru, 
gautu iš vandens.

Laivo judėjimas primins 
besisukančios aplink savo 
ašį lėkštės' judėjimą. Jo 
įgula įsikurs centriniame, 
skyriuje. Priešingu atveju 
išcentrinės jėgos numuštų 
žmones nuo kojų.

Neįprastos formos laivas 
yra skiriamas mokslinio ty
rimo darbams dideliuose 
gyliuose.

BALTIMORE, Md.
Vocational Guide

A Visitandine is called 
to give Christ to the world 

the world to Christ.

SISTERS OF THE 
VISITATION

5712 Roland Ave., Baltimore, Md., x 

21210

(88-91) 4



JAV davė bilijonus dolerių 
Ispanijos apsiginklavimui

Washingtonas. — 1898 
metais Jungtinės Valstijos 
sunaikino Ispanijos karo 
laivyną, o dabar jį atstato. 
Nuo 1953 metų Jungtinės 
Valstijos Ispanijai suteikė 
beveik už du bilijonus dole
rių militarinės pagalbos.
Jungtinės Valstijos mo

dernizavo 32 Ispanijos karo 
laivus. Tuo pat metu davė 
dovanų penkis naikintojus 
“Fletcher” rūšies, po 2,100 
tonų įtalpos, “Kraken” sub- 
mariną, tankų transportą, 
12,000 tonų įtalpos, du ar
mijos transportus “Noble”

Nusiginklavimo reikalai ii* 
busimoji JT asamblėja

Maskva. — 1964 metais 
jau antru kartu nukeliama 
Jungtinių Tautų asamblėja. 
Dienraštis “Pravda” patei
kė ilgą straipsnį analizavi
mui nusiginklavimo reika
lų.

Ženevoje per dvejus ir 
pusę metų posėdžiavo septy
niolikos valstybių atstovai 
nusiginklavimo reikalai s. 
Jie turėjo 217 posėdžių, bet 
linkui nusiginklavimo nepa
darė nei žingsnio.

Tarybų Sąjunga pasiūlė 
planą visiškam nusiginkla
vimui, esamų visų ginklų 
sunaikinimui. Vakarų dele
gacijos, priešakyje su Jung
tinių Valstijų, atmetė tą 
planą.

Tada TSRS pasiūlė su
naikinti atominių ginklų 
pristatymo priemones, kaip 
tai bombonešius, raketas ir 
atominius submarinus. JAV 
ir jų šalininkės atmbtė, 
nors tą planą rėmė neprisi
jungusių valstybių delega
tai.

Neprisijungusios valsty
bės pasiūlė, kad JAV susi
laikytų nuo organizavimo 
NATO atominio karo laivy
no, su kelių valstybių miš
riomis komandomis, kad 
NATO ir Varšuvos apsigy
nimo sąjunga pasirašytų 
nepuolimo sutartį. Vakarai 
atmetė ir šiuos pasiūlymus.

Tarybų Sąjunga pasiūlė:
(1) Sudaryti laisvas nuo 
atominių ginklų zonas 
Centralinėje Europoje, Bal
kanuose, Viduržemio jūros 
srityje, Afrikoje ir kitur.
(2) Pasirašyti sutartį, kad 
valstybės, kurios turi ato
minių ginklų, neplėš jų, tai 
yra, negelbės kitoms valsty
bėms jų pasigaminime, o 
NATO neorganizuos atomi
nio laivyno. (3) Panaikinti 
atominius bombonešius. (4) 
Uždrausti atominių ginklų 
bandymus požemyje ir (5) 
Atšaukti armijas iš kitų 
valstybių — panaikinti ki
tose valstybėse karo bazes.

Šiuos TSRS pasiūlymus 
rėmė socialistinės ir nepri
sijungusios valstybės, bet 
Vakarų valstybės priešaky
je su JAV atmetė.

