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METAI 54-ieji

KRISLAI
“The Nation”—1OO metu 
Povilo Vl-ojo kalba 
Tarfcsintojai
•— Rašo R. Mizara —
Ryšium su Tarybų Lietuvos 

sidabriniu jubiliejumi, b u v o 
pagerbta daug Lietuvos moks
lo, meno, pramonės, kultū
ros srityse dirbančiųjų. Iš vi
so pagerbtųjų bus arti pustre
čio tūkstančio asmenų.

Eilė mūsų laikraščio bendra-' 
darbiu taip pat buvo aukštai ,., 
įvertinti: Antanui Venclovai, I Vietname pei stato 
pavyzdžiui, suteiktas Liaudies ' “mažąjį”, “lokalinį”, 
rašytojo garbes vardas, o Nu
sipelniusio kultūros darbuoto
jo vardai suteikti Juliui Butė
nui, Alpiui Liepsnoniui, ir ki
tiems. i • •

Poetas E. Mieželaitis ir ra-i naikinanti karą.
šytojas A. Guzevičius apdova- Brežnevas taj t nur0. 
noti Lenino ordinais. . 1 1

__ .  i de kitą baisų karo pavojų, 
Lietuvos vyriausybė kreipė Į tai iš Vakarų Vokietijos re- 

diltžiulio dėmesio ne tik į vanšistų. Jie ne be reikalo 
mčjjhlo, kultūros, meno sri- į 
tis, o ir į fabrikus, į kolūkius,, 
į susisiekimo priemonių sritį. 
Ir ten visur. — kur asmuo ge- • 
rai, sąžiningai dirbo, jį apdo-į 
vanojo tokiu ar kitokiu garbės 
ženklu bei titulu.

Kada nors, gavę progos,! 
apie tai plačiau parašysime. j

Brežnevas įspėjo pasaulį apie 
atominio karo pavojų 

■ w w
Maskva. — Įvyko pager-, taip veržiasi prie atominių 

ginklų, nes planuoja pradė
ti Trečiąjį pasaulinį karą.

Vokietijos revanšistai ap
gaudinėja savo šalies žmo
nes pasakodami, būk tre
čiasis pasaulinis karas su
teiktų Vokietijai progą lai
mėti, nes prieš ją nebūtų

bimas Didvyrio Kijevo 
miesto, kuris narsiai kovo
jo prieš hitlerininkus.

das Brežnevas, TSRS Ko
munistų partijos Pirmasis 
sekretorius. Jis sakė, kad 

i imperialistai, kurie karą 
k a i p 

apgau
dinėja savo šalių žmones. 
Tas karas yra pavojingas 
ir jis bile metu gali pavirs
ti i dideli —atomini viską .4 V C

Prastai mokosi 
JAV jaunuoliai

New Yorkas.—“The New 
■ York Times” paskelbė da- 
I vinius, kaip mieste ir šaly- 

š. m. rugsėjo menesi suka- je jaunuoliai mokosi. Pasi- 
ko šimtas mėty kai Niujorke , j k j jungtingse Vals- 
vaitraštis “The Nation” (“Tau- tijose is puses belankančių 
ta“). Jubiliejinį numerį leidė-i pradines mokyklas tik 50% 
jai paruošė net iš 336 pusią- moka tinkamai skaityti ir 
pių! “The Nation” < 
nalo formatu.

Šis savaitraštis pergyveno 
šviesių ir tamsių dienų. Ka
daise jis buvo tvirtas ameriki
nių liberalų balsas.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu gurėjo nemaža “nesusipra
timų’’ su Vilsono valdžia; 
“line Nation” smarkiai kriti
kavo Vilsoną už įvėlimą JAV 
į karą.

Tačiau vieną reikia pripa- Į 
žinti: “The Nation” visuomet' 
buvo gražiai, švariai, aukšto i 
žurnalizmo rūbu pasirėdęs —. 
net ir tuomet, kai plaukdavo ■ 
“pasroviui.

eina žur-1 skaičiuoti.
Keista padėtis New Yor- 

ko mieste, kaip skelbia mo
kyklų viršininkas Dr. B. E. 
Donovanas.

Antrą klasę 
vaikų daugiau 
tyti ir žino
negu baigiantys pradines 
mokyklas.

belankančiu 
moka skai- 

matematiką,

Dar daugiau balsy 
už karo baigimą

New Yorkas. —Spalio 24
d. “The New York Timese”
tilpo apie tūkstančio sočia-' kartojo reikalavimą, kad 
linio aprūpinimo darbiniu- į Jungtinės Valstijos tuojau 
kų atviras laiškas preziden-1 sulaikytų Šiaurės Vietna- 
tui Johnsomii. Jie, nurodę ■ mo bombardavimą, kaip

Washingtonas. — Sena
torius J. W. Fulbright pa

reikalavimą.

Sukamo reikalauja šaudyti 
užsienio pastumdėlius

Jakarta. — Spalio 24 die- tus ir sakė, kad jame akty- 
ną Indonezijos prezidentas I viai dalyvavo JAV Centri- 
Sukarno kalbėjo per radiją | nė Žvalgybos Agentūra. Jis 
ir reikalavo šaudyti užsie
nio pastumdėlius, k u r i e 
puola komunistus, naikina

sakė, kad Indonezijos čiely- 
bės priešai bando pučo or
ganizavimą primesti komu
nistams.

Per dvi pastarąsias die
nas Jakartoje jau nebuvo 
taip vadinamų prieškomu-' .

faktus, kaip tas karas yra ! žingsni prie pasitarimui ir I šalies turtą, kenkia Indone- • • 1*4-’1*1** 1 T T • 1 ! V7j zijos užsienio politikai ir 
i degina namus.

Jis jau pirmiau apibūdi
no antikomunistinius de-1 nistinių demonstracijų. Jų 

susį. monstrantus kaip užsienio 
Vieį. imperialistų pastumdėlius.

Jakartoje įvyko sričių ir 
Stanford raj°niJ administra torių 

p konferencija, kurioje daly- 
Haverfordo Lake I vavo žmonių. Kal

bėjo Dr. Subandrio, Užsie
nio ministro pirmasis pava- 

i duotojas. Jis dėl pučo vėl 
kaltino užsienio imperialis- i komiteto sąrašą.

pavojingas pasaulio taikai i baigimo karo Vietname, 
ir žalingas Jungtinių Vals- i

i 24 dieną daugiau kaip 30 
! universitetui ir kolegijų stu- 
| dentai laikė protesto susi- 

j-,. rinkimus prieš kara pradėti! T / TA ;• name. Ju tarpe Drake, Har- 
Pietų varc^ Pi’iuceton, i_______

, , ‘lir California universitetai, atsto-1 .
į Chatham, . .. . ___ ___

Forest, North Carolina, 
Reed ir eilės kitų kolegijų. 
Susirinkimuose dalyva v o 
apie 25,000 studentų ir kitų 
žmonių. Įžymūs kalbėtojai 
per telefoną perdavė savo 
kalbas iš vienos šalie kraš
to i kita. I v

antrojo fronto. Jie apgau- i tijų žmonėms, reikalauja: 
na žmones užtylėdami fak-! (1) Tuojau sulaikyti'
tą, kad hitleriška Vokietija į Šiaurės Vietnamo bombai'-1 
ir jos sąjungininkės buvo ; davimus.
sumuštos Tarybų Sąjungos: (2) Besąlyginiai 
jėgų pirmiau, negu buvo ; pasitarimus, kuriuose 
atidarytas Antrasis fron-' valo dalyvauti ir 
tas. Prie dabartinių moder-; Vietnamo liaudiečių 
ninių ginklų naujas 
reikštų Vakarų Vokietijos 
visišką sunaikinimą, sakė: JAV 
Brežnevas. f let vi
, .  ......... ..................... . lis! ten atšaukti visas mūsvi

jėgas.
(4) Pravesti laisvus bal- 

•savimus Vietname, Jungti- 
I nių Tautų priežiūroje.

karas ' vai.
(3)

militarinj veiki m ą 
Vietname ir ruoštis

Berkeley, Calif. — SpalioI

organizatoriai pirmiau ap
gavo dalį jaunimo, 
skleidė paskalys, būk 
karno stoja už tokias 
mnstracijas.

Pučo organizatoriai 
vokaciios sumetimais

nes
Su- 
de-

pro- 
net 

keliu komunistu vardus bu
vo įtraukę i vadovaujamo

Vo-

Vėl hitlerininkai 
kelia galvą

Rendsburgas, Vakarų
kieti ja. — Šimtai hitlerinin
kų, daugumoje bu v u si ų 
Hitlerio gvardijoje (S.S.), 
pagerbė saviškius, padėda
mi ant kapinių vainiką. J

Jie turėjo plakatus su • 
garbinančiais obalsiais “S. 
S.” hitlerininkams. Kada 
atvyko nacių generolai S. 
Dietrich ir kiti, juos pasiti
ko didelėmis ovacijomis.

Taip hitlerininkai kelia 
galvą Vakarų Vokietijoje.

Ottawa. —Kanados spau
da mažai rašo apie JAV 
rinkimus.

Dolerio vertės niipigimas 
ir reikmenų pabrangimas

j Washingtonas. 1— United 
' States Department of La- lėtą palyginimų, 
bor paskelbė kaip dabar metų vyrišką kostiumą bu- 
stovi JAV dolerio vertė ir vo galima nusipirkti už $65, 
pragyvenimo reikmenų kai- tai dabar už tokį pat reikia 

i mokėti $80. 1955 metais mo
terišką kostiumą buvo ga
lima nusipirkti už $35, tai 
dabar už tokį pat reikia jau 
mokėti $47. Ligonin ė j e 
kambarys buvo $18, o da
bar toks pat $32. Daktaras

Departamentas davė ke 
Prieš

Gdanske stato Tarybų Nepavyko JAV naujas
Sąjungai laivus

Gdanskas. — 
tai didžiausias 
uostas, buvusis 
Nuo seniau čia 
statyklų. Dabar
džiosios laivų statyklos sta- 

i to apie 30 laivų Tarybų Są- 
Rtnin nnftnlnivins.

Gdanskas,

Dancigas, 
yra laivų 
trys di-

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. Čionai dviemNew Yorkas. — Mary

Fox, 27 metų amžiaus moti- savaitėms lankosi Tarybų 
na, tris savo vaikus, nuo 3' Sąjungos kosmonautas An- 

prenumera-! mėnesių iki 4 metų am- [ drėjus Nikolajevas. Jis sa- 
z ko, kacj tsRS mokslininkai

dirba pasiuntimui žmogaus 
į Mėnulį.

šį savaitraštį pradėjau pa-
• žinti dar prieš 50 metų. Tuo

met “The Nation” j----------
vo kompozitorius Mikas Pet-1 žiaus, nuskandino maudyk- 
rauskas, gyvendamas South j los lovyje. Po to pati puolė 
Bostone. Jis ir man patarė jį į p0 ateinančiu traukiniu.
prenumeruoli, bet mano ap-: Tragedijos metu vyras bu. 

kada pirkdavau kioskose. Bu-1 
vo laikai, kai ir “Laisvės 
dakcija žurnalą prenumeruo
davo — tuomet jis kovojo už 
tai, kad Washington© valdžia 
sumegztų diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga.

^^Nepamirškime, kad seka
mais metais mūsų laikraščiui 
sukaks 55 metai.

i vo darbe.
re- Maskva. — TSRS radijas 

ir spauda pranešė apie 
JAV erdvių žygio nepavy 
k i m ą. Spauda atžymėjo, 
kad jeigu planas būtų pa
vykęs, tai būtų dar vienas 
žingsnis pirmyn erdvių 
užkariavime.

Singapūras. — Jakartoje 
vėl užsienio pastumdėliai 
demonstravo prieš komu
nistus, nors Sukamo įsakė, 
kad to nebūtu. C

Šioje “Laisvės” laidoje skai
tytojas ras ištraukos popiežiaus 
Povilo Vl-ojo kalbos, sakytos | 
Jungtinių Tautų Organizacijos j 
asamblėjoje.

Atsiminkime, 
šieji pranciškonai ir marijonai boikotavo I taikos gėlę, grandines kisenej”,

Na, tai ką gi jie darys?
Rėks, bliaus, niekins Tary- 

| bų Lietuvą, plepės apie “ne- 
v. , ; priklausomybės” laikus; anots.a kalbą mu-|£oeto Tilvyčio> <qaikys rankoj

Kairas. — Hitlerininkas 
H. Cramer atbėgo į Egiptą 
iš Vakarų Vokietijos išsisu
kimui nuo teismo už jo pa

pildytas kriminalystes karo 
metu.

Washingtonas. — Labor 
departamentas skelbia, kad 
daug JAV darbininkų gau
na permažas algas, idant

Lietuviškieji veiksniai žo
džio “taika” bijosi, kaip vel
nias kryžiaus. Jei jie įmany
tų, tai ir Povilą Vl-ąjj “pa- 
fiksintų” už tai, kam jis ra
gina žmones kovoti už taiką.

Kunigai, o jiems karštai pri
taria keleiviniai socialdemo
kratai, š. m. lapkričio 13 d. 
Niujorke ruošia savo jomarką. 
3h0isamdė jie tai dienai ir 
“dvasios vadą” — socialisti
nių šalių priešą, respublikoną 
senatorių Kari E. Mundt iš 
South Dakota valstijos*

■ keiks tuos, kurie šiandien pa
siaukojusiai stato naują, švie
sų gyvenimą mūsų gimtojoje 
žemėje.

Lygiai prieš 60 metų Lie
tuvos liaudies poetas Jovaras 
rašė:
Pelėdos apuokai nežino kur lėkt, 
Jie bijo skaistumo Avienos.
Didžiai išsigandę, jie pradeda rėkt, 
Jie trokšta per amžius tamsos...

Tu, brolau, ir sesute, nepa
siduok tamsybės apuok a m s ! 
Nesileisk būti išnaudojamas ir 
išjuokiamas I

nos.
Imant doleri už 100 centu 

1939 metais, tai yra, išvaka
rėse Antrojo pasaulinio ka
ro, dabar doleris yra vertas 
tik 44 centus. Reiškia, jo 
vertė sumažėjo 56 centais, j

Doleris, 1
centų, taip ir yra, bet per
kant gyvenimui reikmenis, 
ką buvo galima 1939 metais j 
nusipirkti už 44 centus, I tiniu laipsniu, tai 1975 me
tai dabar reikia mokėti do-į tais jis bus vertas jau tik 
lerį. 37 centų 1939 metų verte.

kaip ' buvo 100 i“s at^la.vo^ U50;.°
dabar jou $5, ir taip su ki
tais reikmenimis.

Jeigu doleris kris dabar-

jungai. Stato naftolaivius, 
žvejų ir keleivinius laivus.

Už laivų statymą Lenkija 
iš TSRS gauna mašinerijos, 
geležies, naftos ir konser
vuoto maisto.

Laivų statyklų darbinin
kai gauna ne mažiau kaip 
2,500 žiotų per mėnesį, tai 
amerikine valiuta virš $100.

erdvių žygis
Cape Kennedy, Fla. — 

Spalio 25 dieną Jungtinių 
Valstijų karo 
specialistai planavo iššauti 
vieną erdvių laivą “Agena” 
be žmogaus, o kitą “Gemi- 
ni-6” su dviem astronau
tais. Kosmose jie turėjo 
abu suartėti.

Bet iššauta “Agena” nu
krito į Atlanto vandenyną. 
Todėl buvo atidėtas ir “Ge- 
mini-6” iššovimas.

orlaivyno

Roma. — Eilė kardinolų 
pasisakė už atominių gink
lų uždraudimą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

UŽ ATOMŲ BOMBŲ 
SUVARŽYMĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Anglijos lordas Chalfon, 
kuris dalyvauja Septynioli
kos valstybių nusiginklavi
mo konferencijoje Ženevo
je, sakė, kad geras TSRS 
planas tam, idant neleistų 
plėstis atominiams gink
lams. Jis sakė, kad to netu
ri būti ir NATO sąjungoje.

SAKO, KAD UŽMUŠĖ 
25,000 VIETNAMIEČIŲ

Washingtonas. — Penta
gono generolai sako, kad 
Pietų Vietname, tik per vie
nerius metus užmušė 25,000 
“partizanų”. Galimas daik
tas, k a d daug daugiau, 
nes JAV lėktuvai bombar
duoja miestelius ir kaimus, 
kur daug žūva civilinių

Londonas. — Anglijos Toronto.—Kanada ir Ki-
premjeras vyks į Rodeziją. nija pasirašė sutartį, kad

Stockholmas. — Švedijos Kinijai parduos 224,000,000 
karališkos akademijos ko- bušelių kviečių už $400,- 
mitetas vėl visai eilei žmo- 000,000.
nių paskyrė Nobelio premi
jas, jų tarpe trims ameri
kiečiams mokslininkams.

Kanada turi derlingus 
laukus, ji ir Tarybų Sąjun
gai parduos 214,000,000 bu
šelių kviečių.

PRINCAS NORI PINIGUI
NEW Yorkas.’ — Atvyko 

rusų princas Feliksas Juso- 
povas, kuris 1917 m. daly
vavo Rasputino nužudyme.

Jis reikalaiuja iš Colum
bia Broadcasting Co. $1,-

jie ir jų šeimos galėtų žmo- 500,000, kuri 1963 metais 
niškai gyventi.

St. Louis.—Čionai Natio
nal Council of Churches 
laikė konferenciją. Dalyva
vo virš 500 delegatų. Jie 
pasisakė už Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas.

Hongkongas. — Sakoma, 
kad Kinija nedalyvaus Af
rikos ir A z i j o s valstybių 
konferencijoje.

dramatizavo Rasputino nu
žudymą, kur buvo imper- 
sonuotas ir princas.

