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KRISLAI
Geriau, negu tikėtasi 
Vis iš tos Chicagos 
Lygiai visiems svarbu 
Betėvių neįsileido 
l^ūsų jėgos neišsigando 
Sena kvaila pasaka

— Rašo A. Bimba —

Išleisdami specialų, dvigubai 
padidintą “Laisvės” numerį, 
pašvęstą Lietuvių Litera Gros 
Draugijos jubiliejiniams reika
lams, mes išpildėme Draugijos 
suvažiavimo mums patarimą. 
Džiaugiamės tą padarę. Drau
gijos narių ir v i s ų laisviečių 
atsiliepiams į paraginimą pri-

San Juan. — Čionai susi
organizavo komitetas, prie
šakyje su Yamil Galib, ko
vai už Puerto Rico nepri- 

į klausomybę. Jis išleido at
sišaukimą. Jo kopijas pa- 

i siuntė Jungtinių Tautų 
! asamblėjoje visų šalių at- 
i stovams, paskelbė ir “The 
i New York Times” laidoje.

Po atsišaukimu pasirašo

Puerto Rico siekia
nepriklausomybės

Jubiliejaus proga, sveikiname 
Literatūros Draugi j ą

Prėskas vanduo ir 
jo teršimas

, . v. , , i virš du šimtai įžymių pu
sus nustebino. Matote, kiek su- < ertonkiecių, kaip tai lehgl- 
plaukė sveikinimų. O su kiek-1 uni vadų, daktarų, rasyto- 
vienu sveikinimu atėjo doleris i jų, artistų, profesorių ir ki- 
kitas laikraščiui finansinės pa- tokių visuomenininkų.
ramos. Puertorikiečiai kreipiasi

širdingiausia padėka visiems,; j Jungtines Tautas; kad ios 
kurie atėjote i talką. Geras, r, . ’. •’
gražiai atliktas darbas. Juo1 Įtrauktu į asamblėjos dai- 
Kali pasididžiuoti kiekvienas betvarkį Puerto Rico ne- 
l^svietis, kiekvienas mūsų pa- priklausomybės klausimą. 
žJkgiosios spaudos platintojas: 
ir rėmėjas.

Tarybų SąjungaPrašau mūsų geruosius drau-
gus čikagiečius vilniečius neįsi
žeisti, bet Chicagą aš laikau 
kvailiausių apie Tarybų Są
jungą, ir, žinoma, apie Tary
bų Lietuvą, filosofijų šaltiniu. 
Ir ko iš ten nebeišeina į mū
sų margąjį pasaulį!

Štai ir šiomis dienomis Chi
cagos men š e v i k ų dienraštis 
posteringuoja: “Sovietų Rusi
jos sostinėje buvo iškeltas su
manymas panaikinti valstybi
nius ir kolektyvinius ūkius — 
sovchozus ir kolchozus.”

Menševikams gi nieku būdu 
nenusileis klerikalai. Jų dien
raštis dar gudresnę pasaką su
galvojo. Jis tiesiog sako: “Ru
sijos komunistai suka į kapita- 
liafcną”

.Gerai, kad tie komunistai šių 
laikraščių neskaito. Jie pa
truktų iš juoko, tokių pasakų 
pasiskaitę.

Man patinka Baltimorės 
darbo unijų vadovybės kreipi
masis į unijistų moteris. Ji ra
gina moteris raginti savo vyrus 
dalyvauti unijų mitinguose ir 
rūpintis savo organizacijų rei
kalais.

Visos unijistų žmonos turėtų 
tuo paraginimu susirūpinti.

Kas liečia mūsų lietuviškas 
organizacijas, tai labai svar
bu, kad jų susirinkimuose da
lyvautų kartu, vienas šalia ki
to, vyrai ir moterys. Negerai, 
kai vienas jų be rimtos prie
žasties sėdi namie, o tiktai vie
nas ateina į mitingą. Ypač se
natvėje svarbu ir gražu abiem 
kartu visur pasirodyti, visur 
dalyvauti.

T#Ar žinote, kad į Yankee 
Stadijoną popiežių Paulių VI 
pamatyti už jokius pinigus ne
buvo įleidžiami ateistai, bedie
viai, netikintieji?

Niekas nežino, kas tokį pa
tvarkymą išleido: pats popie
žius ar kardinolas Spellma- 
nas.

“New York Herald Tribune” 
kolumnistas Lippmanas teigia, 
kad nuo to laiko, kai prezi
dentas Johnsonas pradėjo 
pumpuoti mūsų armiją į Viet
namą, liaudiečių jėgos ir fron
tas sukietėjo, sustiprėjo.

Vadinasi, mūsų militarinės jė
gos vietnamiečiai neišsigando. 
O buvo pažadėta: kai tik mes 
pasirodysime su savo didžiule 
militarine jėga, anie išsigąs ir 

ijĘjms pasiduos!

Dramaturgas Arthur Miller 
garsiai užpro testavo prieš 
Vietnamo karą^ Už tą jį labai

vėl įspėjo: JAV
Maskva. — TSRS Komu

nistų partijos pirmasis sek
retorius Leonidas Brežne
vas pareiškę: “TSRS santy
kiai su Jungtinėmis valsti
jomis yra komplikuoti, iš 
priežasties JAV - karo' Viet
name...

Tolimesnis jų bfcsivysty- 
mas priklausys nuo to, ar 
JAV vadai bus pakankamai 
protingi atsisakyti agresijų 
ir užpuolimų ant kitų soęi- 
alistinių šalių”.

Jis taipgi smarkiai kriti- 
k a v o Anglijos darbiečių 
valdžią, kuri remia JAV 
agresijų politiką.

Kuba išleidžia 
norinčius išvykti

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro pareiškė, kad 
kas tik nori vykti gyventi 
pas savo gimines į Jungti
nes Valstijas, tai po spalio 
10 dienos gali tą padaryti.

Kubos vyriausybė sutin
ka, norinčius, išvežti savo 
laivais.

Tuo Kubos liaudies vy
riausybė užduoda smūgį 
tiems, kurie giriasi, kad iš 
Kubos atvyksta į JAV pa
bėgėlių. Jie nėra jokie pa- 

! bėgėliai, nes jiems nereikia 
bėgti.
........ ...... r ■.-tt’.t,-,1 ';■■■■■■,— =L. 
pasmerkė prodūseris (režisie
rius) David Merrick. Girdi, 
menas nepripažįsta jokios po
litikos. Girdi, dramaturgui, 
kaip menininkui, negalima ir 
nereikia kištis į politiką, ypač 
į tokius reikalus kaip karas 
ir taika. . .

Ponas Merrick kartoja seną, 
nudėvėtą pasaką apie meno 
“bepartyviškumą.”

Menas, kuris nesiskaito su 
gyvenimu, nėra joks menas. 
Tikras menas visuomet kalba 
apie gyvenimą ir jo problemas. 
O šiandien pati didžiausia, pa
ti svarbiausia prieš visą žmo
niją problema yra taikos išlai
kymo problema, problema iš
vengti pasaulinio karo.

Dramaturgas Milleris nusi
pelno sveikinimą iš kiekvieno 
tikro, nuoširdaus menininko— 
artisto, aktoriaus, dramaturgo, 
rašfctojoė J

Puerto Rico sala yra tarp 
Karibų jūros ir Atlanto 
vandenyno. Ji užima 3,435 
kvadratines mylias ir turi 
apie 3,000,000 gyventojų. Ją 
surado Kolumbas 1493 me
tais. Ji buvo Ispanijos kolo
nija iki 1898 metų, kada 
Jungtinės Valstijos nuka
riavo Ispaniją ir salą pa
vertė į savo teritoriją.

Tokio. — Kinijos vyriau
sybė per radiją pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos arba 
turi būti taip perorganizuo-
tos 'ir sutvarkytos, kad 
Jungtinės Valstijos “nebo- 
sautu”, arba turės būti 
įsteigta nauja tarptautinė 
organizacija.

Sako, kad Vietname
JAV karas sekasi

New Yorkas. — Iš Pietų 
Vietnamo JAV militaristų 
panešimai sako, kad “vis
kas gerai” kad už pusmečio 
“karas bus laimėtas ’.

Bet tuo netiki ir “The 
:Herald Tribune” kolumnis
tas Walter Lippman, nes ir 
pirmiau buvo tokių pareiš
kimų.

Prieš dvejis metus JAV 
Gynybos sekretorius Mc
Namara sakė, kad pirm 
Kalėdų karas bus baigtas ir 
visi JAV militariniai žmo
nės parvažiuos namo.

Atstovauja Lietuvai 
Vatikane

Vilnius. — Į Vatikano 
antrojo visuotinio bažny
čios susirinkimo ketvirtąją 
sesiją Romon išvyko Vil
niaus arkivyskupijos valdy
tojas kanauninkas Krivai
tis, Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas prelatas dakta
ras Labuka, Kaišiadorių ir 
Panevėžio vyskupijų valdy
tojas kanauninkas Bakšys,: 
Rumšiškių bažnyčios klebo
nas Žemaitis.

Kartu su Lietuvos bažny
čios atstovais taip pat išvy
ko žurnalistai Jackevičius 
ir Petrauskas.

DR. JONAS VALAITIS 
APIE VežIO LIGĄ

Park Ridge, Ill. — Luthe
ran General ligoninėje Dr. 
Jonas Valaitis dirba kaip 
American Cancer Society 
specialistas. Jis sako: Net 
pagal mažus plaučių susir
gimus galima nustatyti vė
žio ligos pradžią ir pagydy
ti.

Tokio. — JAV generolas 
A. Watsonas sako, kad 
Jungtinės Valstijos nesi
trauks iš Okinawos ir For- 
mozos karo bazių.

Londonas. — An gi i jos 
premjeras Wilsonas nori 
vykti į Kiniją.

Šis “Laisvės” numeris skiriamas Lietuvių Litera
tūros Draugijos 50-metinei sukakčiai atžymėti. Pusė 
amžiaus—grąžus laikotarpis žmogaus gyvenime, o or
ganizacijos—dar gražesnis.

Per tuos penkiasdešimt metų Literatūros Draugija 
atliko didžiulius kultūrinius darbus Amerikos lietuvių 
gyvenime. Ne vien tik tuo, kad ji išleido daug gerų kny
gų ir per pastaruosius 30 metų leidžia ir žurnalą “Švie
są”, bet jos kuopos ir apskritys surengė tūkstančius pra
kalbų, paskaitų, apšvietos susirinkimų, koncertų, spek- 

[ taklių ir kitokių parengimų.
Tūkstantiai Amerikos lietuvių, susispietę į Draugi

ją, patys lavinosi, mokėsi, kėlė savo kultūrinį lygį ir kul
tūrino kitus, esančius už organizacijos sienų. Draugija 
išauklėjo šimtus ir šimtus geriausių veikėjų, ne tik sau, 

' bet ir kitoms Amerikos lietuvių organizacijoms.
Lietuvių Literatūros Draugija niekados nenutraukė 

ryšių su savo gimtąja žeme—su Lietuva, ką aiškiausiai 
parodo ir eile Draugijos išleistų knygų bei nuolatinis 
besirūpinimasis Lietuvos žmonių reikalais visuose jų gy
venimo posūkiuose. ;

Drąsiai galima sakyti, kad, jeigu nebūtų Lietuvių Li
teratūros Draugijos, tai vargiai būtume turėję “Lais
vę”, “Vilnį” ir kitą JAV lietuvių pažangiąją spaudą. 
Kas gi, jei ne LLD nariai energingai darbuojasi “Lais- 

! vės” ir “Vilnies” vajuose? Kas gi, jeigu ne LLD kuopos 
! rengia spaudos palaikymui parengimus ir, bėdoje, pir
mosios ateina į pagalbą su aukomis?!

Iš kitos pusės, mūsų spauda garsino ir populiarino 
Lietuvių Literatūros Draugiją, jos nuveiktus darbus, jos 
susirinkimus, parengimus, prakalbų maršrutus ir kitokį 
veikimą. Be tb, kaip žinia, per daugelį metų “Laisvė” bu
vo oficialiu LLD organu. Šis artimas, nuoširdus, drau
giškas bendradarbiavimas išauklėjo'1'Amerikoj lietuvių 
pažangiečių judėjimą, kuris ir dabar yra galingas, ne
paisant, kad jau tūkstančiai buvusių LLD narių ir “Lais
vės” skaitytojų yra mirę, o gyvieji daugumoje sulaukę 
senatvės. Mes pasitikime, kad toks bendradarbiavimas 
tarp LLD narių ir “Laisvės” skaitytojų gyvuos ir ateity
je. 1 .

Lietuvių Literatūros Draugijos penkiasdešimt metų 
sukakties proga sveikiname visus LLD narius. Linkime 
energijos jų darbuose, sveikatos, laimės asmeniniame 
gyvenime ir pasisekimo veikloje. Linkime L.L.Draugijai 
dar daug metų gyvuoti ir tęsti kultūros ir apšvietos 
darbą!

Kartu primename, kad su spalio 1. diena prasidėjo 
“Laisvės” metinis vajus už gavimą naujų skaitytojų, at
naujinimą senų prenumeratų ir sukėlimą penkių tūks
tančių dolerių fondo laikraščio išlaikymui. Mes kviečia
me visus LLD narius su padidinta energija ir pasi
šventimu stoti į šį vajų. 1

“Laisvės”
Redakcija" 
Administracija 
Spaustuvininkai 
Direktorių Taryba

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Po trijų die

nų posėdžio TSRS Komu
nistų Partijos Centro komi
tetas priėmė A. Kosygino 
pateiktą planą pertvarky
mui gamybos reikalų.

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadai JAV 
Kongrese siūlys minimumą 
už darbą $1.60 per valandą, 
vietoje $1.75.

Havana. — Kubos radi
jas pakartojo, kad kas nori 
išvažiuoti į “JAV rojų”, tai 
gali tą padaryti po spalio 
10 dienos.

Viena. — Į Austriją at
vyko TSRS Gynybos minist
ras maršalas R. Malinovs- 
kis.

Washingtonas. — JAV 
užklausė Olandiją, ar ji no- 
ti atominių submarinų.

New Yorkas.—JAV vals
tybės sekretorius Dean 
Ruskas ir TSRS Užsienio 
reikalų ministras Andrius 
Gromyko laikė kelis pasita
rimus.

Atlanta. —Jau 9,000 neg
rų vaikų lankosi į buvusias 
tik baltųjų mokyklas.

Pekinas. — Pakistanas 
prašo iš Kinijos pagalbos 
karo lėktuvais.

Valhalla, N. Y. — Šimtai 
žmonių protestavo prieš gė
lo vandens flouridavimą.

