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Japonai laimingesni? 
Knygą derlius 
Paskutinės dienos

— Rašo A. Bimba —
Vakarą Vokietijos socialde

mokratams nepavyko nuvaryti 
nuo valstybės lovio krikščionis 
demokratus. O jie baisiai norė
jo laimėti. Prieš rinkimus il- 

■ gai ruošėsi. ~
iš savo programos išmetė visus • paiaj^0 Kašmiro dalyje, ku- 
“marksistinės dogmos” tik er-i vaklo Indija,, savo parti- 
zina piliečius ir praktikoje nie- ■ zanus, kurie ryžtasi “iš vi- 
ko nereiškia. Su “apvalytos” | daus” kovoti UŽ tai, kad 
programos meškere jie laimė- Kašmiras būtų atiduotas 
šią visą vidurinę klasę. O dar- | pakistanuj> Pakistano val- 
bimnkai, girdi, ir taip is seno ,v. . , , .. . . . ,
papratimo už mus balsuos. ! dzia vis tebereikalauja, kad 

Bet rezultatai prasti. Troški- ■ Kašmire būtų leista Žino
mai neišsipildė. i nėms nusibalsuoti, kuriai

Įgalykas tame, kad, neatsi-, valstybei jie norį priklausy
ti: Indijai ar Pakistanui?

Indijos gynybos minist- 
dar vis nepasitiki socialdemo- ras Y. B. Chavan pranešė 
kratais, arba, kitaip pasakius, parlamentui, kad jis įsakė 

ginkluotoms Indijos jėgoms 
Kašmire mušti pakistanie
čius partizanus, kur tik 
juos nutvers.

Na, o Pakistano valdžia, 
priimdama Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos reikala
vimą, kad Pakistanas ir In
dija paskelbtų įpūsiu pa
liaubas, pasakė: Gerai, 
mes sutinkame mūšių pa
liaubas paskelbti, bet tik šu ’ i

Nors mūšiai baigėsi, bet 
taikos dar vis nėra

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Indijos 
sostinės New Delhi, kad In
dijos valdžia bėdavoja. Ji 
sako: mūšiai tarp Indijes 
ir Pakistano kariuomeniij 
baigėsi, bet taikos dar vis 
nėra.

Indijos valdžios pareigū- 
Dar 1959 metais į naj skelbia, jog Pakistanas

žagiant į jokias nuolaidas ir 
vidS? atsisveikinimą s u mark
sizmu, Vokietijos buržuazija

geriau tebepasitiki krikščioni
mis demokratais. O kas liečia 
darbininkus, tai jie, matyt, yra 
nusivylę socialdemokratais.

Mus jau pasiekė Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos or
ganas “Steel Labor” už rugsė
jo mėnesį. Jame pilna raštų 
apie neseniai pasirašytą unijos 
su plieno kompanijomis sutar-

. Unija labai labai daug lai
mėjusi. Tokios geros sutarties 
dar ji neturėjusi.

Darbininkams algos pakelia
mos 21.5 procento. Su visais 
kitais pensijose ir ligos atve
juose pagerinimais, girdi, pa- 
ke^mas pasiekia 47 procentus.

Unija turi 350,000 narių, 
iff viena iš skaitlingiausių 
mūsų šalyje unijų.

Už naują sutartį ir laimėji
mus beveik visą “kreditą” pa
siima naujoji unijos vadovybė 
su Abelių priešakyje.

Gerai, kad unijos nariai iš
metė laukan per daug išpenė
jusį MacDonaldą ir jo kliką. 
Aišku, kad nauja šluota nors 
laikinai geriau, švariau šluoja.

Iš plieno darbininkų turėtų 
pasimokyti kitų unijų nariai.

Japonai laimingesni už ame
rikiečius?

Taip, labai daug.
Taip sako Dr. Herbert K. 

' Abrams.
Gal ir taip. Jie valgo ma

žiau riebalų, ir todėl iš kiek
vieno 100,000 jų tarp 50 ir 59 
metų amžiaus širdies smūgiai 
kasmet užmuša tiktai 50, tuo 
tarpu mūsų amerikiečių to pa
lies amžiaus iš kiekvieno 100,- 
Ojjo nuvaro į kapus po 660! 
Tai labai didelis skirtumas.

Reikėtų mums iš japonieČių 
pasimokyti, ką valgyti ir kaip 
gyventi.

Veikalas, statytas 
šimtą kartų

Alytus. — Alytaus Liau
dies teatras suvaidino A. 
Griciaus veikalą “Sėja ir 
piūtis” jau šimtą kartų. Tai 
komedija, kritikuojanti ap
sileidėlius kaime.

Saviveiklininkai aktoriai, 
vyriausias roles atlikinėto- 
jai: mokytojas Valentinas 
Kirlys, mašinų gamyklos 
darbuotojas Feliksas Ja- 
sinskas, Juozas Urbai tis, 
studentė Alfreda Balsiuke- 
vičiūtė, mokytojai Domas 
Dabriška ir Česlovas Mato
nis ir kt.

V. Miklaševičius

Beveik tą pačią dieną mano 
rankas pasiekė net penkios 
gražiai Lietuvoje išleistos kny- 

' gos.
Jų pavadinimas ir turinys:
“Kovų keliais” — apibūdina 

ir nušviečia žygius ir kovas 
didži a j a m e kare drąsiosios, 
šauniosios Raudonosios Armi
jos Lietuviškosios divizijos.

“Dirbti ir gyventi komunis
tiškai” — nutarimai, praneši
mai, atsišaukimai, raginimai, 
kvietimai Lietuvos liaudies į 
naujas pastangas geriau dirbti 
ir gyventi, vis aukščiau kilti 
darbe ir kultūroje.

1 “Devyniolika metų pogrln-
1 c!yj«” — biografiniai bruožai

įžymaus veikėjo, -.seno komu
nisto ir kovotojo B. Baranaus
ko.
u “K+MrtU ftodidta

ta išlyga, kad Kašmire. būtų 
leista žmonėms laisvai nusi
balsuoti, kur jie nori pri
klausyti. Jei Jungtinių Tau
tų Organizacija nekovos už 
plebiscitą Kašmire, nepri
vers Indijos sutikti su ple
biscitu, tai Pakistanas pa
sitrauks iš Jungtinių Tautų 
Organizacijos.

JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose Arthur 
Goldbergas pareiškė, kad ši 
šalis kooperuos — bandys 
padėti išspręsti Kašmiro li
kimą.

O Indijos ambasadorius 
Maskvoje pranešė Tarybų 
Sąjungos vyriausybei, kad 
Indijos ministrų pirminin
kas sutinkąs vykti į Taš
kentą, į Tarybų Sąjngą, pa-! 
sitarimui dėl taikos sutar
ties sudarymo tarp Indijos 
ir Pakistano. Bet iš Pakis
tano valdžios atsakymas 
(šiuos žodžius rašant) dar 
negautas.

Tarybų Sąjungos prem
jeras A. Kosyginas, kaip ži
nia, sutiko patarpininkauti. 
Jis mano, kad abidvi šalys 
galėtų neutralioje Tarybų 
Sąjungoje visus svarbiuo
sius klausimus gražiai iš
spręsti.

Tebevyksta žiaurūs 
mūšiai Vietname

Saigonas. — Tarp ameri- diečių. Kiek iš amerikiečių 
kinės kariuomenės ir liau- ir jų talkininkų pusės žmo- 
diečių vyksta žiaurūs mū
šiai. Amerikinei kariuome
nei padeda ir iš Australijos 
ir* iš Naujosios Zelandijos 
prisiųsti kariuomenės dali
niai. Amerikiniai bombone
šiai ,tebesėja bombas ant 
Pietų Vietnamo — apie tas 
vietas, kur, manoma, yra 
liaudiečių kovotojų bazės.

United Press Internatio
nal žinių agentūra skelbia, 
kad praėjusį savaitgalį 

I amerikiečiams kariams ir 
jų talkininkams pavyko su
čiupti liaudiečių (Vietcong) 
ginklų arsenalą, taipgi pa
vyko užmušti apie 20 liau-

Kašmiras — raktas į taiką, 
sako Pakistano ambasadorius

niu žuvo šiuose mūšiuose 
nepasakoma. Liaudiečių ar
senalas, patekęs į amerikie
čių rankas, buvo apie 40 
mylių į šiaurę nuo Saigono.

Dar kitoje vietoje, skel
bia žinių agentūra, ameri
kiečiams ir jų talkininkams 
pavyko paimti liaudiečių 
treiniruotės stovy k 1 ą ir 
penkias tonas ryžių.

Washingtonas. — Pakis
tano ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, Ghulamas 
Ahmedas, čia par e i š k ė 
spaudos korespondentams, 
jog Kašmiras esąs “raktas 
į taiką tarp Indijos ir Pa
kistano.

“Jei Kašmiras bus palik
tas Indijai, kaip šiandien, 
tai tarp Pakistano ir Indi
jos taikos nebus”, sakė Ah
medas.

Jis mano, jog Kašmiro
Bet, ta pati žinių agentu- gyventojams reikėtų nusi- 

ra skelbia, kad kitose vieta- balsuoti, su kuo jie nori gy- 
se liaudiečiai smarkiai plie- venti: su Indija ar Pakista- 

ir, sako- nu. Su tuo principu kadai-kia savo priešus, : 
ma, jie užėmė kai kuriuos 
kaimus bei miestelius.

Stagniūnas užmušė 
žmoną Agotą

Elizabeth, 
anglų kalba 
kad rugsėjo 
Stagniūnas 
šovė savo,

am-

to,

N. J. —Vietos 
laikraštis rašo, 

18 d. Stasys 
revolveriu nu- 
žmoną Agotą

Stągniūnienę, 57 metų 
žiaus. Jie gyveno 253 
cond St., Elizabethe.

Barnis prasidėjo po
kai Stagniūnas grįžo namo 
įsigėręs. Kai jis žmoną nu
šovė, S. Stagniūnas nuvyko 
į policijos nuovadą ir prisi
pažino. Dabar jis kalėjime 
laukiąs teismo.

Atrodo, kad. Stagniūnai 
bene bus dipukai, kadangi 
laikraštis rašo, jog nušau
toji Stagniūnienė Ameriko-mo keliu” — parodomi ir nu

šviečiami tie laimėjimai, ku- j je gyveno 15 metų. Ji buvo
riuos Lietuvos liaudis pasiekė, 
žengdama socializmo keliu 
per paskutinius 25 metus.

“Manoji Lietuva”—rinkinys 
gražiausių eilėraščių.

Vartau šias knygas ir galvo
ju : koks gražus knygų der
lius, koks puikus knygos su
klestėjimas mūsų senojoje tė
vynėje !

Jau visiškai nebe toli Lietu
vių Literatūros Draugijos kon
ferencija - pasitarimas. Reikia 
nesigailėti pastangų, kad kon
ferencija būtų skaitlinga daly
viais.

Pastebėjau, kad čikagiečiai 
smarkiai ruošiasi gerai pasiro
dyti.

Kaip su kitomis tolimosiomis 
kolonijomis—su Detroitu, Cle- 
velandu, Pittsburghu, paga
liau ir su Kalifornija, ir su 
Florida? Kaip būtų malonu 
su tų kolonijų veikėjais susi
tikti ir pasikalbėti!

Kaip žinia, konferencija 
įvyks spalio 9-10 dienomis pas 
mus New Yorke, “Laisvės” sa
like*

gera katalikė, priklausė 
vietos parapijai ir katalikių 
moterų organizacijai.

Prieš apie trejetą metų 
automobilio nelaimėje žuvo 
jų sūnus Bruno.

(Laikraščio atkarpą 
mums prisiuntė Wm. Pau
lauskas.)

Saigonas. —Jau 30 kartų 
didieji amerikiniai bombo
nešiai sėjo bombas ant Pie
tų Vietnamo žemės. Tais 
būdais bandoma nugalėti 
liaudiečius, bet, sako žino
vai, tokia taktika užmuša
ma daug niekuo nekaltų 
žmonių.

In-New Delhi, Indija.
dija ir Pakistanas, pagaliau, 
sutiko baigti karą dėl Kaš- 
miro. Tai padaryta sulyg 
JT Saugumo Tarybos reika
lavimų.

Popiežius Povilas Vl-asis 
kurs vyskupų sinodą

Roma. — Popiežius VI- 
asis pranešė dvasininkų— 
kardinolų, arki v y s k u p ų 
vyskupų — susirink i m u i, 
kad jis žada organizuoti 
vyskupų tarybą-sinodą. Su 

.juo popiežius' retkarčiais 
tarsis visokia i s svarbes
niais klausimais.

Bet tasai sinodas-taryba 
susirinks tik tuomet, kai 
popiežius jam įsakys; be jo 
leidimo vyskupai negalės 

| susirinkti ir tartis, popie
žiui patarimus duoti. Į si
nodą popiežius paskirs ir 
dalį savo “ištikimųjų”, o ki
tus lai rinks pačios vysku
pų konferencijos.

Tačiau, kaip praeityje,

taip ir ateityje, vyriausias 
popiežiaus patarėjas ir Va
tikano reikalų vedėjas bus 
Romos kurija, kurią suda
ro visokie storžieviai vys
kupai ir kardinolai. Po po
piežiaus, Romos* kurija yra 
tvirčiausia Vatikano politP 
nė vadovybė.

Nežiūrint to, kad p impo
nuojama vyskupų taryba- 
sinodas „ neturėkplatesnės 
galios, daugelis stebėtojų 
mano, kad jau tik tas fak
tas, kad ji bus įkurta, reiš
kiąs didelį posūkį Vatikano 
politikoje. Sinodas - taryba 
biskelį atrodys panašesnis 
į respublikinę valdžios for
mą, o ne į monarchinę, kaip 
buvo ligi šiol.

se sutiko ir Indija. Tai už- 
gyrė ir Jungtinių Tautų 
Organizacija.

Kašmire gyvena daugu
ma mahometonų, todėl, 
spėjama, kad jo gyventojai 

i nubalsuotų už prisijungimą 
į prie Pakistano, kurio gy
ventojų daugumą sudaro 
mahometonų tikybos žmo
nės.

Bet Indijos diplomatai 
sako, jog tai neišspręstų 
pagrindinio klausimo. Jie 
turi ir kitus “argumentus”; 
Sako, .pačioje Indijoje gy.

.............. 1 ’ I

vena daug visokių religijų 
žmonių. Jeigu visiems būtų 
leista nusibalsuoti, kaip jie 
nori gyventi, su Indija ar 
nepriklausomai, tai kai ku
rios sritys veikiausiai nusi- 
balsuotų už atsiskyrimą 
nuo Indijos. O tai reikštų 
Indijos, kaip valstybės, su
skaldymą.

Indai sako: Prieš dau
giau kaip pusantro šimto 
metų Jungtinėse Valstijose 
panašus klausimas buvo iš
kilęs — suskaldyti valstybę, 
bet Linkolnas pasiryžo ko
voti už išlaikymą vienos 
valstybės, ir tai pavyko. Pi
lietiniame kare laimėjo tie 
žmonės, kurie kovojo už 
JAV čielybę.

Saigonas. — Amerikiniai 
karo vadovai reikalauja, 
kad Washingtono valdžia 
atšauktų savo nusistatymą, 
draudžiantį vartoti “ašarų 
bombas” kare prieš Vietna
mo liaudiečius.

Sakoma, kad vad o v a i 
norį naudoti dujų bombas 
“tik speciali a i s atsitiki
mais”.

J. Cirankevičius 
lankosi Austrijoje

Viena, Austrija. — Čionai 
atvyko Lenkijos premjeras 
Juzefas Cirankevičius, ku
ris neseniai lankėsi Pran
cūzijoje.

Gražiai buvo išleistas 
rašytojas F. Bonoskis
Vilnius. — Paviešėjęs ir 

padirbėjęs Lietuvoje keletą 
mėnesių, grįžo į Ameriką 
rašytojas Filypas Bonoskis.

Į aerodromą išlydėti ra-
J. Cirankevičius tariasi j šytoja atvyko nemaža žmo- 

dėl nusiginklavimo ir dėl; nių, kurių tarpe buvo poe- 
Lenkijos vaakrinių sienų tai E. Mieželaitis, J. Mar- 
(rubežių) saugumo. Tais cinkevičius; taipgi Laury
kausimais Cirankev i č i u s j nas Kapočius ir kiti veikė

jai bei žurnalistai.
Atsisveikindamas, F. Bo

noskis sakė, kad jis, būda
mas Lietuvoje, rinko me
džiagą apie Lietuvą knygai, 
kurią, grįžęs į Niujorką, 
parašys. Knyga bus anglų 
kalba, taikyta amerikinei 
visuomenei.

tarsis su Austrijos vado- 
avis.

Dr. L. King pagerbtas
Jersey City, N. J. — Ka

talikų kolegija—St. Peter’s 
College —suteikė kovotojui 
už negrų laisvę Dr. Marty
nui L. Kingui teisių dakta
ro garbės laipsnį. Tai pir
ma katalikų aukštoji ■ mo
kykla pagerbusi d-rą King.

Priimdamas dovaną, Dr. 
King dar kartą pasisakė už 
pasaulinės taikos išlaiky
mą, prieš karą Vietname.