JAV VEŽA I VIETNAMĄ 
DIDŽIĄSIAS KANUOLES

Saigona. — Spalio 24 die
ną čionai jau iškėlė dalį di
džiausių ir geriausių JAV 
patrankų, kurios gali siekti 
už 30 mylių. Jos yra mecha
nizuotos ir iš vietos į vietą 
labai greitai permetamos.

JOHNSONAS Už 
BOMBARDAVIMĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
jis sulaikytų Šiaurės Viet
namo bombardavimą, jei
gu Š. Vietnamas priimtų 
JAV sąlygas. Bet pirmiau 
sulaikyti bombardavim a i 
prie to nevedė, tai todėl 
JAV bombonešiai tęs Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 36 ŽMONĖS

Londonas. — Miglos me
tu, netoli nuo Londono, su
sikūlė Anglijos keleivinis 
lėktuvas “Vanguard”. Ne
laimėje žuvo 36 žmonės, jų 
tarpe 6 įgulos nariai.

New Delhi. — Kašmiro 
toje dalyje, dėl kurios Indi
ja ir Pakistanas nesusita-l 
ria, prasidėjo platus judėji- i rašė, kad TSRS “grįžta prie 
mas už tai, kad plebiscito 
keliu būtų leista jiems apsi
spręsti.

Indija numato, kad 
mėtų Pakistanas, tai 
areštuoja to judėjimo 
dus.

Maskva. — “Pravda” pa
juokė Vakarų spaudą, kuri

kapitalizmo”.

lai

va-

New Yorkas. —Vėl mies
to gėlas vanduo nupuolė 
iki 37% rezervuarų įtalpos. 
Mat, dažnai mieste sprogs
ta požeminiai vandens 
vamzdžiai.

Bona. —Vakarų Vokieti
jos parlamentas 272 balsais 
prieš 200 kancleriu išrin
ko Dr. Ludwigą Erharją

Jungtines Tautos, N. Y.— 
J. Tautų Generalinis sekre
torius U Thantas sakė, kad 
siųs savo žmones į Indiją ir 
Pakistaną Kašmiro reika
lais.

Gdanskas... — Dabar šis 
Lenkijos miestas jau turi 
350,000 gyventojų, pirm ka
ro turėjo 250,000.

Kairas. — Egiptas prašo 
JAV pagalbos kviečiais.

Ekstra
Saigonas. — Spalio 28 d. 

Pietų Vietnamo liaudiečiai 
atakova dvi Jungt. Valsti
jų marininkų karo lėktuvų 
hazes prie Da N a n g o ir 
Chu Lau. Jie sunaikino 2 
bombonešius ir 22 malūn
sparnius, o 27 bombonešius 
ir malūnsparnius sugadino.

Plei Me srityje, netoli 
Kambodžos, jau savaitė lai
ko liaudiečiai laiko apsupę 
JAV pėstininkų ir Pietų . 
Vietnamo valdžios karinį 
dalinį.
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Ar Kinija laimes?
IŠTISĄ menesį besitęsusios diskusijos Jungtinių 

Tautų Generalinėje Asamblėjoje baigėsi. Jose dalyvavo 
101 šalis. Kiekviena dėstė savo nusistatymą, savo pažiū
ras įvairiais pasauliniais klausimais. Dabar bus einama 
prie svarstymo konkrečių dienotvarkio punktų.

Vienas iš tų punktų bus Kinijai sugrąžinimas Jung
tinėse Tautose teisių. Per keturiolika metų Jungtinėms 
Valstijoms pavyko gauti daugumą prieš Kiniją. Bet 
kasmet toji dauguma mažėjo. Pernai jau už Kiniją bal
savo 41 šalis, o 57 prieš. Dvylika šalių susilaikė nuo bal
savimo.

Kas atsitiks šiemet? Įdomu, kad iš visų dalyvavusių 
diskusijoje net 33 šalys aiškiai pasisakė už Kiniją, o tik
tai devynios atvirai išsireiškė už Jungtinių Valstijų nu
sistatymą. Labai svarbu ir tas, kad ir tos devynios yra 
mažutės šalys, kaip va: Australija, Pietų Afrika, Haiti, 
Malaizija, Naujoji Zelandija, Tailandas, Čiang Kai-šeko 
Formoza ir Madagaskaras. Nė viena didžiųjų valstybių 
nebeparėmė mūsų vyriausybės politikos.

Sakoma, kad daug kas priklausys nuo Lotynų Ameri
kos šalių nusistatymo. Kaip jos tuo reikalu balsuos? pra
eityje beveik visos jos balsuodavo prieš Kiniją. Bet kal
bama, kad gal kai kurios jų pakeis savo nusistatymą. 
Manoma, kad jos paklausys popiežiaus Pauliaus VI, ku
ris savo kalboje pasisakė už visoms šalims vietą Jungti
nių Tautų šeimoje. Tuo jis davė suprasti, kad Kinija ne
begali būti laikoma už durų.

Žinoma, į visus tuos klausimus atsakys tiktai 
Asamblėjoje balsavimas. Tik vienas dalykas yra aiškus: 
Jungtinių Valstijų politika Kinijos Jungtinėse Tautose 
narystes klausimu kasmet surenka vis mažiau pasekėjų. 
Jeigu šiemet jai dar ir pavyks laimėti, tai tiktai per vie
ną kitą balsą.

Puerto Rico klausimas
• I I t

PRAeJUSĮ sekmadienį “N. Y. Timese” pasirodė 
platus kreipimasis į Jungtines Tautas ir Jungtines Vals
tijas. Jį išleido Antikolonialinis Puerto Rico Kongresas. 
Tai labai rimtas dokumentas. Jame reikalaujama, kad 
Jungtinės Tautos priverstų Jungtines Valstijas suteikti 
šitai kolonijai teisę išspręsti savo likimą.

Iš kreipimosi sužinome, kad Jungtinių Tautų speci- i 
alioję kolonializmo komisijoje buvo pasiūlyta svarstyti 
Puerto Rico klausimą, bet Jungtinių Valstijų delegatas 
.Arthur Goldbergas griežtai tam pasipriešino. Jis pareiš
kęs, kad Puerto Rico nesanti kolonija, kad ji esanti 
"laisva” Jungtinių Valstijų komonvelto narė ir pilnuti
nai patenkinta savo tokiu likimu. Bet Antikolonialinis 
Puerto Rico Kongresas tą mintį griežtai paneigia, griež
tai atmeta. Puerto Rico yra kolonija, kaip ir visos kitos 
didžiųjų kapitalistinių šalių kolonijos. Puerto Rico žmo
nės nepasitenkinę tokia padėtimi ir reikalauja nepriklau
somybės.

Kokio šitas kreipimasis susilauks atsiliepimo Jung
tinėse Tautose?

Netenka abejoti, jog socialistiniai kraštai palaikys 
Antikolonialinio Kongreso reikalavimą. Bet vargu gali
ma tikėtis, kad Jungtinių Tautų dauguma dabartinėse 
'sąlygose pasisakytų už pilną Puerto Rico nepriklauso
mybę. Veikiausia puertorikiečiams teks dar daug metų 
sunkiai pakovoti.

Dar viena prieškarine grupe
PRIEŠKARINIS judėjimas mūsų aukštosiose mo

kyklose šakojęs! į visas puses. Šiomis dienomis susiorga
nizavo ir jau pradėjo darbą tarp studentų dar viena 
prieškarinė grupė. Jai, kaip atrodo, vadovauja “The 
Saturday Review” redaktorius Norman Cousins, Har
vardo universiteto profesorius John K. Fairbanks, visos 
eilės knygų autorius Michael Harrington, ir Socialistų 
partijos vadas Norman Thomas.

Sekmadienį, spalio 24 d., buvo pravesta 30 universi
tetų studentų prieškariniai susirinkimai. Sakoma, kad 
juose dalyvavo tūkstančiai jaunuolių ir pasi
sakė prieš Jungtinių Valstijų nūdienę užsienio politiką, 
specifiškai prieš karą Vietname.

.. Naujoji prieškarinė grupė skiriasi nuo kitų prieš
karinių grupių tuo, kad ji neužsiimsianti demonstracijo
mis bei pikietais. Ji savo veiklą ribosianti skleidimu 
prieškarinės apšvietos. Be to, jos programa esnti plates
nė, nes be karo Vietname ji kelianti visos Azijos tautų 
klausimus. Toji programa susideda iš keturių punktų. 
Joje reikalaujama, kad mūsų vyriausybė:

1. Pradėtų derybas dėl pripažinimo komunistinės 
Kinijos.

2. Pradėtų derybas dėl priėmimo Kinijos į Jungti

“KODĖL ITALIJOJE
DAUG KOMUNISTŲ?”

Tokia antrašte skaitome 
Kanados klerikalų “Tėviš
kės Žiburiuose” vedamąjį 
spalio 21 d. Jame bandoma 
išaiškinti Italijoje komunis
tų populiarumas. Įdomu ir 
mums.

Straipsnio autorius už pa
vyzdį paima Genzano mies
telį, kuriame popiežius tu
ri vasarnamį ten dažnai 
lankosi ir mišias laiko. Pra
šome:

I

Kai popiežius Paulius ten 
nuvyko, visos gatvės ir švenč. 
Trejybės 4 bažnyčia buvo tie
siog grūste prigrūstos žmo
nių. Gale bažnyčios trispal
viu raiščiu persijuosęs stovėjo 
miestelio burmistras ir visa 
taryba. Pasibaigus Mišioms, 
Šv. Tėvas perėjo per tikinčių
jų minią ir ištiesė savo ran
kas burmistrui, pagarbiai ir 
rimtai išklausiusiam pamaldų. 
Burmistro veide nušvito plati 
šypsena šv. Tėvui. Popiežius ir 
burmistras kalbėjosi gyvai; 
buvo pristatyta visa taryba. 
Šv. Tėvas kiekvienam įteikė 
po medalį su savo atvaizdu. 
Visi meiliai atsisveikino, o bur
mistras dar sykį paspaudė po
piežiui ranką. Minia garsiai 
plojo.

Šitaip viskas atrodytų nor
malu, tiktai burmistras ir dau
guma to miestelio tarybos na
rių yra komunistai arba kai
rieji socialistai, o didžioji da
lis gyventojų — 65% — bal
suoja už komunistų partiją. 
Tai vaizdus ir labai būdingas 
reiškinys visai pokario Italijai.

Genzano vietovėje nėra at
viro ar organizuoto pasiprie
šinimo Bažnyčiai. Kleb o n a s 
kun. Monado Cenciarelli, kuris 
ten jau yra išbuvęs 15 metų, 
reiškiasi kaip savos rūšies Don 
Kamilius santykiuose su bur
mistru ir visais kitais komunis
tais, nes tų žmonių Ištikimybė 
komunizmui eina ne iš kokio ; 
nors ideologinio įsitikinimo, o 
iš migloto jausmo, kad jie me
džiaginiu atžvilgiu bus geriau I 
aprūpinti komunistų partijos. 
Krikščionių demokratų parti
ja, kuri valdo Italiją nuo 11 
D. karo pabaigos, pasak mies
telio gyventojų, nieko gero 
jiems nepadarė. Prisijungda
mi prie komunistų, kurie nie
kad neužmšrita propagandos, 
šie žmonės tikisi išsikovoti ge
resnį socialinį gyvenimą ir 
kartu pasilikti katalikais. Tas 
jų viltis stiprina nuolatiniai 
komunistų organ i z u o j a m i 
streikai. Be to, jie mano, kad 
komunistams perėmus krašto 
valdymą, blogiau jiems nebus 
kaip dabar. Jie balsuoja už 
komunizmą ne paneigdami re
ligiją, o tiktai matydami ja
me geresnį gyvenimą bei prie
monę atkeršyti tiems politi
kams, kurie iki šiolei turėjo 
jais rūpintis, bet nesirūpino.

Galbūt geriausiai Genzano 
komunistų padėtį nušviečia*' 
miestelio didžiausios kavinės 
padavėjas socialistas Mario 
Sabatini. Genzano savivaldy
bė turėjo komunistų valdžią 
visą laiką nuo karo pabaigos. 
Tai nieko nuostabaus, nes 
prieš tai visi pakankamai at
sikando fašizmo, o komunistų 
pogrindis didele dalimi prisi
dėjo pie Mussolinio žlugimo 
bei Italijos išvadavimo. Pasak 
jo, komunistų vadovaujamas 
Genzano miestelis labai gra
žiai susitvarkė, žmonės turi 
geresnes pastoges ir darbo są
lygas. Jis nemato prieštara
vimo tarp komunistų politinių 
įsitikinimų ir priklausymo ka
talikų Bendrijai: “Aš gimiau 
kataliku, buvau pakrikštytas 
kataliku, tad ar turėčiau būti

nekatalikas vien dėl to, kad 
nepalaikau katalikiškos parti
jos?” “Mes visi mylim lais
vę” — sako jis. “Tai reiškia— 
nemėgstam, kad kas diktuotų. 
Ar esam komunistai ar socia
listai ar kokie kiti, mes einam 
savo keliu ir mums nesvarbu 
ką komunistai ar socialistai 
daro kitur.”

Autorius straipsnį baigia 
rūsčiu kaltinimu kunigams. 
Jie esą baisiai apsileidę, ne
rangūs, saumyliai ir tt. Jie 
esą didžiausi kaltininkai už 
komunistų pasisekimą.

NORĖTŲ ČIA MATYTI 
FAŠIZMĄ

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (spalio 22 d.) pik
tai puola prieškarines de
monstracijas ir reikalauja, 
kad su kovotojais už taiką 
būtų susidorota smetoniš
kai-hitleriškai. Ji tiesiog 
šaukia:

Laisvas tai laisvas šis kraš
tas, bet viskas turi savo ribas. 
Ir gerai, kai 2000 Michigano 
Unievrsiteto studentų ir profe
sūros narių siunčia telegramą 
prez. Johnsonui, pareikšdami 
savo pritarimą jo pol i t i k a i 
Vietname. Gerai, kai N. Mek
sikos studentija aukoja kraują 
sužeistiems Vietname kariams 
—protesto ženklan. Bet ar vi
si tie protestai ir anti protes
tai būtų reikalingi, ir ar būtų 
reikalingi pasipiktinimo pilni 
karių laiškai iš Vietnamo, jei 
nebūtų tos palaidos balos, ku
ri neišplaukia vien tik iš noro 
pasinaudoti šio krašto santvar
kos laisvėmis, bet tas laisves 
išnaudoti aiškiai nustatytiems 
ir įrodytiems komunistinės 
konspiracijos kėslams paten
kinti.

Smetonininkai pamiršta, 
kad jie gyvena Amerikoje, 
o ne smetoninėje Lietuvoje 
bei hitlerinėje Vokietijoje. 
Amerikos konstitucijos ga
rantuojama. žodžio ir susi
rinkimų laisvė jiems yra 
“palaida bala.” Bet šitą 
“palaidą balą” Amerikos 
žmonės labai aukštai verti
na. ir niekados neleis fašisti
niams gaivalams su ja susi
doroti.

NUOŠIRDUS 
ATSISVEIKINIMO 
LAIŠKAS

Amerikos komercinėje 
spaudoje buvo daug su pa
šaipa rašyta apie argenti- 
nietį Ernestą Guevarą, ku
ris didelį vaidmenį suvaidi
no Kubos revoliucijoje, bet 
pastariasiais laikais nusto
jo ten veikloje rodytis. Pa
leistos kalbos, kad būk Gue
vara susipykęs su Fidel 
Castro, atsisakęs revoliuci
nių idėjų ir esąs laikomas 
kalėjime ir tt. Bet štai 
įvyksta Kubos Komunistų 
Partijos vadovybės susirin
kimas ir jame Castro per
skaito iš Guevaros gautą 
laišką. Tai labai įdomus, 
jaudinantis laiškas. Iš jo 
sužinome, kad tasai ener
gingas revoliucionierius ne
pabėgo iš kovos lauko, bet 
ant savęs užsidėjo kitas at
sakomybes kituose darbo 
baruose.

Laišką iš ispanų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė vilnie
tis Antanas Vaivutskas, ir 
jis skamba:

Fidelį, šią valandą aš daug ką

nes Tautas.
3. Pareikštų pasiruošimą tartis su Kiniją dėl bran

duolinių ginklų kontrolės ir pašalintų prekyboje restrik- 
cijas.

4. Padidintų pastangas pasiekti Vietname paliaubas 
ir atsteigti taiką.

Atrodo, kad šita antikarinė grupė turi nemažai įta
kos universitetuose ir kolegijose.

prisimenu—kaip tave pažinau 
Marijos Antonijos namuose, 
kaip man pasiūlei atvykti, 
kaip įtemptai ėjo visas pasi
ruošimas.

Kartą iškilo klausimas, kam 
gi bus galima pranešti apie 
mirtį, ir reali šio fakto gali
mybė mus visus prislėgė. Pas
kui patyrėme, kad tokia ga
limybė — tikras dalykas-, kad 
revoliucijoje — jeigu ji teisin
ga—arba laimima, arba žūs
tamą. Daug žygio draugų kri
to pakeliui į pergalę.

Šiandien viskas atrodo ne 
taip dramatiška, nes esame la
biau subrendę, tačiau įvykiai 
kartojasi. Manau, kad atlikau 
dalį savo pareigos, kuri ma
ne siejo su Kubos revoliucija 
jos teritorijoje, ir aš atsisvei
kinu su tavimi, su bendražy
giais, su tavo liaudimi, kuri 
jau yra ir mano.

Formaliai aš atsistatydinu iš 
savo pareigų partijos vadovy
bėje, iš ministro posto, atsisa
kau majoro laipsnio, savo, 
kaip kubiečio, padėties. Įsta
tymiškai niekas manęs neriša 
su Kuba, tačiau riša kitokie 
saitai, kurių negalima nutrauk
ti, kaip kad negalima nutrauk
ti paskyrimą.