Tuo kartu JAV paaštrino 
savo užsienio politiką: dau
giau militarinių jėgų siun
čia į pietrytų Aziją, kišasi į 
Laoso vidaus reikalus, su
darė įtemptą padėti Tonki- 
no įlankoje puldamos Šiau
rės Vietnamo respubliką. 
Vakarai kišasi į Kongo ir 
Kipro respublikų vid aus 
reikalus. JAV Gynybos sek
retorius McNamara grasi
no išplėsti karą pietryčių 
Azijoje ir gyrėsi, kad JAV 
aštuonis kartus jau padidi
no specialių militarinių jė
gų skaičių karui prieš par

ir “Achernar”, po 12,500 to
nų įtalpos, kurie gali trans
portuoti po 1,600 karių ir 
3,000 tonų karo medžiagų.

Prie to, Jungtinės Valsti
jos finansuoja savo bazes 
Ispanijoje, taipgi padengė 
išlaidas nutiesimo 485 my
lių naftoleidžių. Rota ir Ca- 
d ž i o prieplaukose buvo 
įrengta JAV atominių sub- 
marinų bazės, kurių įrengi
mui išleido arti 400 milijo
nų dolerių. 'Eilėje miestų 
yra įrengta JAV atominių 
bombonešių bazės, kurių į- 
rengimui išleido $370,000,- 
000.

tizanus arba “džiunglėse”.
Aišku, kad prie tokio nu

sistatymo nusiginklavi m o 
konferencija negalėjo pa
siekti teigiamų rezultatų.

Atominio karo pavojus 
kabo. Pasaulio žmonės nori 
taikos. Jie tikisi, kad busi
moji Jungtinių Tautų 
asamblėja imsis atitinkami^ 
žingsnių, arba pati nustos 
buvusi taikos išlaikymo or
ganizacija. Būtinai yra rei
kalinga, kad Jungtinės 
Valstijos suprastų pražū
tingus atominio karo rezul
tatus ir griežtai pakeistų 
savo nusistatymą nusigink
lavimo reikaluose.

Taip “Pravda” apibūdino 
esamą tarptautinę padėtį ir 
nusiginklavimo reikalus.

Lietuvos žvejai 
plačiai žvejoja

Klaipėda. — Žuvies pra
monės valdybos viršininko 
Eugenijaus Urbonavičiaus 
kabinete kabo didelis, ženk
lais nusagstytas žemėlapis. 
Klaipėdos žvejai gaudo žu
vis Baltijos, Šiaurės, Nor
vegų jūroje, vakarinėse 
Amerikos žemyno pakran
tėse, prie Afrikos krantų, 
šiapus ir anapus pusiaujo. 
Ir iš visur plaukia geros ži
nios

Laivai - šaldytuvai “Zig
mas Angarietis”, “Juozas 
Aleksoms”, “Rapolas dar
nas” ir kiti sparčiai pildo 
savo triumus.

Per aštuonis mėnesius 
laivai-šaldytuvai atplukdė 
į Klaipėdą 360 tūkstančių 
dvigubų centnerių žuvies 
(Centneris yra 220 svarų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblė
jos atidarymas nukeltas iš 
lapkričio 10 dienos į gruo
džio 1 dieną.

Great Neck, N. Y.
Per tūlą laiką čia viešėjo 

Karolis ir Elzbieta Žukai iš 
tolimos Washingtono vals
tijos. Atvažiavo aplankyti 
savo giminių, draugų ir su 
jais pasikalbėti—pasidalinti 
mintimis apie gyvenimo bė
gančius svarbesnius reika
lus, praleist savo atostogas.

Buvo gera proga aplan
kyti savo bičiulius, pasauli
nę parodą ir dalyvauti mū
sų parengimuose.

Draugai Žukai išvykdami 
namo į Seattle, pareiškė, 
kad turėjo gerus laikus ir 
aukojo “Laisvei” $20. Paa- 
čiavome už auką ir palinkė
jome jiems geros sveikatos 
ir laimingai sugrįžti.

