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KRISLAI
Apie demonstracijas 
Lietuviška iškaba
D. J. Millerio protestas 
Kaį gi dėl to kaltas? 
O^kaip su Povilu Vl-uoju? 
Musų vajus

— Rašo R. Mizara —

Auga karui priešingumas 
tarp JAV jaunuolių

i
Washingtonas. — Jungti-] organizaciją, kuri turi apie 

nių Valstijų Taryba šauki-i 300,000 narių, universitetų 
mui jaunuolių į militarinę1 ir kolegijų studentų, 
tarnybą ir “Justicijos de-i New Yorkas.— Spalio 18

Sukarno vėl kaltino 
JAV imperialistusU

Jungtinėse Valstijose didėja 
vandališki prasikaltimai

Kalbėsime taip ar kitaip, bet 
demonstracijos, vykusios pra
ėjusį savaitgalį, suvaidino mil
žinišką vaidmenį. žmonės, 
kaip jau žinome, masiškai rei
kalavo, kad valdžia tuojau 
baigtu karą Vietnamo.

Demonstravo daug i a u s i a 
jauni žmonės, studentai. Niu
jorke, reikia pabrėžti, d a u g 
motoru demonstravo. Tūlos ,ju 
vežėsi arba ant ranku nešėsi 
ir savo mažylius.

Pastebėjau ir tokį įdomu pa
veikslą : nedidukas, apie 6-7 
metu amžiaus berniukas nešė 
lietuvių kalba iškabą, reika
laujant baigti karą Vietname.

partamentas pradėjo tyri
nėti, kodėl taip priešinasi 
jaunuoliai militarinei tar-

• nvbai. t.
i Už nestojimą į tarnybą ir 
naikinimą šaukimo (“draf- 
to”) dokumentų kiekvie
nam gresia penkeri metai 
kalėjimo ir $10,000 finansi
nė bausmė. Vienok, visoje 
eilėje miestų, jaunuoliai to 
nepaiso, vieni nepasirodo 
mobilizacijos centruose, o 
kiti viešai sudegina “draf- 
to” kortas.

. dieną daug jaunuolių pikie- 
tavo Federal Court Hųuse, 
reikalaudami neteisti Dovi- 
dą Millerį, kuris sudegino 
šaukimo (“drafto”) kortą 
Į militarinę tarnybą.

Pikietininkai nešiojo pla
katus su užrašais: “Sudegi
nimas šaukimo kortos yra 
mažas “prasikaltimas’ lygi
nant su deginimu vaikų 
Vietname”, “Ar šaukimo 
kortos sudeginimas gali 
būti prilygintas prie žmo
nių deginimo napalo bom
bomis?” Ir dešimt pikieti-

Jakarta. —- Indonezijos 
prezidentas Sukamo v ė 1 
kaltino vakarų imperialis- 

i tus už pučą. Tarpe kitko, 
jis sakė: “Vakarų imperia
listai suruošė sukilimą mū- 

; su šalyje. Jie čionai rado 
• pastumdėlių, kurie kelia 
| suirutę... Vėlesniu laiku, 
ypatingai Jungtinių Vals
tijų Centralinė Žvalgybos 

I Agentūra (ČIA), aktyviai 
I veikia Azijoje, Afrikoje ir 
į Lotynų Amerikoje”.
I

Sukamo vėl ragino indo
neziečius laikytis ramiai, 
nes to reikalauja šalies čie- 
lybė ir gerovė.

Tuo gi kartu eilė genero

lų vis bando ardyti ramu
mą. Jakartos srityje milita- 
rinių jėgų komandierius 
draudžia Komunistų parti
jai veikti. Kai kur grupelės 
liaudies priešų užpuldinėjo 
komunistų ir darbo unijų 
įstaigas. Bet jaučiamas at
slūgimas reakcijos jėgų vei
kimo, nes jos negauna liau
dies pritarimo.

Spalio 15 ir 16 dienomis 
įvykę Jungtinėse Valstijo
se ir kitose šalyse demon
stracijos prieš JAV karą 
Vietname padrąsino taikos 
šalininkus Azijoje. Demon
stracijos pasitarnavo slopi-

New Yorkas. — Po užsi- 
! darymo, Pasaulinė paroda 
i keistai atrodė.

Kur prieš kelias valandas 
žmogaus jausmus jaudino 
gražiai žydinčios gėlės, ten 
liko ištrypti plotai. Į gra
žiai įrengtas fontanų van
dens patalpas buvo primes- 

■ ta daug tonų visokių atma
tų. Parodos viršininkai sa
ko, kad pakaks savaitei 
darbo pašalinimui to, ką at
liko jaunuoliai.

Brooklyno dalyje tik 
prieš mėnesį atsidarė mo
kyklą No. 41, kurios pasta-
tymui ir įrengimui buvo iš-

(i#eta berniuko žygiavo aukš- JAV Generalinis proku- 
dar apyjaunis vyras, ant roras N. B. Katzenback sa- 

nugaros nešinąs kūdiki; tai be- k RfJ j jaunuolius 
šis lietuviu kalba reikalavi-j11’ antimilitaimes oi ganiza- 

mas tuojau baigti karą Viet-'cijas. Ypatingai jis šiurkš-
name buvo vienintelis toks. 
Vieną iškabą mačiau lenkišką, 
vieną žydišką, keletą ispaniš
ku, o visos kitos—anglu kal
ba.

Lietuviai šioje demonstraci
joj e maršavo ne vienoje gru
pėje. Ir tai gerai!

Įčiai kalbėjo apie Students 
for a Democratic Society

ĖJO PRIEŠ LIAUDĮ, —
UŽMIRŠO JĮ LIAUDIS
Maskva. — “The New

ninku čia pat sudraskė sa
vo šaukimo kortas.

Manchester, N. H. —JAV 
federaliniai agentai suareš
tavo Dovidą Millerį, 22 me
tų amžiaus, kuris sudegino 
šaukimo kortą.

i MASKOVE ŽYDAI
* LINKSMINOSI

Maskva. — Spalio 18 die-

nimui reakcijos jėgų ir In- leista arti trijų milijonų do- 
donezijoje. bėrių. Dabar vandalai iš

daužė desėtkus langų, įsi-

tanikos soduose, išdrasky
dami gėlynus, sukoneveik- 

, darni daugelį iš kitų konti- 
I nentų atv e ž t ų medelių.
Rugsėjo 7 d. buvo padegę 
pastatus, nuostoliai viršijo 
$250,Q00.

Dabar sodu viršininkas 
Phil Clar įsakė sargams 
turėti su savimi seklius šu
nis, kad pagelbėtų apsaugo
ti sodus nuo vandalų.

Mamaroneck, N. Y.—Po
licija areštavo keturis jau
nuolius, kurie padeginėjo 
vasarnamius ir žalojo par- 

' ko pastatus.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė karo laivynui 
užsakė statyti 20 greitųjų

Protestuodamas prieš karą 
Vietname, katalikų laikrašti
ninkas Davidas J. Milleris, 
viešai sudegino savo šaukimą 
į verstiną tarnybą kariuome
nėje. Už tai valdžia jį suėmė 
ir ruošia jam teisminę bylą. 
Sakoma, Milleriui gresiąs kele- 
rių metų kalėjimas.

Kas gi šis vyras, išdrįsęs 
“taip garsiai’’ protestuoti prieš 
k^rą Vietname?

I). J Milleris yra mėnesi
nio laikraščio “The Catholic 
Worker” kolektyvo narys.Mi-

York Timeso” korespon
dentas Peter Grose aplankė 
Boriso Pasternako kapą. 
Jis sako, kad kapas apleis
tas, tik kokia moteris atne
šus puokštelę gėlių.

B. Pasternakas mirė 
prieš penkeris metus. Pirm 
to jis parašė veikalą “Dr. 
Živago”, kuriame dalinai 
išstojo prieš TSRS santvar
ką. Tas veikalas patiko Ta
rybų Sąjungos priešams.

ną žydų tauta šventė “Sim- 
jčat Torah”, tai yra, šventę, 
’kuri reiškia: įstatymai nė- 
I ra apsunkinimas. Maskvoje 
prie centralinės sinagogos 
apie 3,000 žydų šoko ir dai
navo.

Chicago. — čionai orga
nizuojasi studentai parėmi
mui tų, kurie kovoja prieš 
jaunuolių “draftavimą” į 
JAV militarines jėgas.

nėtas laikraštukas, kaip pati 
jo redakcija sako, skelbia 
tikrąjį Kristaus mokslą. Už 
tai jo redaktoriai ir darbuoto-
jai dažnai patenka valdančio
sios klasės nemalonėn — net 
ir kalėjiman.

Demonstracijos už karo bai
gimą Vietname vyko apie 50- 
yje amerikinių miestų. Di
džiausios jos buvo Niujorke 
ir Berkeley, Kalifornijoje.

Nusigandusi, valdžia dabar 
bando dėl demonstracijų kal
tinti komunistus. Girdi, tai jų 
čia darbas: jie sukurstę žmo
nes, jie įsiskverbę į taikos ša
lininkų vadovybes; komunis-’ 
tai esą tie blogieji,—jie nori 
taikos 1

WjNesakau, kad JAV komu
nistai demonstracijose nedaly
vavo; jie būtų buvę dideli 
politiniai liurbiai, jei nebūtų, 
kuo galėję, prisidėję prie to
kio didelio humanistinio žy-
gio.

Bet tiek prezidentas John- 
sonas, tiek prokuroras Katzen- 
bachas, šaudydami į tuos, ku
rie, jų nuomone, atsakingi už 
d em onstrac i j ų orga n i z avi m ą, 
prašauna pro taikiklį!

Man rodosi, vienas didžiųjų 
kaltininkų dėl šių demonstra
cijų pasekmingumo buvo ir 
tebėra popiežius Povilas VI- 
asis!

Argi popiežius, viešėdamas 
Niujorke, neragino, neprašė 
visus kovoti už taiką?

Argi Povilas Vl-asis nepa
naudojo tam tikslui net ir al- 
%flaus—atsimename, kas da
rėsi Yankių sporto stadione 
Niujorke, kai popiežius ten at
našavo mišias ?

Ar nepanaudojo jis net iir

IŠ VISO PASAULIO
Deerfield, Mass. — Alas- 

kos gražuolė, dalyvavusi 
JAV konteste, Karol Rae 
Hommon, 21 metų amžiaus, 
nukrito nuo kalno 200 pė
du aukščio ir užsimušė, v

Indianapolis. — Čia po 78 
metų ėjimo užsidarė dien
raštis “The Indianapolis 
Times.”

mišių propagandai už taiką?..
Tai kodėl dabar mūsų šalies 

valdžia didžiąją kaltės dėl de
monstracijų pasisekimo dalį 
verčia ne ant popiežiaus Po
vilo V Lojo galvos, o tik ant 
komunistų ? !. .
kaks 55-ri metais?!

Mūsų laikraščio vajus, kaip 
rodo pirmieji duomenys, vyks
ta visiškai neblogai.

Padėkime, mieli draugai ir 
draugės skaitytojai, kiek be
galėdami, mūsų darbštiesiems' 
vajininkams. Padėkime jiems 
gauti naujų “Laisvei” prenu
meratų. Padėkime sukelti $5,- 
000 fondą.

Brangiesiems musų vajinin
kams sveikatos ir sėkmės.

Beje, ar visi žinome, kad 
sekamais metais “Laisvei” su
kaks 55-ri metai?!

IŠ Vilniaus pranešama, kad 
ten sunkiai susirgo mūsų laik
raščio bendradarbis, Antanas 
Vaivutskas. Linkime jam sėk
mingai ir greitai pasveikti*

Stockholmas. — Per-Erik 
S.jolin paskirtas naujo laivo 
'Kungsholmo” k a p itonu. 
Laivas yra 27,700 tonų įtal
pos, didžiausias iš Skandi
navijos keleivinių laivų.

Bona. — Teisme 15-kos 
nacių prasikaltėlių, kurie 
Auschwitze karo metu 
tūkstančius nužudė nekaltų 
žmonių, buvo rodomas tero
ro filmas.

Londonas. —Iš Vengrijos 
ambasados pabėgo tarnau
tojas Laszlo Szabo ir prašo 
Jungtinėse Valstijose “prie
glaudos”.

Toronto. — Sulaukęs tik] 
49 metų amžiaus mirė Nor
man Phillips, vienas iš “The 
Toronto Star” redaktorių.

Havana. — Į Kubą atvy
ko 11 JAV korespondentų. 
Kadangi jie neturėjo leidi
mo, tai Kubos vyriausybė 
paprašė juos išvažiuoti.

Washingtonas. — Spalio 
14 dieną prezidentas John- 
sonas pirmą kartą po ope
racijos buvo išėjęs lauko 
pusėn. Jis sakė, kad svei
kata taisosi lėčiau, negu 
tikėjosi.

Vietname JAV neteko
100 bombonešių i

Saigon. — JAV autorite- > 
tai prisipažino, kad netekoI 
virš 100 orlaivių bombor- j 
(luojant Šiaurės Vietnamą.

Amerikiečių jėgos, kurių 
Pietų Vietname yra jau 
virš 140,000, veda atkaklias 
kovas su partizanais. Nau
doja ne tik visokius pabūk-

Indijoje yra labai . 
daug karvių

New Delhi. — Apskai
čiuojama, k a d pasaulyje 
yra apie 700,000,000 karvių, 
iš to skaičiaus Indijoje — 
215,000,000, tai yra, dau
giau, kaip bent kurioje ki
toje šalyje. Ant kiekvieno 
60 žmonių skaičiaus yra 
viena karvė.

gavę į vidų sulaužė daug 
rakandų. Nuostoliai siekia 
apie $15,000.

Brooklyne irBronxe, New 
Yorko dalyse, vandalai la
bai daug žalos padaro Bo-

militarinių transportų. Jie 
galės vežti tankus ir nedi
delius karo laivelius linkui 
“priešo” krantų. Laivų pa
statymui skiria $640,000,- 
000.

lūs, helikopterius, bombe- 
rius ir t.t., bet ir taip vadi
namas ašarines dujas, na
palm bombas. Žudynės pa
didėjo, bet ne vienpusiškai. 
Partizanai dažnai suduoda 
skaudžius smūgius užpuoli
kams.

Kaip dabar atrodo, tai 
amerikiečiai negali tikėtis 
greito laimėjimo.

Bet indusai nedavalgę ir 
dažnai neturi avalynės. 
Mat, apie 400,000,000 indu- 
su mano, kad karvės “šven- 
tos”. Indu s a s nepapiaus 
karvę mėsai arba odai.

Indijoje karvės daugu- 
i moj e menkos, — kudos. 
Miestuose jos vaikšto ir 
ėda atliekas — “garbičius 
kolektuoja”.

TSRS AREŠTAVO ,
PIKTADARĮ i

* iz

Maskva. — Areštuotas 
Andrius Siniavskis, kuris 
dirbo redakcijoje prie dide
lio mėnesinio žurnalo “No
vy Mir”. Žurnalas yra virš 
400 juslapių.

Pasirodo, kad jis po Ab
rahamo Tertzo slapyvar
džiu rašinėjo į užsienio 
kapitalistinę spaudą nieki n-, 
damas TSRS santvarką.

Paryžius. — Prancūzijos ( 
parlamentas užgyrė sutartį 
su Alžyru naftos reikalais.

“RAITELIŲ” DIVIZIJA 
SU LĖKTUVAIS

Saigonas. — Pietų Viet
name jau veikia JAV Pir
moji raitelių divizija. Bet 
vietoje arklių, tai ji tu
ri 434 malūnsparnius, apie 
150 lėktuvų ir apie tiek 
tankų. Tai mechanizuotas 
armijos dalinys.

Transportavimui ji turi 
malūnsparnius, kurie gali 
vežti po 10 tonų krovinių.

Miami, Fla. — Uraganas 
“Elena” pasuko į šiaurės 
Atlantą.

INDIJA NESIGAMINS
ATOMINIŲ BOMBŲ

New Delhi. — Indijos 
premjeras Lai Baha d u r 
Šastris sako, kad nepaisant 
militaristų spaudimo, Indi
ja nesigamins a t o minių 
bombų. 1

Jis sako, kad pasauliui 
sveikiau bus, jeigu vietoje 
jų gaminimo atomi n i a i 
ginklai bus uždrausti.

T. SĄJUNGA IŠVARĖ 
VOKIETĮ ŠNIPĄ

Maskva. — TSRS vyriau
sybė įsake Vakarų Vokieti
jos ambasados p i rmąjam 
sekretoriui Aloisus Merte- 
sui tuojau išvažiuoti.