Beje, Dr. King yra Nobe
lio laureatas. Jis yra gavęs 
jau ir iš kitų aukštųjų mo
kyklų pagerbimų.

Kada JAV Kongresas 
baigs, sesiją? »' ■ ' i■ > i f , . ■ '

Washingtonas. — Niekas 
tikrai negali pasakyti, ka
da JAV Kongresas baigs 
dabartinę savo sesiją.

Senate tuoj bus imtasi 
svarstyti Taft-Hartley įsta
tymo skyriaus 14 (b) at
šaukimo klausimas. Val
džia nori, kad tas skirsnys 

(būtų atšauktas; tai skirs
nys, prieš kurį yra nusi
statęs visas JAV darbinin
kų judėjimas. Tai taip va
dinamas “teisės j darbą” 
skirsnys, nukreiptas prieš 
darbo unijas.

Senatorius E. M. Dirk- 
sen (respublikonas iš Illi- 
nojaus) sako: jei valdžia 
darys spaudimą, kad šis 
skirsnys būtų atšauktas, tai 
Dirksenas ir jo kolegos 'jį 
filibusterins, o tai reikš 
kalbas be gąlo ir be krašto.

Dar šią savaitę, spėjama, 
Senatas užgirš naują imi
gracijos įstatymą ir gal būt 
užgirs valdžios reikalavi
mą, kad būtų paskirta dau
giau kaip trys bilijonai do
lerių “užsieniui padėti.?

Stambiausia
Pabaltijyje

Kaunas, rugs. 18. — Pa
statytas naujas K. Požėlos 
spaustuvės korpusas. Da
bar montuotojai įrengia 
mašinas, gautas iš Vokieti
jos Damokratinės Respub
likos.

Naujosiose patalpose įsi
kurs iškiliosios ir ofsetinės 
spaudos skyriai, knygrišyk
la ir cinkografija. Spaustu
vės gamybinis plotas padi
dės tris kartus. Po rekon
strukcijos ši spaustuvė bus 
stambiausia Pabaltijyje.

Palyginti su 1939 metais; 
jos gamybinis pajėgumas 
išaugs 40 kartų. Per metus 
K. Požėlos vardo spaustuvė 
pagamins net 30 milijonų 
knygų.

A. Vaivutskas

Athenai. — Graikijoje su
daryta nauja; valdžia;

Lima, Peru. — Naujasis 
Peru respublikos užsienio 
reikalų ministras Jorge 
Vasquez ramina 
čiąją klasę, kad ji nenuo
gąstautų dėl partizanų 
veiksmų Ayabaca kalnuose. 
Girdi, tai “menkas reiški
nys.”

valdan-

Seoul, šiaurės Korėja. — 
JAV pareigūnai siūlo Šiau
šių dėl santykių su Japo
nija.

Vatikanas. — Katalikų 
bažny č i o s suvažiavimas, 
1,997 balsais prieš 224, pasi
sakė “už religijos laisvę”, 
t. yra, kad žmogus turi tei
sę, jei nori, “melstis prie 
dievo”, kaip jis norįs. Bet 
tai tik laikinas nutarimas; 
apie tai vėliau dar bus dis- 
kusuota.

Kuching, Malai z i j a . — 
Borneo valstijoje, Sarawa- 
ke, suimta 250 asmenų, ko
vojusių už liaudies reika
lus.

Komunistas - svarbaus 
komiteto pirmininkas

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos generalinės asamblė
jos 20-oji sesija vienbalsiai 
išrinko komunistą Politinio 
komiteto pirmininku. Juo 
yra Vengrijos delegatas į 
JTO Karoly Csątordy. .

Jungt. Tautų Politinis 
Komitetas — svarbiausias 
komitetas šioje organizaci-. 
joje, ir jis veikia tik laike 
Asamblėjos sesijų.

Tai pirmas kartas per 19 
metų, kad komunistas yra 
tokio svarbaus komiteto 
pirmininku.

Karačis. — Pakistanas 
numato didelį karą su In
dija.

<
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'Paliaubos dar ne taika
INDIJA IR PAKISTANAS pasidavė Jungtinių 

Tautų Saugumo Tarybos spaudimui ir sutiko nutraukti 
mūšius. Spaudimas pasidarė per daug didelis, kai Tary
ba vieningai pareikalavo paliaubų. Ypač daug reiškė 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos bendros pastan
gos sulaikyti šio karo plėtimą.

Turime paliaubas ir tuo džiaugiasi visas pasaulis. 
Įsiliepsnojęs karas tarp tokių didelių kraštų tuojau už
degtų kaimyniškus kraštus, negalėtų išlikti neįtraukta 
ir didžioji Kinija. 0 jeigu karo gaisras apimtų visą Azi
ją, kur garantija, kad jis netaptų pasauliniu karu? 
Taipgi nėra jokios garantijos, kad tokiame gaisre nepra
dėtų kalbėti branduoliniai ginklai. Štai kodėl nors laiki
nas mūšių nutraukimas yra sveikintinas nūdienėje tarp
tautinėje situacijoje reiškinys.

Bet ar jau tas reiškia, kad turime tarp Indijos ir 
Pakistano taiką? Nieko panašaus. Nė viena problema, 
dėl kurių karas buvo prasidėjęs, nėra išspręsta. Tą ypač 
storai pabrėžė Pakistano atstovas užsienio reikalų mi
nistras Z. A. Bhutto Saugumo Taryboje priimdamas jos 
reikalavimą dėl paliaubų.

Tarp Indijos ir Pakistano santykius nuodija neiš
spręstas Kašmiro krašto klausimas. Abidvi jį savinasi. 
Pakistanas norėtų, kad būtų palikta Kašmiro žmonėms 
plebiscitu (balsavimu) pasisakyti, kur jie nori priklausy
ti, Bet su tuo nesutinka Indija. Ji sako, kad Kašmiras 
visuomet buvo ir turi pasilikti Indijos dalimi, nepaisant 
jo gyventojų laikino pageidavimo.

Ar tie du požiūriai suderinami ? Ką gali padaryti 
Saugumo taryba ar kas kitas, kad šita “votis’ būtų už
gydyta? Viena ar kita pusė turi nusileisti, bet jos kol 
kas to padaryti nežada.

Netenka abejoti, kad abidvi pusės paliaubas panau
dos stiprinimui savo militarinių jėgų ir ruošimuisi at
naujinti karą.

O gal Saugumo Tarybai pavyks laike paliaubų suras
ti būdus suvelti Indiją ir Pakistaną į bendrą supratimą, 
jog šioje gadynėje bandymas militarine jėga išspręsti ne
sutikimus yra pavojingas žaidimas? Gal gi vieninga pa
saulio opinija laimės ir dabartines paliaubas pavers pa
stovia taika? Tiktai ateitis atsakys į šiuos klausimus.

JT Generalineje Asamblėjoje
PRAĖJUSĮ antradienį, rugsėjo 21 d., New Yorke 

atsidarė 20-ji Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesija. Joje nesimatė didžiųjų valstybių “galvų”. Sesija 
prasidėjo be didelio triukšmo. Mažai tebuvo ginčytasi dėl 
išrinkimo sesijai prezidento. Juo tapo Italijos užsienio 
reikalų ministras Amintore Fanfani.

Kokios prieš šitą sesiją svarbiausios problemos?
Sekretorius U Thant savo pranešime pasakė, kad 

prieš Jungtines Tautas ir prieš visą pasaulį šiandien sto
vi klausimas neleisti toliau branduoliniams ginklams plė
totis. Jo supratimu, tai svarbiausias klausimas.

Gal taip. Bet kaip tą plėtojimąsi sulaikyti, kaip jam 
užstoti kelią? Ženevoje ilgai tęsusios diskusijos Nusi
ginklavimo Komisijoje nedavė teigiamų rezultatų, nepri
vedė prie jokio susitarimo tuo reikalu. Viską nuodija, 
viskam skersai kelią stovi Jungtinių Valstijų vedamas 
Vietname karas. Tokia visų stebėtojų nuomonė. Gaila, 
kad sekr. U Thant nedavė konkretaus plano pašalinimui 
iš kelio į taiką to užtvaro.

Be to, kažin, ar begalirha kokiais nors tarp branduo
liniais ginklais apsiginklavusių kraštų susitarimais ne
leisti kitiems kraštams taip pat apsiginkluoti? Atomi- 
nių-branduolinių ginklų gaminimo procesai nebėra jokia 
paslaptis. Reikia tik lėšų. 0 jau dabar yra daug tokių ša
lių, apart Amerikos, Tarybų Sąjungos ir Anglijos bei 
Prancūzijos arba Kinijos, kurios, tikrai norėdamos, to
kių lėšų susirastų.

Atrodo, jog atsakymas tėra vienas: Visuotinis nusi
ginklavimas. Bet apie tai kuo mažiausia nūnai kalbama.

Taipgi šioje sesijoje vėl kils Kinijai sugrąžinimo 
Jungtinėse Tautose narystės teisių, išmetant iš jųxČiang 
Kai-šeko kliką, klausimas. Nors sakoma, kad sentimento 
už tokį žygį šioje sesijoje jau bus daugiau, negu praėju
sioje sesijoje buvo, bet yra nuomonė, kad Jungtinės 
Valstijos dar šitą kartą laimės ir Kinijai Jungtinių Tau
tų dury# pasiliks užtrenktos. Veikiausia taip ir atsitiks.

Kils, žinoma, daugiau įvairiausių problemų šioje se
sijoje. Vienas dalykas aiškus: nebekils asesmentų mokė
jimo klausimas ir bandymas atimti teisę tiems kraštams, 
kurie specialius asesmentus atsisako mokėti. Jungtinės 
Valstijos nusileido. Tai gerai. Tas padės Asamblėjos se
sijai užsiimti naudingais darbais, vietoje begalinių pavo
jingų diskusijų.

Q Aišku, kad mes esame gretose tų, kurie linki šitai 
Generalinės Asamblėjos sesijai sėkmės visuose jos žy
giuose išlaikyti ir sustiprinti pasaulinę taiką.

Kas ką rašo ir sako
KVAILA PASAKA APIE 
“IVANA” IR DĖDĘ SAMA

Brooklyn© pranc i š k o n ų 
laikraštis labai pasipiktinęs 
dabartiniais santykiais tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos. Dabartinė mū
sų vyriausybės politika 
“Jei tave muša Ivanas, ty
lėk... ” Tik pasiklausyki
me:

Tylėti apie sovietų piktus 
darbus, rodyti jiems nuolaidų, 
tikintis, kad jie bus paskatįn- 
ti tuo pat atsilyginti, — tokia 
strategija pastebima Ameri
kos politinėse direktyvose.

Vyriausybė imasi priemonių 
išvengti susidūrimo su Sovie
tų Rusija dėl pietų Vietnamo, 
—informuoja H. Tribūne rug
sėjo 19. Esą įsakyta neskelbti 
nieko apie Amerikos lėktuvus, 
kuriuos š. Vietname numuša 
Sovietų raketos. Sulaikomos 
žinios nuo visuomenės ir apie 
sovietinius laivus, kurie Tenki
no įlankoje ar Pietų Kinijos 
jūroje šnipinėjo Amerikos sep
tintojo laivyno laivus.

Tokis įsakymas išleistas — 
aiškina laikraštis — tam, kad 
Amerikos opinija nebūtų su
kelta prieš Sovietus. Jei žinios 
būtų paskelbtos, opinija imtų 
reikalauti sudaužyti sovietinių 
raketų bazes. O Amerika kon
flikto su Sovietais nenori. Tam 
ir reikia nuleisti tylos uždan
gą-

Jei taip iš tikrųjų būtų, 
santykiai tarp tų dviejų 
kraštų būtų kur kas geres
ni. Kiekvienas taikos ir žmo
niškumo mylėtojas nuošir
džiai sveikina tarp jų susi
kalbėjimą nors ir atskirais 
klausimais. Pav., nūnai 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos šioks toks koo- 
peravirfias Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje neleisti 
karui tarp Indijos ir Pakis
tano plėstis yra labai džiu
ginantis reiškinys. Kad Iva
nas Dėdę Šamą kur nors 
muštų, o pastarasis pats ty
lėtų ir lieptų kitiems tylėti, 
yra kvaila pasaka. Mūsų 
klerikalams iš “Draugo” ir 
“Darbininko” baisiai nepa
tinka vengimas konfliktų.

Sen ir ten pasidairius
PALŪŽO AR 
SUSIPRATO?

Kunigų dienraštis dejuoja, 
kad jau “palūžo irWashing- 
tonas.’’ Girdi:

Sulūžo ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių nusistatymas dėl 
prekybos su sovietų satelitais 
Europoje. Ilgai reikalą tyrinė
jus, nusistatyta bandyti didin
ti prekybą abipusiškos nau
dos pagrindu, tai yra, kad 
JAV ne tik iš ten pirktų, bet 
galėtų turėti rinką ir savo pre
kėms.

Pažymėtina, kad Washing- 
tonas tuo keliu ima eiti pasku
tinis — kiti Atlanto pakto 
partneriai jau senokai taip da
ro — jų prekyba su Rytų Eu
ropa jau labai plati.

Tai nepalūžo, bet susipra
to, kad prekyba su socialis
tiniais kraštais yra naudin
ga ir reikalinga Amerikos 
ekonomikai. Kvaila politika 
buvo tuos kraštus prekybi
niai boikotuoti.

Mums žinoma* kad galioje 
senovėje būdavo visokių 
liaudies pavergėjų ir išnau
dotojų, ir visuomet vykda
vo žiaurios kovos tarp pa
vergėjų ir iŠsilaisvi n t o j ų. 
Bet gal niekados tautų pa
vergė j ai, imperialistai, taip 
įtūžusiai, žvėriškai nešiau- 
tėdavo, kaip šiame dvide
šimtame amžiuje. Šiais lai
kais aukso karalijos milita- 
ristai peržengė visas žmo
niškumo ribas. Turtingo
sios klassė valdovai išsigi
mė.

UŽSIDARĖ MOKYKLA, 
NES NEBUVO MOKINIŲ

Clevelando “Dirvoje” 
(rugs. 17 d.) skaitome ko
respondenciją iš Rocheste
rio:

Sugrįžo seselės mokytojos į 
parapijas mokyti vaikus, tik 
negrįžta seselės pranciškietės 
Rochesterio Lietuvių parapi
jom Tylus vienuolyno pasta
tas, tyli stovi aukšta mokyk
la, lyg netikėdama, kad tikrai 
ji jau uždaryta? Mokykla lau
kia, kaip ir kiekvienais metais 
sugrįžtančio lietuviškos para
pijos jaunimo. Deja! Nekrykš
taus jaunimas šiais metais mo
kyklos kieme, nesigirdės jų 
juoko. Mokykla uždaryta ar
ba pati užsidarė, nes negauta 
mokytojų. O mokytojų negau
ta todėl, kad užsiregistravo 
mažiau kaip 70 mokinių.

Rochesterio lietuviams šis 
mokyklos uždarymas kainavo 
daug rūpesčio. Buvo daromi 
susirinkimai mokinių tėvų ir 
visos parapijos, vyko delegaci
ja pas mokyklų superintenden
tą, rašė ir skambino į Pitts
burgh© ir Putnomo vienuoly
nus, bet visos pastangos nuėjo 
veltui. Mokykla nepajėgė ati
daryti savo durų parapijos 
jaunimui. Tėvams dabar tenka 
vaikus leisti į viešas mokyklas, 
į aplinkines svetimtaučių pa
rapijas. ' ■*— > ■

Kas liečia bendrąjį moks
lą, bendrąją apšvietą, tai, 
aišku, tie vaikučiai gaus 
daug daugiau viešosiose mo
kyklose, negu parapijinėje 
mokykloje iš davatkų. Ma
tyt, dauguma tėvų, taip pra
dėjo galvoti ir nebeleido sa
vo vaikų į tą mokyklą.

MATOTE, KAIP JI 
“PAVERGTA”

Kaip ir kiti lietuvių tau
tos atplaišų laikraščiai, taip 
Bostono menševikų “Kelei
vis’’ turi įvedęs skyrelį “Iš 
pavergtos Lietuvos.’’ Ten 
talpinamos žinios dažnai už- '■ 
velkamos ant savo kurpalio 
ir išeina piktas tikrovės už- 
gožimas. Bet ne viską ir ne 
visada laikraščio redakto
riams pasiseka tas žinias 
aukštyn kojomis pastatyti. 
Pav., rugsėjo 22 d. laidoje 
skaitomė tokias žinių ant
raštes :

ii'

Vokietijoje” ’
“Muziejai rašytojų tėviš

kėse”
“Ketvirtai Cukraus fabri

kas Lietuvoje’* <
“Kompozitoriui A. Račiū

nui 60 metų” “
“Lietuviai geri sportinin

kai”
“ ‘Žalgirio’ irkluotojai Eu

ropos čempionai”
“Vilniaus irkluotojos lai

mėjo Europos čempionatą”
“16,000 studentų” (Kauno 

politechnikos institute.
(Lietuvių) “Studentųkon

certai Balkanuose”
, Tai matote, kaip toji mū
sų Lietuvėlė “pavergta.”