Apžvelgdamas savo praeitą 
gyvenimą, manau, jog esu dir
bęs revoliucijos pergalei gana 
nuoširdžiai ir ištikimai. Mano 
vienintelė kiek rimtesnė klai
da buvo ta, kad per mažai pa
sitikėjau tavim nuo pirmųjų 
Siera Maestrą akimirkų ir rei
kiamai nesupratau tavo kaip 
vadovo ir revoliucionie r i a u s 
savybių. Išgyvenau puikias 
dienas šalia tavęs ir didžia- 
vausi priklausąs mūsų liau
džiai šviesiomis ir niūriomis 
Karibų krizės dienomis. Retai 
kada pasitaiko, kad taip su
blizgėtų kuris valstybės veikė
jas, kaip tu tomis dienomis. Aš 
taip pat didžiuojuos, kad ne
nukrypstamai ėjau su tavim, 
sutapęs su tavo mąstymo ir 
įžvalgumo maniera, su tavo 
požiūriu į principus ir pavo
jus.

Kiti pasaulio kraštai šaukia
si mano kuklių pastangų. Aš 
galiu padaryti tai, kas tau ne
leistina dėl tavo atsakomybės 
Kubai. Ir atėjo atsiskyrimo 
valanda.

Tebūnie žinoma, kad tai 
darau džiaugsmo ir liūdesio 
apimtas: čia palieku pačias 
tyriausias savo viltis kaip sta
tytojas ir ką. labiausiai verti
nu iš savo brangiausių būty
bių... Ir palieku liaudį, ku
ri mane priėmė kaip sūnų. Tai 
skaudina mano širdį. Bet nau
juose mūšių laukuose grum
siuos su tuo pasitikėjimu, ku
rį tu man įkvėpei, su Kubos 
liaudies revoliucine dvasia, su 
užmoju atlikti pačią švenčiau
sią pareigą—kovoti prieš im
perializmą, kur jis bebūtų. Ta
tai paguodžia ir su kaupu pa
gydo bet kurią žaizdą.

Dar kartą sakau, kad dėl 
to, jog išvykau, kalta ne Ku
ba, kaltas jos revoliucinis pa
vyzdys. Jeigu man ateis pas
kutinioji valanda kitose pa
dangėse — mano paskutinė 
mintis bus apie šią liaudį, o 
yaptingai apie tave. Tau aš 
dėkoju už pamokymus ir už 
pavyzdžius. Stengsiuos būti iš
tikimas iki paskutinių savo 
veiksmų. Aš visada buvau su
tapęs su mūsų revoliucijos už
sienio politika ir ateity toks 
būsiu. Kur man betektų atsi
durti, aš jausiu Kubos revoliu
cionieriaus atsakomybę ir kaip 
toksai elgsiuos. Savo vaikams 
ir savo žmonai aš nepalieku 
jokių materialinių išteklių ir 
nesigailiu: džiaugiuos, kad 
taip yra. Jiems nieko aš ne-, 
prašau, nes Valstybė jiems 
pakankamai d uos pragyveni
mui ir išsimokslinimui.

Turėčiau dar daug ką pa
pasakoti tau ir mūsų liaudžiai. 
Bet manau, jog tai nereikalin
ga, nes žodžiais neišreikši to, 
,ką nori, ir neverta toliau po
pierių braukyti.

Visada iki pergalės!
Tėvynė arba mirtis!
Su visa revoliucine aistra 

,tave apkabinu.
CE

Vatikanas ir taika >
Popiežiaus Jono sukelta 

revoliucija
Per šimtmečius karas buvo 
skelbiamas žydams, protes-

Popiežius Povilas veikiau
sia nebūtų atvykęs New 
Yorkan ir nebūtų pasakęs: 
kalbos Jungtinėse Tautose; 
už taiką, jeigu jo pirmtakas 
popiežius Jonas XXIII ne
būtų Vatikane pravedęs re
voliucijos.

Giovanni Roncalli jau 77 
m. senukas buvo popiežiu
mi išrinktas ir pasiskyrė Jo
no vąrdą. Bet šis senelis iš 
pagrindų supurtė katalikų 
bažnyčią ir visą pasaulį. Sa
vo enciklikomis jis griovė iš 
pagrindų senąsias nuo gy
venimo atsilikusias tradici
jas, kartu kūrė “moderniš
ką” jud’iimą, kuriame ga
lėtų artimai kooperuoti ka
talikai su nekatalikais ir ti
kintieji net su bedieviais. 
Jis ieškojo bendro pagrindo 
visai žmonijai taikoje sugy
venti. Jis išdėstė, kad nega
lima smerkti kitaip tikinčių 
žmonių, negalima smerkti 
ir žydų, kurie beveik du 
tūkstančius metų kaltinti ir 
visaip terorizuoti už pasa
kiško Jėzaus Kristaus nu
kryžiavimą. Popiežius Jonas 
aiškino, jog nėra jokio įro
dymo, kad žydai būtų kalti 
už Kristaus nukryžiavimą.

Taika pirmoje vietoje
Šaltojo karo ir atominių 

bombų eroje popiežius Jo
nas buvo optimistas. Jis 
griežtai laikėsi ir visur už 
tai kalbėjo, kad taika pa
saulyje viešpatautų. Nuro
dinėjo, kad krikščionys ir 
nekrikščionys turi susirasti 
bendrą pagrindą, kad pa
saulyje taika ir teisybė bū
tų išlaikytos ir apgintos, 
kad žmonėse skurdas būtų 
panaikintas.

Sušaukęs ekumenikalį 
(bažnyčių galvų) suvažiavi
mą, popiežius Jonas paskel
bė jam savo tezius, kuriuo
se išdėstė būtiną reikalą, 
kad bažnyčia būtų pasukta į 
žmonijos gyvenimą, kad mi
šios ir kitos pamokos būtų 
laikomos visiems supranta
ma kalba, kad katalikai vi
sur ir visuomet melstųsi ir 
darbuotųsi už krikščionišką 
vienybę ir už taiką pasau
lyje.

Penketo metų Jono vieš
patavimas Vatikane^ kaip 
atrodo, paliko didžiulių žy
mių, kurių naujasis valdo
vas Povilas nebegali paneig
ti. Popiežiaus Jono paskelb
ta revoliucija jau sudaužė 
daugelį visai nusenusių baž
nytinių dogmų. Dabar grįž
ti atgal, atgaivinti husenu- 
sias dogmas, jau nebegali
ma. Tenka Vatikanui pradė
ti sugyventi su naujomis 
idėjomis, kurios parodo, kad 
Vatikanas ir jo mokymas 
per beveik du tūkstančius 
metų buvo visai klaidingas 
žydų ir kitų tikėjimų žmo
nių persekiojimu, inkvizici
ja, kad jo mokymas buvo 
neparemtas moksliniais dės
niais.

Kuri religine sekta 
neklaidinga

Beveik visų religinių sek
tų sekėjai buvo mokomi vi
sais galimais būdais savo ti
kėjimą, kuris esąs vieninte
lis teisingas tikėjimas, gin
ti, o kitų tikėjimų sekėjus 
visaip naikinti. Religiniai 
karai per daugelį šimtmečių 
milijonus žmonių išskerdė. 
Dar ir dabar tokie karai pa
sikartoja Azijoje ir Afriko
je.

Romos katalikų tikėjimas 
tuo atžvilgiu nei kiek ne 
geresnis už kitus tikėjimus.

tautams ir visiems kitiems, 
kurie kitaip meldėsi, kurie 
nesutiko su katalikų moky
mu. Viduramžių inkvizicija 
kiek šviesių žmonių, kiek 
mokslininkų sunaikino? Po
gromuose kiek žydų žuvo? 
Kryžiuočių karai dažnai nu
siaubdavo visą Europą, pa
siekdavo ir Azijos dalis. 
Kryžiuočiai ir kalavijuočiai 
dažnai degindavo Lietuvą, 
naikindavo jos gyventojus, 
kardu ir ugnimi pagonis 
krikštydavo.

O dabar naujieji popiežiai 
Jonas ir Povilas jau skel
bia, kad reikia su visais ti
kinčiaisiais ir netikinčiai- 
siais bendrauti, taiką palai
kyti, broliškai sugyventi, žy
dų niekur nesmerkti, rasinę 
lygybę ginti. Vadinasi, da
bar nors pridengtai prisipa
žįstamą, kad šimtmečiais 
skelbtas Romos katalikų 
“mokslas” buvo klaidingas 
ir kad dabar jis taisomas.

Kaip su komunistais?
Dabar kyla pas kataliku’ 

klausimas, kaip gi su visu j 
tikėjimu, ar tik jis iš vilu 
nebus klaidingas, nieku ne
paremtas, kaip ir visi kiti 
tikėjimai? Abejonių pas ka
talikus kyla daug, kuri re- 
liginė sekta gali būti jįe- 
klaidinga. O gal visos klai
dingos?

Popiežiaus Povilo pasi
sveikinimas ir pasikalbėji
mas su Tarybų Sąjungos už
sienio ministru Gromiko ir
gi katalikuose kelia mintis. 
Jeigu popiežius gali su ko
munistų vadovu sveikintis 
ir draugiškai kalbėtis, tai 
kodėl eiliniai katalikai nega
lėtų bendrauti su eiliniais 
komunistais?

Kaip dabar su lietuvių ka
talikų vadovais, kurie visą , 
laiką šaukė už karą ne tik 
Vietname, bet ir visame pa
saulyje? Eiliniai katalikai 
girdi popiežių Povilą kal
bant visur už taiką, o>jų 
lietuviškieji vadovai dar ys 
tebeskelbia karą, dar vis do
ri atominiais ginklais “va
duoti” Lietuvą. Kur logika, 
kam dabar tikėti?

Kaip matyt, naujoji Vati
kano politika įnešė tarp ka
talikų galybes ginčytinų 
klausimų ir didžiulių neaiš
kumų.

J. Gasiūhas

Ieško užgyriko 
karo Vietname

Washingtonas. — Kaip 
žinia, desėtkai tūkstančių 
Jungtinių Valstijų profeso
rių, mokytojų, rašytojų, 
kunigų, artistų ir kitokių 
veikėjų yra pareiškę pr- 
testus prieš karą VietnajypL 

Vėlesniu laiku karo sali-.
ninkai viešai pradeda pasi
sakyti už jo vedimą. Taip 
padarė ir automobilistų 
unijos viršininkai, prieša
kyje su Walter Reutheriu.

Raudoni aerodromai
Daugelio aviacijos katas

trofų kaltininkais yra 
paukščiai. Su jais išban
dyta nemaža įvairiausių 
kovos priemonių, bet gerų 
rezultatų negauta. Nese
niai anglų mokslininkai nu
statė, kad paukščiai ne
mėgsta raudonos spalvos. 
Tyrinėtojai siūlo nudažai 
aerodromų teritoriją rjįfc> 
donai. Galimas dalykas, 
kad ši sapalva atbaidys 
sparnuočius. '
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Iš, Popiežiaus Pauliaus VI kalbos už taiką|t^s,tehU1tS£ £1! Hartford, Conn, 
jungtinių Tautų Generalinėje AsamblėjOI C i Visos tautos bus jums de-^Vypome į Middletown

v. kingos, kada jos bus laisvos, lankyti draugę Bagdonienę,šių mėty spalio menesio 4-tą Clieną |nuo sun^Lis ginklavimosi kuri tik grįžo iš Miami, Flo- 1 ! naštos, laisvos nuo amžinai: ridos, kur lankėsi pas žen
tą.

Ji daug įdomių . įspūdžių

Vieną gražų popietį nu-
i ap-

Paskutiniame Jungtinių'pažinimą kiekvienai sava- 
Tautų Sekretoriato Žinių • rankiškai nacijai, garantuo- 
numeryje pateikiama me-pate joms garbingą tarp- 
džiaga apie popiežiaus Po-! tautinę pilietybę... Jūsduo- 
vilo VI viešėjimą ir jo kai-j date sankciją tam kilniajam 
bos Generalinėje Asamblė- principui, kad santykiai 
joje, trukusios 30 minučių,1 tarp tautų turi būti regu- 
sant ranka.

Popiežius pasakė:
...“Šis susitikimas

Jūs visi suprantate, turi | 
dvejopą pobūdį: jis pasižy
mi paprastumu ir kartu di
dingumu. Paprastumu, ka-:

i nuo

Paklausykite šviesių mirų-1 gresiančio karo pavojaus, 
šio prezidento Džono Kene-šio prezidento Džono Kene- Popiežius kalbėjo ir apie Ji daug įdomių . įspūdžių 
džio žodžių, kuris prieš ket- kitą Jungtinių Tautų prin-' papasakojo. Pasimokėjo už 
vertus metus pareiškė: cipą. “Jūs dirbate čia ne .tik • “Laisvę” prenumeratos $9, 
“Žmonija turi padaryti galą šalindami konfliktus tarp'ir $5 Įteikė aukų į “Lais-
karams, kitaip karai pada
rys galą žmonijai.” Nerei- ■ 
kia daug žodžių išreikšti šį 
kilniausią jūsų institucijos 
tikslą. Užtenka prisiminti, 
kad kraujas milijonų, nesu
skaitomos ir negirdėtos kan-

lliuojami išminties, teisingu- 
, mo, įstatymų ir derybų ke- 
i liais.

...Jūsų įstatai eina dar 
'toliau, ir su jais mūsų mi- 
isija. Jūs egzistuojate ir vei-į čios. betikslios žudynės ir 
kiate jungdami nacijas, riš-i baisūs naikinimai yra tie 

daftgi Jūs matote prieš sa-^Limi tautas tarpusavyje, (faktoriai, kurie sujungė jus
žmogų, tokį kaip ir jūs,! Leiskite man panaudoti to- priesaikoje pakeisti pasau- 

jūsų brolį... Jis neturi per-1 kją formulę: f 
einamos galios arba ambici-; vienus su kitais, 
jų konkuruoti su jumis.

Iš tikrųjų, mes nieko ne
prašome, nekeliame jokių 
klausimų. Mes tiktai norime 
pareikšti pageidavimą ir 
paprašyti leidimo, būtent, 
kiek tai yra mūsų kompe
tencijoje, jums pasitarnau
ti bešališkai, nuolankiai ir 
su meile...

Mes sakome taip pat, ir 
visi čia tai šiandien jaučia, 
kad šis momentas yra didin
gas. Jūs žinote, kas mes 
esame. Kokia bebūtų jūsų 
nuomonė apie Romos baž
nyčios galvą, jūs žinote mū- 
svjjį misiją. Mes nešame ži
nią visam pasauliui... Mes 
keliavome toli ir nešame su 
savim ilgą istoriją. Čia mes 
atžymime epilogą varginan
čios kelionės, kurios eigoje 
mes ieškojome bendros kal
bos su visu pasauliu. Mums 
buvo duotas įsakymas: 
“Eik ir nešk gerą žinią vi
soms tautomis.” Dabar jūs 
čia atstovaujate visas tau
tas. Leiskite mums pasaky
ti, kad mes turime jums vi
siems laimingą žinią, kurią 
skelbiame kiekvienam iš jū
sų.

Mes galėtume pava d i n t i 
mūsų misiją, visų pirma, 
rimtu ir moraliniu šios kil
nos įstaigos pripažinimu.

misija išplaukia iš mūsų 
istorinio patyrimo. Kaipo 
“humaniškumo žinovas” 
mes atnešėme į šią organi
zaciją mūsų pirmtakų, viso 
katalikų pasaulio ir mūsų 
pačių mandatą ir esame 
įsitikinę, kad ši organizaci
ja atstovauja šiuolaikinės 
civilizacijos progresą ir pa
saulio taiką. Sakydami taip, 
mes jaučiame, kad mūsų 
balsas yra balsas mirusių
jų ir gyvųjų..., balsas 
vargšų jų, nuskriaustųjų, 
kenčiančiųjų, visų trokštan
čių teisingumo, laisvės, ger
būvio ir progreso... Mes 
tikime, kad atstovaujame 
čia, kartu su mūsų, ir jų 
viltis. Todėl ir jums šis mo
mentas yra didingas.
^Pastatas neturi sugriūti
r.. .Pastatas, kurį jūs su

kūrėte, neturi niekad su
griūti; jis turi būti tobu
linamas ir pritaikomas 
tiems, reikalavimams, ku
riuos pasaulio istorija jam 
iškels. Jūs esate viena pa
kopa žmonijos progrese, da
bar kelias atgal neįmano
mas, būtina yra žengti pir
myn. Daugybei valstybių, 
kurios jau nebegali viena 
kitą ignoruoti, jūs pateikiat 
paprastą ir vaisingą formu
lę — taikingą sambūvį. Jūs 
gerai skiriate vieną nuo ki
to. Jūs neturite omeny 
sambūvio virš valstybių, 
jūs žiūrite į kiekvieną na- 

ifijpą kaip tinkamą lygiai da
lyvauti tautų kongrese. Jūs 
garantuojate aukštos etiš
kos ir juridinės vertės pri-

valstybių, bet ir tam, kad vės” fondą. Taipgi įteikė 
valstybės galėtų dirbti vie-, pilną sausainių puodą mo- 
na dėl kitos... Jūs čia skel-! terų parengimui. Sakė, kad, 
hiate pagrindines žmogaus1 fflbl ii npo-n.
teises ir pareigas, jo orumą,

Ar ir jis vadinsis komunis
tu už tai, kad jis kvietė vi
sas tautas sugyventi tai
kingai? Buvo daug prisigė
rusiu triukšmadariu, kėlė 
triukšmą. Mūsų vietos ka
ringieji lietuviai buvo pa
siuntę vaikėzus į Washing- 
toną užgirti Johnsono karą 

'Vietname, bet jų šioj de
monstracijoj nesimatė.