Pekinas. —Gobi dykumo
je Kinija surado 30-ties to
nų meteorą.

Kuwaitas. —Kuwaite yra 
tik 470,000 automobilių, bet 
per metus jų nelaimėse bu
vo užmušta 120 žmonių.

New Yorkas. — Per radi
ją, televiziją ir spa ūdą 
miesto viršininkai ragina 
žmones taupyti gėlą vande
nį. Žmonės tą atlieka. Sa
koma, kad kiekvieną dieną 
sutaupo apie 100 milijonų 
galionų.

Tas gerai, bėdoje reikia 
i gelbėtis. Bet tas nepateisi- 
■ na miesto, valstijos ir fede
ralinės vyriausybės virši
ninkų, kad jie prie to pri
leido.

Čia kaltė ne vien sausros. 
• bet ir viršininkų apsileidi
mo. 1964 metų gruodžio 
mėnesį, New Yorko miesto 
tarybos pirmininkas parda
vė privatiniams žmonėms 
56 šulinius Queens apskri-

Tarybų Sąjunga imsis 
gynybos priemonių
Maskva. — pirm TSRS 

Komunistų partijos Centro 
komiteto posėdžio jos pir
masis sekretorius Leonidas 
Brežnevas lankėsi Ry t ų 
Vokietijoje.

• Grįžęs jis sakė,- kad jeigu 
Jungtinės Valstijos atomi
niai apginkluos Vakarų Vo
kietijos jėgas, tai Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės * valstybės, kurios suda
ro Varšuvos apsigynimo 
Sąjungą, imsis gyny bos 
priemonių.

Čikagiečiai atvyks 
į LLD suvažiavimą

LLD suvažiavimą.
Chicago, III. — Rugsėjo 

24 d. turėjome Mildos salė
je Lietuvių Literatu ros 
Draugijos 1 apskrities ko
miteto ir narių praplėstą 
susirinkimą - pasita rimą 
dėl Centro šaukiamos kon
ferencijos spalio 9-10 dd. 
Brooklyne.

Susirinkime dalyvavo apie 
30 LLD narių ir rimtai ap
svarstė organizacijos reika
lus.

Nutarėme pasiųsti tris 
delegatus— St. Vėšį, L. Jo
niką ir prof. B. Kubilių. Gal 
ątsiras ir daugiau, kurie 
dalyvaus.

V. Vasys

SAKO: “KIAULĖ SAU 
SUSIRAS PURVYNĄ”
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė už šni
pą vimą ir Vakarų propa
gandą išvarė amerikietį tu
ristą George Ivievą. Seniau 
jis buvęs TSRS pilietis Ser
gėjus Mačikinas.

TSRS spauda sako, kad 
jis, atvykęs kaip neva tu
ristas, užsiėmė šnipavimu, 
juodąja rinka ir skleidė 
Vakarų propagandą prieš 
TSRS santvarką. “Večior- 
naja Moskva” laikraštis ra
šo: “Kiaulė visada susiras 
purvyną”.

je, kurie par parą duodavo 
5,000,000 galionų vandens. 
Jie apleido ir vandens pom
pas iš Hudsono upės.

Tikras skandalas teršime 
Hudsono upės gėlo van
dens. Senatorius Robertas 
Kenedis iškėlė, kad vien 
New Yorko apylinkėje 
yra 120 punktų, kur iš fa
brikų teršia upės vandenį. 
Su juomi sutiko ir U;S. 
Health Service dept.

Rugsėjo 28 d. spauda7 
pranešė, kad New YoTkG 
miesto rezervuarų gėlo 
vandens padėtis pagerėjo; 
Per porą parų gausus lietus 
papildė. Tas duoda vilties 
išvengti katastrofiškos pa
dėties.

TSRS šachmatistas 
vėl laimėjo

Havana. — Tarptautiniai 
me šachmatistų lenktynia
vime pirmoje vietoje vėl 
yra Tarwbu Sąjungos šach
matistas Vasilius Smysla? 
vas.

Jungtinių Valstijų šach
matistas Bobby Fisher, 
newyorkiietis, yra antroje. 
Jis lošė per teletipo įrengi
mus, nes JAV Valstybės de
partamentas nedavė jam 
leidimo vykti į Kubą. Fi- 
sheris lošė su jugoslavu Bo- 
rislavu Ivkovu.

Prietaisas skausmų 
nuraminimui

Bostonas. — Kada ser
gantį žmogų labai kankinK 
skausmai, o ypatingai nuo 
vėžio ligos, tai daktarai 
j a m įleidžia raminančių 
vaistų.

Dabar Massachusetts Ge
neral Hospital, Bosto n e, 
daktarai išrado prietaisą, 
kurį vadina “elektrodes” 
Tą prietaisą pritaiko 
prie žmogaus, per jį lei
džia elektros srovę ir ser
gantis nejaučia skausmų.

Ekstra
Jakarta. — Indonezijos 

sostinę pilnai kontroliuoja 
prezidento Sukamo jėgos.

Pasirodo, kad suokalbi
ninkai, priešakyje su gene
rolu Unaungu, pradžioje 
buvo pagrobę valdžios ra
dijo stotį ir kai kurias ki
tas įstaigas. Per radiją 
jie buvo pasiskelbę, kad 
nuvertė Sukamo valdžią. 
Bet ištikimos jėgos nuslo
pino sukilimą. Sakoma, 
kad dauguma sukilėlių pa
sidavė, o generolas Untph- 
gas su likučiais pabėgo iš 
miesto.

*• X-* • *
■ * »■ •

Indonezijos prezidentas 
Sukamo sako kad sukili
mą suorganizavo užsienio 
imperialistai.

Bangkokas. — Tailandas 
vėl gavo iš JAV $2,000,000
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Garbingos sukakties proga
;; ši DVIGUBAI padidinta “Laisvės” laida kupina 
gražių sveikinimų mūsų didžiajai Lietuvių Literatūros 
.Draugijai jos 50 metų gyvavimo sukakties proga. Jie 
•ryškiausiai vaizduoja viso Amerikos lietuvių pažangaus 
judėjimo susirūpinimą šia organizacija ir jos ateitimi. 

Jlš jų matosi didžiulis pagyvėjimas .mūsų judėjime. Tai 
Jabai džiugu. 

f

Netenka ab
‘nė konferencija, kufTfvyks šios savaitės pabaigoje. Visi 
'iš kolonijų pranešimai kalba už skaitlingą konferenciją.
Joje dalyvaus veikėjai iš kolonijų iki Chicagos, o gal dar 
ir iš toliau Į vakarus.

Mes galime didžiuotis, kad pajėgėme išleisti specia
lią “Laisvės” laidą, kurioje, be daugybės sveikinimų, tel
pa nemažai straipsnių apie LLD. Nereikia nė aiškinti, 

•kad mūsų laikraščio skiltyse ras pakankamai vietos me-' 
•džiaga iš jubiliejinės konferencijos.
•į Visas “Laisvės” gyvenimas labai tampriai susietas 
su Literatūros Draugijos gyvenimu ir veikla. Nušvieti- 

;mu ir populiarinimu draugijos darbų ir siekių mes taip 
Yaip pat nuoširdžiai rūpinsimės ir ateityje. Nė valandė
lei neabejojame, jog taip pat visi Draugijos nariai ir vei- 
įkėjai nepamirš “Laisvės”.

cl bus sėkminga ir LLD jubilieji-

VOKIEČIŲ 
NACIONALIZMAS 
KELIA GALVĄ

“The Christian Science 
Monitor” dienraščio kores
pondentas Harry B. Ellis 
rašo iš Vakarų Vokietijos 
sostinės Bonuos apie vokie
čių nuotaikas po šiomis die
nomis įvykusių parlamenta
rinių rinkimų. O tos nuotai
kos yra pavojingos. Krikš
čionių Demokratų partijos 
laimėjimas padrąsino vokie
čius ieškoti atominio apsi
ginklavimo. Tiesa, atvira 
nacių partija, pasivadinusi 
Nacionaline Demokratų 
Partija, rinkimuose labai 
silpnai tepasirodė, laimėda
ma tik apie 2 procentus bal
sų, bet tai nesvarbu. Tas 
tik reiškia, pasak Elliso, 
kad tiktai šiuo tarpu “vo
kiečių nacionalizmas dar nė
ra laikomas pavojingu.”

Po rinkimų Vakarų Vo

šymo ir meldimosi...
Melskimės, kad pasaulis 

niekados nebematytų tokios 
baisios dienos, kokią matė 
Hirosima, kad žmonės nie
kados nesudėtų savo pasiti
kėjimo, savo aprėkavimų ir 
savo prestižo tokiuose bai
siuose ir pažeminančiuose 
ginkluose.”

“PILKOJI MASĖ” 
IR KOMUNISTAI

Kunigų “Draugas” tebesi
rūpina Dominikos Respubli
koje padėtimi. Ji esanti pa
vojinga. Girdi:

Socialinė ir ekonominė Do
minikonų respublikos reforma 
turi ateiti iš viršaus, nes, jei
gu ji ateis iš skurdžių ir ne
patenkintųjų, ją panaudos ko
munistai, kurie kaskart vis gi
liau leidžia šaknis pilkoje ma
sėje Laikinoji, vyriausybė jos 
tikrai nepraveš, nes neturi nei 
jėgų, nei pakankamo pasitikė
jimo tautoje. ši vyriausybė 

kieti jos vyriausybė griež- yra tik pereinamasis laikotar- 
čiau pradėsianti reikalauti pis. Galima tikėtis, kad atei- 

. _ . mantieji rinkimai bent is daliesteisės atominę jėgą panau
doti “taikingiems” reika
lams. Bet visi žino, kad tai 
reikštų prileidimą vokiečių 
prie atominių ginklų.

Rinkiifių rezultatai padrą
sins premjerą Erhardą tarp
tautiniuose santykiuose lai-

prisidės prie šių klausimo iš
sprendimo. Bet ir JAV bei ki-

Mikromęgas

Žiūrint pro mano akinius
Dvidešimtojo amži aus 

pradžioje sulenkėjusi ame 
Vilniuje buvo tik apie 3% 
lietuvių, daugiausia, žino
ma, paprastų darbininkų.*) 
Tarp jų buvo būrelis ir pro- 
fesionalų-inteligentų bei la
vintų amatininkų: gydyto
jų, advokatų, inžinie r i ų, 
mokytojų, agronomų, rašy
tojų, menininkų, muzikų, 
dievadirbių, kunigų ir kitų. 
Jie šiek tiek reiškėsi ir kuL 
tūros darbe. 1902-03 m. ten 
veikė vaidilų mėgėjų būre
lis, statęs scenoje pjeses ne 
tik Vilniuje, bet ir jo apy
linkėse. Jam vadovavo miš
kininkas Povilas Matulio
nis. Prie šios grupės 1904 
m. pradžioje buvo- įkurta 
Vilniaus Lietuvių Šelpimo 
Draugija ir muziko Miko 
Petraus k o ■ vadovaujamas 
choras, pastatęs operetę 
“Kaminakretys ir malūni
ninkas”’. Gi 1905 m. įsteig
ta vaidybos ir dainos drau
gija Vilniaus kanklės, ku
riom vadovavo Gabrielius 

Žemkal n i s, 
“Birutės”, “Blindos ’ ir ki
tų dramos veikalų autorius.

Visos šios organizacijos

tos Amerikos valstybės iki tol Landsbergis - 
turės stropiai budėti.

Bet aišku, kad “iš vir
šaus” reformų neužteks.
Kaip visoje Lotynų Ameri-jpuvo dešiniųjų demokratų 
koje, taip Dominikoje liau- įr klerikalų įtakoje. Socia- 

i ir kairieji demokra-
t

Mūsų žemes ūkio 
•“kolekty vizacij a 
į* MŪSŲ dėmesį atkreipė įdomus geležinkelininkų 
jtmijų organo “Labor’ (rugs. 25 d.) vedamasis apie Ame
rikos žemės ūkio padėtį. Pasirodo,'kad jis tebegyventi 
vgilią krizę; ... ',
~ Unijų laikraštis paduoda buvusio Agrikultūros Sek
retoriaus Charles F. Brannano pastabas. O aišku, kad 
?į)onas Brannanas puikiai žino, ką jis kalba. Jo išvados, 
"žinoma, yra kvailos. Mat, jis nori istorijos ratą pasukti

Brannanas užsidėjęs už galvos rankas šaukia, kad 
•jnūsų šalies maži, smulkūs ūkiai (farmos) nebeišsilaiko, 
;jtad juos ryja, stambieji ūkiai, kuriuos valdo ir operuoja 
/didžiulės korporacijos, kad tų smulkiųjų ūkių savininkai 
.su savo šeimomis bėga į miestus.
? O kas darosi mūsų miestuose? Lūšnynai, nedarbas, 
'.skurdas! Milijonai mūsų miestų gyventojų gyvena iš pa
talpų, iš “almužnos”. Federalinė valdžia, miestų ir vąls- 
;Jijų valdžios kasmet bilijonus dolerių skilia tų varguolių 
/maitinimui ir aprengimui.
• •

*•$ Ir jokio galo nesimato. Kasmet ir kasdien tas proce
sas nesibaigia.
si
*: Ponas Brannanas turi planą tos nelaimes pašalini-

• mui, bent jau proceso sulėtinimui. Tegu mūsų valdžia, 
"'girdi, skiria bilijonus dolerių gelbėjimui tų smulkiųjų 

■’įūkių savininkų. Tai bus daug sveikiau mūsų ekonomi- 
;:kaį, mūsų gyvenimui, mūsų visuomenei, negu leisti jiems 
‘pavirsti miestų vargšais!
f-. Neapsimoka čia su Brannanu ginčytis ir stengtis jį 
įtikinti, kad jo pasiūlymai nėra joks vaistas pastoti kelią 
‘procesui, kuris pasidarė neišvengiamas ir būtinai reika
lingas žmonijos žygiuotei į naują rytojų. Jis pats juk 
Nurodo, kad šitas smulkių ūkių ėjimas iš “mados” vyką- 
jta dėl to, kad jie neproduktingi, kad jie nebesuderinami 
;$su modernine technika ir mokslo pasiekimais agrikultū- 
,iroje, kad sujungti dideli ūkiai-, operuojami ir dirbami 
■'modernine technika, stambia mašinerija, reikalauja 
;;daūg mažiau darbo jėgų ir yra daug produktyvingesni.
:: Taigi, Amerikos žemės ūkis “kolektyvizuojasi”, nors
Įjtai nieko bendro neturi su tikrąja kolektyvizacija. Mū- 
.įsų derlingiausias žemes pasigrobia kapitalistinės korpo
racijos ir jas operuoja taip, kaip mieste fabrikus. Beveik 
’visi darbo procesai mechanizuoti. Juose dirba tiktai sam
dyti darbininkai. Visi pelnai eina į saujelės turtuolių 
kišenes.