O gal “Keleivio” redakto
rius grįžta prie “dvasios 
šventos” ir pradės nors lai
kas nuo laiko nors krislelį 
ir tiesos apie savo gimtąjį 
kraštą savo skaitytojams 
numesti? Būtų džiugu...

SLA organe “Tėvynėje” 
sveikatos skyriaus vedėjas 
daktaras P. Zalatorius klai
dingai informuoja skaityto
jus. Rašydamas apie persi
valgymo kenksmin-gumą, 
įterpė ir Tarybų Lietuvą. 
Sako, nepriklausomos Lietu
vos laikais žmonėms maisto 
nestigdavo. Karo metais ir1 
po karo tekdavo pabadauti. 
O kaip dabar ten yra, sunku 
pasakyti, nes nuvažiuoti ir 
pamatyti, kaip ten žmonės 
gyvena, dar negalima.

Daktaras Zalatorius per 
akis meluoja! Jau keletas 
metų, kaip šimtai amerikie
čių, įvairių politinių nusi
statymų, lanko Lietuvą ir 
sugrįžę į JAV smulkmeniš
kai papasakoja Amerikos 
lietuviams apie Lietuvos 
žmonių būklę. Lietuvos 
žmonės nūnai geriau paval
gę ir pasirėdę, negu seniau 
buržuazinėje santvarkoje.

Ar dr. Zalatorius prašė

si ir atidėlioja reformų tei
kimo balsavimus, baugin- 
damasis prarasti savo dik
tatorišką autoritetą.

Taip pat ir šiemet Paulius 
Vl-asis katalikų bažnyčios 
šulų sąskrydyje vėl pasi
kvietė ir daugelio protes
tantų tikybos vyskupų, ban
dydamas juos apvienyti su 
katalikais^ Tačiau ir šį kar
tą jam nepavyko užkabinti 
protestantiškas žuveles ant 
savo meškerės. Sakoma, kad 
didžiausia kliūtis protes
tantų su katalikais apsivie- 
nijimui yra popiežiaus “ne
klaidingumo” dogma, nes 
protestantai esą daugiau 
įtikėję į amerikoniškąją 
laisvę ir šventojo rašto iš
siaiškinimą.

Man 
lankytis

(sostinėje Vilniuje ir pama
tyti. senovės gotiško sti
liaus įdomius pastatus, 
šventyklas ir kitokias ar
chitektų meninius paliki
mus. Tačiau pastaruoju 
laiku, bevartant Vilniuje

niekados neteko 
Tarybų Lietuvos

Lietuvių kultūros dienos; leidimo vykti į Lietuvą, jis 
kietojoje” ’ • nepasako(

Man atrodo, kad profesio
nalui taip ‘meluoti nedėra.

• 4 ' ■ >'
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Lietuvos, vaduoto jai ir vi
sokie veiksniai, dažnai var
toja žodžius “buvusi nepri
klausoma Lietuva.” Ar iš 
tikrųjų Lietuva kada nors 
buvo nepriklausoma? Ne, 
nebuvo. Lietuva priklausė 
dvarponiams, bankieriams, 
trumpai tariant — buržua
zijai. O dabar priklauso 
liaudžiai, tikriesiems šalies 
savininkams.

PIRMIAU PASIMELDŽIA, 
PASKUI PRASIKEIKIA

Bostone buvęs atsilankęs 
smetoninės pasiuntinybės 
patarėjas Washingtone Sta
sys Bačkis ir kalbėjęs “Tau
tos .šventės minėjime.’’ Ten 
jis labai smarkiai iškeikęs 
“maskolius.”

Įdomu tas, kad tos “iš
kilmės,” girdi, prasidėjo 
“pamaldomis šv. Petro baž
nyčioje.” Ten, aišku, buvo 
Bačkis ir karstai pasimeldė. 
Paskui, kaip išmanydamas, 
plūęf?) “maskolius.”

■ k

ŽMOGUS IR VANDUO
Mokslininkai apskaičiuo

ja, kad kiekvienas suaugęs 
žmogus per parą suvarto
ja 10 kvortų vandens. Dau
geliui atrodys neįtikinama, 
bet taip yra. Mes vande
nį vartojame ne vien ger
dami, maistą Valgydami, 
bet ir kvėpuodami.

išleidžiamo 1 a i k r a š t 
“Tėvynės Balso lapus# 
man atsiskleidė visa gra
žuolio Vilniaus panorama. 
Naujo stiliaus aukšti baltai 
nudažyti pastatai, plačios 
aikštės ir gatvės išpuoštos 
dekoratyviniais mede liais, 
gėlėmis ir įvairiais žalu
mynais. Tas visas miesto " 
grožis taip gyvai atvaiz
duotas puikiose fotonuo
traukose. Tos nuotraukos 
taip man į širdį įstrigo, kad 
aš savo mintimis išėjau “ 
pasivaikščioti po gražųjį 
Vilnių ir pasigėrėti savo 
gimtojo krašto sostine.

Vos tik pravedus “Medi
care,” teikimą medicinirags . 
pagalbos pensininkaiute, 
tuojau miestuose atsirado . 
falšyvų agentų, kurie, 
vaikščiodami po senelių na
mus, prisistatydavo jiems 
esą autorizuotais valdžios 
atstovais ir iš anksto ėmė 
apdraudos mokesčius. Sa
koma, kad daugelį senelių 
apgavikai nuskriaudė, pa- •" 
imdami iš jų po dešimtinę 
ir daugiau. ::

FBI ieško apgavikų.
Pregresas

Tik dabar iškyla aikštėn 
Lietuvos “vaduotojų” purvi
ni ir kvaili užmojai. Eina 
gandai, kad šių metų gegu
žės 15 d. veiksnių suruošta
me žygyje į Vašingtoną už
gynimui prezidento L. B. 
Johnsono karinės politikos 
Pietiniame Vietname ir ki
tur. .. jie norėjo paduoti 
prezidentui Johnsonui raš
tišką prašymą, kad jis pa
siųstų marinus į Lietuvą ir 
“išlaisvintų” ją iš “raudono
sios vergijos” ir atiduotų 
tvarkyti “vaduotojams.” Tik 
nelaimė buvo ta, kad išpro
tėję vaduotojai nė artyn ne
priėjo prie prezidento John
sono.

Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Mano šeima irigu jūsų tėvas gyveno JAV- 

aš labai norime emigruoti I ose bet kuriuo metu prjįš ... 
į JAV-es. Mes esame kvo-j jūsų gimimą.
tos laukimo sąraše jau ke- syklė yra taikoma visiems 
leri metai. Mes tikimės, kad asmenims, gimusiems užsie- 
kvotos eilė ateis už kelių nyje prieš 1934 m. gegužės 
mėnesių. Aš tik ką gavau1 
telegramą, kad mano moti- 
na, gyvenanti JAV-se, labai 
serga.-Labai norėčiau ją pa
matyti.- Jeigu ■ gausiu vizi
to riaus vizą motiną ąpian- 
kyti, ar- ūnano -ivardas ’busi 
išbrauktas iš 'kvotos dattkL 
mo sąrašo? v L-> ■ :-X

Atsakymas: Pagal Vals
tybės Departamento duotas 
taisykles bet“ kuris asmuo, 
kurio vardas yra kvotos lau
kimo sąraše gauti imigran
to vizai,( gali paduoti pra
šymą 1 nee migranto vizai 
gauti. Jeigu jis gali įtikin
ti konsulą, kad ketina lan
kytis JAV-ose tik laikinai, 
jam viza gali būti duota. 
JAV-se tačiau jūs turite bū
ti labai atsargus ir neieško
ti darbo, užsilikti ilgiau ne
gu jums buvo leista ar ki
taip prasižengti neemigran- 
to statusui. Neemigrantas, 
kuris tyčia prasižengia ne- 
emigranto statusui būdamas 
JaV-ose, bus išbrauktas iš 
kvotos laukimo sąrašo imi
granto vizai gauti.

Ta pati tai- ;

mėn. 24 d. Asmenys, gimę • 
užsienyje. 1934 m. gegužės 
mėn. 24 d. ar vėliau, kurių 
vienas ar> abu tėvai buvo A- 
merikos piliečiai, yra po ki* • • 
tu įstatymu.) Jiems yra tai* ,.J» 
komos skirtingos taisyklės,,, 
atsižvelgiant <į jų g i m i m o p t 
datą, ir ar vienas ar abu tė- ” 
vai buvo Amerikos pilie- 
čiais. • ; '

Klausimas: Esu gimęs Eu
ropoje 1890 m.‘ Mano tėvas 
tuo metu buvo Amerikos pi
lietis. Aš buvau atvežtas į 
J A V-as, kai man buvo 10 
metų amžiaus. Ar esu Ame
rikos pilietis, ar turiu na- 
tūralizuotis?'

Atsakymas: Jūs esate gi
męs Amerikos pilietis, jei-

Klausimas: Aš pamečiau 
savo pilietybės pažymėjimą 
ir norėčiau gauti kitą, Ką 
man reikia tuo reikalu ^ta
ryti ? t*

Atsakymas: Kad gauti * 
naują pilietybės pažymėji
mą, reikia išpildyti formą 
N-565 ir pateikti artimiau- . 
šiai nuo jūsų Imigracijos ir •• 
Natūralizacijos Tarnybai. . 
Jūs galite gauti šios formos 
kopiją iš šios įstaigos ar pa
rašant į JAV-ų Imigracijos • 
ir Natūralizacijos Tarnybą, _■ 
Washington, D. C. Turite 
pasiųsti išpildytą formą ir-- 
atitinkamas fotografijas sux. 
$5.00 mokesčiu. Ta pati for-: 
ma gali būti naudojama as-.. 
menų, pakeitusių savo pa- ; 
vardes po natūralizavimosi,.. 
kad gauti pažymėjimą su , 
nauja pavarde, vedybų met-- • 
rikai turi būti pasiųsti ša- ; 
lia formos. Jeigu pavąrflė.- 
buvo pakeista pagal teisSio j 
sprendinią, teismo įsakymo 
kopija turi būti prijungta. :v.

ACNS ?
Pastaruoju laiku įvairiuo

se pasaulio kraštuose kyla 
revoliucijų banga. Imperia
listų pavergtos tautos lais
vinami viena po kitos: Bet 
gal mums bus įdomiausia 
rėVoliucija šiuo metu, kilusi 
Vatikane, “neklaidingojo” 
popiežiaus Pauliaus VI sos
tinėje. Tą revoliuciją sukė
lė suvažiavę iš viso pasau
lio Romos katalikų vysku
pai ir kai kurie kardinolai. 
Jie griežtai pareikalavo iš 
diktatoriaus Pauliaus su
teikti jiems daugiau laisvės 
ir nepriklausomybės. Tačiau 
tie vyskupų reikalavimai ti
kybinių reformų popiežiui 
baisiai nepatiko. Jis rauko- Vilnius, Neries krantinė.

* i
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F. Etan&kis

Amerikos kultūra
Kultūros vaidmens ir jos; 

reikšmės klausimas pasta-1 
raišiais keleriais metais už
ėmė rimtą vietą diskusijose 
apie Amerikos ateitį ir ypač 
apie jos įtaką likusiam pa
sauliui. Jei Gebelsas, Hitle
rio ministras informacijos 
ir propagandos reikalams, 
išgirdęs žodį “kultu r a,” 
griebdavosi revolverio, tai 
Amerikoje, paminėjus žodį 
“kultūra,” priešingai, negu 
praeityje, kada jis paprastai 
biznieriui sukeklavo šypsulį, 
šiandien daugelyje aukštų 
sluoksnių traktuojamas la
bai mntai, ir dedamos dide
lės pastangos pakelti lygį, 
kokybę ir kiekybę tų žmo
giškosios sąmonės produk
tų, kuriuos mes paprastai 
vadiname dvasine kultūra.

Gebelsas bijojo .meno, nes 
negalima įsivaizduoti, kad 
menas nebūtų laisvas ir lais
vai neatspindėtų socialinės 
tikrovės. Laisvas menas ne
galėjo egzistuoti fašistinėje 
Vokietijoje.

Tačiau menas buržuazinė
je Amerikoje, nors ir nepa
smerktas sušaudyti, jau iš 
seno traktuojamas Ameri
kos gyvenime kaip posūnis. 
Tipiš&as amerikietis galvo
ja, ki|ip uždirbti pinigą. 
Biznieriai, visas kultūrinis 
jų skurdumas bei atsiliki
mas ir nustatinėjo standar
tus intelektualiniam Ameri
kos gyvenimui daugelį dau
gelį metų. Poetas buvo ne
vykėlis, nešiojąs ilgus plau
kus, avįs sandalais ir nesi- 
prausiąs — klounas, juok
darys, keistuolis. Kultūra— 
išglebėlių, ne vyrų, o mote
rų sritis. Daugių daugiau
sia tik koks finansinis ba
ronas, koks turtingas ban
kininkas iššniaukštė Euro
pą, ieškodamas paveikslų, 
drapiruočių, visokių meno 
kūrinių papuošti pasakiš
koms. prabangoms ir daž
nai beskonėms savo reziden
cijoms, kurias statėsi, kad 
pademonstruotų, koks esąs 
turtingas.

Bet šis tipiško amerikie
čio paveikslas šiandien kei
čiasi. Neseniai Rockefelle- 
rio fondo išleistoje studijo
je antrašte “Atlikimo me
nas: problemos ir perspek
tyvos,” senasis tipiškas 
amerikietis aprašomas ši
taip:

“Bet šis ankstesnysis ame
rikietis, labiau linkęs veikti 
ir statyti, o ne mąstyti, ti
kįs, kad pažanga pasiekia
ma beveik vien komercinė
mis priemonėmis, šiandieni
niame pasaulyje jau nebėra 
visuotinis idealas. Dar 
Džeimsas iš to šaipėsi, o tre
čiajame šio amžiaus dešimt- 
mefeje ištisa roman sis tų 
karta išjuokė tą ankstesnį 
amerikietį kur kas šiurkš- 
čiau. Mūsų dienomis dau
gelis linkę rimtai tuo abejo
ti. Kaip drįsta jis traktuoti 
pasaulį it “didžiulę mugę” 
.ir “gastroliuoti” po ją su to
kiu abejingu išdidumu, su
pirkinėdamas kultūrą, o ne 
ją kurdamas savo šalyje? 
Kaip amerikietis gali laiky- 

. ti kultūrą kvailu darkymu- 
si? Kur jo atsakomybės 
jausmas? Jo kilnios misi
jos supratimas? Nejaugi jis 
nesuvokia dvasios ir proto 
imperatyvų? Nejaugi jis 
nesupranta, kad istorija ga
lų gale vertins tautą ne pa- 
Wįos pasiektą materialinę 
gerovę, bet pagal kultūros 
laipsnį?”
' Šis reikšmingas pripaži
nimas ir kultūrinio neišma

nymo konstatavimas, nors 
padarytas, traktuojant dau
giausia praeitį, išplaukia ne 
iš kokio visu o m e n e i prie
kaištaujančio nežymaus kri
tiko, bet iš tos visuomenės | 
reikšmingiausios figūros —I 
iš Rockefellerių. Tačiau ky-1 
la rimtas kląusimas: kodėl ? j 
Kodėl šiandien Amerikoje 
taip susirūpinta kultūra, kad 
turtingiausios jėgos šioje 
nacijoje, kurios patys tur
tai ir jų sukaupimas neigia 
visus dvasios ir proto impe
ratyvus, pajuto reikalą kuo 
skubiausiai šito griebtis? 
Kodėl staiga kultūra pasi
darė tokia visuotinai svarbi 
valdančiosioms Amerikos jė
goms?

Ši pati studija, kuri duo
da atvirą apžvalgą, rodan
čią, kokioje padėtyje yra at
likimo menas' (muzika, ope
ra, drama, baletas) Ameri
koje ir kaip ją galima page
rinti, pareiškia:

“Po antrojo pasaulinio ka
ro švietimo klausimas iškilo 
į pirmą eilę ir 1952 metais 
įsteigta Finansinės paramos 
švietimui taryba pabrėžė biz-' 
nierių sluoksniams sparčiai Į 
augančias aukštesnio švieti-j 
mo reikmes — reikmes, ku-; 
rios, 19 57 metais paleidus! 
tarybinį Žemės palydovą, 
tapo tiesiog aliarmuojančio
mis.”

Todėl aišku, kad švieti
mas Amerikoje reikalingas 
ne išauklėti sąmoningesnį 
žmogų, bet atsiginti nuo 
grėsmės, kylančios iš socia
listinio pasaulio, kai ten 
1957 metais buvo paleistas 
tarybinis Žemės palydovas 
ir per tai paaiškėjo, kaip to
li nužengė socialistinis m oks- 
las ir kaip atsiliko iš tikrų
jų Amerikos švietimas.