Jaskevičius

tikėjimo laisvę.” Mes jau
čiame, kad taip jūs supran
tate aukščiausią žmogaus 
išminties laipsnį ir, galima

dėl tūlų priežasčių, ji nega
les parengime dalyvauti, 
bet davė vertingą dovaną. 
Didelis jai ačiū už auką 
“Laisvei”, taipgi už dovaną 
moterų parengimui.

O. S.

suvienydami ho istoriją ateityje: niekad
. Jūs esate daugiau karų. Taika turi

i tiltas tarp tautų, santykių remtis tautu ir visos žmoni-
' tarp valstybių tinklas. Nie- jos likimas!
ko kilnesnio negalima įsi-j ŠL.C L .uov. vlu,,----- —--------- x----
vaizduoti žmonijos ideologi- kurie 20 metų dirbate tai-j jūsų Asamblėjoje, savo ! ko pasekmingai. Išvakarėse 
niame pastate. Jūsų tiks- kai, šlovė ir padėka jums už aukščiausi patvirtinimą ir per vietinę spaudą buvo ra-

apgynimą. Jūsų pareiga yra šoma, kad Clark universite-

Jūs čia visų pirma turite 
reikalo su žmogaus gyvy
be.. . Pagarba gyvybei, net

Huntington, N. Y.
Serga

Spalio 20 dieną staigiai 
susirgo A. Gaškauskas. Bu
vo išvežtas į Huntingtono 
ligoninę. Sveikatai pagerė
jus jis jau grįžo į namus 
pas sūnų, 219 Beverly Rd.

Reikia paša k y t i, kad 
Gaškauskas j a u yra 80 
metų amžiaus, o per kelioli-

Bridgeport, Conn.
Gerai pavyko

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 35 metų jubi
liejaus parengimas gerai 
pavyko. Svečių buvo skait
lingai. Dainų programą iš
pildė Laisvės choras iš 
Hartfordo. Dainavo bend
rai, o kai kurie choriečiai 
ir solo. Publika buvo pasi
tenkinus.

7 J. S. K.

Worcester, Mass
Demonstracija prieš John- 'j? pastarųjų^metų sirgo jo 

Šlovė ir dėkingumas jums, | mu problema, turi rasti čia, j šono karą Vietname pavy-

( . . . * ‘ J »7 7 *

'atsižvelgiant Į didelę gimi-j

niame pastate.
las yra padaryti broliais ne! išvengimą ir likvidavimą apgynima. Jūsų pareiga yra šoma, kad Clark universite- 
tik kai kurias, bet visas tau- konfliktu. Jūsų pastangos užtikrinti, kad žmonija tu-i to studentai ruošia demon- 
tas. Tai, be abejo, sunkus' taikos labui paskutinėmis retų pakankamai du o n o s i stnaciją prieš Johnsono ka- 
uždavinys, bet tai jūsų už-(dienomis, nors dar jų rezul- ant stalo, ir neskatinti dirb-|ną Vietname. Spalio 16 d. 
davinys, jūsų kilniausias į tatai nepasitvirtino, yra to- tinos gimimų kontrolės, kas j 10 vai. i/
tikslas. Ar yra nors vienas <kio pobūdžio, kad atspindi būtų neracionalu, nes suma- 
iūsų tarpe, kuris nematytų! viso pasaulio jausmus ir yra ! žintų svečių skaičių gyveni- 
būtinumo sukurti tokį pa-j vertos padėkos ir šlovės. | mo puotoje.
saulinį autoritetą, kuris ga-| ponajt jūs atlikote ir tebe- Popiežius Povilas kalbėjo 
lėtų veikti efektyviai teise- atliekate didelį darbą apie būtinumą skatinti eko- 
tumo ir politikos plotmėje. ,žmoniios auklėjimą taikos nomjnj jr socialinį progre-

Dar pakartosime musų dvasioje. Jungtinių Tautu lSą. Tai yra taip pat kelias
pageidavimą: visada eikite Organizac i j a yra didžiulė 
pirmyn! Mes eisime dar to-
liau. pasakydami: kovokite, šiandien randamės šios mo- 
grąžinkite atgal, kiekvieną,; kvklos asamblėjos salė j e. 
kas jus paliko, ir ieškokite j Kiekvienas' kas turi čia vie- 
priemonių atvesti j. jūsų ' tą, tampa mokiniu, bet kar- 
broliją visus tuos, kurie dar tu ir mokytoju taikos kuri
joje nedalyvauja. mo darbe. Kai jūs apleidžia-

auklėjimo mokykla ir mes
į taika. Ret i is pasakė 
Asamblėjai: “Šis pastatas, 
kurį jūs statote, nestovi tik 
ant sąžinės... Mes turime 
priprasti galvoti apie žmo
gų ir apie žmogaus gyveni
mą bendrai kitokiu būdu. 
Kitokiu būdu taip pat rei-

Neleiskite nė vienam jŪ-jte šia salę, pasaulis žiuri į pja galvoti ir apie istorijos 
P 7*1111 hlltl nin Iz «-> , va v 4- n i Izzvo va ca < a za •  • . 11 „ 111sų s ą j u n g o s nariui būti 

aukštesniu už kitus: niekad 
tenebūnie vieno virš kitų. 
Tai yra lygybės formulė. 
Mes gerai suprantame, kad 
reikia skaitytis ir su kitais 
faktoriais, ne tik su šios 
institucijos nariais. Bet ly
gybė yra vienas jos įstaty- Y — 1 J vili UCIUC 01V IU XX11111VJ IV o uci u y -mu. Jus nesate tarpusavy , . , , .- . , _ U. L_ . , v. , * , J bo]e, bet jus vis dar esatelygus, bet čia tampate cnvn nrafl?inip
giais... Išdidumas yra tas 
faktorius, kuris sukelia 
įtempimą, prestižo kovas, 
kolonializmą, egoizmą. Iš
didumas griauna brolišku
mą.

Nusiginklavimas
Popiežius PovilasVI toliau 

kalbėjo apie kelius j taiką. 
“Pirmas kelias — tai nusi
ginklavimas,” pasakė j i s. 
Jeigu jūs norite būti bro
liais, meskite savo ginklus. 
Mes džiaugiamės, kad dau
gelis jūsų palankiai žiūrite 
i atsišaukimą taikos reika
lu, kuriuo mes praeitų metų 
gruodžio mėn. Bombėjuje 
kreipėmės į visas valstybes, 
prašydami panaudoti dalį 
lėšų, kurios susidarytų su
mažinus ginklavimosi biu
džetą, besivystančių kraštų 
labui. "■

Jūs pripažįstate tą kilnų
jį principą, kad santykiai 
tarp tautu turi būti regu
liuojami išminties ir teisin
gumo, bet ne prievartos, ne 
smurto, ne karų, baimės ir 
apgaulės. Taip turi būti. 
Leiskite mums pasveikinti

jus kain į taikos pastato 
architetktus ir statytojus.

Taika, kain jūs žinote, ne
dali būti sukurta tiktai po
litikos pagrindais, balan
suojant jėgas ir interesus. 
Ji kuriama išmintim, idėjo
mis. taikingais darbais. Jūs 
dirbate šioje kilnioje staty-, išminties principai turi rem- 

tikėjimu į dievą.”
Į lietuvių kalbą vertė 

Irena Vladimiroviene

eigą ir pasaulio likimą... 
Vienu žodžiu, moderniosios 
civilizacijos pas t a t a s turi 
remtis dvasios principais, 
kurie vieni gali jį netik pa
laikyti, bet įkvėpti ir ap
šviesti. Mes tikimės, kad šie 
n esu gr i au n am i au kšči a u si os

tis

. ryto demonstracija 
prasidėjo nuo Clark univer
siteto ir maršavo 
centrą. Pakelė j e 
strantai planavo 
prie federalinių namų: post 
office ir, vėliau, prie City 
Hali.

Tos pačios dienos rytą 
buvo suruošta kita demon
stracija užgynimui Johnso- 
no karo Vietname, kurią 
surengė Holy Cross kole
gijos studentai. Jie anksti 
rytą atkalbėjo dešimt “die
vo prisakymų”, tarpe tų ir 

I penktąjį, — neužmušk, ir 
anksčiau už Clarko studen
tus pasiekė federalinį pa
statą ir laikė savo demon
straciją.

Apie 11:30 vai. atmarša- 
vo Clark studentai prie fe
deralinio pastato, tiesiog. 
numaršavo prie City Hali., 
kur didelė minia žmonių jų 
laukė su sveikinimais, L

i miesto 
demon- 
sustot i

žmona Ona. Jis ją prižiurę-Į 
jo. Jo žmona mirė rugsėjo 
20 dieną, tai tas dar dau
giau sukrėtė jo sveikatą. 
Linkiu jam greitai ir pilnai 
pasveikti.

Ruduo
Medžių lapų spalvos pra

žilo, paseno šilta vasarėlė. 
Žiūrėk, svajok: kas atsiti
ko? Senatvė ir vasarai at
ėjo.

Gražios medžių spalvos—

gaila vasaros gražių dienų 
ir pageltusių gėlių žiedų.

F. Klaston

įtik savo darbo pradžioje. 
|Ar galės kada nors pasau
lis pakeisti tą savanaudiš
ka. karingą galvosena, ku
ri iki šiol taip glaudžiai su
sijusi su pasaulio istorija? 
Tai sunku numatvti, tačiau 
lengvai galima tvirtinti, kad 
mes turime rvžtingai eiti 
prie naujos istorijos, taikin
gos. tikrai humaniškos is-! 
toriios, kuri buvo dievo pa
žadėta visiems geros valios 
žmonėms. Keliai jums yra 
aiškiai nubrėžti, ir pirmas 
kelias yra nusiginklavimas.

Jeigu jūs norite būti bro
liais iūsu rankos turi mesti 
p-inklus. Niekas negali my-' 
lėti, laikydamas rankoje 
puolimo ginklą. Ginklai, 
vnač tie baisūs ginklai, ku
riuos šiuolaikinis mokslas 
iums davė, dar ilgai prieš 
palikdami aukas ir griuvė
sius, sukelia blogus jaus
mus. košmarus, baimę, ne- 
nasitikėiima. Ginklai reika- 
lauia milžiniškų išlaidų, 
trukdo žmonėms susivieny
ti. n a u d i n g ai bendradar
biauti. jie klaidina žmonių 
nsichologija. Ir kol žmogus 

ius už tai, kad jūs atvėrėte |bus toks silpnas, nepasto- 
šių rūmų duris jaunoms 
tautoms, toms valstybėms, 
kurios neseniai gavo nepri
klausomybę ir nacionalinę 
laisvę.

Ir dabar mūsų misija pa
siekia savo aukščiausią vir
šūnę, mes tai suformuluosi
me neigiamai: tenebūna vie
ni prieš kitus, niekad dau
giau, niekad vėl! Šiam tiks
lui, visų pirma, susikūrė 
Jungtinių Tautų Organiza
cija: prieš karą, už taiką!

Philadelphia, Pa.
Serga

Sunkiai su s i r g o drg.' 
Chas. Zalner. Jis per 10 sa
vaičių gydėsi namuose ko
jos įdegimą, bet negalėda
mi’ ligą nugalėti, gydytojai 
ligonį atidavė į Jefferson Ii- j 
goni n ę, 118 Walnut St. 
Kambario numeris 1155B.

Jo gyvenimo draugė An
na Zalner eina LLD 10 kuo- 

fš- pos iždininkės pareigas ir 
tiesdami rankas ir plodami visada daug darbuojasi pa- 
jiems. Susidarė didelis bū- rengimuose. Suprantama, 
rys demonstrantų su iška- vyro liga sudaro ir Annai

Supranta m a,

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, spalio 31 

hartfordiečiai ' ruošia 
rengimą spaudos
Jis įvyks Laisvės choro sve
tainėje, 157 Hungerford St.

bomis ir įvairiais obalsiais 
prieš karą, reikalaujant jį

i daug rūpesčio.
j Linkiu Chas. ligą nugalė
ti ir greit sveikam Į namus

d., 
pa- 

naudai.

P. Walantiene

lietuviai rengiasi važiuoti.

susidarė dvi 
demonstracijos,

Neužilgo ir Holy Cross 
studentai atmaršavo prie 
City Hali ir 
priešingos
pirmutinė prieš karą, ant
roji—už karą. Toks vaizdas 
sutraukė daug publikos. 
Publikoje, buvo vis o k i ų 

'minčių. Prie manęs stovėjo 
I viduramžis žmogus ir tai-’’Laisvėje” iš

kur mano buvo aprašytas k^'^mOTsti^ntas vadino 
waterburieciu parengimas, komunistais. Neiškentęs aš 
jsiskverbe klaida. Ten buvo h. užklausiau: K jūs ma. 
pasakyta, kad parengimas | nQte ie iežiau atsilan.
buvo “knygyno naudai”, tu
rėjo būti kapinyno naudai kymą į šią šalį taikos reika- 

’ lais, kuris pasakė ir taikos 
J. Strižauskas kalbą Jungtinėse Tautose.

New Haven, Conn
Spalio 19 d. mirė B. A. 

čiaplevičienė (Miller). Liū
dintis liko jos vyras Jonas 
čiaplevičia ir keletas gimi
nių. Gaila draugės, buvo 
susipratusi moteris. Per vi
są savo gyvenimą skaitė 
“Laisvę” ir kitus pirmeiviš
kus laikraščius. Reiškiu jos 
vyrui ir giminėms užuojau
ta. c-

J. Kunca

vus ir net piktas sutvėri
mas. kokiu jis save dažnai 
narodo, ginklai bus neišven
giamai reikalingi apsigyni
mui.

Tačiau jūs su drąsa ir 
nasirvžimu studijuojate ke
lius garantuoti tarptautinio 
gyvenimo saugumui. T a i 
yra jūsų kilniausias uždavi
nys, ir žmonija iš jūsų lau
kia, kad jis būtų įvykdy
tas. Tegul auga visų žmonių 
pasitikėjimas šia orgairiza-

yK i

Ši fotonuotrauka padaryta vasarą, kai Ieva ir Rojus Mizarai lankėsi 
prie Kauno marių, Kaišiadorių rajono teritorijoje. Svečius iš JAV 

šiltai sutiko kaišiadoriečiai. Jie įteikė svečiams gražiausias 
gėles, sakė šilčiausius pasveikinimo žodžius.

k ,

Iš laiškų
Sveiki laisviečiai!

Dabar eina “Laisvės” va
jus už gavimą naujų skai
tytojų ir atnaujinimą pre
numeratų seniems. “Lais
vė yra labai geras laikraš
tis, talpina labai daug gerų 
raštų.

Dabar t i k perskaičiau 
Stikliaus raštą apie 1905 
metų revoliuciją. Kiek tai 
svarbių priminimų. Reikia 
“Laisvę” skaityti, kam tik 
akys leidžia, ir platinti. '

Sveikinu S. Žavį iš Mia
mi už jo taip įdomų aprašy
mą keliones Europoje. Tik
rai buvo žingeidu skaityti, 
nes plačiai paliesta ir ap
žvelgtas žmonių gyvenimas.

Malonu buvo skaityti 
apie mūsų seną tėvynę Lie
tuvą, bet įdomu ir apie 
Maskvą, Leningradą, kur ir 
man teko gyventi nuo 1915 
iki 1917. Prisimenu 1917 m. 
Taigi ačiū draugams Ža
vini ir Kochui už aprašy
mą.

Pažįstu Žavius ir Ko- 
chus, mes daug kartų buvau 
Miami mieste, Floridoje, tai 
pas juos svečiavausi. Ten 
būdama gėrėjausi ir Socia
li o klubo gražia įstaiga, ku
rios ir aš esu narė.

Vera Smalstiene 
* * *

Gerb. Adm-cija. čia rasp 
te auką, kurią davė vieną 
savaitę pirm mirties Petro
nėle Jakštiene.

Abu Jakščiai, Antanas ir 
Petronėlė, yra mirę. Lai 
būna lengva jiems šios ša
lies žemelė.

Su geriausiais 1 i nkėji- 
mais “Laisvės” personalui, 
M. Aranuk, Detroit, Mich.

Klaidų atitaisymas
“Laisvės” spalio 22 d. ma

no strai p s n y j e “Žemaitės 
gyvenimo ir kūrybos bruo
žai” rinkėjo padarytos ir 
korektoriaus praleistos klai
dos: vieno sakinio pabaigo
je žodis “raidoje” pakeistas 
į “laidoje,” o kitas sakinys 
taip suveltas, kad ji negali
ma suprasti. Abu sakiniai 
tekste parašyti sekamai:

“Giliai reališka ir liaudiš
ka Žemaitės kūryba užima 
nepaprastai reikšmingą vie
tą lietuvių literatūros rai
doje. Žemaitė tęsė ir vystė 
K. Donelaičio, D. Poškos, A. 
Strazdo ir kitų demokrati
nės krypties rašytojų tra
dicijas, sukurdama vienus 
iš žymiausių kritinio realiz
mo kūrinių lietuvių litera
tūroje.”

A. Petriką

PEABODY, MASS.
Spalio 22 d. “Laisvės” lai

doje tilpo apmokamas ma
no mylimos dukrelės prisi
minimo skelbimas. Nepažy-' 
mėjau mirties datos.

Mano dukrelė Aldona 
Blažonytė-Morin mirė 1964 
m. spalio 10. Ilsėkis ramiai, 
brangioji.

Anna Krajewska,
motina
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Penktad.’ Spalio (Oct) 29, 1965
J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo Kaip buvo įausta į sąsiuvinį

(Tęsinys)

Ryte, kada prikėlė, nežinojau ką da
ryt. Ar eit į darbą, ar ne? Visą kūną 
skaudėjo, kaulus gėlė, negalėjau pasiju
dinti, jaučiausi kaip stiebas. Pažiūrėjau 
į rankas — abidvi pūslėtos ir patinusios. 
Pagulėjęs keletą minutų, nors skausmų 
varginamas, nusprendžiau keltis ir eit į 
darbą. Kely į darbą, šiek tiek išsivaikš
čiojau, išsijudinau — bet patekęs į mai
nas, jaučiausi paniuręs, sušliuręs, nes 
kūno skausmai kankino. Nuotaika buvo 
nukritus iki žemiausio laipsnio. Pradė
jus dirbti, skausmai šiek-tiek sumažėjo, 
bet darbo nekenčiau ir nenorėjau dirbti. 
Marcinkevičius, mane ramindamas, sa
ko: padirbėjęs keletą savaičių, priprasi 
prie šito darbo ir bus viskas gerai.