P. B.

Jo atsiminimai apie 
Ameriką nesaldus

Motiejus Malinau s k a s, 
kilęs iš baudžiavoje gimu
sių tėvų, savo jaunystėje 
juto ano meto naujakurio 
sunkumus. Siekdamas savo 
buitį gerinti, ryžosi uždar
bių ieškoti vis garsėjančioje 
Amerikoje. Laimės nera
dęs, jis grįžo į savo gimtąjį 
Gricaičių kaimą (Skuodo 
rajone). Kaip matosi iš jo 
brooklynietei brold u k t e i 
atsiųsto, čia telpančio, laiš
ko, jis nesigaili namo grįžęs.

Dukrele, noriu tamstai 
pasigirti, kad ir aš esu 
matęs Ameriką. Nors ir ne
ilgai prabuvau, bet daug 
vaizdų, gražių ir įdomių 
mačiau, o taip pat ir šiur
pių įvykių praleidau.

Atvažiavau į Ameriką 
1907 metų sausio 5 dieną į 
Brooklyną, 27 Hudson Ave. 
Ten bee s ą s restauranas. 
Tuojau susitikau pažįsta
mų, nuvedė pas tuos žmo
nes, pas kuriuos važiavau. 
Ten gyveno įnamiais (ant 
bu rd o) mūsų sodiškiai: 
Draukšas, Jurdonas, Maži- 
rimas, Daubaris. Pas juos 
prabuvau keletą dienų. Jie 
dirbo cukernėje, bet aš ne
gavau ten darbo—fabrikuo
se tuo metu visai mažai te
buvo darbų, siautėjo nedar
bas, o svieto daugybė buvo 
privažiavę iš viso pasaulio. 
Buvau gavęs darbą ant ka
vos doku, bet ten darbas ne 
nuolatinis—kada dirbi, ka
da ne.

Ten dirbdamas, parašiau 
laišką Raštikiui į Witherbi. 
Tuoj atrašė: —atvažiuok, 
darbą gausi. Draugai paly
dėjo į stotį (dipą). Miesto 
centre, atsisveikinimui, bu
vome užėję išgerti vieną ki
tą buteliuką saldžios. Cent
ras beesąs antras pasaulis, 
nuostabūs vaizdai — tai ne 
mūsų, ne cukerninkų ir do
kininkų gyvenamasis Cent
ral Brooklynas!

Užsimokėjęs už kelionę 7 
dolerius, pasiekiau Wither
bi. Nuvažiavęs, sutikau iš 
darbo pareinančius mūsų 
sodiečius. Ne iš karto juos 
pažinau, maniau, kad neg
rei eina, visiškai juodi. Bai
siai tos geležies kasyklos 
juodina žmones.

Ten darbo galėjai visuo
met gauti. Tai dėl to, kad 
tas darbas tekdavo tik gri- 
noriams (“green-horn”-ža- 
liaragiams—t a i p pravar
džiuodavo naujokus atei
vius). Dėl to, kad darbas 
purvinas, suodinas—dar ne 
bėda, nusiprausę, persiren
gę vėl liekasi švariais žmo
nėmis. Aršiausia tai, kad 
darbas pavojingas: daug

MINĖJIMAS LAPKRIČIO SUKAKTUVIŲ
METINIS SUSIRINKIMAS 

I . • .

Del Taikos Ir Draugystes
Ketvirtadienj Lapkričio 12-ą

CARNEGIE HALL
7thAve. ir 57th St. Programa—lygiai 7 v. vak.
Wm. H. Melish, pirm. — Eslande Goode Robeson 
Charles R. Allen, Jr. — Jessica Smith

Advokatas Pavel P. Lukianov 
nuo USSR Ambasados Washingtone.

Muzikališka programa

Miss Smith ir Mr. Allen baigia atskiras dviejų mė
nesių keliones po USSR. Jie grįš į namus po 

Lapkričio 7-osios celebracijos Maskvoje.
Dnipro Šokėjai —Surprizas—Svečias Artistas
Rengėjai:

National Council of American-Soviet Friendship' 
156 Fifth Avenue Suite 304 Bilietai $1.00

Mūsų Aido choras dainuos metiniame “Laisvės” koncerte šįi sekmadienį, lapkr, 8. Schwaben salėje, Brooklyne.