Ši data iš esmės nužymė
jo didelį “skausmingą” A- 
merikos gyvenimo perkai
nojimą kiekvienu atžvilgiu, 
įskaitant ir kultūros sritį. 
Kada Tarybų Sąjurfga pa
siuntė kultūrines savo ko
vos pajėgas į Ameriką, 
ypač įspūdingai pasirodžiu
sias su Didžiojo teatro ba
letu, šis faktas Amerikos 
visuomenei ir valdančiajai 
Amerikos klasei padarė 
sprogusios bombos įspūdį. 
Mat, ištisoms kartoms buvo 
skiepijamas mitas, kad soci- 
a 1 i s t i n i s pasaulis, o ypač 
Tarybų Sąjunga, stokojanti 
šilkinių kojinių ir prancū
ziškų kvepalų, neįstengs su
kurti pasaulinės reikšmės 
kultūrinių vertybių, šiuo 
mitu, kaip ir visada esti su 
mitais, tikėjo ne tik papras
ti žmonės, kuriuos juo buvo 
norima apgauti, bet paga
liau ir tie, kurie visų pir
ma jį sukūrė. Bet visus—ir 
mito kūrėjus, ir jo aukas — 
šiurkščiai pažadino tikrovė, 
ne tik tarybinis Žemės pa
lydovas, bet ir socialistinių 
šalių kultūriniai veikėjai sa
vo aukštais laimėjimais ir 
tobulumu, kokius Amerika 
stebėjo paskutiniuosius ke- 
'letą metų.

Į šį naują iššūkį Ameri
kos pranašumui ir galiai ti
piškiausias atsakas buvo 
prezidentas Kenedis. Pats 
būdamas idealus vidutinės 
buržuazijos atstovas, inteli
gentiškas, kultūringas ame
rikietis — gražios išvaizdos, 
išsilavinęs, suprantąs meną 
ir vedęs gražią, skoningai 
besirėdančią žmoną, .— jis 
bematant, tapo “naujosios 
Amerikos” atstovu, kuris 
stengėsi statyti kultūrines 
vertybes aukščiau už milita-

są-

iš-

rines ir iš pat pagrindų 
transformuoti Amerikos 
voką pasaulio akyse.

Studijoje tatai šitaip 
dėstyta:

“Kada menas pasiekia už
sienį, kaip tat atsitinka vis 
didėjančiu mastu per kultū
rinius mainus, jis gali at
skleisti esminius ir kūrybi
nius jį sukūrusių šalių as
pektus. Menas gali apčiuo
piamai, nors ir tiksliai nepa-' 
sveriant, prisidėti prie di-! 
dėjančio tarptautinio supra
timo. Užjūrinės mūsų me
nininkų gastrolės irgi pade
da paneigti pažiūrą, kad 
Jungtinės Valstijos niekuo 
kitu nesusirūpinusios, tik 
materialinėmis vertybėmis.”

Vadinasi, štai kas opu. 
Ameriką skaudina kritika, 
kad jos civilizaciją formuo
ja ne kas kitas, kaip im
perialistai, pasiruošę mėty
ti bombas, drabstyti napal
mą ar iškelti jūrų pėstinin
kų dalinį kiekvienoje pasau
lio šalyje, kur kas nors gre
sia jų interesams, — ar tai 
būtų alavas, nafta, volfamas 
ar geležies rūda, — kuriuos 
reikia “ginti.” Amerika nori 
pasauliui pademons t r u o t i 
naują savo veidą — “veidą,” 
kurį sudarytų dainos, bale
tas, teatras, knygos,* filmai 
ir poetai. Po šiuo “veidu” 
jie ir toliau apiplėšinėtų pa
saulį ... tik akompanuojant 
muzikai.

Štai kodėl Amerikoje at
sirado susidomėjimas kul
tūra. Bet mes turime pa
klausti, kaipgi iš tikrųjų 
menas gyvuoja šiandieninė
je Amerikoje? Kokia tik
roji meno padėtis Ameri
kos kultūroje?

Šiuo tikslu vėl žvilgterki
me į studiją “Atlikimo me
nas.” Nors ši apžvalga, su
daryta Rockefellerio komi
sijos, apsiriboja, apžvelgda
ma tik teatro, baleto ir mu
zikos sritis Amerikoje, Ji 
gali pagrįstai nušviesti 
bendrą meno padėtį.

Šios studijos tikslas—įro
dyti Amerikos turtuoliams, 
korporacijų vadovams ir fi
nansiniams magnatams, kad 
jie privalo remti Amerikos 
meną, nes Amerika įžengė 
į naują fazę pasaulinėje 
arenoje ir jai reikalinga 
kultūrinių darbuotojų pagal
ba bei prama. Tačiau es
minga yrą tai, jog reika
laujama, kad menas liktų 
privatinėje, tai yra korpora
cijų, kontrolėje, kad atsako
mybė už kultūrą nepatektų 
į valstybės rankas, o liktų 
valdoma atskirų turtuolių, 
kurie dalytų menui remti 
lėšas per daugybę mokes
čiais neapdėtų fondų.

Bet biznieriai visada bu
vo priešiški menui, ir juos 
tenka įtikinti, kad menas 
ya naudingas, kad “jis ska
tina steigtis naujas firmas.” 

(Daugiau bus)

Mano Sveikinimas
Lietuvos ir Tarybų Sąjun

gos jungtuvių 25 metų si
dabrinio jubiliejaus šventės 
minėjimo proga aš norėčiau 
pasveikinti visus tuos, ku
rie per tą šventę ir po šven
tei aplankėte savo gimtinę 
šalį Tarybų Lietuvą. Pir
miausia sveikinu Rojų ir 
Ievutę Mizarus su Jūsų gar

bingo 70 metų jubiliejaus 
minėjimu ir nuo Lietuvos 
jums užsipelnytu garbingu 
rašytojo vardu. Mintimis 
spaudžiu jūsų dešines ir iš 
visos širdies linkiu, kad 
sveiki sulauktumėt ir dau
giau tokių garbingų minėji
mų ir kad dar kartą pajėg
tume! aplankyti tėvų žemę, 
gimtinį kaimelį ir gražiąją 
Merkinę.

Džiugu, kad ir iš mūsų 
gražaus miesto Detrojaus į 
Lietuvą nuskrido dvi kregž- 
dukės, adv. Stepanija Masy- į 
te ir jos mamytė. Garbė 
joms. Masytė patenkinta ke
lione, gražiai aprašė savo 
įspūdžius ir parvežė pati 
susukusi daug gražios Lie
tuvos filmų. Tai ji kada 
nors parodys tą gražią da
bartinę Lietuvą. Jeigu no
rės, tai galės pamatyti ir 

! tie neviernieji Tamošiai, ku
rie dar vis sako, kad Lietu
va su geležine uždanga. 
Nors ir neteisybė, bet man 
atrodo, kad nebūtų blogai 
turėti didelę apsaugą nuo 
audrų ir šturmingų vėjų.

Girdėjau ir tokią kalbą, 
kad 1963 metais Lietuvoje 
vieni žmonės Kalėdų šventė
je neturėję duonos. O dabar 
vienas amerikonas sugrįž
damas iš Lietuvos parvežė 
lietuviškos duonutės lauktu
vių.

Sveikinu Mildutę Stensle-

Akmuo Puntukas, kuriame iškalti Dariaus ir įGirėno atvaizdai.

MIAMI. FLA
Mūsų sueigos, parengimai, 

meninė veikla
Kaip kur lietuvių koloni

jos jau kalba apie sezono 
paskutinius piknikus, išva
žiavimus prie jūros ar žalių 
medžių pavėsio. Pas mus 
kiek kitaip, dar vis prakai
tuojame, bet mūs piknikai, 
išvažiavimai į parkus tik 
prasideda. Parkuose muzi
kinės programos irgi greit 
pradės savo veiklą.

Uraganas “Betsy”, kuris 
apdraskė pietinės Floridos 
medžius, priteršė mūsų 
“gatves, dar laukia valyto
jų — “šiūpelės ir šluotos”. 
Kai kur dar gatvių ir trafi- 
ko švie sos neatsteigtos. 
Nauja LSK pastatą (salę) 
ir “Betsy” nepajėgė ap
draskyti. Klubo parengi
mai darosi geresni ir skait- 
lingesni.

Sėkmingas gimtadienių 
paminėjimas

Seniau gimtadienius vy
rų, moterų arba motinų ir

riene, kuri nors pavargusi tėvų buvo mada minėti pri- 
kelionėje, bet linksmutė, 
kaip Lietuvos lakštutė, lai
kė rankoje lietuvišką puo
duką ir jame geltoną alutį. 
Sveikinu Marytę Baltulio- 
nytę už didelį pasiaukojimą 
aprašyme tokių ilgų kelio
nės įspūdžių po Lietuvą. 
Skaitydama tik pasijutau, 
kad džiaugsmo ašara nukri
to. Nuoširdų lietuvišką 
ačiū siunčiu Marytei. Ačiū 
“Laisvės” redakcijai, kad 
patalpino. Linkiu jai iš vi
sos širdies, kad dar ji kartą 
nuskristų į tą mūsų gimti
nę šalį .aplankyti savo my
limas seseles ir visas gimi
nėles ir tą banguojantį gra
žų Nemunėlį.

Baigdama šį laiškelį noriu 
nuo širdies palinkėti Petro
nėlei Kuchkai, kuri sirgda
ma aplankė Lietuvą, o su
grįžusi pasidavė į ligoninę. 
Linkiu, kad ji greitai su- 
sveiktų ir linksma sugrįžtų 
į savo namelius.

Anna Norkienė 
Detroit, Mich.

vatiniai, šeimos ratelvje. 
Pas mus gimtadienių minė
jimai tampa socialėmis ir 
kultūrinėmis sueigomis. Čia 
jau įeina kultūarinės kal
bos, meninė programa ir 
nauda organizacijai. Tokį 
gimtadienių paminėji m ą 
turėjome sekmadienį, rug
sėjo 19 d. Žinoma, kiekvie
nam geram tikslui reikia 
sumanumo, geros 
vos. Ir čia darbas 
num as buvo LSK 
—Mrs. M. Koch.

Mūsų Marytė suorgani
zavo visas moteris (pridėjo 
ir savo Joną), kurių šį mė
nesį pripuola gimtadieniai. 
Tad prie gėlėmis papuošto 
garbės stalo gimtadienių 
jubiliatais buvo: J o n as 
Koch, Mrs. Ragis, Mrs. M. 
Clee (buvusi Balzarienė), 
Miss B. White, Mrs. M. Ga
brėnas, Mrs.
Mrs. B. Zavis.

Apie šimtas 
rinko pietauti 
jubiliates. Bet

iniciaty- 
ir suma- 
veikėjos

J. Stankus,

svečių susi- 
ir pagerbti 

maisto lėšas

sudėjo pači o s jubiliatės. 
Prie to dar prisidėjo su vi
sokiais skanėsiais Marytė' 
Paukštaitienė, May Gabrė- 
nienė, o gal ir kitos. Socia- 
lis klubas laukia ir daugiau 
tokių gimtadienių.

Aidą choras, vadovybėje 
Jono Veličkos, gražiai su
dainavo gimtadienio dainą. 
O mūsų solistės, Elenėlė 
Mikitienė gražiai atliko 
“Vos tik mėnulis” ir Gabrė- 
nienė sudainavo gražią dai
ną angliškai. Choras baigė 
muzikalę programą su dai
nele “Kada noriu, verkiu” 
Gal kad atsiteisti už gra
žias dainas, dar Mrs. M. 
Koch pridavė chorui $11 
dovanų nuo garbės stalo.

Tai ko dar trūksta? Sve
čių ir klubo vardu reikia 
tarti gimtadienių jubilia
tėms didelis ačiū! Be,t neži
nia kodėl tos brangios jubi
liatės, nei viena iš jų, nebu- 

|vo pakviestos tarti keletą 
žodžių savo svečiams. O 
mes laukėme iš jų ne tik 
dovanų, bet ir žodžių.

Apie moteris, kurios pa
gamino ir aptarnavo mus 
pietumis, netenka šiam ko
respondentui ką nors pasa
kyti. Jų visų vardai 
nėra jam žinomi. Jums vi
soms didelis ačiū.

LLD 75 kuopos veikla
Literatūros kuopos kul

tūrinės veiklos programa 
lyra plati. Pasitarimai ir 
planai eina, kaip daugiau 
išplatinti anglų kalbą kny
gą: “Lithuania — Past and 
Present”. Kiekvienas kuo
pos narys gali išplatinti ke
letą knygų tarp savo vai
kų, dukrų ir anūkų. Kiek
vienas turime ir pažįstamų, 
kurie skaito anglų kalba. 
Tegul sužino mūsų vaikai, 
kas buvo ir kas yra ta mū
sų gimtoji Lietuva.

Artimiausias LLD kuo
pos parengimas jau visai 
arti — spalio 6 dieną. Šia
me parengime ruošia m a 
meninė ir kultūrinė progra
ma. Dalyvaus Aido choras 
ir kiti dainininkai. Šiame 
parengime mes paminėsime

Mūsų dienos
Pasaka virsta tikrove, 
Lenkiam svajones drąsias, 
Partija, stojus vadovu, 
Įkvepia liaudies mases. 
Mokame motinai žemei 
Ranką iš erdvių ištiest. 
Kas mūsų širdį neramią 
Šiandien atšaldyt gales? 
Gal dar nėra tokio ledo. 
Siunta atomo tarnai.
Tautos jiems antrankius deda— 
Dažyti pakaks kruvinai 
Rankas žmonijos krauju. 
Ne, mes neleisim žudyti 
šimtus gyvybių naujų.
Mūsų širdis nusilydė 
Iš milijonų širdžių, 
šaukia mus tolimi skrydžiai 
Ligi sidabrinių žvaigždžių, 
šiandien sparnų mums pavydi 
Dešimtys amžių didžių.

Elvyra PiHcaUskaite

Dobilų lauke
Vidurdienio kaitra. ..
Lėtai brendu
Per dobilyną lyg per upę, šiltą, gerą,
O mano šnervės godžiai — net už du — 
Medaus ir tylumos,
Ir saulės kvapą geria.

Ir man atrodo, kad mana būtis 
Ištirpsta palengva
Ir tyliai susilieja
Su tuo lauku, kur saulė ir pietys 
Gyvybės šilumą,
Kvapus, bites pasėjo...

O mano akys merkias nuo šviesos,
Nuo mielo svaigulio
Ir vasaros dosnumo,
Kuris į veidą man - ‘
Ilgai ilgai alsuos,
Net kai išskirs mus laikas ir atstumai.
* Eugenijus Matuzevičius

120 metų nuo gimtadienio 
Lietuvos rašytojos Žemai
tės. Kas taip vaizdžiai, taip 
gražiai aprašė Liet u v o s 
vargo bernelius ir merge
les, jei ne Julija Žemaitė. 
Dalyvaukime visi ir kitus 
raginkime dalyvauti spalio 
6-tos parengime.

Vėliau ateina kuopos 
ruošiamas bazaras ir kitos 
kultūrinės sukaktys. Mūsų 
programoje yra “Anykščių 
šilelio ’ autorius Ant. Bara
nauskas ; Abe Linkolnas, 
kuris žuvo kovoje už žmo
nių laisvę, šiais metais su
kanka 20 metų nuo mirties 
tos talentingosios poetės 
Salomėjos Nėries. Nepra
leisime ir LLD 50 metų su
kaktį. ;

Ramstis

Berkeley, CaL
Spalio 15 ir 16 dienos

Vietnamo Dienos Komi
tetas (Vietnam Day Com
mittee) atsišaukia į visos 
apylinkės žmones, kad sto
tų į tūkstantinę demonstra
ciją reikalavimui, kad ka
ras Vietname būtų baigtas 
ne ginklu, bet susitarimu.

Spalio 15 d. bus prakal
bos Kalifornijos Universi
teto kieme. Tęsis visą die
ną. Vyriausias kalbėtojas 
bus Yale Universiteto pro
fesorius Stoughton Lynd ir 
keli kiti žymūs visuomeni
ninkai, rašytojai, švietėjai.

Šeštadienį spalio 16 d., iš 
ryto iki pietų taip pat bus 
prakalbos toje pačioje vie
toje, o pietų laiku minios 
žmo n i ų demonstratyviai 
maršuos Berkeley ir Oak- 
lando gatvėmis prie Oak- 
lande esamo Oakland Army 
Terminal, iš kurio didžiu
moje vežami kareiviai ir 
amunicija į Vietnamą, čia 
bus išreikšta žmonių nepa
klusnumas (disobedience) 
karo tęsimui Vietname ir 
pareikalavimas, kad vietoje 
karo būtų susitarta ir taika 
įkūnyta Vietname.

Tomis dienomis tokios 
demonstracijos įvyks dau
gelyje didžiųjų miestų viso
je šalyje ir visame pasauly
je.

Numatoma, kad spalio 15 
ir 16 dienos pasiliks įrašy
tos į istorijos lapus visiems 
laikams. Jos bus žinomos 
kaip dienos, kuriomis prasi
dėjo pasaulio žmonijos pir
mas išstojimas prieš karą 
Vietname ir prieš kitus pa
sirodančius karus.

i Rep.
Į ----------------------------I

1 New Haven, Conn
“Laisvės” vajaus darbą 

■ pradėjo Jonas Petkus. Nors 
;dar nėra pilnai pasveikęs, 
bet vaju n stojo ir sakė, kad 
turi gerų pasekmių. Būtų 
gerai, kad visi LLD kuopos 
nariai stotume Jonui pagal
bon. 1

Agota Bagdonas, gyve
nanti Midd-Town, Conn., iš
vyko pas savo dukrą Mild
red Solger į Miami, Fla. Ža
da pabūti ten apie porą mė
nesių. Žinau, aplankys savo 
draugus, pirmiau gyvenu
sius Connecticut valstijoje.

