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KRISLAI
D-ro A. Petrikos knyga Jau 

gatava.
Lengvai skaitosi.
“Veiksnių” užmojis. 
Pasaugokite! 
Prof. J. Kubilius.

Rašo R. Mizara

Pagaliau d-ro A. Petrikos 
parašytoji knyga— “LLD ir 
pažangieji Amerikos lietuviai” 
— jau gatava. Nežinau, ka
da Draugijos nariai knygą 
gaus, bet tikėkime, kad gaus 
lapkričio kuopų susirinkimuo
se.

Knyga turininga, kupina 
faktų apie Draugijos veiklą ir 
apie kitų organizacijų ir pa
vienių asmenų atliktus darbus. 
Viršelis prasmingas ir patrau
klus — piešė dailininkas R. 
Feiferis.

Knygą sudaro 364 puslapiai; 
paskutiniuose puslapiuose telpa 
priedeliai — apie LDS ir AP
LA, taip pat sudėta ALDLD ir 
L.WPS išleistų knygų katalo- 
gaįjį Gaila, kad nėra “Laisvės” 
išleistų knygų katalogo; o 
“Laisvė“ išleido daug ir svar
bių knygų!

Tikrai pasakius, visa d-ro 
A. Petrikos knyga yra katalo
gas — gerų, puikių, kilnių 
Draugijos ir pavienių asmenų 
per penkiasdešimt metų laiko
tarpį atliktų darbų katalogas.

Viskas rūpestingai surinkta 
ir gražiai pasakyta apie pra
eities darbus, liečiančius hiūsų 
kultūrinę , ir politinę veiklą. 
Tik vieni darbai nušviesti 
smulkiau, kiti ne taip smul
kiai.

Darbo, pastangų autorius 
įdėjo šion knygon daugiau ne
gu kas gali beįsivaizduoti. Už 
tai jam' skaitytojas bus labai 
dėkingas.

Tfesa, gal dėl istorijos rašy
me būdo atsiras dvi nuomo
nės; gal kai kas prieštaraus,
kam autorius rašė chronolo
giškai, ir kai kur susmulkin
tai.

Iš tikrųjų, knyga parašyta 
nauju metodu, daugeliui mūsų 
neįprastu. Gal kas primes: tai 
ne istorija, o tik sukaupta is
torijai medžiaga. Išsamiau a- 
pie “LLD ir pažangiuosius 
Amerikos lietuvius” teks pasi
sakyti vėliau. O šiandien tiek 
sakau: knyga labai įdomi, ku
pina istorinių faktų, lengvai 
skaitosi. Pradėjus skaityti, ne
sinori išleisti iš rankų.

Dipukiški “vaduotojai” ir vėl 
ryžtasi “maišyti dangų su že
me” : lapkričio mėnesį jie šau
kia ties Jungtinėmis Tautomis 
demonstraciją; tą pačią dieną 
šaukia ir mitingą Madison Sq. 
Gardene, Niujorke.

Kam visa tai?
>“Lietuvai laisvinti”, jie >at- 

saw.
Iš kur “veiksniai” gauna pi

nigų, kokie dėdės juos finan
suoja, nežinau, bet reikia ne
pamiršti, kad tik nuomą už 
Gardeną vienam vakarui turės 
mokėti $10,000.

Ne laisvinimas “veiksniams” 
rūpi, ne Lietuvos ateitis, o jų 
pačių biznelis: ieško būdų ir 
priemonių, kaip ekstra dolerių 
gauti, kaip apsukti tamsesnius 
už save žmonelius.

Lietuvos liaudis yra apsi
sprendusi, ir tai patvirtino šių 
metų liepos mėnesio įvykusieji 
didžiuliai mitingai, sambūriai, 
spektakliai, koncertai.

Kiekvienas asmuo, kuris lap
kričio 13 d. padės “veiks
niams” Lietuvą niekinti, pada- 

nusikalstamą darbą, dėl 
kūno vėliau labai gailėsis.

šiuo metu JAV lankosi įžy
mus Tarybą Lietuvos moksli-

Bilijonai dolerių 
karo lėktuvams

Masines demonstracijos 
prieš karą Vietname

Vis spėlioja apie 
Kinijos karo jėgas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Gynybos de
partamentas užsakė 58 mil
žiniškus militarinius trans
porto lėktuvus pas Lock
heed Aircraft Co. Už jų pa- 
statyma ir įrengimą sumo
kės $2,000,000,000.

Lėktuvai bus 63 pėdų 
aukščio, liemuo 230 pėdų il
gio, o nuo vieno sparno ga
lo iki kito 220 pėdų. Jie ga
lės skristi po 550 mylių per 
valandą.

Numatoma, Kai* šie mil
žinai (C-5-A) galės vežti 
po 600 pilnai apginkluotų 
kareivių, arba po 50 tonų 
karinių reikmenų.

PRIEŠINGI KEITIMUI 
RELIGIJOS DeSNIŲ

Roma. — Kardinolas Au
gustinas Bea rap o r t a v o 
Pasauliniam katalikų suva
žiavimui, kad daugelyje 
šalių susidūrė su priešinin
kais naujiems religijos dės
niams apie Kristaus nukry
žiavimą. Kaip žinia, dabar 
katalikų religijos vadai sie
kia panaikinti visiems žy
dams primetamą kaltinimą 
dėl Kristaus nukryžiavimo.

Tokio. — Atskrido JAV 
karo orlaivyno komandie- 
rius generolas J. P. Mc- 
Conneli. Jis skrenda į Pie
tų Vietnamą, c

IŠ VISO PASAULIO
Key West, Fla. — Beveik 

kiekvieną dieną iš Kubos 
atplaukia nedideli laiveliai 
su kubiečiais, kurie persi
kelia gyventi į JAV.

Laiveliai yra Kubos, nes 
Kastro valdžia užtikrino 
perkėlimą, kurie nori iš
vykti.

Saigonas. — Spalio 8 die
ną Jungtinių Valstijų ma- 
rininkai ir parašiutininkai 
zonoje “D” vėl vartojo aša
rų bombas prieš Pietų Viet
namo liaudiečius.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Indijos ambasądorius pra
nešė Jungtinių Tautų Gene
raliniam sekret oriui U 
Thantui,, kad ji nefinan
suos Jungtinių Tautų sar
gų, kurie užlaikomi prie jos 
ir Pakistano sienos.

ninkas — fizikos-matematikos 
mokslų daktaras ir Vilniaus 
universiteto rektorius Jonas 
Kubilius.

Atsiminkime, kad Amerikos 
matematikai išrinko prof. J. 
Kubilių savo draugijos garbės 

’nariu.
D-ras J. Kubilius kai kuriuo

se amerikiniuose universitetuo
se skaitys paskaitas. Be to, jis 
norės išgirsti ir amerikinių 
mokslininkų nuomones iš vė
liausių fizikos-matematikos sri
tyje atradimų.

Mūsų tauta gali tikrai di
džiuotis tokiais mokslo vyrais, 
kaip profi <L Kubilius^

Kada Lockheed Aircraft 
Co. gavo didelį užsakymą 
lėktuvų už du bilijonus do
lerių, tai labai sujudo “nu
skriausta” Douglas Air
craft Co.

Jos nuraminimui JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara pas ją užsakė 50 
mūšio lėktuvų, už kurių 
kiekvieno pastatymą sumo
kės po $250,000. i kai ruošiasi demonstruoti.

——-------------- ,jįe maršuos zprie Oaklando
Saigonas. — Vėl 15,000 į kareivinių, kdr laikys tai- 

Jungtinių Valstijų kariniu- i kos reikalu susirinkimą. 
Kų ir .kareivių atvyko į Pie- Faculty Peace Committee 
tų Vietnamą. Tai dabar
Pietų Vietname jau yra 
virš 140,000 Jungtinių Vais-Į 
tijų militarinių žmonių.

Demonstravo 35,000 
japonų prieš JAV

Tokio. — Virš 35,000 ja
ponų demonstravo prie par
lamento rūmų, o 3,000 stu
dentų per dvi valandas su
sėdę gatvėje užblokadavo 
judėjimą.

Jie demonstravo prieš Ja
ponijos mili tarinę sutartį 
su .JAV ir JAV karo ba
zes Japonijoje.

Taipgi prieš Japo n i j o s 
užmezgimą diplomatinių 
ryšių su Pietų Korėja, o 
tuo pat metu ignoravimą 
Šiaurės Korėjos respubli
koj, .

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė nupeikė tas or
ganizacijas ir unijas, ku
rios ruošia boikotą prieš 
kompanijas, kurios veda 
biznį su socialistinėmis ša
limis ir pardavinėja jų pa
gamintus produktus.

Lima. — Peru respubli
kos prezidentas Fernardo 
B. Terry sako, kad plečiasi 
žemdirbių sukilimai. Tai 
jau kelintą Pietų Amerikos 
šalį purto darbo žmonių 
sujudimas.

Maskva. — Rašytojai pa* 
gerbė 70-ųjų gimimo meti
nių proga poetą Sergejų 
Jaseniną. Jis nusižudė 125 
metais.

-------- ---------- ■ . ' ------------——I

Oslo. — Sulaukęs 73 me
tų amžiaus mirė profeso
rius Alfas Somerfieltas, 
veiklus norvegas Jungtinių 
Tautų kultūriniais reikalais 
komitete.

Maskva. — Sulaukęs 63 
metų amžiaus mirė įžymus 
TSRS ginklų gaminimo 
specialistas Borisas Paviri
nąs. 1942, 1950 ir 1951 me
tais jis gavo Stalino ir Le
nino prizus.

Rio de Janeiro. — Buvęs 
Brazilijos prezidentas Juce- 
lino Kubitschekas sugrįžo į 
Braziliją iš Prancūzijos.

Berkeley, Calif. — Penk
tadienį ir šeštadienį, spalio 
15 ir 16 dienomis visose 
Jungtinėse Valstijose įvyks 
masinės demonst r a c i j o s 
prieš karą Vietname. Jau 
iš virš 80 miestų gauti pra
nešimai, kad ruošiamos de- 
mostracijos.

Čionai Kalifornijos uni- 
i versiteto studentai masiš- 

mano, kad į demonstracijas

TSRS į s p ė j o Indoneziją
; dėl imperialistų intrigų

Maskva.—Dienraštis “Iz 
vesti jos” išspausdino Tary 
bų Sąjungos vadovybės pa 
sveikinimą Indonezijos pre 
zidentui Sukarnui su page 
rėjimu jo sveikatos, ir kar
tu įspėjo apie imperialistų 
intrigas. Po pasveikinimu 
pasirašo TSRS prezidentas 
A. M.ikojanas, premjeras A. 
Kosyginas ir Komu n i s t ų 
partijos Pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas.

Tarybų Sąjungos vadai 
sako, kad Vakarų imperia
listai kiekviena proga sten
giasi skaldyti Indonezijos 
gyventojus, daryti viską, 
kad pakenkus jos čielybei.

Dabar jau paaiškėjo įvy
kiai Indonezijoje. Pasiro
do, kad prezidento Sukar
no sveikata buvo sušluba
vus. Ta proga pasinaudojo 
viena militarist!! grupė 
prieš kitą, kurie savo tar
pe nesusitaiko, kaip sako

REIKALAUJA ATMO
KĖTI DOMINIKAI

Santo Domingo. — Į Do
minikos respubliką grįžo 
buvęs jos prezidentas Juan 
D. Bosch, kurį prieš kele
rius metus militaristai nu
vertė.

Jis turi didelio žmonių 
pritarimo. Bosch reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
sumokėtų Dominikai bilijo
ną dolerių, nes darydamos 
intervenciją tiek nuostolių 
padarė.

PIRMIEJI KUBIEČIAI 
JAU ATVYKO

Marathon, Fla. — čionai 
atplaukė iš Kubos laivelis 
su 15 žmonių. Jie sakė, kad 
Kastro vyriausybė juos ap
rūpino v i s k u o m pasieki
mui Jungtinių Valstijų.

Havana. —Kubos vyriau
sybė tariasi su Šveicarijos 
ambasadoriumi išsiuntimui 
tų, kurie nori persikelti į 
JAV gyventi. Šveicarijos 
ambąsadorius atstovai! j a 
Jungtines Valstijas. <

Belgradas. — Susirgo Ju
goslavijos prezidentas Tito. 

bus sutraukta apie 30,000 
žmonių.

Greta moterų ir kitu or
ganizacijų, kovojančių už 
taiką, studentus organizuo
ja Vietnam Day, Facuilty 
Peace k o m i t e tai ir Free 
Student Union.

New Yorkas. — šeštadie- 
.nį, spalio 16 d., čionai įvyks 
masinės demonst r a c i j o s 
prieš karą Vietname. Jos 
prasidės 1 valandą dieną ir 
eisena bus Fifth Ave. Jų 
išgarsinimui yra paskleista 
100,000 lapelių.

Indonezijos Komunistų par
tijos pareiškimas. Buvo 
suorganizuotas pučas. Su
prantama, kad į jį įtraukė 
dalį kareivių ir civilinių. 
Dabar komunistų priešai 
siekia suirutės kaltę su
versti ant Indonezijos ko
munistų. Jie sudegino ir 
sudaužė eilę Ko m u n i s t ų 
partijos namų ir reikaldu- 
ja uždrausti Komu n i s t ų 
partiją. Jie siekia pučą pa
naudoti, kaip savais laikais 
Vokietijoje hitleri n i n k a i 
panaudojo Reichstago gais
rą. Grupė tokių demonst
rantų mar š u o d a m a pro 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą šaukė: “Tegul gyvuoja
Amerika.”

Jakarta.—I n d o n e zi jos 
prezidentas S u k a r n o per 
radiją ragino žmones lai
kytis tvarkos ir atsteigti 
ramybę. Jis pasmerkė 
prieškomunistinius armijos 
išstojimus.

DAUGIAU KARUI 
NAUJŲ LAIVŲ

Washingtonas.—JAV Gy
nybos sekretorius R. Mc
Namara labai darbuojasi 
ginkluodamas Jungt i n e s 
Valstijas. Jis užsakė vis 
daugiau gaminti karo lėk
tuvų, kitokių ginklų ir 
transporto lėktuvų bei lai
vu.

Dabar užsakė tris trans
porto laivynus, po 10 laivų, 
kurie bus paruošti gabeni
mui tanku ir kitokiu sunkiu 
ginklų.

SENATORIAUS 
BALSAS

Washingtonas. — Arkan- 
so valstijos senatorius J. 
W. Fulbrightas kritikavo 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką. Jis sakė, kad Gy
nybos sekretorius McNa
mara, Valstybės sekreto
rius Deanas Ruskas ir ČIA 
(Jungtinių Valstijų Centri
nė Žvalgybos Agentūra) 
žemina mūsų šalies vardą 
savo agresyvia užsienio po
litika. >

/

Roma. — Popiežius už 
kunigų celebatą.

Hongkongas. — Jungti
nių Valstijų milita ristai 
reikalauja pulti Kiniją ir 
sunaikinti jos jėgas, ypa
tingai atominių bombų ga
minimo priemones, kol ji 
dar nesutvirtėjo. Jie tą 
vadina “preventyviu karu.” 
Tais sumetimais daro viso
kių spėliojimų apie Kinijos 
gynybos jėgas.

Čia korespondentas Do
nald Kirk, pasiremdamas 
tais spėliojiamis daro sąva
dą apie kinų jėgas.

Kinija skaitling i a u s i a 
valstybė pasaulyje, ji turi 
apie 700,000,000 gyventojų. 
Manoma, kad jos armijoje 
yra 2,500,000 žmonių. Tos

i Latvijoje teisia 
kriminalistus

I

Ryga. — Latvijos Aukš
čiausiasis teismas teisia 6 
karo prasikaltėlius, kuriuos 
kaltina nužudyme 15,000 
žmonių. Kaltina, kad jiems 
vadovaujant Rezeknėje, na
cių okupacijos metu, tarp 
1941 ir 1943 m., buvo nu
žudyta 15,000 civilinių žmo
nių, jų tarpe 2,000 vaikų.

Tarp kaltinamųjų yra 3, 
kurie dabar gyvena užsie
nyje. Albertas Eičelis — 
Vakarų Vokietijoje, Geral- 
das Patulis — Kanadoje, o 
Boleslovas Maikovskis — 
Jungtinėse Valstijose. Jie 
bus teisiami absentijoje.

Sveikinimai Jubiliejinei
LLD konferencijai

Be visos eilės Lietuvos 
kultūrininkų ir veikėjų, ku
rie prisiuntė šiltus sveikini
mus Lietuvių Literatūros 
Draugijos jubiliejinei kon
ferencijai, gauti ir sekami 
sveikinimai nuo kultūriniu 
organizacijų:

Karštai sveikiname Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją gar
bingo auksinio Jubiliejaus 
proga. Linkime ir toliau 
sėkmingai dirbti taip di
džiai naudingą ir reikalingą 
darbą.

Per šį pusamžį draugija 
išleido apie 72 knygas, 30 
metų leidžiamas žurnalas 
“Šviesa.” Visą tą darbą 
dirba pažangūs lietuviai, 
lietuviško pažangaus žo
džio mylėtojai. O tokių 
yra daug, apie tai galime 
spręsti iš gausaus veikian
čių literatūros draugijos 
kuopų ir apskričių, chorų, 
organizuojamų pask aitų, 
sueigų ir* banketų skai
čiaus.