“Izvestijos” kaltina, kad 
jis besinaudodamas amba
sados sekretoriaus vieta 
šnipinėjo Vakarams.

BUVO SUKILIMAS
Bujumbura. — Naujoje 

Afrikos valstybėje Burudi- 
joje įvyko sukilimas prieš 
karaliaus M. Mwamburso 
vyriausybę. Buvo užmuštas 
premjeras ir keletas kara
liaus artimųjų, bet karalius 
išliko sveikas. Sukilimas 
nepavyko.

New Delhi. — Sakoma, 
kad Kašmiro vadai, kurie 
reikalavo n e priklausomy
bės, susiskaldę.

KLAUSINĖJA KU KLUX 
KLANO NARIUS

Washingtonas. — Nea- 
merikinis komitetas pradė
jo tyrinėti Ku Klux Klano 
vadus. Tyrinėjimui buvo 
pašaukta virš 70 kla- 
niečių. Pirmoji diena nieko 
nedavė, nes Klano nariai 
mažai davė parodymų. Jie 
sako, kad jų taisyklės drau
džia išduoti organizacijos 
slaptybes.

VIETNAME NE VISADA 
JAV LAIMI

Saigonas. — Prieš Pietų 
Vietnamo liaudiečius, ko
mercinėje sapudoje vadina
mus “partizanais,” kariau
ja beveik 6 0 0,000 Pietų 
Vietnamo armijos ir žanda
rų vyrų, ir apie 150,000 
JAV militariniu žmonių.

Komercinė spauda daug 
rašo apie JAV “laimėji
mus,” bet mūšiai kailp buvo 
netoli Saigono, taip ir yra.

NELAIMĖ KASYKLOJE
Sardis, W. Va. — Vaka

rinėje Virginijoje įvyko ne
laimė anglies kasykloje. 
Įvyko sprogimas. Apie de
šimt mainierių išsigelbėjo, 
bet keturi yra užgriūti.

Londonas. — Sulaukęs 
100 metų amžiaus mirė ad
mirolas Henry Oliver.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas kritikavo 
tuos, kurie naikina šaukimo 
kortas į militarinę tarnybą. 
Jis sakė, kad jie, “komunis
tų įtakoje, paneigia savo 
pareigas”.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė patarė Indonezijai 
suvaldyti priešliaudiš k u š 
elementus, kol dar nėra 
pervėlu.

Berlynas. — TSRS, Len
kijos, Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakijos militarinės 
jėgos pradėjo rudeninius 
pratimus.

Tokio. — Japonija ir Ta
rybų Sąjunga tariasi įstei
gimui lėktuvais susisiekimo 
tarpe Tokio ir Maskvos. Sa
koma, kad pasitarimas eina 
sėkmingai.

Saigonas. — Apie 120 
Jungtinių Valstijų bombo
nešių ir mūšio lėktuvų puo
lė pietinę dalį Šiaurės Viet
namo Vinho srityje. Ko- 
mandieriai sako, kad tiks
las buvo sunaikinti prieš
lėktuvines raketas. JAV 
komandieriai p r isipažino, 
kad puolimo metu neteko 
keleto bombonešių.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas sako, kad spa
lio 18 dieną, kada JAV 
bombonešiai puolė Habaco, 
Landsono ir Bacthai sritis, 
tai vietnamiečiai nušovė še
šis bombonešius.

New Delhi. — Rumunija 
pasiūlė Indijai pasitarimų 
keliu baigti nesusipratimus 
su Kinija Kašmiro sienų 
reikalais.

Washingtonas. — JAV 
valdininkai patenkinti, kad 
Turkijoje rinkimus laimėjo 
JAV politikos šalininkai.

Washingtonas. — J A V 
Gynybos sekreto rius R. 
McNamara reikalauja dar 
daugiau pinigų apsiginkla
vimui.

Santo Domingo. — Domi
nikos sostinėje vėl pasikar
tojo susirėmimai tarpe ar
mijos ir darbininkų. Darbi
ninkai reikalavo, kad būtų 
panaikinta militaristų dik
tatūra.

Paryžius. — Prancūzijos 
ir TSRS mokslininkai tarė
si radijo ir televizijos rei
kalais.
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Po didžiyjų demonstraeijij
SPALIO 15 ir 16 dienomis Įvykusios prieškarinės 

demonstracijos mūsų didmiesčiuose ir aukštosiose mo
kyklose parodė didelį didelės mūsų visuomenės dalies 
ryžtą paveikti vyriausybę, kad ji nutrauktų Vietnamo 
karą ir ištrauktų savo ginkluotas jėgas iš Pietrytinės 
Azijos. Netenka abejoti, jog jų atgarsiai pasieks Baltuo
sius rūmus. Iš tikrųjų, jau pasiekė. Pats prezidentas 
Johnsonas, dar tebebūdamas ligoninėje po operacijos, 
parodė tomis demonstracijomis susirūpinimą. Jis matė 
reikalą prieš jas prabilti ir pasmerkti. Ir, matyt, bus vy
riausybės imamasi kai kurių priemonių liaudį nuo pana
šių prieškarinių manifestacijų atgrasinti, atbaidyti.

Kaip žinia, ryšium su šiuo karu ir daugėjančiam 
skaičiui armijon šaukiamų jaunų vyrų, Amerikos jauni
me prasidėjo bruzdėjimas prieš ėmimą armijon, prieš 
taip vadinamą “draftą”. Kaip platus šis judėjimas, dar 
sunku pasakyti. Bet jis augs, ir kad juo labai susirūpinu
si vyriausybė, tai parodo prokuroro Katzenback grūmo
jimas plačiu tyrinėjimu tiems žmonėms bei organizaci
joms, kurie, sakoma, tą judėjimą skatina. Girdi, bus ieš
koma “komunistų rolės” šiame priešdraftiniame judėji
me. - ’

Be to, kaip žinia, jau išleistas įstatymas prieš atsisa
kymą stoti į armiją, prieš naikinimą šaukimo armijon 
kortos. Už tokį nusikaltimą jaunas vyras baudžiamas 
penkerių metų kalėjimu ir penkių tūkstančių dolerių fi
nansine bausme.

Netenka nė sakyti, jog tokios drastiškos priemonės 
vieną kitą silpnesnios valios amerikietį išmuš iš rikiuo
tės, numaldys jo balsą, atšaldys jo entuziazmą. Bet taip 
pat aišku, kad kol eis karas, kol bus vis didinamos mūsų 
ginkluotos jėgos Vietname, kol bus vis daugiau jaunų 
vyrų šaukiama į armiją, prieškarinis sąjūdis nesiliaus 
augęs. Gyvenimas yra milijonus kartų įrodęs represijų 
nesėkmę ten, kur sąjūdžiui klestėti randasi dirvos. Tą 
seną tiesą turėtų suprasti mūsų prezidentas ir Valstybės 
prokuroras.

Visų dėmesiui lapkričio 27 diena
RYŠIUM su prieškarinėmis sėkmingomis demon

stracijomis praėjusį savaitgalį, plačiai paskelbta, kad 
yra ruošiamas viso krašto mastu prieškarinis žygis į 
Washingtoną lapkričio 27 dieną. Mobilizacija tam žygiui 
jau prasidėjusi. Tai gali būti viena iš didžiausių visų 
demonstracijų šelies sostinės istorijoje.

Apie šitą žygį kol kas dar beveik nesigirdi per radi
ją ir televiziją. Labai skūpiai tepaminėjo ir komercinė 
spauda. Bet juk taip buvo ignoruojamos prieškarinės 
manifestacijos spalio 15ir 16dienomis. Tiktai beveik pas
kutinę dieną laikraščiai, radijas ir televizija “surado”, 
kad tokios demonstracijos ruošiamos ir įvyks. Buvo ban
dyta tylėjimu, ignoravimu demonstracijoms pakenkti. Ir 
netenka abejoti, jog- jeigu apie demonstracijas būtų bu
vę plačiai kalbama spaudoje ir oro’Tiangomus, jos būtų 
buvusios dar didesnės.

Bet ženklų netrūksta, kad prie žygio į Washingtoną 
yra plačiai ruošiamasi. Miestuose ir mokyklose organi
zuojami komitetai. Žygio ruošimo priešakyje stovi mūsų 
jaunimas.

Aišku, kad komercinė spauda šitą žygį stengsis pa
krikštyti “komunistų suokalbiu”, kaip kad ji yra pada
riusi su kiekviena manifestacija prieš vyriausybės užsie
ninę politiką. Juk net demonstracijas už civilines teises, 
už negrų teises, buvo bandyta padaryti “komunistų suo
kalbiu”. Gerai, kad iš tų pastangų niekas neišėjo. Gerai, 
kad ir pats prezidentas Johnsonas permatė, jog civilinių 
teisių judėjimas nėra vienos kokios grupės bei partijos 
suokalbis prieš vyrausybę, bet rimčiausia masinė kova 
už milijonų žmonių laisves ir teises, kurias garantuoja 
šalies Konstitucija. Gerai būtų, kad jis ir šitą kartą ne
patikėtų blofu apie “suokalbį”, bet įsitikintų, kad nūdie
nes prieškarinės manifestacijos, kad demonstracijos prieš 
karą Vietname ir reikalavimas iš ten ištraukti mi'litari- 
nes jėgas, yra išreiškimas plačiausių Amerikos žmonių 
masių susirūpinimo nūdienės mūsų šalies užsieninės po
litikos gairėmis. Tikrai, nuoširdžiai milijonai ir desėtkai! 
milijonų žmonių yra įsitikinę, kad toji1 politika veda 
Ameriką ir visą žmoniją linkui baisios pasaulinės katas
trofos.

NACIAI VOKIEČIAI RODO ILTIS
Berlynas. — Iš vakarinio 

Berlyno organizacija Drau
giškumui su TSRS užkvietė 
atsilankyti tarybinius kos
monautus; pulkininką A. Le
onovą, kuris pirmasis žmo
gus kosmose “vaikščiojo,”

ir pulkininką P. Belajevą.
Kada jie važiavo vakari

nio Berlyno gatvėmis, hit
lerininkai kaukė ir raudo
nais dažais mėtė į kosmo
nautų automobilį.

Kas ką rašo ir sako
TIK MEŠKIŠKAI 
PASITARNAUJA

Vytautas. Sirvydas gieda:
“...Vienybė nuo Tyslia- 

vos laikų skelbia: Lietuva 
yra pavergta Sovietijos da
lis, jos politinė nepriklauso
mybė greitu laiku neprama
toma, tauta yra priversta 
gyventi komunistinėje san
tvarkoje, todėl tai nuo jos 
tautinės dvasios genialumo 
priklausys, kaip ji savo su
sitvarkymu, išsimokslinimu, 
kultūringumu pralys, tary
tum pro adatos skylutę, šį 
niūrų istorijos laikotarpį...”

Šitokias- nesąmones ir ne
tiesas kliedėdamas Vytau
tas pastato Vienybę greta 
“Draugo” ir “Naujienų” bei 
“Dirvos,” kurie juk lygiai 
taip sušilę šmeižia ir nieki
na Tarybų Lietuvą. Jiems 
juk irgi Lietuva “pavergta” 
ir “priversta” gyventi tary- 
biniu-socialistiniu gyvenimu. 
Ir kaip tiktai šituo šmeižtu 
yra paremtas visas Lietuvos 
“laisvinimo” raketas, kuriuo I 
jau per daugelį metų užsi- 
imdinėja ALTas ir VLIKas. Į

Tarybinį-socialistinį kelią 
lietuvių tauta pasirinko sa-, 
vo protu ir valia. Ji didžiuo-1 
jasi juo eidama. Juo eida
ma per palyginti trumpą is-1 
torijos laikotarpį ji parodė; 
stebuklus. Jai nereikia pra
lįsti pro jokį “niūrų laiko
tarpį.” Ji gyvena pilnakrau- 
jišku gyvenimu ir didžiu
liais žingsniais žengia dar į 
šviesesnį rytojų. h Tos visos 
širvydų, grigaičių, krupavi- 
čių, balkūnų, impulevičių, 
jankų, sidzikauskų bei son- 
dų apie “pavergimą” ir “pri
vertimą,” net sudėjus į krū
vą, istorijos rato nebeat- 
suks atgal, lietuvių tautos 
iš to kelio neišmuš. Veltui, 
veltui, Vytautai, jūsų ir ki
tų raketieriško “laisvinimo” j 
pastangos.

VALIO, MUZIKANTŲ | 
ŠEIMAI!

“TėvynėsBalsas” rašo:
Kas nežino Šilutės rajone 

Nutauto šeimos kapelos? Vals
tybiniame “Nemuno” žirgyne 
jų trobą kiekvienas mielai pa
rodys. Tikriausiai šios šeimos 
nepamiršo ir senesnieji kel
miškiai. Tada, kai Nutautai 
Kelmės valsčiuje “zimagora- 
vo,” be trijų brolių kapelos ne
apsieidavo nė viena gegužinė.

Dabar vienas tos šeimos na
rys — Tadas — pats išaugino 
didelę muzikantų šeimyną. Jo 
pėdomis seka dvylika vaikų, 
žmona.

šeštaklasis Donatas jau drą
siai armoniką tempia, ketvir
taklasis Tadukas nuo Donato 
nenori atsilikti. Septintos kla
sės mokinė Liucija mėgsta gi
tarą. Almutė, tiesa, kartais dar 
tarp balalaikos stygų pasiklys
ta, o aštuoniolikametė Nijolė 
jau truputį gėdijasi viešų kon
certų. Lyg ir nesolidu! Ta
čiau Tadas Nutautas į ateitį 
žvelgia labai optimistiškai.
—Auga papildymas. Dalytė 

dar tik septintus eina, Lilijai— 
penkeri, Genutei — ketvirti, 
Irutei — treji, o Ramutė vos 
antruosius baigė, tačiau prie 
instrumentų — kaip prisvilti-1 
sios. Bepigu dabar muzikan
tams, — tęsia šeimos galva. — 
Dirbu sodininku, gerai uždir
bu, valstybė remia, todėl ir 
groti visai kitas ūpas.

KODĖL JIE TAIP BIJO 
KOMUNISTŲ?

S. J. Jokubka savo kolum- 
noje “Vilnyje” sako:

Sen. Robert F. Kennedy pra
kalbėjo, jeigu norime pažabo
ti branduolinio ginklo grėsmę, 
tai turime šiuo reikalu tartis 
ir su Kinija. Gerai, kad Ken
nedy yra valdančiosios klasės 
atstovas. Už tokį pasisakymą

Sauja žiežirbų
TSRS premjerui A. Ko

syginui parei š k u s, kad 
“pelnas iš gamybos yra pa
geidaujamas...”, oi, koks tai 
džiaugsmas ir rankų tryni
mas kapitalistinių laikraš
čių ir jų rašėjų, kad Tary
bų Sąjunga jau virsta kapi
talistine. Betgi jų toksai 
džiaugsmas parodo tik jų 
pačių žioplumą. Jeigu Tary
bų Sąjungoj gamyba ne
duos pelno, tai kaip toji 
valstybė išsilaikys? Tik, ži
noma, tenai gamybos pel
nas eina valstybės ir visuo
menės naudai, o ne privačių 
kapitalistų kišeniuosna, iš 
ko jie tunka lyg ir tie prieš
istoriniai daunosarai, ne
matydami savo ateities.

Jei poeto Robert Lowel- 
lio garsus protestas prieš 
jo užsienio politiką prezi
dentą Johnsoną nustebino, 
tai dramaturgo Arthur Mil- 
lerio atsisakymas dalyvauti 
Baltuosiuose Rūmuose, ka
da prezidentas pasi rašė 
“Arts an d Humanities 
Act”, netenka abejoti, buvo 
jam karti piliukė. Ypatin
gai Millerio atsakymas į 
prezidento pakvietimą buvo 
jam kartus.

Nors radijo komentato
riai ir sakė, kad preziden
tas duos viešą atsakymą, 
bet atsakymas taip ir nepa-1 
si rodė.

Jau jeigu buvęs vicepre
zidentas Richard Nixon ir 
Goldwateris pilnai tą poli
tiką užgiria, tai argi berei
kia ko daugiau, kad supras
ti, kokia toji politika yra ir 
kokia kryptimi ji vedama?

Tenka pagirti žymią mū
sų veikėją Nellie DeSchaaf 
už jos kad ir neilgą, bet 
daug pasakantį rašinį, tel
pantį “Vilnyje” anglų kal
ba, “Can we Plead Igno
rance?” Bravo, brangi 
drauge!