__ >
Radau vietos dienraštyje 

“Register” žinutę, kad Mo
nika Gaškienė, gyvenanti 
Vilniuje, turinti 118 metų 
amžiaus, pirmą kartą savo 
gyvenime lankėsi pas gydy
toją. Ji skundėsi, kad pra
dedanti prarasti girdėjimą.

* -

New Haveno draugams 
gera žinutė. Hartfordo pro
gresyviai rengia pietus spa
lio mėnesio pabaigoje. Bū
tų gerai skaitlingai ten da
lyvauti iš New Haveno. At
simokėkime už hartfordie- 
čių gerus darbus, atliktus 
New Havene.

J. Kunca

PIRMASIS NAFTOS 
ŠULINYS

1859 metų rugpjūčio 27 
dieną buvo pragręžtas pir
masis naftos šulinys. Tą 
atliko pulkin i n k a s E. L. 
Drake, netoli Titusville kai
melio, Pennsylvania valsti
joje.

Pirmasis naftos šulinys 
buvo tik 70 pėdų gylio. 
Pradžioje gaudavo po 8 
bačkas, o vėliau 20 bačkų 
naftos per dieną.
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APIE DIDĮJĮ RAŠYTOJA, KURIS AMŽINAI JAUNAS
Kaip vyšnių žiedlapis pa-| ypatingų, į nieką pasaulyje

dengtas baltuoja šio nebe- 
jauno vyro garbanos. Rus-
varne, nuo saulės įdegusia
me veide ir kaktoje įsirėžė 
pailgos raukšlės. Tik po nu
blukusiais antakiais paslėp
tose akyse švyti liepsnelės. 
Bet pamėginkite Ašchabade 
kam nors pasakyti, kad 
Berdy Kerbabajevas nebe
jaunas žmogus! Apjuoks, 
nors visiems žinoma, kad 
turkmėnų rašytojas pernai 
atšventė savo septyniasde
šimtmetį.

Daugiau kaip 40 metų 
prabėgo nuo tos dienos, kai 
vos tik susikūrusiame laik
raštyje “Turkmenistan” bu
vo išspausdinti pirmieji B. 
Kerbabajevo eilėraščiai. 
Turkmėnijoje jį vadina 
“turkmėnų literatūros se
niūnu.” Jo knygos praėjo 
visus laiko nuotolius. Pa
vyzdžiui, romanas “Lemtin
gasis žingsnis” išverstas į 
12 kalbų. Knyga parašyta 
daugiau, kaip prieš 20 metų, 
bet ji ir dabar viena labiau
siai skaitomų Turkmėnijoje 
knygų.

“Lemtingasis žingsnis” 
yra pirmasis realistinis ro
manas turkmėnų literatūro
je. Knyga apima pilietinio 
karo ir Spalio revoliucijos 
Turkmėnijoje laikotarpį, 
parašyta pasiremiant turtin
ga gyvenimo medžiaga, re
voliuciniais įvykiais. Tedže- 
ne, rašytojo gimtinėje,—ku
riuos pats turėjo progos 
jaunystėje stebėti.

Kita rašytojo knyga “Ne- 
bit-Dagas” yra pirmasis 
turkmėnų literatūroje ro
manas iš darbininkų klasės 
gyvenimo. Čia pasakojama 
apie Turkmėnijos naftinin
kų kūrybinius ieškojimus, 
apie kovų ne tik už naujus 
naftos klodus, bet ir už nau
jąjį žmogų, apie naujus 
tarpus a v i o santykius. B. 
Kerbabajevo romane — he
rojai su įdomiomis biografi
jomis, žmonės su polėkiais 
ir su įdomiais likimais.

Rašytojai turi pažinti 
žmones

Sena, gera draugystė sie
ja rašytoją su naftininkais. 
B. Kerbabajevas yra plačiai 
ir mielai Turkmėnijoje 
skaitomas “Turkmėniškosios

nepanašią vietą, kur tave 
ir apima ypatingas jausmas.

Kalbamės su B. Kerbaje- 
vu apie jo paskutinį darbą 
—turkmėnų literatūros žur
nale “Sovet edebijaty,”—ku
riame pasakojama apie pir
mojo Turkmėnijos socialis
tinės respublikos Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmi
ninko K. Atabajevo gyveni
mą ir darbus. '

—Mano kartos žmonėms 
teko laimė pažinti šitą nuo
stabų žmogų, bendrauti su 
juo. Tai buvo labai išsilavi
nęs, didelių organizacinių 
gabumų ir plataus akiračio 
veikėjas. Gyvenime tai bu
vo labai kuklus, geras, pa
prastas žmogus, visada 
jautrus kitiems. Jo gyvybė 
nutrūko ne laiku. Bet pri
siminimai apie jį neišblėso 
žmonių širdyse,—kalba ra
šytojas.

Jie svajojo apie šviesią 
ateitį

Taip jau neretai pasitai
ko rašytojo “laboratorijo
je,” kad dar nespėjai visko 
popieriuje išdėstyti, kuo 
sklidina tavo širdis, o į ta
vo darbo kabineto duris jau 
beldžiasi, dažniausiai dargi 
nepasibeldę braunasi ir įsi
veržia kaip viesulas tavo 
būsimos knygos herojai.

Dar trisdešimtaisiais me
tais B. Gerbabajevas sukū
rė poemą “Amu Darja,” 
kurios veikėjai svajojo apie 
tai, kad kada nors sraunin- 
goji Amu Darja pasuks sa
vo vandenis į dykumą — ir 
smėlynai pavirs palaimin
gomis oazėmis. Ir, štai, da
bar, po daugelio metų, išsi
pildė rašytojo svajonė — 
audringoji upė nesuvaldo
mai veržiasi savo putotais 
vandenimis per dykumą, 
įnirtingai skina sau kelią 
pro aukštas smėlio kopas— 
barchanus.

Lietuvių bičiulis
Ar gali rašytojas tokiu 

metu tylėti? Svajonės išsi
pildymas sužadina, kursto 
kūrėjo polėkį, pripildo dė
kingumo žmonėms besotę 
žmogaus kūrėjo širdį. Jo 
naujojo romano, kurį jis

yra įpusėjęs — veikėjai — 
Karakumų kanalo statyto
jai.

Berdy Kerbajevas yra di
delis lietuvių literatūros bi
čiulis. Jis yra lankęsis Vil
niuje. Miestas, susitikimas 
su Tarybų Lietuvos darbi
ninkais, inteligentija, kūry
biniais darbuotojais yra pa
likę šiltus prisiminimus 
jam.

Jis gerai pažįstamas su 
rašytojais A. Venclova, E. 
Mieželaičiu, K. Korsaku, J. 
Šimkum, J. Pale ekiu, J. 
Marcinkevičium, T. Tilvy
čiu. ofZ

Aš gi, savo ruožtu, ne 
tik perduodu seniausia j am 
turkėmnų rašytojui didžiau
sią pluoštą linkėjimų nuo 
visų šių draugų, bet ir įtei
kiu jam neseniai “Vagos” 
išleistą jo knygą vaikams 
“Linksmieji broliai.” Jis, 
pasirodo, net nežinojo, kad 
čia jau jo antroji apysaka 
išversta į lietuvių kalbą. 
Rašytojas maloniai nuste
bintas, bet dar daugiau ap
sidžiaugia, kai sužino, kad 
turkmėnų rašytojo G. Much- 
tarovo pjesę plačiai statė 
mūsų dramos rateliai, kad 
neseniai “Vaga” išleido V. 
Džumajevo knygą “Karava
ną lydi žvaigždės,” kad lie
tuviškai prabilo K. Seitlie- 
vas, B. Seitakovas, A. Ko- 
vusonas, A. Chidovas.

Ir pats patyriau
—Pekaliaukite po Turk

men! ją, įsitikinsite, kiek 
draugų — gerų, nuoširdžių 
bičiulių turi lietuvių litera
tūra, lietuvių rašytojai, — 
šiltai kalbėjo B. Kerbabaje
vas, o po gauruotais, žils
vais antakių puslankiais 
smagiai šypsojosi juodos, 
iškalbingos akys.

Išvažinėjau visą Turkmė
niją. Susitikau su daugeliu 
žmonių — su darbininkais, 
kolūkiečiais, rašytojais, mo
kytojais, bibliotekininkais. 
Įsitikinau, kad nesuklydo 
“turkmėnų literatūros se
niūnas” taip sakydamas. 
Trykšta gaivusis tautų drau
gystės šaltinis. Gyvuoja ir 
auga į visas puses lietuvių 
ir turkmėnų literatūrų drau
gystė.

Turkmėnai savo gimtąja

kalba gali pasiskaityti J. 
Janonio, E. Mieželaičio, A. 
Venclovos, J. Paleckio, A. 
Žukausko eilėraščių. M. 
Sluckio ir V. Žilinskaitės 
novelių. J. Dovydaičio ap
sakymų ištisa knyga yra iš
ėjusi.

Pakely į Karakumus, vie
name atšiauriama aule užė
jau į klubą-skaityklą. Pa
prašiau man paduoti lietu
vių rašytojų knygų. Kaip 
mat, gavau net kelias mūsų 
rašytojų knygas. .0 skaityk
los vedėja, — dailaus vei
duko, vainiku sudėtomis ap
link galvą storomis, žvil
gančiomis juodomis kaso
mis, virš kurių uždėta bliz
ganti, į karūnėlę panaši raš
tuota kepuraitė. . Įsikalbė
jome. Taip, ir jų skaityklo
je paklausa lietuvių rašyto
jų knygom didelė. Ji labai 
apgailestavo, kad turkmė- 
niškai nėra išėjęs “žmo
gus.”

—O juk kartais sunku at
siginti nuo žmonių. Paklau
sa šiai kygai nemaža...

Prisiminiau šitą pokalbį 
neužilgo apsilankęs turkmė
nų literatūrinio žurnalo “So
vet edebijaty” redakcijoje. 
Matyt, ankstyvas buvo bib
liotekininkės kartėlis. Čia 
dirba poetas Kerimas Kur- 
banepesovas, didelis, šiltas 
lietuvių poezijos bičiulis. Jis 
man atkišo dar dažais te
bekvepiantį, vos tik išėjusį 
iš spaudos žurnalo numerį 
su E. Mieželaičio poemos 
“Žmogus” ištraukomis.

— Atseit, poema jau iš
versta? — vos slėpdamas 
savo jausmus, klausiu.

-Ji jau ištisai išversta!
Dar viena gera, maloni 

pažintis su žmogum, kuris 
man giliai krito į širdį... 
Tai jaunas poetas Saparmu- 
radas Obesberdijevas — ne 
tik Mieželaičio “Žmogaus,” 
bet ir didžiulio mūsų poeto 
eilėraščių pluošto vertėjas į 
turkmėnų kalbą. Apie šitą 
žmogų galima pasakyti daug 
gerų, šiltų žodžių. Tai, lyg 
ir koks mūsų poezijos “at
stovas” Turkmėnijoje, ne
nuilstamas lietuvių poezijos 
vakarų ir laidų per radiją 
ir televiziją organizatorius,

didelis lietuvių literatūros 
propaguotojas.

Dar vienas įdomus pokal
bis — apie turkmėnų litera
tūros klasiko Machtumku- 
lio poeziją... ir Lietuvą — 
įvyko turkmėnų literatūros 
institute. Apipylęs mane vi
sa kruša klausimų apie pro
fesorių K. Korsaką, apie 
lietuvių literatūros istori
jos leidimą ir kt., instituto 
direktorius akademikas A. 
Karijevas man įteikė insti
tuto rinkinį apie Machtum- 
kulį su... kitų mokslo dar
bų tarpe išspausdintu rašy
tojo Aleksandro Baužos 
straipsniu apie didįjį turk
mėnų poezijos pradininką. 
Žinoma, tai buvo man malo
ni staigmena. Bet ir aš ge
rokai pradžiuginau gerbia
mąjį draugą akademiką... 
perskaitydamas jam prieš 
keletą metų “Biržiečių žo
dyje” užtiktą jauno biržie
čių • poeto eilėraštį, skirtą 
turkmėnų dainiaus atmini
mui.

Jo linkėjimai
—Tarybų Lietuvos dvide

šimt penktosios metinės — 
didelė šventė ne tik lietuvių 
tautai, bet ir mums, ir vi
siems tarybiniams žmonėms, 
—karštai susijaudinęs kal
ba stipriai spausdamas man 
delną Berdy Kerbabajevas. 
—Aš labai norėčiau pasvei
kinti, palinkėti geriausių 
pasiekimų gyvenime ir dar
be Tarybų Lietuvos žmo
nėms, kurie man šiandien 
yra artimi, mieli, brangūs. 
Broliai ir sesės!

Tokie jau, matyti, yra ta
rybinio žmogaus širdies 
ypatumai, kad joje sutelpa 
kitų žmonių, visų tarybinių 
tautų žmonių džiaugsmai.

Kilsteliu akis į rašytoją. 
Jo akyse švysčioja judrios, 
tokios raiškios ugnelės—tai 
jo širdies būsenos atspin
džiai. Negaliu šiuo metu at
sigėrėti šiuo tiesiu, balta, 
kaip obelis, galva žmogum. 
Koks jis dabar jaunas, re
gis, net raukšlės kaktoje su- 
siglostė.

Ašchebadas

LLD 6-tos apskrities 
konferencija

Lietuvių Litertūros Drau
gijos Vl-osios apskrities 
konferencija įvyks spalio 17 
d., 12 vai., lietuvių Vytauto 
klubo salėje, 339 E. 4th St, 
Chester, Pa.

Delegatai būkite laiku, 
nes turėsime užbaigti laiku. 
Po konferencijos, 4-ą vai., 
turėsime vakarienę, kurią 
pagamins ir patarnaus A. 
Zalner, kuri yra pasižymė
jusi didžiausių banketų su
rengimu. Atsilankiusieji ne
būsite suvilti.

Kviečiame gerus apylinkės- 
kaimynus atsilankyti į šį 
iškilmingą mūsų parengimą." 
Savo atsilankymu paremsite 
spaudą, nes visas pelnas yra 
skiriamas spaudai. Taipgi 
prisidėsite prie Draugijos 
auksinio jubiliejaus paminė
jimo. Literaūros Draugija 
labai daug prisidėjo prie A- 
merikos lietuvių progreso 
pakėlimo.

Taipgi turėsime nedidelę 
programą užbaigus vaka
rienę.

Kviečiame visus iš arti ir 
toli būti šiame parengime.

Komisijos narys
A. Lipčius

Cleveland, OfiiJ ’
Vieša padėka

Rugsėjo 7 G. LDS klube 
Moterų klubo komisija su 
draugų pagalba padarė man 
susveikimo pramogą.

Ačiū klubui, draugams ir 
draugėms už tokį nuoširdu
mą ir malonumą, kurį man’ 
suteikėte, už lankymą ligo
ninėje ir namie, už laiškus' 
ir atvirutes- už dovanas ir 
pinigus, iš kurių skiriu, 
“Laisvei” ir “Vilniai” po $5.

Jūsų nuoširdumas pasiliks 
mano širdyje ilgai.

‘ Draugiškai,
B. Mikalajūnienė \ - - - .- - -—j 

Brockton, Mak I
Knapp Shoe kompanijos, 

darbininkai, apie penketą 
savaičių išstreikavę, jau 
pradeda grįžti darban. Taip 
praneša unijos prezidentas 
L. Ellershaw. Sako, ims lai
ko, kol pilnai pradės dirbti.

Atrodo, kad darbininkai 
nieko nelaimėjo, kad nenori 
grįžti į svarbesnius darbus.

Knapp Shoe kompanija 
čia turi dvi dirbtuves—vie-f 
ną Montelloje, kitą—Brock- 
tone. Pirmiau per abi dirb
tuves dirbo apie 7 šimtus 
darbininkų. Ten dirbo ne
mažai ir lietuvių.

George ShirSaitis■■ X—
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poemos” autorius. Šios poe
mos visi veikėjai yra nafti
ninkai. Rašytojas būdavo 
dažnas svečias naftininkų 
gyvenvietėse, asme n i š k a i 
pažįstamas su daugelio dar
bo įžymūnų. Jis atidžiai se
ka jų gamybinius laimėji
mus, domisi kiekviena naf
tos gavybos naujove. O vis 
dėlto, kai sumanė parašyti 
romaną apie tuos žmones, 
kuriuos, atrodo, gerai paži
nojo... net ištisiems trims 
metams atsikėlė gyventi į 
“naftininkų sostinę” — Ne- 
bit-Dagą.

—Ar tai buvo būtina? — 
paklausiau jo.

—Būtina, — atsiliepė B. 
Kerbabajevas.— Kaipgi ki
taip pasiekti, kad tai, ką pa
rašai, butų jau savaime gy
venimas. Iš išorinės pažin
ties su medžiaga — nesu
kursi tikroviškos knygos, 
padedančios žmogui gyven
ti, dirbti, geriau pažinti sa
ve.