Nuoširdžiai linkime Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos va
dovams ir visiems nariams, 
tęsti šį garbingą darbą, 

jėgos paskirstytos j 40 at
skirų armijų, po 40,000 
vyrų. Prie Šiaurės Viet
namo laiko apie 400,000 
vyru armiją apgynimui tos 
šalies, jeigu iš Pietų Viet
namo būtu įsiveržimas. Mi
licijoje yra apie 20 milijo
nų vyrų ir moterų, tai Ki
nijos rezervai. Laivyne ir 
orlaivyne yra po 250,000 
zmomu.

Kinija pasigamina viso
kius ginklus, kokius pasi- 

: gamina ir kitos didžiosios 
valstybės. Karo lėktuvų ji 

: turi apie 3,000, dabar eina 
! prie pasigaminimo mo- 
, derninių bombonešių. Jūrų 
: laivyne yra apie 400 laivų, 
i jų tarpe iki 40 submarinų.

GINČAS DĖL AMERIKOS 
ATFRADIMO

New Yorkas. — Spalio 12 
dieną mini Kristofero Ko
lumbo Amerikos atradimą. 
Jis 1492 metais pirmasis 
iš Europos atplaukė prie 
Amerikos, į Karibų jūrą.

Bet skandinavai, ypatin
gai norvegai, tvirtina, kad 
jū tautos ž m o n ė s daug 
anksčiau buvo pasiekę A- 
meriką. To įrodymui turi 
net žemėlapį, kuriame yra 
pažymėtas Amerikos kraš
tas.

Ankara.— Turkijoje par
lamentinius rinkimus lai
mėjo taip vadinama Justi- 
cinė partija, nes iš 450 at
stovų ji gavo 260 vietų.

linkime visiems kūrybinės 
sėkmės, daug laimės ir pa
sisekimo.

VI. Karvelis
Kultūrinių ryšių su tautiečiais 

užsienyje Komiteto Pirmininkas

Nuoširdžiai sveikiname 
Lietuvių Literatūros Drau
giją, sutinkant penkiasde
šimties metų sukaktį. Ta
rybų Lietuvos dailininkai 
linki ir toliau vaisingai 
dirbti žmonijos pažangos 
labui. Jūsų atsidavęs ilga
metis darbas, pažymint Ju
biliejų, yra ne tik Jūsų, bet 
ir mūsų džiaugsmo dalis.

V. Kuzminskis
LTSR Dailininkų Sąjungos 

Valdybos Pirmininkas

• Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija nuošir
džiai sveikina Amerikos 
lietuvių darbininkų litera
tūros draugiją Jos gar
bingo penkiasdešimtmečio 
proga ir linki dar daug ir 
vaisingai pasidarbuoti pa
žangos ir taikos labui.

L. Kapočius
Draugijos Pirmininkas 

Vilnius ;
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Valdžios kurso pasmerkimas
NEW YORKO “Herald Tribune” įžymus kolumnis- 

tas Michael Harringtonas griežtai protestuoja prieš vy
riausybės per Justicijos departamentą naują persekio
jimą Amerikos Komunistų Partijos. Jos vėl traukimas 
į teismą, vėl reikalavimas, kad ji registruotųsi kaip 
•‘svetimos valstybės agentūra,” neturi jokio pateisini
mo ir žaloja, anot jo, mūsų demokratinius principus.

Mr. Harringtonas primena, kad McCarran įstaty
mas, pagal kurį Komunistų Partija yra puolama, buvo 
išleistas makartizmo pavietrės siautėjimo laikais.

Tasai įstatymas buvo “paremtas makartistine fan
tazija ir nieko bendro neturi su Jungtinių Valstijų sau
gumu.”

McCarran įstatymas toks biaurus, toks reakcioniš- 
kas, jog net prezidentas Trumanas jį atmetė ir pasmer
kė. Bet kaip tiktai tuo įstatymu vyriausybė pasirem
dama per paskutinius penkiolika metų tą partiją te
rorizuoja.

Kolumnistas Harringtonas nėra vienas iš buržu
azinių žurnalistų, pakėlęs balsą prieš McCarran įsta
tymą ir persekiojimą Komunistų Partijos. Tiktai ne
bepagydomi reakcininkai palaiko šitą valdžios kursą. 
Labai daug visokių profesijų ir pažangių amerikiečių 
reikalauja, kad Justicijos departamentas nutrauktų by
lą prieš Komunistų Partiją.

Piety Vietnamo liaudies jėga
DABAR dar sunku pasakyti, kuo baigsis civilinis 

karas Pietų Vietname. Bet istorija nebus abejinga vie
nam retai kada visos žmonijos istorijoje .matytam fak
tui, būtent tam, kad liaudies jėga beveik nenugalima.

Tiktai pagalvokime: vėliausiu pranešimu iš Wa- 
shingtono, mūsų vyriausybė jau turi Pietų Vietname 
144,784 vyrų moderniški'ailsiai apginkluotą armiją, ku
ri jau pilnai įsitraukusi į karą. Geriausiais amerikiniais 
ginklais ginkluotoje Pietų Vietnamo valdžios armijoje, 
sakoma, yra nuo 300,000 iki 400,000 vyrų. Ir vis tiek 
šita milžiniška jėga negali numalšinti liaudies pasiprie
šinimo.

Rodosi, kiekvienam rimtai galvojančiam amerikie
čiui šis neginčijamas faktas turėtų būti geriausiu įro
dymu, kaip Pietų Vietnamo liaudis, žemdirbiai ir dar
bininkai, yra nusistatę, kaip šitas žiaurus karas yra 
vedamas prieš jos valią ir interesus. Ar aipe tai pa
galvoja prezidentas Johnsonas ir kiti šalies pareigū
nai, kurie tai mūsų militarinei intervencijai Pietų Viet
name vadovauja?

Po LLD konferencijos
PRAĖJUSĮ savaitgalį įvykusi jubiliejinė Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos konferenci
ja nebuvo tokia skaitlinga, kokia galėjo būti, bet ji bu
vo gyva, konstruktyvi. Gerai pasikalbėta ir pasitarta 
organizacijos reikalais.

Šios dienos “Laisvėje” telpančioje rezoliucijoje ra
site konferencijos išvadas bei nutarimus.

Konferencijai patiekti iš centro ir kolonijų prane
šimai parodė mūsų didžiosios kultūrinės organizacijos 
dar didelį pajėgumą gražiai ateičiai ir dideliems dar
bams. Netenka abejoti, kad ši konferencijos optimis
tiška nuotaika pasieks organizacijos narius ir pagy
vins jų veiklą.

Reikia atsiminti, kad su jubiliejine konferencija 
dar nepasibaigė LLD jubiliejiniai metai. Visi šitie 1965 
metai yra jubiliejiniai metai. Reikia, kad kiekviena li
kusi šių metų diena būtų draugijos narių išnaudota 
stiprinimui savo garbingosios organizacijos, ieškojimui 
it verbavimui naujų narių į jos gretas.
.... Mes šia proga norime paraginti mūsų “Laisvės” 
skaityojus, kurie dar nepriklausote Literatūros Drau
gijai, kad įsirašytumėte. Kur nėra draugijos kuopų, 
galite priklausyti pavieniai. Susisiekite tiesiai su cent
ru, prisiųsdami duokles tiesiai į centrą.

—    ■" w 
;•* Ta pačia proga prašome visus LLD veikėjus pa
dėti “Laisvei” šiame vajuje gauti naujų skaitytojų ir 
sukelti penkių tūkstančių dolerių fondą laikraščio iš
laikymui 1966 metais.

Visuomet, per visus 50 metų LLD gyvavimo, tarp 
jos ir “Laisvės” buvo gyvas, draugiškas, nuoširdus ben
dradarbiavimas. Jis ypač reikalingas šiandien, kuo
met amžius tiek daug mūsų narių ir skaitytojų išmuša 
iŠ rikiuotės, išbraukia iš gyvųjų tarpo. Pasilikusioms 
tenka pasiimti daugiau atsakomybės už Draugijos ir 
spaudos išlaikymą.

AR SUŽMOGĖJO IR 
JĖZUITAI?

Kanadiečių klerikalų “Tė
vynės žiburiuose” aną dieną 
pasirodė straipsnelis “Ką 
galvoja dabarties jėzuitai?” 
Iš jo sužinome, kad jėzuitų 
ordino naujas generolas yra 
ispanas Arrupė. Jis savo 
darbą, girdi, pradėjo kei
stai, moderniškai, pasikal
bėjimu su spaudos kores
pondentais. Žurnalistams, 
žinoma, rūpėjo, ką naujas 
generolas galvoja apie jėzu
itų santykius su bedieviais. 
Skaitome:

Kai žurnalistai paklausė 
naująjį generolą apie popie
žiaus Pauliaus VI jiems duotą 
uždavinį kovoti su ateizmu, iš
girdo tokį atsakymą: “Taip, 
jėzuitai turi susidurti su ateiz
mo ir materializmo griūtimi 
pasaulyje. Bet tai reiškia re
liginę veiklą, kuri niekad netu
rėtų būti vedama agresyviai, 
kaip tai tikintieji darė praei
tyje. Ypač nereikia priešintis 
asmenims. Ateizmas pasaulyje 
nėra tokia pabaisa, kurią rei
kia sunaikinti. Kasdieniniame 
gyvenime susitinkame su neti
kinę iaisiais—ateistais, su as
menimis, turinčiais dvasinių ir 
medžiaginių problemų. Kaip 
Paulius VI savo \ enciklikoje 
sako, reikia užmegzti dialogą 
su netikinčiaisiais, dialogą, pil
ną takto, supratimo, švelnu
mo, visada prisimenant, kad 
tikėjimas yra Dievo dovana. 
Su tokiajs žmonėmis reikėtų 
elgtis, kaip su vyšnių žiedais’’.

Kinta laikai ir kinta jėzu
itai. Reikia tikėtis, kad ne 
vienas jų, “padraugavęs” su 
bedieviais, patys subedievės 
ir taps “vyšnių žiedais!”

GRAŽIAI ATSILIEPĖ 
APIE MuSŲ LITERATU- 
ROS DRAUGIJA

Vilniaus dienraštyje “Tie
soje” spalio 7 d. randame il
goką Lauryno Kapočiaus 
straipsnį “50 metų Ameri
kos Lietuvių Literatūros 
Draugija”. Kaip žinia, per 
keletą metų L. Kapočius 
darbavosi Washingtone ta
rybinėje ambasadoje, lankė
si visoje eilėje lietuviškų ko
lonijų, tad jis yra gerai su
sipažinęs ir su mūsų didžio
sios LLD veikla. Mums įdo
mu jo žodį skaityti apie 
Draugiją.

Trumpai apibūdinęs LLD 
įsikūrimo sąlygas ir įvairią 
jos veiklą, autorius plačiau 
apsistoja prie Draugijos 
santykių su Lietuva. Skai
tome:

Literatūros draugija niekada 
nebuvo abejinga savo tėvų že
mei, kovojančiai lietuvių tau
tai. Jos nariai nuolat sielojo
si lietuvių tautos reikalais. 
Draugijos nariai įnešė didelį 
indėlį į lietuvių tautos gyveni
mą.' Visais mūsų sunkiausiaiš 
laikais jie ateidavo jai į pa
galbą moraliniu, politiniu ir 
materialiniu atžvilgiu.

Kai Lietuvos darbo žmonės, 
nepakęsdami lietuviškojo fa
šizmo žiaurumų, vedė atkaklią 
kovą prieš jį, draugijos nariai 
ir jų palaikoma spauda nuo
lat demaskavo fašizmą Lietu
voje, reikalavo ' jį panaikinti. 
Savo kukliomis santaupomis 
jie palengvindavo sunkią ko
vojančių tautiečių, ypač fašis
tiniuose kalėjimuose kalinamų 
ir ištremtų, padėtį. Nemaža 
draugijos narių vyko kovoti 
prieš tarptautinį fašizmą į Is
paniją ir padėjo galvas Ispa
nijos žemėje. Amerikos miestų 
salėse nuolat skambėdavo rūs
tūs balsai tūkstančių antifašis
tų, smerkiančių Lietuvos fašis
tinę vyriausybę ir jos smurto 
darbus.

Draugijos narių susirinki
muose ir jos spaudoje buvo 
keliami reikalavimai paleisti 
fašistinę Lietuvos vyriausybę, 
prekiaujančią valstybės suve

renumu, ir suformuoti naują 
demokratinę Lietuvos vyriau
sybę.

Fašizmo Lietuvoje nuverti
mas ir Liaudies vyriausybės 
Lietuvoje sukūrimas, o vėliau 
Tarybų valdžios pergalė Lie
tuvoje, draugijos narių ir jos 
remiamos spaudos buvo su 
džiaugsmu sutiktas ir plačiai 
nušviestas, kaip lietuvių tau
tos pergalė kovoje prieš fa
šizmą, vietos išnaudotojus ir 
užsienio imperialistų kėslus.

Nepasiliko nuošaliai nuo sa
vo senosios tėvynės draugijos 
nariai ir jų palaikoma spauda 
ir antrojo pasaulinio karo me
tais, kada fašistiniai okupan
tai ir jų pakalikai lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai tūk
stančiais žudė Lietuvos gyven
tojus, siaubė ir niokojo mūsų 
kraštą, grobstė ir gabeno į 
Vokietiją lietuvių tautai pri
klausomą turtą. Per savo 
spaudą, radiją, susirinkimus, 
mitingus jie priiminėjo protes
to rezoliucijas, apeliavo į JAV 
visuomenę ir visą pasaulį, šau
kė pažangiąsias ir demokrati
nes jėgas pakelti balsą ir 
griebtis priemonių sustabdyti 
mūsų šalyje vykusius žiauru
mus.

Antrojo pasaulinio karo me
tais draugijos nariai ir jų' 
spauda tvirtai tikėjo, jog hit- 
lerininių gaujų veržimasis į 
Rytus bus sulaikytas, jog Rau
donosios Armijos kariai sugrįš 
ir išvaduos mūsų kraštą.

1943 metais įvyko pirmasis 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mas, kuriame aktyviausiai pa
sireiškė literatūros draugijos 
nariai. Suvažiavimas iškėlė šū
kį padėti Tarybų Lietuvos gy
ventojams išsivaduoti iš žiau
riosios nacių priespaudos, rink
ti Amerikoje aukas kovoto
jams prieš žiauriuosius vokiš
kuosius okupantus. Draugijos 
nariai neužmiršo ir Raudono
sios Armijos lietuviškųjų dali
nių ir tarybinių partizanų, ku-; 
rie kartu su kitų tautų kovoto
jais naikino fašistinius oku
pantus ir nuo jų gaujų valė 
savo gimtąjį kraštą. Lietuviš
kieji kariai, partizanai, jų šei
mos, likusios užnugaryje, gau
davo laiškus iš draugijos na
rių, kuriuose būdavo tiek daug 
šilumos ir moralinės paramos 
kovotojams, šimtai siuntinių, 
paruoštų draugijos narių, su 
medikamentais, draugijos na
ci ų-moterų megztomis šiltomis 
kojinėmis, pirštinėmis, megz
tukais kasmet buvo įteikiami 
Lietuvos sūnums ir dukterims, 
atkakliai kovojantiems prieš 
fašistinius okupantus.

Antrame demokratinių Ame
rikos lietuvių suvažiavime, įvy
kusiame 1945 m. lapkričio 23 
—24 d. Pittsburge, kuriame 
aktlviai dalyvavo šimtai drau
gijos narių, buvo rūpestingai 
apsvarstyti klausimai tolesnės 
kovos prieš fašizmą, taip pat 
Tarybų Lietuvos atkūrimo 
klausimai. Suvažiavimas pa
smerkė lietuviškųjų naciona
listų pastangas grąžinti buržu
azinę santvarką Lietuvoje.

Didelį ir garbingą darbą 
draugija ir jos spauda lietuvių 
tautos atžvilgiu atliko po ant
rojo pasaulinio karo. Ji atkak
liai gynė ir gina lietuvių tau
tą ir mūsų respubliką nuo už
sienio reakcijos ir lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų šmei
žtų, dezinformacijos ir išpuo
lių. Ji objektyviai užsienio 
lietuvius ir kitus gyventojus 
informuoja apie Tarybų Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą.

Susikūrus socialistinei san
tvarkai Lietuvoje, draugijos 
nariai užmezgė su Lietuva 
glaudžius kultūrinius ryšius. 
Jie pasireiškia įvairiomis for
momis. Tarp draugijos narių 
ir kultūrinių Tarybų Lietuvos 
organizacijų vyksta susirasi“ 
nėjimas, pasikeitimai literatū
ra, periodika, straipsniais, fil
mais ir kitomis kultūrinėmis 
vertybėmis.

Amerikos lietuvių literatūros 
draugijai, sulaukusiai garbin
go amžiaus, Lietuvos, draugys
tės ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis, taip pat Lietu
vos kaltūrihių ryšių su tautie
čiais užsienyje komiteto vardu 
linkiu dar ilgus ilgus metus 
gyvuoti ir dirbti pažangos, tai
kos ii‘ ryšių su savo senąja Tė
vyne stiprinimo labui.