Popiežiaus Povilo VI ap
silankymas mūsų šalyje ir 
pasakymas už taiką kalbos 
Jungtinių Tautų sesijoje, 
paliko-Jkaulu gerklėje vi
siems katalikiškiems reak
cionieriams. Štai kad ir ka
talikiškas, “demokratiškas* 
elienraš t i s “Scranton 
Times”, daug talpino pa
veikslų popiežių priimant, 
vežiojant ir mišias laikant, 
bet apie jo taikos misiją — 
nė gu-gu! Mat, laikraščio 
leidėjas aršus reakcionie
rius.

I. Vienužis

MINISTRO 
CHARAKTERISTIKA
Keletas piliečių kritiškai 

ir griežtai kalbėjo apie vi
daus reikalų ministrą.

—Laikas jam būtų pasi
traukti, — kažkas pasakė.

K. Binkis pasikalbėjimą 
pabaigė:

—Ko jūs taip užsipuola!! 
Jis ir pats nori išeiti, bet 
žmona rėkia: nebūk idio
tas, dar namai nebaigti...

jo niekas nevadins komunistu.
Bet kiek čia seniai, už pa

sisakymus, kad su Kinija rei
kia skaitytis, žmonės buvo va
dinami komunistais. Buvo bai
siai nepopuliaru taip kalbėti. 
Komunizmu buvo kaltinami il
tie, kurie siekė taikos, uždrau
dimo bandyti branduol i n i u s 
ginklus. ..

Štai dėl ko Amerikos val
dančioji klasė taip bijojo ko
munistų. Protiniai ji velkasi 
paskui komunistus, paskui 
sveiko proto liaudies sluoks
nius.

Geras derlius Lietuvoje
Nors šiemet pavasaris už

truko ir vasara buvo nepa
lanki, derliaus nuėmimo re
zultatai rodo, kad grūdai 
užderėjo gerai. Kai kuriuo
se kolūkiuose rugių iš hek
taro gauta net po 25-30 dvi
gubų centnerių (polOOklg). 
Ypatingai gerai užderėjo 
ten, kur buvo panaudotos 
skystos amoniakinės trąšos 
iš naujai pastatytosios Jo
navoje tų trąšų gamyklos. 
Atrtfclo, kad vidutinis grūdų 
derlius pralenks šiemet vi
sus pokarinius metus ir 
sieks 16-17 centnerių (po 
100 klg.) nuo hektaro. Tai 
žymiai prašoks vidutinį der- 
lių buržuaziniais laikais, ka
da jis siekdavo vos 11-12 
dvigubų centnerių.

Blogiau šiemet užderėjo
kukurūzai, kuriem reika-( tiesomis išmoktų bent skai-
linga daugiau šilumos. Ku- tyti ir rašyti.”
kurūzai sėjami žaliam paša
rui ir silosui. Prie tinkamų 
oro sąlygų, kai šilta vasara, 
kukurūzai^ duoda gerus der
lius ir yra svarbia paspirti
mi gyvulininkystėje.

Ryšium su valstybinių už
pirkimo kainų pakėlimu Lie
tuvos kolūkių pajamos šie
met žymiai padidės. Kolū
kių būklę taip pat žymiai
sustiprina skolų nurašymas i 
ir išdėstymas. Galima saky
ti, kad dėka tų priemonių 
bus likviduotas bet koks ko
lūkių ekonominis atsiliki
mas ir dar labiau pakils vi
sų kolūkiečių gerovė.

Melų galai nesueina....
Reakciniai Jojikai užsieny

je prifarširuoja laikraščius 
tokiais melagystės šedev
rais, kad atrodo, jog jie 
skaitytojus laiko kažkokiais 
kvailiukais, kurie viską su
virškins. Ir dažniausiai tų 
melagysčių galai su galais 
nesueina.

Štai prieš kurį laiką vie
nas juodašimčių lapukas ra
šė, kad Lietuvoje gyvenama 
pusbadžiu ir net per Gegu
žės Pirmosios demonstraci
ją Vilniuje esą matyti išba
dėję veidai.

O neseniai “Drauge” skai
tome kažkokios S. Rūkienės 
rašinį, kuriame rašoma 
priešingai. Esą į Lietuvą 
varžiamasi iš kitų respubli
kų, nes Lietuva esanti “tur
tingesnė maistu ir kitomis 
gėrybėmis”. Toks argumen
tas rašė j ai ar joms įkvėpė
jams buvo reikalingas įro
dymui, jog Lietuva esanti 
“sistemingai rusinama”.

Norėčiau patarti tiems 
“lietuvybės gelbėtojams” už 
vandenyno pasirūpinti savo 
vaikų ir anūkų lietuvybės 
išlaikymo amerikoniškame 
katile, o ne verkšlenti dėl 
Lietuvos jaunosios kartos, 
kuri yra dešimteriopai švie
sesnė ir laisva nuo to dya-

Ksavera Karosiene Kaune susitiko su įžymia gydytoja 
Tamara Tyzenhausen.

Krislai iš Lietuvos
sios skurdo, kurį per prie
vartą skiepijo Lietuvos jau
nimui “Draugo” tipo kleri
kalai buržuazijai viešpatau
jant.
Kas skatino analfabetizmą?

Atkreipiau dėmesį į po
piežiaus Pauliaus VI laišką, 
kurį jis parašė Jungtinių 
Tautų auklėjimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos JU- 
NESKO pasauliniam kon
gresui, įvykusiam Tehera
ne. Tame laiške popiežius 
reiškia susirūpinimą, kad 
pasaulyje yra daug beraš
čių, ir, reikia dėti pastangų 
tai blogybei pašalinti. Kar
tu popiežius pažymi, kad 
“bažnyčia, nešdama tau
toms Kristaus evangeli
ją, nesigailėjo jokių pastan
gų ir didžiausių aukų, kad 
žmonės drauge su tikėjimo 

Tas laiškas negalėjo ne
priminti liūdną padėtį, ku
rioje buvo atsidūrusi mūsų 
Lietuva, kai joje viešpata
vo buržuazija, o švietimo 
reikaluose didžiausią įtaką 
turėjo katalikų dvasiški ja. 
Kaip tik katalikybė pasi
reiškė kaip didžiausia švie
timo trukdytoja. Ne veltui 
matėme, kad kaimyniniuose
protestantiškuose kraštuose 
liaudies švietimas nuo se
niau buvo žymiai aukščiau 
pakilęs, negu katalikiškoje 
Lietuvoje. O klerikalams ir 
fašistams Lietuvoje vieš
pataujant, mokyklose šei
mininkaujant k u n i gams 
ir reakcininkams, Lietuvos 
jaunimui padaryta didžiau
sia žala.

Dėl tos priežasties Lietu
vai teko daug daugiau au
kų ir žiaurumų hitlerinės 
okupacijos ir pokario me
tais, negu kitose Pabaltijo 
respublikose. Tai iš šovinis- 
tinėje-klerikalinėje dvasioje 
augintų jaunuolių tarpo išė
jo tie žudikai ir hitlerinin
kų bernai, kurie atliko to
kius žvėriškus darbus.

O ar ne sunkus palikimas 
teko Tarybų Lietuvai tie 
300 tūkstančių beraščių ir 
mažaraščių, kuris liko po 
buržuazinės santvarkos vie
špatavimo? Tai buvo stab
džiai, kurie nemažai sutruk
dė pažangą. Bet dabar tas 
liūdnas palikimas yra likvi
duotas ir lietuvių tautai 
švietimas yra prieinamas 
plačiausiu mastu. O tai vie
nas svarbiausių tarybinės 
santvarkos laimėjimų Lie
tuvoje.

“Masines žudynes 
Lietuvoje”

Taip vadinasi naujas do
kumentų rinkinys apie žmo
nių naikinimą hitlerinės 
okupacijos metais—1941-44. 
Knygoje 348 puslapiai ir ji 
sudaro dokumentų rinkinio 
pirmąją dalį. Išleido leidyk

la “Mintis.” Rinkinį paruo
šė G. Erslavaitė ir K. Ruk- 
šėnas, redagavo B. Bara
nauskas ir E. Rozauskas.

Knygoje surinkta daugy
bė oficialių raštų, įsakymų, 
skelbimų, liudininkų ir nusi
kaltėlių apklausinėjimų pro
tokolų, ataskaitų apie įvyk
dytas egzekucijas ir kitokie 
dokumentai. Jie liudija apie 
hitlerininkų ir jų sėbrų lie
tuviškųjų nacionalistų įvyk
dytus žvėriškumus Lietuvo
je ir kitose vietose, kur vei
kė Impulevičiaus ir kitų hit
lerininkų samdinių vado
vautų žudikų batalijonai^

Tai šiurpūs, sukrečią do
kumentai apie kruvinus nu
sikaltimus, kurių aukomis 
pagal apytikrius apskaičia
vimus vien Lietuvos terito
rijoje buvo nužudytą apie 
436,000 taikių gyventojų ir 
apie 230,000 karo belaisvių.

Knygoj yra šiurpi ataskai
ta, pasirašyta SS štandar- 
tenf iurerio Jėgerio. Tai “Su
vestinės žinios apie operaty
vinio būrio 3 teritorijoje iki 
1941 m. gruodžio 1 d. įvyk
dytas egzekucijas.” Tose ži
niose Jėgeris rašo, kad 1941 
m. liepos 4-6 dienomis jo nu
rodymu ir paliepimu “lietu
vių partizanai” Kauno VII
forte įvykdė egzekucija, 
kuriose buvo nužudyta>%- 

j 977 žmonės. Toliau seka il
gas sąrašas įvairių vietovių 
su smulkiais pažymėjimais, 
kur ir kiek žmonių nužudy
ta, o gale suvestinė skait
linė — 137,343 žmonės.

Tai; tiek hitlerininkai ir 
jų pastumdėliai nužudė vien 
tik per pirmąjį karo pusme- 

'tį. Knygos gale atspausdin
tasis pavardžių sąrašas ro
do, kad eilė tų egzekucijų 
kaltininkų, kaip J. Ambra
zevičius, V. Brizgys, K. Da- 
bulevičius, A. Impulevičius- 

i Impulionis, M. Kalmantas, 
K. Palčiauskas, J. Šlepetys, 
S. Žakevičius - Žymantas ir 
eilė kitų, gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, K. Rim
kus, L Taunys ir k.—Aust
ralijoje.

J. Paliukonis. 
Vilnius, 1965. X. 7

Knyga apie TSRS 
kovą už taiką

TSRS Taikos komiteto 
narys G. Žaliukas, apžvelg
damas pastarojo meto 
tarptautinę padėtį, ir nu
rodydamas, kad vienintelis 
karų šaltinis dabar yra 
monopolinis kapitalizmas, 
pasakoja, kaip TSRS ko
voja už taiką Tarybų ša
lies liaudies įsitikinimas, 
kad taika nugalės karą, 
yra išreikštas TSKP Pro
gramoje: “Suvieny t o 
galingo mis socialistinės 
stovyklos, taikingųjų neso- 
cialistinių valstybių, tarp
tautinės darbininkų klasės 
ir visų taiką ginančių jėgų 
pastangomis darb i n i n k ų 
galima užkirsti kelią pa
sauliniam karui.” Leidinio 
autorius pažymi, kad svar
biausia sudėtinė taikaus 
sambūvio poli tikos dalis 
yra nusiginklavimas. TSRS 
nuosekliai siekia suburti 
viso pasaulilo taikos šali
ninkus ir sukurti plačią 
antikarinę tautų koaliciją.

Oslo. — Po 17-os metų 
Norvegijos premjeras jįįfc 
nar Gerhardsen rezignavo, 
nes jo partija pralaimėjo 
parlamentinius rinkimus.
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Žemaites gyvenimo ir kūrybos bruožai
DR. ANTANAS PETRIKĄ

(Pabaiga)
Miesto ir jo gyvenimo žemaitė nemėgo. 

Ji teigė, jog iš miesto j kaimą plinta viso
kios nedorybės, ligos. Ji idealizavo kaimo 
gyvenimą, kaip dorą ir natūralų (“Mėšlave
žis” ir kt.). žinoma, ji klydo neigiamai 
vaizduodama miestą. Miestas turi blogybių, 
tiesa, bet iš miesto j kaimą eina ir šviesa 
bei kultūra. Visokia pažanga gema mieste, 
ne kaime. Visokis darbininkų sąjūdis pra
sidėjo irgi mieste, ne kaime. Kaimas tik se
ka, o vadovauja miestas. Vėliau tuo įsiti
kino ir pati žemaitė.

1907 m. rugsėjo 23-24 dienomis Kaune 
įvyko pirmasis Lietuvos moterų suvažiavi
mas, kuriame G. Petkevičaitės-Bitės pakvie
sta dalyvavo ir žemaitė. Tai buvo liberalių, 
pųzityvisčių moterų sueiga, kurią kunigai 
smerkė. Sekamų metų balandžio 28 d. 
Rtaune sušaukė moterų suvažiavimą ir ku
nigai, kuriame dalyvavo daugiausia tik kun. 
Olšauskio vadovaujamos davatko. Naiviai 
tikėdama, jog ir čia dalyvauja tos pačios 
lietuvės moterys, ten nuvyko ir žemaitė. 
Bet, kad ji dalyvavo pirmajame moterų su
važiavime, kunigai į savo mitingą jos neįsi
leido. Tuomet žemaitė pamatė, kad ir lie
tuvių moterų reikalai nevienodi, kad ir čia 
yra pasiskirstymas. 1908 m. Peterburge (da
bar Leningradas) įvyko visos Rusijos impe
rijos moterų suvažiavimas, į kurį G. Petke- 
vičaitė-Bitė nusivežė ir žemaitę, kaip lietu
vių liaudies rašytoją. Suvažiavusios mote
rys žemaite labai susidomėjo ir ją gerbė.

1912 m. žemaitei pavyko pastoviai apsi
gyventi Vilniuje: ji padėdavo “Vilniaus ži
nių” ir “Lietuvos ūkininko” leidyklose tuos 
laikraščius ekspeduoti; už tą darbą ji gau
davo 15 rublių mėnesiui. Gaudavo ji šiek 
t^ek iš laikraščių honoraro už savo raštus, 

iš tokios menkos algos buvo negalima 
gyventi. Vienu tarpu, prieš pat Pirmąjį pa
saulinį karą, žemaitė buvo “Lietuvos žinių” 
ir “Aušrinės” atsakomąja redaktore, ku
rios pirminė užduotis buvo—reikalui esant 
eiti į kalėjimą. 1914 m. gale “Lietuvos ži
niose” tilpo koks tai valdžios cenzoriui ne
patinkamas straipsnis, už kurį to laikraščio 
redaktorių nubaudė dviem savaitėm tvirto
vės (kalėjimo), žemaitei, kaip atsakoma- 
jai redaktorei, aišku, teko tas dvi savaites 
atsėdėti. Jai tuomet buvo apie 70 metų am
žiaus. Kalėjimo ji nepabūgo, net didžiavo
si. Ji sakė, jog ji dabar jaučiasi kuo nors 
prisidėjusi prie tos didžios kovos už laisvę.

Kai 1915 m. žemaitei sukako 70 metų, 
jos draugai norėjo Vilniuje suruošti jai pa- 
gerbtuves. žemaitė griežtai tam pinigų 
švaistymui pasipriešino. Sužinojusi, kad ton 
iškilon kviečiama ir rašytoja G. Petkevičai
tė iš Joniškėlio, ji skubiai jai pranešė, kad 
nevažiuotų:
* “Tuoj išėjus iš kalėjimo sužinojau, jog 
rengiamas koks kvailas jubiliejus mano am
žiaus 70 metų. Bortkevičienė išsitarė duo
sianti tamstai telegramą, kad atvažiuotumei 
tamsta į Vilnių. Pirma nesupratau, kam 
kviečia, bet paskui dąsiprotėjau, kad tam 
jubiliejui. Tai skubu tamstai parašyti, jog 
sėdėk ramiausiai namie; jei kito reikalo 
neturi, tai nelaidyk skatikų ant kelio dykai, 
nes aš to jubiliejaus nepriimu. O manęs ne
klausys — tai tą dieną tikrai susirgsiu, su 
lova manęs nenuneš. Juokai tik svieto! 
Kraujas liejasi, ašaros plūsta, o čia žmonės 
dykaduoniai užsiima tokiais kvailais nie
kais. Dapar ir laikas kokioms tai iškiloms, 
linksmybėms! Tegul verčiau užsiima rim
tesniu darbu, tegul šluosto ašaras vargdie
nių, likusių be pastogės ir kąsnio duotios.”

