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Jonas Šimkus I
Jautri asmenybė
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Anglijos imperializmas ir 
naujas kolonializmas

Mirė rašytojas 
Jonas Šimkus

Masinis žygis į Washington^ 
už taiką Vietname

Kuriuo gi tikėti ?
Kunigas dirbtuvėje

— Kaso A. Bimba —

šios dienos “Laisvės’’ pir
majame puslapyje skaitote* iš 
Vilniaus liūdną žinią. Ten 
spalio 28 d. mirė Įžymusis Ta
rybų Lietau vos rašytojas Jo- 
nasj Šimkus. Koks didelis, 
koks skaudus mums ir visai
lietuviu tautos nuostolis.’

Asmeniškai šio tauraus lie
tiniu tautos sūnaus, šio bėga- . 
linini jautrios širdies draugo. ; 
veikėjo, rašytojo, žurnalisto, 
kovotojo nebuvau sutikęs, ne
buvau jam spaudęs dešinę bei 
ji apkabinęs. Bet mano pa
žintis su juo laiškais buto la
bai artima ir šilta.

M udvieju susirašinėjimas 
prasidėjo lygiai prieš dvide
šimt metu, nuo to laiko, kai aš 
WV15-46 m. žiemą lankiausi Lie
tuvoje. Jis buvo išvykęs i Niu-; 
rehbergą sekti ir aprašyti tą 
istorini teismą, kuris teisė di
džiuosius hitlerinius krimina
listus. Bet prieš išvykimą bu
vo palikęs trumpą laiškuti, 
mane sveikindamas ir apgai
lestaudamas, kad negali asme
niškai susitikti.

Ir nuo to laiko mudviejų su
sirašinėjimas nebenu trūko.

Kai kurie visuomeninio pobū
džio jo laiškai buvo išspaus
dinti “Laisvėje.”

Draugas Šimkus buvo mū
sų Amerikos pažang i o s i o s 
spaudos gausus bendradarbis..

I Londonas. —Anglijos im- 
I perialistai girdavosi, kad 
ant “Britanijos imperijos 
niekados saulė nenusilei
džia”. Anglija užima 94,500 
kvadratinių mylių plotą ir 
turėdama 54,000,000 gyven- 
t o j ų yra suorganizavus 
Britanijos imperiją, kuri
užima 11,133,800 kvadrati- j 
niu mylių plotą ir turi apie 
800,000,000 gyventojų. Vi
suose pasaulio kontinentuo
se yra “laisvos” valstybės, I 
kurios įeina į Britanijos i 
imperiją.

Tiesa, kai kurios iš jų 
mažai tesiskaito su anglų 
imperialistų valia, kaip tai 
didelė, su skaitlingais gy
ventojais, Indija, arba Ka
nada, kuri yra Jungtinių 
Valstijų įtakoje. Bet mažo
sios valstybėlės (domini
jos) tikrumoje yra ' anglų i 
imperialistų kolonijos.

Po antrojo pasaulinio ka
ro, kada visur kolonijų 
žmonės sujudo už nepri
klausomybę kovoti, tai pa
sireiškė ir Anglijos koloni
jose. Todėl anglai organi
zavo apie- dešimt “nepri
klausomų” valstybių (do-

Ypač daug jo raštų yra pa-į 
sirodę “Laisvėje” ir “Švieso- ■ 
je.” ' !

Paskutiniais heleriais metais ' 
mielojo draugo sveikata jau • 
buvo labai labai pašlijusi. Bet j 
sjft o laiškuose ir raštuose jis j 
^isados kvėpavo ateitimi, at-1 
cities darbais ir uždaviniais, j muiju.
Ot, girdi, mano sveikata tru-1 legatas pareiškė, kad
pūtį taisosi, tuoj galėsiu dau
giau dirbti, tuoj vėl paleisiu 
plunksną visa jėga darban!

Draugas Šimkus buvo vienas 
iš pačių populiariausių tarybi
nių Lietuvos rašytojų ir viena 
iš tauriausių asmenybių. Ne
girdėjau nė vieno blogo žo
džio apie jį nei lankydamasis 
Lietuvoje, nei gausiuose susi
rašinėjimuose su Lietuvos vei
kėjais. Taip pat ir jis savo 
laiškuose apie kiekvieną vei
kėją bei kūrėją kalbėjo drau
giškai, šiltai, su meile visiems, 
kurie prisideda prie pastaty
mo naujo gyvenimo.