Įdomu pastebėti, kad mūsų pabėgėliai iš Tarybų Lie
tuvos, čia gyvendami ir matydami, kas dedasi su smul
kiais Amerikos ūkiais, tebeklieda apie Lietuvos “nelai
mę”, kad ten žemės ūkis kolektyvizuotas ir kad nebėra 

-Vienos šeimos mažų ūkelių, kad žemės įdirbimo procesai 
•yra mechanizuojami, kad visur įvedama moderninė tech
nika. Kaip tas ponas Brannanas čionai Amerikoje, jie 
porėtų, kad Lietuvos žemės ūkio istorijos ratas būtų at

buktas dvidešimt penkeriais metais atgal, kad stambūs 
Kolūkiai su visa technika būtų pasiųsti velniop, o sugrą
žintas arklas bei kuino traukiamos akėčios.

Žinoma, kaip Brannano, taip jų svaičiojimai .nieko 
iOeturi su gyvenimo tikrove, su pažanga ir ateitimi.

kytis daugiau vokiškos, dau- dis su komunistais priešą- listai ir kairieji demokra- 
koT Vokiež“iau £ kyje anksčiau ar vėliau lai- tai nenorėjo jiems nusileisti 
kos Vokiečiai mažiau oeh mes lr su savo tomis “vir- vaddvmiianf socialdemo-
pasitikėsią, Jungtinėmis sunėmis
Valstijomis, kurios galini- į
čios, norėdamos susitarti stį dfs.£' Afnžinai skurde pasi- 
Tarybų Sąjunga dėl brau? i

1 1 • • • 1 1 1 - £. * I

” susidoros taip, 
kaip susidorojo Kubos liau-

duolinių ginklų plėtįmo^i šie 
laikymo, “pamiršti” Vaka* 
rų Vokietijos troškimą, pri
eiti prie tų gifiklų po NATC 
pastoge. .. . 1 . ■

likti “pįlkosįQš mases” nesu
tiks. SūdROji dįęna' ateis' ir 
sutanuotų “tėvelių” bizniui, 
kurie taipgi tupi Tose, k‘vi|< 
šūnėse.” .. % i. ', ' - ’ ' i

MŪŠŲ KLERIKALAM^ 
PASISKAITYTI

Ryšium su popiežiaus Pau
liaus VI atsilankymu j Jungė 
tines Tautas taikos reika
lais, mes „kreipiame mūsų 
k 1 e r i k ą į ų, iš “Draugo” ir 
“Darbininko” dėmesį į šito 
popiežiaus pasisakymą ato
minių ginklų klausimu. Juk 
nėra jokia paslaptis, kad tų 
dviejų laikraščių redakto
riai ir jų pasekėjai yra di
deli atominių ginklų gar
bintojai. Jie nori, kad A- 
merika ir dabartiniame ka
re Vietname panaudotų tuos 
ginklus. Jie sušilę darbuo
jasi, kad mūsų vyriausybė 
atominėmis bombomis jiems 
“išlaisvintų” mūsų senąją 
tėvynę.

Todėl juos nuoširdžiai pra-' 
šome
pasisakymą. 6 Paulius VI | 
šių metų rugpjūčio 8 d. pa
reiškė:
“Šiomis dienomis, kaip ži

note, viso pasaulio spaudą 
prisimena 20-ąsias metines 
nuo atominės bombos spro
gimo ant Hirosimos.

Mes pastebėjome, kad ofi
cialios . cere m o n i j o s tame 
nuliūdusiame mieste, kuris 
jau pusėtinai atstatytas, bu
vo savanoriškos ir be jokio 
politinio arba polemiško po
būdžio. Vartydami kai ku
riuos leidinius, mums pri
siųstus, mes paste bėjome 
nuotrauką grupės žmonių, 
kurie verkia ir meldžiasi, 
pagerbdami atmintį nesu
skaitomo skaičiaus tos pek
liškos skerdynės aukų ir 
prašo dievo, kad šita žmo
nių skerdynė, šitas nusižen
gimas prieš civilizaciją nie
kados nebepasikartotų.

Ir mes, kurie daug kartų 
įvairiais būdais taip pat iš
reiškėme troškimą, kad ato
miniai ginklai būtų uždraus
ti, prisidedame prie to pra-

r

Apie J:YaW 
gyventojus

United. States. . Depart
ment .of Labor skelbia se
kamus daviųiuS' apie JAV 
gyventojus.! 1963 metais 
ant kiekvieno 1,000 moterų 
baltos pagimdė po 104 kū
dikius, nebaltos—150.

Iš 1,000 netekėjusios bal
tosios pagimdė 4 kūdikius, 
o nebaltosios L- 24.

1960 metais' pakrikusių 
šeimų tarpe baltųjų buvo 
7.9%, o tarpe negrų; —

/o.
Kadangi negrams yra 

sunkiau gauti darbų, grei
čiau juos iš darbų atleidžia, 
tai tas prisideda ir prie 
šeimų suirimo. Taipgi irei juos nuosirciziai pra- ., *- . , ,v. . -i 

pasiskaityti Pauliaus | valk« valdziai «zlaikymo.

JAV REIKALINGA 
DAUG CUKRAUS

Washingtonas. — 1965 
metais Jungtinės. Valstijos 
sayo pasigaminto ir iš. už
sienio įvežto cukraus pla
navo suvartoti 9,200,000 to
nų. 1966 jnetąms kiekis , pa
dauginamas ant 100,000 to
nų. 4 •

ir, vadovaujant jsocial4emo- 
kratui d-rui Domaševi
čiui, 1906 m. įkūrė tolygią 
clramos Jr’ dainos draugiją; 
pavadintą' Rūtą,' u r i. p s 
Ąikslaš .tiuvo. “spiesti, ąpiej 
save ne tiek inteligentus^ 
kjęk liaudį - dailininkus įi' 
smulkiuosius amatijiinkus*\ 
R^a ti^rėjpb.avo •
riam . y ado vayp' ? muzikas. ?! 
dailininkas . KbhštaUti n a s, 
čiurlidnisi 'Tačiaūsu daini-J 
ninkais - žaliūkais dirbti'1 
buvo sunkiau, įiei šiį Vąidi-

ko, darbas yra sunkus—ke
letas gabių, turinčių balsą, 
o likusieji tai neišpasakytos 
sąvokos, be klausos, be bal
so ir be proto. O čia ponas 
Vileišis pageidauja choro 
koncerto (jo nuomone, jau 
laikas, kad choras ką pa
dainuotų — idiotas!).”

Ilgainiui Rūta sustiprėjo, 
išsinuomojo salę prakti
koms bei vaidinimams. Už
dangą 6x4 metrus dydžio 
nutapė pats K. Čiurlionis. 
Jie dažnai ruošė paskaitas 
bei vaidinimus. Dramos 
sekcijai vadovavo Mykolas 
Sležėvičiuš, o p a-s k a i t a s 
skaitė seni socialdemokratų 
vadai: A. Domaševičius,
M. Biržiška, A. Janulaitis 
ir kiti.
• Taigi Vilniaus :veidas da
bar lietuviškesnis, nei kada 
pirmiau, ir jis smarkiai lie- 
tuviškėja. Plepalai apie 
Lietuvos “rusinimą ’ (sklei
džiami antitarybinės propa
gandos tikslais) — neturi 
pagrindo.

Toliau Čiurlionis savo 
laiške pažymi, jog Vilniuje 
buvo dvi partijos—pažan
gioji, kuriai ir jis $ats pri
klausė, ir dešinioji — kon- 
servatyvinė. Dailės - meno 
parodas , jie rengdavo visi 
bendrai—kairieji ir dešinie
ji. Pirmoji dailės paroda 
'•suruošta Vilniuje 1907 m. 
sausio 9 d. Vilniečių pini
gais 1907 m.' ir Kipras Pet- 

, rauskas išvyko į Peterbur
gą (dabar Leningradą) bal
so lavinti. Maironio .žo
džiais tariant: “Kiek1 tįmi
nimų prisinlinimųŲ brangių 
kitados”. O Viš ‘tik.tai'prlsi* 
minti yrą maįopu...;

Netikras Lietuvos vaizdas
J. Kapačius išleido didelę 

Broniaus Kviklio kny g ą 
“Mūsų Lietuva”, apimančią 
Vilniją ir Rytų Aukštaiti
ją. Knygoje daug nuotrau
kų, kurios parodo daugiau
sia tik bažnyčias (iš lauko 
ir iš vidaus), varpinyčias, 
klebonijas, vienuolynus, ku
nigus bei zakristijonus ir 
visokias bažnytines apeigas 
bei įstaigas. Pavaizduota 
Lietuvos trečioji dalis to
kia, kokia ji buvo prieš pas
tarąjį pasaulinį karą. Kas 
sukurta dabar; po karo, 'ti
kybiniais laikais, to visf^j 
nėra: Kiek šiuo metu 
Lietuvoje pastatyta nau
jų f a b r i k ų - d i r b tu v i ų, 
namų-apartmentnamių, mo
kyklų - gimnazijų, kiek jo
se mokosi mokinių bei stu
dentų, kiek ten kultūros bei 
mokslo įstaigų—to viso nė
ra, visa tiksliai paslėpta!

Mat, autorius ir leidėjas vis 
dar skelbia tą seniai nuval
kiotą melą, kad Lietuvoje 
lietuvių jau nebėra, kad ten 
tik mongolai ir kacapai! 
Dėl to jie dabartinės Lietu
vos visai neparodė.
■ Amerikos lietuviams, ku
rie norėtų pažinti Lietuvą 
tokią, kokia ji dabar yra-dT 
knygoje nėra ko ieškoti, jfte 
ten nieko neras. Geriausias 
kelias Lietuvą pažinti, tai 
ten nuvykti ir patiems pa
matyti; Tuomet jie galės 
įsitikinti, kokia kreiva, ko
kia melaginga klerikalų ir 
tautininkų propaganda, ku
rią'jie atsidėję varo prieš 
Lietuvą. Pamatykite ją pi
ty^ savo f akimis, tada žino- 
site!*. -( .

-------------- ------------------»"'■> i, .’—n-----

Sveikinimai
lomis. Dėl to K. Čiurlionis j Sveikiname ALDLD Auksi- 
1907,m. gruodžio 16 4- savo, nio Jubiliejaus proga ir lin- 
laiške Broiįislavai Volma-.ikime sėkmės apšvietos darbe.
nienei skundėsi: ■ . . j Pavieniai;

“Su • choru užsime z g ė so. BOSTON, MASS, 
simpatijos gija mokau 
juos muzikos teorijos —- o 
kartu rašau jiems ekspona
tų dviejų-trijų balsų daina
vimui pratimus, kurie kar
tais skamba labai gerai, iš 
čia savo rūšies pasitenkini
mas. Tačiau nežiūrint vis-

B. Chuberkienė 
M. Wenzlows 
Emily Peldžius 
J. Sinkus 
S. Henigis 
O. Žilinskienė

ROCKFORD, ILL.
J. W. Versackai 
Ant. Mikalauskas 
Veronika Kielienė 
St. Šaltis
Vai. Gerdauskienė 
Marta Akunienė 
Mag. Stočkienė
M. Rulienė
Valerija Kemzūra 
D. Slavinskienė 
M. Simonienė 
P. Kranklienė 
J. Raskevich

*) 1959 m. pravestas 
žmonių surašymas (cenzas) 
rodo, jog tuomet Lietuvoje 
iš 2,890,000 gyventojų buvo 
79% lietuvių: valstiečių, 
47%, o miestuose gyvenan
čių 53% (iš jų 11% inteli
gentų).

Šiuo metu Vilniuje gyve
na lietuvių 33% (1939 m, jų 
ten buvo tik. 3%), rusų 
29.4%, lenkų 20%, žydų 
7%, baltarusių ir ukrainie
čių 6.3%, įr mišrių mažumų 
(čigonų, totorių, keraimų ir 
kt.) 3.7%. .

CHICAGO, ILL.
V. V. Vasys 
Ignas Staškūnas 
Frank Puodžiūnas 
Julijana IVallienė 
J. M. Kaminskas 
Povila_s Yuktonis 
Ignas Urmonas

Sveikiname 50 metų 
Sukaktuvėmis!

£
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Jaunikio poilsio stoyyjda prie Kuršių iparhp

ST. PETERSBURG, FLA.
Elzbieta Ecenia 
Pranas Mockapetris 
Leonas Valančius 
Dominikos Litvaitis 
Jonas Vilkelis 
Antanus Ruseckas 
J. ir J, Stukai
Juozas Bakšys .
Agnes Pike
Jonas šermukšnis

. Juozas Šoliunas 
Antanas Jucis 
J. ir O. Rubai 
A. ir K. Bakšiai 
J. ir H. Žilinskai 
M. Vilkauskas 
Edna Kumpys 
Antanas Kavaliauskas 
Petras ir Ona Klimai 
F. ir A. Šklėriai 
Genovaitė Brown 
Margaret Klishus 
J. P. Brass
V, E. Valley
J. P. Stančikas

St. Vaineikis, 
Binghamton, N. Y.

P. Aleksonis, 
Laurence, Mass.

P. Augutis, 
No. Haledon, N. J.

J. Bimba, 
Hawthorne, N. J. < j

J. ir J. Kazio, 
Hartford, Conn.

Juozapas Motuzą, 
Rumford, Me.

Marija Truikienė, 
Scranton, Pa.

Ona Zelin, 
Plymouth, Pa.

Frank Čereška, 
Brockton, Mass.

Ona Dobinienė 
Brooklyn, N. Y.

L. Tilvikas, 
Easton, Pa.

Prąnąs Zavis, 
Bethlehem, Pa.

Užrašykite Laisvę 
giminėms į Lietuvą, Kūne 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka. ... . f
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. PHILADELPHIA. PA.
Sveikiname ALDLD

Esame dalyviai šios gar
bingos draugijos įsteigimo. 
Prieš 50 metų, kuomet drg. 
L. Prūseika atvykdavo į 
“Kovos” išleistuvę Philadel- 
phijoje, jis pradėjo kalbėti 
apie reikalą steigti draugiją 
dėl platesnių masių, būtent 
literatūros leidimo draugiją. 
Tais laikais pažangiausi lie
tuviai priklausė Lietuvių 
Socialistų Sąjungai, kuri jau 
buvo įsijungusi į Socialistų 
Partiją.