Baltijos jūros dugno 
žemėlapis

Povandeninės srovės nuo
latos keičia Baltijos jūros 
dugno reljefą, paplauna 
krantus ir nežinomais ke
liais gabena didžiulius smė
lio, apvalainukų ir dumblo 
kiekius iš vienų vietų į ki
tas. Tų procesų ištyrimas 
turi didelę praktinę reikš
mę.

Jūros gelmių tyrinėtojų, 
Krokuvoje, buvo pagamin
ti stikliniai grūdeliai, ku
rie beveik niekuo nesisky
rė nuo Baltijos smėlio. 
Dirbtinis smėlis buvo ap
švitintas radioak t y v i a i s 
spinduliais ir išbarstytas 
specialiai parinktose jūros 
dugno vietose. Mikrosko
piniai “sekliai” signalizuoja 
laivuose esantiems Geige- 
rio skaitikliams apie visus 
dugno reljefo pakitimus. 
Pirmieji bandymai parodė, 
kad lenkų mokslininkams 
pavyko sukurti labai veik- 
lųPir greitą jūros dugno 
tyrimo metodą. Pradėtas 
daryti smulkus Baltijos jū
ros dugno žemėlaipis.

Pažįstu vieną vaiką...
Pažįstu vieną vaiką,
Jis dvejetais garsėjo, 
Jam visad trūko laiko, 
Jis niekur nesuspėjo.
Kai išmuša aštuntą, 
Jis lovoje nubunda, 
Pažiūri, pasivarto 
Ne vieną—šimtą kartų. 
Po to iš įpratimo 
Į ranką knygą ima. 
Paskaitęs, tartum povas, 
Pasėdi dar ant lovos, 
Sau delnus pasispaudo 

.. Ir katinėlį gaudo.
Pačiupęs Murką seną, 
Jo ausytes kutena, 
Įerzinti jį bando...
Paskum po lova lenda, 
Suranda vieną batą, 
O kito—nesimato... 
Kur jis galėtų būti? 
Apieško visą butą. 
Suradęs, atsidusęs, 
Penkias muses užmušęs, 
Jisai lyg senis tvarkos... 
Bet kur pradingo švarkas? 
Paspyręs kėdę koja, 
Jis sėdi ir galvoja, 
Tiktai išvertęs spintą, 
Suranda pakabintą.
O kas jį pakabino, 
Jisai visai nežino.
Prie čiaupo atsistojęs, 
Minutę pagalvojęs, 
Jis vandenį paleidžia 
Ir “gaisrininką” žaidžia. 
Lyg meškinas po klaną 
Jis šoka ii* šlepsena, 
Ir mano — nusiprausęs, 
Nors būna juodos ausys... 
Virtuvėje ant stalo 
Jam pusryčiai šąla.
O jis kąžką niūniuoja
Ir spardo stalo koją, 
Pro langą pasižiūri, 
Pasiūlo žvirbliui sūrį, 
Paėmęs karštą blyną, 
Dar Murką pavaišina... 
Jau į mokyklą metas!
Ir vėl užburtas ratas— 
Kažkur kepure dingo! 
Ir vėlei lingo—lingo...
Jis apverčia virtuvę, 
Kur vakar kepė žuvį. 
Po malkomis pažiūri... 
O, štai kur ji, kepurė! 
Tuk-tuk širdelė plaka, 
Tuk-tuk, tuk-tuk jam sako: 
—Negaiški nė minutės, 
Mokykloje skambutis.
Nors bėgo kiek galėjo, 
Į pamokas nespėjo 
Ir vėlei pavėlavo.
Prieš klasę raudonavo.
Oi, barė bendraklasiai 
šį netvarkingą vaiką, 
Išmokė bendraklasiai 
Taupyti brangų laiką. 
Jisai visur suspėja 
Ir penketais garsėja.

F. Gaule

REZOLIUCIJA »,
Priimta Lietuvių Literatūros Draugijos jubiliejineje 
konferencijoje 1965 m. spalio 10 d. Ozone Park, N. Y.

1. Mes dėkojame mūsų Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Pild. Komitetui už sušaukimą šios jubi
liejinės konferencijos-pasitarimo. Tai puikus atžymė- 
jimas mūsų didžiosios organizacijos 50 metų gyvavimo 
ir veiklos sukakties.

2. Iš Centro Pild. Komiteto pranešimų konferencijai 
mes sužinojome, kad mūsų Draugija labai gražiai tebe
gyvuoja ir veikia. Tai patvirtino ir pranešimai iš ko
lonijų bei kuopų.

Nudžiugino Centro pranešimas, kad šiemet nariai 
gausime net keturias ar penkias knygas. Ypatingo dė
mesio vertas išleidimas anglų kalba knygos apie Lietu
vą — “Lithuania Past and Present.”

Karščiausiai raginame kuopas ir visus narius^ne- 
sigailėti pastangų ir lėšų kuo plačiausiam šios kny^jps 
paskleidimui tarp antrosios ir jau net trečiosios kartos 
lietuvių ir tarp šiaip angliškai skaitančiosios Amerikos 
visuomenes.

Tegu visi susipažįsta su mūsų senąja tėvyne ir jos 
naujuoju gyvenimu.

3. Mes raginame narius dėti visas pastangas to
limesniam mūsų Draugijos auklėjimui, traukimui naujų 
narių į jos gretas, padidinimui ir praplėtimui kuopų ir 
apskričių veiklos. Pesimizmui neturi būti vietos. Dar 
yra daug dirvos mūsų organizacijos augimui. Tiktai 
stenkitės išnaudoti visas progas ir galimybes.

4. Iš pranešimų ir raportų paaiškėjo, kad mūsų 
Draugijos iždas stovi vidutiniškai. Tuo būdu mes tu
rime medžiaginių išteklių toliau leisti naudingas kny
gas ir žurnalą “Šviesą,” jeigu tiktai techninės ir litera
tūrinės sąlygos mums leis.

5. Mūsų santykiai su Lietuva yra išlti ir draugiški. 
Mes labai aukštai vertiname Lietuvos Rašytojų ir žur
nalistų bendradarbiavimą mūsų “Šviesoje.”

Mes dėkojame už šiltus sveikinimus iš Lietuvos 
šiai konferencijai ir už Vilniuje suruoštą mūsų LLD 
jubiliejaus atžymėjimą.

6. Mes džiaugiamės, kad praėjusią vasarą daugelis 
mūsų narių ir veikėjų buvo nuvykę į Tarybų Lietuvą 
ir ten mums atstovavo didžiojoje Dainos ir šokių šven
tėje ryšium su paminėjimu tarybinės santvarkos at
kūrimo 25-ųjų metinių.

Mums taipgi atrodo, akd rodymas filmų iš Lietu
vos labai gražiai patarnauja sustiprinimui Amerikos 
lietuvių kultūrinių ryšių su senąja tėvyne.

7. Bet svarbiausias šių dienų klausimas, kuris sto
vi prieš mus, prieš mūsų Draugiją, prieš Ameriką ir 
prieš visą žmoniją, tai branduolinio ginklavimosi lenk
tynės ir pakibusi naujo pasaulinio karo grėsmė. Tos 
grėsmės pašalinimas ir pasaulinės taikos išlaikytas 
turi būti vyriausiu kasdieniniu rūpesčiu mūsų visų,

Mes protestuojame prieš mūsų vyriausybės militari- 
nes intervencijas Dominikos Respublikoje ir Pietiniame 
Vietname. Mes reikalaujame tuojau nutraukti Vietna
mo karą ir sustabdyti bombordavimą Šiaurės Vietna
mo.

Mes s veikiname visas taikos mylėtojų pastangas 
išlaikyti pasaulinę taiką.

Mes raginame mūsų kuopas ir narius visur, kur 
tik galima ir sąlygos leidžia, aktyviškai dalyvauti vi
suose Amerikos žmonių prieškariniuose ir priešfašisti- 
nipose žygiuose.

Mes raginame mūsų Centro Pild. Komitetą steng
tis išleisti ir plačiai tarp lietuvių paskleisti prieškarinį 
lapelį.

Mes sveikiname Chicagos Moterų Prieškarinį Ko
mitetą ir raginame jį pradėti veikti visos šalies mastu.

8. Mes smerkiame McCarran ir Smith aktus ir 
raginame Kongresą juos atšaukti dar šioje sesijoje. 
Mes raginame kuopas ir narius aktyviškai dalyvauji 
visuose žygiuose už šių įstatymų atšaukimą. Mes smar
kiame vyriausybės vedamus žmonių bei organizacijų 
persekiojimus tais įstatymais pasiremiant.

Mes reikalaujame, kad būtų nutrauktas procesas nu- 
pilietinti mūsų žurnalo “šviesos” redaktorių.

9. Mes karštai sveikiname Civilinių Teisių Judėjimą 
visose jo formose ir raginame mūsų narius jame ak
tyviškai dalyvauti. Mes smerkiame visokią rasinę bei 
tautinę diskriminaciją.

10. Mes dėkojame mūsų pažangiajai spaudai už 
rūpinimąsi mūsų LLD reikalais, už garsinimą centro, 
kuopų bėi apskričių veiklos. Mes raginame mūsų na
rius nuoširdžiai remti “Laisvę,” “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą” ir dalyvauti jų vajuose.

Tegu dar ilgus metus gyvuoja mūsų šaunioji Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija!

Rezoliucijų Komisija: r
Jonas Petruškevičius ~ 
Alisė Jonikienė
Antanas Bimba
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Mislinčius ,

♦ " Iš netolimos praeities
Man patinka pasirausti pojgrajyta Asnyk’o tragedijai

me veikė visokių pažiūrų 
lietuviai, nors jam vadovavo 
kunigai. Pagaliau “pasau
liečiai,” nepakęsdami dikta
tūros kunigų, kurie reikalą-

Rašytojo F. Bonoskio 
viešnagė Lietuvoje

senus lietuvių leidinius ir 
palyginti anų metų lietuvių 
kultūrinę bei politinę veik
lą su dabartine. Prieš mane 
guli sutrūnijęs nele galiai 
leisto Rytų Prūsijoje (Tilžė-

‘Keistutis”... Aktoriai gra- 
jyjo savo roles teip suma- 

j niai, kad jiems galėjo pavy- 
I dėti nevienas profesionališ- 
' kas aktorius. Ant ypatingo 
'pagyrimo užsipelnė: M. Ra-

je) katalikų mėn e s i n u k o 
“Tėvynės sargo” 1899 m. 
N r. 11. Ten telpa iš Water- 
burio, Conn., korespondenci
ja, kurioje aprašytas Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje XIV seimas, įvykęs tų 
metų spalio mėn.

Be kita ko ten pasakyta, 
jog delegatų dalyvavo “ne
toli- 40.” Seimo pirmininku 
išrinktas V. Chmieliauskas, 
seKretoriais kun. A. Milukas

jčiūtė (vėliau žymi socialis
tų veikėja H e r m a n i e n ė 
Niujorke.—M.), P. Inca, M. 
Pėža ir J. Prūselaitis. Žmo
nių vienok. ant perstatymo 
susirinko nedaug... Didelis 
balius četvergo vakare už
baigė trijų dienų seimą.”

Matyt, tuomet žmonės mė
go p a r o d uoti ir mokė j o 
linksmintis!

SLA įkurtas 1886 m. Ja-&

: vo, kad Susivienijimo nariai 
į kasmet atliktų velykinę iš
pažintį, 1901 m. sukilo ir 
įvyko skilimas: nuo senojo 
Susivienijimo atskilę kuni
gai ir klerikalai sukūrė sa
vo Rymo Katalikų Susivie

nijimą, o socialistai su “tau
tiečiais” (taip jie tuomet va
dinosi) pasiliko senojoj or
ganizacijoje. Čikagoje 1930 
m. 36-sis SLA seimas skilo 
ir pažangiečiai sukūrė at
skirą Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Taipgi dabar 
gyvuoja trys susivienijimai, 
tarnaujanti skirtingų ideo
logijų lietuviams. *

ir J. Prūselaitis (socialis
tas), bet kunigai sukėlė tokį 
aliarmą, kad jis sekamą die
ną turėjo atsisakyti ir jį pa
keitė kun. J. Sutkaitis. Iš 
tarimu minėtini:

“Parūpinti iki kitam sei
mui lietuvišką tautišką vė
liavą: tam reikalui kiekvie
nas Susivienijimo narys tu
ri užsimokėti 5 centus ex
tra.” Kad atskirti motelis 
nuo vyrų, tai nutarta pa
dirbdinti moterims atskirus 
ženklelius. “Pripažinti už 
pagarbės sąnarį kiekvieną, 
kuris išsimokės vienu sykiu 
ant reikalų Susivienijimo 10 
daįerių... Susivie n i j i m o 
organą ‘Tėvynę’ nuo naujų 
metų p a daryti nedėliniu 
laikraščiu; jos isle i d i m u i 
paskirti 1,000 dol. ant me
tų; kiekvienas narys mokės 
už organą 1 dol., vietoj 50 
centų, kaip buvo ligšiol; pa
aukauti ant Paryžiaus paro
dos 100 dol.; paaukauti ant 
kun. A. Burbos paminklo 
100 dol.; kun. J. Žilinskui 
už jo nuopelnus Susivieniji
mui padirbdinti auksinį me
dalį už 50 dolerių”.*)

Naujais Susivienijimo 
viršininkais išrinkta: prez. 
kun. A. Kaupas, sekr. T. 
Astramskas, ižd. K. Ra
dzevičius, viceprez. V. 
Chjjnieliaus kas, kontrolie
riai kun. J. Žilinskas ir 
kftn. J. Sutkaitis; paskirta 
du nieko near e i š k i a n t i 
“apiekūnai kasos” — T. 
Paukštys ir V. Stagaras. 
Visi Pennsylvanijos.

Susivienijimo seimas bu
vo tikra Waterburio lietu
viams šventė, kaip Niujorko 
miestui popiežiaus Pauliaus 
VT atsilankymas:

“Beveik visų lietuvių na
mai buvo papuošti lietuviš
komis ir amerikoniškomis 
vėliavomis. Pirmą vakarą 
atsiliko po vyriausias mies
to gatves iškilminga paro
da, kurioje ėmė dalyvumą 
apart vietinių draugysčių 
taipgi draugystės iš aplin
kinių miestų, k. t. Nauga
tuck, Union City, New Bri- 
tMin ir kitų. Paroda, kuri 
atsiliko su raudonomis švie
somis, fajervorkais ir pen
kiais chorais muzikos (be- 
nais), sujudino visą Water
buri ... Po parodos buvo 
prakalbos. Nors už įleidimą 
reikėjo mokėti 10 centų, vie
nok susirinko tiek svieto, 
kad visi į salę negalėjo su
tilpti. Ypatingai patiko kal
ba kun. Žilinsko ir žmonės 
noriai sumetė 9 dol. ir 30 c. 
ant Paryžiaus parodos.”

Atrodo, jog aukotojai bu
vo labai skūpūs, kad iš “tiek 
svieto” sudėjo tik tokią mi- 
zerną'sumą!

“Antrą vakarą likosi at-

1900 m. Tarptautinėje Pary
žiaus parodoje jvyko pirmoji lietu
vių dailės paroda, kurią amerikie
čiai gausiai rėmė aukomis.

Apie kapitalistii 
žemes

i Jau buvo rašyta, kaip di- 
, džiosios korporacijos laips- 
•niškai nusavina šeimyninių 
| žemės ūkių savininkus. Toks 
kapitalistinės “kolektyviza
cijos” procesas dabar eina 
visu smarkumu. Smulkieji 
žemės ūkiai, daugiausia pra- 

, skolinti bankams, prijungia
mi prie stambiųjų ūkių.

Šis procesas — neišven
giamas. Niekas nebegali iš
gelbėti prasiskolinusių že
mės ūkių. Niekas nebegali 
sulaikyti nuo išnykimo 
smulkiųjų žemės ūkių, kurie 
paliko visai nebe pelningi, 
visai mažai gamybos beduo
danti, vis į didesnes skolas 
brendanti. Jie palikti skau
džiam likimui —visai išnyk
ti.

Kapitalistinėje santvarko
je žemės ūkis gali bujoti 
tiktai toks, kuris vis neša 
didžiulius pelnus. Stambieji 
ūkiai, su geriausios rūšies 
technika, daug daugiau pro
dukcijos pagamina ir kartu 
milžiniškus pelnus padaro. 
Nedarbui siautėjant nesun
ku jiems gauti pigios darbo 
jėgos.

Ekonomine krize 
agrikultūroje

Apie Jungtinių Valstijų 
žemės ūkyje siautėjančią 
“revoliuciją” jau daug kny
gų prirašyta. Viena tokių 
knygų, parašyta Chicagos 
universiteto profesoriaus 
Theodore W. Schultz, už- 
vardyta “Economic Crises 
in World Agriculture” (E- 
konominė Pasaulio Agrikul
tūroje Krizė), nurodo, kad 
amerikinis stambusis ūkis 
laipsniškai veda pasaulinę 
agrikultūrą į didžiulę krizę. 
Daugelyje šalių, kaip ir A- 
merikoje, smulkieji ūkiai 
pasidaro visai nebepelningi. 
Tose šalyse, kurios gauna 
šiek tiek agrikultūrinės pa
galbos iš Jungtinių Valsti
jų vyriausybės, žemės ūkis 
daug smarkiau paliestas 
ekonominės krizės. Tik 
stambieji žemvaldžiai gali 
pasidaryti pelnų, o smulkie
siems ūkiams tenka eiti į 
skolas ir į bankrotą.