Štai neseniai viename laiške 
draugas džiaugiasi: “Aš ne 
tik egzistuoju, bet galiu dar 
kai ką ir padaryti. Taigi, 
žmogau, mokėk įvertinti tai, 
Lą turi! Draugas Antanai! 
i^ud u su Elena sveikinamų Ta
ve, o Tavo asmenyje ir visą
“Laisvės” redakciją su Res
publikos jubiliejumi.”

Jis džiaugiasi, kad taip pui
kiai praėjo Dainų šventė ; 
džiaugiasi, kad jį aplankė mū
sų veikėjas Jonas Gasiūnas, 
“labai gaivus ir simpatingas 
žmogus.” Bet, matote, nebe 
ilgai šiam mielam draugui te
ko džiaugtis gyvenimu...

Mano giliausia užuojauta jo 
mielajai liūdinčiai Elenutei, 
apie kurią jis beveik kiek
viename laiške prisimindavo, 
Lietuvos rašytojams, žurnalis
tams ir veikėjams, neteku
siems savo ilgamečio sankelei- 
vio visose šių laikų didžiosiose
lietuvių tautos ir visos žmoni
jos audrose.

' A^JlMūsu vyriausybė siūlanti su
naikinti dalį brand uolinių 
ginklų.

(Tąsa 6-ame pusi.)

minijų, kurios yra dalimi 
Britanijos imperijos.

Dabar anglai stengiasi 
nuraminti Rodezijos, Afri
koje, gyventojus, kur yra 
apie 4,000,000 negrų ir tik 
220,000 baltųjų. Baltieji, i 
tikrumoje, buvo šalies šei-1 
mininkais.

Jungtinės Tautos, N. Y.— ■ 
Jungtinių Tautų specialus- 
komitetas kolonializmo rei-1 
kalais 14 balsų prieš 3 pa-1 
smerkė Portugalija už ne-: 
suteikimą nepriklausomy
bės savo kolonijoms Afri-: 
koje.
Prieš rezoliucija balsavo i 

tik Jungtinių V a 1 s tijų, 
Anglijos ir Australijos at-1 
stovai. /

Budapeštas. — Vengrija 
užprotestavo prieš Angliją 
ir Jungtines Valstijas rei
kale Laszlo Szabo, buvusio j 
Vengrijos ambasados nario . 
Londone.

Sakoma, būk jis politi
niais sumetimais pabėgo ir 
pasiprašė JAV prieglaudos. 
Vengrija tą užginčijo.

Į Budapeštą grįžo L. Sza
bo žmona ir 16-kos metu 
dukra.

Kašmiras ir Indijos
L

Jungtines Tautos, N. Y.— mosulmanai.
Spalio 26 dieną Indijos de- tinka.

. I jis Srinagaras.
boikotuos Jungtinių Tautų 

i Saugumo Tarybos posėdį, 
i kuriame bus svarstomas,
Kašmiro klausimas.

Kaip žinia, tarp Indijos
• ir Pakistano buvo kilęs ka- 
’ ras, kuris tęsėsi apie mėne- 
jsi. Jis sulaikytas Jungtinių 
'Tautų pastangomis. Pakis- 
j tanas siekia taikos keliu su- 
■ reguliuoti Kašmiro sieną ir 
įsiūlo, kad Jungtinių Tautų 
' priežiūroje, g i n čijamame 
I plote, būtų leista patiems
• Kašmiro gyventojams ple-1 
biscito keliu nusibalsuoti su 
kuria valstybe jie nori pasi
likti. Jis tikras, kad nusi- 
balsuotų pasilikti su Pakis
tanu, nes ginčijamame plo
te apie 80% gyventojų yra

Brazilijoje įvedė 
diktatūrą

Rio de Janeiro — Brazili
joje militaristų pastatytas į 
prezidento vietą generolas 
Humberto Castello Branco 
įvedė savo diktatūrą. Jis 
paskelbė, kad panaikina vi
sas politines partijas, o or
ganizuoja savo partiją.

