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Naujas žygis i Washingtona! 
Mūsų metinė “Jiga” 
Katalikų “Schema” 
Baisiu pavyzdys 
DicH'yriškas protestas 
Reakcininkai laimėjo

Rašo A. Bimba

Pranešta, kad ruošiamas nau
jas didelis žygis į šalies sosti
nę, j Washingtona. Įvyks lap
kričio 27 dieną. Tai bus nau
jas visos šalies mastu protes
tas prieš karą Vietname.

žygį ruošia-organizuoja A- 
merikos dailininkai, rašytojai, 
profesoriai, aktoriai bei dvasi
ninkai.

Reikia tikėtis, kad šitą žygį 
parems plačiausios Amerikos 
visuomenės masės.

Kasmet apie šį laiką per ke
lias dienas įvyksta rungtynės, 
vadinamos “World Series”, 
tarp dviejų beizbolės lygų. 
Per tą laiką visi ta liga serga. 
Niūras kitas daugeliui ameri
kiečių neberūpi, nebeapeina.

šiemet varžybas laimėjo Los 
Angeles Dodgers komanda. 
Ar žinote, kad kiekvienas jos 
lošėjas gaus po dešimt tūks
tančių dolerių ?!

Nebus nuskriausti ir pralai-Į 
mėjusios Minnesota Twins ko
mandos lošėjai. Jie gaus po 
$6,500.

Kaip beveik viskas kita mū
sų Amerikoje, taip ir beizbo
lės sportas yra aukštai mono
polizuotas. Visą biznį veda dvi 
kapitalistų kontroliuojamos ly
gos, susidedančios tik iš kelio
likos komandų. Naujai ko
mandai į jas įstoti taip leng
va, kaip kupranugariui išlysti 
per adatos skylutę.

Pagaliau katalikų bažnyčios 
didžiūnų suvažiavimas Vatika
ne priėmė naujus patvarky
mus; “Schema” vadinamus. Jų 
sutrauka jau pasirodė spau
doje.

“Schema” parodo katalikų 
bažnyčios dvasininkijos taiky
mąsi prie naujos žmonijoje si
tuacijos. Kalbama apie susi
kalbėjimą ir bendradarbiavi
mą su kitomis religijomis. 
Draudžiama skelbti, kad “žy
dai yra dievo prakeikti žmo
nės”. Nuimamas kaltinimas, 
kad visi žydai atsakingi už nu
žudymą Kristaus. Draudžia
mas anti-semitizmas. Skelbia
ma giminystė tarp žydų ir ka
talikų tikėjimo. Nebesakoma, 
kad tiktai katalikų bažnyčios 
rodomas kelias veda į dangų, 
o visų kitų tikėjimų peršami 
keliai eina tiesiai į pragarą, 

r

Už šitą katalikų bažnyčios 
“susimodernizavimą” nuopel
nas priklauso ateistams ir 
mokslininkams. Atėjizmo ir 
mokslo idėjos religiniam fana
tizmui nebepalieka vietos. Ar- 
bF-^ažnyčia kartu su gyveni
mu “progresuos”, arba turės 
eiti iš biznio.

Šiemet į armiją bus šaukia
ma (draftuojama) daugiau 
jaunų vyrų negu pernai buvo. 
Jau dabar turime ginkluotose 
jėgose 2,685,000 vyrų, o atei
nančių metų pabaigoje jau tu
rėsime daugiau kaip tris mili
jonus!

Kam tokios jėgos reikalin
gos? Iš kur Amerikai grūmo
ja užpuolimas? Kam toks į- 
kaitęs ginklavimasis ?

Niekas į šiuos klausimus nė 
nebando atsakyti.

Bet kaip tik šitas ginkalvi- 
masis privers kitus kraštus la
biau ginkluotis. Ir taip eis. 
Ir galo nesimato!

4į4/musis Anglijos filosofas 
Bertrand Russell pasitraukia 
iš Darbo Partijos, kurioje jis 
nariu išbuvo 51 metus. Pasi- 
trdukia tftdėh kad, jo sutrati-

PASAULIS REIKALAUJA BAIGTI KARA VIETNAME
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Apie naujus įvykius Visur masiniai demonstravo |jj|v ilgam įsirengia
Indonezijoje prieš karą Vietname Pietų Vietname

Jakarta. — Vyriausiuoju 
Indonezijos armijos koman- 
dieriumi paskirtas gene
rolas Suharto sako, kad jis 
komunistų priešas. Jis įeis 
į Indonezijos ministeriją, 
sukilimo metu nužudytojo 
generolo A. Yanio vieton.

Indonezijos prezidentui 
Sukarnui reikalaujant, ar
mija laikinai sulaikė ko
munistų puolimą. Sukamo 
per radiją sakė, kad to rei
kalauja Indonezijos čielybė.

Reakcininkai eilėje miestų 
puolė ir sudegino Komunis
tų partijos ir darbininkų 
organizacijų namus. Neto
li parlamento jie daužė Ko
munistų partijos namą, o 
kareiviai stovėjo, žiūrėjo, 
ir jiems netrukdė. Tik Su
kamo gvardijos pribuvę 
kareiviai 
vaikė.

New Yoi'kas. — Spalio
ir 16 dienomis visoseWashingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė _ . _ , x.. , .
atidžiai seka įvykius Indo- Jun&’tmese \ a stijose. kaip 
nezijoje. Valstybės depar-j!1’ ^^ose pasaulio salyse, 
tamentas pasitenkinęs, nes ! !vVko nU«llles demonstraci- 
mano, kad per tris pastarą-pos Pnes kai a letname. 
sias savaites buvo suduotas j New Yorke šeštadienį, 
Indonezijos Komunistų par- ■ spalio 16 dieną apie 30,000 
tijos įtakai smūgis. j žmonių reikalaudami tuo-

i ir kitose pasaulio šalyse, 
i įvyko masinės demonstraci- 
' jos prieš karą Vietname.

New

kaip 100 JAV miestu gy- Į Saigonas. — Pietų Viet- 
yentojai demonstravo rei-, name vįs daugiau JAV ka
riaudami baig t i_ karą, pRaĮistaj statosi fabrikų, o 
Vietname. Sostinėje de- • vyriausybė iruošia daugiau 
monstracijos buvo prie Ka-■ ^ilitarinių įazių 
pitolio, kuriose dalyvavo- Kaiip Jungtinių Valstijų 
studentai iš įvairių umver- vyriausybė ilgam įsirengia 
sitetų, vien iš Yale apie pįe£ų Vietname, tą aiškiau- 
250 studentų. sjaį rof|o įj-engimas bazės

Kai kur jaunuoliai, kurie] karo laivynui, orlaivynui ir 
į militarinę pestijai Cam Ranh Bay 

drafto” srityje. Cam Ranh . įlanka . • v w

virš 100,000 maišų cemen
to ir desėtkai tūkstančiu 
plieno. Kur buvo raistas, 

200dabar pastatyta iki 
pėdų aukščio sandėliai, ku
rie užima virš keturių mi-

Į naują prieplauką jau 
atplaukia iš Jungtinių Vals
tijų dideli militariniu reik
menų transportai. Čia pri
buvo ir taip vadinama First 
Air Cavalry divizija, ku
rioje vietoje arklių yra 450 
m a 1 ū n s p a rnių, apie 150 
lėktuvų ir virš 100 tankų.

Aplink Cam Ranh įlanką 
per 30 mylių yra didžiausi 
ir moderniškiausi JAV mi
litariniai įrengimai. Įlan
ka. yra 11,000 mylių nuo 
Washingtono, o galima 
sakityti viena iš moderniš
kiausių JAV milita r i n i ų 
bazių užsienyje.

žmonių reikalaudami tuo
jau baigti karą Vietname, 
maršavo Penktąją Avenue. 
Susirinkusių ūpas buvo di
delis. Visur skambėjo šū
kiai: ‘Tuojau baigti karą 
Vietname!” “Sulaikyti ką
rą Vietname”. M asės žmo
nių, susirinkusių šaligatvy j 

denionstra n t u s.
ir šimtai plakatų 

trauktų iš Pietų Vietnamo j reikalavo taikos ir tuojau- 
ir baigtų ten karą. ; tinio nusiginklavimo. Virš 

maršuotojų galvų buvo virš 
2,000 guminių pūsliių 
taikos obalsiais. 
šaligatvyje buvo 
kurie šaukė prieš 
trantus.

Berkeley, CaJtif. 
10,000 žmonių, ; 
daug studentų iš California 
universiteto, maršavo rei
kalaudami tuojau b a igti 
karą Vietname. Virš jų 
galvų buvo plakatai: “Su
laikyti Johnsono karą Viet
name...” “Nereikia daugiau 
karų!..” “’Mes reikalaujame 
taikos”. Vienoje vietoj chu
liganai motocikliais įvažia
vo į demonstrantų eiles, še
ši iš jų buvo areštuoti.

Washingtonas. — Spalio
15 ir 16 dienomis daugiau je.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad 
dabar j a u paaiškėjo, kad 
Indonezijoje pučą suruošė 
išlaukinės imperialistų jė
gos. Ypatingai numato
mas JAV imperialistų daly
vavimas, nes Indonezija ! sveikino 
reikalauja, kad JAV pasi- i šimtai . Ii • V TN• j T Y • 1 I - _ -

Washingtonas. — Kinija 
reakcininkus iš- neįsileidžia iš JAV kores

pondentų.

su 
Žinoma, 
ir tokių, 
demons-

Senatorius Kenedis 
už nusiginklavimą

7- Virš

Karas

Karas Vietname ir 
jaunuolių šaukimas
Washingtonas.

Pietų Vie t n a m e eina su 
pasikeitimais JAV ir tos 
šalies liaudiecių laimėji
mais. Bet tie “laimėjimai” 
nėra sprendžiami. Mato
mai, jie neduoda to ir nau
jausia karo technika ap
ginkluotoms Jungt. Valsti
jų jėgoms, nes yils daugiau 
armijos v e ž a m a į Pietų 
Vietnamą.

To rezultate didinamas* ir 
jaunuolių šau k i m a s, į mi- 
litarinę tarnybą. Gruodžio 
mėnesį bus šaukiama 45,- 
224 jaunuoliai. Tik prieš 
savaitę buvo įsakyta lavinti 
150,000 rezervistų.

Washingtonas. — New 
Yorko valstijos senatorius 
Robertas Kenedis, brolis 
buvusio JAV prezidento, 
Senate sakė ilgą kalbą. Jis 
siūlė, kad Jungtinės Valsti
jos pagelbėtų Jungtinėms 
Tautoms nusiginki avimo 
reikaluose.

Kenedis siūlė, kad į Sep
tyniolikos valstybių nusi
ginklavimo konfer e n c i j ą 
Ženevoje būtų pakviesta 
Kinija, kuri jau pasigami
na atomines bombas.

Paryžius. —- Prancūzija 
įrengė 30 požeminių slėptu
vių atominėms raketoms.

IŠ VISO PASAULIO
Miami, Fla. — Floridos New Delhi. — Indija 

gubernatorius H. Barnes vo valdomoje Kašmiro 
reikalauja, kad JAV Ku-lyje areštavo apie 60 žmo- 
bos pabėgėlius apgyvendin-nių, kurie vedė propagan- 
tų ir kitose valstijose. dą už pravedimą plebiscito 

---------- ginčijamoje Kašmiro daly- •
Karačis. — Prie Indijos^’ ____________

ir Pakistano sienos vis dar - t - tSingapūras.— Javoje In- neramu. >. _ .. r ..donezijos policija suėmė ge-

sa- 
da-

“ ~ ]nerolą Untungą, kuris or-
mu, darbiečiai šaltakraujiškaiganizavo pučą prieš Sukar- 
žiūri į Vietname karą ir šoka valdžia 
pagal Washingtono muziką.1 
Jis sako, kad tiktai taip jis, “ ~~ ’
sulaukęs 93 metus amžiaus, Maskva. — Sulaukęs 64 
begali užprotestuoti prieš žmo-metų mirė įžymus daktaras 
nių skerdimą Vietname. . Nikalojus Graščenkovas.

Už šitą protestą Russellį kar- , __________
štai pasveikins visi taikos šąli- paryžius _ per 4 dienas 
niKIKcll* i i • i* • *r • • • labai lijo Ispanijos pasie- 

Taigi, Kongresas šiemet ne-nyje, nukentėjo vynuogės, 
bepataisys Taft-Hartley įstaty------------------------
mo Prieš pasiūlymą iš jo iš- Maskva. — Naujasis/Tz- 
mesti punktą 14a, nukreipta ... „ ■, i , .
prieš darbo unijas, išstojo res7est1^’ redaktorius yra 
publikonai ir reakciniai demo- Levas Tolkūnovas.
kratai. Vyriausybė irgi, matyt,-----------------------
nebematė reikalo kovoti už pawtucket, R. T. — Sulatl- 

102 metų amžiaus mi- rinkimus buvo darbo unijoms j , .
prisiekęs demokratų kandida-re buvęs armijos kapito- 
taa Johnsonaso nas William MeGregon

yra šaukiami 
tarnybą, sudegino 
(šaukimo) kortas.

Demonstracijos 
kitose šalyse

Tokio. — Japonijos sosti
nėje demonstravo virš 10,- 
000 žmonių reikalaudami 
baigti karą.

Londonas.
tančiai žmonių demonstra
vo reikalaudami “Baigti 
žmonių ž
Trafalgaro aikštėje įvyko 
masinis susirinkimas.

Roma. — Virš 2,000 žmo
nių laikė susirinkimą Koli- 
seume protestuodami prieš 
Jungtinių Valstijų karą 
Vietname.

Briuselis. — Belgijos sos
tinėje šimtai žmonių de
monstravo sm e r k d a m i 
Jungtinių Valstijų karą 
Vietname.

Stockholmas. — švedijo- iš 625 šeimynų JAV viena 
je,^ Danijoje ir eilėje kitų yra milijonierių šeimyna.

; de- Tie milijonieriai turi virš 
susirinki- 65% stambių kompanijų šė- 

rų. Reiškia, jie yra val- 
baigti karą pietryčių Azijo- dovai kompanijų, o per jas

. Cam Ranh įlanka 
■ yra gamtiškai tinkama to
kiai bazei, nes ji ilga, pla-

Čia pirmiau buvo tik žve
jų kaimelis. Bet 1965 me
tų gegužės mėnesį JAV 
militariniai inžinieriaai sto
jo darban. Buvo atgabenta

_ čionai tūks-1 moderninės statybos maši-
nos. Dirba apie 12,000 žmo- 

• Inių, įskaitant JAV milita- 
j“ žudynę“ Vietname”. | *'i"ius žmones; J ,že'n:ls, vie‘

tas, joms sutvirtinti, buvo 
suversta daug a k m e n ų ,

JAV-ose. dabar jau yra 
90,000 milijonierių

Washtingtonas. — Inter
nal Revenue skelbia, kad 
1948 metais Jun g t i n ė s e 
Valstijose buvo 13,000 mili
jonierių šeimynų, o dabar 
yra jau 90,000. Sako, kad

je, Danijoje i
šalių įvyko masinės de
monstracijos ir i
mai reikalaujančių • tuojau Reiškia, jie yra val-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Connecticut valstijos vajininkai . 
Brooklyn, N. Y., vajininkai ...........

Philadelphia, Pa., vajininkai .......
George Shimaitis, Brockton, Mass. 
Mildred Friberg, Chicago, Ill.........
New Jersey valstijos vajininkai .. 
C. K. Urban, Hudson, Mass.........
L. Til wick, Easton, Pa....................
Scrantonietis ....................................

Punktai 
.... 468 
.... 432 
... 432 

.....  328 
... 302 
... 146 
... 120 
... 108 
........72

Iš Connecticut valstijos gauta sekamai: J. Patkus, 
newhavenietis, ir J. čepukaitis, forestvillietis, prisiuntė 
atnaujinimų, o L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Brooklyn© vajininkui Valiui Bunkui patalkininkavo 
L Mizarienė su atnaujinimu ir Kl. Briedis su nauja pre
numerata ir atnaujinimais. O pats Valys pridavė at
naujinimų.