Padirbėjus savaitę laiko, tie biaurūs 
skausmai ir nuovargis mažėjo, nes pra
dėjau su darbu apsiprasti, bet mainų 
darbas yra sunkus ir dideliai kamuojan
tis.

Už poros savaičių vieną vakarą Mer
kevičius man sako, kad aš galiu atsaky
ti Marcinkevičiui darbą ir sekančią sa
vaitę galėsiu dirbti pas jį už lėberį. Bu
vo linksma tai girdėti, nes nereikės man 
važinėt buse į darbą, nes susitaupys 
daug laiko ir pinigų važinėjant busu. 
Sekančią dieną, kada reikėjo Marcinke
vičiui atsakyti, kad jau jį apleisiu, tai 
pusėtinai prastai jaučiausi, nes jis mane 
labai gerai traktavo, neužsipuldinėjo, 
nieko nesakė ir nešnairavo. Pas jį buvo 
padaryta pradžia fizinio darbo, pas jį iš
dirbau 3 savaites laiko. Eidamas dirbt 
pas Merkevičių, aš maniau, kad darbo 
sąlygos pas jį bus geresnės, negu pas 
Marcinkevičių. Bet, kaip vėliau pasiro
dė, taip manydamas aš nusivyliau. Pas 
jį, tiesa, buvo lengviau dirbti, nes jis 
pats atlikdavo daug mano darbo, bet pas 
jį buvo kita bėda. Vanduo varvėdavo iš 
viršaus ir buvo mažiau oro. Nors aš ir 
lengviau čia dirbau, bet man nepatiko 
čia dirbti.

Prie darbo pradėjau priprasti, didieji 
skausmai pranyko, bet mainose ateities 
man nesimatė jokios. Mano gyvenimas 
buvo paskendęs miglose ir tamsumoj. 
Dirbu panašų darbą tik todėl, kad rei
kia gyventi. Darbo užmokestis, pagal 
tų laikų lygį, buvo gan didelė. Dirbda
vome 8 valandas į dieną ir gaudavome 
atlyginimą už tai $2.38. Pragyvenimas 
buvo pigus. Gaspadinė gaudavo už mė
nesį laiko $2.50. Tai buvo mokestis už 
guolį, apskalbimą, duoną ir kavą. Rei
kėjo dasipirkti mėsos ir pyragaičių. 
Daugiausia mainieriai valgydavo kiau
lienos, o kitoniškos mėsos labai retai. 
Už 3 svarus kiaulienos reikėjo mokėti 
25 centai.

Tais laikais visą mėnesį buvo galima 
pragyvent už 10—11 dolerių. Jeigu bū
tų galima išdirbt mainose visą laiką, tai 
būtų galima susitaupyt pinigų, bet to 
gyvenime nebuvo. Jeigu bėgyje metų 
tenka išdirbti 2—3 mėnesius pilną laiką, 
tai gali džiaugtis, o likusį laiką gauni 
išdirbt po 2—3 dienas savaitėje. Padir
bėjus Hazletone prie draugų keletą mė
nesių, darbai mainose sumažėjo. Pasi
darė proga pavažinėti po apylinkės mie
stelius, teko susieit ir susipažint su ki
tų miestų draugais ir draugėmis. Ko
munikacija tais laikais buvo gera, busai 
važinėjo dažnai ir į visas puses. Galė
jai važiuoti tada už 5 centus, kur tik no
rėjai.

Bevažinėdamas patyriau nuo draugų, 
jog mainų apylinkėje gyvena žmonių po 
pravarde Mockaičiai. Vienas gyveno 
Shenandoah, antras — Mahanoy City, o 
trečias — Mt. Carmel. Tai visi jie buvo 
man dėdės. Jie buvo visi seni ameriko
nai, seniai atkeliavę į Ameriką, visi biz
nieriai, visi pasiturinti. Du iš jų, tai ge
rai žinau, priklausė prie socialistų, o 
trečiasis, kuris gyveno Mt. Carmel, tik 
pritarė socialistams. Visi, kaip biznie
riai, užlaikė gėrimus, visoj apylinkėje 
gerai žinomi ir populiarūs. Teko juos 
visus man atlankyti. Visi gražiai pati
ko ir širdingai priėmė, bet aš supratau, 
kadangi jie visi prasisiekę, visi turtingi 
— tai man su jais ne pakeliui. Jie ne
gali būti mano draugai.

Tuo pačiu metu 1908 metais, vasaros 
laiku, įvyko prakalbos Shenandoah, ku
riose ir man teko dalyvauti. Kalbėjo žr

vatkauskas ir Grikštas. Prakalbose teko 
susipažinti J. Jasiulevičium ir Juliu Ba
niuliu iš Minersvillės. Jasiulevičius lei
do laikraštį “Pirmyn”, o Baniulis buvo 
to laikraščio redaktorium. Teko išsikal
bėti su Jasiulevičiu, kad jis dirba už mai- 
nierį ir kad jam reikia darbininko. Ka
dangi Hazletone dirbau tik po keletą die
nų savaitėje, tai sutikau atvažiuot į Mi
nersville pas jį dirbti, Hazletoną aplei
dau.

Jasiulevičius mainose turėjo gerą dar
bą ir uždirbdavo gerus pinigus, tai tais 
pinigais jis leido laikraštį “Pirmyn”, 
nors jis pats prie laikraščio nedirbo. 
Laikraštį redagavo Julius Baniulis. Tuo 
metu lietuvių korespondentų beveik ne
buvo. Jeigu kas nors ir mokėjo lietuviš
kai rašyt, tai į laikraščius mažai kas ra
šė, nes nebuvo madoj. Kadangi Baniu
lis žinojo, kad aš įgijęs šiek tiek mokslo, 
tai jis užkvietė mane, kad aš parašy
čiau ką nors į jo redaguojamą laikraštį. 
Bet su manim buvo bėda, kad aš nemo
kėjau lietuviškai rašyti. Jis mane pamo
kino truputėlį lietuviškos rašybos ir pa
aiškino, kaip reikia daryt vertimą iš ru
sų į lietuvišką kalbą. Aš turėjau tam 
tikrą pritraukimą prie rašymo, taip ir 
pradėjau rašinėt. Bandžiau daryti ver
timą iš rusų į lietuvių kalbą. Tą visą 
darbą Baniulis pertaisė ir paskui paro
dė mano padarytas klaidas, ir taip pa- 
mažiuku ir išsimokinau, pats per save, 
nematęs lietuviškos gramatikos, lietuviš
kai rašyti.

Tuo metu Minersville, Shenandoah, 
Mahanoy City ir kituose miestuose ir 
miesteliuose gyveno daug lietuvių. Lie
tuviai visuose miestuose turėjo po baž
nyčią su klebonu. O saliūnų — tai buvo 
ant kiekvieno kampo. Tai kapitalizmo 
du dvynukai. Vienas be kito negali ap
sieiti.

Lietuviai socialistai anglių apylinkėje 
aktyviai darbavosi darbininkiškame ju
dėjime. Visuose miestuose gyvavo so
cialistų kuopos. Minersvillėj gyvavo pu
sėtinai skaitlinga nariais socialistų kuo
pa. Socialistinio judėjimo nugarkauliu 
buvo Vincas Ramanauskas. Lietuvių so
cialistų kuopos, šalę Hazletono ir Mi
nersvillės, gyvavo Mahanoy City, She
nandoah, St. Clair, Gilberton, Girard
ville, Frackville, Plymouth, Wilkes-Bar
re, Pittston, Scranton.

Socialistinis judėjimas turėjo suleidęs 
giliai šaknis lietuvių tahpe. Socialistų 
įtekmė reiškėsi ant kiekvieno žingsnio. 
Skaitlingiausia nariais socialistų kuo
pa mainierių apylinkėje buvo Shenan
doah mieste. Shenandoah — tai buvo 
lietuvių centras, šiame mieste visa mie
sto administracija buvo lietuviai. Čia 
Šliakys (Stagaras) leido lietuvišką laik
raštį “Darbininkų Viltis”. Tai buvo pa
žangios minties laikraštis. Čia gyvavo 
socialistų choras ir teatrališkas ratelis. 
Buvo vaidinta ant scenos įvairiausi vei
kalai. Vienas, iš jų “Rutvilė” buvo su
vaidinta ne tik* Shenandoah, bet ir Ma
hanoy City.

(Bus daugiau)

L.- Klaipėdos vaizdelis

(Iš mano atsiminimų)
Ilgai nemačiau gėlių. Il

gai nemačiau žaliuojančių 
medžių. Ilgai negirdėjau 
lakštingalos giesmės. Bet 
visgi širdyje kaupėsi lyrika, 
tvino jausmai. Negalėjau 
parašyti ir išsiųsti straips
nio. Bet negalėjau ir ne
rašyti. Tokius j ausmus Jaus
davau į popierių. Štai są
siuvinis su Kauno kalėjimiš- 
ka antspauda.

Jis ir išsaugojo tas litera
tūrines svajones, kurios už- 
gęso atmintyje. Štai svajo
ta pastatyti didesnę savo 
minčių trobelę. Nepasisek
davo. Kliudė aplinkuma — 
sargas, užrakintos durys, 
dažnai komeroje daromos 
kratos. Bet visgi svajojau 
parašyti ilgesnius literatū
rinius darbus. Štai ką 1936 
metais užplanavau parašy
ti: “Ispanija ir rašytojai”... 
“Salomąjos ' Nėries poezi
ja”. .. “Pažiūros į kultūrinį 
palikimą”... “žemaitė,” “Bi
liūnas,” “Lazdynų Pelėda,” 
“Jesenino kūryba.” “Lite
ratūros korifėjai.” “Romė
nas Rolanas.” Deja, iš tų 
temų akmens pavykdavo 
įskelti tik gabalėlį. Tiek tų 
minčių tegalėdavau įausti į 
sąsiuvinį...

Nelengva buvo teisingiau 
įvertinti pažangiųjų rašyto
jų polėkius. Mėginau. Štai 
1938 m. užrašiau: “Kas Že
maitės kūryboje progresy
vu? Ji buvo arši kovotoja 
už tautinę laisvę. Kūryboje 
palaikė bernų streiką, pasi
sakė prieš karą, religiją, 
ypatingai prieš kunigus, an
tisemitizmą. Ji pasisakė ir 
prieš lietuviškus valdovus, 
ir prieš darbo žmonių šau
dymus (tuomet nukentėda-, 
vo 1918-1921 m. kovotojai) 
Ar tai jos nepažangumas?

vių literatūros personažų. 
“Draugystė” mane daug sy
kių sukrėtė ligi pačių šir
dies gelmių. “Draugystės” 

' nei meniškumu, nei turiniu 
negalima lyginti su J. Mar
cinkevičiaus r o m a n a is... 
Puikiai atvaizduotos mote
rys. Sofija — lietuvių lite
ratūroje garbingiausia mo
teris.”

Kai V. Krėvė pakilo prieš 
fašizmą, juo labiau susido
mėjau. Ir štai 1938 m. vėl 
apie jį įaudžiau: “V. Krė
vė dabar veikalų nesukūrė. 
Jis juos anksčiau parašė: 
1923-1926 m. Krėvė buvo 
prisidėjęs prie reakcinės 
srovės. Tačiau tada nieko 
neparašė reakciją gin
ti... Jonas Biliūnas buvo 
beveik darbininkiškas rašy
tojas. Kapsukas (kad nepri
kibtų prižiūrėtoja, užrašy
ta K.) jį laiko darbininkiš- 

įku veikėju. Kokiu Krėvę 
laikytų? Jis buvo buržua
zinis raytojas, bet jo veika
luose buvo ir pažangių ele
mentų ... Žemaitė — atvi
rai progresyvi rašytoja. 
Krėvė gal dabar taip prade- 

!da elgtis, kaip kadaise Že
maitė: rašo prieš buržuazi
nius vadus, prieš fašistus.

Vaižgantas ir tai yra ver
tinamas (pažangių žmonių). 
Nors jis savo veikaluose at
stovavo buožes. Bet kiek jis 
vaizduodamas buožes atvaiz
davo socialistus,... tiek jį 
vertiname...”

Tuomet gyvenimas, lyg 
jūra, audringai bangavo. 
Nelengva buvo tokiose vil- 

įnyse nukreipti savo idėjos 
; laivą į švyturį.

Kai kas literatūroje tą 
vairą perlenkdavo. Todėl, 

| svajodamas parašyti straips- 
‘ nį, galvojau įausti: “Netei- 

’‘tsinga pozicija literatūros 
... Gali pasitaikyti bernas, klausimu Lietuvoje (Džiu- 

kuris nepasitenkintų V. gas, J. Gedminas ir kt. Ir 
Krėvės liaudiškais padavi
mais. Jis reikalautų tokio 
kūrinio, kaip Gorkio “Moti
na.” Ir čia nieko nuosta
baus. Kai nori valgyti, kai 
kultūra neprieinama, tai rū
pi, kas skatina kovoti. Bet 
ir bernai neatstums V. Krė
vės kūrybos. Joje jie pajus 
grožį. Realistinėmis jo apy
sakomis džiaugsis, žavėsis. 
Joje pamatys save, savo gy
venimą. ..”

Tikėjau: pažangiosios li
teratūros miškas tankės. Ir 
jis pasipildys naujais bal
sais, kai Nemunas nuplaus 
fašizmą. Štai kalinio neiš
kęsta neparašius: “Jei Pu
tinas, kaip žmogus, išsilai
kys tokio padorumo ribose, 
kokiose yra šiandien, — jis 
ateityje bus mielai skaito
mas, spausdinamas, ir (šlo
vinamas?) liaudies...” Ma
lonu, taip ir atsitiko!

Vėl sąsiuvinis liudija: “J. 
Grušas — kritinis realistas, 
katalikas — buržuazinis ra
šytojas. Jo “Karjeristai” i menai

visgi “Iz vesti j a” trečiafron- 
tininkus visumoje laikė kai
riaisiais. Argi lietuviai re- 
voliucingesni ?)...” Tokia 
mintis tame sąsiuvinyje at
sidūrė 1938 m.

Maniau: reikia, vertinant 
literatūrą, labiau atsižvelg
ti į gyvenimo sudėtingumą. 
Todėl gimė toks užrašas: 
“Ar nebūna, kad darbinin
kas galvoja esąs tikras 
marksistas? O partija aiš
kina: visgi jo linkmė ne
teisinga. .. 
“kairiuosius” 
načarskis sakė: pakliuvo 
pirštu į dangų...”

1939 m. pradžioje šviste- 
lėjo Salomėjos Nėries ki
birkštis — rinkinys “Dieme
džiu žydėsiu.” “Lietuvos Ai
do” recenzentas prikibo: po
etė dainuoja simboliais, dai- 
Štai mano komentarai prie 
nuo j a užuominomis ir t. t. 
tos recenzijos: “Kaip jie to 
bijo... Ji šneka “ezopo kal
ba”. .. “Dėdės” — reakcio-

“Dėdės”—tai jos
priklauso prie kritinio rea- (S.- Nėries. A. L.) kūrybos 
lizmo, nors nėra pilna pras- duobkasiai, nusiteikę regre- 
me toks.” Toliau šį rašytoją šyviai, 
taip apibūdinau: “Grušas i Aido’’: 
jau pila vandenį ant savo įboliai.
malūno. Tačiau jis dar ne-j įrašęs:

.” Pacitavau iš “L. 
“Tai idėjiniai sim- 

.-” Neiškenčiau ne- 
“Kaip jie bijo tikro 

norėtų matyti to malūno ( simbolizmo, laisvos dvasios 
nuplauto stipresnės srovės, simbolizmo. Ne sykį “kriti- 
dar nenorėtų matyti to ma- kai” Salomėjai Nėriai dai- 

Šis romą- navo laidotuvių maršą... 
nas prieš kelerius metus bu- Tačiau ji nemirė nei idėji- 
vo išleistas iš naujo.

Už grotų įžiebta ir apie 
J. Šimkaus eilėraštį: “Epilo
gas nušviečia kelią: į viltin
gą gyvenimo krantą...

Gražulis (“Draugystės” 
herojus. A. L.) — vienas iš 
doriųjų ir garbingųjų lietu-

luno griuvėsių.”

idėjinį ryškumą laike ne
nuoširdžiu. Politiniai kali
niai su , tokia nuomone ne
sutikdavo. Jiems Cvirka — 
bičiulis. Ir štai 1936 metais 
apie jį užrašiau: “Dori-ra-

San Francisco, Calif.
Demonstracija prieš karą^ 

Vietname
Spalio 15, 16 ir 17 dieno- 

šytojai turi mesti sukiliman mis po visas Jungtines 
P. Cvirką. Jei tik pasiro
dytų Lietuvos padangėje 
pirmoji ugnis — rašytojai 
būtų su ja...” Iš tikrųjų 
menininkai 1940 m. ir buvo 
su ta švystelėjusia gyveni
mo kibirkštimi.

Dar gimnaijoje neprita
riau salonų mūzai. O čia, 
“valdiškame name,” įver
piau: “Užtenka mums tuš
čių būgnų! Užtenka verkš
lenimo apie nepasisekusią 
meilę! Reikia išmarginti sa
vo kūrybą išminties, pasiry
žimo ir drąsos gėlėmis. Rei
kia prabilti dangaus skais
tybe.