žmonių užgriūva arba sun
kūs krituliai užmuša. Įva
žiavęs kasyklon nežinai ar 
beišvažiuosi. Ir pasitaikė, 
kad vienu kartu užmušė 
tris: du lietuviu ir vieną 
italą.

Sekmadieniais tose ka
syklose nedirbdavo, dulkės, 
dūmai išsivalo. Pirmadienį 
įvažiavus kasyklon, pažvel
gus aukštyn, kaip į dangų, 
matosi visokie kasyklos lu
bų plyšiai, suskilimai. Ne
žinia, kuomet kuris gali at
sipalaiduoti ir tave užgriū
ti. Nejauku! Be to, geležies 
dulkės plaučių sveikatai 
kenkia, pradeda spaus t i 
krūtinę. Vienok kenčiau ir 
dirbau, norėjosi nors šiek 
tiek pinigų užsidirbti. Bet...

Po mano akimis užmušė 
Bukauskį Steponą, mes vie
name plyšy dirbome, geras 
mano draugas buvo. Kai jį 
iškėliau iš tų, lindynių, pa
laidojom, daugiau nei aš 
ten nebelindau. Turėjau ke
letą dolerių banke, išsiėmęs 
tuos pinigus tuoj išskubė
jau namo. Nąmie, Lietuvo
je, aš, vienas iš; šešių bro
lių, užsilikau iki šiai dienai.

Buvo sunkiai susirgusi
Pereitą savaitgalį buvo 

sunkiai susirgusi (sloga) 
Ieva Mizarienė. Gulėjo lo
voje keturias dienas.

Girdėti, kad ir visą eilę 
kitų mūsų draugų taip pat 
panaši liga buvo palietusi. 
Na, būkite, draugai ir drau
gės, sveiki, kad sekmadienį 
galėtumėte atvykti į mūsų 
laikraščio “Laisvės” metinį 
koncertą, kuris bus Schwa
ben salėje, Brooklyne.

Maskva. — TSRS spauda 
smerkia JAV ir Ispanijos 
militarinius manevrus.

Po miestą pasidairius
Ką daryti su “bomais,” 

tai yra Manhattano Bowe
ry gatvės “gyventojais”? 
Tų benamių ir beduonių yra 
daugiau kaip 10,000. Dide
lė jų dalis yra alkoholikai, 
kiti gyvenimo audrų nu
blokšti į mūsų visuomenės 
padugnes.

Vasarą buvo kiek geriau: 
daugelis jų buvo išvykę iš 
miesto ir susiradę vieną ki
tą darbelį. Ateina žiema ir 
toji armija nelaimingųjų 
vėl padidės.

Tai kiek gi turto paliko 
buvęs prezidentas Herber
tas Hooveris, kuris šiomis 
dienomis mirė? Teisme ta
po atidengtas jo palikimas. 
Pasirodo, kad palikimas sie
kia virš milijono dolerių.

Geroka dalis paskirsty
ta giminėms ir šiaip jo arti
miesiems. Didžioji dalis 
įeina >į fondą, kuriuo, galės 
naudotis paaugę anūkai.

Kaip žinia, La Guardijos 
majoravimo laikais 
pravestas vajus prieš tuos, 
kurie vežimėliais vežiodavo 
daržoves, žuvį ir kitus val
gius ir pardavinėdavo žmo
nėms. Jie buvo suvaryti į 
marketus po stogu. Pav., 
vienas tokių marketų ran
dasi Wi 1 liamsburge ant 
Havemeyer St.

Dabar marketų komisio- 
nierius Pacetta sako, kad 
tie marketai atgyveno savo 
dienas, neprisilaiko reika
lingo sanitariškumo ir turi 
būti uždaryti.

Majoras Wagneris pasi
rašė įstatymą, pagal kurį 
nuo gruodžio 1-os dienos 
taksėmis važinėjimo kaina 
bus pakelta 10 procentų. 
Paliečia 35,000 taksių vai
ruotojų. Jie skundėsi, kad 
jie per mažai teuždirba.