Tuomet jau buvo prasidėjęs Didysis Euro
pos karas, Vilnius buvo pilnas pabėgėlių, 
bėgančių į Rusiją.

žemaitė parašė daugiau kaip 80 apysakų. 
Jas aptarti bei išnagrinėti reikėtų atskiros 
studijos, ar net kelių studijų, dėlto čia jų 

Tta.' neliečiame. Galima tik prisiminti, kad 
jos literatūriniai darbai leidžiasi paskirsto
mi skirtingiems laiko periodams ir skirtin
giems klausimams nušviesti. Ji buvo Lie
tuvos liaudies draugė ir griežtai nusistačiu
si prieš tikybą, kunigus ir bendrai prieš vi
sokį klerikalizmą. Apie tai neabejotinai 
byloja tokie jos kūriniai kaip “Kunigo nau
dą velnias gaudo”, “Kaip kartais kokioje 
klebonijoje einasi”, “Mūsų gerasis”, “Avin- 
vedis ir jėzuitas”, “Stebūklai”, “Kelionė į 
Šidlavą”, “Nuo audros pasislėpus”, “šv. Jur
gio aukos”, “Nelaimė”, “Du kankintiniai” 
ir kiti.

Daug savo darbo žemaitė skyrė carų val
domos Lietuvos kaimo gyvenimui nušviesti. 
Ji parodė, kaip dažnai dėl pinigo, ne mei
lės, sutuokiami kartais net visai nepažįsta
mi jaunuoliai; kaip jų gyvenimas virsta bib
linių pragaru, girtavimu, muštynėmis ir ki
tokiomis negerovėmis. Labai ryškiai ji tai 

<Ajavaizdavo tokiose apybraižose bei apsaky- 
friuose kaip “Marti”, “Petras Kurmelis”, 
“Topylis”, “Gera galva”, “Velnio vestuvės 
ir laidotuvės”, “Laimė nutekėjimo” ir kituo- 

ir laidotuvės”, “Laimė nutekėjimu ir kituo
se.

Kilus karui, žemaitė 1915 m. apleido Lie
tuvą ir kartu su kitais tūkstančiais karo pa
bėgėlių—pasitraukė į Rusijos gilumą. 1916 
m. pradžioje ji, kartu su advokatu Andrium 
Bulota ir jo žmona Aleksandra atvyko į J. 
A. Valstijas rinkti aukų nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams, nes klerikalų valdomas 
pabėgėlių komitetas, kuriam vadovavo M. 
Yčas ir kun. K. Olšauskis, šelpė tik savuo
sius, o kairesniosios srovės žmonėms tekda
vo tik trupiniai. Bulotai su žemaite suvirš 
metus laiko važinėjo po Amerikos lietuvių 
kolonijas ir surinko apie $50,000 pažanges
niųjų srovių lietuviams šelpti.

Kilus Rusijoje revoliucijai, Bulotai 1917 
m. grįžo į Lietuvą, o žemaitė pasiliko pas 
savo sūnų Antaną Čikagoje ir ten išgyveno 
iki 1921 m. pavasario. Būdama Amerikoje, 
įsirašė į Liet. Socialistų Sąjungą ir į Liet. 
Moterų Progresyvio Susivienijimo 9-tą kuo
pą, kurioje ji nemažai veikė. Ji bendradar
biavo žurnalams “Naujajai gadynei” ir “Mo
terų balsui”, kuriame išspausdino keletą 
netrumpų apysakų: “Klampynė”, “Jonie
nė”, “Amerika”, “Prakilni meilė” ir kitas.

Gyvendama JAV-se žemaitė žymiai pa- 
kairėjo. 1920 m. sužinojusi, kad jos draugė 
G. Petkevičaitė išrinkta į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą, ji jai į Kauną rašė: “žinau, 
kad stovėsite už skriaudžiamuosius, o išnau
dotojai stos prieš jus, neleisdami savęs var
žyti. Daug reikės jums kovoti ir nesmagu
mų nukentėti!.. Nenupulkite dvasioje, bet 
aukštai iškėlę teisybės vėliavą, neškite—pri
spaustiems ant džiaugsmo, sau ant garbės.” 
O kitame laiške į Lietuvą ji vėl rašė:

“Man žingeidu, kokį prezidentą Lietuva 
gaus: ar šaltus barščius, ar surūgusį Smeto
ną, ar tiesiai kokias išrūgas, kokių didžtur
čių, dvarponių ir kunigų išsunktas, nes vi
sur turtai, pinigai viršų ima”. Sužinojusi 
apie sudarymą reakcinės klerikalų valdžios 
Lietuvoje, ji nusivylusi rašė: “Na, dabar 
kad užsisės žmonėms ant sprando, nė atsi
kvėpti nebegalės. . . Dar didesnį jungą už
dės žmonėms (nei caro laikais.— A.P.). Tai 
bus gardūs pyragai. O jūs, kareiviai, gal
vas guldę už demokratiją i!' laisvę, ką sa
kysit ant tokios neprigulmybės?”

Grįžusi į Lietuvą 1921 m., žemaitė G. Pet
kevičaitei skundėsi nusivylimu: 
kartojo man—sako Petkevičaitė—prie pir
mo pasimatymo virpančiomis iš susijaudini
mo lūpomis žemaitė ir paskui nesykį, kink
nodama liūdnai galva, tą pat kartojo. Ne
radau nei brolybės, nei vargai nesumažėjo... 
tik turtų grobstymas. . . tik karo lauko teis
mai. . . tik sušaudymai!”

žemaitė, apsigyvenus pas savo senus ge- 
radėjus Bulotus Marijampolėje (dabar Kap
sukas), redagavo savo raštus ir rašė didžiau- 
sį savo literatūrinį darbą — autobiografiją, 
tačiau kurios baigti nesuspėjo. 1921 metų 
žiemą smarkiai persišaldė, gavo plaučių už
degimą ir gruodžio 7 d. mirė; ten ir palai
dota. Gailėjosi, kad Lietuvoje nėra kre- 
matorijumo. Jos kapą žymi kuklus antka
pinis knygos pavidalo akmuo su atitinkamu 
įrašu.

žemaitė, kaip liaudies rašytoja, kaip kri
tinio realizmo pradininkė, iškilo tik tarybi
niais laikais. Buržuazijai Lietuvą valdant, 
ji buvo neigiama, jos kūryba ignoruojama. 
Mat, kai kur, kai kam ji savo aštria plunks
na skaudžiai jdurdavo! Ypatingai jos neap
kentė naujieji Lietuvos ponai, ministerial, 
dvarininkai, kunigai ir visoki suktybių pilni 
aferistai. Keturis jos raštų tomus, kuriuos 
jai jau mirus išleido A. Bulota, “laisvos” 
Lietuvos valdžia neleido platinti iki 1937 
metų, kol žmonės pradėjo dėl tokio cenzū
ros įžūlumo protestuoti. Dabar jos raštų 
tarybinėje Lietuvoje yra išleista šeši tomai 
ir daugybė išėję atskirais leidiniais, skirtais 
mokykloms, žemaitės kūrybos reikšmė lie
tuvių tautai yra labai didelė:

“Giliai reališka ir liaudiška žemaitės kū
ryba užima nepaprastai reikšmingą vietą 
lietuvių literatūros laidoje, žemaitė tęsė 
tradicijas, sukurdama vienus iš žymiausių 
ir vystė K. Donelaičio, D. Poškos, A. Straz
do ir kitų demokratinės krypties rašytojų 
kritinio realizmo kūrinių lietuvių literatūro
je. žemaitės raštuose ryškiau ir plačiau ne
gu bet kurio kito lietuvių rašytojo kūryboje 
atsispindėjo valstiečių gyvenimas ir jų sie
kimai kapitalizmo vystymosi laikotarpiu. 
Rašytoja pirmoji lietuvių literatūroje taip 
atvirai parodė ‘kaimo idiotizmą’, pasmerkė 
dvarą, klerikalizmą, atskleidė klasinius 
prieštaravimus pačių valstiečių tarpe. Ji 
pirmoji lietuvių literatūroje sukūrė ryškų 
realistinį vaizdą ir paveikslą, žemaitės kū
ryba yra nauja lietuvių literatūros pakįopa, 
iš esmės realistinės prozos pradžia ir vienas 
iš žymiausių jos laimėjimų.

žemaitės sukurtieji aukšto meninio lygio 
liaudies gyvenimo vaizdai liko pavyzdžiu 
kitiems lietuvių rašytojams* žemaitės tra-

IŠ LAIŠKU
i Mielas Rojau!

Praėjo respublikos jubi- 
i liejaus šventė. Tam tikru 
atžvilgiu ištuštėjo Vilnius 
—išvažinėjo svečiai. Šie
met jų buvo gausu. Nepai
sant Įvairių “veiksnių” li
guistos propagandos — ne
važiuoti, daug jų buvo ir| 
iš JAV, senovinių išeivių ii* 
vėlesniųjų.

Tačiau negalima sakyti, 
jog svečių trūktų Vilniuje 
ir apskritai Lietuvoje. At
važiuoja ir atvažiuoja eks
kursijų bei atskirų asmenų 
iš įvairių valstybių.

Štai, pavyzdžiui, spalio 
2-4 dienomis viešėjo retas i 
svečias rašytojas iš Rumu
nijos, rumunų rašytojų są
jungos valdybos sekreto
rius Simionas Pop. Jis — 
prozaikas. 35 metų am
žiaus. Daug keliavęs po pa
saulį — buvęs ir Vietna
me, ir Kuboje. Pas mus 
atskrido iš Rygos, prieš tai 
buvo Taline.

Man teko su juo bend
rauti, todėl noriu šj tą pa
pasakoti. Supažindinę su 
Vilniaus architektūriniais 
paminklais, mes svečią nu
vežėme į Trakus. Žavingas 
Trakų gamtovaizdis (di
džiulis ežeras su salomis) 
ir restauruota didinga pilis 
padarė jam gilų įspūį: jo 
foto aparatas čerškėio ir 
čerškėjo, einant tilteliu į 
pilį, pilyje įrengtame mu
ziejuje.

Rumunas kalba savo gim
tąja kalba ir prancūziškai; 
teko kalbėtis per vertėją ir 
betarpiškai prancūzų kal
bos pagalba. Ekskursijoje 
j Trakus dalyvavo ir mano 
žmona Irena, laisvai kal- 

’ b a n t i prancūziškai. Sve
čias susipažino su mūsų ra
šytoju A. Gudaičiu-Guzevi- 
čium, kurio romanas “Kal
vio Ignoto teisybė,” pasiro
do, prieš 10 metų išvers
tas j rumuų kalbą. Apsi
lankėme pas rašytoją Anta-

—Ką rytoj matysime7— 
klausia.

—Galime parodyti kurią 
iš trijų didžiųjų bibliotekų 
—universiteto, Mokslų aka
demijos arba respublikinę, 
—atsakau.

— Būtų įdomu, sutinku. 
Bet ai’ negalėtumėt suda
ryti galimybę nuvažiuoti j 
Kauną ir pamatyti Čiur
lionio paveikslus?

—Pasistengsime.
Na, ir trečią dieną dro- 

žėm į Kauną. Pakeliui ra
šytojas domėjosi Lietuvos 
vaizdais.

—Kokios veislės karvės? 
—paklausė, pamatęs kolų-1 
kinę bandą.

— Lietuviškos juodmar
gės. Mūsų.

Foto aparatas čekšt — 
“išsivežė” mūsų juodmar
ges. ..

M. K. Čiurlionio muzie
juje. Kiek daug paveiks
lų ir per palyginti trumpą 
laiką pritapyta! Juk tai ne 
visi, nemaža yra dingusių. 
O kur dar muzikos kūri
niai !

Svečias klausinėja apie 
Čiurlionio asmenybę, apie 
jo tapybos techniką. Hm, 
aš nepasirengęs tokiai te
mai... Ką daryti? Nusi
leidžiu į muziejaus raštinę, 
randu dailininko seseri — 
meno istorikę Valeriją 
Čiurlionytę - Karužienę. Ji 
prie stalo tik rašo, tik ra
šo. Girdi, skubiai reikia 
organizuoti naują ekspozi
ciją Druskininkuose. Užsi
ėmusi. Vis dėlto sutinka ■ 
retam svečiui patarnauti.

Pokalbis truko daugiau 
negu valandą. Rumunas | 
užduoda klausimus ir atsa
kymus brūkšt rašosi į blok
notą. Dailininko sesuo pa
pasakojo įdomių detalių iš 
jo gyvenimo, apie jo kūry
binio darbo procesą. Pa
vyzdžiui, Mikalojus piešia, 
piešia, paskui padeda tep-- 
tuką ir — prie pianino :
skambina, improvizuoja.

—Gaila, kad tos impro
vizacinės kompoziciojs liko 
neužrašytos, — sako sesuo. 
— Tuomet, mat, nebuvo 
magnetofonų...

Pokalbio klausytis buvo 
įdomu ir man, daug sužino
jau naujų dalykų.

—Čiurlionis atrastas, bet 
aš būsiu jo atradėjas Ru
munijoje, — sako svečias.— 
Ypatingai buvo malonu su
sipažinti su genialaus dai
lininko seserimi.

Kelionėje į Kauną daly
vavo ir mūsų poetas A. 
Baltakis. Besika 1 b a n t pa
aiškėjo, kad jiedu su rumu
nų rašytoju — vienmečiai. 
Dar šiltesnis pokalbis užsi-

na Venclovą.
— Retai tenka pabuvoti 

tokioje kultūringoje, išsila
vinusioje šeimoje, — pasa
kė rumunų rašytojas.

Mat, A. Venclova savo 
gyvenime taip pat daug 
keliavęs, ir jiedu rado ne
maža bendros kalbos. Pa
sirodo, mūsų rašytojas yra 
asmeniškai susipažinęs su 
kai kuriais žymiais rumu
nų rašytojais ir klausinėjo 
svečią, kaip jie gyvena, ką 
naujo parašę. Rumunas, 
žavėjosi A. Venclovos bib
lioteka, ypatingai meno lei
diniais. Prie M. K. Čiur
lionio paveikslų reproduk
cijų aplanko sveičas taip ir 
prilipo.

[dicijas lietuvių literatūroje toliau vystė J. 
Biliūnas... A. Vienuolis... P. Cvirka, J. 
Baltušis ir kiti pažangūs rašytojai, savo kū
riniuose vaizduodami Lietuvos kaimo tikro
vę, atspindėdami darbo žmonių vargą bur
žuazinės santvarkos sąlygomis, o iš dalies 
ir parodydami socialistinį jų sąmonėjimą. . .

žemaitės kūriniai peržengė Tarybų Lietu- 
Įvos ribas, paplito visoje T. Sąjungoje ir už 
jos ribų. Geriausieji rašytojos apsakymai 
išversti į rusų, ukrainiečių, lenkų ir kitas 
kalbas. Jos kūrybą didžiai vertina visasą
junginė kritika, žemaitė užima garbingą 
vietą greta kitų tarybinių tautų literatūros 
klasikų.” *) ■ * I

Tai tokia buvo liaudies rašytoja žemaitė- 
Žymantienė. Pilnai ją suprasti ir pamilti 
galima tik iš jos raštų, kurių ji mupis pali
ko gausų lobyną. Tai skaitykime ją ir 
džiaugkimės jos šauniu palikimu. O pasi
džiaugti tikrai yra kuo! žemaitę reikia 
minėti ir gerbti ne tik jos jubiliejiniais me
tais, bet kiekvienais metais, kiekviena pro
ga.

*) K. Umbrasas, “Lietuvių literatūros istorija”, 
IX tom., psl.j 416-TL

mezgė. Jisai klau s i n ė j o 
mudu, mes—jį. Pasirodo, 
rumunų rašytojų organiza
cija turi 500 narių. Neap
siėjo ir be juokingų daly
kų, anekdotų. Mes turime j 
arba turėjome savų keis
tuolių, jie — nemažesnių. 
Klausėme, ką beveikia pas
kutinysis Rumunijos kara
lius. Pasakojo apie jo iš
daigas Šveicarijoje: šau
kiąs ekskaralių (netekusių 
sostų) konferencijas, jach-l 
ta irstąsis po ežerus.

—Atvažiuokite į Rumu
niją, — kviečia atsisveikin
damas. — Mūsų Bukareš
tas—Balkanų Paryžius.

Kai kurie mūsų rašytojai 
jau buvę Rumunijoje ir tai 
patvirtina.

— Prašau parvežti auto
riui bent tokią dovanėlę,— 
įteikiu mano išverstą ru
munų ^raįvtojo H. Zinkės 
knygą “Fhmto dienoraš
tis.”