Monopolistinis kapitalas 
veikia tarptautiniai. Kapi
talistinėse šalyse žemės ūkis 
niekaip negali nuo jo pabėg
ti ; turi “geruoju” su juo su
sitaikyti arba—žūti nelygio
je kovoje.

Dipukai ir kiti “vaduoto
jai”, kurie visa gerkle šau
kia prieš žemės ūkio kolek
tyvizaciją Lietuvoje, nieko 
nesako prieš kapitalistinę 
“kolektyvizaciją”. Atrodo, 
kad jiems visai neapeina, 
kaip amerikiečiai ir kitų ka
pitalistinių šalių smulkieji 
žemės ūkio savininkai prie
varta nusavinami ir vejami

ij ir socialistinį 
ūkį

i miestus darbo ieškoti arba 
parduoti darbo jėgą stam
biesiems žemvaldžiams.

Lietuvoje lankiausi 
kolūkiuose

Šių 1965 metų vasarą teko 
man lankytis keliuose kolū
kiuose ir tarybiniuose (vals-. 
tybiniuose) ūkiuose, ir tiks
liau susipažinti su jų padė
timi.

Kolektyviniai ūkiai (kolū
kiai) yra bendra nuosavybė 
tų pačių žemės ūkio savi
ninkų, kurie sutiko pervesti 
visą savo nuosavybę bend- 
ron visų nuosavybėn. Kaip 
savo kolūkio savininkai, jie 
patys aptaria, kaip žemę ap
dirbti ir po kiek mokėti už 
darbadienius, kiek naujos 
mašinerijos pirkti ir t.t.

Rokiškio rajono šetekšnos 
kolūkio viename bendrame 
susirinkime ir man teko da
lyvauti. Kolūkiečių prisirin
ko pilna salė. Kolūkio val
dyba pateikė jiems naujų 
sumanymų, kurie buvo ap
tarti ir rankų pakėlimu 
vienbalsiai priimti. Viena 
nauja šeima irgi buvo vien
balsiai priimta į kolūkį.

Kolūkiai, taigi, ne pelnui 
operuojami, bet kolūkiečių 
gerovei.

Tarybiniai ūkiai
Tarybiniai ūkiai yra visos 

valstybės nuosavybė; Jie 
pilnai suvisuomeninti. Dau
gumoje jie sukurti buvusių
jų stambiųjų dvarponių cen
truose. Ten darbininkai 
samdomi ir jiems mokamos 
lygios valdžios nustatytos 
algos.

Visi kolūkiečiai ir tarybi
nių ūkių darbininkai turi 
savo nuosavybėje gyvenna- 
mius ir savo gyvuliams pa
talpas, taipgi po žemės skly
pą, kuris gerai prižiūrimas 
suteikia nemažai maisto; 
daugumas kolūkiečių iš to 
ne tik prasimaitina, bet dar 
ir miestui savo produktų 
parduoda.

Kiek teko išsikalbėti, be
veik visi pasitenkinę nau
juoju gyvenimu; sako, nie
kaip nenorėtų grįžti prie se
nos tvarkos.

Socialistinis ūkis, taigi, 
operuojamas ne tam, kad 
kas nors iš jo galėtų pelnus 
susikrauti, bet tam, kad vi
suomenė būtų aprūpinta jai 
reikalingais ūkio produk
tais.
Nesuderinamas skirtumas

Tai nepalyginamai milži
niškas skirtumas tarp kapi
talistinio ir socialistinio že
mės ūkio.

Visi tie, kurie garbina ka
pitalistinį darbo žmogaus 
išnaudojimą, suprantama, 
nekelia jokio protesto prieš 
prievartingą kapitalistinia-

Šią vasarą ilgesnį laiką 
savo tėvų žemėje, viešėjo 
pažangusis amerikiečių ra
šytojas Filipas Bonoskis. 
Šį sykį jis čia atvyko kar
tu su šeima—žmona Faith 
ir septynerių metų dukrele 
Nora. Išlipančius iš lėktu
vo Vilniaus aeroporte juos 
čia sutiko Rašytojų Sąjun
gos pirmininkas E. Mieže
laitis ir kiti įžymūs asme
nys.

Dideli pasikeitimai ryš
kiai krito į akį F. Bonos- 
kiui paskutinį kartą čia 
besilankiusiam 1960 metais. 
Daug naujų pastatų iškilę, 
jų architetūra puošnesnė 
ir skoningesnė, žmonės la
biau subrendę, labiau savim 
pasitikį, užtikrintai spren
džia didžius kūrybinius už
davinius. Visur jaučiasi 
didesnis sąmonin gumas, 
nusimanymas, kilnių savo 
tikslų ir epochos reikšmės 
supratimas.

Gegužės 9 d., švenčiant 
20-ąsias Pergalės prieš fa
šistinę Vokietiją metines, 
F. Bonoskis stovi Raudono
sios Aikštės tribūnoje 
Maskvoje ir stebi įspūdin
gąjį paradą.

Paskui jis lankosi Vokie
tijos Demokratinėje Res
publikoje. Čia jis dalyvau
ja viso pasaulio pažangiųjų 
rašytojų suvažiavime, ku
riame įvairių tautų atsto
vai, kaip kadaise ir per ra
šytojų suvažiavimą pilieti
nio Ispanijos karo dieno
mis, perspėja dėl iškilusio 
naujo pasaulinio karo pavo
jaus.

Mielam vieno mėnesio po
ilsiui priglaudžia rašytoją 
su šeima gražusis Druski
ninkų kurortas.

Po to įspūdingoji dainų 
šventė ir didžiosios 25-me- 
čio iškilmės Vilniuje, kur 
rašytoją stebina į sostinę iš 
visų Lietuvos kampelių su
važiavęs talentingas jauni
mas.

Čia jais susitinka su 
daugybe svečių, kurie lan
kė Lietuvą iškilmių ir vė
lesnėmis dienomis, dalyvau
ja spaudoje savo straips
niais, kalba per televiziją, 
diskutuoja Lietuvos pažan
gos klausimus su žymiai
siais prancūzų rašytojais— 
Jean Paul Sartru ir Simo
ne de Beauvoir.

Rašytojos lanko Lietuvos 
teatrus. Stebėdamas že
maitės “Marčią,” jis įsi
vaizduoja tą Lietuvos kai

ma, iš kurio i Amerika iš-
V 7 C t

važiavo geresnės, dalios ieš
koti jo tėvas Jonas Bara
nauskas.

J. Baltušio “Pardu o t o s 
vasaros,” A. Venclovos 
“Gimimo diena,” J. Mar
cinkevičiaus “Kraujas ir 
pelenai,” J. Avyžiaus “Kai
mas k r y ž k e 1 ėję” ir kiti 
spektakliai bei inscenizaci
jos jam, dar nepajėgian
čiam be žodyno skaityti lie
tuviškai, atskleidžia nors 
dalinai šiandieninio respub
likos gyvenimo problemas. 
Jo žmona su dukrele gėrisi 
E. Balsio “Elgies žalčių ka
ralienės” baletu ir V. Klo
vos “Pilėnų” opera.

F. Bonoskį itin sužavi da
bartiniai liaudies meno dro
žiniai kaip savita, aukštą 
lygį pasiekusi skulptūrinė 
paprastų žmonių dvasios 
išraiška.

Ir rašytojui kyla mintis— 
apie visa tai, ką jis čia 
pamatė, papasakoti ameri
kiečiams, išdrįsti pasakyti 
tiesą, apie Lietuvą, nes tie
sa apie Lietuvą yra kar
tu tiesa ir apie Vietnamą, 
—karo eskalacijos šalinin
kai svajoja apie napalmo 
bombas ir prieš taikiuosius 
Lietuvos gyventojus.

F. Bonoskis lankosi ga
myklose bei mokyklose, kol
ūkiuose ir valstiečių pir
kiose, kalbasi su darbinin
kais ir rašytojais, kolūkie
čiais ir tarybiniais pareigū
nais, rinkdamas medžiagą 
savo knygai. Jis stebisi, 
kaip dirba profsąjungos 
vietos komitetai, kaip sava
noriškai veikia draugovi
ninkai, imdamiesi patys už
tikrinti savidrausmę savo 
kolektyvuose ir viešose vie
tose — gatvėse, parkuose.

Rugsėjo 20 dieną rašyto
jas atsisveikino su Lietuva, 
pasiryžęs vėl ją aplankyti 
sekančiais metais.

Lietuvos skaitytojai tiki
si, kad šalia “Degančio 
slėnio,” “Bilio Makajaus” ir 
“Stebuklingojo paparčio” 
jų lentynose greitai atsiras 
naujos kovingos ir aktua
lios rašytojo knygos.

J. Subatavičius 
Vilnius, 1965. IX. 23

Kukuruzų lauke, Lietuvoje

PHILADELPHIA, PA.
Mrs. Margaret A. Sha- 

rett, 80 metų, iš Doyles
town, areštuota už padary
mą nelegalios operacijos. 
Nuo 1921 metų buvo ke
lis kartus areštuota už to
kias operacijas, bet vis lai
mėdavo teismuose. Padėta 
po $5,000 akacijos ir laukia 
teismo.

Philadelphijoje ir apylin
kėje, sakoma, gyvena šim
tas tūkstančių lenkų tauty
bės žmonių.

Ssu spalio 1 d. prasidėjo 
“Laisvės” vajus. Kaip kiek
viename “Laisvės” vajuje, 
taip ir šiame philadelphie- 
čiai nebus atsilikę. Atsi
naujins laikraštį; parems 
aukomis, kad sukėlus $5,000 
laikraščio išlaikymui. Mū
sų seni vajininkai Merkis 
ir Valentienė, manau, ap
tarnaus kiekvienam. Esu 
tikras, ir sena vajin i n k ė 
Šapranauskienė, nors svei
katoje netvirta, pagelbės. 
Būtų gerai, kad kiekvienas 
“Laisvės” ir “Vinies” skai
tytojas jiems pagelbėtų.

7:30 vakare, pas sekretorę 
Žalnieraitienę, 1009 Jack- 
son St. Patikrinkite savo 
mokesčių knygutes, pasi- 
mokėkite duokles, kad ne
būtumėte suspenduoti.

Mirė lietuviai
Rugsėjo 28 d. mirė Pra

nas Batutis. Palai d o t a s 
Sepulchre kapinėse.

Rugsėjo 29 d. mirė Jo
kūbas Nitkinas. Palaidotas 
Sholom park kapinėse.

Saplio 3 d. mirė Joseph 
Zaleckas. Palaidotas Domi
nic kapinėse.

me pasaulyje smulkiųjų že
mės ūkių savininkų nusavi
nimą. Jie šlovino Smetonos 
režimą Lietuvoje, kuomet 
ten buvo išlicituojami (iš
parduodami) už skolas tūk
stančiai mažųjų ūkių. 
Mat tas viskas buvo daro
ma, kad kas nors iš to galė
tų daugiau pasipelnyti.

Jeigu dabar Lietuvoje to
kia “kolektyvizacija” būtų 
vedama, kokia buvo prie 
Smetonos arba kokia dabar 
eina Amerikoje, tai tie pa
tys “vaduotojai” jokio pro
testo nekeltų: jie būtų pa
tenkinti, kad išlaikomas 
darbo žmogaus išnaudojimo 
principas, kur nors ir kam 
nors suteikiąs didžiulius pel
nus. Tokios santvarkos, kur 
nėra darbo žmogaus išnau
dojimo, kur monopolistinis 
kapitalas neturi teisės vieš
patauti ir sau naujus bilijo
nus pelnytis, tie buvusieji 
poneliai negali pakęsti.

.. J* Gasiūnas

Gloucester, N. J.
Mirė W. Patten

Sulaukęs 84 metų am
žiaus spalio 2 dieną mirė 
Vincas Patten (Patalavi- 
čius). Patalavičius šioje 
apylinkėje buvo biznio 
žmogus. Savais laikais tu
rėjo maisto krautuvę, pas
kui per daugelį metų par
davinėjo apavus, kaip 
agentas Knapp Shoe Co., iš 
Brocktono.

Dirbdamas batų parda
vimo darbą pasidarbuoda
vo ir lietuvių pažangiajam 
judėjimui — parduodamas 
knygų, užrašydamas “Lais
vę,” kartais su auka pa
remdavo spaudą.

Jis skaitė “Laisvę,” pri
gulėjo prie LLD 133 kuo^ 
pos. Buvo labai bizniškas 
žmogus, su jo būdu dažnai 
nebuvo galima sutikti. 
Prieš trejus metus pasi
traukė iš LLD.

Liūdintieji liko d u k r a 
Amilija, jos vyras, Patala- 
vičiaus antrosios žmonos 
sūnus Domininkas Rušins- 
kas, su kuriuo velionis kar
tu ir gyveno.

Pašarvotas buvo Jos. Ka
valiausko laidotuvių įstai-

LLD 10 kuopos veikimas 
vasaros laiku buvo neblo
gas. Suorganizuotas busas 
vykimui j Baltimorę gerai 
nusisekė, kitas busas į 
“Laisvės” naudai pikniką 
Eastone taipgi pavyko. Pik
niką buvo surengusi ir LLD 
10 kuopa. Piknikas davė 
geros paramos laikraščiui.

Draugo Ramanausko 
gimta dienio atžymėjimui 
Sellersvillėje philadelphie- 
čiai gausiai atsilankė. Ačiū 
jiems. Kuopiečiai pagelbė
jo su darbu. Už draugės 
Ramanauski e n ė s paramą, 
darbą ir auką visi jai dė
kingi. Abu Ramanauskai 
plačiai žinomi ne tik Phila
delphijoje, bet ir apylinkė
je. Jie sukviečia daug sve
čių į prengimus savo ūky. 
mus savo ūkyje:

Šiais metais gauti penki 
nariai į LLD 10 kuopa. Tai* 
nėra daug pagal Philadel
phijoje gyvenančių lietuviu 
skaičių. Turime prisiminti 
ir tai, kad keli nariai mi
rė, — jų vietą turime už- 
ipldyti naujais.

Mano geras bičiulis, ilgą 
laiką gyvenęs Jersey City, 
N. J., užlaikė aludę. Išėjęs 
į pensiją buvo nusipirkęs 
namelį Budd Lake. Sveika
tai pašlijus, išvyko į Flori
dą, buvo geras sapudos rė
mėjas, organizacijų narys, 
“Laisvės” skaitytojas, pa
rengimų lankytojas. Savo 
laiškutyje rašo, kad pergy
veno rimtą operaciją, yra 
gydytojo ir savo žmonos 
priežiūroje. ..

Linkiu draugui Antanui 
Zavišiui ligą nugalėti ir bū
ti sveikųjų tarpe.

Šį sekmadienį įvyksta 
LLD VI apskrities konfe
rencija Chesteryje, lietu
vių svetainėje, 339 E. 4th 
St. Po konferencijos 4 va
landą bus šaunus banketas. 
Į banketą kviečiami vieti
niai ir iš apylinkės. Viena 
konferencija per metus ir 
vienas banketas. Atsilankę 
būsite pasi tenkinę geru 
maistu. Linkiu konferen
cijai sėkmingų darbų, ban
ketui—gerų pasekmių. Gai
la, kad padėtis neleis man 
dalyvauti.

Miesto administracija 
praneša, kad daromi planai 
1967 metų sausio 1 d. pa
kelti 18,000 miesto darbi
ninkų algas nuo 200 iki 800 
dolerių metams. Miesto par
eigūnas D e x t e r is sako: 
Miesto darbininkai negali 
dirbti už mažesnes algas 
negu dirbtuvių darbininkai.

Pilietis

ATSISAKe KARIAUTI
Washingtonas. — JAV

LDS 5 kuopos nariai įsitė- 
mykite, kad kuopos susi
rinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą trečiadienį,

goję, Philadelphijoje. Pa
laidotas su katalikiškomis 
apeigomis, nes Patalavi- 
čiaus sesers Degutienės du 
sūnūs yra katalikų kunigai, 
vienas Philadelphijoje, ki
tas Girardvillė je. Palaido
tas Šv. Marijos kapinėse, 
Bellmore, N. J. Ilsėkis, 
Vincai, amžinai. Gimi
nėms reiškiu užuojautą.

• A» J. Pranaitis
.•

militarinis teismas teisia 
marininką Ronnie W. Wil- 
soną, kuris Pietų Vietname 
atsisakė kariauti. Marinin- 
kas pareiškė: “Dieve, ir ko
dėl aš turiu moteris ir vai
kus žudyti”!

Taipgi teisia pėstininką 
Winstelį Beltoną, kuris taip 
pat atsisakė kariauti.

Crawfordville, Ga. — Po
licija areštavo Ku KIux 
Klano vadą (slibiną) Cal
vin Graigą, nes demonstra
cijose jis mušė negrą jau
nuolį. Bet ji paleido tik 
$100 užsistačius kaucijosi
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S. Zavis

Antroji mūsų keliones dalis Europoje
(Tęsinys)

Mieste pasidairius
Pirmadienį krautuvės irgi 

uždarytos, tai išvažiavome 
turistiniu busu miestą ap
žiūrėti. Pradžia buvo gera., • i • 1 mieįiLuiių iiciinų. n

Viena, kaip buvusi sosti- ns su likučiais supusios daug jų stato, bet žmonės 
nė, gi azi, svai lai užlaiko- miestą sienos, senomis baž- * gyvena gana s u s i k i m š ę. 
ma. Daugybė puošnių krau- nytėlėmis, su karališkais rū- Kaip ir visur, trūksta to 
tuvių, namų, parkų, o jau mais, kuriuose vėlesnių lai- gyvenamojo ploto.
tų automašinų, tai kaip pas kų karaliai tik iš prievartos Zagrebo apylinkės kalnuo-
muš didmiesčiuose.