Su didele meile rašytojas 
aprašo ne tik savo veikėjus, 
bet ir pačią “naf t i n i n k ų 
sostinę.” Rodos, rašytojas 
tyra, jaunatviška meile įsi- 

' mylėjęs Nebit-Dagą, “Šią

Rankos
Pakelk akis,
Pažvelk į melsvą aukštį,
Kur toliuose,
Virš debesų,
Lyg paukšte
Praskrieja raketa,
Saulėj sužvilgusi, greita, 
Ir į Menulį šauna...

Ar tu matai,
Kaip nuo žalių pakrančių Nemuno,
Pastoliuose paskendusio Kauno,
Laidais sruvena kraujas
Per mūsų žemę
Į gyvenimą ?..
Prie Nemuno išaušo rytas naujas — 
Dainuoja mūsų Mieželaitis.
Jo dainos per pasaulį aidi...
Draugystės liepsnoje įkaitęs
Sruvena kraujas,
Įskėlęs ugnį ir įžiebęs Šviesą
Pabudusiuos namuos.
Lietuviai šviesą pavadino laime.
Ji brolių didvyrių ant rankų atnešta, 
Jinai— šventa.

Tegul pamato ji 
Veltėdžio veidą slogų, 
Tegul pamato tie, 
Kurie įskelti ugnį moka 
Ir saulę sukuria delnais pūslėtais. ..— 
Koks menkas tu, 
Jeigu bijai pažvelgt į priekį, 
Akis pakelti...
Tegul pasako tau: 
—Gana, veltėdi, 
Paliki šventą duonos riekę, 
Nes rankos tos, 
Kurios tik duonos siekia

• L 

Ir darbo kratos— 
Netikros rankos, 
Jos — veltėdės.

Tikrosios rankos — dirba. 
Juk tam ir duotos rankos, 
žmogiškos rankos virpa 
Jei gėdą nešti tenka, 
žmogiškos rankos myli, 
Suardo kraupią tylą, 
Pasiekdamos žvaigždes, 
Mėnulio veidą.— 
Laivus ir raketas 
Į kosmosą paleidžia...

Pakelk rankas,
Jei tau akis pakelt sunku,
Jei tu pažvelgti į saulę negali.— 
Tegul rankas pamato liaudis, 
Darbščioji liaudis, 
Kurios valia,
Darbais, 
širdim drąsia 
Mūs žemėj sukurta šviesa...

O tavo rankos.
Kokios tavo ankos?

Pakelk akis,
Ištiesk rankas,
Tegul visi pamato jas!
Visi, - — - f -Tp-rr |

Visi,
Visi... A

Jonas Lapašinskaft

Baltimore, Md.
Rugsėjo 20 d. LLD 25 kuo

pa surengė pietus Petro ir 
Katriutės sode, Annapolis 
Junction. Parengimas ge
rai pavyko. Svečiai ir vieš
nios draugiškai ir linksmai 
klabėdami e si ir vaišinda
miesi skaniais valgiais sma
giai laiką praleidome.

Suvažiavę į parką sužino
jome ir nemalonią žinią, 
kad Petro Kuprio sveikata 
yra silpnoje padėtyje. Lin
kime jam greitai ligą nuga
lėti.

Pavakarėje atvažiavo Juo
zas ir. P a u 1 i n a Mikuckiai.. 
Pauliną seniai buvome ma
tę. Ji pergyveno sunkią 
operaciją, ilgai išbuvo ligo
ninėje. Malonu buvo ją ma
tyti gražiai sveikstant. Lin
kiu jai pilnai pasveikti.

Kita svarbi pareiga mums, 
LLD nariams, tai Vl-osios 
apskrities konferencija spa
lio 17 d. Chesteryj, Pa. Jau, 
dabar turime rūpintis pa
siuntimu skaitlingos delega
cijos, o ir įeros atstovybės 
į banketą. Po konferencijos 
sesijų, kaip žinoma, būna 
šaunus banketas A. Lip- 
Čiaus ir kitų Vl-osios ap
skrities darbuotojų rūpes
čiu. P. Paserskis

LITHUANIA
Past and Present

I
Supažindinkite savo vaikus, anūkus ir kitus savo 
artimus Amerikoje augusius su savo senąja tėvyne. 
Patarkite jiems įsigyti arba nupirkite jiems knygą.

Lithuania Past and Present
Knyga iš 188 puslapių. Kaina $2.00

TURINYS
Part I: LITHUANIA’S PAST

Who Are the Lithuanians?
Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division of Lithuania
Strengthening of the State
Growth of Serfdom
Economic and Political Decline of Lithuania 
Decline of Feudalism
Lithuanian Culture in the Feudal Era
Abolition of Serfdom

The Uprising of 1863
Growth of Capitalism in Lithuania
Spread of Revoliutionary Ideas 
Revolution of 1905-1907 
From 1907-1914

Lithuania During the First World
Soviet Government in Lithuania
Establishment of the Bourgeois Government 
Fascist Putsch 
Years of Struggle
Smetona Regime and Hitlerite Germany
A Great Change
Short-Lived Peace and Progress
Struggle and Liberation

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
Industrial Development
Building Homes for the People
Agriculture •
Health of the People
Where the Wealth Comes From
Education
Science
Books and Libraries
Literature
Culture in Lithuania Today 
Trade Unions of Lithuania 
Lithuania Today

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

War

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
81.
82.
Nereikia jokios agitacijos, pats turinys pasako, 
kaip svarbi yra ši knyga ir reiaklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duodame dideles nuolaidas.

Kurie ims 10 knygų ar daugiau, gaus už •<* 
pusę kainos, būtent už $1.00.

Užsakymus kartu su mokesčiu siųskite: \ '
A T O T n

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417
■4

H
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. ‘WORCESTER, MASS
P. Jelskių išleistuvių ban

ketas pavyko gerai. Daug 
svečių iš plačios apylinkės 
dalyvavo, tarp kurių buvo 
ir. iš Hartfordo atvažiavę 
Jelskiam palinkėti laimingos 
kelionės ir įsikurti naujam 
gyvenimui Floridoje.

P. Jelskiai yra šios kolo
nijos seni gyventojai ir pa
žangių organizacijų nariai 
ir stambesnėmis aukomis 
rėmėjai. Užsib a i g u s pie
tums, dabartinis Olympia 
Parko gaspadorius J. Pet- 
kūnas palinkėjo visų pažan
gių organizacijų vardu lai
mingas kelionės į Floridą.

seseris. Lietuvos žmonės 
myli Amerikos lietuvių 
spaudą ir nori jos gauti.

Worcesteris rengiasi va
žiuoti į Lawrencaus Maple 
parke pikniką kuris įvyks 
spalio 3 d. Net savo paren
gimą atšaukė, kuris turėjo 
įvykti tą pačią dieną.

Iki pasimatymo Maple 
parke.

Jaskevičius

Valrico, Fla.
Atžymėta vedybine 

sukaktis
Lietuviškame kaim e I y j e 

prie Lee gatvės įvyko jauki 
staigmena. Rugpiūčio 19 d. 
Petras ir Ona Klimai šau
ktai atžymėjo savo 55-meti
nę vedybų sukaktį gražioje 
Pr. Mockapetrio sodyboje. 
Daug draugų Klimų draugų 

Rugsėjo 13 d. mirė Anelė ir kaimynų praleido popietę 
(Bakanauskienė), pokalbiais ir klausėsi iš St.

jo ilgokai, bet įdomiai apie 
tai, kas ten Liepos dienomis 
dėjosi, ir apie tai, ką jis 
matė Tarybų Lietuvoje. 
Visi pobūvio dalyviai labai 
atidžiai J. Krasnicko kalbos 
klausėsi ir jam dėkojo už 
puikų pranešimą.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

MALE and FEMALE

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

EASTON, PA

j TAILORS. 5 yrs. exp. Perform
■ by hand and machine. The more 

difficult tasks in the making of 
ready to wear sui(s and top coats.

‘ E. G. basting, felling, joining linings, 
• setting sleeves, collars, making 
j pockets, etc., and other related du

ties as required.
PAT GAT CLOTHES CORP.

[ 2200 Arch St., 77th fl.
: (77-80)

PLUMBER
Suburban jobbing shop, 
guaranteed yearly job 

for right man. 
Call TU. 4-1703.

Evening or Sunday call TU. 7-3050.
(77-80)

CLEVELAND, OHIO
C. L. Moterų klubas nu

tarė laikyti sekamą savo 
susirinkimą spalio 14 d. 
Bus pietūs, o po pietų—žai
dimai su dovanomis.

Komisija rūpestingai ruo
šiasi, kad patenkintų visus 
dalyvius, ir ji kviečia visus 
atsilankyti. Pobūvis bus 
LDS Klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Rugsėjo 7 d. įvyko gra
žūs B. Mikalajūnienės pie
tūs klubelyje. Daug svečių 
atsilankė palinkėti jai ge
riausios sveikatos.

Abakan 
sulaukusi 69 metų amžiaus.

Anelė, po tėvais Kaupai
tė, gimė ir augo Krakių pa
rapijoj, Lietuvoje. Atvyko 
į Ameriką 1914 m. ir apsi
gyveno Phillipsburge, N. J. 
Vėliau persikėlė į Easton, 
Pa. Vyrui mirus, gyveno

Petersburgo atvykusių dai
nos mylėtojų grupės dainų, 
parinktų šiam įvykiui. Visi 
šiltai sveikino jubiliatus, 
dainininkus ir jų vadovę A- 
delę Pakalniškienę už jubili
atų ir svečių palinksminimą. 
Su šiuo linksmu įvykiu su-

Moterų susirin k i m a s 
ir 

O sekančiame

LLD 11 kuopos susirinki
mas įvyko rugsėjo 13 dieną. 
Oras pasitaikė blogas, lietus 
sulaikė tūlus narius nuo da
lyvavimo susirinkime. Nors 
susirinkimas buvo neskait
lingas, bet nutarimų ateičiai 
padaryta gerų.

Nutarta surengti senų 
daiktų išpardavimą spalio 

' mėnesio pabaigoje. Kas tu
rite panešiotų jums nereika
lingų drabužių, atvežkite 
pas L. Ausiejienę, 99 Pro
vidence St. arba pas Žitkų,
29 Endicott St. Mes viską, taipgi buvo skaitlingas, 
priimame — nuo adatos iki | geri pietūs.
piano — ir turime pirkėjų, susirinkime nusitarė turėti 
Pasflhaudokite šia proga: 
kasoms nereikalinga, jū
sų namuose, atvežkite į 
aukščiau nurodytas vietas.

Taipgi nutarta pasveikinti 
LLD 50 metų jubiliejinę su
kaktį su $25. Taipgi paau
kota $25 sveturgimių gyni
mui, prieš kuriuos yra už
vestos deportacijos bylos.

žaidimų popietę.
Moterų Ęlubo pirmininkė 

A. Paltonienė pranešė, kad 
draugė Kubilienė prašė ap
lankyti jos vyrą, sergantį 
apie 15-ką metų. Jis, sako, 
skundžiasi, kad guli ligonio 
lovoje taip ilgai, o jo nieks 
neaplanko. Kam laikas lei
džia, prašomi ligonę aplan-

“Vilnies” vajaus reikalais 
rūpinasi M. Sukackienė.

“Laisvės” vajininkas bus 
J. Jaskevičius.

Rugpiūčio 28 d. įvyko 
gražus lauktuvių banketas. 
Tai buvo sutikimas draugo 
Juliaus Krasnicko, kuris la- 

Per šiuos vajininkus galėsi- bai gražiai papasakojo apie
teatnaujinti “Vilnį”, “Lais- Tarybų Lietuvą, ir apie ju- 
vę” ir “Liaudies Balsą” ir biliejinę šventę — Dainų ir 
užrayti laikraščius savo gi-' Šokių šventę—kuri taip 
minams Lietuvoje. Tai bū- stebuklingai gražiai buvo 
tų įgausi kalėdinė dovana, pravesta Vilniuje.
kuri lankytų jūsų brolius Julius Krasnickas kalbė-

UŽUOJAUTA

Ella Norkiene
Mirė Stoughton, Mass.

Liūdime netekę mūsų brangios ir mylimos 
tetos. Liūdesio valandoj, reiškiame užuojautą 
jos šeimai—Mike Norkui, vyrui; Bertha Jacobs, 
Anna Karszes ir juodviejų šeimoms.

Aldona Grabauskienė ir šeima 
Suzanna Kazokytė

—Frackville, Pa. x

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Millerienei
Liūdime netekę mūsų mylimos, kartu su mumis 

dirbusios mūsų judėjime, brangios Viktorijos. 
Reiškiame užuojautą jos sesutei ir svainiui—Bro
nei ir Vaiteriui Keršuliams—ir visiems jos idėjos 

draugams.

viena. Kai sveikata ėjo silp- puolė O. Klimienės gimta- 
nyn, apsigyveno pas duktė- diėnis, tai sudainuota “Hap- 
rį, 729 Jackson St. Sunkiai PY Birthday.”
apsirgusią nuvežė ligoni- Norisi suminėti tolimes-
nėn ir ten mirė Liko liū- nius svečius ir artimuosius, 
desyje sūnus F. Abakan, 
duktė Stela Dapkos ir bro
lis F. Kaupas Lietuvoje.

Rugsėjo 16 d. Anelė buvo 
laisvai palaidota Eastono 
tarptautinėse kapinėse gre
ta savo vyro, mirusio 1958 
m. liepos 4 d.

Anelė skaitė “Laisvę”, 
priklausė A.L.C. klubui ir 
kitoms organizacijoms.

Ilsėkis amžinai.
L. Tilwick

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 12 d. įvyko Mo

terų Klubo susirinkimas. 
Daug draugių dalyva v o. 
Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, buvo skaitytas laiš
kas nuo Women Strike for 
Peace, prašant pagalbos

Matėsi Klimų duktė Mrs. J. 
Paulmier iš Brockton, 
Mass.; A. Bečienė, J. Su- 
wack, Ig. Urbonas ir K. A- 
leksynas iš Miamio; J. ir O. 
Valinčiai iš Anna Maria; R. 
ir C. Rukai, M. Klišius ir 
A. Pakalniškienė iš Clear- 
waterio; iš St. Petersburgo 
daugiausia. Mockapetrio so
delis buvo prisipildęs gra
žiai nusiteikusiais žmonė
mis.

Buvo pasiruošta jubiliatus 
apdovanoti, bet jie griežtai 
atsisakė nuo dovanų. Daly
viai nusprendė nors su men
ka dovana per spaudą palin
kėti jubiliatam sulaukti 75- 
metinės vedybų sukakties ir 
laimingo gyvenimo.

Prisidėjo prie sveikinimo 
šie: J. ir E. Sholunai $1.50;

rengimui masinio mitingo P° V*
spalio 10 d. Nutarta paau
koti 25 dol.

Nutarta surengti LLD i 
110-tos ir 50-tos kuopų pie
tus spalio 24 d., sekmadie
nį. R. Barauskas parsivežė 
iš Lietuvos daug nuotrau
kų, gražių slankiojamų pa
veikslų, kuriuos jis LL

A. Puišiai, J. ir J. White, J. 
ir E; Davidoniai, M. Lidei- 

įkienė, V; Repečka, P. J. 
Į Pučkorius, Rožė Samulio- 
nienė, J. ir P. Blaškiai, J. ir 
S. Jukniai, J. ir P. Stanči- 
kai, A. Kavaliauskas, J. Vil
kelis, J. Waitt, J. ir A. Kel- 

žada ly> Roy .ir C.h* Rukai> J- \r 
parodyti šiame parengime. Žukai, J. ir O. Greblikai,

Philadelphia, Pa.
Pas dd. Čiurlius Patten- 

burge rengtas piknikas ir 
pietūs rugsėjo 12 d. gražiai 
pavyko. Svečių dalyvavo 
daug. Nors oras buvo nešil
tas ir lietus grasino iš pat 
ryto, bet tik apie 3 v. po 
pietų pradėjo lynoti. Lietus 
nebesutrukdė smagaus pa
simatymo su draugais. Mū- 

| su pasimatymai būna reti, o 
I su kai kuriais pasimatome 
gal tik syki per metus.

Frank ir aš buvome suta
rę kelyje pas čiurlius pir
ma sustoti pas Ramanaus
kus Sellersvilėj. Ryto 8 vai. 
ten užėję, Ramanauskienės 
jau neradom namie, M. P. 
mus pasitiko ir paaiškino, 
kad Broniutę ištiko nelai
mė—ji vištidėj paslydo, ir 
virsdama susilaužė ranką, 
išvykus pas gydytoją.

Nežiūrint šios skaudžios 
nelaimės, grįžus iš gydyto
jo, nešina suraišiotą ran
ką, ji vis vien pietų atvyko 
su Bekampiu iš Avalon, ku
ris juos pakeliui į Čiurlius 
aplankė, taipgi su eastonie- 
te Katiniene, kurią jie susi
ieškojo kaip kelio žinovę.

Iki kito kur nors sma
gaus susitikimo! Būkite vi
si

DRYWALL TAPERS 
and 

FINISHERS .
Work available Philadelphia 

and New Jersey areas.
Call bet. 8 AM & 5:30 PM.