—Su malonumu įteiksiu. 
Zenkė kovojo Raudonojoje 
armijoje ir iš Lietuvos vijo 
hitlerininkus. Buvo sužeis
tas. Kaune gydėsi.

—Taip, teisybė. Šioje 
knygoje jis kaip tik savo 
žygius per Lietuvą ir pie
šia. Mūsų skaitytojams 
i domu.

Žinoma, tai tik nuotru
pos iš bendravimo su ru- 
munų rašytoju.

•

Dar noriu papasakoti 
apie Lietuvių literatūros 
draugijos 50 metų sukaktu
vių minėjimą Vilniuje. Mi
nėjimas buvo iškilmingas. 
Pilnutėlė “Žinijos” draugi
jos salė. Pirmininkavo ra
šytojas A. Venclova. Aš 
padariau pranešimą apie 
draugijos visu o m e n i n ę , 
kultūrinę ir ypač leidybinę 
veiklą.

Juk šios draugijos išleis
tos knygos daugumai mano 
kartos rašytojų ir šiaip in
teligentų gerai pažįstamos. 
Mes, kad ir sunkiai gauda-

Prieš Moskitus
Nuo mašalų ir moskitų, 

tu r būt, labiausiai kenčia 
medžiotojai ir geol o g a i, 
Kanados mokslininkai ra
do gana netikėtą kovos 
būdą, su įkyriais vabz
džiais. Paaiškėjo, jog pa
prastas elektroninės impul
sinės lempos žybsnis arba 
užmuša, arba sterilizuoja 
mašalus. Vienas žybsnis 
sunaikina beveik 90% uo
dų iki p u s a n t r o metro 
nuotolio.

Kanados žemdirb y s t ė s 
m i n i s t e rijos specialistai 
skaičiuoja, ar naujas būdas 
nebus pigesnis už chemines 
priemones.

Baltimore, Md.
Upton Sinclair gimė 

Baltimorėje
Paskilbęs rašytojas Upton 

Sinclair gimė Baltimorėje 
1878 metais. Jis čia pralei
do savo vaikystę, skurdžiai 
gyvendamas. Mokytis jis 
pradėjo būdamas 10 metų 
amžiaus, bet pirm to per 
save jau buvo prasimokęs. 
Paskui išvažiavo į NewYor- 
ką mokytis. Vėliau apsigy
veno Kalifornijoje. O dabar 
po 75 metų atvyko į Balti- 
morę, kaip jis sakė, “gal
paskutinį kartą.”

Jo tėvai paeina iš Virginia 
valstijos. Pirm Amerikos Pi
lietinio karo buvo turtingi. 
Karo metu prarado turtus. 
Sinclair, gyvendamas skur
de, patyrė, nelygybę, paste
bėjo, kad vieni žmonės pra
gyvenimui sunkiai dirba, o 
kiti visai nedirba. Stojo į so
cialistų eiles. Parašė pir
mąjį savo veikalą “The 
Jungle” — “Raistas,” apibū
dindamas Chicagoje sker
dyklų darbininkų darbą ir 
nešvarumą. Vyriausybė, pa- 
siremdama tuo veikalu, 
įsteigė “Food & Drug” de
partamentą.

mi, iš jų mokėmės, sėmė
mės žinių. - Draugijos išleis
tas knygas skaitė ir Petras 
Cvirka, ir kiti. Minėjimo 
metu akademikas K. Kor
sakas pabrėžė didelį drau
gijos išleistųjų knygų po
veikį asmeniškai jam ir jo 
jaunystės draugams.

Apie draugiojs nueitą ke
lią kalbėjo taip pat žurna
listas A. LaurinČiukas ir 
L. Kapočius. Apie ją šia 
proga buvo rašoma ir mū
sų laikraščiuose.v

Linkiu geriausios sėkmės 
’draugijos nariams jų toli
mesniame darbe!

Julius Būtėnas
Vilnius, 1965. X. 11

Jis yra parašęs 90 veika
lų. Kai kurie yra išversti į 
40 skirtingų kalbų. Į lietu
vių kalba yra išversti “Alie
jus,” “Karalius Anglis,” 
“Kaip žmonės be ponu gy
veno,” šias knygas išleido 
LLD, ir “Raistas.”

•

Jau pirmiau “Laisvėje” 
rašiau, kad negrų vadas 
Rustin turėjo kalbėti Balti
more ie už negrų lygias tei
ses. Baltieji šovinistai puo
lėsi neprileisti. Sako, būk 
Rustin seniau prigulėjo Jau
nųjų Komunistų Lygai. Da
bar sakoma, kad jis negalės 
visuomeninių prakalbų sa
kyti, turės kalbėti tik įsta
tymų įgyvendintojams.

Manai, kad tai maža...
Manai, kad tai maža, 
jei tu tiktai grumstas būsi, 
manai, kad iš grumstų niekas 
planetos sukurt negalės? 
Buvau aš lietus, 
debesim nutamsojęs padangės pusę, 
dabar aš tik lašas, 
nukritęs lauke ant žolės

Didelė laimė
visumą jaust per mažytę detalę: 
štai šitas saulėtas langas— 
krislas pasaulio šviesos,
štai šitas kiemsargis šluoja ne kiemą, 
o skirtą jam žemės rutulio dalį, 
ir tos štai motinos meilėje vaikui — 
taurumas žmonijos visos.

Didelė laimė tavy 
visą žemės grožį mylėti 
ir jausti kitų širdyse 
dalelę savęs paties. . . 
Aš tikiu, kad saulė viešės 
visuose namuos
ir žemėj visi kiemai bus iššluoti, gėlėti, 
ir visos pasaulio motinos ramios 
dėl žemės vaikų ateities.

Vacy® Reuncris

Pirmu kartu Baltimorėje 
negras D. P. Mello tapo pa
skirtas policijos kapitonu 
vienoje miesto dalyje.

•

Snalio 2 dieną Įvyko LLD 
25 kuopos susirinkimas. Jis 
buvo skaitlingas. Nutarta 
nupirkti 10 knygų “Lithua
nia Past and Present” ir 
perduoti į Naujos Gadynės 
knygyną pardavimui, nes 
ten ateina knygų pirkti stu
dentai.

Susirinkime buvo išrinkti 
2 delegatai į LLD konferen
ciją, kuri buvo šaukiama or
ganizacijos 50 metų sukak
ties proga, taipgi 4 delega-, 
tai į VI apskrities suvažia
vimą. Nutarta darbuotis 
“Laisvei” per vajaus laiką, 
kad gauti naujų skaitytojų 
ir atnaujinti pasibaigusias 
prenumeratas.

Ji Balsys
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

Ir mano įspūdžiai iš 
Tarybų Lietuvos

Laikau sau didele laime, pirmą vietą jų pokalbiuose.
Laivas “President Grant’’ kuriuo ke

liavau iš Hamburgo j Ameriką, priplaukė 
prie Ellis Islando 1907 metų gruodžio 20 
dieną. Kelionė laivu buvo ilga ir įkyri. 
Visą laiką siautė didžiausios audros taip, 
kad keleiviai negalėjo išeiti ant laivo de
nio, ir nors laivas buvo didelis, jis buvo 
audrų blaškomas į visas puses kaip gel
da. Keleiviai beveik visi sirgo. Aš bu
vau laimingas—nežinojau, kas yra jūrų 
liga. Visą laiką buvau linksmas. Susi
pažinau su rusu Jurgiu, kuris keliavo iš 
Peterburgo, ir su Maruse, jauna ukrai
niete mergina iš Poltavos. Jie buvo ma
no sankeleiviai.

Mes visi buvome pakiliame ūpe. Jiedu 
buvo geri dainininkai, tai jie linksmino 
visus. Mums nuobodumo, susnūdimo, ne
žiūrint, kad žiaurios audros blaškė lai
vą visą laiką, nebuvo jokio. Mes buvome 
linksmi, kad keliaujame į išgarbintą šalį, 
manydami surasti čia rojų.

Laikas greit prabėgo ir mes pasiekėme 
New Yorką. Laivo kompanijos gidas 
gruodžio 21 dieną pristatė mane į Fila
delfiją, 1815 E. Moyamensing Avė. Aš 
keliavau pas Juozą Baltrušaitį ir po tuo 
adresu buvo “Kovos” spaustuvė, o ka
dangi mane pristatė vėlai vakare, tai 
spaustuvė buvo uždaryta ir negalima bu
vo įeiti į vidų, nežiūrint, kad gidas ilgai 
beldėsi į duris. Jis vis beldėsi ir beldėsi, 
tai vėliau antrame aukšte moteris at
sidarė langą ir paklausė, ko mes nori
me. Jai buvo pasakyta, kad atvažiavo 
grinorius iš Lietuvos pas Juozą Baltru
šaitį, tai ji pasakė, kad jis čia negyvena, 
bet tik dirba prie “Kovos.” Bet ji buvo 
lietuvė ir apsiėmė mums pagelbėti. Ji 
davė savo pažįstamo, pavarde Briedis, 
mums adresą, 234 Spruce St. Ten nu
vykus, nors šeimininkus radome jau mie
gančius, bet jie sukilo ir priėmė pas save 
“ant burdo.”

Ant rytojaus šeimininkė Briedienė 
man pasakė, kaip pasiekti “Kovos” re
dakciją. Be jokio klaidžiojimo suradau 
redakciją. Čia mane pasitiko Baltrušai
tis, Dubickas ir Bernotas. Kada aš jiems 
prisistačiau, kas esu, jie pralinksmėjo ir 
džiaugėsi, kad aš atvažiavau į Ameriką. 
Kadangi jie buvo užimti darbu, tai pa
klausiau, kada aš juos galėčiau matyti, 
kad galėtume pasikalbėti apie gyvenimo 
įvykius. Jie liepė man ateiti į spaus
tuvę 7 valandą vakaro.

Kada atėjau į spaustuvę, radau apie 
dešimtį vyrų ir moterų, kurie atėjo ma
tyti “grinorių.”

Nors jie visi nebuvo man pažįstami, 
bet šis susitikimas su jais buvo malo
nus ir draugiškas. Jie visi norėjo iš
girsti, koks revoliucijos bėgis Rusijoje 
ir Lietuvoje. Aš susirinkusiems aiškinau, 
kiek galėjau, kokia šiandien padėtis ten 
yra. Susirinkusiems Rusijos revoliucija 
buvo širdyje ir mintyje. Tai buvo drau
giškas susipažinimas ir pasikalbėjimas. 
Kai kurie paėmė mano adresą ir aplankė 
mane, parsivedė į savo butus.

Socialistų Sąjungos 1 kuopa laikyda
vo susirinkimus kiekvieną sekmadienį 
“Kovos” spaustuvėje. Aš buvau pakvies
tas į susirinkimą ir įrašė mane į šią so
cialistų kuopą. Visi reiškė man simpa
tiją. Susirinkime buvo pakeltas klausi
mas, kad visi stengtųsi gauti man darbą. 
Čia pat susirinkime surinko man aukų 
apie $4.50. Panašus draugų rūpinimasis 
mano padėtimi tęsėsi ir toliau.

Už keleto savaičių Juozas Gaigalas 
parsivežė pas save gyventi, miesto da
lyje Frankford. Tais laikais ten gyvavo 
Socialistų Sąjungos 13 kuopa. Ji nebuvo 
skaitlinga nariais, susidėjo gal iš 10 na
rių, kurioj priklausė Gaigalas, Bagdonas, 
Balzaris ir kiti. Gaigalas buvo gana 
gerai prasilavinęs, buvo geras kalbėtojas 
ir organizatorius. Lietuvoje buvo baigęs 
4 klases gimnazijos.

Vėliau, gal už kokių 7 metų, Gaigalas 
išvyko į Lietuvą.

Visi draugai rūpinosi mano padėtimi 
ir stengėsi surasti man darbą. Bet to 
darbo nebuvo galima surasti, nes šaly 
siautė didelis nedarbas, milijonai darbi
ninkų vaikščiojo gatvėmis alkani ir nu
skurę, ieškodami darbo, bet jo nebuvo. 
Visoje šalyje didžiausia krizė. Išgyve
nau tris mėnesius be darbo, bet draugai 
manęs neapleido, šelpė ir ramino, kad 
darbą gausiu. Badauti ir vargti man ne

teko, nes kiekviename kuopos susirinki
me draugai parinkdavo man aukų. Vė
liau draugai paeiliui išlaikė mane po sa
vaitę arba net ilgiau. Ilgiausiai teko pa
gyventi pas draugus Endžiulaičius, kurie 
Jackson gatvėj laikė valgomų daiktų 
krautuvę. Endžiulaitis dirbo dirbtuvėje 
kaip dailidė, o žmona vedė krautuvę. 
Jiedu buvo geri socialistai, draugiški, 
simpatiški žmonės.

Socialistų kuopa mane aprūpinti buvo 
išrinkusi komisiją, ir štai vienas, iš ko
misijos narių, P. Dubickas, ateina vieną 
vakarą pas mane ir sako, kad jis turįs 
man darbą. “Vakar,” sako jis, “aš lan
kiausi Hazletone su prakalbomis, kur 
teko kalbėtis su draugais, ar nebūtų 
galima jums gauti darbą angliakasyklo- 
se. Hazletono draugai užtikrino mane, 
kad jie parūpins tau darbą.” Dubickas 
pasakė, kad rytoj, 9 valandą ryto, nuo 
13-os ir Market gatvių išeis Readingo 
geležinkelio traukinys, ir kad jis pats 
pribus mane palydėti.

Rytojaus rytą, padėkojęs draugams 
Endžiulaičiams už mano užlaikymą per 
tris savaites laiko, juos apleidau ir iš
keliavau į stotį.

P. Dubicką radau jau stotyje. Jis nu
pirko man tikietą į Hazletoną, o aš pa
dėkojau jam už taip didelį širdingumą 
ir rūpinimąsi manimi per tokį ilgą laiką, 
o Dubickas palinkėjo man laimingos ke
lionės.

Hazleton, Pa.
Nors Pottsville j reikėjo persėsti į ki

tą traukinį, bet kelionėje bėdos neturė
jau. Tuomet anglų kalbos dar nemo
kėjau, bet, reikalui esant, galėjau susi
kalbėti vokiškai.

Traukinys privažiavo prie Hazeltono. 
Išlipęs iš traukinio nustebau. Oras čia 
buvo daug šaltesnis negu Filadelfijoje
ir matėsi daug sniego gatvėse. Miestas 
nedidelis, tai išėjęs iš stoties, žiūriu, pa
rašyta Broad St. Tai gatvė, kur ma 
reikėjo sustoti. Paėjęs keletą minučių, 
suradau numerį, kurio ieškojau. Pabel- 
džius į duris, jas atidaro visai jauno am

kad ir šiemet tėvų žemę 
aplankiau ir 25-mečio su
kakties Dainų šventėje da
lyvavau.

Didžiai dėkoju Tarybų 
Lietuvos vyriausybei ir vi
siems jos darbuotojams.

Įspūdžiai, patirti Lietu
voje ir iškilmingoje Dainų 
šventė pasiliks manyje vi
sam likusiam mano gyveni
mui.

Didžioji 25-mečio sociali- 
I tinės santvarkos apvainika
vimo Dainų šventė plačiai 

į aprašoma mūsų spaudoje. 
■ Lai bus leistina ir man iš- 
I reikšti savo įspūdžius.

Viešėdamas Tarybų Lie- 
' tuvoje prieš 6-rius metus 
buvau pilnai pasitenkinęs 
tėvynės progresu. Šiais me
tais ten viešėdamas dar la
biau susižavėjau.

Anais metais mačiau Lie
tuvą sunkiai dirbančią, ei
nančią pirmyn. Šiais me
tais Lietuva džiaugėsi sa
vo laimėjimais. Šiemet Lie
tuva jau atrodo pilnu pa
vasariniu sužydėjimu. Dai
nų šventė, sakyčiau, buvo 
didelių laimėjimų, džiaugs
mo šventė.

Kur prieš 6-rius metus 
mačiau tuščias vietas, se
nas bakūžėles, šiandien ten 
jau iškilę fabrikai, gyvena
mieji pastatai, mokyklos,
klubai ir kultūrinės įstai
gos. Miestų gatvės išpuoš
tos medžiais, gražiai ap-
šviestos. Krautuves puošia 
dideli langai ir didelė pre-
kių gausa. Krautuvių vi-

žiau moteris ir užkalbina mane lietuviš
kai: “Ar tai atvažiavote iš Filadelfi- 
fijos gauti darbą mainose?” “Taip,” jai 
atsakiau. Moteris pakviečia mane vi
dun. Liepė nusivilkti paltą ir laukti vy
rų, nes jie buvo dar nesugrįžę iš darbo.