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Mildred Friberg, čikagietė, “Vilnies” knygvedė, pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Iš New Jersey valstijos gauta sekamai: naują pre
numeratą prisiuntė M. Klimas, ramseyietis, ilr K. Ra
čiūnas, elizabethietis—atnaujinimų.

Sekanti prisiuntė atnaujinimų: Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; L. Til- 
wick, Easton, Pa., ir Scrantonietis.

z- (Tasa 6-tame puslapyje),

ir šalies šeimininkai.

Saigonas. — Dabar Pietų 
| Vietname jau yra 145,000 
I JAV militariniu žmonių.
Iki x Naujųjų Metų, manoma, 
bus 250,000.

Tarybų Sąjungos 
vadai vieningi

Maskva. — Prabėgo me
tai kaip po Chruščiovo Ta
rybų Sajų n g o j e susidarė 
kolektyvi vadovybė. Visi 
požymiai rodo, kad ji yra 
stipri ir vieninga.

Komunistų partijos Cent- 
tro komiteto posėdyje eko
nominiais klausimais pra
nešimą darė TSRS prem
jeras Kosyginas. Komunis
tų partijos Pirmasis sek
retorius L. Brežnevas kal
bėjo tik darydamas disku
sijų sąvadą. TSRS prezi
dentas Mikojanas taip pat 
plačiai kalbėjo. Visa eilė 
jaunesnių veikėjų įtraukta 
i vadovavima. €

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Spalio 14 die

ną TSRS mokslininkai iš
šovė antrąjį prietaisą 
“Molniją,” kuris tarnauja 
radijo, telefonų ir televizi
jos reikalams.

Maskva. — Sulaukęs 64 
metų amžiaus mirė veikėjas 
Simanas Koštarija.

Berlynas. — Vokietijos i 
Demokratinėje Respubliko-1
je įvyko parlamentariniai 
rinkimai'. Komunistų par
tijos .Suvienytas frontas 
gavo 99.9% balsų visų da
lyvavusių balsavimuose.

Bronxville, N. Y.—Sulau
kęs 84 metų amžiaus mirė 
Lucijanas Swiftas Kirklan- 
das, buvęs karo korespon
dentas.

Ženeva. — Sulaukęs 80 
meų amžiaus mirė W. 
Stampfli, buvęs Švencari- 
jos prezidentas.

Key West, Fla. — Spalio 
14 dieną atvyko 70 kubie
čių.

Karačis.— Pakistanas 
kaltina Indiją, kad jos pa
sienio sargai 360 kartų bu
vo įsiveržę į Pakistaną.

Ekstra
New Yorkas. — Nuo šir

dies smūgio mirė Komunis
tų partijos veikėjas Rober
tas Thomsonas. Jis buvo 
dar tik 50 metų amžiaus, 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranas, už pasižymėjimus 
apdovanotas.

Po karo JAV vyriausybe 
buvo įkalinus Thomsoną, 
kaip komunistų vadą.

Maskva. — Įžymus Tary
bų Sąjungos rašytojas Mi
chailas Šolokovas gavo No
belio prizą už “Ramusis Do
nas” veikalą. Prizas yra 
vertas virš $50,000.

/
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Senatoriaus Kennedy pasiūlymas
ŠIOMIS dienomis New Yorko valstijos senatorius 

Robert Kennedy ir vėl prabilo užsienio politikos reika
lais. Jis siūlo, kad į ateinančias nusiginklavimo dery
bas, kurios atsinaujins ateinančių metų sausio mėnesį 
Ženevoje, būtų pakviesta dalyvauti ir komunistinė Ki
nija.

Washingtone daugeliui tas nepatinka. Vyriausybės 
šulai, prezidento Johnsono paskirtieji pareigūnai, ma
no, kad jaunas senatorius kiša nosį ne į savo reikalus. 
Jiems atrodo, kad tokiais išstojimais Kennedy tik nori 
“pasirodyti,” tik skina sau kelią į prezidento postą 1968 
metais. Gal ir taip. Kad R. Kennedy turi dideles am
bicijas, tai niekas neabejoja.

Bet mes kalbame apie jo pasiūlymą ryšium su Ki
nija. Gerai, žinoma, kad Kennedy pripažįsta, jog yra 
toks kraštas, kaip Kinija su septyniais šimtais milijonų i 
gyventojų. Gerai, kad jis jos neignoruoja. Taipgi ge- i 
rai, kad jis su tokiais pasiūlymais “erzina” prezidentą ir 
netiesioginiai parodo savo nesutikimą su vyriausybės 
užsienio politika.

Tačiau labai abejotina, ar iš “tų pelų bus grūdų.” ! 
Pats pasiūlymas pakviesti Kiniją į derybas daromas ' 
keistais sumetimais. Viena, atrodo, kad tuo žygiu Ki- | 
nijai daroma kokia tai “malonė,” kad, ot, mes jūsų ne- j 
apkenčiame, mes nenorime su jumis sumegzti diploma- | 
tinių ryšių, mes prieš jus visomis keturiomis kovo
jame Jungtinėse Tautose, bet į nusiginklavimo derybas 
sutinkame įsileisti! Na, a kiekviena didelė valstybė bet 
kokią “malonę” laiko jos įžeidimu. Labai galimas daik
tas, kad taip į tokį pakvietimą pažiūrės ir Kinija. i

Antra, pats Kennedy tiesiog atvirai sako: Tokiu 
pakvietimu mes nieko nenustojame. Jeigu Kinija pa
kvietimo nepriims, tai jinai prieš visą pasaulį “nusimas- 
kuos,” ir mes išeisime laimėtojais. O jeigu į derybas 
ateis, tai mes ją tenai demaskuosime!

Argi save gerbianti šalis, žinodama, kokiais sume
timais ji kviečiama, sutiks rimtai skaitytis?

Taikos ir nusiginklavimo reikalai reikalauja nuo
širdumo. Su “demaskavimais” toli niekas nenuvažiuos. 
Tai turėtų žinoti ir ponas Kennedy.

Šiandien kiekvienam rimtai apie pasaulio padėtį ir 
reikalus galvojančiam žmogui aišku, kad nusiginklavi
mas neįmanomas be Kinijos dalyvavimo, kad vargiai 
kas išeis iš derybų užstoti kelią branduolinio ginkla
vimosi lenktynėms be įtraukimo į jas Kinijos. Gaila, 
kad tiek Kennedy, tiek prezidentas Johnsonas dar vis 
tos šventos tiesos nenori pripažinti, nenori su ja rim
tai skaitytis.

TAIGI, KUR LINK KUBA 
IR KUBOS KOMUNISTAI?

Šiomis dienomis iš Kubos 
pasaulį pasiekė dvi labai 
svarbios žinios. Viena kalba 
apie tai, kad Kubos vyriau
sybė sutiko išleisti visus ku
biečius, kurie nori apleisti 
savo kraštą ir išvykti kitur 
apsigyventi. Kaip žinia, ši
tas planas jau vykdomas 
gyvenimai!, ir vėl į Floridą 
atvyksta grupės kubiečių.

Kitas pranešimas kalba 
apie galutiną susiformavi
mą Kubos Komunistų parti
jos Centro komiteto su Fi
del Castro priešakyje. Ry
šium su tuo, dienraštyje 
“Pravdoje” pasirodė komen
tarai, iš kurių jau galima! 
aiškiau suręsti tuos kelius,! 
kuriais ryžtasi Kuba žy-'k*a~ 
giuoti į naują ateitį.

Čia paduodame apie tai voliucinių tautų 
sekamas pastabas iš 
sos”.

Kubos Komunistų partijos

. Dar vienas geras susitarimas
ASSOCIAATED PRESS žinių agentūros- praneši

mu, laimingai pasiektas dar vienas geras susitarimas 
tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Jis pada
rytas tarp Tarybų Sąjungos Mokslų Akademijos ir Jung
tinių Valstijų Nacionalinės Erdvės Tyrimo Administra- 
ciijos. Pirimau buvo susitarta dėl pasitlalijimo biolo
gijos ir medicinos žiniomis ryšium su erdvės tyrimo rei
kalais.

Kaip kiekvieną mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos 
abiem pusėm naudingą susitarimą mes sveikinome, taip 
pat nuoširdžiausiai sveikiname ir šitą sutartį. Tikėki
me, kad naujoji sutartis padės ieškoti abiejų kraštų 
mokslinio bei kultūrinio bendradarbiavimo kitose sri- 

. tyse.

žiningi, jie būtinai bus įveikti. 
Mes, kalbėjo jis, sugebėsime 
apriboti bet kokį nesutarimą 
su bet kokia partija orumo rė
mais: mes sugebėsime būti 
draugais tiems, kas moka būti 
draugais, ir sugebėsime gerbti 
tuos, kas gerbia mus.

šios taisyklės visada lems 
mūsų laisvanorišką elgesį. li
mes niekada ir nieko neprašy
sime leisti pasielgti taip ar ki
taip. Niekada neprašysime 
leidimo eiti tuo ar kitu keliu, 
niekada ir nieko neprašysime 
leidinio būti draugais kokios 
nors partijos ar kokios nors 
liaudies.

Mes žinome, kad šios sun
kios problemos yra laikinos, 
turi praeinamąjį charakterį. 
Sunkumai ■ praeina, o liaudis 
pasilieka; žmonės praeina — 
liaudis pasilieka; vadovybės 

„ - ! praeina, o revoliucijos pasilie- 
__ Ir mūsų akyse ryšiai tarp 
revoliucinių partijų ir tarp re- 

i nėra laikini 
Tie- I rV^ūii, mums tai ryšiai tvirti, 

! ryšiai nenutrūkstami.
• | Mes niekada nedarysime 

Centro Komitetas atsiuntė Ta- Į mėginimų sukelti skilimą, ski- 
rybų Sąjungos Komunistu par- j ūmą ne tarp žmonių, o tarp 
tijos Centro Komitetui ‘ tele-1 tautų. Mes vadovausime šiuo 
gramą, kurioje sakoma: elementariu principu dėl to,

“Nuoširdžiai dėkojame už! kad žinome, jog tai teisingas 
jūsų sveikinimus ryšium su! principas. Ir niekas nesutruk- 
Kubos Komunistų partijos plyš mums pašveęsti visą mūsų 
Centro Komiteto i........ ..........
Mes įsitikinę, kad šis žingsnis 
turės milžinišką reikšmę, stip
rinant ir vystant Kubos revo
liuciją.

Mūsų Centro Komitetas pa
siryžęs vykdyti aktyvią orga
nizacinę ir politinę veiklą vi
suose revoliucinio darbo fron
tuose. Su dviguba energija • 
bus vykdomi pertvarkymai 
ekonomikos, gynybos, kultu-1 
ros, švietimo, socialinės padė
ties, partijos ir valstybės orga
nizavimo srityje. Mes taip pat 
galėsime geriau dirbti, vykdy
dami mūsų partijos nužymėtą 
tarptautinę politiką. Taps 
efektyvesni ir konkretesni bro
liški santykiai su broliškomis 
partijomis, tautų, kenčiančių 
imperialistinę, kolonialinę ir 
neokolonialinę priespaudą, na
cionalinio išsivadavimo kovos 
palaikymas ir mūsų veiksmai 
kovoje už tarptautinio komu
nistinio judėjimo vienybę. Vi- I 
sais šiais aspektais mes padvi
gubinsime energiją, laikydami 
tai Kubos liaudies ir komunis
tų internacionaline pareiga.

šiuo žymiu komunistinio ju- j 
dėjimo Kuboje istorijos mo
mentu mes dar kartą dėkoja
me Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijai už bendradar
biavimą ir pagalbą, suteiktą 
Kubos revoliucijai.

Mes reiškiame taip pat pa
sitenkinimą mūsų partijų tar
pusavio santykiais ir siunčia- 

liau-

į;-, r m ■■■■■n.m i i ...........an.n i h'ih.t, ' —i

kad, jeigu nesutarimai yra są-, paaiškina, kad Bradūnas re-

fuobobutės... iki 
kolūkio ligoninės

susikurimu., energiją kov<ii prieš žmonijos 
prieš — imperializmą. Kadan
gi mes niękada negalėsim pa
vadinti tų, kas padėjo mums 
sutriuškinti imperialistus, im
perialistų bendrininkais.

Mes gyvename sudėtingame 
ir pavojingame pasaulyje. į 
mus 
jai. 
mūs 
kitu 
mas

kėsinsis šio pasaulio pavo- 
Tačiau mes liksime ra

il1 orūs. Mūsų likimas bus 
tautų likimu, mūsų liki- 
bus viso pasaulio likimu!

iš-

Japonija ir PietŲ Korėja
PASIRODO, kad Japonija ir Pietų Korėja pasi

rašė bendradarbiavimo sutartį. Sakoma, kad toji su
tartis pasiekta Jungtinių Valstijų vyriausybės pagei- 
davimu-spaudimu.

Tarybų Sąjunga protestuoja prieš šitą sutartį. Mat, 
sutartyje duodama suprasti, kad Pietų Korėjos reak- 

o cine militarinė valdžia kalba visos Korėjos vardu—ne 
tik Pietų, bet ir Šiaurės. Savo proteste Tarybų Sąjun- 

- gos vyriausybė sako, kad tokios teisės Pietų Korėjos 
.. valdžia neturi, kad ji yra Jungtinių Valstijų statinys, 

kad šitokia sutartis su Japonija pastato į pavojų tai- 
..kos reikalus Azijoje.

Aišku, kad tiek Japonija, tiek Pietų Korėja va- 
'-’dovaujasi instrukcijomis iš mūsų šalies sostinės. Abi- 
--"dvi jos faktinai tebėra okupuotos šalys. Todėl ir Ta- 

7" rybų Sąjungos protestas vargiai susilauks kokio nors 
atgarsio tų kraštų vyriausybėse.

me linkėjimus tarybinei 
džiai ir jos vadovams.

Su brolišku sveikinimu
Tėvynė arba mirtis!
Mes nugalėsime“.
Šią telegramą, o taip pat

traukas iš Fidelio Kastro kal
bos, pasakytos spalio 3 dieną 
Havanoje iškilmingame susi
rinkime, skirtame Komunistų 
partijos vadovaujančių organų 
sukūrimui, spausdina spalio 8- 
os dienos “Pravda”.

Kalbėdamas apie šalies vi
daus problemas partijos gyve
nimo klausimus, F* Kastro pa
sakė, kad visa šalis su džiaug
smu ir entuziazmu sutiko ži
nią, jog sudarytas Centro Ko
mitetas.

Šis Centro Komitetas, susi
rinkęs vakar pasitarimui, priė
mė eilę nutarimų.

Pirma, jis patvirtino priemo
nes dėl kurių nutarimus buvo 
priėmusi ankstesnė Nacionali
nė vadovybė, patvirtino spren
dimą dėl Politbiuro sudėties, 
sekretoriato ir darbo komisijų, 
o taip pat dėl draugo, kuriam 
pavestas organizacinių klausi
mų sekretoriaus postas, kandi
datūros.

Kalbėdamas tarptautinio ko
munistinio judėjimo klausi
mais, oratorius pažymėjo, kad 
tarp partijų gali kilti nuomo
nių skirtumai, nesutarimai ko
kiu tai klausimu ar kokiu tai 
punktu. F. Kastro pareiškė,

daguoja “Draugo” literatūrinį 
priedą, ką jis yra išleidęs, kad 
savo kūryboje maždaug nenu
tolęs nuo liaudies ir t.t.”

Mums atrodo, kad už tokį 
pasielgimą “Tėvynės Balsą” 
reikėtų tiktai šiltai pasvei
kinti. Tuo juk parodoma, 
kad laikraštis pagerbia ir 
kitokios ideologijos poetą už 
eilėraščius, kurie siejasi su 
liaudies interesais. I

Bet argi taip daro “Kelei
vio” redaktoriai? Kaip tik
tai priešingai. Už tą jie 
“Tėvynės Balsą” piktai iš- 
kolioja. Dar daugiau. Savo 
pastabose menševikų laik
raščio peckeliai dar užkabi
na ir įžymųjį Tarybų Lietu
vos poetą Antaną Miškinį. 
Jį vadina poetu “su išplau
tomis smegenimis”. Ir už 
ką? Ogi tiktai už tai, kad 
Miškinis yra pasakęs, jog 
“gražus ir linksmas gyveni
mas šiandien mano tėvynė
je”.