EL. 6-8330.
(77-83)

BAKER
Experiened bench hand. 

Danish and sweet dough.
Day work.
Apply at— 

650 E. Erie Ave.
(74-78)

---------------------------#------

IRON WORKER
Experienced in welding, brake and 

shear work.
Steady employment.

9030 State Road.
(74-80)

Cross

WOODWORKER
cut for rip saw operator.

Experienced 
on wood parlor frames.
Apply—1631 S. Water St.

(77-78)

BAKERS HELPER
Doughnut frying and cake icing. 

5 day week.
Time and half after 40 hours.

Fringe benefits. LEE WALKER, 
5910 Crescent Blvd., Pennsauken, 

N. J. Suburban Bakery. (76-81)

TREE MEN

Experienced climbers wanted.
Steady work for good men.

Call MO. 4-3200
(77-83)

CARPENTERS
Experienced men 

for complete form work. 
Apply Field Office— 
McCloskey & co. 

Scotts Lane & Henry Ave.
(72-77)

sveiki!
P. Walantiene

WELDERS
Heliarc. Must be experienced on lite 
gauge stainless steel 
kitchen equipment. Plenty
time. Apply ORIGINAL 
MFG., 919 N. 5th St.

commercial 
of over- 
METAL

(77-78)

OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOGUE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal

(70-76)
MOLDING MACHINE OPERATOR 

Injection molding.
Familiar with all thermoplastics.

(Overtime) 9—5.
DI. 3-6511.

(77-81)

STORM WINDOWS
Experienced Glazers & Processors 

for storm window factory. Male or 
Female. May apply at 1909 E. Ha
ger t Street. GA. 5-7373.

(76-77)

MACHINE SHOP LAYOUT & 
SET-UP MEN. Must be able to lay
out from blueprints and set-up ma
chines. Must work to close toleran
ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP., 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.
' (70-76)

ENGINEER

Grade "A” License.
11 P. M. to 7 A. M.

Call
FRED CONRAD CE. 6-8200.

(76-84)

Visus prašome dalyvauti. 
Paremti šį svarbų parengi
mą ir pamatyti, kaip Lietu
voje viskas progresuoja, 
kokie namai gražūs ir kaip 
jaunuoliai ir suaugę links
minasi, dainuoja ir šoka, ir 
kokie draugiški visi žmo
nės.

Lietuvoje niekas nepeikia 
liaudiškos valdžios, nes, sa
ko, — kasdien mes einam į 
geresnį gyvenimą.

Nepraleiskite šios progos.

. Spalio 17 d. Gedimino 
draugystė rengia piet u s 
kaip 1:30 dieną. Visi1 drau
gijos nariai ir ne nariai 
maloniai kviečiami daly
vauti.

“Laisvės” vajus praside
da su pirma diena spalio. 
Visi prašomi atsinaujinti 
laikraštį ir, kiek galite, jį 
finansiniai paremti.

L. Bekešiene
X

J. ir M. Judžentai, Ch. ir A. 
Sholunai, V. ir E. Valley, J. 
ir A. Stukai, K. Aleksynas, 
Mrs. J. Paulmier ir sūnus; 
po 50 centų: A. Pakalniškie
nė, A. Bečienė, Leo Valan
čius, Anna Straukas, Pr. 
Mockapetris, Ig. Urbonas, 
A. Walen, G. Bernotas, Ag
nes Pike, M. Lideikis, J. Su- 
wack, J. Walen ir M. Klišie- 
nė.

N. Lenigan dovanojo ska
nėstų, keletas kitų taip pat 
atvežė skanėstų. Rodos, 
Paulina Blaškienė daugiau
sia darbavosi maisto gami
nime.

Varde draugų Klimų ir 
Mockapetrio už sukvietimą 
svečių ir kurie kuo nors pri
sidėjo prie sudarymo šios 
taip sėkmingos sukakties 
didžiai dėkui.

New Haven, Conn.
f

Padėka
Noriu tarti padėkos žodį 

draugams ir draugėms, ku
rie mane lankė būnant ligo
ninėje. Tariu širdingai ačiū 
už atvirukus, kurių gavau 
daug iš arti ir toli, kurie 
mane suramino sunkioje li
goje. Kadangi nepajėgiu 
kiekvienam asmeniškai pa
dėkoti, tai dėkoju visiems 
kartu per “Laisvę.”

J. Petkus

JOURNEYMEN
Die Cast Die Makers. Boring Mill 

Operator.

Keller Operator 
Deckel. Operator 

Radio Drill Operator
Only men exp. in building die cast 

dies or plastic . molds need apply. 
REBMANN PRODUCTS CORP., 
12265 Dixie Ave., Detroit, Mich.

313-538-6666. (76-78)

SEWING
Machine repair & warehouse man. 

Steady income.
World wide company.

" M Benefits. • ■
Phone Mrs. Maiatesta. WA. 5-5024.

(74-79)

PLUMBERS. Mechanics & helpers. 
Must have experience on new work. 

TT„T nrnc o r u • + v. ! Steady work & good wages, paid for 
HELPERS. Some fabrication shop < ]egai holidays and vacation. Apply

experience required. Familiar with all 
types of air tools, grinding, sand
ing, etc. $2.52 per hr. Fringe bene
fits. Long range program. Apply in 
person, shop supt., Mill Rd. off 
Penna. Ave., Oreland, Pa. ACME 
PROCESS EQUIPMENT CO. CA. 
4-1222. (77-79)

ready for work. 7:30 A. M. Farm 
House, opposite water tower, Rt. 70, 
Marlton, N. J., or call after 6 P. M..

609-RO. 7-2086 or DA. 9-4478.
(74-80)

A

Vikutis

BECOME A MECHANIC
AIRCRAFT & ENGINE 

Courses Includes
• Ignition-Carburetion
• Jet & Turbo Jet
• Engine Overhaul
• Welding-Electricity
• Sheet Metal Work
• Hydraulics

IMMEDIATE ..
ENROLLMENT

★ Theory & Practical Work 
Day & Evening Classes
Write For Free Catalogue
Quaker City School

Aeronautics 
2565" Grays Ferry Ave. KI- 5-7518

(25th & Christian)

BOILER MAKERS. Operate plate 
rools, shears, punch , presses, brake, 
etc., all around exp. In medium to 
heavy fabrication. Excellent pay. 
Fringe benefits. Long range em
ployment. Apply in person. Shop 
Supt. Mill Road, off Penna. Ave., 
Oreland, Pa. ACME PROCESS 
EQUIPMENT CO. CA. 4-1222.

(77-79)

MEN WANTED
Set-up man — Lead man, press 
die and machinery. Metal fab
rication.
Set-up man — press die and 
machinery tube bending exper. 
Working foreman. High school 
grad, with mechanical back
ground.
Maintenance man. Salaries 
commensurate with experience.

' All year round employment.
Apply at

FINKEL
OUTDOOR PRODUCTS, INC.

141 Lanza Ave., Garfield, N. J.
(77-79)

AUTO PAINTER & HELPER.Top 
/'

wages, A-l working conditions and 

fringe benefits. Call 275-9841, vicini

ty Norristown, Pa.
(76-82)

(i)

(i)

(i)

d)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
norą fitambeMne auka paremk

LAWRENCE, MASS.
KALAKUTIENOS PIETUS

Rengia LLD 37 kp. ir LDS 125 kp. 
Dėl “Laisvės“ Rudeninio Fondo

G. ir E. Slesser
S. Vaineikis
A. ir H. Pagiegalai
E. ir J. Stroliai

A. Dish
K. Morkūnas
A. Uogentas

Sekmadienį, Spalio-Oct. 3 d.
MAPLE PARKE

METHUEN, MASS.
Pietus bus duodami 1:30 vai. dieną

Kviečiame visus spaudos mylėtojus-rėmejus da
lyvauti vietinius ir iš apylinkės.

—Rengimo Komisija

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, spalio 4 
d., o LDS 67 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lio 7 d. Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakare.

Prašome narius dalyavuti susi
rinkimuose, nes jau ateina žiemos 
sezonas, yra daug reikalų, kuriuos 
turime apsvarstyti. “Vilnies” ir 
"Laisvės” vajai ir kiti reikalai.

George Shimaitiš (76-77) 
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas bus 
laikomas šeštadienį, Spalio-October 
2 dieną, 2 vai. popiet, visiems žino
moje vietoje.

Visi nariai prašomi dalyvauti, tu
rėsime daug reikalų aptarti. 6-osios 
apskrities konferencija šaukiama 
spalio 17d. Turėsime išrinkti dele
gatus.

Šiemet LLD suėjo 50 metų nuo 
jos įsikūrimo. Turėsime ką nors su
rengti 50 metų jubiliejui atžymėti. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti.

Kuopos komitetas (77-78)

PLASTIC SHOP 
needs man with fabricating expe
rience. Capable of running presses. 

Fair rate for fair man.
Call afaer 1 P. M. PI. 4*3225 

for appointment.
(77-78)

PLUMBERS. Mechanics only. Exp. 
on garden type apts. Steady em
ployment. $3.50* per hour, plus full 
life insurance, accident, wkly income 
& hospitalization benefits. Call fot 
appointment 609-966-5616.

(77-86)

REFRIGERATION SERVICE MAN 
Ftilly experienced in domestic re
frigerators. Steady employment, 
Union benefits. Call CE. 6-3400 for 
interview.

(77-80)

HAND BASTERS 
for men’s sport coat shop. Baste 

linings. Permanent employment. 
Good wages. Report td JOSEPH 

COHEN, 7th fl., 220 Arch St. 
PAT GAT CLOTHES CORP.

(77-80)

CUTTER

Experienced on custom draperies.

Call OR. 3-8173 or OR. 3-6461.

(76-77)

HOUSEMAN
Plain cook, live in. 4 adults. 

Recent references.
ME. 9-1114 or ME. 9-0456 z

(76-80)

EXPERIENCED CARPET 
INSTALLER

Good pay. Steady Work.
ADAM T. GIEMZA

Custom Carpet Service
WI. 5-1816

(76-78)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER

COOKING, companion to woman.
Preferably able to drive a car.

Intelligent person. 5 day Week.
Call CU. 9-7800 dr LI. 8-5881

» (77-81)

WOMAN

Experienced in Jewish, Hungarian 
German choking atid baking.

To work in KdShet Catering kitchen.
Call DA. 4-0890. 9-5 PM.

(77-78)

• housekeeper

Live in, private room and bath.
General duties. Good salary. , 

Must be experienced, with references.
Call MR. MATTEL WA. 5-2382.

(77*791
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Laiskas is Tarybų Lietuvos
Brangus mano svainuti ir 
Mieloji sesuo!

Visą mėnesį buvau Su
valkijoje. Kiek pavažinėjau 
ir daugiausia dirbau pas 
seseris prie šieno valymų. 
Oras buvo neblogas, vėsus, 
protarpiais su lietum,, bet 
pašarus išdžiovinom gerai.

Seserys visos dar sveikos 
ir neblogai gyvena, turi 
paukščių ir gyvulių. Daug 
dirba kolūkiuos ir namuo
se. Dabar tokios sąlygos, 
dykaujančių nieks nepaken
čia. Nedirbsi, nevalgysi. O 
kolūkinis gyvenimas žy
miai pagerėjo.

Atėjo laukiamoji šventė, 
Lietuvos T.S.R. 25 metų su
kaktis, jubiliejus. Dainų 
šventė ir visuotinė šventė. 
Parodos, iškilmės. Dirbsim 
ir švęsim. Liepos 17 dieną 
iš Vilkaviškio išvažiavau j 
Vilnių ir sustojau Kaune, 
čia radau tik gautus svai
nio ir Zabeliukės bendrą 
laišką. Dėkoju judv i e m 
abiem! Tai buvo laukiamas 
ir jaudinantis, išmintingas 
ir vertingas laiškas. Ir taip 
pat didelis laiškas nuo Jono 
Bikulčiaus, kuris labai pla
čiai aprašo savo priepuolį, 
jo aplinkybes ir jųdviejų 
abiejų ligų visą istoriją. 
Ačiū jam už tai. Jonas jau 
pasveiko tik susilaiko nuo 
didelio vaikščiojimo. Tai aš 
jam ir jums patariu vaikš
čioti pasiremiant lazdele, 
tai nekada nepervarginti 
nestiprią širdį. Su lazdele 
(smarkiai nebėgiosi) eiti 
pataria gydytojai. Nėra ko 
skubėti į kapus, nes žemėje 
gyventi taip gražu.

Ko pirmiausiai r e i ki a 
žmogui ?

Duonos, oro ir vandens. 
Tiesa, ne vien duona žmo
gus gyveni. Džiaugsmo, lai
mės, įvairumo žmogui rei
kia. Na ir truputėlį meilės. 
Ir be jos nėra tikro gyveni
mo. Žmogus turi gyventi 
pilnu gyvenimu. Palyginant 
žmogaus gyvenimas toks 
neilgas. Laikas bėga grei
tai. Ir žmogaus energija nė
ra nebeišsenkanti. Tai rei
kia mylėti gyvenimą, mylė
ti žmones kol plazda širdis 
krūtinėje. Kol jausmai 
karšti. Štai, stebiu su at
sidėjimu mūsų Ramutės gy
venimą. Su kokia meile ir 
atsidavimu ji mokosi savo 
sunkaus šokių meno. Kai 
žiūri į šią puikią baleto šo
kėją solistę ir čia Kaune, ir 
ten Vilniuje atrodo vienas 
malonumas. Bet pabandyk 
tu taip pašokti ir dar šok
damas šypsotis visą laiką, 
kaip ji. Kiek metų dirbo ji 
su tokiu užsidegimu, pamė
gimu šio darbo ir kiek rei
kėjo prakaito išlieti kol tai 
pasiekė. Dabar tūkstančiai 
žiūrovų ploja — reiškia pa
garbą, susižavėjimą, gėrisi 
kiekvienu judesiu ir sveiki- 
kina su gėlėmis.

Aš Vilniuje su dideliu 
malonumu sutinku šią dai
nų ir džiaugsmo šventę, 
Lietuvos TSR 25 metų su
kaktį. Dalinuos tais savo 
įspūdžiais ir su jumis, nors 
žinau, kad jums dabar ne 
tai rūpi, ir jaučiu jūsų ligos 
skausmą ir sunkumus. Gi
liai atjaučiu jus.

Šioji puiki šventė tęsiasi 
10 dienų. Joje dalyvauja 
šimtai tūkstančių mūsų 
žmonių, dešimtys tūkstan
čių dainininkų, šokėjų, mu
zikų ir kitokių menininkų. 
Tūkstančiai svečių iš visų 
respublikų TSRS ir užsie
nio šalių, jų tarpe daugiau 

. šimto turistų lietuvių iš 
’ USA, Kanados ir Anglijos, 
i. Meno meistrai, darbo 
žmonių ir vyriausybių at- 

; stovai. Maskvos vyriausy- 
į bė apdovanojo Lietuvą už 
Į ekoniminius, k u Itūrinius, 
! meno ir mokslo atsiekimus 
aukščia u s i u apdovanoji
mu — Lenino ordinu.

Dainų šventė tęsėsi ke- 
1 lias dienas—32,000 daini- 
' ninku, 6,000 šokėjų, 2,000 
muzikantų. Dainininkų tar
pe ir jūsų garbingo Aido, 
kelių kitų chorų daininin
kai, vadovaujami Mildos 
Stensler ir Ievutė su Roju
mi Mizarai. Gražiai sutiko
me jūsiškius. Su žydinčio
mis gėlėmis, jaunimas su 
su daina, tautiniais drabu
žiais, su sveikinimų kalbo
mis. Atskrido dviem lėktu
vais jie.

Abudu Mizarai kalbėjo 
kad Vilnius vis kas metai 
gražėja, o dabar puošnus 
kaip Niujorko Penktoji Ave
niu. Žydi vėliavų ir gėlių vi
sokiomis spalvomis, naujos 
statybos, tūkstančiai gra
žaus jaunimo kaip niekur 
kitur. Sveikina su džiaugs
mo ašaromis ir visi, kurie 
virš 50 metų čia senojoj sa
vo tėvynėj nebuvę jaudino
si ir gėrisi.

Jonas Juška sveikina Lie
tuvą šiai progai pritaikyto
mis savo eilėmis. Jo eiles 
dažnai skaitome “Laisvėj”.

Visur gėlės, vėliavos, vi
sur grožis, ir dainos — jau
nos šypsenos. Tai tikra 
Lietuvos sužydėjimo vasa
ra! Lietuvos žmonės žen
gia mokslo ir progreso ke
liu ir su džiaugsmo ašaro
mis jie sveikina mus.

Dainuojanti, atjaunėjusi 
Lietuva, sako jie. Viena 
įspūdingiausių Tarybų Lie
tuvos gyvenimo tradicijų 
yra masinės dainų šventės. 
Lietuva nuo seno vadinama 
dainų šalis, bet ne visada 
čia skambėjo tokios links
mos dainos. Daina — Ši iš
tikima lietuvių liaudies pa
lydovė — padėjo ir vargus 
kęsti, ir kėlė tikėjimą gra
žesne ateitimi. Ir į kovą 
kvietė.