Namas, į kurį atvažiavau, buvo kom
panijos namas, dviejų aukštų—du kam
bariai apačioj ir du antrame aukšte. Na
mas sukaltas iš paprastų lentų, kuriame 
nesimatė jokių patogumų. Šalia prie tos 
pačios sienos buvo buvo kitas panašus 
namas. Tas lentų pastatas atrodė kaip 
Lietuvoje ūkininko daržinė.

Mums besikalbant, moteris tuo pačiu 
metu gamino vyrams vakarienę.

Neužilgo parėjo trys vyrai su suodi
nais veidais ir prikabintomis prie ke
purių lempomis. Tai buvo Kazimieras 
Merkevičius, Petras Butkevičius ir Jo
nas Kirtiklis. Nors visi vilkėjo darbi
nius drabužius, bet jų draugiška veiduo
se išraiška ir šiltas link manęs atsine- 
šimas pirmame su jais susitikime padarė 
juos mano draugais. Tai buvo linksmo 
būdo, simpatiški, gerai nusiteikę vyrai. 
Pirmutinis pasimatymas mus sujungė, 
surišo į krūvą, kaip kokius brolius. Tas 
draugiškumo jausmas tęsėsi tarpe mūs 
visą laiką, kol aš gyvenau Hazletone.

(Bus daugiau)

ARKLYS IR ŽMOGUS
Nesididžiuok per daug, sutvėrime, 
Kad tu esi žmogumi gimęs, 
Ir kad esi turčius, dvarponis, 
Ar koks pirklys.
Bet tu niekad nebūsi toks galingas, 
Kad tu esi žmogumi gimęs;
Kaip aš — tavo arklys.

Kai tu užsisėdi ant manęs,
Aš tave nešu:
Kuomet tu sėdi savo karietoje, 
Aš tave vežu.—

Bet kam man reikalinga traukti
Tas tavo žemei rausti n noragas,
Ir kam tau reikalingas tas
Mano odai plakti tavo botagas?

Kam tau rūpintis ir ;baimę kęsti, 
Kad tu kada nors nuo kulkos mirsi? 
Jei aš, supykęs, tik vieną kartą 
Tau į kaktą spirsiu, ir tu nuvirsi!

Ku Ku

navimas daug mandagesnis 
ir greitesnis.

Gal kuris “vaduotojas” 
pasakys: “Tu matei tik 
parodą—tik tai, ką jie tau 
rodė.” Ne, mačiau ir nero
domas vietas, privačius gy
venimus. Mačiau gyvenvie
tes savo giminaičių ir kitų 
darbininkų, o ne valstybi
nių pareigūnų. Prieš 6-rius 
metus, dėl tarpvalstybinių 
santykių įtampos, ne viską 
galėjai matyti, ką norėjai. 
Šiemet vizitantams buvo 
leista eiti ir matyti, ką no
rėjo. Šiemet darbininkų 
namuose buvo matyti radi
jai, televizoriai, šaldytuvai, 
skalbiam o s i o s mašinos ir 
kitokį įrengimai. Gyveni
mo lygis labai žymiai paki
lęs.

Ypatingai knygų, žurna
lų, laikraščių tinklas da
bartinėje Lietuvoje taip iš
plėstas, kaip niekados pir
miau. Kalbėk bet su kuriuo 
jaunuoliu ar jaun u o 1 e ir 
klausyk, ką jie kalba:

Knyga, mokslas, įvairūs 
kursai, meninė veikla ima

Žinoma, kai kas gali sa
kyti, kad aš tik pagiriką ra
šau.

Taip, yra dar ir trūkumų, 
bet juos mato vyriausybės 
ir visuomenės gerovės dar
buotojai. Pastebimi trūku
mai laukia savo eilės ir bus 
pataisyti. Pagaliau, Lietu
voje dar yra trukdančio 
elemento. Kas jie? Dau
giausia manaamžiai ir kiek 
jaunesni elementai, kurie 
auklėti buržuazinėje Lietu
voje. Jie turi giminių ar 
draugų tarp emigravusių 
“vaduotojų” Amerikoje ir 
kitose šalyse.

Lietuvoje “vaduotojų” gi
minės — tik lašas jūroje. 
Jie greiti prie amerikiečių 
turistų su savo “skundais.” 
Teko ir man sutikti bent 
pora tokių “asabų.” Ir ko
kią “dainą” jie dainuoja?

Štai. Jie kalba ir “va
duotojams” rašo, kad jie 
Lietuvoje yra skriaudžiami, 
negali išsimaitinti, neturi 
laisvės. O pabėgėliai jiems 
rašo, kad Amerikoje tikras 
rojus. Keista, kad tie “va
duotojų” kolegos Lietuvo
je pasakoja apie “skriau
das” ir “nelaisvę” atvirai 
ir laisvai kalba prieš šalies 
santvarką, ir jų nebaudžia, 
nevaržo. Abejoju, ar Ame
rikoje turėtume tiek lais
vės kalbėti ir meluoti prieš 
savo šalies santvarką.

Dar vienas dabartinei 
Lietuvai metamas priekaiš
tas iš “vaduotojų”: jie sako, 
dabartinė Lietuva rusina
ma.

Apsilankius Lietu v oje, 
Vilniuje girdėti kai kas 
kalba svetima kalba, bet 
kitose vietose — tik lietu
viškai. Klaipėdoje yra mai
šytų kalbų. Ne rusinama, 
bet lietuvinama.

Ten sutikau kitataučius, 
kurie jau kalba lietuviškai. 
Matai tūkstančius lietuviš
kų knygų, žurnalų, laikraš
čių. Lietuvos mokyklose 
pamokos dėstomos lietuvių 
kalba. Tai kur tas rusini
mas ?

Lietuvoje nedraudžiama 
mokytis kitų kalbų. Tai bū
tinas reikalas, kelias į pla
tesnę kultūrą, į pasaulį.

Lietuvos liaudis trokšta 
taikos pasaulyje, kad ato
minio karo košmaras ne
trukdytų kultūros, kūrybi
nio gyvenimo. Man keliau
jant per Dzūkiją, tebo būti 
Alytuje, puošnioje “Nemu
no” kavinėje pietauti. Štai 
nuotrauka “Nemuno” kavi
nės trečiojo aukšto. Aly
tus daug pagražėjęs.

'J. Smalenskas 
Miami, Fla.

Iš kairės į dešinę: J. Paleckis, inž. P. Gabrėnas, Alytaus ka
vinės direktorius ir J. Smalenskas. Gabrėnas ir Smalenskas, 
kaip žinoma, abudu iš Miamio, Floridos. Nuotrauka padaryta 

praėjusią vasarą Alytaus naujo puikaus 
restorano-kavinės verandoj e.

Cambridge, Mass.
Spalio 11 d. įvyko Lietu

vių moterų kuopos susirin
kimas. Jo vedėja buvo N. 
Grigaliūnienė, o jos duktė 
Afėmija Žvingela užrašinė
jo nutarimus.

Jau kelinti metai jos abi 
minėtą darbą atlieka. Jos 
man primena Žilinskienės 
šeimą Worcester, Mas. Tai 
yra didelė garbė toms moti
noms ir tėvams, kurie mo
ka 'savo vaikus užinteresuo- 
ti visuomeniniu veikimu ir 
dirbti sykiu su jais progre- 
sy viškose organizaci jose 
arba kuopose.

Nors ne visos Cambrid- 
giaus kuopos narės priklau
so prie ALDLD organizaci
jos, bet, po trumpo aptari
mo, kaip minėta organiza
cija atlieka svarbius dar
bus, narės vienbalsiai nuta
rė paaukoti $15 antram 
leidiniui knygos “Lithuania 
“Past and Present”. Taipgi 
paauk o j o $15 “Liaudies 
Balsui”.

Elizabeth Repšys 
>____________

Brockton, Mass.
Mirę lietuviai

Spalio 7 dieną, Brocktono 
ligoninėje, sulaukus 76 me
tų amžiaus, mirė Anna Pri- 

I bušauskienė (Pribash). 
j Liūdintys paliko: sūnus 
| Antanas Pribash, dukra Ni
ta Hovei, brolis Jonas Ži
linskas, sesuo Marcelė Pa- 
valonis ir anūkai. Palaidota 
Melrose kapinėse.

Spalio 9 d., Green Oak 
Nursing Home, sulaukęs 80 
metų amžiaus mirė Juozas 
Rozenas. Liūdinčius paliko 
žmoną, sūnų, keturias duk
teris ir anūkus. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Spalio 10 d., Brocktono 
ligoninėje, sulaukęs 78 me
tų amžiaus, mirė Jokūbas 
Nenortas. Buvo pavienis, 
liūdinčius paliko du pus
brolius, Praną Markevičių 
ir Juozą Arlauską.

Velionis priklausė prie 
Lietuvių Tautiško Namo, 
buvo artimas progresyviam 
judėjimui, pirmiau lanky
davo pažangiečių parengi
mus. Jo laidotuvėmis rūpi
nosi F. ir A. Morkevičiai. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė G. Šimaitis. Nuo ka
pinių palydovai buvo pa
kviesti į Liet. Tautišką Na
mą ir pavaišinti.

Spalio 5 d. mirė Frank J. 
Kincus, daktaro Frank A. 
Kincus tėvas. Pas jį ir gy
veno, 932 N. Main St., 
Brocktone. Jį daugiausiai 
žinojo Bridgewaterio lietu
viai, nes jis ten ilgai dirbo 
čeverykų dirbtuvėje. Se
niau jis gyveno Midleboro, | 
Mass. Palaidotas St. Marys 
kapinėse.

Išleistuvės
Spalio 9 d. Lietuvių Tau

tiško namo patalpose atsi
buvo išleistuvės Pranui 
Kaulakiui, kuris išvažiavo į 
Minnesotos valstiją gyven
ti pas savo sūnų. Jo pager
bimui susirinko laisviečių 
apie 30. Pirmininkavo Jur- 
g i s Šimaitis. Užkandžių 
metu daugelis buvo pa
kviesti pakalbėti. Kalbėjo 
linkėdami Kaulakiui laimės 
naujoje vietoje. Parengi
mas buvo suruoštas Liet. 
Tautiško namo knygyno 
naudai.

Kaulakis atsin a u j i n o 
“Laisvę” ir į fondą paauko
jo $6, taipgi pasimokė jo 
LLD duokles į 6 kuopą už 
1966 metus. Jis priklauso ir 
prie LDS 67 kuopos. Sakė, 
kada apsigyvens naujoje

vietoj, užsirašys ir “Vilnį”. 
Paaukojo $3 į apsigynimo 
fondą. r

Knyga “Lithuania Past 
and Present” turi gero pa
sisekimo. Daugelis jos rei
kalauja. Aš pridaviau po 
kopiją Brockton City ir 
Montello bibliotekoms, taip
gi “Enterprise” dienraščio 
redakcijai. Visur padėkojo.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Miestas atidarė požeminį 

garažą (15th St. ir Kennedy 
Blvd.). Automobilio pasta
tymas pusei valandos — 35 
centai; 12 valandų — $2.15; 
mėnesiui — $30.

Spalio 10 d. Ona Gadonas, 
16 metų kolegijos studentė, 
Mount Laurel Township, N. 
J., buvo užmušta automobi
lio nelaimėje.

Spalio 6 d. mirė Barbora 
Mickūnas. Palaidota Holy 
Cross kapinėse.

Philadelphiečiai, aplanky
kite sergantį Šapranauską- 
1003 Randolph St. Abu Šap
ranauskai, jei neklystu, yra 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 10 kuopos 
nariai. Draugė Šapranaus- 
kienė — ilgametė “Laisvės” 
vajininkė. Liga šeimynoje 
pakenks Šapranauskienei 
dirbti spaudos vajuje. >

Priimkite mano užuojau
tą.

Lapkričio mėnesį bus kai 
kurių miesto valdininkų rin
kimas. AFL-CIO Philadel- 
phijos taryba vienablsiai pa
sisakė už demokratus, išski
riant Alexander Hemphill.

Į Philadelphiečius “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jus ir progresyvio judėjimo 
rėmėjus: Skaitantieji “Lais
vę” patėmijote Lietuvių 
Darbininkų Draugijos jubi
liejinio suvažiavimo priimtą 
rezoliuciją iš 10 paragrafų. 
Tai dokumentas mūsų judė
jimo nuveiktų ir veikiamų 
darbų. Centro komitetas pa
sako, kad šiais metais na
riai gaus keturias ar pen
kias knygas už mažą $2.00 
metinį mokestį.

Philadelphijoje Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 10 kuopoje narių 
skaičius turėtų būti padi
dintas. Centrinis komitetas 
kreipiasi į visus progresy
vius žmones šiame jubilieji
niame vajuje prisirašyti, pa- 
spartinti spaudos va j ų. 
“Laisvė” ir “Vilnis” glau
džiai bendradar b i a u j a su 
Lietuva. Lietuvos rašytojų 
telpa raštai įdomūs.

Tad stokite į Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 10-ą kuopą. Prisi
rašydami šiame vajuje, gau
site visas šių metų išleistas 
knygas, ir žurnalą “Šviesą.”, 
Kuopos sekretorius R. Mer
kis — 5208 N. Warnock St., 
arba pas Kazlauską — 735 
N. Bucknell St.

Manau, kuopiečiai nesu
pyks už šią pastabą. Per 
kelis mėnesius dėl nesveika
tos negaliu dalyvauti kuo
pos susirinkimuose. Kuopos 
susirinkimai įvyksta kiek
vieną mėnesį, bet apie jos 
tarimus niekas neparašo į 
spaudą, ir philadelphiečiai 
gali manyti, kad kuopos vei
kimas pasibaigė. Kuopoje 
yra draugų, kurie gali tai 
atlikti. Spauda yra ta prie
monė, kuria kiekvienos ko
lonijas veikimas pagyvina
mas. Nesant spaudoje ko
respondencijų, kuopa tamįgj* 
pamiršta.

Pilietis
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/ Boston. Mass.
7 Spalio 15 d. įvyko masinė 
demonstr a c i j a prieš karą 
Vietname.. Harvardo stu
dentai susigrupavo į Bosto
no universitetą, ten susiri
kiavo ir sudarė 2,000 eilę 
maršuotojų. Matėsi ir jau- Hungerford St., Hartforde, 
nu motinų su vežimukais, 
vežančių savo mažus kūdi
kius. 3 vai. popiet atmarša-' daug žmonių iš visų Con- 
vo į Bostono sodą su iškel- • neetieut miestų, išNewYor- 
tais plakatais, smerkiam i ko ir Massachusetts. Taigi 

bus proga sutikti seniai ma-

Bridgeport, Conn.
Kaip girdėti, apšvietą my

lintieji bridgeportiečiai ren
giasi skaitlingai vykti į 
į spaudos naudai parengimą, 
kuris įvyks spalio 31 dieną 
Laisvės choro salėje, 157

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Kaip girdisi, žada būti

čiais karą Vietname.

Pittsburgh, Pa.
Pradžią seno pažangaus 

lietuviško veikimo mes pri
siminsime minėdami Lietu
vių Literatūros Draugijos 
50 metų gyvavimo ir veik
los. Tam tikslui ALDLD 87 
kuopa rengia banketą, ku
ris įvyks lapkričio 14-tą, ne- 
dėlioj, kaip 4 valandą, LDS 
160 kuopos n a m e, 1317 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

Draugės ir draugai! 50mo ivuiiį v ivviiuuiv* ULIČ* JJ1 UJįct oulllWl oviiidl iiicv j <->

Prie sodo buvo susispietu- žmonių ir linksmai po-; metų gražus gyvenimo me-
si demonstracijai priešingų i P*e^ praleisti.
grupė. Jie atėjo prie stan- 
do su dideliu kryžiumi, ant 
kurio įrašyta “Sunaikinkim 
kotnunizmą.”
^Prie stando žmonių buvo 

tarp 617 tūkstančių. Kalbas 
sakė 4 kalbėtojai. Venų jų1 
buvo Noan Chomsky iš 
Massachusetts Institute of 
Technology. Fašistai bandė 
bauti, lermą kelti. Man ten 
būnant girdėjosi pritarimas 
kalbėtojams. Didžiuma bu
vo priešinga karui Vietna
me.