Drg. L. Prūseika rūpino
si apšvietos reikalais ir ge
rokai atsilikusių lietuvių. 
Tuo laiku “Kovos” įstaigoje 
buvo Juozas Šukys, Kurku- 
lis ir tik ką atvykęs V. Kap
sukas. Drg. J. Šukys labai 
prisibijojo, kad tai būsią tik 
spėkų skaldymas, o pati 
draugija būsianti oportunis
tiška. Drg. V. Kapsukas 
širdingai rėmė draugijos kū
rimo mintį.

Įkurta draugija buvo va
dovybėje klasiniai sąmonin
gų žmonių ir buvo, kaip 
Kapsukas sakydavo, “pra
dinė ir aukštesnioji mokyk
la.”

Per 50 metų savo gyvavi-, 
mo Literatūros Draugija iš
leido daug knygų įvairiau
siais klausimais. Jr draugi
jos nariai, kurie jas skaitė, 
studijavo, gerokai išsilavi
no.

Smulkiau apie Literatūros 
Draugijos nuopelnus, tikiuo
si, jau yra daug prirašyta. 
Aš tik noriu išreikšti didelį 
dėkingumą šios draugijos 
pirmūnams, visiems buvu
siems ir dabar esantiems jos 
vadovybėje už jų ryžtą vesti 
mūsų draugiją tiesiu pažan
gos keliu.

Geriausios sveikatos irz il
giausių metų Jums, mieli 
draugai!

R. Merkis

Sveikinu Literatūros Draugiją jos 50 metų sukakties 
proga. Linkiu ilgai, ilgai gyvuoti.

J. BERŽINIS 
Mano dirbtuvei randasi 

804 Broad Street, Hartford, Conn.
Kuriems batai reikąlingi taisyt — atneškite. 
Iš suklupusių padarau beveik kaip naujus.

——j
SVEIKINA —

COLONIAL
TELEVIZORIŲ, RAKANDŲ IR
NAMINIŲ REIKMENŲ CENTRAS 

39-43 N. Broad St. Johnson City, N. Y. 
Dial SW. 7-2343

i

New Kensington, Pa.

Mes, LLD 74 kuopos nariai, sveikiname mūsų 

brangią apšvietos Draugiją, jos 50metų sukaktį, 

linkėdami dar daug, daug metų gyvuoti ir nešti 

šviesos spindulius į viso pasaulio lietuvių namus.

C. Stašinskas

S. Bijavičius

K. Thomas

V. Chesnik

A. A. česnikai

P. Povilaitis

A. Petraitis

Iš praeities veikimo 
Waterburyje

1916 metais atvykome į 
Waterburj. Tai buvo tas 
laikotarpis, kai tarp lietu
vių buvo didelis veikimas. 
Mums, kaip naujai atvyku- 
siems, atrodė, kad mes 
esame Lietuvoje. Mat, mes 
atvykome į tą miesto dalį, 
kur tais laikais gyveno vie
ni lietuviai. Tais laikais 
buvo skaitoma, kad lietuvių 
čia gyveno apie 15,000. Bu
vo daugiau kaip 40 drau
gijų, du klubai — “103” ir 
“48.” Abu turėjo po salę. 
Taipgi parapija turėjo salę 
ir “Šviesos” draugija už
laikė kambarius, knygyną, 
buvo galima gauti įvairių 
knygų.

Šiuose kambariuose prisi
laikė socialistų kuopa, 
LLD kuopa, Vilijos Choras, 
kuris tais laikais daug vei
kė, buvo skaitlingas nariais, 
buvo keletas solistų.

Buvo ir sandariečių cho
ras, tautininkų teatralinė 
grupė, bet po kelerių metų 
pakriko. Vilijos Choras 
likvidavosi 1955 m.

1918 metais LLD 28 kuo
pa, Vilijos Choras, socia
listų kuopa pasinuomavo 
kambarius, įsisteigė saliu- 
kę, kur buvo laikomi susi
rinkimai ir rengiamos ma
žos pramogos.

Rodos, tais metais buvo 
nupirkta keletas akrų že
mės ir įsteigtas parkas. 
Per 12 metų rengėme pik
nikus atvirame ore, be sto
go. Bet per tą laiką įvyko 
daug didelių piknikų. Ge
rai prisimenu 1926 metų 
birželio 26-tą dieną. Tik
rai buvo, istorinis pik
nikas. Po pikniko vietinė 
spauda sakė, kad buvę 
apie 5,000 asmenų. ‘ Mat, 
vietinė spauda ir lietuvių 
kunigas pikniką išgarsino, 
ragindami, k a d žmonės į 
pikniką .neitų. .
; 1930 m.‘ buvo .pastatyta 
graži. šokiams salė.

. Nuo to laiko iki 1954 m. 
buvo daug tame parke su
ruošta įvairių parengimų, 
kurie daug patarnavo ge
riems tikslams..

Parką parduodant teko 
draugams apsipykti. Mat, 
ne visi' vienodai supratome. 
Bet dabar, manau, visiems 
aišku kaip diena, kad par
duodami laimėjome, nes jį 
nupirko progresyviai žmo
nės. Skleidžia apš vietą, 
įsteigė vaikams vasarinę 
mokyklą. Ir tie žmonės 
mums užmokėjo nemažą 
kainą.

Apie parką ir progresy
vių lietuvių veiklą būtų ga
lima daug prirašyti, bet 
tam laikraštyje nebūtų vie
tos.

J. Strižauskas

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopa sveikina Am. Liet. Darb. Lite

ratūros Draugijos jubiliejinę konferenciją, linkė
dama geriausių pasekmių konferencijai, nuties

ti, platesnes gaires dėl šios garbingos draugijos, 
kuri per 50 metų skleidžia apšvietą tarpe Am. 
lietuvių išeivijos. Lai gyvuoja LLD daug ilgų 
metų.

J. Jaskevičius, sekr.

Philadelphia, Pa.
Svarbi LLD apskrities 
metinė konferencija

Sekmadienį, spalio 17 d. 
yra šaukiama Lietuvių Li
teratūros Draugijos 6-sios 
apskrities konferencija. Ji 
įvyks lietuvių Vytauto klu
be, 339 E. 4th St., Chester, 
Pa. Pradžia 12 vai. dieną.

Per daugelį metų šioje 
vietoje po konferencijos bū
davo ir geras banketas. Bus 
ir šiemet, bet šis banketas 
bus dar geresnis, nes minė
sime Draugijos 50-ties me
tų gyvavimo sukaktį.

Todėl kreipiamės į visąs 
LLD kuopas Philadelphijos, 
Chesterio, Bal t i m o r ė s, 
Camden, Eastono ir kitas 
prjsįųsti delegatus, o Ches-

Haverhill, Mass.
Rugsėjo 19 d. įvyko pa

rengimas pas A. ir M. Kaz
lauskus, 74 N. Main St., mi
nėjimui ALDLD 50 metų 
sukakties. Kazlauskai dėko
ja visiems svečiams, kurių 
buvo iš Bostono, Lawren- 
caus ir kitų miestų, ir vie
tiniams už skaitlingą daly
vavimą, ir kurie prisidėjo 
su auka ir su darbu. Vi
siems ačiū!

Gaspadinės buvo Mary 
Kazlauskienė ir Antosė Rač
kauskienė. Joms pagelbėjo 
Anna Gram, S. Penkauskie- 
nė, Elzbieta Tininkienė. S. 
Rainardas dirbo prie gėri
mo.

Svečių buvo 62 ir užsimo
kėjo po $2. Viso $124. Dar
bininkės gavo “tipsų” $16.- 
52, kuriuos paaukojo prie 
pajamų. P. ir M. Maksvy
čiai $5, Rainardas už gėri
mą $13, Francis Shorpe $2, 
S. ir B. šlepiai $1, J. ir A. 
Šiupetriai $1; Mary Kaz
lauskienė, keiką, Uršulė Ko- 
vell kugelį, S. Penkauskie- 
nė 2 sūrius, Matilda Milvi- 
dienė sūrį, Antosė Račkaus
kienė daug daiktų, Mary 
Kazlauskienė — visus kitus 
daiktus, valgį ir gėrimą.

S. D’amico šiam parengi
mui aukojo stalus ir kėdes. 
Viso pajamų $164.02.

Pavalgius, Petruškevičius 
pakvietė kelis asmenis—vy
ras ir moteris — pakalbėti. 
Visi savo užduotį atliko ge
rai.

Vėliau J. Petruškevičius 
rodė filmus iš Lietuvos. Pa
rodė, kaip dabar ten žmo
nės gyvena ir dirba. Turė
jome laimės matyti ką nors 
naujo ir gero.

Kaip man atrodė, tai visi 
dalyvavusieji buvo paten
kinti, peš ^ąlgio buvo gero 
ir užtektinai. O laikraš
čiams “Laisvei,” “Vilniai,” 
“Liaudies Balsui” ir “Dar
bui” bus gera parama.

Taigi tokie parengimai vi
siems — rengėjams ir da
lyviams -— būna naudingi. 
Daugiau panašių parengi
mų!

RugpiūČio 31 d. mirė Pe
ter Kuzmichuk, 77 metų. 
Gyveno 70 Beach St.. Buvo 
nevedęs. Palaidotas rugsėjo 
3 d. Linwood kapinėse.

Rugsėjo 16 d. mirė Anta
nas Rastauskas, čia gimęs, 
55 metų. Gyyeno 16 Marion 
S. Paliko žmoną Ciciliją, 
sūnų Charles, du brolius, se
serį ir daug giminių. Palai
dotas 18 d. Lietuvių tautiš
kose kapinėse, Bradforde. 
Abu prigulėjo prie Lietuvių 
piliečių Gedimino klubo.

Rugsėjo 17 d. mirė Nelė 
Valenkas (Valiukas), 71 me
tų. Gyveno 179 Washington 
St. Paliko sūnų Michael, jo 
žmoną, anūką ir daugiau gi
minių ir draugų. Palaidota 
20 d. St. Patrick’s kapinėse.

Linkiu visiems įnirusiems 
ramybės žemėje, o liku
siems—užuojauta.

Rugpjūčio 23 d. tilpo vie
tinėje “Haverhille Gazette” 
žinia, kad Mrs. Catherine 
Ragonese, 55 metų, gyve
nanti 12 Margin St., ėjo 
Essex gatve, kai netikėtai 
didelis šuo šoko ant jos ir 
parmušė. Moteris nuvežta 
ligonbutin, o policija įvykį 
tyrinėja.

Darbininkė

lietuves moksleivių 
eilėraščiai

DEGA ŽEME
Dega žemė, (
Mano miela žemė!
Su žeme ir aš kartu 
Degu. /
Nuo ugninės žemės į 
Net rausva padangė, 
O juodiems šešėliams 
Darosi baugu.

Jau atšilo rankos 
Nuo ugninės žemės. 
Aš pati atbėgu 
Savo gaubliuku. 
Tegu dega žemė, 
Tegu žydi žemė 
Ir tegu nelieka 

•čia juodų taškų.
Julija Mockevičiūtė

Lazdijų rajonas
Veisėjų vid. mokykla, VIII kl.

JAUNYSTES ŽINGSNIAI

Smėlėtom pakrantėm Neries
Pavasario džiaugsmų nešu. ..
Nušvitusia saule gėriuos, 
Lietum sidabrinių lašu.

Jaunystės žingsnius neramius
Putota Vilnelė kartos. . .
Netylančio aido garsus
Į širdį renku nuolatos.

O. Bakaytėi
Vilnius, Lengvosios pramonės 
technikumas, II klasė

DRAUGAI
Susitinkam kasdien.
Išsiblaškę, rimti 
Ar triukšmingi, 
Greiti net supykti. 
. . . Visą naktį 
Vėl lijo mums lietūs šilti, 
Neišspręstos sapnavosi lygtys.
Vėl spindėjo vanduo 
Ežerų tolimų, 
Ir nevaikščiotos 
Gelto alėjos. . . 
O ryte 
Mes išėjom tikri iš namų, 
Kad sugrįšim 
Kažkuo praturtėję.
Gal todėl kartais linksmą, 
Lyg šaulė antra '
Būtų klasėj pro langą sušvitus, 
Ir grąžus, 
Apsigaubęs melsvumo skara, 
Mums kiekvienas 
Išauštantis rytas.-.

. Irena Mackevičiūte
Panevėžio 2-oji vidurinė 
mokykla, XI a kl.

> ■'

MES IŠEINAM
Džiaugsmas srūva 

iš veido kiekvieno, 
Visos akys lainie nušvito,— 
Išbučiuotum net klasės sieną 
Ir duris, ir kiekvieną plytą, 
žvanga oras

• liepsnojančiais šūkiais: 
Mes gyventi ne einam,

o skrendam, 
šiaurės vėjui vėsinti atsukę 
Lig raudonio įkaitintą žandą.
Ir nereikia mūsų graudenti, 
Kad vaikystė niekad negrįš,— 
Mes išeinam į darbo šventę, 
Atlapoję mokyklos duris.

Maryte Kontrimaite 
Klaipėdos 10-oji vidurinė 
mokykla, XI kl.

Jungtinių Valstijų 
didmiesčiai

1960 metais po sekamą gy
ventojų skaičių gyveno de
šimtyje JAV didmiesčių: 
New Yorke 7,782,000; Los 
Angeles — 2,823,200; Chi
cago j e — 3,550,400; Detroi
te — 1,670,200; Philadelphi- 
joje — 2,003,000; San Fran
cisco ir Oakland—1,108,000, 
Houston — 938,200; Balti
more — 939,000; Cleveland 
876,000 ir Minneapolis-St. 
Paul — 796,000.

Sveikinimai

So. Boston, Mass.
Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus proga! 

Amžina ramybė jos įkūrėjui
LEONUI PRUSEIKAI

P. ŽUKAUSKIENE

So. Boston, Mass.
Auksinio jubiliejaus proga linkiu A.L.D.L.D. 

sėkmingai leisti knygas ir 
žurnalą “Šviesą”

J. ZULIENE

So. Boston, Mass.
Auksinio jubilejaus proga sveikinu 

v A.L.D.L.D., linkiu išleisti dar 
daug gerų knygų.

K. KAZLAUSKIENE

CHICAGO, ILL.
Sveikiname ALDLD Draugiją jos 50 metų 

gyvavimo proga. Linkime daug sėkmės 
išleidime naujų knygų.
L. D. S. 139-ta KUOPA

M'Hi' ------

So. Boston, Mass.
Jubiliejaus proga tariu:— 

Tegyvuoja A.L.D.L.D.!
Tegyvuoja Apšvietą!