PUIKUS LAIMĖJIMAS
Pažangus anglų kalba lai

kraštis “The Worker” (spa
lio 12 d.) pranešė svarbią 
ir džiugią žinią visiems de
mokratijos ir laisvės mylė
tojams. Laikraštis sako, 
kad tapo gautas pranešimas ! 
iš Jungtinių Valstijų Gene
ralinio Prokuroro raštinės, 
jog nebebus patiekti nauji 
kaltinimai prieš i 
Abrahomo Lincolno Briga
dą, susidedančią iš buvusių 
Ispanijos civilinio karo ve
teranų. O kaip žinia, šalies 
Aukščiausiasis Teismas aną 
dieną patvarkė, kad pirmes- 
nieji prokuroro arba vy
riausybės kaltinimai prieš 
Brigadą yra pasenę. Jeigu 
ji nori organizaciją kaltinti 
ir reikalauti, kad ji regis- 
truotųsi kaip “komunistų 
fronto organizacija”, turi 
surasti ir patiekti naujus 
kaltinimus.

Taigi, jeigu prokuroras 
nebekelia naujų kaltinimų, 
tai reiškia, kad Aukščiau
siojo Teismo nuosprendis 
pasilieka galioje ir Abraho
mo Lincolno Brigada nebe
bus persekiojama.

Labai teisingai “The Wor
ker” pastebi, jog tai didelis 
ir svarbus demokratijos lai
mėjimas. Panašiai prokuro
ras turėtų pasielgti ir su 
Amerikiniu Sveturgimiams 
Ginti Komitetu, prieš kurį 
irgi yra iškelta panaši byla. 
Reikia, kad jis liautųsi per
sekiojęs ir tą ypač svetur
gimiams amerikiečiams 
brangią organizaciją. 1

KAM GI TAIP MELUOTI?
Kalbėdamas apie popie

žiaus Povilo VI pasirody
mą Jungtinėse Tautose bei 
Indijoje ir Jeruzalime, Chi- 
cagos kunigų “Draugas” 
(spalio 13 d.) sako: “Pau
lius VI-sis keliones daro be 
jokio iškilmingumo”.

Na, jau na, kam taip per 
akis nesąmones rašyti? Kas 
matė Pauliaus lankymąsi 
New Yorke, tai žino, kad 
gal joks pirmiau čia lankę
sis asmuo nebuvo apsuptas 
tokiomis ceremonijomis, ko
kiomis jis buvo pasitiktas 
mūsų didmiestyje. Kas, jei
gu ne iškilmės buvo jo lai
kymas mišių beizbolės par
ke po atviru dangum?

Atžymėjus garbingąjį ju-, 
biliejų — Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 25-me- 
tį, malonu peržvelgti pa
siekimus, gerinant kaimo 
žmonių medicininį aptarna
vimą. Kaip buvo teikiama 

l medicinos pagalba seniau, 
vadinamais “nepriklauso
mais” laikais ir tarybiniais 
metais, žemiau ir noriu pa
pasakoti.

900 “anūkų”
“Tarybinio artojo” kolū

kio nariai gerai pažįsta be-i 
veik 80 metų turinčią Juze
fą Martišauskienę. Ji — 
buvusi ktimo bobutė. Apie 
tuos metus Juzefą pasako
ja: į

—Jokių medicinos moks
lų nėjau. Mačiau, kaip pa
dėdavo moterims D z i d ų 
dvaro savininkas gydytojas 
Laucius, pas kurį tarnavau. 
Pirmą kartą pagalbą sutei
kiau turėdama 27 metus. 
Pas skausmuose besiblaš
kančią Skunių kaimo gy
ventoją Bagacauskienę su
sirinkusios kaimynės neži
nojo ką daryti. Šaukėsi die
vo pagalbos, aimanavo. C 
moteris vos nemirė. Čia aš 
išdrįsau. Moteriškę ir 1__

“Daugiau mūsų krašte 
sveikatos negalavimai pa
sireiškia įvairiomis apkre
čiamomis ligomis, kaip 
džiova, piktoji (venerinė), 

trachoma, proto susirgi
mai, šiltinės. Jos perneša
mos iš kiemo kieman, iš 
apylinkės apylinkėn ir taip 
plisdamos apsemia kartais 
tvanu visą kraštą...”

O baigdamas A. Smetona 
apgailestauja:

“... Kaip gerai būtų, kad 
kiekvienas Lietuvoje Ais
čius turėtų po vieną gy?Jy- 
toją, po vieną akušerę, po 
vieną medicinos seserį! 
Tuo tarpu nei valstybės iž- 

i das, nei savivaldybės ne
gali duoti tam reikalui lė
šų...”

(“Lietuvos ūkininkas”, 
1937 m. Nr. 13)

Buržuazinė vyriausy b e 
nerado lėšų valstiečių svei- 
katikatingumui didinti, 
ruošti medicinos kadrus, 
jog kaimo žmogus gautų 
reikiamą pagalbą. Tuo tar- 
2—Nuo bobutės iki kolūkio 
pu lėšų paradams, dova
noms, dideliems pokyliams, 

Tt p I “stebuklingų” vietų, kaip 
.. . .. XT .’ Šiluva, Žemaičiu Kalvarijakį as isgelbejau. Nuo to j v
karto mane šaukėsi pagal
bon Bazilionų, Kurtuvėnų, 
Pakapės apylinkių moteriš
kės ir net Kelmės valsčiaus 
kaimai. Juk tada aš, be
mokslė bobutė, buavau 
ir akušerė ir gydytoja. 
Smetonos viešpatavimo me
tais niekam nerūpėjo mote
rų ir vaikų sveikata.

Martišauskienė ’ paduoda

O kaip pavadinti tą, kad j tas gyvybes. O tų brūkšne- 
jo asmens apsaugai buvo ’ lių — 900. Tiek Juzefą turi 
ant kojų pastatyta 
policininkų, ir dar 
kiėkvieno policininko

garsiąją pastatytas kunigas.

18,000 
prie 
buvo 
Buvo 
nepa-sakoma, kad policija 

sitiki, jog ji viena galės po
piežių apsaugoti nuo tikin- I v • • p 1*1 1 •čiųjų fanatikų, kurie grų- 
sis popiežiui ranką arba 
skverną pabučiuoti. Jie ge
riau klausysią kunigų, negu 
policininkų!

Visoje apylinkėje buvo už
darytos visos parapijinės 
mokyklos ir vaikai prievar
ta buvo busais gahėnami į 
New Yorką popiežių “pa
matyti”. Buvo suvaryti po
piežių “pasitikti” visos da
vatkos iš visų vienuolynų. 
Visose bažnyčiose buvo lai
komos specialios pamaldos 
už popiežių ir jo saugumą.

.'t)

VIETOJE PASVEIKINTI, 
TAI IŠPLŪDO

Menševikų “Keleivis” ra
šo apie “Tėvynės Balsą”:

“Viename to laikraštėlio nu
meryje buvo išspausdinta ir 
Kazio Bradūno keli eilėraščiai 
iš jo poezijos rinkinio “Sidab
rinės kamanos”. Redakcija

ir kt. įruošimui pilnai pa
kako.

Dabar Meškuičiuose 
ir rajone 1

Tik tarybų valdžia užtik
rino darbo žmonių gerą 
medicininį aptarnavimą, tik 
ji vienintelė rūpinasi jų 
sveikata. Štai Šiaulių rajo
ne yra Meškuičių gyvenvie
tė. Tai buvęs iki 1940 metų

sutrintą, pageltusį sąsiuvi- j valsčiaus centras. Jame yra 
nį. Jame rikiuojasi brūkš-, bažnyčia. Šalia jos buvo 
neliai.

Beraštė moteriškė taip
įžymėjo naujas, jos sugau-

“anūkų”.
“Tautos vado” A. Smetonos 

prisipažinimai
Apie sunkią kaimo žmo

nių, ypač gimdyvių ir vai
kų padėtį savo prisipažini
mus 1937 m. kovo 21 d. Lie
tuvos gydytojų suvažiavi
me padarė pats “tautos va
das” A. Smetona. Jis atvi
rai prisipažino, kad ši prob
lema neišspręsta, nes tuo 
niekas nesirūpina. Jis pažy
mėjo :

“Pirmučiausiai kūdikių 
mirtingumas... Mūsų kraš
te jų gimsta nemaža, bet 
daug ir numiršta, nesu
laukę metų. Kaip teko 
skaityti laikraščiuose, per
nai (1936 m. - aut. A. M.) 
gimę ju 55,000, o mirę 11,- 
000.

Už laimėjimus, pasiektus statant Jonavos azotinių trąšų 
gamykloje pirmąją eilę ir įsisavinant jos pajėgumus, įmonės 
darbininkų ir specialistų apdovanota TSRS ordinais ir meda
liais.

Nuotraukoje matome Jonavos statybos valdybos (iš kai
rės) dažytojų brigadininką Albiną Balsį, apdovanotą Drabo 
Raudonosios Vėliavos ordinu, Lenino ordino kavalierių arma- 
tūrininkų brigadininką Medardą Babenską ir kompleksinės 
betonuotojų brigados brigadininką Vacį Grizicką, apdovanotą 
darbo Raudonosios Vėliavos ordinu.

vaistinė. Gydytojo, akuše
rės ir medicinos sesers — 
nebuvo.

O dabar koks vaizdas?. 
Bažnyčia tebestovi. Mažai 
ją belanko žmonės, nes 
sveikatos iš dievo nebera
šo. Tačiau Meškuičiai da
bar didžiuojasi savo “Rau
donosios vėliavos” kolūkio 
lėšomis pastatyta ligonine. 
Joje 76 lovos. Čia yra vi
daus ligų ir gimdymo sky
riai, rentgeno kabinetas, 
dantų kabinetai. Dirba du 
gydytojai, 13 medicinos se
serų, dantų gydytoja, 11 
jaunesniojo medicinos per- 
nalo, yra vaistinė. Ligoni
nėje gydosi “Raudonosios 
vėliavos,” “Už taiką” kolū- 
k i ų, Liutkūnų tarybinio 
ūkio žemdirbiai

Šiandieną Šiaulių rajono 
kolūkiečių ir darbininkų 
sveikata rūpinasi 30 gydy
tojų, daugiau kaip 100 žmo
nių iš vidurinio personalo.

Tuo tarpu buržuazijos 
metais kaimo vietovėse^uš 
viso tose ra j ano ribose te
buvo 2—3 gydytojai, du fel
čeriai ir nepastoviai dir
banti akušerė.

Dabar daug lėšų skiria
ma gydymui. Jei 1964 m. 
buvo skirta 334,000 rublių, 
tai 1965 m. — jau 414,000 
rublių, o visiems kitiems 
gydymo reikalams — 43,- 
000 rublių.

Gruzdžių ir Meškuičių 
apylinkių ligoninės turi po 
1, o rajono centrinė ligoni 
nė — net 7 sanitarines ma
šinas. Pernai medicinos pa
galba namuose buvo suteik
ta 5,618 žmonių.

Kuršėnuose ir Daugeliuo
se veikia pieno mišinių 
tųvės naujagimiams, kur 
gaminami maistingi, itemi- 
nizupti madiniai.
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Žemaites gyvenimo ir kūrybos bruožai
DR. ANTANAS PETRIKĄ

1845 m. gegužės 31 d. Plateliuose, Plun
gės rajone, žemaičiu krašte, gimė įžymioji 
lietuviu liaudies rašytoja, pirmoji realistė, 
— Julija Beniuševičaitė-'Žymantienė, rašiusi 
Žemaitės slapyvardžiu. Taigi šįmet sukanka 
120 metų nuo jos gimimo. Tą sukaktį tary
binės Lietuvos rašytojai bei visuomenininkai 
ruošiasi iškilmingai atžymėti. Bus rengiami 
jos garbei koncertai, masiniai mitingai, po
būviai, rašomi straipsniai, sakomos kalbos, 
skaitomos paskaitos ir kitkas, šios pagar
bos žemaitė pilnai užsitarnavo, ji .jos verta. 
Manau, jog ir Amerikos pažangieji lietuviai 
bei jų organizacijos prisimins tą kuklią kai
mietę. kuri taip žymiai praturtino lietuvių 
realistinę literatūrą, sukurdama neužmirš
tinus Lietuvos kaimo vaizdus ir tikrovinius 
kaimiečių tipus.

Abu žemaitės tėvai buvo kilę iš sulenkė
jusių, nuskurdusių bajorų. Jos tėvas, Anta- 
Ras Beniuševičia, buvo grafo Plioterio Bu
kantiškės dvarelyje ūkvedžiu, o motina, Ju- 
lijana Scepuraitė.— šeimininke. Nors jau
noji Julija augo lenkiškoje dvaro namų ap
linkoje. tačiau ji iš mažens bendravo, su 
jais žaidė, dažniausiai prieš tėvų norą, su 
dvaro kumečių-baudžiauninkų vaikais, nuo 
kurių ji išmoko ir žemaitiškai kalbėti.

Kai 1861 m. Rusijos caras Aleksandras 
II panaikino Lietuvoje baudžiavą, Julijai 
buvo tik 16 metų amžiaus, todėl ji baudžia
vos gadynę mažai pažino, ji dar buvo per 
jauna suprasti visą baudžiauninkų vargų 
gamą, kurią taip vaizdžiai aprašė Kristijo
nas Donelaitis savo poemoje “Metai”. Apie 
baudžiavą žemaitė tik girdėjo iš jos tėvų 
ar jos vyro pasakojimų. Tačiau už poros 
metų kilusį lietuvių-lenkų sukilimą (“lenk
metį”), ji jau gerai atmena. Ji kiek galė
dama sukilėliams padėdavo: slaugė sužeis
tuosius, rūpinosi jų apranga, skalbė bei lo- 
Tiė jų drabužius, nešė į miškus jiems mais- 
To ir k t.

Būdama 20-ties metų amžiaus, Julija, 
prieš tėvų bei giminių norą, ištekėjo už su
kilimo dalyvio, buvusio baudžiauninko sū
naus, tarnavusio tame pačiame dvare miško 
sargu,— Lauryno Žymanto. Juodu išsinuo
mojo žemės sklypą ir pradėjo ūkininkauti. 
Nuo čia ir prasidėjo jų vargai vargeliai, rū- 
pesčiai-rūpestėliai. Dvare tarnauti jie ne
norėjo. ypatingai jos vyras nuo to kratėsi, 
nenorėjo pono ant savo sprando. O Julija, 
kaip dvare augusi trapi panelė, kaimo dar
bų nemokėjo, prie sunkaus darbo nebuvo 
pratusi. Pati žemaitė savo atsiminimuose 
apie tai sako:

‘‘Dabar įkritau, kaip muselė į išrūgas. 
Mano vyras, nuo pat mažumės vergavęs ir 
tarnavęs dvaruose, iš tolo tos duonos nebe
norėjo — bijojo pono ant savo galvos. Ve
dęs gavo truputį dalies, pridėjęs tą truputį 
prie savo sutaupytų skatikų, įsisteigė ūkį, 
rflL’sinuomuojęs plotelį žemės. . .

tvarkymu ir Žymantams atiteko jo ūkio 
trečdalis, kuriame jie ir įsikūrė. Tai buvo 
pirmas jų nuosavas žemės sklypas. Čia be
gyvendama Žymantienė ii’ “atrado pati sa
ve”, pastebėjo, kad ji gali rašyti. Jų kai
myno Višinskio sūnaus Povilo (kuris tuomet 
lankė Šiaulių gimnaziją) paskatinta, 1894 
m. ji parašė pirmąjį savo apsakymą “Pirš
lybos”, kurį lietuvių kalbininkas Jonas Jab
lonskis ištaisė ir pavadino “Rudens vaka
ras”. Jablonskis Žymantienei davė ir slapy
vardį—Žemaitė, kuriuo ji pasirašinėjo visą 
savo gyvenimą, šis pirmas jos kūrinys til
po tų metų “Tikrajame Lietuvos ūkininkų 
kalendoriuje”, kai žemaitei buvo 49 metai

psl. 3

Taika tik žodžiais
Spalio 4 dieną, tai yra 

Popiežiaus Povilo VI-ojo 
vizito dieną JAV, žodis 
taika skambėjo be pertrau
kos visą dieną. Jis skambėjo 
ne tik popiežiaus kalbose, 
bet nemažai jį kartojo ir 
mūsų prezidentas Jobnso- 
nas. Kiek tame žodyje bu
vo nuoširdumo — s u n k u 
įspėti. Daugiau, rodos, to 
girdėjosi popiežiaus kalbo
se, nes kaip tik tą dieną 
mūsų karinės jėgos Viet
name žiauriai puolė ir žudė 
ne tik vadinamus partiza-
nūs, bet ir civilinius gyven
tojus. Ta pati padėtis tę
sėsi ir sekamomis dienomis. 
Pasirodo, kaip tas gražus 
žodis taika nesiderina su 
darbais. Šios šalies komer-

pavyktų karą nutęsti, tai 
prezidentinių rinkimų lai
mėjimai jiems būtų užtik
rinti. Jiems reikės tik ras-j 
ti kandidatą, kuris pažadė
tų, jei bus išrinktas, baigti 
Vietname karą, o amerikie- i 
čių mases, kurioms tas ka- į 
ras įkyrėjo iki gyvo kaulo, 
nepaisytų partinių rubežių 
ir balsuotų už tą, kuris to
kius pažadus duotų.