LLD III apskrities 
suvažiavimas

tų skaičius, gražiai mes jį 
praleidome gyvenimo aud
rose. Tą laikotarpį, tą gy
venimo eigą šiemet prisi- 

daugelis AmerikosLapkričio 21 d. įvyks LLD į mena
IlI-iosios apskrities konfe- pažangių lietuvių — mini 
rencija 103 Green St., Wa- ALDLD gyvavimo 50 metų 
terbury. Prasidės 10 vai. sukaktį. Prisiminsi m e ir 
ryto. Po konferencijos Jo- mes. Mums minėta apšvie- 
nas Grybas parodys gražių ■ tos organizacija labai daug 
filmų iš Tarybų Lietuvos.

Bridgeportas dalyvaus 
skaitlingai.

J. Strižauskas

Sykiu dalyvavęs

So. Boston, Mass

New Haven, Conn
Yale universiteto studen- 

; tai išstatė kopiją senovinio 
žemėlapio, kuris rodo, kad 
Ameriką skandinavas Erik-

LLD 2-a kuopa savo mė- sonas pasiekė pirmiau, ne- 
nesinius susirinkimus laiko gu Kolumbas. Tas sukėlė 
kas pirmą ketvirtadienį kož- daug ginčų, ypatingai tam 
no mėnesio, 6:30 vai. vak.

/Praėjusiame susirinkime i 
mažai narių dalyvavo. La-1 aPx® 
bai gaila, kad nariai nesilan
ko į susirinkimus, nes darbo 
yra labai daug.

“Laisvės” vajus jau pra
sidėjo ir mūsų gabioji Ma
rytė Kvetkas darbuojasi ne 
tik “Laisvės,” bet ir “Vii-1 
nies” vajuje. Ji prašo visus ■ žiaus mirė M. 
narius jai padėti, kad ir vėl kuris per visą savo gyveni- 
Bostono vajininkai galėtų mą savo laiką atidavė para- 
laimėti dovaną.

Kuopa rengia LLD 50 me-

prieštarauja italai.
Spalio 16 ir 17 dienomis 

> Yale universiteto 
studentų išstojo prieš karą 
Vietname ir prieš ten siun
timą amerikiečiu kareiviu, v ve.

Kalbėtojai įrodė, kaip JAV 
valdžia daro didelę klaidą 
vesdama karą.

Sulaukės 82 metu am-
Banevičią,

davė, tai buvo mūšų uni
versitetas, mūsų mokykla. 
Ji suteikė mums daug kny
gų, brošiūrų, žurnalą “Švie
są”, surengė daug prakal
bų, paskaitų, ir daug, daug 
suteikė mums dvasinio pe
no. 50 metų praėjus mes tu
rime daugelio metų veik
lą prisiminti.

Lapkričio 14 popietį visi 
sueikime, neužmirškim, pa
kalbinkime ir savo pažįsta
mus. Visi bendrai prisimin
kime praeitį ir tieskim gai
res ateičiai.

Apart to, minėtam ban
kete bus užkviesti dalyvau
ti Mrs. Baliavičienė ir An
tanas Pipiras, kurie pasku
tiniu laiku lankėsi Lietuvo
je ir gyvu žodžiu praneš, 
kaip jiems atrodo Lietuva, 
ir kaip ten dabar gyvena 
mūsų broliai ir sesės.

J. Miliauskas

Bridgeport, Conn

Ląwrence, Mass.
Spalio 3 d., Maple Parke, 

LLD 37 kuopa ir LDS 125 
kp. buvo surengę pietus su
kėlimui pinigų į “Laisvės” 
rudeninį fondą. Publikos 
dalyvavo skaitlingai. Didelę 
atstovybę turėjo Worceste- 
ris, Bostonas, Nashua, Lo- 
wellis ir skaitlingai dalyva
vo lawrenciškių. Bendrai 
buvo apie 200 prie stalų 
valgančių. Publiką teko so
dinti per du kartus.

Prakalbų programos ne
buvo paranku turėti, nes 
vieni valgė, šnekučiavosi, o 
kiti laukė savo eilės valgyti. 
Bet prie pirmųjų stalų kal- 
bėja d. Rainardienė, iš Bos
tono, kuri lankėsi Tarybų 
Lietuvoje. Ji papasakojo 
savo patyrimus, sakė, kad 
matė didelį Lietuvos žmo
nių progresą. Pasauliniais 
reikalais kalbėjo J. Skliu
tas, taip pat iš Bostono. 
Turėjome tikslą dar

J. Gasiūnas vyksta 
į Chicagą ir kitur

LDS 
siūnas 
vietose

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

prezidentas J. Ga- 
lankysis sekamose

LDS reikalais:
Chicago, III.

Spalio 24 dieną dalyvaus
LDS 2-osios Apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyks Mil
dos salėje.

Cleveland, Ohio
Spalio 27 d. bus LDS 55 j 

kuopos surengtame mitin-' 
ge, LDS Klubo salėje, 9305 j °1’ equivalent through exp.

SERVICE STATION ATTENDANT 
Some experience.

Full time. P. M. Shift.
LAWNDALE SUNCO SERVICE

Rising Sun & Knorr St.
(84-85)

RADIAL-DRILL OPERATOR

ENGINEER
Grade “A” License.

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

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

St. Clair Ave..Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Pittsburgh, Pa.
Spalio 28 d. dalyvaus vie

tinių LDS kuopų surengta
me mitinge, LDS 142 kuo
pos patalpose, 3351 W. Car- 
son St.

Detroit, Mich.
Spalio 31 d. dalyvaus LDS 

kelis 21 kuopos surengtame ban- 
iššaukti pakalbėti, bet lai-1 kete paminėjimui LDS 35 
kas užsitęsė ir reikėjo pub- ■ metų gyvavimo sukakties, 
liką sodinti valgyti prie i Draugijų salėje, 4097 Por- 
antrųjų stalų. | ter St. Pradžia 2 vai. die-

Parengimo komisija: Jo- n^- 
nas Rudis, Ig. Chulada ir 
V. Kralikauskas širdingai 
dėkoja visiems už atsilan- _ .

J. Siurba, 
LDS Sekr,.

TRAINEE

FOR 2nd SHIFT

Some knowledge of blueprint 
leading of basic High School math 

, 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)

MALE and FEMALE

TAILORS. 5 yrs. exp. Perform 
by hand and machine. The more 
difficult tasks in the making of 
ready to wear suits and top coats, 
e. g. basting, felling, joining linings, 
sotting sleeves, collars, making 

j pockets, etc., and other related du- 
Į ties as required.

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

(80-84)
kymą, ačiū už platinimą ti- Į Liūtas ir žemdirbis 
kietų F. Kodienei, Ig. Chu- vienas sti 
ladaų E. Kralikauskienei ir|liQtas

vaike žvėris ir gyvulius, bet.suburban arcas- we train. Lot us 
nPDMD'JivD Piivn kūlimui ‘ii- show you how to eain $3.o0 plus per nepagavo. uuyo oaisiai^ ai ,hour FULLER BRUSH co, hl 9-

(84-88)

pirkusiems tikietus. Dėkui ; 
gaspadinėms, kurios per 
dvi dienas dirbo prie mais
to.

Ačiū visiems už daiktines 
dovanas. Jas suteikė: F. 
Kodienė ir R. Čuladienė po 
2 sūrius, E. Kralikauskie- 
nė 1 sūrį, Juzė Šleivienė pa
gamina “krustinų.” Nellė 
Garijonienė prisidėjo darbu 
virtuvėje. Prie stalų patar
navo : Amilija Penkauskai- i 
tė, Moley M i 1 v i d a i t ė ,pijos palaikymui. Sakoma,

______ _ __ kad tai mirė paskutinis pa- Pobūvis pas waterburiecius; (Braun). Dėkui Marijonai 
tų sukakties atžymėjimą — rapijos tvėrėjas
ruošia skanius pietus su 
grybais, kurie įvyks spalio 
24 d., 1 vai., 318 W. Broad
way.

Sekantis kuopos susirinki-

S. Rainard
Kuopos sekretorius

------ . ------- Į

Conn, valstijos pažangie-j 
čiai lietuviai ruošia du pa
rengimus. Sekmadienį, spa
lio 24 dieną Bridgeporte, o 
sekmadienį, spalio 31 d.— 
Hartforde. Abudu rengiami 
spaudos naudai. Patartina 
lietuviams dalyvauti.

J. Kunca

LAWRENCE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Brangios Dukreles

Valerijos Zula

r •

Spalio 27 d. sukanka dveji metia kai žiau
rioji mirtis atskyrė tave nuo manęs senos. Ar 
guliu, ar keliu, tu vis mano mintyse ir skaus
mas mano širdyje. Negaliu tavęs pamiršti. Ilsė
kis, dukrele, prie savo tėvelio. Mes ant jūsų ka
po gėles sodinam ir ašarėlėmis laistom.

Marta Dvareckienė, motina 
ir visa šeima

Spalio 17 d. teko gražiai ir Petrui Yaciunskiams už 
| praleisti visą popietį pas iškepimą šešių kalakutų sa- 
drau gus 
nes jie turėjo 
lietuvių knygyno naudai.
Parengimas gražiai pavy- tuvėje dirbti, taipgi savo 
ko. Žmonių buvo pilnutė automobiliumi atvežė žmo- 
svetainė.

Teko sutikti “Laisvės” va- 
jininkę draugę Svinkūnie- 
nę. Ji dirbo prie valgių ga
minimo ir kartu darbavosi 
laikraščio “Laisvės” reika
lais. Tai yra gražus darbas. 
Tokiose sueigose daug leng
viau pakalbinti žmogų atsi
naujinti laikraštį ar užsira
šyti, negu einant po stubas.

Taipgi draugė Žemaitie
nė, hartfordietė, darbavosi 
su ’’Laisvės” atnaujinimais 
ir kartu pardavinėjo tikie
tus spaudos naudai ruošia
mo banketo, kuris įvyks 
spalio 31 d, Laisvės choro 
salėje, 157 Hungerford St, 
Hartforde. Pietūs bus duo
dami 1 valandą. Tikimasi 
daug svečių, nes svarbus 
reikalas.

J. Strižauskas

waterburiecius, vo restorane, 83 River St., 
parengimą ' Haverhill. Jie .ne tik iškepė 

“turkes”, bet pagelbėjo vir-

nių į parengimą. Tai pažan
gūs ir nuoširdūs restorano 
užlaikytojai.

Ačiū Maple Parko savi-

Vienas stiprus gražus MEN & WOMEN
gaudė, ; Full or part time openings in local

kanas. Jis atbėgo vienkie-, 2370, ma. 2-2484, ki. 3-2449. 
min ir prašė: “Žemdirby,!
priimk mane gyventi ir pe
nėk mane. Aš esu labai gra
žus. Į mane gražu žiūrėti, 
tau bus didelis malonumas. 
Tu galėsi žiūrėti ir žiūrėti' 
iš arti į mane ir grožėtis ir ,

■ grožėtis manimi. L „ ___
1 laimingas. Net pats laimin- 
1 giausias. Išvaryk savo seną, 
negražų šunį iš namų. Kam 
gi tokią biaurybę penėti? 
Išvaryk savo negražų arklį 
iš namu. Juk tau labai 
biauru jį matyti. Jo biauri 
išvaizda tau daro didelį ne
malonumą. O mane laikyk 
ir gerai maitink, nes aš esu 
labai gražus ir stiprus.” 
Žemdirbys liūtą paklausė: 
'Ar tu saugosi mano turtą 
kaip šuo ir dirbsi darbus 
kaip arklys?”

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. 
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)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Spalio 24, sekmadienį, įvyks pa- 
žmonys: 1:30 vai. pietūs, o po pietų 
bus rodomi slankiojami paveikslai iš ; 

Tu būsi L,ietuvos> rodys drg. Barauskas, ku- ■ 
ris parvežė iš Lietuvos labai gra
žių nuotraukų.

Visi Rochesterio lietuviai malo
niai prašomi atsilankyti ir paremti 
šią gražią sueigėlę. . Visi būsite pa
tenkinti. Nesigaminkite pietų na
mie. .* gjg

Lauksime jūs spalio 24, 1:30 vai. 
Rengia vyrų ir moterų LLD kuo

pos. Rengėjai (84-85)

SHEETROCK HANGERS
AND FINISHERS 

Work available 
Philadelphia & Jersey areas.

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

(80-87)

TAILOR—BUSHELMAN.
Experienced for Cleaning Store.

Steady or part time. 
1732 Market St.

LO. 7-8222
(84-85)

SENIOR DRAFTSMAN

PEABODY, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Vieneri metai kai mirė

Aldona Blažoniūte Morin
Ilsėkis, mūsų brangi dukrele ir sesute, šios 

šalies žemelėje. Mes tavęs niekad neužmiršime. 
Tavo kapą gėlėmis apsodinsime ir ašaromis ap- 
laistysime.

Anna ir Alekas Krajewski
Motina ir patėvis

Broliai Albertas ir Herodas 
ir marti Blažonis

• •i v j • 1 • • i d 1| J Cl 1 i A. i y u *mnkams uz suteikimą vię-, sti todėl man joks dar. 
tos, svetaines ir parūpini-■ bag netinka. ManJe kai

<U1n°"U- “i Liūtas atsake: “Aš esu Tofilei Milvidams, Rožei ir 
Džimiui Mottams.

Visas išeigų bilas apmo
kėjus pelno liko $248. Pa
dalinta sekamai: Urugva
juje “Darbui” $30, į “Lais
vės” rudeninį fondą $218. 
Ačiū visiems už atsilanky
mą, aukas ir darbą.

V. Kralikauskas, .
Komisijos narys

Immediate opening available for 
man with 5-10 years experience in 
the design and lay-out of pressure 
vessels, heat exchanges, weldirients 
and piping.

Salary commensurate with 
experience.

Permanent position with broad 
Company, paid fringe benefits, in- \ 

j eluding educational assistance for
LLD 45 kuopos Sekantis banketas j ...

j įvyks šeštadienį, Spalio-October 23 < ^-bose desiring to work towards an

MIAMI, FLA.
LLD 75-a kuopa rengia spaudos 

labui bazarą. Kad padarius šį pa
rengimą pasekmingu, prašome atsi
nešti tam tikslui dovanėlių.

Mūsų darbščiosios šeimininkės pa
vaišins jus skaniais pietumis.

Bazaras įvyks Spalio-October 27 
ir 28 dienomis LSK patalpose, 2610 
N. W. 119th St.

Komisijos narys (84-85)

ST. PETERSBURG, FLA.

Žvėrių ii* gyvulių karalius, į d. Vieta 314 15th Ave. So. Pietūs j engineering degree. Send resume of 
! bus patiekti 12 vai. Pietūs bus geri. Įaš garbingas, aš gražus, aš 

liūtą reikia dykai maitinti”.
Žmogus užsimojo ant liū

to kirviu ir suriko: “Bėk iš 
čia, nenaudėli! Šuo ir ark
lys yra naudingi. Aš juos 
laikau dėl naudos, o ne dėl 
gražumo. 0 tu esi nenau
dingas, todėl tavęs nelaiky
siu!”

P. Valeika
Washing tonas. — JAV 

Gynybos sekretorius R. Mc
Namara sako, kad-reikia 
daugiau karo transportų.

Pranešimas

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
kiene.. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo komitetas (83-84)

SO. BOSTON, MASS.

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

Klubo nariai ir svečiai yra kvie
čiami atsilankyti j šią parę ir pa
reikšti savo nuomones, kaip padary
ti jas įvairesnėmis ir naudingesnė- 

(83-84)

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)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kuopa rengia

LLD 50-ŲJŲ METINIŲ ATŽYMĖJIMĄ

Sekmad., Spalio 24,1 vai
Salėje 318 W. Broadway

Mūsų gabios gaspadines pagamins skanius

pietus su grybais.
Kviečiame svečius iš visų kolonijų 

dalyvauti su mumis.
—LLD 2-os kuopos

Rengimo komisija
nmiuitgui^iWMuiuiuuiliwiiinuiiu;

PITTSBURGH, PA.
LDS 8-os apskrities kuopų 

valdyboms ir nariams
LDS prezidentas J. Gasiū

nas spalio 28 d. atvažiuoja 
į Pittsburghą. Apsistos 142 j 
kuopos name, 3351 W. Car-i 
son St. 6 vai. vakare pra
dėsime pasitarimus su sve
čiu.

Apskrities komitetas kvie
čia atvykti ir užgirsti pra
nešimus apie LDS. Lauksi
me!

Prot. sekretorius
A. Pipiras

SO. BOSTON, MASS.

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

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

Taipgi turėsime apkalbėti ir atei
nančių metų veikimą.

7 Apskr. sekr. Jaskevičiu?
(83-84)

WORCESTER. MASS.
Sekmadienį, Spalio-October 24-ą, 

Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
rengiama žaismių popietė. Prasidės 
4-ą valandą. Kviečiame visus.