Elisabeth Fraimontiene

Sveikinimas ir Pagerbimas
Sveikiname L.D.L.D. 50 m. sukakties proga, 

ir jos buvusius ir dabartinius vadovus. Taipgi 
atiduodame pagarbą šios Draugijos sumanytojui 

ir steigėjui, mirusiam L. Prūseikai.
— L.D.L.D. 79 Kuopa, 

Roseland, Ill.
, . • • y i • i4 ? • ■
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SVEIKINIMAS
Sveikiname Liet. Literatūros Draugiją jos 50 m. 

sukaktim. Lai gyvuoja ilgai ši garbinga
Draugija. r

—J. ir A. Kauliniai
Huntington, N. Y.

Minint ALDLD. 50-rtietį, tegul nenutyla šūkiai: 
Visi karo lėktuvai lai būna paversti taikos šaukliais!

Viętoje atominių bombų—lai būna leidžiami 
nemokami liaudies laikraščiai ir knygos!

■"...  . ... . S. Večkys
Ozone Park, N. Y.

K. ■ •

ROCKFORD, ILL.

Sveikiname mūsų mielą Am. Lietuvių Literatūros 
Draugiją, sulaukusią 50 m. auksinio jubiliejaus. 

Lai gyvuoja dar ilgus ilgus metus.
—ALDLD 29 kuopa 

Nariai ir valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugijai linkime dar 

daug metų gyvuoti ir darbo žmonėms 
naudingą apšvietą skleisti.

P. K. čeikauskas

Apie daiktų pavadinimus

terio, Phila ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti bankete. 
Užtikriname, kad būsite pa
sitenkinę.

A. J. Pranaitis

Varšuva. — Lenkų ber
niukų “Poznan” choras iš
vyksta į JAV Jį sudaro 65 
berniukai.. Dainuos Pitts- 
burghe, Buffalo, Clevelan- 
de, Detroite, Chicagoje, 
ir New Yorke. ............. „

Atsiranda naujas daiktas, 
atsiranda ir jam pavadini
mas. Sutiksime, kad prieš 
šimtą metų nebuvo kolūkių, 
kombainų, lėktuvų, malūn
sparnių, tai nebuvo ir tokių 
daktovardžių.

Kai kurie pavadinimai 
įgauna naują prasmę. Alto
rius, senovėje taip vadino 
aukotoją, paskui vietą kur 
žmonės dievams aukavo 
daiktus ^aukurą}* dabar

krikščionys taip vadina vie
tą bažnyčioje, kur laikomos 
pamaldos.

Albumas, romėnai taip 
vadino baltas lenteles, ant 
kurių būdavo užr a š y t a 
svarbūs įvykiai. Jas laiky
davo viešai, kad primintų 
žmonėms.

Dabar albumais vadina
mos knygos , kuriose su
rinkti paveikslaų piešiniai*
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PRIEŠ 50 METŲ
(Iš atsiminimų) Lietuvių svetainė. Tuojau į

L.D.S. 8 Apskritis sveikina LLD 50 metų gy
vavimo ir veikimo sukaktį. Mes sakome — Jokis 
Universitetas, jokia įstaiga, taip plačiai tuo lai
kotarpiu nepaskleidė tiek apšvietos, susipratimo 
ir žinojimo lietuvių tarpe, kaip mūsų gerbiama 
Literatūros Draugija. Lai gyvuoja ši brangi 
organizacija!

— Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
8-ta Apskritis, McKees Rocks, Pa.

Per J. Miliauską

Ankstyvas lapkričio 18 die- & Persikėlė visas lietuvių 
nos rytas, 1912 metais, ka- veikimas Ir nepastebetai 
da pirmą kartą atsistojau gretai Lietuvių svetaine 
ant Amerikos žemės, Bing- P,ataP° vietos pazangie- 
hamtone, N. Y. Išvydau te-'c1^ apsvmtos ir kultūros 7 4-T/tT 1

Lai gyvuoja mūsų garbinga A.L.D.L.D. orga
nizacija dar daug, daug metų! Sveikinu, su 50 
metų auksiniu jubiliejum.

— J. Jaskevičius,
Worcester, Mass.

SVEIKINIMAS
Ilgiausių metų Amerikos Lietuvių Literatūros 

Draugijai!
—V. Žitkus,

Worcester, Mass.

Linkiu A.L.D.L.D. ilgai gyvuoti, išleisti dar 
daug naudingų knygų.

—.J. Deksnys,
Worcester, Mass.

Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim. Linkiu 
jai gyvuoti ilgai, taipgi daug sėkmės 

knygų išleidime.
— M. Sukackienė,

Worcester, Mass.

Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų auksinio jubiliejaus 
proga. Lai gyvuoja ALDLD ir jos 

darbuotojai.
— P. Sadauskas,

Worcester, Mass.

Worcester, Mass.
Sveikiname ALDLD auksine jubiliejaus proga. 

Linkime daug sėkmės ir gyvuoti ilgus metus.
H. Žilinskienė J. Petkūnas
V. Trakimas P. Sušas

Sveikinu ALDLD sulaukus 50 m. auksinį jubiliejų. 
Daug sėkmės savo darbuose.

— Draugė K.,

Lai gyvuoja mūsų mylima ALDLD!
Linksma, kad ši garbinga organizacija 

sulaukė auksinį jubiliejų!
— J. Benderius,
Worcester, Mass.

Sveikinu A.L.D.L.D. auksinio jubiliejaus 
proga. Linkiu daug sėkmės.

—• J. Lukas,
Worcester, Mass.

Sveikiname ALDLD 50 metų auksine jubilie
jaus proga, linkime skleisti apšvietą, kultūrą 

ir mokslą darbo žmonių klasės.
ALDLD 74a APSKRITIS 

per Geo. Shimaitį

Brockton, Mass.
Mūsų ALDLD 6 kuopa sveikina ir linki daug 

sėkmės ALDLD, sulaukusiai 50 metų 
auksinį jubiliejų!

Brockton, Mass.
Sveikinu ir linkiu daug laimės ALDLD, jos
50 m. gyvavimo proga, daug sėkmės ateityje

— K. Kalvelienė

Brockton, Mass.
Garbingai sulaukė Am. Liet. Literatūros Drau

gija savo 50 m. auksinį jubiliejų.
Lai gyvuoja ši garbingoji Draugija!

M. Gutauskienė

Brockton, Mass.
Sveikinu ALDLD 50 metų auksiniu jubiliejum. 

Linkiu daug sėkmės išleidime naujų knygų!
— George Shimaitis

r

kančią saulutę. Atrodė, kad 
ji nebuvo tokia šviesi, tokia 
ryški, kokia aš ją mačiau 
paskutinį rytą, palikdama 
savo gimtąją Tėvynę. Nuo 
šios dienos prasidėjo jaunos 
imigrantės sunkus, nežino
mas naujoje tėvynėje sava
rankiškas gyvenimas.

Bingham tone gyveno jau 
keliolika lietuvių šeimų, ir 
kai kurios buvo gerai įsikū
rusios, ir nemažas skaičius 
pavienių, jaunų imigrantų. 
Čia jau gyvavo St. Juozapo 
ir St. Marijos Magdalenos 
pašalpinės draugijos ir Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
33 kuopa. Jos vadovybėje 
sukosi pati pradinė savi
švietos ir kultūrinė veikla.

Palikę gimtąjį kraštą, tė
velius, brolius, sesutes, jie 
vyko ieškoti laimės arba di
desnio duonos kąsnio sve
tur. Daugumoje buvome 
neraštingi, arba mažai mo
kantieji rašyti ir skaityti. 
Su maža išmintim buvome 
sunkaus darbo valstiečiai ir 
be jokio prisiruošimo bei 
tyrimo pradėjom naują sa
varankišką gyvenimą kurti.

Sąlygos pradėjo diktuoti 
kelią į tolesnį gyvenimą. Tie 
jauni, blaivesnių minčių, 
Binghamtono žmonės pra
dėjo linkti prie LSS 33 kuo
pos narių, kurie jau mynė 
apšvietos ir kultūros take
lius vietos lietuviams. Pa
gyvenę supratom ir išmo
kom kovoti už duonos dides
nį kąsnį, už geresnes sąly- 

,gas, prasiplėtė ir akys, pra
dėjom permatyti kylančią 
geresnio gyvenimo saulę. 
Pradėjome lankyti LSS 33 
kuopos susirinkimus, pra
kalbas, paskaitas, kultūri
nius vakarus, vasaros metu 
išvykas gamtoje. Pamilome 
jų veiklą. Kai kurie, pasi
rinkę ideališką kelią, stojo į 
LSS 33 kuopą. Nes anais 
laikais čia kitos pažangios 
organizacijos nebuvo. Aš 
taipgi 1914 metais įstojau į 
LSS kuopą. LSS 33 kuopoj 
jau priklausė keliolika ge
rai prasimokslinusių žmo
nių: A. Bradžionis (pirmojo 
pasaulinio karo metu išvyko 
į Lietuvą, dabar miręs), S. 
Jasilionis, J. J. Kaminskas, 
J. Klikūnas, S. Bardzevičius, 
L. šimoliūnas (jie visi jau 
mirę), K. Depsas ir keletas 
kitų. (Atleiskite, sąrašo ne
turint, negaliu visų prisi
minti).

Gyvenimas reikalavo ne- 
! laukiant organizuoti savo 
apšvietos ir kultūros orga
nizacijas, 
lizdą. Reikėjo lietuviškos 
dainos ir kitokios kultūri
nės veiklos.

Štai, šie darbo žmonės, at
vykę į šią šalį, bemoksliai, 
arba mažamoksliai, nori pa
kilti apšvietoj ir kultūroj. 
Ne po ilgo susiorganiavo linčius žmones abelnai. 
Aušros Choras, teatrališkas I . Mūsų gražusis Bingham- 
ratelis; kiek vėliau dūdų or-• tonas yra maža kolonija, 
kestras ir muzikinių instru- lietuvių čia ir ne per dau- 
^entų grupė.

Juozapo Draugystė turėjo didesnių centrų. Tas suda- 
sklypą žemės ir manė staty- rydavo ne maža keblumų 
ti bažnyčią. Bet apsidairė prakalbų rengimui. Tačiau 
ir surado, kad svetainė yra prakalbos buvo surengtos 
reikalingesnė, negu bažny
čia. 1913 m. liepos 13 dieną 
tą sklypą žemės perleido pa
žangiesiems statytis svetai
nę.

Na, ir atėjo mums džiaug
smo diena, kai 1915 m. buvo 

j užbaigta graži, erdvinga

Bimba, K. Petrikienė, L. 
Prūseika, V. Andrulis, Dr. 
J. J. Kaškėvičius, A. Joni
kienė, K. Karosienė, Miza- 
ra, D. M. šolomskas ir kiti.

Aušros choras ir drama
tiškas ratelis savo menine 
veikla buvo pakilę gana 
aukštai. Perstatymai iš 
stambesnių buvo: “Nebaig
ta Kova”, “Gyvieji Nabaš- 
ninkai”, “Grigutis”, “Du 
Broliu” ir keli kiti.

Binghamtono menininkai 
keitėsi menine programa su 
Rochesterio pažangiečiais 
lietuviais per apie 20 ar 
daugiau metų. Tuo pačiu 
kartu pakartotinai vykdavo 
ir į Scrantoną, Pa., pildyti 
programą LLD 39 kuopos 
suruoštuose vakaruose.

Kai kūrėm ir auklėjom 
ALDLD 20 kuopą ir kitas 
mūsų organizacijas, ėjo vi
su smarkumu Pirmasis pa
saulinis karas. Veikiausiai 
buvo tik svajonė, ar bus kai 
kada laikas, kai mūsų var
gingoje gimtinėje darbo 
žmogus išsilaisvins iš žmo
gaus žmogum išnaudojimo 
sistemos. To laiko sulaukėm 
ir visa širdim džiaugiamės 
kad Lietuvos liaudis sun
kiai, bet sėkmingai įvykdė 
šlovingą pergalę ir stebėti
nai smarkiai kyla augštyn, 
statydama savo naują gyve
nimą. Visa tai džiugina 
mus iki širdies gelmių.

Keitėsi laikai, keitėsi ir 
pažangiečių veikla. Rusijos 
Spalio Revoliucijos laimėji
mai, 1919-20 metais Taime
rio užuolimai ant Amerikos 
pažangiečių ateivių, pasida
linimai LSS ir Komunistų 
Partijos įsikūrimas. Šie ir 
kiti įvykiai žymiai paveikė 
ir mūsų pažangiečių sėk
mingą veiklą...

Sveikinimai
Sveikiname ALDLD auksinio jubiliejaus proga. 

Linkime Draugijai ilgai gyvuoti ir išleisti daugiau 
knygų.

centru.
Ne ilgai trukus buvo par- 

kviestas jaunuolis dailinin
kas Pranas Mockapetris nu
piešti gražias scenai papuo
šti dekoracijas.

Vasariškas sekmadienis 
nepaprastai buvo gražus, 
saulutė skaisčiai švietė, pie
tų vėjelis švelniai pūtė. Vi
si susirinkusieji buvo pilni 
gero ūpo, smagiai praleisti 
dieną vasariškoje gamtoje: 
tai buvo LSS 33 kuopos pik
nikas. Dalyviai linksmino
si, vaišinosi, diskusavo die
nos klausimus. Mat, tada 
jau ėjo pirmasis pasaulinis 
karas. Stasys Jasilionis pri
eina tai prie vieno būrelio, 
tai prie kito, kelia mintis, 
kad čia Binghamtone reikia 
suorganizuot Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopą, kuri 
yra pasiryžusi leisti darbi
ninkams svarbias knygas ir 
duoti jas nariams už mažą 
metinę mokestį.

Po kelių dienų įvyko per 
Jasilipnį pakviestų draugų 
susirinkimas, kur ir tapo 
suorganizuota Amer. Lietu
vių Darb. Litert. Draugijos 
kuopa. Centras davė jai 
numerį 20. Tai buvo 1916 
metų vasarą.

Neilgai trukus, tais pa
čiais 1916 metais, rugsėjo 6 
dieną susiorganizavo Lietu
vių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje'kuopa iš 20 
narių. Centras davė jai No. 
23. Jos pirmasis komitetas Prasidėjo Antrasis pasau- 
susidėjo iš šių draugių: oralinis karas ir Hitlerio už- 
ganizatorė— O. Šimoliuniū- puolimas ant Tarybų Sąjun- 
tė (dabar O. Wellus), pro- gos. Aišku, ir mes, LLD na

riai, kaip vyrai, taip ir mo
terys, skubiai leidomės dirb
ti karo laimėjimui. Rengėm 
piknikus, vakarienes; darėm 
rinkliavas ne tik pinigines, 
bet ir drapanas ir patys au- 
kojom. Daugelis iš narių, 
ypatingai draugės moterys, 
mezgė kojines, pirštines, 
siuvo sukneles ir kitokias 
drapanėles.