Reikia neužmiršti, kad 
Eisenhoweris irgi tokiu bū
du prezidentinius rinkimus 
laimėjo. Jis pažadėjo, jei
gu bus išrinktas, tuoj ka
rą Korėjoje baigti, ir tuo 
pažadu laimėjo. Kaip ži- 

Eisenhoweris, kaip
generolas, gali būti ir labai 
geras, bet prezidento vie
tai, kaip ir tų laikų spauda 
pastebėjo, nebuvo tinka
mas, o su karą baigti pa
žadu rinkimus laimėjo.

Jei tik demokratai laiku 
neapsižiūrės, tai ta pati is
torija pasikartos.

J. žebrys

; noma,

Puiki ir įspūdinga buvo 
Lit. Draugijos konferencija

R Didžiausia bėda — reikia anksti keltis. 
Dvare (pas tėvus) miegojau iki septynių, 
kartais dar vėliau. Čia vėliausiai reikia ket
virtą keltis. Širdis dreba iš lovos išlipus, 
net karves melždama imu snausti. Nusipir
kom žąsų su žąseliais—tie cypia, reikia 
anksti išleisti. Paršeliai žviegia. O pusry
tis kaisti. Dargi sugalvoti reikia, ką virti: 
nei bulvių, nei batvinių, nei kopūstų — tik 
miltai, kruopai, lašinių galelis ir pienas. 
Kruopai, košė, putra—visas valgis. Tenka 
duoną kepti—išminkyti sunku. Nešk mal
kas, kurk krosnį; nežinau karščio — duona 
čia sudegusi, čia nedakepusi. Vyras rauko
si. Virti taip pat—ir be druskos, ir persū
dyta, ir prisvilusi. Pieną subaltinu j kruo
pas, putrą, surūgusį su valgom: nė sviesto 
krisleliui grietinės negaliu sutausoti. Kar
vės pieno mažai duoda, ganyklos prastos, o 
namie—nėra kuo pašerti. Paršeliai sublo
go—nėra grūdų, miltai reikia duonai tauso
ti. Kiaulėms reikia žoles rinkti patvoriais 
—dilgėlės rankas ėda. Reikia kapoti žoles 
—rankos pavargsta; vanduo iš šulinio neš- 

. Troba be grindų, šluojant pridulka, 
lyg malūne. Langai apiburbėję, negalima 
nė nugramdyti. Susidėvi baltiniai, reikia 
skalbti... Darbas darbą veja, nenusimanau, 
už ko pirma griebtis. . .

Per visą pavasarį lakstau liežuvį išleidu
si, per dieną nuo darbų taip pavargstu, jog 
kojų nebepavelku. Še tau ir mano pasišven
timas! Kokia čia kam arba man nuada? 
Atsakymas—tik ašaros. O ir tas reikia slėp
ti, nes pamatęs vyras pyksta.. . Be to, die
vulis toks geras—laimina ir laimina: kas 
dveji ar pusantri metai mažiukas ar mažiu
kė užkrinta. Kiekvienas mano ašaromis 
sutinkamas.”

Taigi vargo pakako! Ir taip bevargdami 
Žymantai bastėsi per 19 metų iš vietos į vie
tą, kol jų penki vaikai paaugo: vienur že
mę nuomojo, kitur iš pusės dirbo. 1884 m. 
kviečiami nuvyko į Ušnėnus, prie Užvenčio 
miestelio. Ten Žymanto brolis turėjo ūkį, 

?A>urį Žymantai šešis metus dirbo iš pusės, 
t. y. gale metų atiduodavo savininkui pusę 
visa ko, kas tik uždirbta: grūdų, gyvulių, 
maisto, etc. O kai brolis mirė, tai teismo pa*

amžiaus. Iš to matome, jog žemaitė rašyti 
pradėjo gana vėlai. Nuo tada žemaitė, Vi
šinskio ir kitų inteligentų skaitoma, rašė vie
ną kūrinį po kito, nes medžiagos toli ieško
ti nereikėjo: jos buvo pilnas gyvenimas, jos 
pačios išgyventas.

Negalima sakyti, kad žemaitė buvo “be
mokslė”, kaip kai kurie teigia. Tiesa, ji jokios 
oficialios mokyklos nebaigė, jokios mokslo 
šakos neišėjo, jokio stažo neįsigijo. Ji pras
tai rašė lietuviškai, bet ji buvo plačiai ap
siskaičiusi moteris, ypatingai lenkų kalba 
ji buvo skaičiusi labai daug knygų. Pirmiau
sia ją mokė tėvas namieje lenkiškai ir ru
siškai skaityti, o davatka teta vokiškai. Vė
liau tris metus ji mokėsi jos pusseserės ve
damoje mokykloje Pašėmio (Šėmių) dvare, 
kur buvo ir gera biblioteka. Vėliau jai kny
gų parūpindavo minėtasis Povilas Višinskis, 
dr. Stasys Matulaitis, studentas Petras Avi
žonis, rašytoja ir visuomenininke Gabrielė 
Petkevičaitė, pasirašinėjusi po ‘savo raštais 
slapyvardžiu Bitė, su kuria žemaitė artimai 
susidraugavo ir net tris pjeses bendrai abi 
parašė. Be to, žemaitė ilgokai gyveno d-ro 
Jono Petkevičiaus Puziniškio dvare ir Vla
do Putvinskio Pavėžupio dvare, kuriuose 
buvo gausios bibliotekos, kuriomis ji naudo
josi. Ją mokė rašyti Jonas Jablonskis, Pet
ras Leonas, Antanas Vileišis ir kiti, žemai
tei buvo gerai pažįstami tokie klasikai ra
šytojai, kaip poetas Adomas Mickevičius, 
N. Gogolis, B. Ožeškova, M. Konopnickienė, 
M. Radzevičiūtė, Šekspyras, Moljeras, Mo
pasanas, Kraševskis, Malčevskis ir kiti.

žemaitės lietuvių kalba buvo graži, žo
dinga, sklandi, liaudiška, nors ir tarmiška, 
žemaitiška. Sunkiau jai buvo su rašyba. 
Jos raštus pradžioje perrašinėdavo P. Vi
šinskis ir, jo įprašyta, kita Joniškėlyje gy
venanti rašytoja, Marija Pečkauskaitė, ku
ri savo raštus pasirašinėdavo slapyvardžiu 
Šatrijos Ragana. Jos raštus redaguodavo 
ir spaudai paruošdavo pats J. Jablonskis. 
Atsidėkodama P. Višinskiu! už jo triūsą, 
žemaitė 1897 m. parašė vaizdelį “Prie už
vertos langinės”, kuriame aprašė jo vargin
gą gyvenimą, kai jį, atsisakiusį eiti į kuni
gus, tėvai nustojo šelpę.

Pirmuosius savo raštus žemaitė spausdino 
nelegaliai Prūsijoj ėjusiuose demokratų 
“Varpe” ir “Ūkininke”. Lietuviams 1904 m. 
atgavus spaudą, ji bendradarbiavo kairiųjų 
liaudininkų spaudoje, o po 1905 metų revo
liucijos— ir socialdemokratų leidiniuose. 
Ideologiniai žemaitė stovėjo arčiausiai libe
ral ų-pazity vistų, kurie skelbė, jog visos lie
tuvių nelaimės baigsis, kai tik Lietuva išsi
laisvins iš Rusijos caro priespaudos. Jie nai
viai skelbė visų lietuvių vienybę, o klasių 
ir klasių kovos jie nematė. Vėliau, to meto 
socialistų mokymo dėka, kai pati 'lietuvių 
tauta pradėjo diferencijuotis į klases; kai 
buvo aišku, kad tos pačios tautos interesai 
nevienodi; kad yra ir tos pačios tautos vi
duje išnaudotojai ir išnaudojamieji—žemai
tė irgi pradėjo į gyvenimą žiūrėti kitaip, ji 
pakairėjo.

Pradžioje žemaitės kūryba lietė daugiau
sia santykius tarp dvaro ir valstiečių-ūki- 
ninkų, kuriuos dvaras skriaudė: kova ėjo 
dėl ganyklų, pievų, naudojimosi mišku, dėl 
ežių bei činšų ir mokesčių (“Prie dvaro”). 
Vėliau ji savo raštuose nagrinėjo dvaro ir 
dvarokų, buvusių baudžiauninkų reikalus. 
O dar paskiau ji pamatė, kad yra didelis 
skirtumas tarp lietuvio ūkininko ir jo sam
domų bernų bei mergų gyvenimo, kad pir
mieji antruosius skriaudžia, išnaudoja.

{Bus daugiauį

cinė spauda ne kartą yra 
pažymėjusi, kad. JAV yra 
“priverstos” tęsti Vietname 
karą iki laimėjimo, nes' 
priešingai jų prestižas nu-1 

i pultų.
Bet atidžiau tėmijant, 

atrodo kaip tik priešingai: 
į juo ilgiau šis karas bus tę- 
; siamas, tuo žemiau puls 
! Amerikos prestižas. Jau ir 
I dabar paprastų piliečių ma- 
' sese mūsų prezidento pres
tižas stovi žemiau, palygi
nus jį, koks buvo laike rin- 

. kimų ir tuoj po rinkimų, 
; nes visa karo našta ii* karą 
lydinčios širdgėlos puola 
ant minimu masių pečių.

Prezidentas sako, kad jis 
prižadėjęs Pietų Vietnamo 
valdžiai teikti pagalbą, to
dėl ir turi tą pažadą išpil
dyti. Dąleiskime, kad toks 
pažadas ir būtų buvęs, bet 
tos valdžios ten jau nė kva
po neliko. Valdžios ten 
keitėsi kelis kartus, tai ko
kią vertę turi tie pažadai, 
užėmus valdžios vairą ki
tiems?. .

Matyt, karo plėtimui prie
žastys yra visai kitos, prie 
kurių, kaip matome, žymiai 
prisideda ir republikonai. 
Jų tarpe nėra nė vieno, ku
ris būtų pareiškęs mintį 
prieš karą, pradedant Ei- 
senhaweriu ir baigiant 
Goldwateriu. Jie visi, kaip 
susitarę, užgiria karo tę
simą ir prie kiekvienos 
progos siūlosi su rekomen
dacijomis. Nixonas net tris 
kartus buvo nuvykęs į Viet
namą, o sugrįžęs davė viso
kių pasiūlymų karui plėsti. 
Jis net patarė nesivaržyti, 
jei būtų reikalas, ir atomi
nį ginklą paavrtoti.

Prezidentas Johnsonas ir 
kiti apdairesni demokratai, 
rodos, turėtų numatyti res
publikonų toli siekiančius 
kėslus. Jų siekimai yra, 
kad karas tęstųsi iki prezi
dentinių rinkimų. Jei jiems

Bethlehem, Pa.
Lietuviškas priežodis sa

ko: “neperšokęs per upelį 
nesakyk oppopa”. Dalykas 
štai kame: 12 dieną rugsė
jo važiuodami namo iš pik
niko pas Čiurlius, Pattem- 
burg, N. J., d. Leonas Til
vikas su pakilusiu ūpu sako: 
“Ivanai, neužmiršk 9 dieną 
spalio aš atvažiuosiu pasi
imti tave ir nuvažiuosime į 
Ozone Park, N. Y., i Lite
ratūros Draugijos konfe
renciją”.

Sakau, labai dėkui, mie
las drauge, aš visuomet bū
siu pasiruošęs. Ir štai va 
nelaimė. -7-tą dieną spalio 
atvažiavo drg. Tilvikas su
krėstas nelaimės ir tarė: — 
Negalėsime važiuoti konfe- 
rencijon, mano sūnaus žmo
na susirgo; jųjų sūnus,ma
no anūkas, išsiųstas į Viet
namą ginti darbo liaudies 
priešus. Jam būtų paskuti
niai metai armijoje.

L. Tilvikas labai susirūpi
nės. Buvo manoma, kad rei
kės operuot, dabar tūlas 
daktaras sakė, bandys su 

i vaistais atidaryti kvapą per 
nosį. Jei nepavyks, tada tu
rės operuoti.

L. Tilvikas renka sveikini
mus LLD apšvietos reika
lams. Jis pats paskelbs pa
sveikinimus.

Mrs. Dorothy Tilvick guli 
Warren Hospital, Phillips
burg, N. J.

Frank Zavis

Liet. Literatūros Draugi-. 
jos konferencija, įvykusi j 
spalio 9-10 dienomis, nors i 
pirmą dieną buvo ne taip 
skaitlinga dalyviais, bet ji 
buvo entuziastiška. Ypa
tingai dalyvių entuziazmas 
pakilo po išduotų valdybos 
raportų, nes visi raportai 
buvo džiuginantys.

Dalyvių prakilni dvasia, 
jų sąmoningumas ir drau
giškumas tęsėsi per visą 
suvažiavimą. Pagal išduo
tus delegatų raportus iš ko
lonijų, pasirodė, kad nors 
tam tikrose vietose veiki
mas dėl senesnio amžiaus 
sumažėjo, bet veikiama pa
gal aplinkybes.

Delegatų diskusijos or- 
ganizac i n i a i s klausimais 
parodė jų aukštą išsilavini- j 
mą, jų sąmoningumą ir pa-1 
sišventimą veikimui, kad 
garbinga Literatūros Drau
gija bujotų ir ilgai gyvuo
tų. Turint mintyje, kad 
daugelis delegatų senoje tė-

neturėjo progos mokyklose 
trinti suolus, šiandien, kada 
jie kalba arba svarsto or- 
vynėje, prie caro valdžios, 
ganizacijos reikalus, neat
silieka nuo tų, kurie išėję 
mokslus.

Tai džiuginantis pasi
reiškimas, kuriuo mes, pa
žangūs Amerikos lietuviai, 
galime didžiuotis. Kaip at
sirado tokia pažanga ir 
toks aukštas pakilimas 
tarp bemokslių lietuvių?

Tai dėka mūsų garbingos 
Literatūros Draugijos ir 
laikraščiu “Laisvės” ir 
“Vilnies.” Kaip mūsų gar
binga Draugija negalėtų 
gyvuoti be mūsų spaudos, 
lygiai taip ir mūsų spauda 
negalėtų gyvuoti be Drau
gijos.

Visi širdingi konferenci
jai sveikinimai ir prisiųstos 
dovanos nuo. organizacijų 
ir pavienių rodo, kad mū
sų saulėleidis dar toli.