Moterų komisija

WANTED AT ONCE 
Experienced Power Shear 

Operators
And welding maintenance Men 

(Trouble shooting on spot 
(Welding Machines)

Also
Power Brake Operators 
& Power Press & Brake 

Set-Up Men 
Exp. Sheet.

HILLSIDE METAL PRODUCTS 
INC.

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

SUPERINTENDENT
Married, td, 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.

<81-85)

MAN 
z

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

MI. 6-7300, Ext. 248.
(79-85)
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Mieste pasidairius
Už miesto majoro postą šeštadienį, 7 valandą 

labai varžosi trys kandida- i 
tai: Demokratų partijos 
kandidatas Beame, Respub-; 
likonu - Liberalu kandidatas
Lindsay ir konservatorių -' partizanai l 
reakcininkų kandi datas ; Atsakymui jau yra para- 
Buckley. Vienas kito kailį syta daug knygų ir tebebus 
vanoja sušilę. , apie juos rašoma per šimt-

Laikraščiai jau veda “šiau-j mečius. Kas gali keliais žo
dinius balsavimus.” Daugu-1 (Ižiais išsakyti ką nors apie 
mą “balsų” gauna Beame. • tuos žmones, kurie 1 
Už Beamo kandidatūrą pa-, klausiomis savo tėvynei va-i 
sisakė iš Harlemo kongres-. landomis ją kainavo aukš- 
manas Powell. Jis ragina|čiau už savo gyvybę? Tą 
negrus išrinkti Beamą. i daug geriau apsakys fil-

Filmų vakaras jau šį J. Plečkaitis išvyko 
1 Belgiją

Alice Jonikienė
Antradieni, lydima brook- I grįžo Cliicagon

Tarp lietuvių

Išgirdę, jog bus rodomas; 
filmas “Partizanai”, 
klausia, kas per žmonės tie sikėlęs į Los Angeles, Cal., bar yra liūdesyje, nes spa-

J. Plečkaitis šiomis dieno- p0 2 d. mirė jos vyras Juo- 
:mis išvyko į Briusselį, Bei- zas Zakarauskas, ' 
! gijos sostinę. Išvyko jis ten kjos> j]gos ]įg0St

Kadaise gyvenęs Brookly-.“Laisvės” Įstaigoj lankėsi 
tūliine ir Bronkse, o vėliau iš-|O. Zakarauskienė. Ji da-

l)o sun-

i daug geriau apsakys fil- 
didžiųjų komercinių: mas, kurį matysim Laisvės 

*"• ---- “Post” j salėj spalio 23-čios vakarą,
remia Lindsay| Kitas filmas: “Vilniuj

tarnybiniais reikalais. Kar
tu iškeliavo ir jo šeima.

Praėjusį savaitgalį sve- 
kritiš-lčias buvo susitikęs su kai 

i kuriais savo bičiuliais, kurie 
jam palinkėjo laimingos ke
lionės ir sėkmingai įsikur- 

naujoje šalyje.ti

laikraščiu, “Tribūne, 
ir “Times 
kandidatūrą, o “American,” 
“News” ir “Long Island 
Press” palaiko Beamą.

Beje, nors dabartinis ma
joras Wagneris ir B e am e 
dažnai susipešdavo dėl mies
to reikalų, bet šiomis die
nomis pasisakė už Beamo 
išrinkimą.

Įdomu, kad, kol kas, mies
to didžiosios darbo unijos' stotis, 
dar tebetyli. Tik viena kita 
jau pasirinko “kandidatą.”

Kaip dabar dalykai atro
do, tai šiose rungtynėse pir
mauja Beamas.

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

Ren gėjai

Great Neck, N. Y.
Padėkos žodis

Dėkoju Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubui už su
rengimą pikniko, kuris įvy
ko rugsėjo 19 d. Kings 

į Point Parke, Great Neck, 
I pasitikimui manęs, kuomet 
sugrįžau iš Lietuvos.

Džiugu, kad turėjau pro
gą nuvykti į Lietuvą ir ma- 

I tyti kaip žmonės gyvena, 
' aplankyti savo motiną, arti
muosius gimines ir sugrįžęs

Zakarauskai savo laikais 
buvo gerai žinomi brookly- 
niečiams. Velionis Juozas 
ėjo pareigas kaip biznio ve
dėjas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo Brooklyne. 
Ona taipgi jam daug pagel
bėjo tame darbe.

Linkime O. Zakarauskie
nei ištvermingai pernešti 
liūdesio valandas.

Laikraščio paramai ji pa-

MIRĖ

w | j® •• m nuo i Lto ii oli£^i iz^yo

1S LLD konferencijos tarti žodį kitą apie įgytus

Praeitą sekmadienį atsi-
Visi mes senosios kartos įj..

žmonės esame girdėję apie konferencija Elizabeth, N. 
vienuolį Rasputiną ir jo nu- J- komiteto raportų pasi- 
žudvmą 1916 metais. Ry- ro(h kad praeitą metą kai 
šium su tuo įvykiu, dabar kurios, kuopos daug nuvei- 
New Yorke teisme prasidė- kė* Taipgi yra gauta ir nau
jo keista byla. ! KJ narių. Tik bloga su New

Rasputino nužudytoj as Jersey kai kuriomis kuopo- 
“princas” Feliksas Jusupo- J°s ne tik nieko nevei- 
vas traukia teisman Colum- kia, bet net delegatų neį-

M. Hacinkevičia

Kas valdys Niujorką 
po šią rinkimų?

j Tas klausimas rūpi kiek- 
i vienam apdairiam piliečiui.
Nuo to, ką išrinksim, daug 
kas priklausys mili jonų 
žmonių gyvenime. Dėl to 
norisi ir reikia susieiti, pa
sitarti. Reikia pasvarstyti, 

jo šeima, aplankė čia nema- ku°mes’ eil1injai ,Piliečiai’ 
ša bičiulių ir draugų. Pra- galėtume padėti sukti mies- 
ėjusį trečiadienį Alise Mo
terų klubo mitinge pasakė 
kalbą (apie tai parašys Klu
bo korespondentė). Išsivežė 
Alisė nemaža ir 
dovanų, kurias sudėjo 
Niujorko lietuviai.

Grįžo į Čikagą Alisė Jo
nikienė, viena laikraščio 
“Vilnies” redaktorių, v

Alisė Niujorke išbuvo apie 
dvi savaites. Ji dalyvavo 
LLD Jubiliejinėje konferen
cijoje, aplankė savo sūnų ir

Vilniai”
geri

to vairą genesniuoju keliu.
Tuo tikslu mitingas įvyks 

spalio 30-tos vakaro 7 vai., 
Laisvės salėj. Tikimės pro
gramoje turėti svečią kal
bėtoją ir dar kai ką įdo
maus. Įžanga nemokama.

Kviečiame visus.
Rengėjai

b u v o paduotas 
ir ji nugrimzdo į

čia nedidelis.

stengia prisiųsti. Tuo klau
simu konferencija buvo la-i 
bai susidomėjusi; padarė 
tarimą, kad apskrities ko
mitetas turės aplankyti tas 
kuobas, ir patirti priežastį 
dėl ko jos nustojo veikti.

Iš centro buvo padarytas 
pranešimas, kad šiemet na
riai gaus penkias knygas. 
Anglų kalba knyga labai 
gerai platinasi, taip, kad 
turės daryti antrą spausdi
nimą. Todėl centras krei
piasi į visus, kad siųstų už
sakymus dėl naujo spausdi
nimo.

Daug diskusavo apie visa 
veiklą. Ir nutarta, kad II 
apskrities kuopos iki sekan
čios konferencijos turėtų 
gauti nemažiau kaip 20 
naujų narių. O tai yra labai 

priešintis stojimui į armiją, j mažas skaičius mūsų ap- 
Ypatingai taryba pasmer-’ skričiai 

kia tuos bažnyčios pasekė
jus, kurie sako, kad jiems 
ju sąžinė ir religija nelei
džia mokytis žmones žudyti.

bia Broadcasting Systemą 
ir reikalauja pusantro mili
jono dolerių atlyginimo už 
jam padarytą “skriaudą.” 
Mat, šita radijo - televizijos 
sistema davė “veikalą” apie 
Ra s p u t i n o nužudymą. 
“Princas” prisipažįsta, kad 
jis Rasputiną užmušė, bet 
teigia, kad minėta sistema 
nevisai teisingai perdavė 
Amerikos žmonėms tą įvy
kį. Tuo jis tapo įžeistas ir 
dabar reikalauja per teismą 
didžiulės krūvos dolerių at
lyginimo.

Jungtinės Kristaus Baž
nyčios taryba pasmerkė 
tuos, kurie kovoja už taiką 
ii- atsisako stoti į armiją. 
Jie neturį nei “moralinio,” 
nei “teisinio” pasiteisinimo

New Yorkas. — Sulaukęs 
81 metu amžiaus mirė 

V | atkaklus ukrainiečių prie-i 
j šas Dr. Stepan Wytwytsky. I

Pilietinio karo metu jis! 
veikė su baltagvardiečiais. į 
Antrojo pasaulinio k a r o ’ 
metu gyveno hitleriškoje į 
Vokietijoje ir organizavo 
Ukrainai “kazokus”. Dabar 
skelbėsi Ukrainos “prezi-į 
dentu”. i

PRANEŠIMAI

Apskrities komitetai! pa
likti tie patys — su pagyri
mu, kad gerai veikia.

Reikia pasakyti, kad kon
ferencija buvo labai gera, ir

Ponas Kheel, o f i c i a 1 u s I konstruktyvi. Ir visi dele- 
miesto darbininkų ir sam-|gatai buvo sumanūs, ir kal- 
dytojų taikintojas, paskelbė Į bėjo į tašką. Po konferenci- 
naują planą i š ve n g i m u i j jos apskrities komitetas vi-
streikų. Jis siūlo ’sudaryti 
pastovią taryba, kurios mi
sija būtų streikams užbėg
ti už akių, neleisti jiems 
įvykti, suvesti i daiktą ir 
sutaikinti samdytojus ir 
darbininkų unijas.

Bet pasirodo, kad šitas 
Kheelo planas bus Demo
kratų partijos vadovybės 
sugalvotas būdas padėti jų 
kandidatui Beamui laimėti 
rinkimus. Nes savo planą 
paskelbdamas, Kheel pasa
kė, kad Beamas tinkamiau
sias jį įgyvendinti, nors jis 
nori, kad ir kiti kandidatai 
už jį (planą) pasisakytų.

Rep.

sus gerai pavaišino. Ir visi 
išsiskirstė labai geram ūpe 
ir nuotaikoje.

Dalyvis

Toronto. — Tarpe Kana
dos ir JAV atstovų eina pa
sitarimas gėlo vandens rei
kalais.

New Yorkas.—Prasidėjo 
rudens lietūs. Prėsko van
dens rezervuaruose po bis- 
kį vandens daugėja, bet 
vis dar yra tik virš 37% 
jų įtalpos.

Plaukiojanti gamykja
Plaukiojantieji k r a naiy 

dokai, plaukiojančios dirb
tuvės... Dabar šią šeimą pa
pildė plaukiojanti naftos 
perdirbimo gamykla. Ji pa
statyta Belgijoje. Pribuvus 
gamyklai į Libaną, į gelž
betonio korpuso specialias 
kameras 
vanduo,

' dugną.
Gylis

myklos įrengimai pakanka
mai aukštai yra iškilę iš 
vandens. Jeigu ją reikės 
perkelti į kitą vietą, tai per 
kelias valandas bus galima 
nesunkiai i š pumpuoti iš 
kamerų vandenį, ir gamyk
la vėl galės plaukti.

Minėtoji gamykla perdir
ba per parą 1000 tonų naf
tos, o ploto ji užima 25 
proc. mažiau, negu tok*o 
tipo sausumos įrengimai.

J. Gasiūnas išvyko 
i vakarus t

šiomis dienomis išvyksta 
į Čikagą prezidentas Jonas 
Gasiūnas. Jis ten dalyavus 
LDS 2-osios apskrities kon
ferencijoje — spalio 24 d. 
Pasitars su veikėjais. Pas
kui vyks į Clevelandą, Pitts
burgh, Detroitą.

Kaip žinia, šiemet sukan
ka 35 metai, kai LDS buvo

Laidotu- įkurtas, todėl šen ir ten 
I ruošiami tam tikslui atžy
mėti parengimai. Tad J. Ga
siūnas ir pasileido kelio
nėn, kad galėtų dalyvauti 
pobūviuose, pasitarimuose, 
kaip geriau sutvirtinti Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimą.

te

te-Antradienį skambina 
lefonu į raštinę mūsų gera
sis Alekas Velička (gyve
nantis Albertson, L. I.), ir 
pranešė liūdną žinią: Mirė 
jo brolis Antanas Velička, 
gyvenantis Rumford, Me. 
Mirė spalio 18 d.

Velionis Antanas Velička 
paliko nuliūdime ž m o n ą 
Domicėlę, du sūnus Petrą 
ir Steponą, dukterį Uršul. 
anūkus ir daugiau artimų 
giminių.

Užuojauta Alekui Velič
kai ir jo žmonai Domicėlei

i ir visai šeimai. Gal pats Ve-
I lieka parašys daugiau apie 
brolio mirtį ir laidotuves.

L. K—te plentas Giuseppe Saragatas.

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 

metų istoriją. —Valdyba50

DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kooper. Spau
dos B-vės direktoriai prašo
mi nepamiršti, kad mūsų 
posėdis įvyks šį pirmadienį, 
lapkričio 1 dieną, paprasto
je vietoje ir tuo pačiu laiku.

Sekretorius

REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.

Nepriimkite pakaitalu, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.

Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

«

Mirus

Viktorijai Zmitraitei-Millerienei

Gražiai skambėjęs balselis nutilo 
Ir brangios Viktutės tarp mūsų nebėr! 
Ant mielos draugės nors kapas iškilo, 
Bet gyva Viktukes idėja tebėr...

J. Bijūnas

iždoWilliam Malin, LDS 
globėjas, buvo operuotas 
antradienį, spalio 19 d., Ma
dison ligoninėje, 76 Madi
son Ave., tarp 76 ir 77 Sts., 
New Yorke, Room 906. Te
lefonas TR 9-1100 Ext. 909.

Lankymo valandos nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 8 vai.

Linkime mūsų draugui 
Malin greit sustiprėti po 
operacijos ir sveikam grįžti 
į namus prie savo kasdieni
nių pareigų.

J. W.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške, kuri 

galėtų retkarčiais ateiti pagel
bėti senyvam žmogui su namų 
ruoša. Vieta Williamsburge, 
prie Broadway ir Hooper Sts.

NUO MALIARIJOS 
MIRŠTA 3,000,000

Washingtonas. — Nors 
medicina padarius didelį 
progresą, bet dar yra atsili
kusių šalių ir ten žmonės 
serga įvairiomis ligomis.

Afrikoje, Azijoje ir Pietų 
Amerikoje daugiausiai ken
čia žmonės nuo užkrečiamu 
ligų. Per metus pasaulyje 
maliarija serga apie 
000 žmonių, įy iš jų apie 
trys milijonai miršta.

Varšuva. — Po trijų die- Dėl daugiau informacijų, skam-
i nu viešėjimo Lenkijoje grį-
I x V i 1 • • •
i nų Viesejimo Lenkijoje grj- binkite tarp 11 ir 4 vai. dieną.
Ižo į Romą Italijos prezi- Tel. 782-1245.

(84-85)

Rio de Janeiro.—Virš 4,- 
000 studentų demonstravo 
prieš pašalinimą Brazilijos 
universiteto profesoriaus.

METINIS LAISVES KONCERTAS
įvyks Sekmadienį, Lapkričio 14 Ncv»
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyne

Brooklyno Aido choras prisirengęs i dalyvauti “Laisvės” koncerte

LABAI ĮSPŪDINGA PROGRAMA, KURIĄ ATLIKS:
Worcesterio Aido Choras su savo talentais—solistais ir duetistais 

vadovaujamas mu ziko Jono Dirvelio

Brooklyno Aido Choras su savo talentais duetais ir solistais 
vadovaujamas Mildr edos Stenslerienčs

Abu chorai turi žymių talentų, kurie dainuoja solus ir duetus. Taigi patys chorai ir jų talentai sudarys 
nepaprastai įdomę progrramą, kuri jaudins publiką.

PROGRAMA PRASIDĖS 3-čią vai. popiet. Įėjimas $1.50
ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į ŠĮ ĮSPŪDINGĄ KONCERTĄ. — RENGĖJAI