Parlamento rūmai didingi 
ir gražūs.

Žmonėse, matyti, dar yra 
likę to strausiško romantiz
mo. Pavirštutiniai žiūrint, 

neblo- 
jeigu 
tikiu, 

kais. Žmonės gali statytis 
privačias stubas, bet jos 
kainuoja amerikoniškais pi
nigais po 6-7-8 tūkstančius 
dolerių, kas pagal jų ten 
vietinį gyvenimo lygį gana 
brangu.

Yra ten žmonių, kurie, 
pagal savo mokslą ir specia
lybę, mano, kad prie laisvo
jo verslo tvarkos jie daug 
daugiau būtų įvertinami ne
gu dabar. Prie to dar dau
gelį jų bažnyčių įtaka vei
kia priešvaldiškai.

Pagrindiniai, Jugoslavijo- 
i je dominuoja dvi tautos: 

, 'serbai —buvę stačiatikiai,
kų dvasiškija kaip “kanki- ir kroatai — katalikai. Čia 

palaidojo viršminėtoje j nuo seno būta tarp jų try- 
inimosi ir neapykantos, ko 

Kadangi katedra yra^tu- matyt, dar ir dabar yra- 
_ j-j-,___  ____v . - v ’ Jaunimas domisi pasauli- 

sekantis apsistojimo punk- chiams teko užeiti į ją, ka-ine politine padėtimi, sportu 
da ten buvo šventinama į įr muzika.
kunigus apie 100 klierikų. ( Apleidžiame Zagrebą ir 
Na, ir, žinoma, Kochiai bu-Į

atrodo, kad jie ten 
giausia verčiasi, bet 
pasiknisi giliau, tai 
jog rasi visko.

Mums bevažiuojant
pradėjo pilti kaip iš viedro 
ir be sustojimo. Taip ir pa

lietus

sibaige tos dienos kelione. IGal pamenate, Tito bu- 
Antradienį krau tu v ė s at-1 ™ R. Įgrūdęs visam amžiui 
sidarė, tai mūsų mylimosios i kalėjimą uz pnešvaldišką 
moterėlės pasileido “šopin- veiklą. Po kelių .metų kalė- 
į.j n ;jimo valdžia išlaisvino jį su

Vienoje turistų gana daug, I sųlyga, kad jis nelaikys vie- 
—ne tik amerikiečių, bet ^ų pamaldų, bet gyvens sa- 
daug ir europiečių. Aš ti-1vo gimtinėje privatišku gy- 
kiu, kad Vienos pajamos iš 
turistų gana žymios.

Į viešbučius atvažiuoja
žmonės didelėmis grupėmis. J1! - .

Rytojaus dieną atsisveiki-, katedroje.
nom su Viena, ir Zagrebas,; "
Jugoslavijoje, buvo mūsų ristų dienotvarkyje, tai Ko-

tas. Per Austriją važiavo
me dienos laiku. Diena gra
ži, tai pravažiuojami vaiz- . . . „ .
dai kaž kaip atrodė labai v?
gražūs. Pastatai visur spal
vingi, švarūs. Tai yra pavir
šutinis vaizdas. Giliau įsi-i 
knisti į žmonių gyvenimą 
neturėjome nei laiko,* -nei

Artinantis prie miesto produktus pardavimui.^ Tai 
Gratz, jau pradeda rodytis .tikrai, panašus lietuviškam 
kalneliai, ir kuo tolyn, tuo turgui.
didesni ir aukštesni, o jau ’ - . ,
už Gratzo net ir su sniego yra daug privataus verslo. 

Tuo- Bažnyčia irgi dar turi dau-

didesni ir aukštesni, o jau 

kepurėmis pasipuošę. ' 
se kalnuose ir yra lobynas 
Austrijos statybinių me
džiagų.

Kalnų šlaitais bevažiuo
jant, privažiavom Austrijos- 
Jugoslavijos rubežių. Rube
žiaus tarnautojai tik pas- 
portus patikrino, ir be truk
dymų riedėjom tolyn.

Jau Jugoslavijoje
Jugoslavijoje tie patys 

kalnai tęsėsi iki pat Zagre
bo ir tolyn į pietus. Kalnai 
ištisai apaugę medžiais ir 
tik kur-ne-kur pamatysi ky
šančią uolą.

Nors abelnas vaizdas toks 
pat kaip Austrijoje, bet vis 
tik kiek skurdesns.

Zagrebą pasiekėm vidur
naktį. Viešbutis Esplanade 
visai arti stoties. Viešbutis 
ištaigingai įrengtas, nes Za
grebas, mat, yra ant Euro
pos ‘‘Orient Express” iš'Pa
ryžiaus į Konstantinopolį 
geležinkelio linijos. Tąja li
nija keliaudavo ir dabar ke
liauja Europos ir Artimųjų 
Rytų politikieriai, diploma
tai, slapti ir vieši šnipai ir 
pirkliai, vienu žodžiu: — vi
si pasaulio bėdųsmalaviriai.

Geležinkelio stotis ir jos 
apylinkė laike karo buvo 
apgriauta, • tai dabar pagal 
modernišką planą viskas 
naujai pastatyta: erdvu, 
švaru ir gražu.

Nors viešbutyje naktinis 
klubas dar ūžė visais ga
rais, bet mes po dešimties 
valandų kelionės jautėmės 
pavargę ir susivėlę, tai tik 
užkandom ir ėjom gulti.

Ant rytojaus su Kochais 
per$jskyrčm. Jie turėjo sa-

vų reikalų, o aš su savo valgyklose, kur vietiniai 
žmona nuėjom lankyti jos J miestiečiai valgo, už mažai 
_ ką daugiau kaip doleris ga

li pavalgyti gana gerai.'
Nors Zagrebe ištisi kvar-

giminių.
Zagrebo miestas

Zagrebas yra labai senas talai pristatyti naujų dide- 
miestas. Senoji miesto da- ]įų apartmentinių namų ir

ir visur, trūksta to

i iyli zauniai jįjiicvai
Į gal būtų sutikę naktį per
nakvoti. Ten taipgi jie tu
ri gana murziną stebuklin
gos panos koplytėlę ( taip, 
kaip Vilniuje Aušros var- sagstyti spalvingais namu-
tai). . Per tą koplytėlę ak
meniniais laiptais nusilei
dus į žemesnę kalne aikštę, 
stovi tvirtoviška siena, ap
supta didinga Zagrebo ka
tedra, kurioje už didžiojo 
altoriaus, kaip ir koplyčioje, 
palaidotas kardinolas Stepa-

venimu. Taip pagyvenęs dar 
j keletą metų mirė, ir katali-

Jaunimas domisi pasauli-

visai nežinodami, kas ten 
, darosi.

Dar žemiau į pakalnę yra
turgaus aikštė. Čia ūkinin-

• kai kiekvieną dieną suvežą
valgomus ir kitokius savo I tą Triestą. Mes jau Italijoje.

Jugoslavijoj, matote, dar 

giau įtakos į žmones negu 
Lietuvoje. Ūkininkai dar 
daugumoje dirba pavieniai- 
privačiai. Su vieniu jų teko 
kalbėtis, žmogus skundžia
si, kad mokesčiai dideli. Už 
medicinos patarnavimus pri
vačiai dirbantieji turi užsi
mokėti patys. Senatvės pen
sijų valdžia jiems nemoka, 
nei kitų privilegijų jie ne
turį.

Kada užkiausiau, ar ne ge
riau būtų, jeigu jie jungtųsi 
į kooperatyvus, atsakė, kad 
jam visgi geriau dirbti pri
vačiai. Tas jau parodo, kad 
valdžia ūkininkų per daug
neskriaudžia.

Fabrikų rajone yra viso
kių fabrikų- Mieste daug 
parkų, mokyklų, muziejų, 
teatrų,' opera. Krautuvės 
pilnos prekių ir pirkėjų.

Teko valgyti 14-to šimt
mečio valgykloj. Ilgi stalai 
su suolais iš abiejų pusių ir 
skliautotomis lubomis. Ot, 
rodos, bet kurią minutę įeis 
būrys šarvuotų riterių su 
kryžeiviškais kardais išsi
gerti midaus ar vyno!

Operoje teko matyti sta
tant Don “Džiovani” kroatų 
kalba, kitame teatre—komiš
ką operetę “Grofica Mari
ca,” irgi kroatų kalba. Kaip 
visur kitur Europoje, taip 
ir Zagrebe bilietai į teatrus 
išperkami iš anksto, ir pub
lika vaidinimus žiūri labai 
atidžiai ir atlikėjus palydi 
entuziastiškais aplodismen
tais, juos gerbia.

Daugiau įspūdžių
Valgių kainos viešbučiuose 

aukštokos, bet paprastose 

tos ir labai gražios. Gat- 
vekariai ir busai pasiekia 
gana toli už miesto.

Tie kalnai ir pakalnės nu-

Jugoslaviją. Ilgas traukinys 
pasišokėdamas bėga pietva
karių link.

Jau Italijoje
Po kelių valandų kelio

nės pasiekėme rubežinį mies- 

Ant rubežiaus jokių trukdy
mų nebuvo. Pertvarkė trau
kinio sąstatą, ir po valan
dos, Adrijos jūros pakraš
čiu, slinkome artyn garsio
sios Venecijos.

Viename traukinio šone 
kreivais krantais tyki jūra, 
kitame šone netolimai stūk
so kalnų virtinės. Ūkiai čia 
smulkūs. Daug vynuogynų. 
Visa panorama jau skirtin
gesnė nuo vidurinės Euro
pos. Miestų ir ūkių namai 
skirtingo stiliaus-

Išgarsėjusioje Venecijoje
Veneciją pasiekėm saulei 

leidžiantis. Paskutines tris 
ar keturias mylias trauki
nys ėjo dirbtinu keliu per 
jūros užlają.

Traukiniui sustojus ir iš
važiavus iš stoties, čia pat
krantinė Didžiojo Venecijos 
kanalo. Kitokios transpor- 
tacijos į viešbutį nėra, kaip 
laiveliais.

Mes paėmėm uždarą mo
torinį laivelį ir leidomės link 
viešbučio “Gabrieli.” Jau te
mo. Mūsų laivelis pasuko iš 
didžiojo kanalo į šalinius 
kanalus, sutrumpinimui ke
lionės. Viename skerskanale 
sutikom 5 gondolas, pilnas 
turistų. Oras vėsus. Turis
tai įtraukę kaklus į kalnie- 
rius, susiglaudę kaip kurap
kos sėdi, o vienas iš gondo- 
lierių, irkluojąs kondolą, kad 
jau dainuoja kaip patrakęs 
“O Sole Mio,” kiek tik jo 
gerklė išrėkia. Va, matote, 
itališkas romant i c i z m a s ! 
Kas žino, gal dainininko 
širdis verkia, bet kad dary
tų pragyvenimą, žmogus 
turi dainuoti ir linksminti 
savo vežamus pasažierius.

Pasiekėm viešbutį. Vieš
butis turi savo nuosavą lai
veliams prieplauką. Iš ka
nalo pusės viešbutis atrodo 

kaip žiurkių .prieglauda. Įė
jus į vidų vaizdas radika- 
liškai pasikeičia. Visur ži
ba, žvilga, visur marmuras, 
šilkai, aksomai ir kitkas.

Susitvarkę ir pavalgę lei
domės susipažinti su gra
žuole Venecija. Mūsų vieš
butis stovi Venecijos užla
jos krantinėje, bet kad ir 
visas miestas pastatytas tos 
užlajos vandenyje. Vietoje 
gatvių, pilni vandens kana
lai- Priešakinėje pusėje yra 
tarp namo ir kanalo šaligat
vis. Kiti kanalai nė to ne
turi.

Užlajos krantinė labai pla
ti. Tai savotiška promena
da.- Prie krantinės visada 
stovi daug didesnių ir ma
žesnių laivų-lavelių. Vieni 
jų ekskursantus veža ir to
liau nuo miesto; kiti, mažes
ni, gatvekarių vietą užima.

Gondolos ir motoriniai lai
veliai tai, kaip pas mus, tak
sių vietą užima: vežioja 
žmones su reikalais ir dėl 
pramogos - pasilinksminimo.

Toji krantinė - promenada 
tai ir yra Venecijos širdis, 
centras. Čia po atdaru dan
gumi kavinės, užkandinės. 
Vakare prie kai kurių jų 
muzikantai groja. Krautu
vių langai pilni visokių kar- 
navališkų žibučių, kuriuos 
turistai perka kaip suveny
rus, sumokėdami gana aukš
tas kainas.

Ant buvusių užlajoje salų, 
ar gal kai kurios jų yra 
dirbtinos, įrengtos nemažos 
aikštės ir parkai. Ant ki
tų — bažnyčios su kliošto- 
riais. Ryte ir vakare dau
gelio bažnyčių varpai skam
bina šaukdami tikinčiuosius 
melstis. Sekmadienių rytais 
iki po pamaldų tai visas 
miestas gaudžia didelių ir 
mažų varpų-varpelių gaude
siu.

(Pabaiga 5-me psl.)

Philadelphia, Pa.
Philadelphia Social Science 
Forum to Begin 7th Sezon

With Thompson
The seventh consecutive 

series of forums by the 
Philadelphia Social Science 
Forum will start Friday, 
October 22nd with a dis
cussion by Robert Thomp
son on “The Viet Nam 
War: National Liberation 
and Peaceful Co-existence.” 
Thompson received the 
Distinguished Service 
Cross in World War II, the 
highest Army award. He 
attended the congress of 
Second World War Vete
rans last spring in Mos
cow, where he had extend
ed talks with delegates 
from North Viet Nam and 
the South Viet Nam Na
tional Liberation Front.

Thompson has spoken 
frequently on this subject 
in New York City and the 
audiences found his discus
sion both interesting and 
enlightening.

This lecture and the re
maining six of the series 
will be held in the Phila
delphia Hotel, Bryn Mawr 
Room, fifth floor, at 314 
North Broad Street, near 
Vine. They start at 8:30 
P'M. sharp. Admission is 
$1.00 and a reduced price 
of 50 c. for students and 
unemployed. Season tickets 
are $5.00 for the seven fo
rums and $2.50 respective
ly-

For further information 
and a folder describing the 
entire series, address James 
Dolsen, Secretary - Treas
urer, 4531 Osage Ave., Phi
ladelphia, Pa. 19143.

Apie Lietuvos dvasiški j os 
rojų ir kėslus

Ne vieną juodą lietuvių 
tautos istorijos puslapį yra 
palikęs klerikalizmas. Juk 
religininkai buržuazinė j e 
Lietuvoje lydėjo kiekvieną 
žmogų nuo jo gimimo die
nos iki karsto lentos. Kal
bant apie buvusį buržuazi
nį terorą, priespaudą, ne
reikia pamiršti klerikalizmo, 
kuris buvo vienas svarbiau
sių buržuazinės santvarkos 
raiščių. Jo liekanos dar 
jaučiamos ir šiuo metu.

Veltėdžių armija.
Klerikalų centras Lietu

voje buvo Kaunas. Čia tei
kėsi katalikų bažnyčios vy
resnybė, leidusi tam tikrą 
žinyną, kuriame paeikdavo 
kurijų ir seminarijų admi
nistracijų, religinių raštų 
cenzorių, kunigų, vienuolių 
ord i n ų, kongregacijų ir 
brolijų sąrašą.

Štai viename tų žinynų 
1936 metais buvo rašoma, 
kad Kaune gyveno 4 vys
kupai. Prie bazilikos kapi
tulą sudarė 5 prelatai ir 
15 kanauninkų. Be to, čia 
dirbo dar 22 įvairaus ran-
go dvasininkai. Prie metro
polijos kurijos—net 10 cen
zorių. Kunigų seminarija 
ruošė naujus kadrus. O kur 
dar kitos bažnyčios!..

Ką veikė šie veltėdžiai? 
Suprantama, jie kuo akty
viau kovojo prieš progre
są. Tikslas — mulkinti liau
dies mases, atitraukti jas 
nuo revoliucinių idėjų. Baž
nytininkai organizavo įvai
rias vaikų, jaunimo, suau
gusių ir pagyvenusių žmo
nių organizacijas, net savo 
šv. Zitos draugijos tipo 
profsąjungas. Jie mulkino 
žmones ne tik apraizgyda- 
mi juos prietarais, ugdyda
mi nuolankumą išnaudoto
jams. Klasių santaika jie 
darė didžiulę žalą pažangai, 
kovai už progresą, darbo 
žmonių teises. O tokių velt
ėdžių armiją papildė vargo
nininkai, zakristijonai ir 
kiti bažnyčios tarnai, ne
paisant daugybės vienuoly
nų. Visos lėšos, išleidžia
mos bažnyčių ir kunigų iš
laikymui, sunkia našta gulė 
ant darbo žmonių pečių.