Pasilaiko sau galią pa
skelbti šalyje apgulos stovį
per 180 dienų, taipgi galią 
kištis į visų provincijų tvar
kymo reikalus, net paleisti 
jų seimelius.

Į šalies AukšČiausį Teis
mą įvedė savo šalininkus.

nesu-

— Kašmire
susidarė platus udėjimas, 
kad jo ateitį leistų patiems 
gyventojams spręsti plebis
cito keliu. Indija areštuoja 
to judėjimo vadus. Studen
tai demonstruoja reikalau
dami paliuosuoti areštuotus 
ir šaukia: “Kašmiras ne
buvo Indija ir nebus!”

Pekinas. — Kinijos spau
da puola Indiją, kuri Kaš
miro sieną atsisako taikos 
keliu sureguliuoti su Kinija 
ir Pakistanu. i

Plečiasi draftui 
priešingumas

New Yorkas. — Spalio 
28 dieną šimtai žmonių, 
daugumoje jaunimo, Foley 
Square aikštėj demonstra
vo prieš karą Vietname ir 
protestavo prieš jaunimo 
draftavimą į militarines jė
gas.

Jie nešiojo plakatus su 
įrašu: “Deginkite draftavi- 
mo kortas, o ne Vietnamo 
vaikus!”.

Du jaunuoliai buvo pasi
rengę sudeginti draftavimo 
kortas, bet reporteriai ty
čia taip prie jų arti buvo 
prisigrūdę, kad jaunuoliai 
tą atidėjo kitam kartui. Re
akcininkai iš W. F. Buckley 
grupės buvo užpuolę kelis 
demonstrantus.

New Delhi. — Indija at
šaukė iš Pakistano Kewal

VILNIUS. — Spalio 28 
dieną, .Vilniuje, sulaukęs 
59 metus amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė plačiai 
žinomas lietuvių rašytojas 
Jonas Šimkus. Velionis bu

JONAS ŠIMKUS

vo didelis pažangiųjų Ame
rikos lietuvių draugas.

Antanas Vaivutskkas
Jons Šimkus gimė Rygo

je 1906 metų rugpiūčio 27 
dieną. Gimnaziją b a i g ė 
Kaune. 1933-1940 m. dirbo 
“Lietuvos Žinių” redakcijo
je, vėliau redagavo “Dar
bo Lietuva”

Hitlerininkų okupacijos 
metu iš Lietuvos buvo pasi
traukęs į gilumą Tarybų 
Sąjungos, kur veikė karo 
pergalei.

Po karo grįžęs į Lietuvą 
redagavo “Tiesą”, “Litera
tūra ir Mena”, žurnalą 
“Pergalę,” kurios redakci
joj buvo iki mirties.

J. Šimkus yra daug para
šęs ir į lietuvių kalbą išver
tęs knygų, laikraščiams ir 
žurnalams straipsnių.

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla...................
Brooklyn, N. Y., vajininkai ...........................
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................
Connecticut vajininkai ............................. .
M. Valilionienė, Miami, Fla.............................
George Shimaitis, Brockton, Mass..................
New Jersey valstijos vajininkai ....................
J. Stanienė, Baltimore, Md...............................
Philadelphia, Pa., vajininkai .........................

So. Boston, Mass.........................
Mildred Friberg, Chicago, III. 
Great Neck, .Huntington, N. Y. 
ALDLD 87 kp„ Pittsburgh. Pa. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 
LLD 20 kuopos Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.................
C. K. Urban, Hudson, Mass.

Punktai 
... 1836 
... 1804 

1620 
... 1356 
.. 1247 

... 1128 

. ... 816 

. ... 808 

.... 620 

.... 588

New Yorkas. — Į Wash- 
ingtoną maršavimui už tai
ką Vietname K o mitetas, 
kurio centras yra 17 E. 
45th St., Room 503, New 
Yorke, mobilizuoja masinį 
žygį prieš karą Vietname.

Iš New Yorko ir apylin
kės žmonės važiuos trauki
niais, autobusais ir automo
biliais. Tas pat bus ir iš 
kitų miestų per visą šalį.