Mūsų ALDL Draugija ir 
20 kuopos darbuotojai, per 
visą 50 metų gyvavimo lai
kotarpį, išlaikė tas praki-' 
nias šviesos idėjas be jokių 
nukrypimų. Mes džiaugia- i 
mes ir didžiuojamės sutik-, 
darni mūsų garbingosios A-j 
merikos Lietuvių Darbinin- I 
kų Literatūros Draugijos 50 
metų gyvavimo šlovingą ju
biliejų ir prižadame darbuo
tis ir ateityje, kiek sveikata 
ir jėgos leis.

šia proga tenka prisimin
ti ir tas, kad mes liūdime 
netekę brangių ir širdingai 
pasiaukojusių darbuotojų • 
ALDLD 20 ir LDS 23 kuopų 
narių, kuriuos negailestin
goji mirtis išskyrė iš gyvų
jų tarpo, būtent: S. Jasilio- 
nį, J. Sadauską, S. Mainionį, 
L. ^imoliūną, V. Kaminskie
nę, O. Mikalojūnienę, C. Žo- 
lynienę ir daug kitų. Jų di
delis pasiaukojimas ALDLD 
ir kitoms pažangiosioms or-i 
ganizacijoms pasiliks at
mintinas visiems laikams.

Galvodama apie nueitą 50 . 
metų kelią, prisimenu jį ' 
kaip patį šviesiausią, patį 
linksmiausią savo gyvenimo , 
metą. Džiaugiuosi, kad įdie- i 
giau šviesos ir laisvės die
gą giliai savo širdyje, kas 
davė gilų ryžtą įkvėpimą 
aktyviai veikti ALDL Drau
gijos labui.

Onyte Wellus .
Binghamton, N. Y.

tokolų sekr. — H. Žukienė, 
finansų sekr. — O. Depsienė 
(jau mirus), iždininkė — V. 
Čerkesiūtė - Kaminskienė 
(jau mirus) ir literatūros 
platintoja B. Zmitraitė (da
bar Keršulienė).

ALDLD 20 ir LDSA 23 
kuopų pradinė veikla buvo 
rengti prakalbas, paskaitas, 
įvairius pasilinksminimus, 
meno ir kultūros vakarus, 
savišvietos susirinkimus ir 
eilę kitų darbų; Laisvalai
kiu skaitėme knygas, “Ko
vą”, “Laisvę”, “Darbininkių 
Balsą”, vėliau ir “Vilnį”. 
Ne tik kad skaitėme, bet ir 
platinome juos.

Mat, tuo laiku ėjo dvi 
kampanijos. Moterys skyrė 
savo veiklą vienam iš svar
biausių klausimų, tai reika
lavimui lygių su vyrais bal
savimo teisių. Kampanija 
ėjo plačiai, įvyko prakalbos 
ir demonstracijos veik vi
suose miestuose, kur tik bu- 

kurti lietuvišką vo susirinkusios ALDLD ir 
LDSA kuopos. Antra kam
panija buvo svarbiausia už 
visas kitas, tai buvo stipri 
kova, kad nedaleisti Ameri
kos valdžiai įsijungti į pir
mąjį pasaulinį karą. Ši ko
va palietė visus taiką my-

giausia. Jis yra tolokai nuo

visiems pažangiečiams kal
bėtojams. Jas rengė kuopos 
pavieniai ir bendrai. Iš se
nesnių kalbėtojų buvo: J. 
Jukelis, Bagočius, Perkū
nas, Z. Puišiūtė, Michelso- 
nas, Dr. Montvidas. Iš jau
nesnių: V. Kapsukas, A.

ir Hitlerio už-

DOMICĖLĖ ir ALEKAS VELIČKAI
Albertson, L. L, N. Y.

Auksinio jubiliejaus proga linkiu 
Lietuvių Literatūros Draugijai 

gyvuoti ir leisti knygas

S. RADUŠIS, Bayonne, N. J.

Montreal, Canada
Branginame A.L.D.L.D. išleistas knygas 

Branginame ir pačią draugiją už jos 
pastangas apšvietos srityje

Nuo L.L.D. Montrealo kuopos

Apšvieta yra brangus dalykas 
A.L.D.L.D. išleisdama kn

Atlieka tą brang
E. VILKIS, Montreal, Canada

as

i

Su džiaugsmu sveikinu A.L.D.L.D.
Linkiu jai gyvuoti ir darbuotis 

apšvietos srityje

BRANISLAVAS, Montreal, Canado

W. SUFFIELD, CONN.
Sveikinu ALDLD 50 m. sukaktį—auksinį jubiliejų. 
Taipgi sveikinu Centro valdybą, nes jiems prisieina at

likti daug sunkaus darbo. Sveikinu visus draugijos 
narius, linkėdamas sveikatos, ir ilgo amžiaus.

— 68 kuopos narys (Hartford)
V. Staugaitis

BROOKLYN, N. Y.
Su ALDLD sukakčia penkdešimtmečio jubiliejum, ge
riausi linkėjimai visiems jos organizatoriams ir visiems 
nariams.

M STAKOVAS

Sveikiname Lietuvių Literatūros Draugiją 50 metų 
sukaktyje ir jos garbingai nueitą praeitį. Linkime J 
neribotos energijos žygiuoti aukštai iškėlus šviesos 

žibintą ir skleisti apšvietą tarpe narių dar 
ilgus metus!

LLD Pirmoji kuopa
Brooklyn, N. Y.

Branginu A.L.D.L.D. išleistas knygas 
Branginu ir pačią draugiją už 

pastangas apšvietos srityje
VINCENT ZABUL, Detroit, Mich.

SVEIKINAME AUKSINIU JUBILIEJUM
Iš HARTFORD, CONN.

O. Krasnickienė 
Mrs. J. Maiga 
J. čepukaitis
J. Strauss 
V. Daunts 
Pet. Žukauskiene
P. Bokas 
Alek Raimont 
J. Kazlauskas

Norbutas 
M. Valatkiene 
J. J. Mockaitis 
C. Lusas 
J. Kindulas
L. Butkevcih 
A. Latwen
M. J. Barnett

CHICAGO, ILL.

Su džiaugsmu sveikiname A.L.D.L.D. 
auksinio jubiliejaus proga 

Linkime jai gyvuoti ir darbuotis 
apšvietos srityje

ALDLD 86-ta KUOPA

Sveikinu A.L.D.L.D. 50 metų sukaktim 
linkiu jai gyvuoti ir leisti

- naudingas knygas

MORTA JODAUGIENĖ
Plymouth, Pa.
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STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND CIRCULA- 
T&pX# (Act of October Z3, 1862: 
S&tion 4309, Title 39, United States 
Code)

1. Date of Filing. October 1, 1965.
2. Title of Publication: Laisvė, 

Lithuanian Semi-Weekly.
3. Frequency of Issue: Published 

Tuesdays & Fridays, except in case 
of Holidays.

4. Location of Known Office of 
Publication (Street, city, county, 
state, zip code): 102-02 Liberty Ave., 
Queens, Ozone Park, N. Y., 11417.

5. Location Of The Headquarters 
or General Business Offices of the 
Publishers (Not printers): (Address 
as above).

6. NAMES AND ADDRESSES OF 
PUBLISHER, EDITOR, AND MAN
AGING EDITOR.

Publisher (Name and address) : 
Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

Editor (Name and address): Roy 
Mizara, 35-44 — 75th St., Jackson 
Heights, N. Y.

Managing Editor (Name and ad
dress; ; Roy Mizara, 35-44—75th St., 
Jacfcson Heights, N. Y.

7. Owner: (If owned by a corpora
tion, its name and address must be 
stated and also immediately thereun
der the names and addresses of stock
holders owning or holding 1 percent 
or more of total amount of stock. If 
not owned by a corporation, the names > 
and addresses of the individual j 
owners must be given. If owned I 
by a partnership or other unincor
porated firm, its name and address, 
as well as that of each individual 
must be given.)

Name & Address:

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

Paul Venta, President, 108-49 — 
63rd Ave., Forest Hills, N. Y. 11375.

Frank P. Buck, Bus. Mgr. 74 Ar
lington Ave., Brooklyn, N. Y. 11207.

Wm. Chapels, Secretary, 1049 
Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y. 11208 |

8. Known Bondholders, Mort 
gagees, and other Security Holders 
ow/jjjng or holding 1 percent or more 
of Uptal amount of Bonds, Mortgages 
or &.her Securities (if there are 
none, so state).

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park, N. Y. 11417.

Wm. Chapels, 1049 Glenmore Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11208

Jonas S. Lazauskas, 114-15—122nd ! 
St., Ozone Park, N. Y. 11420.

Paul Venta, 108-49 63rd Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Al Nevins. 76-66 Austin St., Fo
rest Hills, N. Y. 11375.

Wm. Baltrušaitis, 13 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Gus Dirzuvait, 678 Belmont'Ave., 
-pa ‘Supon st aaisrui qons uiouax joj * 
Forest Hills, N. Y. 11375.

Walter Brazauskas, 102-50 62nd 
Rd., Forest Hills, N. Y. 11375..

Michael Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Vera Bunkus, 139-51 86th Rd., 
Jamaica, N. Y. 11435. •

Stephen Vetchkis, 84-06—88th St., 
Woodhaven, N. Y. 11417.

S------------------------------------------------

Norwood, Mass.
Gerbiami Norwoodo ir jo 
apylinkės “Laisvės” 
skaitytojai!

Jums jau yra žinoma, 
kad su pirma diena spalio 
prasidėjo mūsų myl i m o 
laikraščio vajus, kuris tę
sis per sekančius 3 mene- 1 
sius. Per šį laikotarpį mes 
visi turėsim atsinaujinti 
“Laisvės” prenumera t a s. 
Aš, kaip “Laisvės” vajinin- 
kas, kreipiuosi į jus, pra
šydamas jūsų draugiškos 
pagalbos. Bandykime visi 
bendrai, gražiai pasidarbuo
ti, kad šis “Laisvės” vajus 
ir šiais metais pasiektų sa
vo garbingą tikslą su kau
pu, kaip ir pereitais metais!

^Kiekvieno mūsų “Lais
vei skaitytojo šventa par
eiga gauti nors po vieną

Worcester, Mass.
OLYMPIA PARKO PASKUTINIAI PARENGIMAI 
Užbaigimui vasarinio sezono, įvyks sekanti parengimai:

Spalip 9 d., 5 vai. vak., bus vakarienė. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų už prieinamų kainų. F. Nei-

I vis orkestras gros šokiams.
L Spalio 10 d., 1 vai. dienų, bus paskutinis parengimas • 

pietūs, tai bus tikras balius tarp gerų draugų.
i Spalio 17 d., 1 vai. dienų, bu paskutinis parengimas 

Parke šiais metais—bartenderių pietūs. Šis paren
gimas bus tikrai nepaprastas: bartenderiai bus virė
jais, o gaspadinės — bartenderiais. Visus kviečiame 
dalyvauti ir pamatyti, kaip ši pakaita veiks.

Dalyvaukite visuose viršminėtuose parengimuose.
—Parko Komisija

Geo. Wares, 104 No. 8th Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211.

John Rushinskas, 2883 W. 12th 
Street, Brooklyn, N. Y. 11224.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in 
case where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the coni^ as trustee or 
in any other' fiuuciary relation, the 
name of the person or corporation 
so the statements in two paragraphs 
show the affiant’s full knowledge 
and belief as to the circumstances 
and conditions under which stock
holders and security holders who do 
not appear’ upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner. Names 
and addresses of individuals who 
are stockholders of a corparation 
which itself is a stockholder or hol
der of bonds, mortgages or other 
securities of the publishing corpo
ration have been included in par
agraphs 7 and 8 when the interests 
of such individuals are equivalent 
to 1 percent or more of the total 
amount of the stock or securities 
of the publishing corporation.

10. This item must be complete for 
all publications except those which 
do not carry advertising other than 
the publisher’s own and which are 
name in sections 132.321, 132.232, 
and 132.233, Postal Manual (Sec
tions 4355a, 4355b, and 4356 of Title 
39, United States Code).

Average No. copies each issue 
during preceding 12 months:

a) Total No. copies printed (Net 
Press Run)—3,175.

b) Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 435.

2. Mail Subscriptions. 2,665.
c) Total Paid Circulation. 3,100
d) Free distribution (including 

samples) by mail, Carrie:' or 
other means. None.

e) Total Distribution (Sum of C 
and D). 3,100.

f) Office Use, left-over, un° 
counted, spoiled after print' 3
—75.

g) Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in I 
A). 3,175.

! Single issue nearest to Filing 
j date:

a) Total No. copies printed (Net 
, Press Run)—3,175.

b) Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 435.

2. Mail Subscriptions. 2,665.
c) Total Paid Circulation. 3,100
d) Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
other means. None.

e) Total Distribution (Sum of C 
and D). 3,100.

f) Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 
—75.

g) Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in 
A). 3,175.

I certify that the statements made 
by me above are correct and com
plete.

.. (signed)
Frank P. Buck, Business Mgr.

naują “Laisvės” skaitytoją. 
Jeigu jau čia negalite ;gau- 
ti, tai galite užrašyti savo 
giminėms į Lietuvą. Ten jie 
myli “Laisvę” skaityti. 
Mums nėra sunku tai pada
ryti. Mes turim ištekliaus 
Skriaudos mums nebus dėl 
to.

Aš pats jau per kelis me
tus prenumeruoju net 3 
“Laisvės” pren. į Lietuvą 
giminėms ir kalūkio mo
kyklos knygynui. Jeigu ku
rie neturite Lietuvoj liku
sių giminių, nėra kam 
“Laisvę” užrašyti, tai ban
dykite nors stambesnę au
ką skirti dėl “Laisvės’ 5 
tūkstančių dolerių fondo 
sustiprinimui biudžeto 1966 
metams.

M. Uždavinis
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Baltimore, Md.
Kas tik įvyksta, tam turi 

būti rimta priežastis
Baltimorės viešų mokyk

lų perdėtinis pranešė, kad 
per pereitus 3 mėnesius 
blogai auklėjami vaikai iš
daužydami langus ir kitus 
mokyklų įrengimus padarė 
$46,000 nuostolių, o per ap
skritus metus—$188,000.