Reikia atminti, kad baž
nytininkai didelius mokes
čius lupo už krikštynas, 
santuokas, laidotuves, ir 
kitokius patarnavimus, rin
ko įvairias aukas.

Jų algos ir įplaukos
Kunigai gaudavo valsty

bines algas, kurios buvo di
džiulės. Štai arkivyskupo 
metropolito mėnesinė alga 
iš valstybės iždo sudarė 
2,500 litų, vyskupų 1,200, ge
neralvikaro — 900, oficiozo 
— 800, kanclerio — 540, de- 
kano-klebono — 450, ir pa
našiai. Kunigų seminarijų 
išlaikymas valstybei kas
met atsiėjo po 300,000 litų. 
O teologijos - filosofijos fa
kulteto reikalams 1922-1936 
metais išleista 6 milijonai 
litų. Jeigu prie to dar pri
dėsime milijonines sumas, 
skirtas bažnyčioms šelpti, 
nemokamą miško statybinę 
medžiagą ir kita, tai maty
sim, kokią didelę naštą vil
ko darbo žmonės.

Tiek bažnyčios, tiek vie
nuolynai turėjo prisigrobę 
milžiniškus turtus, valdė 
didelius plotus žemių.

Savo juodajam darbui 
atlikti reikėjo daug lėšų. 
Todėl šalia tų, kurias gau
davo iš valstybės, iždo, kle

rikalai iš tamsių žmonių vi
liojo pinigus, rinkdami au
kas. O tam jie surasdavo 
būdų. Geriausiai sekdavosi, 
organizuojant atladus, re- 
klamuoj ant “šventąsias” 
vietas. Apie tikybininkų 
darbus nemažai faktų pa
teikė to meto laikraštis 
“Laisvoji mintis”. 1935 me
tais buvo aprašytas įvykis, 
kaip iš vienos Žaliakalnio 
moterėlės kunigas Žeivys 
išviliojęs 5,450 litų... To- 
meto spauda plačiai rašė 
apie vienuolio salezieč i o 
Skalkio pastangas užgrobti 
vaikelio Jėzaus draugijos 
tunrtą, siekusį 3 milijonus 
litų. Panašiai vienuolės kot- 
rynietės “įsigijo” Karmė
lavoje buvusią žemesniąją 
mergaičių žemės ūkio mo
kyklą, turėjusią didelį 200 
hektarų ūkį.

Panaudojo spaudą
Klerikalai savo voratink

liu apraizgė visą kraštą. 
Didelę dozę tamsybės liau
džiai klerikalai pylė per jų 
vadov a u j a m a s mokyklas, 
bendrabučius. Tačiau labai 
daug dėmesio jie skyrė sa
vo spaudai. Ypač didelėmis 
tamsybėmis, nesąmonėmis 
pasižymėjo Kaune leisti 
žurnaliūkščiai. Antai jėzu
itai leido “Žvaigždę” ir 
“Misijas,” pranciškonai “Šv. 
Pranciškaus varpelį”, ka
pucinai — “Lurdą” ir ki
tus.

Visa tai rodo, kad kleri
kalai savo rankose turėjo 
daug svarbių sričių. Jie 
taip pat turėjo didelę įtaką 
ir buržuazinei valdžiai. Tai 
paliudija faktas, kad Lietu
va buvo vienintelė šalis Eu
ropoje, kurioje tada nevei
kė civilinė metrikacija.

Mokslas ir pažanga 
ima viršų

Tačiau klerikalizmui kas
kart darėsi vis sunkiau. Pa
žangios idėjos rasdavo pla
tesnę dirvą darbo žmonių 
tarpe. Komunistai ir kom
jaunuoliai, pažangioji inte
ligentija įnirtingai kovojo 
prieš tamsos apašta 1 u s. 
1936 metais įvykusioje ka
talikų veikimo centro kon
ferencijoje nemažai vysku
pų bei kunigų konstatavo, 
kad daug katalikų pasi
traukia nuo bažnyčios. 
O toje pačioje konferenci
joje vienas iš katalikybės 
šulų Maceina siūlė kuni
gams daryti reformas, iš 
viršaus atiduodant bažny
čių žemes, pažymėdamas, 
kad, “jei mes patys re
formų nedarysime, tai ateis 
kiti ir tas reformas pada
rys”.

Kunigas P. Jakas savo 
straipsnyje, išspausdintame 
žurnale “Židinyje” (1938 
metais), “Ko krikščiony
bė Lietuvai nedavė,” taip 
pat kalbėjo, jog būtinos 
kai kurios reformos, kurios 
sutelktų tikinčiuosius.

Tai rodė, kad kaip buržu
azinė santvarka, taip ir ka
talikų bažnyčia pradėjo pū
ti iš vidaus. Darbo žmonės 
nusimetė buržuazinį, o tuo 
pačiu ir klerikalų ju n g ą. 
Tiesa, religiniai prietarai 
dar slegia tam tikrą žmonių 
dalį. Tačiau bažnyčia jau 
nebepajėgia koncentruoti 
savo jėgų, kad grąžintų 
eksploataciją, darbo žmo
nių išnaudojimą. Ji šian
dien priversta prisitaikyti.

Liaudis pakankamai įsiti
kino, kokiais būdais bažny-

Baltimore, Nd. >
žmogaus gyvenimas 

nestovi vietoje
Marylando milijonierių 

krabų (crab) konservavimo 
pramonė įrengė naujai iš
rastas mašinas krabų mė
sos išrinkimui. Krabo mė
są išrenka per vieną/ se
kundę, tai daug kartų grei
čiau, negu rankomis. Daug 
darbininkų bus atleista iš 
darbo.

Spalio 5 dieną Baltimorės 
policininkų moterys pikie- 
tavo miesto rotušę, reika
laudamos pagerinti polici
ninkų darbo sąlygas. Poli
cininkai stato penkis rei
kalavimus: kad leistų orga
nizuotis į uniją, didesnio 
užmokesčio, geresnės me- 
dikalinės pagalbos, didesnių 
senatvės pensijų ir mokes
čio už viršvalandžio darbą.

Baltimorėje A F L - C I O 
namų statytojų tarybos vir
šininkas G. Jozzi kaltina
mas suokalbyje nužudyti 
mūrininką C. K. Halfieldą. 
Kaltinamasis pastatytas po 
$15,000 kaucijos.

ĄFL-CIO Marylando ir
Washingtono unijos, kurios 
turi 2 0 0,000 narių, nu- 
nusprendė nestovėti nuo
šaliai kovoje prieš skurdą,

Baltimorėje yra žymi 
drabužių industrija. Kriau
čių unijos viršininkai pa
skelbė, kad unija padarius 
sutartis keturiose valstijo
se, su 70 drabužių siuvimo 
kompanijomis, kad algos 
būtų pakeltos po 30 centų 
valandai. Tas pakėlimas 
įvyks bėgyje trejų metų. 
Bus padidinta senatvės 
pensija ir pagerinta medi- 
kalinė pagalba. Siuvėjo 
mažiausias mo k e s t i s bus 
$1.75 valandai.

Nacių organizatorius R. 
White nuteistas 6 mėne
siams kalėjimo už sumini
mą žydo. Vokiečių šokžį 
svetainėje (Deutsches 
Hous) minimas nacis da
lijo žydus niekinančius la
pelius. Žydas L. S. Idas 
pasipriešino. Tada nacis 
šaukdamas “Schwein jude” 
jį sumušė. Sumuštasis net 
ligoninėje buvo.

Wilson negrų šeima nu
sipirko gyvenamąjį namą 
baltųjų apgyventoje sekci
joje. Klaniečiai paruošė už
rašą, kad negrams neleisti
na toje vietoje gyventi, ir 
iš revolverio paleido kulką 
į negrų namo langą.

Negrų organizacija 
CORE pikietavo Baltimm- 
rėš bankus, reikalaudanj^ 
kad į bankų tarnautojus 
būtų imami ir negrai, šeši 
bankai jau sutiko su rei
kalavimu.

John Balsys

Detroitas. —Rugsėjo mė
nesį labai nupuolė 1965 me
tų naujų automobilių par
davimas.

tininkai siekia savo juodų
jų tikslų.

Šiemet minėsime 25 metų 
sukaktį nuo to laiko, kai 
mūsų krašte atkurta tary
binė santvarka. Tuo pačiu 
buvo sutraukytos ir kleri
kalizmo grandinės, kurjgjl 
kaustė daugelį žmonių, bu
vo buržuazijos ramstis.

M. Tamašauskas
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Antroji mūsų keliones dalis Europoje Linkiu jam pilnai atgauti 
sveikatą.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

i Per kitus kraštus
Milano stotyje turėjom 

persėsti į traukinį, einantį į 
Amsterdamą, Jtiolandijoje.

(Tąsa iš 4-to pusi.) l
Viena iš didžiųjų aikš-l 

čių, tai centrinė Šv. Mor
kaus aikštė- Ji visa apsup- ... . .
ta trijų aukštų krautuviniu AV±£°
pastatu, kuris talpina savy
je daugiau kaip du šimtus 
visokių krautuvių.

Ketvirtoji pusė užimta Y 
buvusių Venecijos valdovų 
“Didžiuoju” palociumi, ku-1 
riame buvo ir valdžios cent-, 
ras. Dabar tas palocius yra 
Venecijos istorijos muzie-

pietų, o Amsterdamą pasie
kėm sekantį rytą apie 10 
vai. Važiavome per Švei
cariją ir Vakarinę Vokieti -

Prie fabrikų ir kitų įstaigų 
yra įtaisytos specialios vie
tos pastatymui dviračių.
“Namo, sveteliai, namo!”
Po dviejų smagių dienų

Rugsėjo 26 dieną aplan
kiau draugus Penkauskus. 
Radau abudu namie, S. 
Penkauskienė paruošė ka
vutės, kol kalbėjausi su

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Amsterdame apleidome jį, Stagi; Tal•ėmės apie “Lais-

HELP WANTED MALE
■ - ■ - -----

ENGINEER
Grade “A” License.

11 P. M. to 7 A. M.
Call

FRED CONRAD CE. 6-8200.
(76-84)

MAN For work in paint store in 
Landsdale area. This is a respon
sible position. Exp. preferred, but 
not necessary. We will teach a cap
able person. Ask for Mr. Litson.

CH. 8-0154. (82-84)

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)

ir per dvi valandas trauki
nys nugabeno mus į Rot- 
terdamą ir puošnų laivą • javome< Nors Stasys Pen- 

į kauskas yra daktaro prie
žiūroje, bet jis sutiko ir 
šiame vajuje kartu su ma- 

i nimi darbuotis. Palinkėjau 
I jam pilnai pasveikti.

Sekančią dieną Penkaus
kienė telefonu pranešė, kad 
Stasys išvyko į ligoninę, 
kur gal reikės išbūti apie 
'Savaitę, nes daktaras nori 
patikrinti jo sveikatą. Lin- 

* kiu jam greitai pasveikti ir 
i iš ligoninės sugrįžti.

J. Blažonis

ves” vajų, nes mes kiekvie- 
neriais metais bendrai dirb-

• New Amsterdam.” Tad va, j - 
kaip daina sako, “Namo, | £•

” Kelionė į j
Šveicarijos Alpių kalnai 

daug aukštesni negu Aust- sveteliai, namo! 
raTVa?a7tVpXhisyra'rij°je?J- Jugoslavijoje, bet namus truko 8 dienas Keli 
Venecijos istorijos muzie- vysunes daug pilkesnes, lyje laivas sustojo trijose 
jus, meno lobynas. Palocius aolotas lrdau« snlegLl I retose: Prancūzijoje, Ang- 
buvo pradėtas statyti 9-ame *s' Kal^. sonai >kl I hJaJe ir Airijoje, 
šimtmetyje. Per tūkstantį; tlkro au.ksc10 nusagsty-j Tai buvo 8 dienos poilsio
metų į jį sukrauta meniški 
darbai daugelio pasauliniai

dengtos. Kalnų šonai iki i lijoje ir Airijoje.
i i • 1 1 V V • j Į rr^ • f 1 •

ti gyvenamais namais, kaip [pramogų, persivalgymo, o
Daug kas norėjo, ir persigėrimo.

Nežiūrint, kad orlaiviai
Kaip sakiau, mes su Ko- daro didelę konkurenciją 

chiais išsiskyrėme Zagrebe, laivams, bet laivai vis dar 
Jie apleido Zagrebą trejetu prisigrūdę pilni keliaunin- 
dienų pirma mūs, tai jie, kų, nes kelionė laivu — tai 
aplankę Veneciją, skubėjo į1 nepaliaujamas balius. 
Šveicariją. Ten jie buvo nu-j Pasiekus New Yorką, po 
sitarę būtinai pasipirkti dviejų mėnesių viešnagės, 
auksinius laikrodėlius ir svečiuotis niekur kitur jau 
dar kaiką.

Mes turėjome susitikti mus. 
juos traukinyje į Amsterda
mą, bet traukinys buvo la-! svarbiausias etapas mūsų 
bai ilgas, tad susitikome tik j kelionės buvo Lietuva. Lie

tuviškąja savo kelionės da-

kregždžių lizdais- 
įspūdingų vaizdų.

skulptorių ir kitų meninin
kų. Šalia palociaus stovi 
taip pat pasauliniai garsi, 
meninis šedevras, Šv. Mor
kaus katedra. Tuose pasta
tuose atsispindi istorija vi
duramžiuose buvusios ga
lingos savotiškos Venecijos 
respublikos.

Šv. Morkaus aikštėje die
nomis ir vakarais groja trys 
orkestrai skirtingose aikš
tės pusėse. Vienas sustoja— 
kitas pradeda. Aikštė pilnu
tėlė žmonių.

Kada paklausai, kokia 
kalba tie žmonės kalba, tai 
gaunasi įspūdis, kad esi New 
i<forko Times Square. Di- 
diknmoje kalba angliškai, ir 
vis tai, mat, Amerikos tu
ristai.

Gerai aplupa
Aplinkinės krautuvės lupa 

gana aukštas kainas. Pavyz
džiui: už du stiklus “Ice 
cream sodos” pamokėjau .$3. 
Panašiai ir už kitus daly-, 
kus.

Žinoma, vietiniai žmonės 
ten neperka ir nevalgo- Kai- 
kurios turistų agentūros pa
taria savo klientams vengti 
Prancūzijos ir Italijos, nes ,.. , . _ , ,
tos šalys jau tiek įsismagino !tlk talp, ?aU »us,ta tersda’ 
turistams'lupti po devynis i mos pakelių vaizdą. _ 
i-r i ri „„„„SvnnJ Miestai atrodo svainis ir kailius, kad tik jų vengimas , . . . m ,
fptrali atvėsėti ias i sveika I tvarkingi. Tas pats pastelė U t J.as l sveiką I bima Hollandijoje> Hol. 

landijoje Amsterdamo vieš
butyje mūsų kambariai bu
vo prasčiausi visoje mūsų 
kelionėje. Amsterdame la
bai greitai įsitikinome, kad 
čia viskas žymiai pigiau ne
gu bile kur kitur Europoje, 
ir prekės geros rūšies. Mū
sų moterys užsidegė naujų 
pirkinių entuziazmu.

Aplankėme Amsterdamo 
pasididžiavimą “Rijksmuse- 
um,” kur eksponuojami ir 
saugomi garsiųjų Hollandi- 
jos piešėjų ir kitų meninin
kų kūriniai. Mūsų ten gy
venantis giminaitis nuosava 
mašina aprodė visą miestą šiaį’dideTė pastogė.

Pietus davė gerus. Prie 
stalų publika buvo sodina
ma per du kartus. Iš ko
misijos girdėjau, kad da
lyvavo ap.r 150 asmenų. 
Aš patekau į parengimą 
dėka K. Kaujučio, kuris, 
nors jau sulaukęs 80 metų, 
bet gerai dar laikosi, daly
vauja parengimuose, skaito 
“Laisvę,” prikl aušo prie 
LLD 44 kuopos. Jis turi la
bai gerą žentą, kuris jį ir 
artimus nuveža į parengi
mus.

nesinorėjo. Skubėjome j na-

Mums, kaip lietuviams,

pasiekus Amsterdamą.
Važiuojant per Vak. Vo- limi esame pilnai pasitenki-

Huntington, N. Y.
Rugsėjo 20 dieną mirė 

Ona Gaškauskienė - Jasutė, 
sulaukusit 72 metų. Ji bu
vo gimusi Daujočių kai
me, Svėdasų apylinkėje. Į 
Ameriką atvyko 1914 m. ir 
apsigyveno Great Neck, N. 
Y., kur susipažino su Alek
su Gaškausku ir 1919 me-

Vėliau jiekietiją, važiavome per visus nę. Dėl laiko stokos ir lieptais susituokė. Vėliau jie 
didžiuosius industrinius taus ne viską mes matėme,1 persikėlė gyventi į Hunt-pareinio miestus. Laike ka-lką norėjome matyti, bet ingtOn L. T 
ro tie miestai, sakoma, buvo i matyti galėjome, nes buvo 
oro jėgomis apgriauti, bet keista. Kai kurie žmonės, Gienn/ 

j dabar tų sugriovimų jau ne- atsilankę Lietuvoje ir sugrį- Į Ona buvo jautrios širdies 
l matyt^ Pravažiuojančio de- žę namo, pripasakoja viso- jr }aUai užjausdavo sergan- 
mesį patraukia skir t u m a s, kių nesąmonių. Tai suvaržy- [ ^us _ rašydavo sergan-
tarp Vokietijos ir Jungtinių mai, tai uždraudimai ir ki- 
Valstijų.