J. A. Bekampis

MIAMI. FLA.
Aplankiau St. Petersburg 

draugus
Susirašinėdamas su savo 

draugais iš Conn, valstijos, 
kurie St. Petersburge apsi
gyvenę, sužinojau, kad ten 
9-tą spalio ruošiama links
ma sueiga. Mudu su žmona 
ten ir nuvykome.

Apsistojome pas draugus 
Vic. ir Eva Valey. Atilsėję, 
atlankėme Kazį ir Tęsę Šo- 
lūnus, kurie ne per seniai 
grįžo iš Conn., kur jie minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
penkiasdešimtmetį.

Važiuojame į banketą. 
Valgius gaspadinės atsiveža 
namuose pagamintus. Neuž
ilgo visi stalai svečių tampa 

'(užimti. Baigiant valgyti, V. 
J. Valey pirmininkaujant, 
atsidaro programa, kurią 
išpildo LLD 45-tos kuopos 
dailės grupe po vadovyste 
Adelės Pakalniškienės.

Sudainuoja keletą dainelių 
gražiai. Grupė turi gerų 
balsų, ir Adelė gabi moky
toja, choro tvarkytoja ir 
vado vau to ja.'

Choras nėra atskira gru
pė, ji tvarkosi bendrai su L. 
L.D. 45-ta kuopa, kas yra 
pagirtina. Užsibaigus pro
gramai ir pastūmus stalus 
į pasienį, prie gyvos ir re
kordinės muzikos sukosi 
“jaunuoliai”. Ir iš tikrųjų, 
matant tokią linksmą suei
gą, nors sąnariai jau kaip 
švininiai, jautiesi kaip jau
nuolis.

Sekmadienio rytas. Eva 
važiuoja užbaigti banketo 
rokundas. Viktoras barški
na rašoma mašinėle į “Lais
vę.” Grįžta ir Eva, ir pasi
giria, kad banketas davė 
pelno šimtinę su kaupu.

Pietūs pas Kazį ir Tęsę 
Šolūnus. Pietaujam visi 
Conn, draugai: Juozas ir 
Helen Šolūnai, Vic ir Eva 
Valey, Jerry ir Suzė Šukai- 
čiai, ir Kazys, o Tęsė neša 
kugelį ant stalo. Kalbamės 
ir juokaujam apie mūsų 
praeities veiklą Conn, ir 
apylinkės valstijose. Na, o 
čia mes suvažiavę gyventi 
savo amžiaus rudens die
nas, visvien tęsiame savo 
jaunystėje pradėtus darbus.

Po pietų nuvažiavome at
lankyti velionio Prano Pa
kalniškio vietelę. Ten rado
me suvažiavusius dailės 
grupę, kur Adelė davė jiems 
pamokas. Graži vietelė. Gai
la, kad’ jis ją turėjo taip 
anksti palikti.

Šis atsilankymas St. Pe
tersburge ilgai pasiliks ma
no atminty. Aš tiek daug 
turėjau draugiškų pasikal- 

Ibėjimų, ir susitikimų su 
draugais, su kuriais jau 
daug metų nesimačiau.

Jeronimas

Ieva ir Rojus Mizarai prie paminklinio akmens Julijai Žymantienei-Žemaitei Ušnė
nų kaime Kelmės rajone, kur rašytoja. Žmaitė gyveno ir rašė. Čia pat yra Povilo 
Višinskio muziejus.

Chester, Pa.
Vajaus reikalu

“Laisvės” vajus jau pra
sidėjo. Chesterio apylinkėje 
vajininkais esame P. Šla
jus ir aš.

Kurių prenumeratos iš
sibaigė, praneškite telefo- 
aplankyti jus jūsų namuose 
ir atnaujinti prenumeratą. 
Mano telefonas: TR. 4-9266.

A. Lipčius

DU MEDVILNĖS 
DERLIAI

Kinijos Liaudies Respub
likoje, Fudzianio provinci
joje, atliktas bandymas su 
medvilne, siekiant iš tų pa
čių krūmų nuimti du der
lius. Medvilnė buvo paso
dinta didesniame kaip 200 
mu (1 mu — 0.07 ha.) plo
te. Pirmąjį medvilnės der
lių pavyko nuimti rugpjū
čio mėnesį. Paskui krūmai 
buvo nugenėti. Ant jų me
tų pabaigoje išaugo naujas 
medvilnės derlius.
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Sukako 50 metų, kai viena 
iš žinomiausių pažangiųjų 
JAV lietuvių visuomeninių

f

Literatūros Draugija--šviesos žibintas Apelsinų ateitis
Italijos moRsiininko dale- 5 

taro Rovesčio tvirtinimu, 
apelsinai artimiausioje at
eityje medicinoje ir kos
metikoje vaidins labai svar
bų vaidmenį.

Žmonės, nežinodami visų 
šio vaisiaus vertybių, su
valgę apelsiną, išmeta tai, 
kas jame yra vertingiausio, 
—žievę. O kaip tik žievėje 
yra pomerančių aliejaus, į 
kurį įeina nuostabaus vei
kimo cheminiai junginiai. 
Turėdamas greitą bakteri
nį veikimą, aliejus gali būti 
panaudojamas kaip dezin
fekcinė ir profilaktinė 
priemonė prieš daugelį ligų.

-------------------X
Washingtonas. — Pelitu 

gonas daro spaudimą, kad 
NATO sąjungoje suorga
nizavus specialų atominių 
ginklų komitetą.

laikotarpiais, tačiau draugi
ja niekad nebuvo vien tik 
socialinių audrų stebėtoja, 
ji visada tarė savo žodį, 
stengdamasi, kaip galėda
ma, suteikti moralinę arba 
materialinę paramą tiems, 
kuriems ji buvo reikalinga.

Draugijos veikloje pasižy
mėjo eilė mums žinomų ir 
mažiau žinomų pažangių 
veikėjų.

Minint šios draugijos gar
bingą 50 metų jubiliejinę 
sukaktį, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės linki šiia 
draugijai, jos vadovams ir 
nariams ilgų kūrybingų me
tų ir gero kloties taip svar
biame jų kultūros-švietimo 
darbe. Tegul ši draugija dar 
daug, daug metų šviečia 
kaip negęstantis “proletari
nės šviesos žibintas!”

L. Petkevičienė 
Vilnius

prieš buržuazinių naciona
listų, pabėgusių į Ameriką 
nuo liaudies teisingumo, 
įvairias provokacijas ir 
“Lietuvos vadavimo” kom
binacijas, o šie savo ruožtu 
stengėsi apšmeižti draugiją.

Didelis laimėjimas
Fašistų skundų pagrindu 

JAV prokuroras H. Brou- 
nelis 1954 m. sausio 22 d. 
įtraukė ALDLD į “subver- 
syvių” (t. y. į griaunančių) 
organizacijų sąrašą, reika
laudamas iš organizacijos, 
kad ji užsiregistruotų, kaip 
“svetimos valstybės agentū
ra”. ALDLD ryžosi kovoti 
už savo teises prieš represi
jos aktą. Buvo kreiptasi į 
teismus, išleista nemaža lė- 

| šų byloms. ALDLD kreipė
si į Aukščiausiąjį teismą dėl 
neteisėtų veiksmų prieš ją. 
Tada H. Brounelis, išsigan
dęs, kad gali bylą pralaimė
ti, 1957 m. spalio 4 d. pa
skelbė atšaukiąs savo anks
tyvesnįjį kaltinimą.

Taip ALDLD išėjo laimė
toja iš šios gana nelygios 
kovos. Jai padėjo laimėti ir 
kitos Amerikos darbo žmo
nių demokratinės organiza
cijos, jų solidarumas ginant 
savo reikalus.

ALDLD niekad nebuvo 
sulaužiusi savo ištikimybės 
Amerikai ir jos demokrati
niams principams, nors ji 
niekada nebuvo abejinga 
politinei ir ekonominei Ame
rikos darbo žmonių kovai, 
nebuvo abejinga negrų dis
kriminacijai ir kitiems de
mokratijos laužymo princi
pams. O smerkti draugiją 
už tai, kad ji visada liūdėjo 
arba džiaugėsi dėl savo tė
vynės Tarybų Lietuvos ne
sėkmių ir laimėjimų, nebu
vo jokio pagrindo.

Linkime jai sėkmės
1964 m. liepos 4 d. Niu

jorke įvykusiame X-tame 
draugijos suvažiavime pri
imtoje rezoliucijoje dar kar
tą buvo pažymėta, kad ši 
draugija smerkė ir smerkia 
nuodingą propagandą prieš 
Tarybų Lietuvą, kurią veda 
klerikalinė, smetoninė ir so
cialdemokratinė spauda. 
Ypač draugija pasmerkė 
tuos Tarybų Lietuvos prie
šus, kurie visokiomis prie
monėmis stengiasi reikalau
ti iš JAV vyriausybės, kad 
ji aktyviai pradėtų kištis į 
Lietuvos vidaus reikalus, 
siekiant sugrąžinti kapita
listų, dvarininkų ir kunigų 
viešpatavimą. (“Šviesa”, 19- 
64, Nr. 4, p. 103).

A. Bimba, kūlbėtamas šia
me suvažiavime, pažymėjo, 
kad draugija per 50 savo 
gyvavimo metų pergyveno 
du pasaulinius karus, kelias 
ekonomines krizes darbinin
kų revoliucinių kovų ban
gas ir reakcijos siautėjimus 

Ji visada griežtai pasisakė palmerizmo ir makartizmo

persekiodavo pažangų judė
jimą, ALDLD kuopos buvo 
priverstos veikti slaptai ar
ba pusiau slaptai. Taip bu
vo Brazilijoje, Argentinoje.

ALDLD populiarumą pa
tvirtino laiškai, rašyti lietu
vių iš įvairių pasaulio kam
pelių, prašant ^atsiųsti kny
gų, žurnalų, laikraščių. To
kius laiškus ALDLD gauda
vo iš Liuksemburgo, Škoti
jos, Prancūzijos ir kitur.

Viename lietuvių darbi
ninkų laiške iš Prancūzijos 
buvo rašoma, kad kol jie ne
priklausė prie ALDLD ir 
rieskaitė knygų, žurnalų, jie 
negalėjo suprasti daugelio 
visuomeninių problemų ir i 
vykstančių darbininkų kla
sės revoliucinės kovos reiš
kinių. Prancūzijos lietuviai 
darbininkai dėkojo JAV lie
tuviams ir jų draugijai, ku
ri jiems suteikė taip daug 
žinių, pakėlė jų klasinį są
moningumą ir politinį idėji
nį lygį.

Lietuva ir literatūros 
Draugija

ALDLD savo veikloje la
bai daug dėmesio skyrė Lie
tuvos problemoms. Ji jaut- 

!e riai atsiliepė į kiekvieną į- 

ir Tarybų Sąjungoje gyvenam ar Istorinį įvykį

organizacijų Amerikos Lie-1 išmokstamos atmintinai. 
j ■- , Kada 1917 m. JAV įsivėlė į

karą ir armijon buvo pa
šaukti tūkstančiai naujų ka
reivių, tai lietuviai, išvykda
mi kariuomenėn, vežėsi šią 
knygą, kuri, pasak vieno 
buvusio kareivio, šimtą kar
tų buvo brangesnė už mal
daknygę, nes ji skatino ne
pasiduoti ir stiprino antika
rinę dvasią.

I-sis LDLD suvažiavimas 
įvyko 1919 m. rudenį, kuria
me dalyvavo 63 delegatai, 
atstovaudami 4 tūkstančius 
narių.
Reakcijos siautėjimo laikai 

1920-tieji metai buvo la
bai sunkūs visam JAV lie
tuvių pažangiajam judėji
mui. 1919 m. pabaigoje ir 
1920 m. pradžioje visoje A- 
merikoje prasidėjo žiau
riausia reakcija, nukreipta 
prieš pažangias-demokrati- 
nes Amerikos darbo žmonių 
organizacijas. Pažangūs 
darbininkai buvo kišami į 
kalėjimus, išsiunčiami iš 
JAV, šalinami iš darbo' ir 
t.t. Visoms šioms gaudy
nėms vadovavo Valstybės 
prokuroras M. Taimeris.

1920-1923 m. Palmerio re- Lietuvoje, 
akcijos metais draugija ne- spausdino 
išvengė represijų, kaip i “ 
kitos pažangios-demokrati- tieji lietuviai fašizmo vieš- darybų valdžią' Lietuvoje

tuvių darbininkų literatūros 
draugija (ALDLD) priėmė 
savo pirmąją konstituciją. 
Šiais metais ši organizacija 
pažymi garbingą savo 50-ies 
metų jubiliejinę sukaktį. 
Pažangūs draugai JAV šią 
organizaciją vadina “prole
tarinės šviesos žibintu”, nes 
ji nuo pat savo susikūrimo 
dienos stengėsi skleisti gai
vinančią šviesą JAV lietu-1 
vių išeivijos tarpe, leisdama 
knygas, platindama marks
istinę literatūrą, auklėdama 
darbininkus proletarinio in
ternacionalizmo principų 
dvasia.

ALDLD gimė ir vystėsi 
labai svarbiu pažangiųjų 
JAV lietuvių politinio bren
dimo etapu — pirmojo pa
saulinio karo laikotarpyje, 
kada pažangusis judėjimas 

ustatė sau revoliucines 
gaires, kurioms jis pasiliko 
ištikimas iki pat šių dienų.

Jau nuo seno JAV pažan
gieji lietuviai brandino min
tį apie kultūrinę—švietimo 
organizaciją, kuri rūpintųsi 
marksistinės literatūros lei
dimu. Šią idėją pasiryžo 
įgyvendinti L. Prūseika, ku
ris su grupe draugų 1915 m. 
rugpjūčio mėn. 10 d. Brukli
ne, “Laisvės” redakcijoje, 
įkūrė pirmąją knygų leidi
mo kuopą, kuri pasivadino 
Lietuvių darbininkų litera
tūros draugija. L. Prūsei
ka, būdamas geru organiza
torium, mokėdamas ben
drauti su žmonėmis, greitai 
išpopuliarino šios organiza
cijos vardą. Lietuvių kolo-

Kartu su kitomis veikian
čiomis demokratinėmis pa
žangiosiomis darbininkų or
ganizacijomis ALDLD ko
vojo už socialinio draudimo 
įstatymo įvedimą JAV. AL
DLD nemažą indėlį įnešė 
organizuojant JAV lietuvių 
išeivijos tarpe bendrą fron
tą kovai prieš fašizmą ir 
naujo karo grėsmę, ginant 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo Lenkijos imperialistų ir 
Vokietijos fašistų pasikėsi
nimų. Nuoširdžiausiai buvo 
ginami Lietuvos antifašisti- 
niai-politiniai kaliniai.

žurnalo “šviesos” 
pasirodymas

1934 m. pradžioje ALDLD 
išleido politikos, mokslo, 
meno ir literatūros žurnalo 
“Šviesos” I-jį numerį. Šis 
trimėnesinis žurnalas grei
tai tapo demokratinės lietu
vių srovės beveik vieninte
liu leidiniu ne tik JAV, bet 
ir už jos ribų, nes šiame 
žurnale galėjo spausdinti 
savo kūrinius Lietuvos pa
žangieji rašytojai, neturėju
sieji galimybės dėl cenzūros 

i spausdinti savo kurinius
šiame žurnale
savo darbus ir. vykusį jos gyvenime posūkį

L Atkūrus

nes Amerikos darbo žmonių patavimo Lietuvoje metais, 494g ALDLD džiaugs- 
oragnizacijos. Nemažai AL- ir Didžiojo Tėvynės karo mįngai sutiko šiuos svarbius 
DL^?arių buvo suimti, o metais. | pasikeitimus Lietuvos liau-
kiti išsiųsti iš JAV kaip ne-! “šviesos” žurnalas dau-|dies gyvenime. Tuometinis 

ALDLD Centro Komiteto 
pirmininkas P. Pakalniškis 
“šviesoje” rašė, kad Lietu
vos liaudžiai pradėjus sta
tyti tvirtus pamatus nau
jam gyvenimui, draugija 
džiaugiasi jos laimėjimais 
ir nori “pasigirti”, kiap ji

patikimi elementai. ALDLD gįau ^ajp gg metų vaidino 
pradžioje susikurusi. kaip organizatoriaus propagan- 
knygų leidimo draugija, pa- dįsto ir populiarintojo vaid- 
laipsniui tapo visuomenine menį> spausdindamas darbi- 
demokratine ’organizacija, nįnkų revoliucinės teorijos 

ir praktikos problemas na- 
’ 0 j taip pat straipsnius, kurie x x „

lietė literatūros, mokslo, at- ’ prisidėjo prie šių laimėjimų 
eizmo, istorijos, technikos, I pasiekimo, nes ilgai puose- 
medicinos klausimus. “Švie- i lėti troškimai išsipildė, ir 
soje” bendradarbiavo JAV “visiems laikams lietuvis iš- 
liejuvių pažangūs poetai ir.sivadavo iš po fašistinio 
rašytojai.