Šiandien švenčiam Tary
bų Lietuvos 25 metų sukak
tį, ji plačiai ir galingai su
skambėjo laisva daina vi
sam pasauliui patvirtinda
ma, kad mūsų Lietuva tapo 
tikra dainų šalimi.

Ir jūsų Aido choro ir ei
lės kitų Amerikos lietuvių 
chorų narių bendra daini
ninkų grupė dainavo šioje 
T. Lietuvos 32,000 rinktinių 
dainininkų chore. Milda su 
savo choriečiais padainavo 
ir atskirai. Paskiau Milda 
Stensler buvo pakviesta va
dovauti dirigente visam 
masiniam chorui. Jaudino
si moteris, viešnia, ir sakė, 
kad ji ne tik niekados nedi
rigavo, bet ir nemačiusi 
tiek dainininkų, bet vieną 
liaudies dainą dirigavo, ge
rai atliko ir buvo apdova
nota.

Senų žmonių ansamblis iš 
30 žmonių, moterų ir vyrų, 
labai gražiai pašoko seno- - 
vės šokius. Jauniausias bu
vo 78 metų, o seniausias 83 
metų.

Daug ką norėčiau dar pa
rašyti, tik nenoriu judu ap
sunkint ilgu skaitymu. La
bai džiaugiuosi, kad Zabe- 
liukė jau visai gerai jaučia
si. O ir mielasis Svainis tiek 
yra stiprus, kad gali tokį il
gą, išmintingą ir įdomų 
laišką parašyt, tai gerai. 
Stiprus fiziniai ir dvasi
niai!

Rašo svainis: “Nedaug 
ką eilinis paprastas žmo
gus gali gero padaryti vi
suomenei — žmonijai. Na, 
bet tų žmonių labai daug ir 
jie nulemia viską. Jie nule
mia ir ateitį.

Šių dienų atomas gali pa
smerkti mūsų Žemės plane
tą subyrėti erdvėje ir ding
ti joje visokiai gyvybei. O 
paprastas žmogus tęsia ko
vą už nusiginklavimą, lais
vę, teisybę, taiką ir demo
kratiją. Tai ir svainis visą 
savo gyvenimą ėjo tokiu 
laisvės, progreso ir sociali
nio teisingumo keliu. Tai 
ir tebūnie palaiminti tie, 
kas tiki žmonijos pažanga 
ir jos ateitimi, žmonišku
mu, geros širdies šiluma, 
jautrumu kenčiant i e m s. 
Kas praėjo ir liko mūsų at
mintyse, toks gyvenimo 
brutalumas padvelkia pra

Dar apie mirusią ją Viktoriją 
Zmitraitę-Milerienę

Viktorija, kaip jau žino
ma, mirė rugsėjo 17 d. ank
stų rytą, Brooklyne, o buvo 
palaidota rugsėjo 21 d. Glen
wood kapinėse,Binghamton, 
N. Y.

Tenkia žodį kitą plačiau 
pasakyti apie šią asmenybę, 
kurios' mirtis supurtė pa
žangiuosius Niujorko lietu
vius.

Viktorija gimė Kuršėnų 
valsčiuje. Jos tėvas Augus
tas Zmitra anksti išvyko į 
Ameriką laimės ieškoti. Už
sidirbęs kiek pinigų, grįžo 
atgal į Lietuvą, ir tuomet 
visa šeima persikėlė gyven
ti į Papilės miestelį, kur bu
vo įsikūrę “bizneli”. Ten 
vaikystės metus leido ir 
Viktorija su vyresniąja se
sute Brone. Tačiau iš biz
nio gyventi Zmitrai negalė
jo. Jis ir vėl grįžo j JAV. 
Apsigyveno Scrantone, Pa. 
1912 metais atvyko ir jau
nutė Viktorija su savo mo
tina Sofija Zmitriepe.

Pagaliau visa šeima persi
kėlė į Binghamtoną, kur per 
visą laiką ir gyveno. Augus
tas Zmitra — 1905 metų re
voliucijos dalyvis. Atvykęs 
į šią šalį, jis tuojau įstojo j 
revoliucinį judėjimą, į LSS, 
ir kitas lietuvių draugijas. 
Ir per visą gyvenimą Zmit- 
rų šeima su pažangiuoju ju
dėjimu ryšių nesutraukė.

Dukros
Atvykusios jaunos į JAV, 

abdvi gerai pramoko anglų 
kalbos, stojo į pažangųjį ju
dėjimą ir veikė kiek begalė- 
damos ir kultūrinėje veiklo
je. ir politinėje. Kurį laiką 
abidvi dirbo avalynės fabri
ke. Pagaliau, sugalvojo mo
kytis naujos profesijos — 
beuticians.

Išmokę, Johnson Cityje 
atsidarė grožio salioną 
(Beauty Shop) ir ten abidvi 
per ilgus metus dirbo.

Zmitrų namai
Zmitrų šeima, tačiau, ne

buvo ženklyva tik tuo, kad 
visi, priklausė pažangiajam

kaitu ir krauju, žmonių 
kančiomis, dejon ė m i s ir 
ašaromis. Tas praėjo ir 
džiaugiamės šviesesne die
na.

Dėkoju judviem abiem už 
tas nuoširdžias eilutes ir 
puikius žodžius. Kada ga
lėsite rašykite vien ame 
laiške nors trumpai, su
glaustai, rašykite.

Aš tikiu, nuoširdžiai ti
kiu, kad mes ilgą metų eilę 
susirašinėsime įvairiausiais 
gyvenimo klausimais.

Geros nuotaikos, šviesių 
vilčių pilnai pasveikti ir vi
same geros sėkmės!.

Visa šeimą sveikiname 
judu ir jūsų šeimą. Būkite 
stiprūs kaip mūsų nuošir
dumas ir broliška meilė 
jums.

Jurgis ir šeima
Kaunas, liepos 22 d.

judėjimui ir jį visaip rėmė. 
Ženklyva ji buvo tuo, kad 
jos namai visuomet buvo at
viri svetingi, kad visa šei
ma buvo draugiška.

Kiekvienas kalbėtojas, 
kiekvienas iš kitur atvykęs, 
tuo ar kitu reikalu veikėjas 
visuomet buvo pas Zmitrus 
mielai priimtas, pernakvy- 
dintas ir net pavaišinats. O 
tai labai daug reiškia tiems, 
kuriems seniau tekdavo ge
rokai pakeliauti organizaci
niais ir švietimo reikalais.

Vingiai
Pažangusis JAV lietuvių 

judėjimas pergyveno viso
kių vingių ir net sukrėtimų. 
Tačiąu per tą visą Hiką 
Viktorija, kaip ir jos sesutė 
Bronė, sugebėjo išsilaikyti 
judėjime, ) nenukrypstant 
“kur nors į .šalį”, O tai di
delis dalykas kiekvienam 
klasiniai susipratusiam dar
bo žmogui, kuris sugeba ne 
tik atsigrįžti atgal, pasižiū
rėti, kas ir. kaip buvo, bet 
kuris numato ir ateities 
perspektyvas.

Vyko visokių vajų, viso
kių didesnių ir mažesnių vi
suomeninių darbų, ir Vikto
rija visuomet, kiek jėgoš 
leido, juos paremdavo: jei; 
ne darbu, tai pinigiškai.

Prieš metų eilę Viktorija 
ištekėjo už Frank Milerio, 
bet pastaruoju metu jų šei
myninis gyvenimas nėjo 
kaip reikiant, todėl buvo iš
siskyrę.

Kai Bronė ištekėjo už V. 
Keršulio ir atsikėlė gyventi 
Brooklynan, ilgainiui, su
silpnėjus jos sveikatai, tą 
patį padarė ir Viktorija — 
atvyko čion gyventi kartu 
su sesute ir švogeriu.

Ir čia jie visi trys gyveno 
gražiai, kultūriškai. Visi 
trys priklausė ir ALDLD, ir 
Aido Chorui, o abidvi sese
rys — Moterų Klubui. Vik
torijos sveikata, atrodė, jau 
taisosi, gerėja. Susirinki
muose, susitikus ją, ji jau 
atrodė linksma, smagi.

Bet mirtis yra prigavikiš- 
ka: tuomet, kai žmogus jau
tiesi, rodosi, geriausiai, ji 
ima ir kerta tau smūgį. 
Taip buvo - ir su Viktorija 
Zmitraite-Mileriene.

Nieko nepadarysime! Te
gu Viktorija ramiai ilsisi 
greta savo tėvelių gražiosio
se Glenwoodo kapinėse, o 
mes, likusieji, jos bičiuliai 
ir draugai, varykime pir
myn vagą, darbuokimės 
kaip ji dirbo, už taiką, už 
laisvę, už pažangą!

R* Mizara

Viešnia iš Toronto
šeštadienį LDS parengime 

netikėtai teko susitikti vieš
nią Mary Purienę, netišTo- 
ronto, Canada. Pasirodo, 
kad ji čia pas mūsų svetin
guosius Julią ir Joną La
zauskus viešėjo ištisą savai
tę. Koks reikalas? Labai 
paprastas: mieloji draugė 
norėjo pailsėti, praleisti lai
ką toliau nuo savo namų. Ir 
pasakodama pradėjo nuo 
veido iš akių trykštančias 
gailias motiniškas ašaras 
šluostyti.

Mat, mūsų draugės širdį 
skausmai kietai tebespau- 
džia, kai ji prisimena savo 
gyvenime didžiausią nelai
mę, įvykusią prieš apie de
šimt metų, kai per vienuoli
ka mėnesių baisiai sunkios 
ligos iškankintas mirė jos 
mylimas tik 37 metų sulau
kęs sūnus Algimantas Pū
ras. Jį užmušė piktasis vė
žys. O jis buvo, sako mo
tina, jau taip gražiai susi
tvarkęs, įsikūręs, pasišovęs 
laimingam gyvenimui. Tu
rėjo gerą žmoną, 3 metų sū
nelį, vidutiniai gerai apmo
kamą darbą. Tik gyvenk ir 
norėk. Bet, štai, mirtis...

Viešniai mūsų parengimas 
patiko. Sakė pirmadienį 
grįšianti atgal į Torontą 
pas savuosius. Čia būdama 
mačiusi Pasaulinę parodą ir 
šį tą daugiau mūsų did
miestyje.

Čia pat prie mūsų sėdė
jo mūsų įžymus veikėjas 
Valys Bunkus, buvęs kana
dietis. Nors jis Kanadą ap
leido prieš daugiau kaip 20 
metų, bet visus kanadiečius 
puikiai tebeprisimena. Na, 
tai torontietė jam papasa
kojo apie; jo' bdvusius pa
žįstamus bei draugus.

Mary Pūriėnė, matyt, yra 
gerai susipažinusi su mūsų 
judėjimu Kanadoje, jų lei
džiamu “Liaudies Balsu” ir 
jo kolektyvu.

Buvo labai malonu su 
drauge iš Toronto susitikti 
ir pasikalbėti.

Rep.

NIUJORKAS. — Katali
kų vadovai šturmuoja dėl 
popiežiaus Povilo VI atvy
kimo į šį miestą spalio 4 d. 
Jie sako, kad popiežius lai
kys mišias (Yankėe Stadiu- 
me), tai reikia įtraukti ir 
nekatalikus — protestan
tus, žydus ir kitų tikybų 
žmones, kad ir jie melstųsi.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Rugsėjo 24 d. laidoje til

po brooklyniečių pavardės 
užuojautos (Viktorijai Zmi- 
traitei-Miller mirus) skel
bime. Buvo praleista—V. ir 
V. Venskūnai. —Atsiprašo
me.

SO. BOSTON, MASS.

LAP Klubo susirinkimas jvyks 
Spalio-October 2 d., 6:30, 318 West 
Broadway.

O LLD 2-os kuopos susirinkimas 
jvyks Spalio-Oct. 7 d., 6:30 vakare.

Nariai, kurie dar negavote ang
liškos knygos, ateikite pasiimti.

S. Rainard

Monroe, N. Y.
ATIDARYMAS

ŽIEMINIO. SEZONO

Arrow Parke :
; šeštadienį
Spalių 2-rą d.

BANKETAS
Po Banketo Šokiai

$6 Asmeniui
Pradžia 7:30

SERGA
P. Kapiskas ligoninėj

Petras Kapiskas, wood- 
havenietis (seniau gyveno 
Brooklyne, Williamsburgo 

! rajone, ten užlaikė restau- 
rantą - užeigą), nuo rugsė
jo 19 d. randasi Queens Ge
neral ligoninėj.

j Paprastai Petras mėgda- 
j vo nueiti į Forest Parką, 
ten su kitais lietuviais pen- 

I sininkais praleisti laiką. Šį 
sykį eidamas jis apalpo ir 
puldamas susižeidė galvą. 
Nuvežtas į Queens General 
ligoninę, ir padėtas ant 
“critical list”.

Jo žmona Nellie lanko jį 
kasdien. Sako, daktarai ty
rinėja nesveikavimo prie
žastį. Jis randasi ant trečio 
aukšto (third floor south).

Pati Nellie Kapiskienė 
yra pergyvenusi operaci
jas, ir jai nelengviausia šiuo 
momentu.

Linkiu Petrui sustiprėti 
sveikatoje, ir taip pat' Nel- 
lei ištvermingai pergyventi 
šias nesmagias valandas.

Iš laiškų
Gerbiamieji: Čia rasite 

čekį sumoje $15. Tai bus 
už prenumeratą mano bro
lio. dukrai Lietuvon. Elenai 
Degutvtei, o likusieji pini
gai ($3) auka laikraščiui 
“Laisvei”

Šią vasarą aš ir mano 
anūkas (14 m. amžiaus) 
Robert'West vykome i Eu
ropą kaino turistai. Pralei
dome 5 dienas Vilniuje, po 
to buvome Maskvoj, Lenin
grade, Kieve, Kopenhage- 
ne, rytų Berlyne, Vakarų 
Berlyne, Paryžiuje ir Lon
done. • ■ . ‘;

Mano anūkui Robertai ir 
man labai patiko -mūsų 
viešnagė Vilniuje.: Sudarė 
didelį įspūdi mums. Taipgi 
buvo žingeidu matyti virš- 
minėtas kitas vietas. Būtu 
gerai, kad daugiau JAV 
žmonės galėtų svečiuotis 
Sovietų Sąjungoje. Drau
giškai, “Laisvės” skaityto
jas

William DeGutis
Albany, N. Y.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sveikino 
Indiją ir Pakistaną dėl mū
šių sulaikymo.

t

ALDLD REIKAMJ
Artėjant ALLD Jubilie

jinei konferencijai, kuri 
įvyks spalio 9 ir 10 dieno
mis Brooklyne, matosi, kad 
kolonijų veikėjai yra giliai 
susirūpinę. Tikimasi plačios^ 
atstovybės.

Busimoji konferenci j a, 
be abejo, bus skirtingesnė, 
negu praeityje įvykusieji 
D-jos suvažiavimai. Atžy- 
mėjimui garbingo D-jos 50 
m. jubiliejaus, CPK savo 
plenume nutarė kviesti vi
sus ALLD narius pasitari
mui dėl tolimesnio darbo. ‘

Per 50 metų laikotarpį 
žmogus daug ko patiria,- 
pergyvena. Ypač pirmoje 
šio šimtmečio dalyje įvyko 
didelės istorinės pakaitos.. 
Mes buvom daugelio tų įvy
kių dalyviais: vienur su- 
mažesnėmis, kitur su žy
mesnėmis spėkomis ALLD 
visą laiką ėjo su gyvenimu,' 
ugdė savo narius kovai už 
žmogaus gražesnį - geres
nį gyvenimą. Džiugu, kad 
tos pastangos nebuvo veltui 
sueikvota. Daug kas jau 
pasiekta, bet dar pažan
gaus judėjimo veikėjams 
darbas nebaigtas.

Tikimasi, kad į konferen
ciją atvyks žymi dalis 
ALLD kūrėjų,—senųjų vei
kėjų, kurie savo kuopoįje ir 
apskrityse "per 50 m. pi
nosi D-jos gerove, ja di
džiavosi. Daug tų įžymių 
darbuotojų dabar gyvena 
toli nuo Ney Yorko. Ypa
tingai, dėl ramesnio gyve
nimo, susibūrusieji saulėto
je Floridoje ir kitur. Jiems 
bus tolimesnė kelionė, bet 
už tai daugumoje anie jau 
gyvena, amžiaus poilsyje, 
laiko turi-daugiau, o kelio
nės §įą gadynę neperdaug 
vargina. Būtų gražu, ■ kad 
susitarę jie atvyktu ir visi 
kartu, pasidžiaugtumėm 
ALLD garbingo jubiliejaus 
proga. Padarykim jubilieji
nę konferenciją skaitlingą 
ir visapusiai įspūdingą. O 
kuriems sąlygos neleisrkon- 
ferencijoje dalyvauti, ^yra 
prašomi pasiųsti konferen
cijai savo sumanymus-pata- 
rimus bei pasveikinimus.

K. Petrikiene, 
pirmininkė

United Nations, N. Y.— 
Šiuo metu Jungtinių Tautų 
Organizacijoje jau yra 117 
valstybių.