Leiskime kalbėti iš amžių

Valstijas įvyko prieš žudy
nes Vietname tūkstantinės 
demonstracijos. Gal nekly- 
siu sakydama, kad apie mū
sų Kalifornijos universite
tą, Berkeley, buvo vienas 
didžiausių, ypatingai penk
tadienį, spalio 15 d., apie 20 
tūkstančių demonstrantų, 
studentų ir taikos mylėtojų 
susirinko prie Kalifornijos 
universiteto. Entuziazmas 
laike kalbų ir demonstravi
mo buvo labai įspūdingas, 
tvarkus ir didelis.

Sekmadienį, spalio 17 
įvyko demonstracijos -tęsi
nys San Franciske. Ši de- 

wxxxx.x^'monstracija skaičiumi buvo 
griuvėsių Donelaičiui, Poš-1 mažesnė, bet entuziazmas 
1 ’ 1 ’ 1 ’ 1 11 ’’ buvo didelis, nepaisant, kad

studentai ir kiti demonst
rantai buvo gan išvargę 
nuo trijų dienų demonstra
vimo bei maršavimo. Buvo 

sim- gerų kalbėtojų, ir žymėtina, 
fonijai. Šiandien (taip ra- kad laike kalbų tyla buvo 
šiau 1938 m.—A. L.) gerbia- nepaprasta. Tiesiog nuosta- 
mas ne talentas, ne geras I bu buvo stebėti šiuos jau- 
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kai, leiskime kalbėti liaudies 
motinai — savamokslei že
maitei. Leiskime skambėti 
Janonio poezijos lyrai, leis
kime išsilieti V. Krėvės 
“Dainavos padavimų” si

'nūs, dailius demonstrantus. 
Žiūrint į juos, atrodo,, jie 
pasiryžę pagauti kiekvieną 
kalbėtojo ištartą žodį ir pil
nai suprasti.

Ką reiškia baisus kar&š 
Vietname? Prie ko jis 
saulį veda ?..

Ši visa aplinka, šių jau-

stilius, ne minties viršūnių 
ieškotojas, o tuščias būgni
ninkas. ..”

Pažangiam literatui trū
ko erdvės. Jis savo poeziją, 
prozą cenzūravo. Tas meni
ninkas ieškojo būdų, kaip 
nors su savo minties- žibu
riu nuskristi pas skaityto
ją. Trukdė cenzūra. Todėl 
užrašiau: “Humanistas ra-'nų žmonių susikaupę veidai, 
šytojas gali su Archimedu 
pasakyti: duokite man at
sparos tašką — laisvę — ir 
aš pakelsiu viso pasaulio 
kančių naštą, parodysiu pa
sauliui ir džiaugsmo šalti
nį...”

Skaičiau Gorkį, Rolaną, 
Floberą, Franzą, Tolstojų ir 
kitus. Vėl mikroskopiško
mis raidėmis išliejau: “Aš 
esu sužavėtas jų kūriniais. 
Aš esu sukrėstas ligi pat 
širdies gelmes, jų didybe...”

Žiūrėjau į išblyš k u s i u s 
veidus. Čia pat, ant narų, 
gulėjo tavo bičiulis — ligo
nis. Bet visgi tie žmonės 
galvojo apie liaudį, galvojo 
apie saulę.

Ir ką būtų užrašę kiti, 
šimtai mano draugų, tuo
met už juos užrašiau: “Ma
no širdį degina 
sielvarto žarijos, 
gina aidas, kuris

ne mano 
Mane de- 
atsklindaApie tokius 

kritikus Lu- pas mane nuo to gyvenimo 
• kranto, nuo kurio atskirtas. 

Aš nemėgstu verkšlenimo... 
Gal sunku patikėti, kad aš 
nesijaudinu dėl savo liki
mo.. .”

Basas žmogus veržėsi į ei
lėraščio, į romano rūmus. 
Literatas mielai jį įleidžia 
vidun. O cenzorius... išme- žmonių, 
ta. Ir vėl randu pageltu- 
siame lapelyje: “ 
žmogus rašo ir galvoja apie 
kalėjimą. O kalėjime—apie 
laisvę...”

Kas visa tai padiktavo? 
Padiktavo mūrai, padiktavo 
nematoma saulė, padiktavo 
nematomas Nemunas, pa
diktavo nematoma lakštin
gala, padiktavo ateitis, pa
sislėpusi už grotų audinio.

A. Liepsnoms

kalbėtojų žodžiai labai pa
veikia. ..

Ypatingai paveikė buvu
sio armijos generolo Hugh 
B. Hester kalba. Rodėsi, 
nuo medelio lapo kritimas 
būtų buvęs girdimas laike 
jos. Generolo balsas buvo 
pusėtinai užkimęs nuo trijų 
dienų kalbų. Jis kalbėjo 
apie karo žudynes ir bai
sumus. Ragino kovoti prieš 
karą Vietname. Baigdamas 
savo kalbą, generolas pa
žvelgė į sėdinčius studentus 
ir tarė: ”Jūs, jauni žtifro- 
nės, supraskite, kad jui^fs 
priklauso pasaulio ateitis, 
ir jums reikia budėti!..

Dar šių žodžių generolas 
nebaigė sakyti, kai akimir
koj sėdintieji studentai vi
si sustojo, ir aplodismen-, 
tai, rodėsi, nesibaigs.

“Lithuania Past and 
Present”

Skaitydama “Lith u a n i a 
Past and Present” galvo
jau, kaip ši anglų kalba 
knyga puiki ir įdomi, rodos, 
ji seniai turėjo būti išleista. 
Be mažiausios abejonės, ši 
knyga atneš daug naudos 
tarp angliškai skaitančių

jiniai- nei kūrybiškai. Pra
našai, tai pranašaudami, — 
melu nusidegė lūpas... Ma
tyt, “Diemedžiu žydėsiu” 
idėjiniai, daugiau išryškėjęs, 
sutvirtėjęs veikalas...”

Ir ligi už grotų patekimo 
žavėjausi P. Cvirkos raš
tais. Kai kas ir vėliau jo

KĄ MĖGSTA UODAI? .
Nuo seno žinoma, kad 

kraują siurbia tilę uodų pa
telės, o patinai geria gėlių 
nektarą. Amerikiečių ento
mologų tyrimai iišaiškino 
dar vieną įdomią detalę: 
uodų patelės labiau mėgs
ta kandžioti vyrus, negu 
moteris.

Knygoje skaitytojas ras 
Laisvėje labai daug įdomumo, ir 

ir kiekivenas, pradėjęs skaS 
tyti, nenorės jos paderi, 
neperskaitęs.
Pergyveno sunkią operaciją

“Laisvės” skaitytoja, rė
mėja ir mūsų pobūviuose 
darbšti talkininkė T e 1 d a 
(Teklytė) King pergyveno 
sunkią operaciją. Varde vi
sų jos draugų ir draugių 
linkiu Teklytei atgauti bran
gią sveikatą ir vėl ją svei
ką matyti mūsų tarpe.

Mūsų laikraščių vajinin- 
kai savanoriškai pasiliko 
tie patys. Tai yra: B. Sut
kus nuo San Francisco, V. 
Taraškiene iš San Leandro. 
Jie abu bendrai dirbs. Jiemj 
paslaugą teikti yra viĮtų 
pareiga.
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| apversta aukštyn kojomis. 
Dabar čia viskas nauja, 

! gražų ir didinga. Nors apy
linke jau man nepažįstama, 
bet jaunų dienų prisimini- 

•_ mai, kad aš čia vaikščiojau

(V 4
Pasekminga LLD 6-osios 
apskrities konferencija
Šeštoji apskritis susideda 

tik iš 4 kuopij ir ’_____
dirva nėra plati nei didelė

Ii pasigirti, bet konferenci-L!?as dd; Stani,,s lr >’arelvc- 
joj paaiškėjo, kad apskritis ;ze save- 
paaugo ant 15 narių.

Kuopų veikime, keliose 
kolonijose, įvyko tam tikrų 
klaidelių, bet padiskutavus 
—pasireiškę netikslumai Ii- j 
ko išblaškyt ir kuopų dele- Į 
gatai pasižadėjo darbuotis j 
širdingai, k a d veikimas ’ 
kuopose pagyvėtų ir sustip
rėti^

Tai buvo viena iš geriau- 
sitfir našiausių konferenci
jų, įvykusių pastarais ke
liais metais. Narių skačius 
paaugo dėka pasidarbavi
mo kuopu aktyvistų. V V (

Prie apskrities sutvirtini- j 
mo prisideda ir veikiantysis ’ 
komitetas. Veikimo įkvėpė- ^jaį 
jas yra A Lipčius, jo pi r- 'atvežė knygas “LLD ir pa- 
moji ranka — Jennie Sta-: žangieji Amerikos lietuviai” 
nienė, iš Baltimorės ir A. J. įr “Lithuania Past and 
Pranaitis, iš Filadelphijos. present.” Ačiū už aplanky- 
Taip pat ir kiti nariai šutei- [ ma į 
kia pagalbos ranką. ! ]

Konferencija 
vyzdinga. Nors 
klausimais buvo 
mo, bet diskutuota gražioj 
fofcnoj, be jokių ypatišku-į, i kc.

u v 0 , kad LLD išleido 73 knygas,
• I nuveikė svarbius darbus..

Dr. A. Petriką knyogs ga-1 vo virš poros šimtų dolerių 
Po konferencijos 

į Šydamas apskričių veiklą. Hvyko gražus banketas ir 
Sudėti veikėjų vardai ir pa- apskrities ižde vėl atsirado 
vardės, koks buvo narių'virš šimtinės. Gražus ap
skaičius. Deja, ne visu ko-1 skrities komiteto darbas, 
lonijų veikėjai suteikė in- • vertas pagarbos. Apskritį 

Knygii svarbi ■ sudaro 4 kuopos. Chesterio 
; tik Amerikos pažangie- kuopa turi tik keturis na- 

pagamintą. siems lietuviams, o ir Lie- rius. Skaitligiausia — phi- 
j ladelphiečių kuopa, o sekan
ti—Baltimorės. Apskrityje

jdėtingas miestas, tai vienas
I važiuoti neturėjau drąsos.
Drg. Staniai širdingai mus 

velldmo i>’_ Pažibėjo susi-
siekti su sunumi, kuris pir
madienio vakarą atvažiavo I las/t pue unijos, pas mane

ir agitavau kriaučius p risi-
i V ĮV A IV JVVVM

atsirado netikėtų jėgų, kad
galėjau išvaikščioti apie 40

. . . __ blokų ir nepavargau, kada
Didelis ačiū d.d Staniams i normaliu laiku padarau tik

i už draugiškumą, širdingu-1 ke]etą blokų, 
nia ir paslauga susisiekti i
su' sūnumi' Pirm sūnaus' Pasisvečiavęs Washmg- 
atvažiavimo, d. Stanys nusi-1 t(,ne pas sūnų, kuo puikiau- 
vežė į Baltimorės i____ _

1 centrą. Prieš 50 metų man j
■ teko šiame mieste gyventi. 
Čia buvo išvaikščiota kiek
viena gatvė ir gatvelė, nes 
tais laikais teko organizuo
ti lietuvius kriaučius į uni
ją. Tų vietų dabar negali
ma pažinti. Seni namai ir 
budinkai nugriauti, viskas

gaspadinėmis. Keli nariai nių fašistų baisių nusikal- 
serga. Šiais metais du na- timų liudininkas, sutiko pir- 
riai persikėlė į Chicagą, du muosius lankytojus: forte 
į Camdeno kuopą. Nuogąs-fatidarytas muziejus. Šiomis 
tauja, kad kuopa narių skai- [ dienomis jį aplankiusių 
mi sumažės. [žmonių skaičius viršijo mi-

Kuopiečiai, jūsų visų par- lijoną. Fašizmo aukų atmi- 
eiga susirūpinti, kad kuopoj 
būtų išlaikytas 50 narių 
skaičius.

Spalio 15 d. mirė Julijona 
Sturgis.

Pilietis

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

miesto' s*ai sugrįžau į Avalon.
Oras buvo vasariškas, šil

tas ir saulėtas. Kadangi ru
dens laikas, tai gamtos gro
žis neapsakomai gražus ir 
malonus. Medžių lapai pasi
dengę įvairiausiomis spal
vomis ir negali atsigėrėti 
gamtos gražumu.

J.A. Bekampis

PHILADELPHIA, PA

Philadelphia, Pa.
Kova prieš karą

Spalio 15 d. įvyko protes
to mitingas prieš karą 
Vietname. Jis buvo sušauk
tas prie miesto salės. Susi
rinko žmonių net iki Penn
sylvania universiteto. Buvo 
šimtai moterų. Viena mo- 

1 teris vieną vaiką turėjo

nimą čia pagerbė delegaci
jos ir iš užsienio. Muzie
jaus atminimo knygoje įra
šai lietuvių, rusų, lenkų, an
glų, vokiečių, bulgarų, pran
cūzų ir kitomis pasaulio kal
bomis prakeikia fašizmą — 
dvidešimtojo amžiaus gėdą, j

Milijonintasis dev i n t o j o ’ 
forto lankytojas buvo Di
džiojo Tėvynės karo kovo
tojo sūnus, Pasvalio rajono 
Sodelių tarybinio ūkio vy-

MACHINISTS

2AC Chuckers. Milling Mach.
Oper. Bullard VTL 

Permanent positions for qualified 
men to set up and operate 

from blueprints.
Libral company-paid benefits.

DODGE STEEL CO. 
6501 State Rd. , 

DE. 2-2200
(85-86)

MECHANICS
AUTOMOTIVE

Immediate Openings 

Experienced; work will involve 
riausiasis agronomas G. ' repairs, replacements and tune-ups. 
Greibus. Muziejaus lanky-1 
tojų knygoje jis paliko tokį 
įrašą: “Aš norėčiau, kad 
mūsų brolių kankynių vie-; 
tas lankytų kiekvienas mū
sų ir kaimyninių respublikų

i vežimėlyje. Susirinkę reika- 
Mus aplankė draugai Mer-' draugė Ramanauskienė su-Javo baigti karą Vietname, 
i ir Pranaitis. Merkis sižeidė ranką ir ji dar visi Spalio 23 dieną buvo dis- 

nepagyja. Linkiu greito iš- kusinis susirinkimas Belle- 
vue-Stratfo r d viešbutyje. 
Buvo kviečiami diskusan-

gijimo!
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Draugo Pranaičio pasaky- tai, kurie nori, kad karas 
„. į mu, Chesteris ir Camdenas būtų baigtas, ir
LLD judėjimo istorija dirbs bendrai su philadel-'tęsimą. Karo šalininkai ne

daug dalykų primena. Kny- phiečiais šiame spaudos va-! pasirodė. Prieš karą kalbėjo 
juje, : 
mas.

Vienas LLD VI apskrities’ 
komiteto narys : 
konferencija, įvykusi spa
lio 17-ą d., buvo graži, sėk-

i minga. Apskrities ižde bu-

buvo pa- ’
iškilusiais £°Je pasakojama nuo pirmo 
pasidalini- Draugijos suvažiavimo 1919

• • metais iki 1964 metų įvyku
sio suvažiavimo New Yor- 

Skaįtydamas surandi,

mus, pasakytų visiems, kad 
ši tra gėdija nebepasikar
tos... ”

Positions arc permanent—■ 
wages and benefits are excellent. 
Must pass physical examination.

Apply Daily 
Monday to Saturday

Hours 9 A. M. to 12 Noon 
UNITED PARCEL SERVICE

493 County Ave.
Secaucus, New Jersey

(85-87)

SERVICE STATION ATTENDANT 

Some experience.
Full time. P. M. Shift.

LAWNDALE SUNCO SERVICE
Rising Sun & Knorr St.

(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.

(84-85)

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

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

MECHANIC
Experienced gasoline and diesel 

trucks. Complete charge.

Small fleet, familiar with State
Inspections. Call PO. 5-8566.

(86-87)

Politechnikos instituto 
projektuotojai

Prieš penkerius metus 
Kaupo Politechnikos insti
tute susikūrė projektavimo 
konstravimo biuras. Per šį 
laikotarpį įvykdyti 474 už
sakymai. Biuro veikloje ak- 

Spalio 15 d. protesto susi- tyviai dalyvavo 1,500 insti- 
kiek pastebėjau, tuto kolektyvo narių — pro

fesorius, 7 docentai, 36 
technikos mokslų kandida
tai ir daugiau kaip 1,000 
studentų.

Apie tai pasakoja naujas 
leidinys “Kauno Politechni
kos institutas — projekta
vimo konstravimo biuras.”

KAUNAS. — Devintasis 
fortas... Vieta, kur drėg
mė ir pelėsiai per kelis mė
nesius sugraužia audeklą. 
Smetoniniai budeliai šį for
tą pavertė kalėjimu, 
vo kalinami tauriausi Lie-1 
tuvos sūnūs — komunistai, [ . .. o_ , . v i
komjaunuoliai. Hitlerininkų -------- -
okupacijos metais Kauno I fresh ,P!)nd krematonjoje, vo rodome 
rlovintnsk tono “mir. ten Pat, kur !vYkO Prles ke’ 

lėtą savaičių mirusios jo 
žmonos Onos laidotuvės.

Liūdesyje liko sūnus su. 
. . . ... , . .... ivvivuaiiu; nciuviua avvjrn.1,1 |

Šeima ir kiti artimieji, ku- matyti šiuos svarbius paveikslus.

Rodymą rengia LDS 3-čiojl

FOR RENT

kurie už jo

sveikintinas pasaky- geri kalbėtojai. Jie įrodė jo 
žalingumą*

Apskrities ižde
$253. Komitetas patarė pa
skirti mūsų judėjimus $250. 
Konferencija tai užgyrė ir jie daug darbo įdėjo, apra-! išaukota. 
iždas liko tuščias.