“Šviesos redaktoriumi nuo 
1936 metų buvo ir tebėra A. 
Bimba. Per trisdešimt metų 
šis žurnalas viso pasaulio 

, lietuviams buvo neišsemia
mu kovos už pažangą ir de
mokratiją šaltiniu.

Per 50 metų draugija iš
leido apie 73 knygas įvai
riais klausimais.

Ryšiai su lietuviais 
kituose kraštuose

ALDLD palaiko gana pla
čius ryšius su lietuviais, gy
venančiais už JAV ribų. 
Prieš II-jį pasaulinį karą 
draugija turėjo 200 su vir
šum kuopų, kurios jungė 
apie 7 tūkstančius narių. 
ALDLD kuopos buvo susi
kūrusios Argentinoje, Ka
nadoje, Brazilijoje. Škotijo-

nijose viena po kitos prade-,sugebančia teisingai orien- ___
jo kurtis ALDLD kuopos Bos- tuotis sudėtingiausiomis gy- ;gj*įnejančius straipsnius 
tnnD i Ui i Iciinnj) Ar- venimo aplinkybėmis, mo-ifni,^ cj-voincniiic! Vitone įsikūrė 2-ji kuopa, Ar- venimo aplinkybėmis, .... 
lingtone įsikūrė 3-ji kuopa, kančia nukreipti teisinga

Per vienus metus LDLD linkme JAV lietuvių darbo 
kuopų skaičius išaugo iki 
54, kurios turėjo 2 tūkstan
čiu nariu.

Pati LDLD kūrimosi pra-; gilindavo į kiekvieną gyve- 
džia buvo gana sunki, nes nimo iškeltą visuomeninį 
JAV Ii vių Socialistų Są-: reiškinį ar problemą, steng- 

 

jungbs vadovai labai skep-' damasi teisingai reaguoti, 
tiškai žiūrėjo į šios draugi-'nurodant JAV lietuvių išei- 
jos organizavimąsi, o kai < vijai teisingą politinę kryp- 
kurie iš jų net prieštaravo, tį. 
tokios draugijos sukūrimui, 
L. Prūseikos ir kitų tvirtas 
noras įkurti knygų leidimo | 
draugiją nugalėjo 
kliūtis.

Ji gimė audrose
LLD gimusi audringame 

pasaulio žmonijos laikotar
pyje, pasireiškė kaip darbo 
žmonių interesų gynėja, nes priemones. ALDLD kuopos 
ji palaikė ir rėmė tuos, ku
rie kovojo už tai, kad nė vie
nas “darbininkas nepakeltų 
rankos žudyti kitos šalies 
draugą darbininką” ir kad 
“tos rankos nebūtų pajudin- politiškai brendo, jų veikla 
tos kitų žmonių žudymo i darėsi žymiai įvairesnė. A. 
įrankiams ir kariniams L.D.L.D. kuopos organizavo Prancūzijoje^ Tose vals-

ALDLD tolimesnėje savo 
veikloje vis sąmoningiau įsi-

Visuose darbo ir kovų 
baruose

1926 m. gruodžio mėn. 17 
visas jd. Lietuvoje įvykus fašisti- 

į niam perversmui, ALDLD 
kartu su kitomis pažangio
mis organizacijomis pareiš
kė griežtą prieš fašistinės 
diktatūros įvedimą ir fašis
tų vykdomas represijos

įvairiose lietuvių kolonijose 
su gilia neapykanta pasmer
kė fašizmo piktadarybes 
Lietuvoje.

ALDLD kuopos vis labiau

reikmenims gaminti”. (A. 
Bimba. JAV darbininkų ju-
dėjimo istorija. V., 1963, p. 
351).

Antikarinė kova, vedama 
JAV Lietuvių socialistų są-1 
jungos kairiojo sparno, I-jo 
pasaulinio karo metais bu
vo gyvybiniu reikalu ir LD
LD. Jos pirmoji išleitoji 
kuyga buvo griežtai antika
rinė, tai V. K. Račkausko 
išversta į lietuvių kalbą 
Džordžo R. Kirpatriko “Ka
rė—ko dėlei?”, kuri pasiro
dė 1917 m. Filadelfijoje. Tai 
buvo nuoširdus ugningas 
antikarinis veikalas, skati
nantis nepasiduoti pesimiz
mui ir nenuilstamai kovoti 
kovą prieš karą.

Šioji knyga padarė didelį 
įspūdį daugumai JAV lietu
vių, ji buvo skaitoma po ke
lis kartus, knygos ištraukos

lietuviams darbininkams 
daugybę įvairaus turinio
paskaitų, diskusijų, statė 
pažangaus turinio sceninius 
veikalėlius, vedė ateistinį 
darbą, rėmė finansiniai dar
bininkų leidžiamus laikraš
čius .bei žurnalus, platino 
juos lietuvių išeivijos tarpe, 
taip pat padėjo darbinin
kams išlaikyti saųo svetai
nes, klubus, darbininkiškus 
chorus ir t.t.

ALDLD aktyviai įsijungė 
į paaštrėjusią 1929-1933 m. 
ekonominės krizės metais 
JAV darbo žmonių ekono- 
minę-politinę kovą. Buvo 
palaikomi darbininkų strei
kai, alkanųjų bedarbių žy
giai, padedama organizuoti 
bedarbius į Bedarbių tary
bas ir naujas gamybines 
profsąjungas (darbo, uni
jas).

tvbese, kur valdžios organai

jungo. Sugriautas Lietuvo
je fašistinis kalėjimas, ku
riame buvo užmūryta Lietu
vio laisvė, sąžinė ir garbė. 
Dabar lietuvis pradės naują 
gyvenimą. Dabar skaudžiau
siais akordais suskambės 
laisvoji lietuvio daina”. 
(“Šviesa”, 1940, Nr. 3, psl. 
86).

1941 m. birželio mėn. 22 
d. hitlerininkų gaujoms įsi
veržus j Tarybų Lietuvą ir 
prasidėjus Didžiajam Tėvy
nės karui, ALDLD nesvy
ruodama tapo Tarybų Są
jungos ir Tarybų Lietuvos 
gynėja ir rėmėja jos garbin
goje ir sunkioje kovoje su 
Vokietijos fašizmu.

Pergalingai pasibaigus 
Didžiajam Tėvynės karui, 
ALDLD kartu su visais pa
žangiaisiais lietuviais padė
jo Tarybų Lietuvai užgydy
ti karo padarytas žaizdas.

Vilnius. Tuberkuliozinė vaikų sanatorija “Vilnelė” garsi savo menine saviveikla. Čia 
matome saviveikininkų būrelį repeticijos metu. Dirigentas-mokytojas Algis Leškus.

LAISVES' VAJUSn 1

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA:

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $16. Au
kojo:

Frank Kaulakis ..................................................... $6.00
B. Gutkauskienė (Buzzards Bay) .................... 6.00
Po $1.00: Vera Stočkus, F. Maskevičius, Pranas Če-

reška ir W. Wondzell.

Nuo kitu gauta sekamai: Jr
ALDLD 10 kp. (per R. Merkį), Phila., Pa........ $50.0ft
A. ir B. Ramanauskai, Sellersville, Pa................. 50.00
ALDLD 85 kp. (per M. Kazlauskienę),

Haverhill, Mass............................................ 48.00
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y..................... 26.00
V. J. Valley (tilpo koresp.), St. Petersburg, Fla. 15.50 
K. Zambusevičiai, Reading, Pa. .......................... 15.00
Frank Jakštys,Ozone Park, N. Y....................... 15.00
Suzana Kazokytė, Frackville, Pa....................... 15.00
J. Wanagas, Catskill, N. Y.................................... 11.00
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va...................... 11.00
Frances Witkowsky, Ossining, N. Y......................11.00
Alex Raymond, Hartford, Conn. ........................  11.00
K. Genys, Scranton, Pa.......... . .......................... 10.00
Petronėlė Kruchka, Stillwater, Pa.....................  10.00
A. Gaškauskas, Huntington, N. Y....................... 10.00
Wm. Degutis, Albany, N. Y. ................................... 7.42
Veronica Wasiloski, Phiadelphia, Pa................... 7.00
Wm. Degutis, Albany, N. Y...........................  7.00
A. Kaladzinskas, Rumford, Me........................... 6.00
J. Patkus, New Haven, Conn............. ................  6Ato
B. P. Kirstukas, Chicago, Ill................ .............. 6.0C£
Julia Werner, Cleveland, Ohio .......................... 6.00
V. Valangevičius, Maspeth, N. Y............................. 5.00

-Juzė Šleivis, Methuen, Mass................................. 5.00
J. Kazlauskas, Ozone Park, N. Y......................... 5.00
M. Romikaitiene, Reading, Pa.................................. 5.00
B. Mikalajūnienė, Cleveland, Ohio.......................... 5.00
A. Žemaitis, Baltimore, Md................................... 5.00
A. R. Antanavičiai, Toronto, Canada................  5.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y...................   3.00
Chas. Dzevečka, Brick Township, N. J....................3.00
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y............................. 3.00
M. Kraujalis, Holmes, N. Y...................................... 3.00
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y........................ 3.00
J. Shopuk, E. Gary, Ind............................................3.00
Anna Norkus, Detroit, Mich................................. 2.00
M. Kalušis, W. Fitchburg, Mass........................... 2.00
J. Makulis, New Haven, Conn.................................. 2.00
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y................................  2.00

Po $1.00: P. Indrulienė, Scranton, Pa.; A. Ogent, P. 
Švelnikas, ir M. Urba,. Easton, Pa.; F. B e 1 s k i e n ė , 
Brooklyn, N. Y.; Nastė Yudikaitienė, Johnson CityCB
N. Y.; S. A1 i u k o n i e n ė , Paterson, N. J.; V. Alų? 
konis, South Boston, Mass.; J. Kreipavičius, McAdoo, 
Pa.; S. Gavran, Pittsburgh, Pa-.; John Andrus, 

’Miami, Fla.; Peter Tamošiūnas, Pittston, Pa.; Puodžiū
nas, Chicago, Ill.; P. Vaitekūnas, Hudson, Mass.; John 
Yorke, Hasbrouck Hts., N. J.; John Webra, Hot Springs, 
Ark.; S. Aliukonis, Paterson, N. J.; Mary Rinkus, Tho
maston, Conn.; J. Čepukaitis, Forestville, Conn.; F. Na- 
vardauskas, Philadelphia, Pa.; Briedis, B’klyn, N. Y.;
O. černevičienė, Maspeth, N. Y.; A. Linkus, Central Is
lip, N. Y.; V. Gustaitis, Phila., Pa.; R. Sherelis, Ro
chester, N. Y.

Tai graži vajaus pradžia. Kaip žinote, mūsų kvota 
1966 metų fondui sukelti yra $5,000. Dąbar gauta: 
$431.92. Dar reikia $4,568.08.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiš
kų, kurie bus vėliau paskelbti. Leiskite tarti visiems^ 
vajininkams: sėkmės jūsų vajaus darbe ir kad gautu-^j^ 
mėt gerą skaičių naujų skaitytojų!

“Laisvės Administracija
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z Bridgeport, Conn.
LDS 35 metų atžymėji- 

mą ruošia vietinė LDS 74 
kuopa koncerto ir pietų 
forma. Tai bus sekmadie
nį, spalio 24, 1 v., Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos sa
lėje, 407 Lafayette Street, 
Bridgeporte.

Dainų programą atliks 
Hartfordo Laisvės choras, 
vadovaujamas Wilma Hol
lis, kuris visuomet gerai 
pasirodo, o pietus ruošia 
mūsų geriausios gaspadi- 
nės, kurios visuomet pasi
žymi puikiais patiekalais.

Be to, bus pateiktas pra
nešimas apie LDS 35 metų 
veiklą — kiek gero per tą 
fcikotarpį LDS atliko. Ti
kimasi, kad LDS Centras 
bus atstovaujamas, taipgi 
tikimasi svečių iš arti ir 
toli. Patartina būti laiku.'

Apie darbus
Vietinė anglų spauda tu

ri daug skelbimų dėl darbų, 
bet ieško tik patyrusių 
(skilled) darbininkų. Ne
patyrusiam sunk u gauti 
darbą. Kai kurios “šapos” 
dirba net po 3 pakaitas.

•

Bušų vairuotojai rengia
si streikui, jeigu Connecti
cut Light and Power Co. 
jų reikalavimų nepatenkins.

Todėl važinėjantys busais 
(o jų yra daug) turės rasti 
kitas priemones savo rei
kalams atlikti, o tai bus ga
na sunku.

Ligoniai
Juozas Jasiūnas jau ke

lintas mėnuo randasi Hill
side ligoninėj. Mrs. Vace- 
vičienė randasi Bridgeport 
Hospitaly.

Prieš kiek laiko mirė A- 
| melia Miller, buvusi LDS 
74 kuopos ir LLD 63 kuo
pos narė. Mirė nuo širdies 
smūgio.

Ligoniams linkiu sveika
tos, o Millerienės artimie
siems reiškiu širdingą už
uojautą.

J. J. Mockaitis

St. Petersburg, Fla
Dažnai vykdomose pra

mogose pasitaiko keletui, 
draugų ir draugių gimta
dieniai. Spalio 9 d. supuolė 
trims draugams: naujam 
LLD 45 kuopos nariui Wm. 
Stakėnui ir Jonui Šimėnui. 
Pastarojo žmonelė Petrė ta 
proga įteikė apšvietos rei
kalams $25. Didelis dėkui' 
Šimėnams už tokią auką, i

Iš pokalbių pasirodė, kad | 
Jonas Simėnass švenčia 88- 
ąjį gimtadienį. Tai gražus 
skaičius meteliu. Jis Lie- v

1

IŠLEISTA SENIAI PAGEIDAUJAMA KNYGA 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA
Past and Present

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

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

TURINYS
Part I: LITHUANIA’S PAST

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

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

The Uprising of 1863
9. Growth of Capitalism in Lithuania

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

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

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT 
t
**21. Industrial Development

22. Building Homes for the People
2.3. Agriculture

o[doaj oų; jo -fz
26. Education
27. Science
28. Books and Libraries
29. Literature
30. Culture in Lithuania Today
31. Trade Unions of Lithuania
32. Lithuania Today •
Nereikia jokios agitacijos, pats turinys pasako, 
kaip svarbi yra ši knyga ir reiaklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duodame dideles nuolaidas. 

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

į Užsakymus kartu su mokesčiu siųskite:
L A. L. D. L. D.
r

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

tuvių Literatūros Draugi
joje priklauso 50 metų. Ir 
Draugija švenčia savo 50- 
metų. Visiems sudainuota 
Happy birthday.

Dienos programoje, po il
gos pertraukos, Dainos my
lėtojų grupė, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei, labai 
vykusiai sudainavo keletą 
gražių dainų. Muzikantai 
A. Jocis ir Lillian Sykes 
sugrojo du gabalus.

Pažinonyje turėjome sve
čių iš Miamio — Jeronimą 
ir Suzaną Sukaičius. Pir
mininkas iškvietė Šukaitį 
tarti žodį. Jis kalbėjo apie 
savo kolonijos veiklą, išgy
rė mūsiškę dainininkų gru
pę. ir kvietė dalyvauti jų 
LLD 75 kuopos rengiama
me bazare, kuris būsiąs 
įvairus ir jau šį mėnesį.