Pas mus pakelėse sudėvė- dalykai faktinai įvyksta, tai 
tų automobilių ir kitokio 

. laužo betvarkiai apversti di
deli plotai. Vokietijoje, kur 

I toks laužas laikomas, yra 
tvarkingai sudėtas į tvar
kingas krūvas. Aplink šva
ru. Tos išvartotos senienos

I bus sunaudotos. O pas mus I žemesniuose valdžios ešalo-

tokios negerovės. Jeigu tie

daugiausia iš pačių turistų 
nesumanumo ir nekoopera- 
vimo su valdžios pareigū
nais. Ten daug daugiau pa
sieki, jei esi žmogus su at
vira širdimi.

Savaime suprantama, kad

Čie jiedu susilukė sūnaus

MAN to work paint factory in 
Landsdale area, experience in color 
matching, paint making preferred, 
but not necessary. We will teach a 
capable person. Ask for Mr. Litson. 
CH. 8-0154. (82-84)

AUTO PAINTER & HELPER.Top 

wages, A-l working conditions and 

fringe benefits. Call 275-9841, vicini

ty Norristown, Pa.
(76-82)

bo svetainėje, 2610 N. W. 
119th St.

Kadangi bazaras yra ren
giamas spaudos naudai, tai 
visų pareiga dalyvauti ir 
kuo tik galima prisidėti. 
Kurie ką nors bazarui tin
kamo dovanosite, tai malo
nėkite sunešti į Socialinį 
Klubą ir priduoti geriems 
prieteliams J. Smalenskui 
ir klubo gaspadoriui K. A- 
leksynui. Šis bazaras turi 
būti pasekmingas, nes jis 
rengiamas svarbiam tikslui.

Dabar keli žodžiai apie 
sergančius draugus. Rim
tai ligos suimta jau tūlas 
laikas varginasi Urbonienė. 
Ligoninėje išbuvo apie tris 
savaites. Dabar jau yra 
namie, 2411 S. W. 22nd 
Ter., Miami. Kuriems ga
lima, aplankykite sergančią 
draugę.

J. Benikaitis po sunkios 
operacijos gražiai sveiksta, 
ta.

Antanas Zaivish jau pil
nai pasveikęs, gerai atrodo.

Viola Hagerthy jau pra
deda kalbėti ir kiekvieną 

i gerėja.
Nuoširdžiai linkime li-

tiems laiškelius. Ji taipgi 
buvo linkusi svajoti apie 
klasines kovas. Buvo “Lais
vės” skaitytoja. j

Kada čia buvo suorgani-1
zuota ALDLD kuopa, ji geniams greitai pasveikti ir 
buvo jos nare ir darbavosi ngai ngai džiaugtis šiltos

1 Floridos
liais

HEAVY EQUIPMENT MECH.
Grader Operator, Pan & Loader
Operator. Apply in person to

Jackson Road, Medford, N. J., or 
call 609-654-5134.

RIO CONSTRUCTION COMPANY
(80-82)

SHEETROCK HANGERS
AND FINISHERS

Work available
Philadelphia & Jersey areas.

Call between 8 AM. & 5:30 PM.
EL. 6-8330.

(80-87)

WELDER

Experienced grade A welder need
ed for production welding both arc 
and gas. Must read blueprints. Under 
supervision on both heavy and light 
work with modern equipment. This 
position is of a permanent nature, 
offering excellent working condi
tions and broad Company paid be
nefits. Apply —
CUNO ENGINEERING CORP.
Subsidiary of American Machine & 

Foundry Co.,
80 S. Vine St., Meriden, Conn.
An equal opportunity Employer.

(82-84)

AUTOMATIC TRANSMISSION
REBUILDERS-INSTALLERS

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

Opportunity for advancement 
to management.

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

MACHINIST. Lathe hand to set up 
and work from blueprints. Tool and 

close tolerance component work. 
Overtime and benefits. 

ROLLER MACHINE CO.
160 Titus Rd., Warrington, Pa.
DI. 3-1177. (81-82)

MEN
Foundry work, steady. 

Apply
BARRY BRONZE BEARING CO. 

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

STAIR BUILDER
Work in shop and on the job. 

Experienced only 
Apply

FORGE MILL WORK & 
LUMBER CO.

183 Lancaster Pike, Malvern.
(79-83)

PLUMBERS-MECHANICS. Only ex
perienced on garden type Apts. 
Steady employment. $3.50 per hour, 
plus full life insurance, accident, 
weekly income & hospitalization 

benefits. Call for appointment 
609-966-5616.

(80-83)

Venecijoj yra visa eilė 
(italės muziejų ir daug isto
rinių namų, taipgi daug ar
chitektūriškai ir meniškai 
puošnių bažnyčių, bet dau
gelis jų iš lauko pusės pa
dengtos juodu pelėsių klo
du, kad sunku į jų grožį įsi
žiūrėti.

Venecijoje linksmai pra
leidome tris dienas tarp is
torinių įdomybių, kada tai 
žavėjusių visą žinomą vaka
rinės kultūros pasaulį ir 
kartu drebinusį jį savąja

nuošė yra nemažai jaunų, 
nepatyrusių asmenų, einan
čių valdžios pareigas ir da
rančių sprendimus. Jie kar
tais stačiokiškai pasielgia. 
Nors Amerikos lietuviai nė
ra jau tokie lėlės, bet visgi 
kartais įsižeidžia ir įgauna 
priešiškas nuomones.

Linkui Milano
Apleidę Veneciją važiavo

me link Milano. Geležinke
lis eina lyguma, bet į šiau
rę nuo jo tai nesustojamos 
grandinės kalnų. Lygumoje 
daugybė nedidelių ūkių. Vis- 

vešliai auga. Kiekvie
nas ūkininkas auklėja po 
keletą sklypų skirtingų rū
šių pasėlių. Kiekvienas jų 
būtinai turi po sklypą kvie- 

< čių vieno ar dviejų akro 
dydžio.

Kada Tarybų Sąjungoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur 
į šiaurę pasėliai tik ką su
dygę ar paaugliai, tai Itali
joje kviečių laukai jau gel
tonavo, arti piovimo. Tas 
jau parodo, kiek ten klima
tas yra šiltesnis negu šiau
rinėje Europoje.

Nors visų yra sakoma, 
kad Italija yra biedna ša
lis, bet mums važiuojamu 
ruožtu skurdžių ūkių bei 

^^j^stukuose lūšnų nebuvo 
matyt. Atrodo, kad jie ten 
kaip tai galą su galu sudu
ria.

Lowell, Mass.
Spalio 3 d. Maple Parke, 

netoli nuo Lawrencaus, įvy
ko parengimas, kuriame 
skaitlingai dalyvavo publi
kos iš Worcesterio, Bosto
no, Nashua, Lowellio ir ki
tų miestų. Gražiai pasiro
dė lawrenciškiai. Nors ir 
lietaus buvo, bet jis nepa
kenkė, nes yra svetainė ir

jos labui. i
Mirdama Ona paliko liū

dinčius vyrą Aleksą, sūnų 
Glenną, marčią ir dvi anū
kes. Taip pat paliko gimi
nių Lietuvoje ir Amerikoje 
ir daugelį draugų.

Rugsėjo 22 d. velionės 
kūnas tapo Fresh Pond 
krematorijoje sudegintas 
(be tikybinių apeigų).

Palydovai buvo pakviesti 
į White Horse užeigą 
Woodhavene, kur buvo iš
kelti gausūs pietūs.

Reiškiu gilią užuojautą 
A. Gaškauskui, jo sūnui ir 
sūnaus šeimai.

F. Klaston

saulutės spindu
li- laimingai gyventi.

įvyks

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO

LLD 190 kps. susirinkimas
sekmadienį, spalio-Oct. 17 d., 3 vai. 
popiet, LDS klubo svet., 9305 St. 
Clair Avenue.

J. Gasiūnas, LDS prezidentas, lan
kysis Clevelande spalio 27 d. Vietinė 
kuopa jam rengia susirinkimą su 
6:30 vai. vakaro pradžia. Tikimasi, 
kad mūsų svečias po organizacinio 

j raporto mums pasakys patyrimų iš 
jo lankymosi gimtinėj Lietuvoj. Pro
ga mūsų nariam išgirsti svarbius ra
portus — susipažint su organizacijos 
prezidentu, draugiškose sąlygose mū
sų pačių svetainėje — LDS Klube, 
9305 St. Clair Ave.

J. P.

RADIAL DRILL OPERATOR
TRAINEE

FOR 2nd SHIFT
Some knowledge of blueprint 

reading of basic High School math 
or equivalent through exp., some 
drill press operator experience would 

I be helpful but not essential.
Excellent working conditions.

Apply —

CUNO ENGINEERING CORP.
Subsidiary of American Machine & 

Foundry Co.

80 S. Vine St., Meriden, Conn. 
An equal opportunity employer.

FURNITURE FINISHER. 1st class 
with Burning in and Touching up 
experience. Permanent position. 5 
day week. Group benefits. Apply 
personnel Dept. J. B. VAN SCIVER 
CO., Camden, N. J.

(80-82)

SUPERINTENDENT
Married, to take full charge of fine 
elevator bldg, in Germantown. Must 
know all phases of maintenance. 
Previous Apt. house experience 
ncessary. Apt. available. Good job 
for the right person. Call until 12 

GE. 8-0557. Later LO. 7-1583
(81-87)

ir naujųjų statybų rajonus. | 
Miesto ribose privačias stu-' 

įbas tik ganėtinai turtingi 
žmonės statosi. Kitkas yra 
didelių kompanijų rankose. 
Kompanija pastato visą eilę 
apartmentinių namų. Pa
stato profesionalius jų pri
žiūrėtojus ir nuomoja už 
nominalią valdžios nustaty
tą kainą. Kompanija yra 
priversta tuos namus šva
riai užlaikyti ir taisyti. Bu
tai yra po du tris ir dau
giau kambarių. Mūsų gimi
naitis turi šešių kambarių 
modernišką butą.

Miestas išraizgytas dau
geliu kanalų, nes arti marių 
kranto ant žemos lygumos. 
Ant kai kurių kanalų žmo
nės turi įsitaisę plaukiojan
čias stubas.

Beje, kas įdomiausia, nie
kur kitur nematėme tiek 
daug dviračiais važinėjan
čių žmonių, kaip čia. Ryte, 
kai važiuoja į darbą, tai va
žiuoja didžiausiais būriais.

Rugsėjo 19 dieną buvo 
gražus parengimas draugų 
A. ir M. Kazlauskų, jų gra
žioje rezidencijoje, Haver- 
hillyje. Dalyvavo apie 60 
žmonių. Draugė Kazlaus
kienė turėjo daug darbo 
paruošdama pietus, jai pa
gelbėjo S. ir S. Penkaus- 
kai ir kiti draugai.

Drg. Augustas Kazlaus
kas dar nėra pilnai pasvei
kęs, bet sveikata gerėja.

MIAMI, FLA.
Svarbus pranešimas

Spalio 27 ir 28 atsibus ba
zaras, kurį rengia LLD 73 
kuopa spaudos naudai. Pra
džia 12 vai. dieną. Taipgi 
bus ir pietūs Socialinio Klu-

CHESTER, PA.
Kvietimas į banketą

Pasitarėme su Chesterio draugais, 
kad mes lauksime jūsų atsilankant 
j šį iškilmingą parengimą spalio 17 
dieną, 4 vai. popiet, 339 E. 4th St. 
Chester, Pa.

Iš Philadelphijos lengva privažiuo
ti bile autobusu, nes visi keliai ve
da per vidurį miesto ir lengva pa
siekti vietą.

A. Lipčius

U

FRACKVILLE, PA.

Liūdnas Prisiminimas

SENIOR DRAFTSMAN

Immediate opening available for 

man with 5-10 years experience in 

the design and lay-out of pressure 

vessels, heat exchanges, weldments 

and piping.

Salary commensurate with 
experience.

Permanent position with broad 

Company, paid fringe benefits, in
cluding educational assistance for 
those desiring to work towards an 
engineering degree. Send resume of 
exp. and salary requirements to — 
CUNO ENGINEERING CORP. 
Subsidiary of American Machine & 

Foundry Co.
80 S. Vine St., Meriden, Conn.
An equal opportunity employer.

(82-84)

MALE and FEMALE

BAKER—BENCH HAND
Experienced on Pastry
& Cakes. Day work.

Steady.

LA. 5-5028.
<81-85)

MAN
Awning installer, experienced but 
not essential. Also opportunity to 
learn the trade of Hoof-covering 

installation mechanic.
Steady work. Hourly rate. 

Call 272-7825 for appt.
(81-85)

- --------- ■ --------- ------- --------------------—

MACHINISTS
2AC Chuckers

Milling Machine Opcr.

Bullard VTL
Permanent position for qualified 

men to set up and operate 
from blueprints.

Liberal Company, paid benefits. 
DODGE STEEL CO.

6501 State fcd.
DE. 2-2200

(8182)

Help Wanted—Female

Antanas Kazakevičius
Mirė spalio 17, 1940

Dvidešimt penkeri metai prabėgo kai mirtis 
atskyrė mūsų brangų, kovingą tėvą.

Mes tavęs niekados neužmiršime. Gailestin
gai liūdime.

Dukros—Suzana Kazokytė ir

Aldona Grabauskienė 
su šeima.

TAILORS. 5 yrs. exp. Perform 
by hand and 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.

(80-84)

COUPLE
For middle aged, no children, suburb. 

Permanent excellent position.
Kit., house, garden.

Independent quarters.
Car necessary, Rec. ref. req. 

Write Box W724, Jefferson Bldg., 
Philadelphia. (8182)
■T------------------------------------ .-----------------— ................

HOUSEKEEPER, or Baby Sitter.
5 days, sleep in own rodm, bath 

TV . Doctor’s home, Rosemont.
Excellent salary.

Recent references required. 
LA. 5-9880

(81-82)

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

GWYNEDD MERCY COLLEGE 
CAFETERIA 

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

COOK
For one adult. Light cleaning.

Other help kept.
References required. 

MO. 4-0404
(81-S3)



6 psi. Penktad., spalio (Oct.) 15, 1965

Prieškarinė už taiką Vietname demonstracija New Yorke įvyks šeštadienį, spalio 16 dieną, 1 valandą popiet. Susirinks ant 5th Avė. ir 94th Street 
Iš ten maršuos iki 68th Street. Visi taikos mylėtojai raginami dalyvauti.

• Gerbiamieji laisviečiai!
Popiežius Paulius. Yan-į Negalėdamas ant kojų nė

kee Stadiume, kalbą prade-' atsistoti, pasiduodu į ligo-

Būsime užimti svarbiais i Vilniaus Universiteto rektorius 
parengimais prof. J. Kubilius Amerikoje

jo su “Brothers and Sons.' i
Bet kaip su “Sisters and I
Daughters”? Nejaugi baž-' 
nyčios “tėvai” dar vis dū-| 
šios pas moterį neranda? '

Kartą vienas biblijos “ži- dėl manęs, 
novas” šių žodžių rašėjui.
moterį apibūdino šitaip:, mane ten “kankins.”
“Moteris tai nešvarus su-Į tą rudenį jie mane “kanki- 

Na, ir kas be no” be jokios naudos. Ti
kėdamas, kad dar pasima
tysime, pasilieku linkėda
mas visoms ir visiems lais- 
viečiams kuo geri a u s i o s 
sėkmės. —Leon Gavril

Draugas Leonas Gavrilavi- 
įčius yra senas pažangietis, jau 
peržengęs 80-uosius met. Lin
kime jam greitai pasveikti.

1 ninę. Nesu ligonis, bet ko-
■ jos manęs nebeklauso. Dar 
į nežinau, kur mane patal- 
i pins.

Prašau negaišuoti laiko

Nežinau, kaip ilgai jie
Praei-

tvėrimas.” 
dūšios bus švarus?

Popiežius Povilas rūpina
si taika. Už tai kiekvie
nas jam galvą nulenks. Net 
ir B a 1 k ū n u i su Jokubu 
reiktų susimąstyti.

Negalima sutikti su drg. 
Valeika, kad žvirblio “nau
di n g a s gyvenimas,” gal 
būt jam, žvirbliui, ir “nau- 
gingas, kada jis“gražiai” 
kviečių varpas tuština. Tik' 
jau ne žemdirbiui-artojėliui!

Jonas Pileckas

Večkys ir 
Veikiausiai 
d a u g i a u

New Yorkas. — Spalio 
12 dieną, Kolumbo dienoje, 
čia paradavo 80,000 žmonių, 
daugumoje italų kilmės.

NAUJAS NORVEGŲ 
LAIVAS

New Yorkas. — Spalio 11 
dieną į New Yorką atplau
kė naujas norvegų laivas 
“Sagafjord.”

Tai gražus ir modernus 
laivas, 24,000 tonų įtalpos. 
Jo pastatyme vartojo daug 
aliuminio. Galįs vežti 800 ' 
keliauninkų.