Suareštuota ir po $5,000 
užstato pastatyta 19 metų 
amžiaus Janet Flockiewitz. 
Ji kaltinama, kad ji tuos 
brangiuosius iš muziejaus 
pavogtus deimantus va
gims pristatė į Miami, Fla.

New Yorkas. — Buvęs 
JAV prezidentas H. Hoove
ris mirdamas paliko virš 
penkis milijonus dole r i ų 
turto.

ATVYKS Į “LAISVĖS” 
KONCERTĄ

Nuolatinis mūsų kores
pondentas ir veikėjas Jur
gis Šimaitis, iš Brocktono, 
rašo, kad jis, Skirmantas ir, 
gal būti, Raila, atvyks į 
“Laisvės” metinį koncertą. 
Bus malonu susitikti svečių 
iš toli.

Pagerbsime žymiąją lietuvių 
poetę Salomėją Neris *

Lapkričio 17 d. sukaks 60 
metų, kai gimė talentinga, 
pati žymiausia lietuvių tau
tos poetė — Salomėja Nė
ris.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-oji kuopa orga
nizuoja mitingą didžiajai 
poetei pagerbti. Jis bus 
lapkričio 22 d. “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Prane
šimą apie Salomėją Nėris ir 
jos darbus padarys Rojus 
Mizara.

Lietuvoje šis įvykis bus 
atžymėtas labai iškilmin
gai; Lietuvoje Salomėja Nė
ris labai gerbiama, jos kū
ryba plačiai skaitoma.

Mes, pažangieji JAV lie
tuviai, taip pat privalome, 
kur begalėdami, atžymėti 
lakštingalos. 60-ąjį gimta
dienį.

Prelatas Krupavičius pa
siryžo “Salutę” (Salomėją 
Nėris) beveik šventa pada
ryti. Apie ją šiuo metu

buvo daug rašo klerikalų spauda. 
Mūsų pareiga susipažinti su 
didžiosios poetės gyvenimu 
ir darbais. Mūsų pareiga 
atkirsti tuos prasimanymus,

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks Lapkričio-Nov. 10 d. “Lais- 
v.s" salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Prašomi visi nariai dalyvauti, 
kad padarytume didelį ir naudingą 
susirinkimą tarimais ir pasidarytu
me patys naudingais ir linksmais or
ganizacijos naudai.

Lauksime. Valdyba (89-90) 

6-rių Metų Sukaktis
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilios Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du jo sūnus 
Stevį ir Valerį, o seserį Anelę Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 

niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 6, 1964

kuriuos klerikalų lyderiai 
savais sumetimais šiuo me- 
tu skleidžia.

Ruoškitės būti šiame mi
tinge.

Čia pat Motiejus Klimas 
demonstruos įdomius iliust
ruotus paveikslus (slides).

Narys

Tai bus svarbus v 
masinis mitingas

Mitingas, kurį organizuo
ja National Council of Ame
rican-Soviet Friendship, bus 
labai svarbus ir įdomus. Jis 
įvyks lapkričio 12 d. 8 v. v. 
Carnegie Hall, Manhattaue. 
Jame bus ne tik Spalio re
voliucijos 47-ių metų su
kakties minėjimas, o ir kas 
nors daugiau.

Du kalbėtojai, kurie šiuo 
metu yra Tarybų Sąjungo
je, sugrįžę, darys praneši
mus, be kitko, ir apie tai, 
kaip įvyko pasikeitimai Ta
rybų Sąjungos vadovybėje, 
kaip atsistatydino Premje* 
ras Chruščiovas, kaip buvo 
paskirti į TSKP Pirmojo 

'sekretoriaus postą L. Brež
nevas, o į Premjero postą— 
A. Kosyginas. Tie kalbėto
jai: Charles R. Allen, Jr.,y ir 
Jessica Smith.

Kiti kalbėtojai: Eslando 
Goode Robeson, Rev. Wm. 
H. Melish.

Lietuviai raginami skait
lingai mitinge dalyvauti.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.