Šukaičiai apsilankė pas 
savuosius draugus, tuojau 
išvyko namo, nes ten dar
bai laukė jų.

Spalio 23 d. vietos LLD 
kuopa duos pietus su įvai
ria p r o g r a m a prisimini
mui mirusiųjų draugų An
tano ir Marcelės Gailiūnų 
pirmųjų mirties metinių. 
Draugė A. Pakalniškienė 
treiniruoja Dainos mylėto
jų grupę tam įvykiui sudai
nuoti vieną kitą parinktą 
dainelę. Prieš mirtį Gai- 
liūnai apšvietai yra palikę 
tris šimtus dolerių.

Pažmonys atsibus salėje 
314—15th Ave. So. Pietūs 
bus duoti 12 vai. Tikimės 
sulaukti daug žmonių šia
me nepaprastame pažmony- 
je. Vikutis

DALIJA NOBELIO 
PRIZUS

Stockholmas. — Komite
tas jau skirsto Nobelio do
vanas pasaulyje įžymiems 
asmenims. Pirimausia pri
zus gavo trys prancūzai 
mokslininkai — Frau c o i s 
Jacob, Andre L w o f f ir 
Jacques Manod.

Sakoma, kad iš literatų 
suteiks prizą tarybiniam 
rašytojui Michailui Šoloko- 
vui už jo'keturių tomų vei
kalą “Ramusis Donas.”

Paryžius. — Sacharoje 
Prancūzija bandė raketas. 
Nušovė virš 700 mylių.

Laiškas ii
Worcesterietis J. Jaskevi- 

čius gavo iš savo brolio Pet
ro laišką, pavaizduojantį jų 
giminių gyvenimą toje 
Dzūkijos dalyje, kur sodi
namas ir auginamas miš
kas.—Redakcija.

Spalio 5 d. ’65 
Brangus broli ir broliene.

Šiandien tik .ką grįžau iš 
kelionės po Marcin k o n i ų 
padangę. Išsire ogia u su 
čemodanu ir krepšiu saldai
niai vaikučiams.

Pirmiausia nuvaž i a v a u 
pas jos sesutę Elzbietą. Ap
sidžiaugiau jų tvarkingumu 
ir darbštumu. Visi kruta, 
dirba kaip tos avilio bite
lės, nešdamos viską į vieną 
vietą. Todėl ir pasidžiaugti 
yra kuo. Didelis skirtumas 
nuo to laiko, kai aną kartą, 
būdamas Lietuvoje, buvote 
Margionyse. Dabar jų nau
jas namelis aptvarkytas, 
papuoštas gražiomis, dide
lėmis stiklinėmis gonkomis, 
pristatytas naujas priean
gis, kiemelis gražiai aptver
tas, trobesiai visi sutvarky
ti. Viduje tvarka ir šva
ru.

Žinoma, darbo visi tu
ri pakankamai, bet užtad ir 
gerai gyvena. Pagyriau 
juos už tai ir pasakiau, kad 
darbo nereikia bijotis, nes 
tinginiai ir apsileidėliai nie
kados gerai ir gražiai ne
gyvens. Sena pirkelė dar 
stovi, bet ji jau tarnauja 
tik kaip sandėlis, nes visi 
gyvena .n a u j a m e name 
Tvartai taip pat naujai per
statyti. čia irgi gražus vaiz
das. Viename tvarte stovi 
gražus nuosavas žirgas. Y- 
pač Jonas labai myli savo 
arklį, jį dažnai specialiu 
šepečiu iššukuoja, paglos
to, geriau šeria, todėl ir 
arklys gražus. Kitame 
tvarte stovi dvi karvės, 
juodmargės: viena skaitosi 
Jono su Birute, kita Elz
bietos su Petru. Elzbieta 
melžia savo karvę, o Biru
tė—savo, bet šiaip gyvena 
kartu ir nesidalina. Pievas 
iš Miškų ūkio (iš Urėdi
jos) irgi gauna atskirai: 
Jonas sau, Petras su Elz
bieta šieną krauna į vieną 
kluoną ir šeria bendrai. Ši
taip jiems išeina geriau, 
nes daugiau pievų gauna.

Lietuvos
Dar kitame tvarte gyvena 
keturios kiaulės: dvi baltos 
ir dvi margos, kaip šernai. 
Čia, Jukūbuli, jau ilgai pa
stovėjau ir net nusijuokiau. 
Vienas, margasis su riestu 
snukiu meitėlis, taip nupe
nėtas, kad jokiu būdu ne- 
pasikelia iš vietos — negali 
'atkelti iš vietos savo sun- i 
kaus pasturgalio. Tur būt į 
jis ir į Tavo didelį limuzi- j 
na netilptų. Jonas sako, 
kad lašiniai gal irgi bus 
per sprindį. Mat, kaime 1 
svarbiausia lašiniai — kai 
mėsos, o svarbiausia gerų 
lašinių yra, tai ir ponas.

Jonas sako, kad šitą mar- j 
gį riestanosį skersime prieš i 
Kalėdas, nes dar senų la-1 
žinių turime, o antrąjį tur 
būt parduosime, tai gausi
me gražaus pinigo. Kitus 
du baltuosius, sako, penė
sime vėliau, nes bulvių bus 
pakankamai. Tam jie mu
rina žemėje didelį skiepą.

Mat, Petras, kaip pensi
ninkas, gauna 60 arų geros 
žemės (pensininkams, dir
busiems miškų ūkyje, leng
vata), o Jonas kaip nuolati
nis miškų ūkio darbininkas 
irgi gauna 60 arų. Taigi, 
kartu sudėjus, turi hektarą 
ir 20 arų. Vadinasi, žemės 
turi pakankamai, tai ir bul
vių bei daržovių daug pri
sodino.

Tik dar bulvės visos ne
nukąstos, bus visam rude
niui darbo. Elzbieta su Bi
rute džiaugiasi savo pulku 
vištų ir šviiečiais kiauši
niais.

žodžiu, gyvena gražiai ir 
gerai, tik darbo jiems to
kiame ūkyje užtenka. i

Išgėrėme Palangos. Iš-' 
gėrėme ir už Tavo su Ur-1 
šule sveikatą, o Birutė, at-1 
sisėdusi, parašė laiškutį, 
kurį čia įdedu. Labai dė
koja Jums už dovanas. Aš 
šimtą rublių atidaviau ‘Elz
bietai ir sakau: čia tau do
vana nuo brolio Jokūbo, o 
tu ką nori, tą su jais daryk 

Jonas • turi gerą, naują 
motociklą (matai, jau ir Į 
kaimo mužikai motociklais 
važinėja. Kaip pats augai 
Musteikoje, tai niekas apie 
motociklus ir nesapnavo. 
Juk dviratis ir tai buvo re
tenybė!) Taigi kai visą į

(Pabaiga 6-tame) •

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTEP MALE

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)

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 
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.

(82-84)

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

• TAILORS. 5 yrs. exp. Perform 
by hand and machine. The more 
difficult tasks in the making of 
ready to weai’ 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)

HELP WANTED MALE
. - ■ ■ _ .....- .....  ...

ENGINEER
Grade “A” License.

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

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

CRANE OPERATOR
FOR DRAG LINE. FIRST CLASS'

3 MILES SOUTH OF MULLICA 
HILL, N. J.

DIAL: 609-478-2474
(83-84) ,

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)

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.

I CH. 8-0154. (82-84) '

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)

SHEETROCK HANGERS
AND FINISHERS 

Work available
Philadelphia & Jersey areas.

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

(80-87)

MEN
Foundry work, steady. 

Apply
BAJIRY 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)

TARYBŲ SĄJUNGA

PRISIMINIMAS

A. Gailiūnas Tais pačiais
miręs vasario 6 d. 1964 metais

M. Gailiūnienė 
mirusi spalio 18 d.

Antanas ir Marcelė Gailiūnai buvo malonaus nusiteikimo žmonės, iš
tikimi LLD 45 kuopos nariai. Netekę gailime jų. Abu perdaug jauni išsi
skyrė iš mūsų tarpo, suretino apšvietos skleidėjų gretas. Jaunystėje jie 
nemenkai yra veikę pažangiajame judėjime. Jie ir prieš pat mirtį susirū
pino apšvieta ir paskyrė dalelę savo santaupų pažangiesiems laikraščiams. 
Ilgai mes jų nepamiršime!

LLD 45 kuopa............... St. Petersburg, Fla.

ĮSPĖJO JAPONIJĄ
I Maskva.—Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pasiuntė

I Japonijai įspėjimą, kad ji, 
, u ž m e g z d ama diplomati
nius ryšius su Pietų Korė
jos “valdžia,” tik pablogi
no taikos reikalus.

1 TSRS sako, kad Pietų 
Korėjos “valdžia” yra tik 
JAV įrankis, v

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D. 7-to Apskričio metinis su
važiavimas jvyks lapkričio 7 Nov., 
11 vai. ryto, 318 Broadway.

Kviečiame visas kuopas dalyvauti 
^iamo svarbiame suvažiavime, ku
riame bus išduoti raportai iš šių me
tų veikimo.

Taipgi turėsimo apkalbėti ir atei
nančių metų veikimą.

7 Apskr. sekr. Jaskevičius
(83-84)

WANTED AT ONCE 
Experienced Power Shear 

Operators
And welding maintenance Men 

(Trouble shooting on spot 
(Welding Machines)

Also
Tower Brake Operators 
& Power Press & Brake 

Set-Up Men 
Exp. Sheet,

HILLSIDE METAL PRODUCTS 
INC.

300 Passaic St., Newark, N. J.
(83-85)

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)

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

Steady.
LA. 5-5028.

C61-85)

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

installation mechanic.
Steady work. Hourly rate. 

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

Help Wanted—Female

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

CAFETERIA 
Ml. 6-7300, Ext. 248.

(79-85)

COOK
For one adult. Light cleaning.

Other help kept.
References required.

MO. 4-0404
(81-83)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai ♦ 
nors stambesne auka paremk
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Protokolas Liet. Literatūros
Draugijos knferencijos

Iš Lietuvos J. Gasiūnas vyks į Chicagą 
ir kitus miestus

1965 m. spalio 9 dieną 
“Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
N. Y., 11 vai. ryto, LLD 
konferenciją atidarė Cent
ro Komiteto pirmininkė K. 
Petrikienė.

Konferencijos pirmininke 
išrinkta K. Petrikienė, pa- 
galbi ninku A. Gilmanas, 
nutarimu sekretoriumi A. 
K a n d raška. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkti A. Bimba,
J. Petrus ir A. Jonikienė.

Ieva Mizarienė skaitė pa
sveikinimus iš Lietuvos Ra
šytojų sąjungos, nuo eilės 
rašytojų, Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto iprmininko V. Karve
lio ir kitų. Taipgi iš Chi- 
cagos kelis sveikinimus su 
aukomis. Kitus ^veikini- 
Ynus vėliau skaitė Lilija 
Kavaliauskaitė. Su sveiki
nimais aukų gauta $606.

Žodžiu sveikino A. Joni
kienė Chicagos L L D kuo
pų, d r a u g ų ir “Vilnies” 
vardu. A. Bimba sveikino 
nuo “Laisvės,” J. Gasiūnas 
nuo Lietuvių Darbininkii 
Susivienijimo Centro Ta
rybos, Ieva Mizarienė nuo 
Lietuvių Meno Sąjungos. 
Dr. A. Petriką, kaip auto
rius LLD istorijos — “LLD 
ir Pažaangieji Ame r i k o s 
Lietuviai.”

LLD Centro Komiteto 
raportai

CK pirmininkė K. Petri
kienė, tarp kitko, raporta
vo, kad 1964 metais buvo 
atžymėta žurnalo “Šviesos” 
30-ies metų sukaktis, o ap
skriti 1965 metai yra Lie
tuviu Literatūros Draugi: 
jos 50-ies metų jubiliejiniai 
metai.

Ji taipgi sakė, kad per 
50 meti) pasaulyje įvyko 
labai daug pasikeitimų. Du 
pasauliniai karai, padaryta 
daugybė įvairiausių išradi
mų, jų tarpe pasigaminta 
atominiai ginklai. Draugi
ja per tą laika išleido 73 
knygas ir jau 30 metų kai 
leidžia žurnalą “Šviesą.”

CK sekretorius J. Grybas, 
tarp kitko, sakė, kad anglų 
kalba knygos išleidimui bu
vo gauta daug auku, bet bu
vo ir didelės išlaidos. Jis 
sakė, kad 1965 m. Draugi
jos nariams daugiausia su
teikta knygų — daugiau ne
gu tais laikais, kada Drau
gijoje buvo daugiausia na
rių. Sakė, kad Amerikoje 
pagaminimas knygų labai 
brangiai atsieina. LLD turi 
virš 2,000 narių.

Nutarta pertraukti kon
ferenciją pietums.

Antroji sesija
Antroji sesija prasidėjo 2 

valandą. Pirmininkė iššau
kė klonijų veikėjus rapor
tuoti iš jų veiklos.

A. Jonikienė raportavo, 
kad Pirmoje apskrityje yra 
devynios kuopos. Veikimas 
vidutiniškas. Sakė, kad 
reikia daugiau veikimo.

E. Repšienė raportavo iš 
Septintosios aps k r i t i e s , 
Bostono apylinkėje. Taipgi 
kalbėjo J. Petrus. Jis sakė, 
kad gorų rezultatų duoda 
Lietuvos filmų rodymas. A. 
Kandraška sakė, kad vei
kiama, kiek sąlygos leidžia.

M. Sukackienė raportavo 
apie Worcester}. Sakė, kad 
ten gerai darbuojasi mote
rų komitetai.

Apie Scran toną kalbėjo
K. Genys. Jis plačiai kal
bėjo apie organizacijos pra

eities veiklą. Dabar, jis sa
kė, veikimas silpnas; tik 
knygos ir laikraščiai pla
tinami.

Apie Philadelphiją rapor
tavo E. Mulokaitė ir J. Be
kampis. Jie atžymėjo ge
rąsias ir silpnąsias veikimo 
puses.

Apie Baltimorę kalbėjo 
Stanienė. Ji sakė, kad re
akcija kenkia pažangiečių 
veiklai.; bet baltimoriečiai 
darbuojasi, ruošia parengi
mus, kiekvieneriais metais 
surengia “Laisvės” para
mai pikniką.

K. Jankeliūnienė rapor
tavo apie Waterburį. Ji 
sakė, kad parengimai duo
da gerų rezultatų, tik bloga 
su susisiekimu, nes lietuviai 
gyvena labai išsisklaidę. 
Ji sakė, kad kuopos turėtų 
rūpintis palaikyti organiza
cijose tuos narius, kuriems 
sunku sumokėti duokles. 
Taipgi kritikavo vyrus, kad 
mažiau veikia.

Apie Hartfordo’ veiklą 
kalbėjo Monkienė. Ji sakė, 
kad reakcininkai stengiasi 
kenkti o r g a nizacijai, bet 
jų kolonijoje gyvuoja LLD 
kuopa ir choras, turi paren
gimų.

Apie New Jersey rapor
tavo Skaičius. Jis sakė, 
kad jų kolonijų kuopos 
veikia pagal išgalę.

Apie Great Necką kalbėjo 
P. Beeis. Jis sakė, kad jų 
kolonija maža, bet veikia 
pagal- išgalę ir gauna Drau
gijai naujų narių.

Apie Brooklyno veikimą 
raportavo keli dalyviai: J. 
Gužas, M.; Stakovas, A. Gil
manas, J. Juška, V. Venc- 
kūnas. Jie nurodė, kad į 
kai kuriuos parengimus su
traukia daug žmonių. Nu
rodė, kad pageidautinas 
didesnis narių eilėse drau- 

' giškumas.
Už moterų kuopa rapor

tavo Bronė Keršulienė. Ji 
nurodė, kad Klubas turi 
virš 100 narių. Taipgi apie 
šio klubo veikimą kalbėjo 
Ieva Mizarienė.