Aš mačiau, vieną 3 aukš
tų mokyklą 900 Hollins gat
vės—visi langai išdaužyti, 
atrodė, kad būtų viesulo 
paliesta. Mokykla randasi 
biednų baltų ir negrų apgy
ventoje miesto dalyje. Mo
kyklos mokiniai maišyti 
balti su negrais, taip pat ir 
mokytojai Kas galėtų atsa
kyti, kodėl ši mokykla ir ki
tos mokyklos daužom o s. 
Turbūt kas nors labai pa
vojingo mokymo sistemoje 
arba auklėjime. Jeigu už
puolikas, vagis, sukčius da
ro ką blogo, tai jis turi 
“tikslą”, jis nori pasinau
doti kito gmogaus turtu ir 
“laimingai” gyventi. Bet 
jeigu žmogus daužo mokyk
las, kur jis gauna mokslą ir 
apšvietą, tai turi būti kas 
nors negero.

Baltimorės gyven t o j a 
Mrs. M. E. Murray sako, 
kad ji labiausiai “nekenčia
ma” moteris Am e r i k o j e. 
1963 metais ji parašė reika
lavimą, kad vyriausias ša
lies teismas panaikintų po- 
teriavimą visose mokyklo
se, kaip Jungtinių Valstijų 
Konstitucija reikal a u j a' 
Vargšė buvo taip persekio
jama, kad ji negalėjo pasi
rodyti ant gatvės. Policijai 
atėjus į jos namus, būk ji 
policininką stūmė, už tai ji 
buvo areštuota ir padėta po 
$9,500 kaucijos. Jai dar bu
vo kitas kaltinamas, kad ji 
paniekinus teismą. Supratus, 
kad ji šioje šalyje negalės 
gyventi, nes buvo grasini
mų jos gyvybei, buvo pri
versta išvažiuoti į Havajų. 
Ten pagyvenus atvažiavo į 
Meksiką. Meksikos valdžia 
ją išdeportavo į Ameriką. Ją 
parvežė į Baltimorę. Dabar 
dar jai prideda ir trečią 
kaltę, būk ji yra nesumokė
jusi valdžiai taksų. Kas ga
lėtų pasakyti, kaip toli mes 
esame nuo viduramžių in
kvizicijos laikų? |

16 metų atgal Marylando 
valstijos seimelis priėmė 
prieš progresyvių judėjimą 
(subversive) Oberrio jsta- 
mą. Dabar patys politikie
riai pripažįsta, kad šitas 
įstatymas daugiau nie k o 
nedavė valstijai, kaip tik 
$350,000 išlaidų ir pažemi- f 
nimą. Dabar seimelio dele- > 
gatas Murray Abramson1

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, Spalio-October 9 d., 2-rą 
vai., svetainėje 1154 N. 4th St.

Praėjusį susirinkimą nubalsuo
ta vėl sugrįžti į seną vietą mi
tingus laikyti. Visi nariai kviečia
me atsilankyti, nes turėsime išrink-, 
ti delegatus į LLD 6-tos apskrities i 
konferenciją, kuris atsibus spalio 17 
dieną Chester, Pa. Valdyba (79-80)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia specialius pietus Olym- 
pijos parkui palaikyti, kurie įvyks 
Spalio-October 3 d., 1 vai., Olympia 
parke. Kivečiamc visus narius ir 
rėmėjus atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti, kol oras nešaltas.

- Parko komisija

PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kuopos susirinkimai įvyksta 
kas antrą trečiadienį kiekvieno me
nesio pas sekretorę O. Žalnieraiticnę,

Valdyba (78-79)

įnešė reikalavimą, kad šitas 
įstatymas būtų panaikin
tas. i

Mrylando Kolegijos pre
zidentas W. H. Elkins pa
kvietė New Yorko negrą 
Mr. Rustin pasakyti kalbą 
kolegijoj spalio 12-13 dd. 
Koks tai teisingumo depar
tamento agentas pranešė, 
kad Mr. Rustin priklausė 
Jaunų Komunistų lygai, ir 
kad jam būtų uždrausta 
kalbėti kolegijoje. Visi poli
tikieriai sukilo ieškoti lega- 
liškų būdų uždrausti kole
gijoj kalbėti. Nesuradus to, 
valstijos gubernatorius Ta- 
wes pareikalavo, kad Mr. 
Rustin pasirašytų ištikimy
bę Amerikos valdžiai. Rus
tin atsisakė pasirašyti tą 
“ištikimybę”.

Baltimorės “Sun” redak
ciniame puslapyje rašo, kad 
Andrei Gromyko yra ga
biausias ir daugiausia susi
pažinęs su savo šalies ir vi
so pasaulio politika diplo
matas. Jis turi labai gerą 
atmintį ir greitą sukon
centravimą minčių.

John Balsys

Maskva. — TSRS įsakė 
Sam Jaffe, ABC korespon
dentui, tuojau išvažiuoti, 
nes jis siuntė melagingas 
žinias.

IŠLEISTA SENIAI PAGEIDAUJAMA KNYGA 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA
Past and Present

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

1. Who Are the Lithuanians?
2. Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division of Lithuania
3. Strengthening of the State
4. Growth of Serfdom
5. Economic and Political Decline of Lithuania
6. Decline of Feudalism
7. Lithuanian Culture in the Feudal Era
8. Abolition of Serfdom

The Uprising of 1863
9. Growth of Capitalism in Lithuania

10. Spread of Revoliutionary Ideas
11. Revolution of 1905-1907
12. From 1907-1914

Lithuania During the First World War
13. Soviet Government in Lithuania
14. Establishment of the Bourgeois Government
15. Fascist Putsch
16. Years of Struggle
25. Where the Wealth Comes From
17. Smetona Regime and Hitlerite Germany
18. A Great Change
19. Short-Lived Peace and Progress ’
20. Struggle and Liberation

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
21. Industrial Development
22. Building Homes for the People
23. Agriculture

oidooj oų) jo uiiuoii -pg
26. Education
27. Science
28. Books and Libraries
29. Literature
30. Culture in Lithuania Today
31. Trade Unions of Lithuania
32. Lithuania Today
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. L. D. L. D.
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Haverhill, Mass.
Mudu su Domicėle pralei

dom dieną pas mūsų gerus 
draugus Marytę ir Petrą 
Jaciumskius. Jie yra gra
žiai įsikūrę, jų gyvenvietė 
ant gražaus kalnelio, apso
dinta vaismedžiais ir dau
gybe gražių kvietkų. Labai 
miela su jais susitikti kaip 
su mūsų spaudos ir pažan
gaus judėjimo nuoširdžiais 
rėmėjais per daugelį metų.

Čia besisvečiuodami visi 
keturi nuvykom į Lietuvių 
kapines atlankyti mūsų my
limo rašytojo Rojaus Miza- 
ros brolio kapą, ir kitų bu
vusių mūsų draugų kapus. 
Beiaus Mizaros kapas jau 
užaugęs žalia žolele, atro
do graži pievelė, nei nežino
tume!, kad ten ilsisi mūsų 
buvęs mylimas v e ikėjas. 
Pastovėjom valandėlę, su
rakino širdį prisiminimai, 
tylia mintimi pasakėme: 
Ilsėkis, ramiai, Bernasiau, 
amžinai. Juk nesenoje pra
eityje bendrai vei kerne 
LLD kuopos valdyboje.

Su šiuo ir baigėme mūsų 
viešnagę su dd. Jaciums- 
kiais. Domicėlė ir

Juozas Lukai
(Ačiū draugams Lukams 

už aplankymą Bernai* d o 
kapo. Netolimoje ateityje 
bus pastatytas paminklas. 
-R)

PHILADELPHIA,

! HELP WANTED MALE
i ■ -------------------------------------------

PLUMBER

Suburban jobbing shop, 
guaranteed yearly job 

for right man.
Call TU. 4-1703.

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

DRYWALL TAPERS 
and 

FINISHERS
Work available Philadelphia 

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

EL. 6-8330.
(77-83)

TREE MEN

Experienced climbers wanted.
Steady work for good men.

Call MO. 4-3200
(77-83)

MOLDING MACHINE OPERATOR 
Injection molding.

Familiar with all thermoplastics.
(Overtime) 9—5.

DI. 3-6511.
(77-81)

MEN 
Foundry work, steady.

Apply
BARRY BRONZE BEARING CO. 

7th & Bulson, Camden, N. J.
(78-83) 

j------------------------ -----------------------------
! HELPERS. Some fabrication shop 
! experience required. Familiar with all 
! types of air tools, grinding, sand- 
' ing, etc. $2.52 per hr. Fringe bene- 
j fits. Long range program. Apply in 
person, shop supt., Mill Rd. off 
Penna. Ave., Oreland, Pa. ACME 

i PROCESS EQUIPMENT CO. CA.
4-1222. (77-79)

i 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 4
(1) Set-up man — Lead man, press 

die and machinery. Metal fab
rication. ‘ ~

(1) Set-up man — press die and 
machinery tube bending exper.

(1) Working foreman. High school
I grad, with mechanical back

ground.
' (1) Maintenance man. Salaries 
( commensurate with experience.

All yeai’ round employment. 
Apply at

FINKEL
OUTDOOR PRODUCTS, INC.

141 Lanza Ave., Garfield, N. J.
(78-80)

1 on garden type apts. Steady em- 
i ployment. $3.50 per hour, plus full 
life insurance, accident, wkly income 
& hospitalization benefits. Call for 
appointment 609-966-5616.

> (77-80)

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

(77-80)

WOODWORKER
Cross cut or rip saw operator. 

Experienced
on wood parlor frames.

Apply—1631 S. Water St.
(79-80)

STAIR BUILDER
Work in shop and on the job.

Experienced only
Apply

FORGE MILL WORK &
LUMBER CO.

183 Lancaster Pike, Malvern.
‘ (79-83)

MALE and FEMALE

TAILORS. 5 yrs. exp. Perform 
by hand aad machine. The more 
difficult tasks in the making of 
ready to wear suits and top coats. 
E. G. basting, felling, joining linings, 
setting sleeves, collars, making 
pockets, etc., and other related du
ties as required.

PAT GAT CLOTHES CORP.
’ 2200 Arch St., 7th fl.

(77-81)

HOUSEKEEPER 
Sleep in, downstairs work. 
Plain cooking. No laundry. 

Small adult family.
Sunday & Wednesday off, 

References required.
Tel. 3-7 PM. MI. 2-7299. (78-79)

' ■ 1 .................. - 1 ■' ■ >■' !

Pekinas. — Kinija pami
nėjo liaudies respublikos 
įsteigimo šešiolikametines,

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

HAND RASTERS 
for men’s sport coat shop. Baste 

linings. Permanent employment. 
Good wages. Report to JOSEPH 

COHEN, 7th fl., 2200 Arch St. 
PAT GAT CLOTHES CORP.

(77-81)

PLUMBERS. Mechanics only. Exp. 
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)

ENGINEER

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

Call
FRED CONRAD CE. 6-8200.

(76-84)

SEWING
Machine repair & warehouse man. 

Steady income. 
World wide company.

Benefits.
Phone Mrs. Malatesta. WA. 5-5024.

(74-79)

PLUMBERS. Mechanics & helpers. 
Must have experience on new work. 
Steady work & good wages, paid for 
legal holidays and vacation. Apply 
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)

AUTO PAINTER & HELPER.Top 

wages, A-l working conditions and 

fringe benefits. Call 275-9841, vicini

ty Norristown, Pa.
(76-82)

FITTERS. Exp. in fabrication of 
tanks, pressure vessels, etc. Perm., 
job for qualified men. Excel, pay. 
Fringe benefits. Overtime. Apply in 
person. Shop Supt., Mill Rd., off 
Penna. Ave., OreĮand, Pa. ACME ■1 
PROCESS EQUIPMENT CO., CA. 
4-1222. (78-80)

AUTOMATIC TRANSMISSION 
REĘUILDERS-INSTALLERS 

i new AAMCO Shop.
Opening in Woodbury, N. J.

Opportunity for advancement . 
to management. 

Call 609-663-8768.
(78-82)

HOUSEMAN
Plain cook, live in. 4 adults.

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

(76-80)

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER. Full charge, sleep 
in, thoroughly experienced. A-l ref
erence. Two School age children, 
6 •& 5. Salary open to right person. 
Driver's License helpful, but not 
necessary, own room, airconditioned 
modern home. Call MO. 7-5942. •

(79-80)

COUNTER GIRLS
Own car 6:30 to 3 PM. Also set up 
girls. 6:30 to 3 PM and 10 AM to 
7:30 PM. Call Mr. Heller, Ghef.

GWYNEDD MERCY COLLEGE 
CAFETERIA 

MI. 6-7300, Ext. 248.
(79-85)

HOUSEKEEPER

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

Intelligent person. 5 day week.
Call CU. 9-7800 or LI. 8-5883.

(77-81)

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

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

(77-70)

WOMEN
Refined, with excellent references for 
for general housework and cookipg.

3 adults, 5 days.
Own ropm, ba.th, TV. $60.
TU. 7-2841 or write Box 6 Ą.

(78-70)

HOUSEKEEPER. Live in, 5% 
days, gen. cleaning & care of gipis. 
Ages 10 mos., and 2% yrs. Must be 
dependable and love children. Refs. 
$45 a week, plus paid vac. Camden 
sub. 1-609-428-7645.

(78-81)

Washingtonas, — 1965: 
metais žmonės daug i a u 
rūko, kaip pirmįau.
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Siūloma dienotvarke LLD

BINGHAMTON, N. Y.

Jubiliejinei konferencijai
LLD Centro Komiteto siūloma tokia dienotvarkė 

Jubiliejinei konferencijai, kuri įvyks šį šeštadienį ir 
sekmadienį (spalio 9-10 dd.):

1— Centro Komiteto raportas
2— Raportai iš kolonijų veikėjų-delegatų
3— Ryšiai su Lietuva
4— Kova už taikos pasaulyje išlaikymą
5— LLD narių ir kuopų ateities darbai
Šį savaitgalį manome susilaukti daug svečių — o 

vietiniai LLD veikėjai visi kviečiami. Konferencijoj 
visi turėsime lygų balsą-; nebus skirstomi delegatai nuo 
šiaip narių-dalyvių.

šeštadienį pradžia 10 vai.
Po konferencijos bus pietūs, į kuriuos kviečiami 

visi. Pietų laikas—1 vai.
Programą skelbiame tuo tikslu, kad atvykusieji į 

konferenciją būtų pasiruošę diskusijoms, sumanymams. 
Tai pagyvins konferenciją ir atneš naudos mūsų toli
mesnei veiklai.

Ieva Mizarienė, Vicepirmininkė

Gražiai palaidota Viktorija 
Zmitraitė - Milerienė

Netikėta, nelaukta ir liūd
na žinia pasiekė mus, kad 
rugsėjo 17 d. nuo širdies 
smūgio mirė ilgametė mū
sų miesto gyventoja ir vei
kėja Viktorija Zmitraitė- 
Milerienė, sulaukusi 64 m. 
Per paskutinius kelioliką 
mėn. gyveno pas V. ir B. 
Keršulius Brooklyne.