Konferencijai pasibaigus 
įvyko puikus banketas. Da-

publikos. Pirmininku buvo
A. Lipčius. Dalyviai banke-: formacijų, 
tu buvo patenkinti. Valgė ne 
sveiką, gerai [ 
valgį ir gėrė, kiek kas nore-; tuvos žmonėms.

Philadelphiečiai, pi isira-

sakė, kad rinkime,.......................
buvo 4 lietuviai, o viesbuty- 

nemačiau.
J. Kaspariūnas

je

Iš Lietuvos
Milijonas lankytojų

K. Papečkys

Huntington, N. Y.
Alekas Gaškauskas mirė

Čia bu-1 sPa^° 27-os rytą. Šermenys

Apartment for Rent
Lovely 2nd floor Duplex, located in 
West Oak Lane. Four rooms and 
bath. $75 per month. Separate 
utilities.

CaU WA. 7-0348
(85-87)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os Apskrities metinė 
konferencija, kuri turėjo įvykti lap
kričio 7 d., tą dieną jį neįvyks.

So. Bostono draugų prašymu kon
ferencija nukelta į lapkričio 21 d.

Prašome visas kuopas gerai prisi
rengti ir atsiųsti savo atstovybes 
lapkričio 21 d., 11 vai. ryto, 318 
Broadway, So. Bostone.

Jaskevičius, 7 Apskr. sekr.
(85-86)

ELIZABETHPORT, N. J.
Gera proga e>lizabethiečiam pamatyt 

gražius vaizdus iš Lietuvos

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year 

'round. Good starting salary.
Plus Company benefits.
THE WURLITZER CO.

David Reid (N. ¥.). 212 WL 7-8140.
Ext. 48. (86-92)

SERVICE STATION ATTENDANT .
Some .experience

Full time. P. M. Shift.

LAWNDALE SUNOCO SERVICE
Rising Sun & Knorr St.

(86-87)

TOOLMAKER
Moldmaking experience preferred.

WYLIE & GREEN
UJ 2544 Fairhill Ave.

Glenside, Pa.
(85-88)

šimtus dolerių. 'šykite prie LLD 1() kuopos \ra virš. 90 narių. Apskri-
Bankete buvo pasakyta p. gaukite mūsų LLD veiki- 

daugelio dalyvių gražių kai- istoriją!
bu ir išsireiškimu. Ši sueiga į c---------
parodė, kad mes darbingi iri Mūsų veiklios narės, LLD 
ištvermingi. Ateitis m u s , 10-os kp. iždininkės ir LDS 
graži. • 5 kuopos sekretorės gyveni-

—:— 1 mo draugas Žalnieraitis yra
ligoninėje. Sakoma, kojoj 
žaizda nesiduoda pagydoma. 
Linkiu draugei Žalnieraitie- 
nei ir jos gyvenimo draugui 
sunkumus nugalėti.

Prieš apie porą mėnesių

Proga šios konferencijos 
nuvažiavau su d.d Staniais 
į Baltimorę, pasisvečiuoti, 
nes Washingtone gyvena 
mūs sūnus. Kadangi Wash- 
ingtonas yra didelis ir su-

Sveikinimas
Sveikiname Lietuvių Literatūros 
Draugiją 50 m. sukakties proga. 
Mes branginame apšvietos žibin
tą. Lai gyvuoja dar daugelį metų.

M: ir L. JANIS
—Portland, Oreg.

Spalio 21 d., 1965, Gilbertville, Mass., mirė 
mano sesutė (paskutinė) Apolonija Grigas-Ku- 
činskaite. Paliko mane, 3 sūnus, 3 marčias ir 
anūkų, taipgi ir 3 brolius Lietuvoje.

Liepos 6, 1948, Forest City, Pa., mirė Anta
nina Braškienė-Kučinskaitė. Paliko sūnų ir duk-

Gruodžio mėn., 1956, Brooklyn, N. Y., mirė 
Antanina Plaraitienė ir Domicėlė Tamelienė, abi 
sesutės Baniulikės. Man netikros, bet abi buvo 
man labai mylimos.

Visos paeina iš Veliuonos ir Seredžiaus pa
rapijų.

—Benedikta Kučinskaite- 
Navalinskiene ir vyras Paul

Atlantic City, N. J.

ties seniausias veikėjas — 
drg. Lipčius. Chesteris yra 
ta kolonija, kurioje per 
daug metų laikomos konfe
rencijos, o po jos—banke
tas.

Drg. R. Merkią pasakė: 
Kuopos iždas gerame stovy- 
:e, tik bėda bus su žiemi- 
liais parengimais: sunku su

devintasis fortas tapo “mir
ties fabriku” — masinio 
tarybinių piliečių ir kitų ša
lių antifašistų žudymo vie
ta.

_; vietiniame Funeral Home. ____ r____ _ _ _
• I Laidotuvės įvyks šeštadie-1 Sekantį sekmadienį, spalio 31 d., 

Elizabethporte bus rodomi filmai iš 
Lietuvos, kurie iki šiol čia dar nebu- 

. Svarbiausias filmas, tai 
PARTIZNAI”, kurį kiekvienas tu

rėtų pamatyt ir išgirst kalbas.
Filmų rodymas bus Lietuvių klu-
1 be, 408 Court St., Elizabethport.

Prasidės 4-tą valandą dieną.
Kviečiame lietuvius atvykti pa

juos rodys Jonas Grybas iš Brook- 
. . lyno. T

Šiai. Apskritis.
Žinią telefonu pranešė

gi-!

Prieš šešerus metus Kau- r?a Raškauskai turėjo gau-
no devintasis fortas, neby
lus lietuviškųjų, buržuazi
nių nacionalistų ir hitleri- i veliones Gaškauskienės 

minaitė Julia Meškienė.

Help Wanted—Female

Kokia galėtų būti tinkamiausia 
dovana šventėmis

JŪS ŲGIMINĖMS, GYVENANTIEMS USSR
Gabalas medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei— 

vilnonė ar pusiau vilnonė medžiaga. Tiktai dabar, šven
tėms nužemintomis kainomis, jūs galite užsakyti kiek tik 
norite, be muito, be rankiojimo medžiagos kostiumams 
ir suknelėms, kuri nesigarankščioja. Rūšimi ir ilgalai- 
kumu medžiagos gali prilygti bile medžiagoms, pagamin
toms lUŽsienyj. Rasite mūsų firmos parodų salėse.

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

Phone: 228-9547
Jūs taipgi galite užsakyti sekamas dovanas šventėmis: 
automobilius, motorciklius, dviračius, radijus, šaldytuvus, 

siuvamąsias mašinas, laikrodžius,' ir daugelį kitokių 
išdirbinių. Gausus pasirinkimas valgomųjų 

produktų, vynų ir skanumynų šventėmis.

Nedelskite, užsakykite dabar. Geriausios rūšies ir greitas 
pristatymas dovanų i jūsų giminių namus garantuotas.

Ateikite į mūsų parodų sales, pamatysite įvairių 
produktų,\ gamintų USSR, iš geros rūšies ir 

ilgalaikumo, pasiliks jums geras įspūdis.
Nežiūrint ilgalaikio persiskyrimo su jūsų giminėmis, mės 
žinome, kad jie visuomet jūsų mintyse, ir JŪ DOVANA 
per PODAROGIFTS, INC., primins jiems, kad jie nėra 

jūsų užmiršti dabar ir nebus užmiršti ateityje.

Turėkite mintyje, kad tik firma PODAROGIFTS, INC., 
yra VNESHPOSYLTORG vienatinis atstovas, 

kuris priima dovanų užsakymus.

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės Grupė ren

gia gražų meninį vakarą su dai
nomis ir šokiais šeštadienį, Lapkri- 

i čio-November, 13 d. Liet. Tautiško 
j Namo viršutinėje salėje, 668 North 
Į Main St., Montelloje.
I Pradžia 7 valandą vakare. Įėji
mas tik 50 centų. Vietiniai ir apy-

Rengimo komitetas (85-86)

Paieškojimas
Gerbiama Redakcija

Prašau padėti man suras- 
. . t TZ i .v- nias uk, ou centų, vieumati Joną Kundrišiuną. gyve- linkiniai prašomi dalyvauti.
nantį Amerikoje. Kundri- 
šiūnas kilęs iš Lietuvos, 

■ Biržų apskrities, V abal- 
ninko valsčiaus, Upeliškių' 
kaimo, amžiaus 70 metų. Iš 
JO paskutinis laiškas gautas čio-Nov.) 1 d., 7 vai. vak. 
1953 metų gegužės 15.
adresas buvo taks:

USA, North America
Cliffside Park, N. J.
353 Morningside Ave.
Mr. John Kluchen
Ir antro prašyčiau Čeme

rio Mato, gyvenančio Ame
rikoje. Kilęs iš Lietuvos, 
Šukonių kaimo, Biržų ap
skrities, Vabalninko vals
čiaus. Iš jo paskutinis laiš
kas gautas 1960 metais. Jo 
adresas toks:

USA
5701 Carpenter St.
Chicago 21, Ill.

Norėčiau sužinoti, ar 
vi, ir norėčiau nuo jų gauti 
laiškus. Aš esu iš Upeliškių 
kaimo, į e

Anykščiai
Žvejų g. 15
Pateckas Antanas
Būsiu dėkingas redakcijai

Jo

gy-

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį,

LDS 67 kuopos mėnesinis 
kimas įvyks ketvirtadienį, 
čio-Nov. 4-ą d., 7 vai. vak.

Vieta — Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St.

Kuopų valdyba ir nariai prašomi 
ateiti į šiuos susirinkimus. Turėsime 
pasikalbėti. apie ateinančios žiemos 
veikimą. Geo. Shimaitis (85-86)

Lapkri-

susirin-
Lapkri-

HOUSEKEEPER

Refined, permanent position. 
Congenial family.

Live in, capable with young children. 
Paid vacation after year.

MU. 7-1851
(86-87)

HOMEMAKER

Motherless Ijomc, 9 yr. boy. 
Housekeeping, evening meal, 

prefer mature woman.
2 bedrooms, live in. 

OR. 6-5871

HOUSEKEEPER
5 days. Tues, thru’ Sat. Sleep in 
Sat. and one other night. Care of 
one child and general housework. 

References. OR. 3-3393.
(85-86)

COOK & HOUSEKEEPER
Good Cook.

Light housekeeping. 
•Pleasant.

Home instead high salary, 
in. 6-8051

85-86)

MALE and FEMALE

Elizabeth. N. J.
Pamatykit gražius vaizdus 

iš mūsų senos tėvynės
Šį sekmadienį, spalio 31, 

Elizametho ir aplinkės lie
tuviai turės gerą progą pa
matyti gražius filmus (kal
bančius paveikslus). Tarp 
kitų bus rodoma įdomus fil
mas “Partizanai”; taipgi 
vienas filmas apie buvusį 
mūsų prezidentą Kenedį.. 
Matysite spalvinguose pa
veiksluose gražius lietuviš
kus šokius Lietuvoje.

Tai bus Lietuvių klube,

MEN & WOMEN
Full or part time openings in local 
suburban areas. We train. Let us 
show you how to earn $3.50 plus per 
hour. FULLER BRUSH CO., HI. 9- 
2370, MA. 2-2484, KI. 3-2449.

? ' (84-88)

WANTED AT ONCE 
Experienced Power Shear 

Operators 
And welding. maintenance Men 

(Trouble shooting on spot 
• (Welding Machines) 

Also . 
Power Brake Operators 
A Power Pnfe« A Brake 

Set-Up Men 
Exp. Sheet Metal Layout Men 

HILLSIDE METAL PRODUCTS 
• INO.

300 Pašsaic St., Newark, N. 3.
' (85-87)

■■ ... .....J ■ _ i i
■ I l jį I ■■ ■ H .IR—

už suradimą mano pagei-j408 Court Street, Elizabeth - 
dautinų adresatų. I port. Pradžia 4 vai. popiet.popiet.

......................... 61-1. 1 1 - " 'I I. “ 

Rengia LDSjBrčioji Apskri
tis. Kviečiame lietuvius at> 
silankyti. Nesigailėsite.

Komisija,



6 psi. LATSVfi Penktad., spalio (Oct.) 29, 1965

' Spalio 30'os vakarą svarstysime:
—Už ką šiemet reikia balsuoti?

Jeigu jūs turite atsakymą, prašome jį atnešti j šį 
mitingą. Atsakymo teiraujasi tūkstančiai žmonių.

Jeigu neturite atsakymo, taip pat ateikite—gal kas 
kitas atsakymą atneš.

Visi — jauni ar pagyvenę, angliškai ar lietuviškai 
kalbantys, — esate kviečiami ateiti bendrai pasitarti: 
kito minčių pasiklausyti, savas pasakyti, aiškiau pasi
ruošti šiai svarbiai pilietinei pareigai.

Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius, rašytojas, pa
teiks žinių apie tai, ką sako, ką žada kandidatai. Jis 
kalbės lietuviškai.

Kitas kalbėtojas kalbės angliškai. Jis aiškins miesto i Kiekvienas vaizdas — savo-;
i — j • * • i •• a 9 99 11**1 *11 j*il*i**i • t • • Lz 1 d 1 • I III d 11 o LJ tz i y I Lz U v JI 1 Lt opadėt), ko reikėtų is naujųjų valdininkų reikalauti, ko tiškai įdomi vietove. Ji turi 

galima tikėtis. ,
Jonas Grybas rodys angliškai kalbantį filmą. ną vaizdą, atsiveria kitas, -įmetus
Prakalbos ir filmo rodymas įvyks jau šio šeštadie- savaip įdomus, labiau intri- 

nio vakaro 7 vai., spalio 30, Laisves salėj, Liberty Avė. guojantis. 
ir 102 St., Ozone Park, N. Y. LEFFERTS traukinys pri
veža prie pat salės, OXFORD Ave.stotis.Įėjimas nemo- zikos ir šokių filmas, 
karnas. Rengėjai ’ jau 1

Iš filmy vakaro Iš ALDLD 1-osios ' 
kuopos susirinkimo
Spalio 26 d. įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos 
1-osios kuopos mėnesinis 
mitingas. Narių dalyvavo 
nedaug.

Mitingui pirmininkavo 
pats kuopos pirmininkas V. 
Bunkus. Išklausius valdy- 

, i bos pranešimus, paaiškėjo,
j dedantį iš daugelio temų. | kacj kuopos reikalai stovi

mas išėjo sėkmingai. Ma
tėm filmą “Partizanai”, 
vaizduojantį Lietuvoje pa
dėtį karo metif. Kaip parti
zanai grūmėsi su naciškais 
okupantais Lietuvoje ir už 
jos ribų, tai žodžiu neišsa
kysi, reikia matyti filmeI 
veiksmus.

Kitą filmą matėme susi-

New Yorko Komunistų partijos 
pareiškimas del rinkimų

dienomis tų tiek daug, jog neįmano
ma įvardinti tuos kandida
tus, už kuriuos piliečiai tu
rėtų balsuoti. Pasilieka 
kiekvienam piliečiui rimtai 
pagalvoti ir pasirinkti tą 
kandidatą, kuris, jo supra
timu ir numatymu, yra dar-

, . . raportav, kad tūli nariai jau
į centrinį vaizdą. Baigus vie-. moka savo mokesčius už

Paskutinėmis
Komunistų Partijos New 
Yorko miesto organizacija 
išleido kreipimąsi į piliečius 
dėl miesto rinkimų. Įdomu, 
kad partija neužgiria nė 
vieno stambiųjų partijų 
kandidato į miesto majoro
postą. Nurodo, kad New1 bo žmonių interesams sim- 
Yorko miesto darbo unijos j patingas, ypač kuris yra 

vienoje ar kitoje formoje 
pasisakęs prieš karo grės
mę, už nutraukimą Vietna
mo karo, už pasaulinės tai
kos išlaikymą.

Šiame mitinge nariai ga- 
Vėliau išniro dainų, mu-ĮV0 šių metų trečią knygą 

Jis'd-ro A. Petrikos “LLD ir 
Rengėjai! jau buvo matytas. Tačiau i Pažangieji Amerikos lietu- 

žiūrovai su dideliu pasiten-1viaL 
kinimu stebėjo jį. Muzika, 
daina, šokis visiems artimi 
širdyje. Tary b ų Lietuvą 
reikia sveikinti, kad taip 
trumpu laiku spėjo šioje 
meno srityje taip aukštai 
užkopti. Valio!

Kalbėjo R. Mizara, “Lais- 
' vės” redaktorius, LLD 1-os 
kuopos narys. Jis kvietė į 
kuopą tuos, kurie dar yra 
ne nariai. Be to, jis primi
nė Niujorko eisenoje už 
taiką matytą b e r n i u k ą, 
greta tėvo žygiuojantį ir 
nešantį iškėlus lietuvišką 
užrašą: Reikalaujame baig-Į 

už karo baigimą Vietname, pakvietė viešnią dalyvauti I ti Vietname karą dabar...

Iš Lietuvių moterų klubo 
mėnesinio susirinkimo

Spalio 20 d. vakarą “Lais-Spalio 20 d. vakarą “Lais- šiame susirinkime ture jo
vęs” name įvyko skaitlingas me viešnią iš Chicagos, įžy- 
Moterų klubo susirinkimas.1 mią veikėją, kovotoją už;

Pirmininkė I Mizarienė jį taiką ir pažangą Alisę Jo- 
atidarė ir nuosekliai prave-j nikienę. Drg. Jonikienė at- 
d. Valdyba pateikė rapor-;vyko į Lietuvių Literatūros 
tą — viskas gerame stovy-! Draugijos konferenciją, 
je, ir susirinkimas raportą įvykusią spalio 9-10 dd. Ji 
užgyrė. paviešėjo keletą dienų Niu-užgyrė. paviešėjo keletą dienų Niu-

I. Mizarienė spalio 16 d. ijorke, aplankė savo sūnų, 
Niujorko mieste dalyvavo:gyvenantį su šeima Cold 
masinėje demonstrac i j o j e Spring, N. Y. Pirmininkė

Delegatai pateikė prane
šimus iš neseniai įvykusios 
LLD 2-osios apskrities kon
ferencijos, taipgi iš Jubilie
jinės konferencijos. Pateik
tas raportas ir iš filmų ro
dymo vakaro — spalio 23 d.