Po raportų iš kolonijų bu
vo diskusijos. Dalyvavo A. 
Bimba, J. Bekampis. J. 
Grybas, Stanienė, A. Kan
draška, E. Mulokaitė, J. 
Petrus, J. Juška, A. Gilma
nas. Po to padaryta kon
ferencijos pertrauka.

Trečioji sesija
Trečiąją sesiją, spalio 10 

d., K. Petrikienė atidarė 
prieš 11 valandą. Buvo pa
kviesta Ieva Mizarienė ra- 
portuotil apie Tarybų Lie- 
tuovs 25-ąsias metines. Ji 
smulkmeniškai nušvietė ju- 
bilejaus eigą.

Paskui A. Bimba padarė 
pranešimą apie karo grės
mę. Abiejų pranešimai bu
vo raštiški ir jie tilps spau
doje. Po jų pranešimų 
abiems buvo statyta klausi
mų, o paskui sekė kon
struktyvios diskusijos. Jo
se dalyvavo: Petrik i e n ė , 
Repšienė, Bekampis, J. Juš
ka, G. Varisonas, Jonikienė, 
Petrus, Venta, Kandraška, 
Mizara, Keršulis ir Sukac
kienė.

Aipe LLD knygų ir žur
nalo “Šviesos” turini kal
bėjo: K. Genys, K. Petri
kienė, A. Pranaitis. A. Jo
nikienė, Rainienė, Klemen- 
tina Jankeliūnienė, J. La
zauskas, E. Repšienė, R. 
Merkis, J. Juška, V. Bun- 
kus.

Konferencijai baigiantis, 
eilė dalyvių kalbėjo pateik-

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
dieną pas juos pasisvečia-
vau ir pernakvojau, tai ry
tojaus dieną Jonas, ant 
motociklo nuvežė mane pas 
brolį Juozą į Grybaulią. 
Ten irgi pasivaišinome ir 
Jonas grįžo į Margionis, o 
aš išvykau pas' sesutę Oną 
į Marcinkonis. Apie Oną 
galima mažiau rašyti, nes 
ten pats buvai ir viską ma
tei.

Jie visi sveiki, siunčia 
Jums linkėjimus ir dėkoja 
už dovanas. Ona sako, kad 
šito šimto rublių, kuriuos 
jai palikau, “niekam neduo
siu.” Sako, tai Jukūbulio 
ir Uršulės dovana, ir laiky
siu ją sau, nes Marytė ir 

►Kazelis užtenkamai užsidir- 
oa pinigų, o išlaidų, sako, 
jau nėra, nes namas su
tvarkytas ir visko turime 
užtenkamai.

Bulves jie jau nusikasė 
ir daržoves nuėmė. Bulvės 
buvo geros, tai prisikasė 
užtenkamai. Be to, jau Ka
zelis naujai aptvėrė kiemą, 
tai vaizdas gražus. Mat, 
jam vietoje lentpjūvė ir 
abu ten su Maryte dirba, 
tai miško medžiagos gali 
gauti, kiek tik reikia.

Jų karvutė graži, bet jau 
pienelio nedaug duoda, nes 
neužilgo veršiuosis. Dar 
to didžiulio meitėlio, kurį 
matei, nepaskerdė, bet jau 
nupenėtas pakankamai. Ža
da skersti Spalio šventėms 
ir penės kitus du paršiukus, 
kurie irgi gražūs ir jau 
nemaži, šilaip jie gyvena 
gerai, visi sveiki ir siunčia 
Jums daug linkėjimų. Įde
du trumpą Onos laiškutį, 
nes, sako, neseniai Jums 
ilgesnį laišką pasiuntė.

Mano šeimoje nieko nau? 
jo. Visi esame sveiki ir 
siunčiame Jums kuo geriau
sius linkėjimus kuo laimin
giausios kloties, ypač geros 
sveikatos. Sūnus Kęstutis 
žada ir nori per Spalio 
šventes vestis, ir kviečia 
Jus į vestuves. Mes jam 
to. neginam, nes jo pasirink
ta mergina yra puiki.

Man jau gana dirbti, ei
siu į pensiją. Laukiu dar 
tik mašinos. Tada aplanky
siu visas Uršulės gimines 
ir Jums apie tai parašysiu. 
Pas mus pensininkai nega
li iš šalies dasidirbti. Kiek 
gauni pensijos, tiek ir tu
rėk. O jei sveikatos turi, 
tai gali dirbti, bet tuomet 
gausi tik pusę pensijos.

Užteks, nes pavargsite 
beskaitydami. Dovanokite 
už plepalus. Karštai bu
čiuoju Uršulę ir Tave. Lin
kiu sveikatos ir laukiu laiš
ko ir mašinos.

Petras

Washingtonas. — Sukako 
75 metai nuo susiorganiza- 
vimo National Society of 
Daughters of the Ameri
can Revolution.

Pranešimas
LLD 1-osios kuopos susi

rinkimas įvyks spalio 25-os 
vakaro 7:30 vai., Laisvės 
salėje. Turime labai svar
bių reikalų svarstyti. Visi 
dalyvaukime. Gausime LLD 
50 metų istoriją. —Valdyba 

darni sumanymų. Po to re
zoliucijų komisija perskaitė 
rezoliuciją, kuri buvo vien
balsiai priimta.

Konferencija uždaryta 
2:30 popiet.

A. Kandraška, 
nutarimų sekr.

LDS prezidentas J. Ga
siūnas lankysis sekamose 
viėtose LDS reikalais:

Chicago, Ill.
Spalio 24 d. dalyvaus 

LDS 2-osios Apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyks Mil
dos salėje.

Cleveland, Ohio
Spalio 27 d. bus LDS 55 

kuopos surengtame mitin
ge, LDS Klubo salėje, 9305 
St. Clair Ave. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Pittsburgh, Pa.

i
i

Trečiadienį išgirsime 
A. Jonikienę

Niujorko Moterų Klubo 
mitinge dalyvaus Alisė Jo
nikienė, veteranė veikėja 
tarptautin i a m e judėjime. 
Ji mums pasakys, kaip vei
kia moterys Čikagoje, kokie 
jų planai ateičiai vesti ko
vą už taiką.

Taigi, kviečiame klubietes 
susirinkti' lygiai 7:30 vai. 
vakare, spalio 20 d., “Lais
vės” name. Pašalinius — 
vyrus ir moteris — kvie
čiame 8 vai.

Po mitingo ir kalbos turė
sime vaišių—kavutės ir py
rago. Valdyba

PAKISTANAS PRAŠO 
DIDŽIŲJŲ PAGALBOS
Jungtinės Tautos, N.-Y*— 

Pakistano Užsienio reikalų 
ministras Zulfik aras Ali 
Bhutto prašo, kad Anglija, 
Prancūzija, Tarybų Sąjun
ga ir Jungtnės Valstijos 
pagelbėtų taikos keliu su
reguliuoti Kašmiro siepos 
reikalus.

New Yorkas. — Pasauli
nė paroda eina prie užsi
darymo. šeštadienį, spalio 
9 d., parodoje lankėsi 379,- 
850 žmonių, tai daugiau, 
kaip bile dieną per dvejus 
metus.

New Yorkas. — Indone
zija sugriaus savo paviljoną 
Pasaulitnėje parodoje ir iš
siveš atagl.

Mineola, N. Y. — JAV 
užsakė pas G ru man Air- 
craft Co. už $22,000,000 
statyti karinius transporto 
lėktuvus.

MIRĖ
“The Worker” rašo, kad 

rugpiūčio 27 dieną mirė se
nas revoliucionierius Osimi- 
ras Zadlauskas. Jis gimęs 
Lietuvoje, kilęs iš vargingų 
valstiečių šeimos. Dalyva
vęs 1905 metų revoliucijoje. 
Būdamas caro armijoje, at
sisakydavo šaudyti į darbi
ninkų demonstracijas.

Į Jungtines Amerikos Val
stijas Zadlauskas atvyko 
dar prieš pirmąjį karą, čio
nai dirbo visokiuose dar
buose, o prieš trejetą desėt- 
kų metų užsidėjo batų tai
symo šapukę ir joje darėsi 
sau pragyvenimą. Visų bu
vo gerbiamas ir mylimas. 
Nors, sakoma, palaikė ry
šius su savo artimaisiais 
Lietuvoje, bet čionai su lie
tuviais neturėjo jokio kon
takto.

Spalio 28 d. dalyvaus LDS 
21 kuopos surengtame ban
kete paminėjimui LDS 35 
metų gyvavimo sukakties, 
Draugijų salėje, 4097 Por
ter St. Pradžia 2 vai. die
ną.

Detroit, Mich.
Spalio 31 d. dalyvaus LDS 

21 kuopos surengtame ban
kete paminėjimui LDS 35 
metų gyvavimo sukakties, 
Draugijų salėje, 4097 Por
ter St. Pradžia 2 vai. die
na.

J. Siurba,
LDS Sekretorius

Lietuvos Didvyriai 
Filmuose

Jau buvo rašyta, kad šį 
šeštadienį bus rodomas fil
mas “Partizanai” Laisvės 
salėje. Jis vaizduoja parti
zanų Lietuvoje kovas prieš 
naciškus okupantus. Kitas 
filmas — “Vilniuj žydi lie
pos” — vertingų vaizdų fil
mas. Bus įdomi programa.

Prašome visus ateiti pa
matyti filmus. Juos rodys 
Jonas Grybas.

Užbaigus programą, visi 
pasivaišinsime kava ir py
ragu.

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

Rengėjai

Iš laiškų
Dear Mr. Bimba:

I enclose a memento from 
your friends in Kaunas. I 
spent a wonderful day there 
this summer when visiting 
Lithuania. Janina Narkevi
čiūtė and other fipe people 
showed me the new Agri
cultural Institute, the new 
artificial sea and many 
other amazing new develop
ments there. They asked me 
to give you their warm 
greetings—which I now do.

As after my last trip to 
Lithuania, I feel most eager 
to find some way to tell • 
people here about what Ij 
have seen. If you have any i 
suggestions as to how I 
might do this—let me know. { 
I have some excellent slides 
which I can use. I did a 
broadcast about my visit to 
the Baltic Republics when 
in Moscow but I expect few 
people here listen in. Its an 
exciting part of the Soviet 
Union and moving fast.

Cordially, yours,
Elizabeth, Moos

Belgradas. — Maršalas 
Tito dar tebeserga.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekantis banketas 
įvyks šeštadienį, Spalio-October 23 
d. Vieta 314 15th Ave. So. Pietūs 
bus patiekti 12 vai. Pietūs bus geri, 
šiame bankete bus atžymėta drau
gų Antano ir Marcelės Gailiūnų 
metinė mirties sukaktis. Bus paruoš
ta tinkama tam momentui progra
ma, kuria rūpinasi Adelė Pakalniš
kienė.. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo komitetas (83-84)

SO. BOSTON, MASS.
I

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
svetainėje, 318 W. Broadway, spalio 
23 d., 7 vai. vak., įvyks pirmutinė 
šio sezono žaidimų pare. <

Klubo nariai ir svečiai yra kvie
čiami atsilankyti į šią parę ir pa
reikšti savo nuomones, kaip padaryt 
ti jas įvairesnėmis ir naudingesni-

(83-84)

Lietuvoje lankėsi 
anglų komunistai

Penkias dienas Lietuvo
je viešėjo Didžiosios Brita
nijos Komunistų partijos 
delegacija.

Svečiai apžiūrėjo Vilnių, 
Druskininkus ir Palangą, 
susipažino su kurortų sana
torijomis, domėjosi žmonių 
poilsiu.

Nuoširdžiai mūsų svečius 
sutiko Klaipėdos rajono 
Tauralaukio tarybinio ūkio 
žemdirbiai. Didžiosios Bri
tanijos kompartijos nariai 
taip pat pabuvojo Kaune, 
aplankė popieriaus fabriko 
vaikų stovyklą.

—Mes visada liksime gi
liai dėkingi už didį nuošir
dumą, kuriuo mus apgaubė 
Tarybų Lietuvos žmonės,— 
atsisveikind a m as pasakė 
delegacijos vadovas T. Dur- 
kanas. — Mus, darbininkus, 
inžinierius, moky tojus ir 
kitų profesijų atstovus, su
žavėjo jūsų laimėjimai.

KUBA SUTIKO DĖL 
IŠVIETINTŲJŲ

Washingtonas. — Kubos 
vyriausybė sutiko bendra
darbiauti su JAV perkėli
mui kubiečių į JAV, kurie 
nori persikelti ir čionai gy
venti. Bendradarbi avimo 
smulkmenas išdirbs vėliau.

PROF. B. RUSSELLIS
Londonas. Profesorius 

Bertrandas Russellis, 63 m. 
amžiaus, pasitraukė iš Dar
bo partijos protestuodamas 
prieš jos politiką. Mat, 
darbiečiai remia Jungtinių 
Valstijų karą Vietname, o 
Russellis tai politikai prie
šingas. ■

Atlantic City, N. J.—Čia 
įvyko 38-oji metinė Water 
Pollution Control federaci
jos konferencija. Dalyviai 
kaltino' fabrikantus už van
dens teršimą: '

Washingtonas. — Dabar 
JAV yra 61,600,000 dirban
čiųjų už algas.

Sveikinimai

THREE BRIDGES, N. J.
Sveikinu Lietuvių Literatūros Draugijos 50 

metų auksinio jubiliejaus sukaktį. Linkiu Drau
gijai daug sėkmės išleidime knygų, ir kad gy
vuotų dar ilgus, ligus metus.

J. JORDAN

NEWINGTON, CONN.
-**<-—’"’ĮHtUr- it. --------""""WWI

Sveikinu L. L. Draugiją auksinio jubiliejaus 
proga. Lai gyvuoja ši garbinga Draugija ilgus 
metus.

v M. SABALIAUSKIENĖ

Metinis “Laisves” Koncertas
Sekmadienį

Lapkričio 14 November 
Pradžia 3 vai. dieną ,

Schwaben Hall
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: 
duetistais ir solistais. r

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasigėrėti 
gražia programa-

Lietuvoje lankėsi * 
jugoslavų studentai '
Kauno Politechnikos, o 

po to Vilniaus Pedagoginio 
institutu saviveiklini n k a i 
priėmė Slovėnijos aukšto
sios mokyklos, Liublijanos 
techninių mokslų universi
teto, 150 studentų delega
ciją.

Tai pirmas toks stambus 
studentų draugystės vizitas 
iš Jugoslavijos. Delegaci
joje — trys saviveikliniai 
kolektyvai: choras “Tone 
Tomšič,” šokių ansamblis 
“France Marolt” ir estradi
nis orkestras “ŠPO.” šie 
Slovėnijos saviveiklininkai 
yra koncertavę daugelyje 
pasaulio vietų. įt

Delegacijai vadovavo uni
versiteto prorektorius prof. 
Romanas Modičas. Drauge 
su saviveiklininkais atvyko 
televizijos report e r i a i ir 
žurnalistai.

Slovėnijos studentų kon
certai Kaune ir Vilniuje su
silaukė didelio pasisekimo. 
Svečiai taip pat lankėsi pa
jūryje, Elektrėnuose, Drus
kininkuose.

JAPONIJA DOVANOJO 
SAVO PAVILJONĄ

New Yorkas. — Pasauli
nėje parodoje Jap o n i j o s 
pavil jonas yra didelis 
tvirtas. Jo pastatymui s}Jk 
vartojo 6,000 nušl i p u o t ų 
akmenų, 600 tonų.

Dabar Japonija padova
nojo jį Manhattanvillės ko
legijai, kuri yra Purchase, 
N. Y. Kolegijos vedėjai sa
ko, kad jie paviljoną pa
vers į įstaigą studijavimui 
Azijos kalbų ir kultūros.

VIETNAME ŽUVO 
830 AMERIKIEČIŲ
Washingtonas. — Nuo 

1960 metų pradžios Pietų 
Vietname mūšiuose buvo 
užmušta 830 amerikiečių ir 
4,260 sužeista.

Prie užmuštų nepriskai- 
tomi tie, kurie žuvo neig
inių metu, ypatingai trans? 
portavimo metu.