Ši liūdna žinia akimirka 
pasiekė ir giliai pritrenkė 
visus Viktorijos draugus ir 
pažįstamus.

Zmitrų šeima atvyko į 
šią šalį 1912 m. ir apsigyve
no Scrantone. Vėliau persi
kėlė į Binghamtoną, kur vi
są laiką ir gyveno.

Nuo pirmo stusitikimo 
su Zmitrais kai kas paste
bėjo, kad visa šeima pą|ąp- 
gi. Tuojau dukros Bronė ir 
Viktorija ėmė lankytis Lie
tuvių socialistų sąjungos 33 
kuopos sueigose bei susirin
kimuose. Tuomet ši kuopa 
daug veikė, nes tuo metu 
kitos pažangios organizaci
jos čia nebuvo. Ir neilgai 
trukus jos tapo šios kuopos 
narėmis.

Zmitraitės suprato, kad 
Amerikoj už duoną ir drus
ką reikia sunkiai dirbti. 
Gavo darbą Endicott-John
son Corp, avalynės fabrike.

Zmitraitės jau tada žino
jo, kad už gyvenimo ge
rovę reikia sunkiai dirbti, 
reikia veikti organizacijo
se, kurios kovoja už visų 
žmonių gražesnį gyvenimą. 
Kūrėsi Aušras choras. Te
atrališkas ratelis, vėliau, 
1916 metais susiorganizavo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopa, ir tais pa
čiais 1916 metais, rugsėjo 6 
d. — Lietuvių moterų pro- 
gresyvio susivien i j i m o 23 
kuopa.

Viktorija, kaip ir jos se
sutė Bronė, dalyvavo jų or
ganizavime ir aktyviai vei
kė jų išauklėjimui bei pa
laikymui. 1930 metais, kada 
organizavosi Lietuvių dar
bininkų susivienijimo 6-ta 
kuopa, jos ir ten dalyvavo. 
Viktorija per porą metų ėjo 
6 kp. finansų sekretorės par
eigas.

Nepasitenkinusioos dar
bu avalynės fabrike, jos 
sugalvojo mokytis naujos 
p r o f e s i jos, “beauticians.” 
Johnson Cityje atsidarė gro
žio salioną (beauty shop) ir 
ten abidvi per ilgus metus 
dirbo.

'■ Iš jaunystės Viktorija 
pasirinko mokslo ir šviesos 
Kelią. Ji ėjo tuo keliu ir ki
tus kvietė eiti ta kryptimi, 
kur skaisti rytų saulė švie

čia. Labai gaila netekus 
brangios draugės ir daug 
veikusios žmonijos labui.

Rugsėjo 20 d. velionės pa
laikai buvo parvežti į Bing
hamtoną, kur ji ilgiausiai 
gyveno, dirbo ir veikė, kiek 
jos jėgos leido, o kur nepa
jėgė dalyvauti, ten prisidė
jo stambia finansine para
ma. Buvo pašarvota Shopy- 
ak Funeral Home, 326 Pros
pect St., kur popiet ir vaka
re jos artimieji, draugai ir 
kaimynai gausiai lankė.

Rugsėjo 21, tai paskutinė 
diena Viktorijai būti su mu
mis. Nuo dabar jos daugiau 
nematysime. Gražiai pa
puošta, ji miega karste, ap
suptame gražiausių gėlių 
vainikais.

Šermeninė pris i p i 1 d ė 
žmonėmis. Visų akys at
kreiptos į Viktoriją. Prie 
karsto Ona Wellus tarė at
sisveikinimo žodį ir padėjo 
pažadą, kad ji nesitrauks 
nuo to kelio, kuriuo ėjo 
kartu su Viktorija ir tęs 
jos darbą, kiek jai jėgos 
tarnaus.

Ilga palydovų eilė pra
slinko pro Viktorijos kars
tą, paskutinį kartą pažvelg
dami į jos malonų veidą. 
Oras buvo gražus, šiltas, 
saulutė skaisčiai švietė. Vi
si palydovai demonstraty
viai, pėsti ėjo į Glenwood 
kapines.

Kapinėse ilgametė velio
nės draugė Stefanija Sasna 
pasakė tinkamą kalbą, api
būdindama. velionės gyveni
mą ir darbuotę.

Palikome Viktoriją ra
miai ilsėtis greta savo tėve
lių gražiame kalnelyje 
Glenwood kapinėse,

Palydovai buvo pakviesti 
į legijonierių salę pietų.

Širdingiausia užuojauta 
velionės sesutei Bronei ir 
Volteriui Keršuliams, vi
siems jų artimiesiems ir 
draugams!

Ona Wellus

MIRE
Mums praneša, kad spa

lio 2 d. mirė Juozas Zaka
rauskas, kadaise buvęs 
Brooklyno Lietuvių piliečių 
klubo gaspadorius. Pašar
votas Ballas šermeninėje, 
Brooklyne. Bus palaidotas 
spalio 6 d. šv. Jono kapinė
se.

Liūdesy liko žmona Ona 
ir du sūnūs — Edwardas ir 
Algirdas.

Washingtonas. — JAV 
Kongreso nariai sako, kad 
prezidentas klysta, jeigu jis 
mano, jog kongresas posė
džiaus iki 1965 metų galo.

Savaitę Taiko Tarybų Lietuvoje viešėjo įžymus prnacūzų 
rašytojas Žanas Polis Sartras su žmona Simona de Bovuar. 
Jis susitiko su respublikos rašytojais, menininkais, visuomenės 
veikėjais, aplankė Trakus, pajūrio kurortus.

Išvykdamas iš Lietuvos, ž. P. Sartras pareiškė:
—Man atrodo, kad Lietuva yra kraštas su originalia kul- 

j turą, kurioje giliai vienijasi istorija, tradicijos, peizažas, liau- 
I dies menas ir tai, ką šiuo metu kuria lietuvių rašytojai, daili
ninkai, architektai. Priešingai Vakarų propagandai, visi lie
tuviai, su kuriais man teko susitikti, yra tikrai laisvų žmonių 
pavyzdys. Lietuviai—darbšti, savo tikslus žinanti, kūrybinga 
ir laisvai savo kelią pasirinkusi tauta.

Nuotraukoje: Simona de Bovuar ir Žanas Polis Sartras 
kalbasi su, Lietuvos TSR liaudies poetu T. Tilvyčiu.

PASTERIZUOTOS 
MĖLYNĖS

Uogos perrenkamos, nu
plaunamos ir paliekamos 
ant sietelio, kad nuvarvėtų 
vanduo. Paskui supilamos į 
dubenį, sluoksniuojant su 
cukrumi (pagal skonį) ir 
paliekamos kambaryje per 
naktį arba, statomos į ne
karštą orkaitę 1 valandai. 
Per tą laiką cukrus ištirps
ta. uogų tūris sumažėja. 
Tada uogos su sultimis su
dedamos į plačiakaklius bu
telius, kurie statomi į puo
dą (dvigubu dugnu) su šal
tu vandeniu, ir 15—20 mi
nučių kaitinami -75 (Celsi
jaus) laipsnių temperatūro
je. Iškelti iš vandens bute
liai užrišami klijuoto arba 
ant jų užmaunami čiulptu
kai.

* ♦ ♦

AVIEČIŲ SUNKA
Vertingiausia aviečių sa

vybė — jų aromatas. Uogo
se daug grūdelių todėl daž
niausiai iš aviečių gamina
mos sultys. Dėl aromato 
aviečių dedama į kitų uogų 
gaminius.

Aviečių sultvs sunkiai iš
siskiria, todėl perrinktos 
uogos užpilamos vandeniu 
ir pakaitinamos. Paskui, 
lengvai spaudžiant, perko- 
šiamos pro dvigubą marlę. 
Į kvortą sulčių dedama sva
ras ir pusė cukraus. Toliau 
virinamos ir supilamos į 
butelius kaip fermentuotos 
sultys.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopos susirinkimas su pietumis 
jvyks spalio 12 d. “Laisvės’' salėje.

Kaip ir visada, pietūs bus duodami 
12 vai. Kaina tiktai $1.25. Susirin
kimas tuojau po pietų. Kviečiami 
dalyvauti - ir nenariai, kurie mylite 
gerus pietus. Lauksime daug svečių.

Valdyba

CLIFFSIDE, N. J.

Mes sveikiname ALDLD jos 50 metų auksinio 
jubiliejaus proga. Linkime skleisti apšvietą tarp 
lietuvių darbininkų, leisti daugiau knygų.

Daug, daug laimės šiai garbingai organizacijai.

S. ir G. Stasiukaičiai

LDS 3-čios APSKRITIES 
KUOPŲ ATIDAI

LDS 3-čios Apskr. metinė 
konferencija įvyks sekma
dienį, spalio (Oct.) 31 dieną. 
Liet. Klube, 408 Court Str., 
Elizabethport, N. J. Pra
džia 10:30 vai. ryto.

Kiekviena šios Apskrities 
kuopa privalo išrinkti dele
gatus, o delegatai turėtų at
sivežti trumpus raportus iš 
savo kuopos veikimo bei sto
vio.

Po konferencijai bus rodo
mi nauji filmai iš Lietuvos.

Filmus apsiėmė rodyt Jo-, 
n as Grybas iš Brooklyno.

Apskr.. Sekr.

PABAISA
“Laisvėje” iš rugsėjo 24 

d., kur tilpo išvažiavimo 
pas Čiurlius aprašymas ir 
Čiurlio padėka, padėkoje 
įsigavo klaida. Ten pasaky
ta, kad pelno liko $124, o 
turėjo būti $184. Klaidą 
atitaisome ir atsiprašome.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
narių dėmesiui!

Nepaprastas LAPK susirinkimas 
jvyks Spalio-October 6 d., 7:30 vai. 
280 Union Avė., Brooklyne. (Tame 
pačiame name, kur buvo LAPK.) 
šis susirinkimas yra ketvirtoji, 
paskutinė kvartalo dalis. Yra rim
tų reikalų pasvarstyti, pasitarti. 
Kviečia Valdyba ir Direktoriai.

(78-79)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

spalio 6 d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avė. Na
riai prašomi dalyvauti. Girdėsite 
raportą iš LDS 35-jų metinių minė
jimo. Kuriems laikas duokles užsi
mokėti, ateikite ir užsimokėkite.

Protokolų sekr. (78-79) I 
------------------------------------------ -—. i 

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, spalio 5 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (78-79)

Angliško “The Worker” 
skaitytojams gauti 

vajus
Dukartsavaitinio anglų 

kalba “The Worker0 admi
nistracija praneša, kad su 
spalio 1 diena ji pradėjo 
laikraščio naujiems skai
tytojams gauti vajų. Vajus 
tęsis visą spalio mėnesį. 
Administracija pasimojusi 
į mėnesį gauti 1,000 naujų 
skaitytojų. Prašo sfcnu s 
laikraščio skaitytojus stoti 
talkon.

Administracija sako, kad 
Komunistų Partija pažadė
jo vajui paramos. Partija 
ragina savo narius būti va- 
jininkais.

“The Worker” adresas: 
Box 28, Madison Square 
Station, Now York, N. Y 
10010.

Rep.

HARTFORD, CONN.

Su džiaugsmu sveikiname A.L.D.L.D. 
auksinio jubiliejaus proga .

Linkime jai gyvuoti ir darbuotis 
apšvietos srityje

LAISVES CHORAS

  

1• <' Y *>
■

New Yorko Moterų Klubas

Serga
Neseniai “Laisvėje” bu

vo rašyta, kad maspethietė 
Laukaitienė nusilaužė ran
ką. To jos nelaimei neuž
teko. Anądien ją ištiko 
širdies antpuolis. Dabar j 
ji turi laikytis griežto gy
dytojo potvarkio.

Sutvirtėjimo, geroji drau
ge, tau linkime. V.

Sveikina Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją 

50 m. auksinio jubiliejaus proga. 
Linkime ilgiausių metų!

NEW YORKO MOTERŲ KLUBO NARĖS 
Sveikina ALDLD jubiliejaus 50 m. proga.

Garbingai sulaukta tokia iškilminga sukaktis.

IŠĖJO Į LIGONINĘ
M. Simon -• Simonavičius, 

plačiai žinomas Brooklyno 
lietuviams, o ypatingai pa
žangiečiams, ruošėsi spalio 
3-čią pasiduoti ligoninėn 
dėl patikrinimo sveikatos. 
Pasirinko metodistų ligoni
nę, 7th Avė., „Bropklyn, N. 
Y. ‘ ; Į jį j ;į
; - L . ^.M^baS

O. černevičienė
M. Kalvaitiėnė
A. Zeidat
V. Lisajienė
A. Gilmanienė
O. Cibulskiėnė
O. Naktinienė
K. Karpavičienė
E. Brazauskienė
E. Kasmočienė

O. Dobinienė
E. Gailiūnienė
E. Siaurienė .
0. Galinauskienė v
E. Liepienė
M. Jakštienė
M. Kreivėnienė
Mag. Jakštienė
H. Feiferienė
Ieva Mizarienė
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Sveikiname AIDU)
Nuo ALDLD 185 Kp. narių

Ozone Park, N.Y.
P. Bieliauskas ■
C. Briedis
V. Venskunas
F. Belskienė
J. Zajankauskas
M. Tamalienė
C. Nečiunskas
B. Skublickas
G. Danelevičienė
W. Baltrušaitis
P. Višniauskas
K. Čeikauskienė
A. Bimba
F. Varaška
A. Mikalaus
G. Bernotą
V. Zmitraitė
B. Keršulienė
W. Keršulis
O. Kazlauskienė

❖ * *

OZONE PARK, N. Y.
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LIETUVIŲ NAMO BENDROVE *

Sveikina
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugiją su jos 50 metų sukakties 
jubiliejumi

* * *

M
Džiaugiamės sulaukę 50-metiniu jubiliejum,

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos. Lai neša ap- 

švietos-kultūros vėliavą tarpe lietuvių liaudies dar ilgus laikus.

ALDLD 185 KUOPA 
Ozone Park, N. Y.

o □ □

Šios kuopos susirinkimai įvyksta kartą į menesį, kas antras antra
dienis kiekvienos mėnesio, “Laisvės” salėje. Pradedam 12-tą valandą 
dienos laiku. Kviečiame dar nepriklausančius prie ALDLD atsilan

kyti ir įstoti į ALDLD 185-tą kuopą.
KUOPOS VALDYBA