SVEIKINIMAS IR LINKĖJIMAS
(Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 

Auksinio Jubiliejaus proga, 1965 m. spalio 9 d.)
Garbė jums, draugai ir draugės, 
ALDLD nariai!
Kad jūs esat šios draugystės
Darbštūs, uolūs veikėjai.

Jūs per penkiasdešimt metų 
Sėjot sėklą apšvietos
Ir auginot dvasios derlių 
Dėl visuomenės brangios.

Jūsų darbas neša naudą—
Peni dideles minias
Ir paakstina kovoti
Už visiems lygias teises.

Tad proga šio jubiliejaus
.Bei šios puikios sukakties
Mes jus sveikinam kiekvieną 
Džiugiai, iš tikros širdies!

Linkim vis laimingai dirbti, 
Kiek tik spėkos leis, tęsės — 
Šviesti liaudį, rodyt kelią 
Dėl šviesesnės ateities.

Jau žinote, kad Manhat- 
tane sekmadienį, spalio 17 
d., didžiajame Hilton-Stat- 
ler viešbutyje įvyks “The 
Worker” parengimas. Ten 
dalyvauti ruošiasi grupė 
laisviečių.

Tą pačią dieną Elizabethe 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos Antro sios ap
skrities k o n f e r encija ir 
banketas. Iš “Laisvės” pa
stogės savo mašinomis vyks 
ir kitus veš S. 
Jonas Grybas, 
ten važiuos ir 
niujorkiečių.

Po konferencijos bus už
kandžiai ir filmų iš Lietu
vos rodymas.

Taipgi sekmadienį Ches
ter, Pa., įvyks L L D VI- 
osios apskrities konferen
cija ir šaunus banketas. 
Niujorkiečiai dalyavus ir 
ten. Iš “Laisvės” kolekty
vo vyks Antanas Bimba su 
žmona. Galimas daiktas, 
kad prie jų prisidės ir dau-

i giau.
Matote, kiek daug progų 

■ mums smagiai laiką pra- 
' leisti ir paremti mūsų or- 
! ganizacijas ir įstaigas.
• Rep.

“Laisvėje” jau buvo ra
šyta, kad į JAV atvyko 
įžymusis Tarybų Lietuvos 
mokslin i n k a s profesorius 
daktaras Jonas Kubilius, 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos narys.

Praėjusį sekmadienį at
sitiktinai teko svečią sutik
ti Manhattane. Jau dvi iš
tisas dienas jis buvo pra
leidęs Niujorke, todėl sve
čią ir užklausiau:

—Kaip Jums, draugas 
profesoriau, atrodo mūsų 

| miestas ?
—Nedaug aš jo dar te

mačiau, — atsako. — Bet 
kiek mačiau, įdomus.

bendradarbiavimo susitari
mą. Bus Čikagoje, Berke
ley — Kalifornijps univer
sitete, Michigano ^valstijoje. 
J. Kubilius skaitys paskai
tas Amerikos mokslo žmo
nėms, taip pat jis klausys 
jų paskaitų apie atliktus 
mokslinius darbus. Be to, 
svečias išsamiau susipažins 
su mūsų šalimi: anglų 
bą jis gerai vartoja.

Palinkėjau mielam 
čiui sveikatos ir daug
mes mūsų šalyje-, ir sakiau 
jam: Amerikos lietuviai la
bai džiaugiasi ir didžiuoja
si darbais tokių savo tau
tiečių, kaip akademikas Jo
nas Kubilius!

Majoro rinkimų 
išvakarėse lietuvių 
masinis mitingas

Spalio 30 dieną, šeštadie
nį, šaukiamas New Yorko 
ir apylinkės lietuvių masi
nis mitingas miesto majoro 
rinkimų reikalais.“ 1____
pasitarti, pasikalbėti, apsi-

Alisė Jonikienė kalbės 
Moterų Klubo mitinge

Niujorko Moterų Klubo 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalio 20 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” name. 
Visos narės būtinai daly-

Reikia vaukime.
Skubiai atliksime bėga-

kal-

sve- 
sėk-

Jonas Juška

ŠTAI JUMS NEPAPRASTA PROGA

33c už metrą 
coliai)

. 54c už metrą 
77c už metrą 

. $1.10 už metrą

Užsisakyti dovanas šventėms jūsų giminėms, 
gyvenantiems U.S.S.R«, nuo firmos —

PODAROGIFTS, INC.
—........................................ ■11*11 L

(Tie patys vedėjai, kaip kad Globe Parcel Service, Ine.)
BE MUITO, BE PASIRINKIMO, BE IŠKASCIŲ, JŪSŲ PARINKTA 

DOVANA BUS PRISTATYTA JCSŲ GIMINĖMS
Pasinaudokite specialiai žemomis kainomis ant medžiagų . 

ateinančioms šventėms.
MEDVILNE, raštuota medžiaga

(Metras — 1 jardas ir 4
MADAPOLLAM, 36 coliai plotis
PIQUE, spalvota............................
PAKLODEMS, 60 colių plotis .
AKSOMINIS, su briaunukais, spec, minkšti . 1.82 už met. 
MEDŽIAGŲ, pusiau vilnonių, suknelėms . 1.99 už met. 
MEDŽIAGŲ, pusiau vilnonių, kostiumams 3.55 už met. 
PATALINIAI, pusiau linų, spalvoti, 60x82 3.72 už vieną 
PATALINIAI, pique-balti ir spalvoti, 60x82 9.56 už vieną ___
STALTIESES, baltos su išdirbtais apsiuvais, 59x59 3.96

STALTIESES, damastinės, su išdirbtais apsiuvais 4.67 
KOJINES, iš kapron, gurno, tvirtos . . 1.33 už porą _ 
SKAROS, iš tikros vilnos, su kutais, 38x38 4.76 už vieną __
PALTAI, geriausi pasirinkimai iš astrakan-caracul, visokių 

stilių nuo $420 iki $520, priklauso nuo dydžio.
Taipgi įvairus pasirinkimas Šilkų, tikros vilnos, firankom medžiagos, 

apkainuotos žemiau negu kitų konkurentų.

Ateikite į mūsų parodų kambarius ir pamatykite mūsų 
modelius: automobilius, motorciklus, dviračius, radijas, 
fonografus, laikrodžius ir kitas prekes. Užsakymai bus 
priimami nuo jūsų per VNESHPOSYLTORGO vienatinę 
autorizuotą firmą visose Jungtinėse Valstijose—Firma—

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

Phone; 228-9547

Didelis angliškosios 
knygos entuziastas
Paskutinėje LLD jubilie

jinės konferencijos sesijoje, 
kalbant apie Draugijos iš
leistos anglų aklba knygos 
“Lithuania Past and Pre
sent” platinimą, buvo pa
stebėta, kad pirmoji jos lai
da baigiasi ir gal reikės 
atspausdinti daugL’i. pr 
eina prie manęs mūsų 
“Laisvės” kolektyvo vėliau
sias narys Jonas Lazaus
kas su šimto dolerių vertės 
čekiu rankoje. Štai, sako, 
šimtinė tos antros laidos iš
leidimui.

Jonas mano, kad šita 
knyga apie Lietuvą turi 
būti kuo plačiausiai pa
skleista, kad ji suvaidins 
svarbų vaidmenį supažindi
nimui mūsų antrosios ir 
trečiosios kartos lietuvių 
su mūsų senąja tėvyne. 
Jis pats, rodos, buvo vie
nas pirmutinių nusipirkti 
knygos dešimt egzemplio
rių ir išplatinti.

Nereikia nė sakyti, jog 
už tokį entuziazmą Ir au
ką konferencija Joną nuo
širdžiai ir šiltai pasveikino.

Draugas Lazauskas duo
da gerą pavyzdį kitiems | 
LLD nariams ir mūsų pa
žangiosios spaudos skaity
tojams. Visi privalome ir 
galime įsitraukti į “Lithua
nia Past and Present” 
platinimą.

Rū
bais

Ns,

1S- 
B.

Tarp lietuvių
M. Simonavičius-Simon buvo 
operuotas antradienį, 12 d. 
spalio. Jis randasi Metho
dist ligoninėje, Brooklynę. 
Anksčiau buvo pranešta^1 
kad jis pasidavė ligoninėn 
sveikatos patikrinimui.

Linkime gerąjam draugui 
Simon greitai sustiprėti po 
operacijos. Šią žinią prane
šė telefonu brooklynietė O. 
Walmusiene. — L. K.

Maskva. —Atvyko Veng
rijos delegacija priešakyje 
su Kadaru.

Prof. J. Kubilius

Tą patį sekmadienio va
karą svečias nuskubėjo į 
Pasaulinę parodą pasidai
ryti, kadangi pirmadienį jis 
turėjo anksti-išvykti į Wa
shington, D. C., o po to— 
į Čikagą..

Prof. J. Kubilius yra fi
zikos - matematikos mokslų 
daktaras, įžymus vyras. Fi
zika - matematika, kaip ži
nia, šiuo metu pasaulyje 
vyrauja, tai ir pro 
biliaus moksliniais
pasaulyje susišilom e j imas 
yra didelis.

Be kitų darbų, jis parašė 
“Tikimybių teorijos” veika
lą, kuris yra išverstas ir į 
anglų kalbą; išleido vienas 
universitetas Mic h i g a n o 
valstijoje. Šiuo savo veika
lu J. Kubilius pagarsėjo ir 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
m o k s 1 ininkuose. Fizikos- 
matematikos srityje moks
lininkas tebetęsia darbus, 
formuodamas naujus atra
dimus, naujus dėsnius.

Bet profesorius ir skun
džiasi:

—Stoka laiko mokslo dar
bams dirbti...

Mat, reikia nepamiršti, 
kad prof. J. Kubilius yra 
seniausios ir didži a u s i o s 
Lietuvos aukšt o s i. o s mo
kyklos vadovas — Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto rekto
rius.

—Jau aštuonerius metus 
dirbu rektoriaus darba, — 
prideda svečias. — Visam 
tam tenka įdėti daug ener
gijos ir laiko. Administra
ciniai rūpesčiai pastoja ke
lią moksliniams ieškoji
mams.

Amžiumi J. Kubilius dar 
jaunas, apie 40 metų vyras, 
bet darbais jau plačiai pa
sižymėjęs, ir tai jis skaito 
tik pradžia.

Jungtinėse Valstijose pro
fesorius J. Kubilius bus 
apie tris mėnesius.

Jis čia atvyko pagal 
TSRS ir JAV kultūrinio

Dar 1 Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendis
1963 m. kovo mėn. 18 d. 

JAV Aukščiausiasis Teis
mas padarė istorinį nutari
mą. Beveik prieš 2 metus 
Clarence Gideon, buvęs ka
linys, buvo atvestas prieš 
teismą Floridoje už apiplė
šimą viešo pastato. Gideon 
paprašė teismą paskirti gy
nimo advokatą, bet jam tei
sėjas pasakė, kad advokatai 
yra skiriami tik žudikų at
vejuose. Gideo buvo teisia
mas be advokato ir 1961 m. 
rugpjūčio mėn. 25 d. buvo 
nuteistas penkiems metams 
valstijos kalėjimo. Jo ape
liacija į Floridos Aukščiau
sią Teismą buvo atmesta. 
Tačiau jis mėgino toliau. 
Naujas prašymas, parašy
tas pieštuku ant kalėjimo 
popieriaus galų gale buvo 
Aukščiausiojo Teismo pri
imtas. Jis paskyrė vieną iš 
vadovaujančių advok a t ų 
ginti jo atvejį.

1963 m. kovo mėn. Teis
mas padarė savo nutarimą. 
Kiekviena valstija turi pa
skirti advokatą kaliniams 
rimto nusikaltimo atvejuo
se. “Be advokato pagalbos”, 
teismas pasakė, “teisingas 
teismas gali būti neįmano
mas”. 1963 m. rugpiūčio 
mėn. Gideon, atstovauja
mas gero kriminaliniuose 
nusikaltimuose advokato, 
buvo vėl teisiamas. Jury 
komisija jį rado nekaltu.

Aukščiausiojo Teismo nu
tarimas turėjo dideles re- 
verberacijas. Vien tik Flo
ridoje daugiau kaip 1,100 
kalinių buvo paleistų po 
naujo teisimo su advokatu 
gynėju. O Florida buvo tik 
viena tarp 15 valstijų, ku
rios neskyrė advokato pi
nigų neturintiems k a 1 i- 
niams.

ACNS

REQUEST RECORD
Vėliausios, puikiausios, 

autentiskiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

pažinti, už kuriuos kandi- mus reikalus, o paskiau 
gus pakviesime gerbiamą vieš- 

geri kalbėtojai, kurie visą nį ’̂. Alisę Jonikienę, pakai-
datus teks balsuoti.

reikalą tinkamai apibūdins.
Prie mitingo bus rodomi 

Įdomūs filmai. Įėjimas ne
mokamas.

Mitingas įvyks “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Prasidės 6 
vai. vakare.

Kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Rengėjai

bėti. Kaip jau žinome, 
draugė Jonikienė labai pla
čiai veikia Čikagoje ts^'p 
moterų, už taiką, už civili
nes teises visiems.

Šiame susirinkime kvie
čiame ir pašalinius, kaip 
moteris, taip ir vyrus.

Po draugės Jonikienės 
kalbos turėsime vaišių.

Klubo Valdyba

Aido choro veikla
Artinasi metinis “Lais

vės” koncertas, kurio pro
gramoje dainuos ir Aido 
choras. Mokytoja M. Stens- 
ler planuoja sudaryti ką 
nors 
tik gaila, kad mažai laiko 
beliko, bet stengsimės visi 
mokytis kuo stropiausiai, 
kad tinkamai pasirodžius. nas jų laimėjimas mums nty 

šė naują viltį, kad mūįų 
gimtoji šalis prisikels nau
jam, laimingesniam gyveni
mui.

Bet gyvenantieji užsieny
je tikriausia retas kuris 
matėme partizaną. Juo ma
žiau tmums žinomos tos są
lygos. kuriose jiems teko 
kovoti. Ar nebūtų įdomu su 
jais pasėdėti porą valandų, 
pasiklausyti jų kalbų, o, 
dar labiau, pamatyti juos? 
Ar paaukotais žmonijos ge
rovei savo gražiausio gyve
nimo metais jie neužsipelno 
mūsų jais susidomėjimo, 
jiems pagarbos?

Literatūros Draug i j o s 
1-oji kuopa sprendė, Jeg 
bus įdomu ir yra svarbu,if 
reikalinga su jais susipa
žinti, dėl to paprašė Joną 
Grybą filmą “Partizanai” 
parodyti Laisvės salėje spa
lio 23-čios vakaro 7 vai. Ki
tas filmas vadinasi “Vilniuj 
žydi liepos”.

Užbaigtuvėms bus kavos 
ir pyrago. Kviečia, visus.

Adresas: Liberty Avė. ir 
102 St., Ozone Park. N. Y. 
(Lefferts traukinio Oxford 
stotis).

LLD Pirmoji Kuopa

Filmai apie Lietuvos 
Gynėjus partizanus
Gal būt visi dar atsime

name, su kokiu pasiilgimu
naujo — įvairesnio; įkar0 metu laukdavome iš

girsti žinelę apie Lietuvos 
partizanų žygius prieš na
ciškus okupantus. Kiekvie-

Prieš pora savaičių turė
jome šaunų baliuką. Drau
gai Helena ir Valteris Bra
zauskai, norėdami pasida
lyti savo džiaugsmu sulau
kę gražaus anūkėlio, pa
kvietė aidiečius prie vaišių 
stalo.

Buvo trumpų kalbų su’ 
geriausiais linkėjimais1 
draugams Brazauskams ir 
jų anūkui ■ Sergejui. • Prie 
sklandaus Nastės Buknįe- 
nės pirmininkavimo, prabė
go ta opra valandų jaukioj 
nuotaikoj ir pakeltame-ūpe.

Aplaistėme šampanu pir
mąsias naujagimio Serge
jaus dienas, linkėdami, kad 
jis užaugtų sveikas ir stip
rus, kad būtų išmokslintas 
ir pasiektų savo tikslą; o 
draugams Brazauskams — 
kad būtų sveiki ir dar ilgai 
gyventų visa tai pamatyti. 
Ilgiausių metų!

Sveikiname mūsų naujuo
sius Aido choro narius O- 
nutę ir Antaną Mikulėnus. 
Labai malonu matyti jau
nus ir malonius žmones 
mūsų tarpe. Apart to, O- 
nutė turi gražų soprano 
balsą, ir neilgai užtruks iki 
jinai išmoks mūsų dainuo
jamas dainas.

Turime penkias pamokas 
iki “Laisvės” koncerto. At- 
silnkykite visi į kiekvieną 
pamoką, mokomės naujas 
dainas, tai reikia ias ge
rai išmokti. H. F.

Pranešimas
OZONE PARK, N.Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 
Bldg. Corp.) direktorių susirinki
mas vyks trečiadieni, spalio 20, sa
vame name. Pradžia 2 vai. popiojL 
Kviečiami visi direktoriai dalyva^T

Metinis “Laisves” Koncertas
Sekmadienį

Lapkričio 14 November
Pradžia 3 vai. dieną

Schwaben Hali
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Puiki programa. Dalyvaus Worcesterio Aido 
Choras su visais savo talentais: duetistais ir 
solistais. Brooklyno Aido Choras taipgi dalyvaus 

programoje su savo visais talentais: 
z duetistais ir solistais.

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasigėrėti 
gražia programa-