Kuopa galvoja apie suruo
šimą kokios nors kultūri
nės pramogos sekamą pava
sari.

Buvo svarstytas klausi
mas, apie plėtimą darbo 
tarp platesnių masių. Ns.

irgi nėra vieningos šiais rin
kimais. Pav., nors AFL- 
CIO miesto taryba ir Amal
gamated Clothing Workers 
bei kai kurios kitos unijos 
pasisakė už Demokratų 
partijos kandidatą- Abra
ham Beame majoro vietai, 
bet tokios unijos, kaip In
ternational Ladies Garment 
Workers, Millinery Work
ers Union, Drugs and Hos
pital Workers Union ir t. t., 
remia Respublikonų-Libera- 
lų kandidatą John Lidsay.

Rep.

Baisus New Yorko 
žmonių apiplėšimas
Didžiajame New Yorke 

yra susidaręs Piliečių Ko
mitetas, kuris sakosi šio-

Taip pat nurodoma, kad Imis pravedęs pla-
nėra vieningo nusistatymo I . tyrinėjimą apie vaistų 
ir civilinių teisių judėjimo! kainas. Komiteto patiekti 
fronte. Pav., kongresmanas‘duomenys parodo tiesiog 
Powell palaiko Beamo kan- netikėtiną mūsų miesto
didatūrą, bet James Farm
er pasisakė už Lindsay.

Tarp tų dviejų stambiųjų 
kapitalistinių partijų knadi- 
datų programų didelio skir
tumo irgi nesimato. Abudu 
pažadų sukrovė didelius 
kalnus, bet kaip bus po rin-

žmonių apipl ė š i m ą 
vaistines.

Komitetas suradęs, 
kai kurios vaistinės už 
pačius vaistus ima 820

Sakė. džiaugiuosi, kad gale-1 mūsų susirinkime ir mums 
jau dalyvauti: žygiavo tūks-1 pakalbėti.
tančiai žmonių, reikalauda-j Kaip žinia, drg. Jonikienė 
mi tuojau baigti karą Viet- 1964 metais kelis mėnesius 
name. Demonstracijoje ma- viešėjo Lietuvoje ir plačiai 
tesi daug jaunų vyrų irmo- susipažino su Lietuvos gy- 
terų. Svarbu, kad Ameri- venimu. Ji mums daug pa-į 
kos moterys vis i 
stoja kovon prieš karą. jkė. jei man prisieitų gyven-

S. Sasna raportavo iš įvy-; ti Lietuvoje, sutikčiau ir ne- 
kusių diskusijų New Yorke blogiau gyvenčiau kaip A- 
rugsėjo 17-18 dd. mūsų ša- merikoje.
lies įstatymų klausimu. Dis- t A. Jonikienė džiaugiasi 
kusijos buvo įdomios; kai- didžiuliais Tarybų Lietuvos

daugiau pasakojo apie Lietuvą. Sa- Bunkus. Programą

Šis keturmetis Šukaitie- ; _ 
nes anūkas tu r būt buvo | Broderick reikalauja 
jauniausias lietuvis dalyvis į policijos departamentui bū- 
eisenoje sustabdyti karą! , tų paskirta 17 milijonų do-

Filmų vakarą surengė! lerių dėl pastatymo 7 nau- 
LLD 1 kuopa, filmus rodė j jų stočių. Neatsilieka ir
J. Grybas. Pirmininkavo V. | gaisro departamentas. Jis 

užbai-j reikalauja lf milijonų dole-!
gus, dalyviams pavaišinti i rių naujų stočių statybai, 
kava ir pyragu patarnavo i 
V. Bunkienė, L Levanienė,
K. Rušinskienė.

A. Jonikienė džiaugiasi

(laimėjimais, pasiektais kul
tūros, švietimo ir sveikatos 
apsaugos srityse. Sako, man 
teko kelias savaites gydytis 
Druskininkuose — labai rū
pestingai gydomi ligoniai.

Didžiausias Lietuvos žmo
nių troškimas—gyventi tai
koje su viso pasaulio žmo
nėmis. Ir mes, Amerikos 
moterys, privalome visais 
galimais būdais kovoti prieš 
k a ra.

Priminė, kad Chicagoje 
yra susitveręs taikos komi
tetas. Sakė, esu jo nare; 
mes veikiame kiek aplinky
bės ir sveikata leidžia.

Be kitko, drg. Jonikienė 
sakė: man malonu dalyvau
ti jūsų susirinkime: pasima
čiau su senais pažįstamais, ■ 
ypatingai su Onute Cibuls- 
kiene, nes prieš daugelį me-

bėjo įžymūs žmonės, ragino 
kovoti prieš Taft-Hartley 
įstatymą, siųsti protesto laiš
kus Senatui, reikalauti, kad 
šis įstatymas būtų panai
kintas.

Kaip žinoma, mūsų laik
raščio “Laisvės” metinis 
koncertas įvyks lapkričio 
14 d. Moterų klubas svei
kina koncertą su $25.

Magdalena Juškienė įrašė
i mūsų klubą 4 moteris—Ida 
Spring, Klementiną Janke- 
liūnienę, Jennie Stanienę ir 
Margaretą Česnav i č i ū t ę - 
Petrikienę.

M. Petrikienės, J. Stanie
nės, J. Pušinskienės dova
nos klubui po $5; jos lieka 
amžinomis klubo narėmis.

- Klubo narė Rožė Laukai
tienė prieš kelis mėnesius 
susilaužė ranka; ją dar ne-| 
susveikusia ištiko antra ne- tų kartu veikėme pažangia-' 
laimė—širdies smūgis. R. 
Laukaitienė sunkiai susir-

me judėjime Rockforde, III.
Po prakalbų sekė kiau

gusi, tačiau nepamiršta mū- sjmai; kalbėtoja Į juos at- 
sų organizacijos — per Oną sakė.
čemevičienę įteikė klubui 
auką $5.

Nuo savęs noriu tarti ke
letą žodžių apie Alisę Jo- 

Klubas taria širdingą ačiū ■ nikienę.
visoms. ! --- —

Serga klubo narės: O. Ti- 
tanienė ir M. Janulevičiene. 
Nutarta sergančioms klu- 
bietėms pasiųsti užuojautos 
atvirukus.

Klubo sekretorė B. Ker- 
šulienė dėkoja klubui už 
pareikštą jai užuojautą dėl 
jos sesutės mirties..

Moterys nutarė turėti 
rankdarbių parodą lapkričio
28 d. “Laisvės” salėje. Apie 
parodą bus parašyta “Lais
vėje” plačiau.

Klubas atnaujino 2 “Lais
vės” prenumeratas Lietu
von: Kuršėnų vaikų na
mams ir senelių namams 
Kapsukyje.

Esu skaičiusi jos raštus, 
skaičiau apie jos veiklą pa
žangiu ių eilėse. Tačiau ligi 
šio laiko asmeniškai nebu
vome susitikę. Čia susipa
žinome, pasikalbėjome. Tai 
maloni, nuoširdi, tikra dar
bo žmonių klasės dukra!

Po prakalbų klubas patei
kė užkandžių. Stalą paruo
šė K. Čeikauskienė.

Klubo kresp. V. B.

Maskva. — čie besilan
kąs amerikietis dainininkas 
Pete Seeger, Maskvos uni
versiteto studentams daina
vo baladę apie karą Viet
name.

ŠeštadienĮ, spalio 23 d., 
mirė brooklynietis Tomas 
Repšys. Kūnas buvo pašar
votas Šalinskų koplyčioje, 
Jamaica Ave., Woodhave- 
ne. Laidotuvės įvyko trečia
dienį, spalio 27 d., Cypress 
Hills kapinėse.

Velionis paliko sūnų Al
girdą. Žmona senokai miru
si.

Velionis buvo gerai žino
mas brooklyniečiams ir iš 
apylinkės lietuviams. Per 
pastaruosius metus jo svei
kata buvo silpna, jis gyve
no prieglaudos namuose.

Gaila, kad apie velionio 
mirtį nebuvo pranešta i&r 
nepranešta per “Laisvę,” 
(kurios draugu ir skaitytoju 
sveikas būdamas buvo), to
dėl ir jo šermenis lankyti 
galėjo tik labai mažas būre
lis jo pažįstamų.

Velionio giminaitis aiški
nosi, kad “Laisvės” Įstaiga 
sekmadienį uždaryta, o pirr 
madienio rytą, kai “Laisvė’* 
eina į presą, pranešti jai bu- 

jvo jau per vėlu.
j Čia tenka pastebėti, kad 

kad pirmadienio rytą, kai antra- 
"•-J dienio “Laisvės” laida eina 

į presą, trumpą praneši-

per

tuos 
pro-

centų brangiau, negu kitos mėiį galima įdėti apie 9-ą 
vaistinės. Pav., sako, vieno- valandą arba net iki 10-os 
je vaistinėje už preskripci- valandos. įf

Ikimų, jau kitas klausimas, ją žmogus užmokėjo tiktai 
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Mieste pasidairius
Polincijos komisionierius, 

k n d 'j ties. Komunistų partija ne- 
| užgiria nė vieno iš šitų kan- 
didatų. Bet ji aštriausiai 

“ I pasmerkia taip vadinamų 
P i Konservatų kandidatą Buck- 

i ley ir ragina piliečius už jį 
i nebalsuoti. Mr. Buckley at
stovauja šiuose rinkimuose 
patiems reakcingiau s i e m s

Daug daug velionio dpfeu-
Akivaizdoje tokios pade- $1.25, tuo tarpu kitoje mies- gų labai apgailestaus, kad

Ar reikia, New Yorko apy- ejementams musų visuome-
linkei naujos, ketvirtos lek- mėje. Jo laimėjimas būtų 

to. Ne, nereikia, sako ^ak visiems darbo žmonių 

vos. Jos siūlo dabartines kūtų laimėjimasmakartisti-

to dalyje už tokią pat pre- i neturėjo progos atiduoti 
skripciją kitas žmogus už- jam paskutinę pagarbą
mokėjo net $11.50!

Komitetas suradęs, kad 
šitame apiplėšime veikia ir 
rasinė diskriminacija. Jis 
paėmęs ir ištyręs dvi miesto 
dalis, kurių yienoje tirštai 
gyveną baltieji, vąrgdieniai, 
o kitoje, nęgrąi. Ir štai 
už vaistą “tefrawline hy
drochloride” baltojoje apy
linkėje vaistinės paima tik 
$1.95, o negru dalyje atplė
šia $3.75! ‘ .

Kur miesto valdžia, kur 
įvairios miesto įstaigos, ku
rios tokiais dalykais turėtų 
rūpintis? Jos, matyt, pro 
pirštus žiūri į tokį biaurų 
žmonių apiplėšinėjimą.

Komitetas duoda vieną 
praktišką patarimą. Jis sa
ko, kad pirma, negu vais
tinėje bus preskripcija iš
pildyta (vaistai sutaisyti 
pagal gydytojo nurodymą), 
pasiteirauk vaistų kainos. 
Jeigu atrodo, kad kaina per 
daug aukšta, eik į kitą vais
tinę, ieškok žemesnės kai
nos.

Tas gal gerai, bet toks ieš
kojimas mažesnės kainos 
nepašalins žmonių apiplėši
mo vaistinėse. Kągipapras- 
taš žmogus nusimano apie 

|vaistų kainą? Beveik nie-

šermeninėje arba Į kapines 
palydėti. SV

REQUEST RECORD

. Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:^
REQUEST RECORDS, IN< 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

Vienas Jūsų tuvų stoties, naujo airpor- |)a|sus smūgis visai pažan- 
to? “Ne, nereikia,” sako
10 lėktuvų 'kompanijų gal- iajmėjimams. Jo laimėjimas 
vos. Jos siūlo dabartines j^tų laimėjimas makartisti- 
stotis praplėsti, pagerinti, o n-s reakcijos. Todėl piliečiai 
naujos nestatyti. Betgi New ira(yįnami už jį nebalsuoti.
York Port Authority su Betgi šiuose balsavimuo- 
Mosesu priešakyje sako, kad: se bus renkama n e t ik t ai 
nauja stotis būtinai reika- ■ mjesto majoras. Bus išren- 
linga, ir ieško jai vietos kur|kami ir kiti pareigūnai. Čia

opera-

M. Simanavičius 
grįžo iš ligoninės

Jis turėjo sunkią
ciją ir ilgai buvo ligoninė
je. Dabar jis jau namie ir 
jaučiasi gferai, tačiau dar 
silpnas, turi būti lovoje iki 
sustiprės.

Operacija, atrodo, pavy
ko gerai ir draugas Sima
navičius yra gerame ūpe, il
sisi ramiai ir iš lėto stiprė
ja.

Linkime greito pasveiki
mo ir laukiame linksmo pa
simatymo su jumis, Ma
teu šai.

Dovana laisviečiams
Draugai Mureikai, gyve

nantys Milford, Conn., per 
newyorkietę Verą Bunkie- 
nę įteikė didelį sūrį “Lais
vės” kolektyvui.

Prie progos sūris bus iš
dalintas “L.” darbininkams 
Didelis ačiū Mureikams už 
jų dovaną, ir Verutei už 
parvežimą.

LK

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

' LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 2 d., 7:30 
vai. vakare. "Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (86-87)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, "Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė. Prašau visus dalyvauti 
šiame susirinkime ir bandyti gauti 
naujų narių įrašyti į LDS. Taip
gi nepamirškite duoklių užsimokėti.

Prot, sekr. (86-87)
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nors New Jersey valstijoje. jau yra geresnig piliečiams 
m! Ti/r n/r pasirinkimas. Kai kuriems
The Metropolitan Museum nostams vra pažangūs kan- 

^uPb’ko seną^ bius-, Aplink juos reikia
susivienyti ir už juos bal
suoti.

Kiekviename rinkimų dis- 
trikte skirtinga padėtis ir 
skirtingi kandidatai. Ko
munistai ragina piliečius 
kiekviename distrikte bal
suoti už pažangiuosius kan
didatus, neatsižvelgiant į 
tai, kuri partija yra juos 
nominavus. Yra tokių dist
riktų, kuriuos desėtkas ki-

tą (statula), už ja užmo
kant tiktai $225. Bet sako
ma, kad šita statula yra 
verta nusės milijono dole-! 
rių! Ji esanti darbas arba 
skulptoriaus Andrea del 
Verocchio, arba jo mokinio 
Leonardo da Vinci.

Muziejus statulą nupirko 
varžybose.

pasirinkimas. Kai kuriems

Miesto Taryba po ilgų ir i riktu, kuriuos desėtkas ki- 
karštų diskusijų nutarė in-atsbalsų gali nusverti lai- Į 
struktuoti . majorą, kabi jis mėjimą tarp reakcinio kan-' ko. Vaistininkas plėšia, kiek 

nori. Čia jau valdžios par
eiga kovoti su tokiu rake- 
tizmu.

šitą šeštadienį (spalio 30 d.) didato ir pažangaus kandi- 
paskirtų “Vietnamo karui dato. 
paremti dieną.” Prieš re-! 
zoliuciją balsavo ir kalbėjo 
du Tarybos nariai. Rezoliu
cijos sumanytojai sakė, kad

Mūsų miestas toks dide
lis, tų distriktų ir kandida- Rep.

'i

šeštadienį 
SPALIO-OCTOBER 30-ą 

Artkino stato 
Amerikinę Premjerą 

“UKRAINIAN FESTIVAL” 
Trys nauji filmai— 

“MOTHER and 
DAUGHTER” 
“UKRAINIAN STAGE 
DANCE ENSEMBLE” 
“CARPATHIAN 
MELODY”

(Muzikalinis slidinėjimo filmas) 
CAMEO TEATRAS

8th Ave. ir 44th St. JU.6-8534

2.

3.

Londonas. — AntarktiWfe- 
je žuvo 3 anglai. *

r

ciįus sumanytu|ai sane, nau 9 - V J* 1 • • r
reikią prezidentui Johnso- LaiSVCS direktOrUĮ
nui parodyti, jog New Yor- 
ko miesto valdžia remia jo 
užsieninę politiką ir milita- 
rinę intervenciją Vietname.

Taksų Kolektavimo Tar- 
n y b o j e apkaltinta dar 10 
agentų ėmime kyšių. Pir
miau kaltais prisipažino 13 
agentų. Kyšiai siekę nuo 
$50 iki $1,600. Baudžiami 
bus ir tie, kurie kyšius ko
lektoriams davė.

International Leventritt 
muzikos kontestą laimėjo 23 
metų korėjietis pianistas 
Tong Han. Jis gaus $1,000.

Rep.

tarybos posėdis
Praėjusį pirmadienį ivyko 

laikraščio “Laisvės” direk
torių tarybos narių posėdis.

Administratorius P. Buk- 
nys raportavo, kad laikraš
čio vajus eina neprastai; 
vajininkai gauna naujų pre
numeratorių.

Direktorių dėmesys dabar 
nukreiptas į metinį “Lais
vės” koncertą, kuris iš ei
lės bus 4 9 - a s i s. Pirmas 
“Laisvės” metinis koncer
tas įvyko 1916 m. Brookly- 
ne. čia pat buvo išrinkti | 
darbuotojai, kurie tvarkys 
reikalus koncerte.

Metinis “Laisvės” Koncertas
Sekmadienį

Lapkričio 14 November
Pradžia 3 vai. dieną

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

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

programoje su savo visais talentais: 
duetistais ir solistais.

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasigėrėti 
gražia programa-
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