šeštadienį, lapkričio 27 
dieną, 1 vai. dieną, žygini n- 
kai susirinks prie Baltojo 
Namo, kur per dvi valan- 

i das pikietuos, reikalaujant. 
' kad Johnsonas atsimintų 
ką jis sakė rinkimų metu ir 
baigtų karą Vietname.

Antrą valandą po pietų 
demonstrantai susir inks 
prie Washington© pamink
lo, kur sakys kalbas profe
soriai, mokytojai, katalikų 
kunigai, protestantų pasto
riai, rabinai ir kiti visuo
menininkai. Bus kalbėtojai 
ir negrų rašės, jų tarpe B. 

Rūstinąs, kuris anais me
tais organizavo maršavimą 
į Wasbingtona už civilines 
teises.

Žygio vadai reikalauja,

Pietų Vietname, Jungtinių 
Tautų priežiūroje įvykinti 
balsavimai Vietname.

Spalio 27 dieną prie Man- 
hattano kolegijos įvyko vie
nos studentų grupės demon
stracijos už karo baigimą 
Vietname, o kita grupė de
monstravo už rėmimą ka
ro. Tarp demonstrantų įvy
ko susirėmimas.

David John Milleris, ku
ris sudegino draftavimo 
kortą, jau paleistas užsista- 
čius tik $500 k a u c i j o s, 
kas rodo, kad vyriausybė 
nesiruošia vykinti gyveni- 
man grasinimą bausti 5 me
tais kalėjimo ir $10,000 pi
niginiai. Milleris prie Fede
ral District Court rūmų, 

■ Foley Square, pare i š k ė, 
kad jis nesigaili, jog kortą 
sudegino ir nori, kad jo žy
gis ir kitus prie to paragin
tu, v

Kunigas Philip Berrigan, 
kuris gina Millerį ir gelbė
jo užstatyti kauciją, pa
reiškė: “Ir katalikai turi 
kai kada pasakyti “Ne”, ka
da veiksmas prieštarauja 
jų įsitikinimams”.

Pittsburgh, Pa. — Virš 
1,500 studentų iš Pittsbur-

kad tuojau būtų sulaikytas 
Šiaurės Vietnamo b o m- 
bardavimas, baigtas karas

go universiteto demonstra
vo reikalaudami baigti ką
rą Vietname, v

Militarinė tarnyba 
ir JAV jaunimas

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad dau
giau nebus išimčių nuo mi
litarines tarnybos nei vedu
sioms vyrams, nei studen* 

Reiškia, studentai
bus atitraukti nuo mokslo. 
Jeigu jie kare ir nežus, tai 
jų mokslas bus sutrukdy
tas, o vedusių šeimų gyve
nimas bus ardomas. Aišku, 
kad tai Jungtinių Valstijų 
karo Vietname rezultatai.

516 i Kanadiečiai ........   112
338 Cleveland, Ohio ........................ 108
276 Chester, Pa.......... . ......................   108 ,
240 L. Tilwick, Easton, Pa. ... ........ 108’tams.
192 Scranton, Pa......... ....................... 72 >

į B. Sutkus, V. Taraškienė, 
148 i San Francisco, Calif............ 48
120 I
— 0 —

ALDLD 45 kp. vajininkas J. Gendrenas, iš St. Pe
tersburg, Fla., jau pirmoj vietoj. Jam pagelbėjo jo bendJ 
radarbis J. Ragauskas, kuris šiuo metu gyvena Shelton, 
Conn., prisiųsdamas dvi naujas prenumeratas ir atnau-| 
jinimų. Laikykis, Jurgi, pirmoj vietoj. Į Karas Vietname yra sve-

Brooklyno vajininkas Valys Bunkus seka Gendrėną.
Bunkui Į pagalbą atėjo J. Juška ir Nelie Ventienė su at
naujinimais. Pats Valys irgi pridavė naują prenumeratą 
ir atnaujinimų.

Gražiai pasirodė S. Penkauskas ir .J. Blažonis, iš
(Tąsa 3-čiame puslapyje)

pams ir laisvės tradici
joms”.

Washingtonas. — Drew 
Pearson rašo, kad JAV 
draftavimo į militarinę tar
nybą taryba grasina bausti 
tuos, kurie naikina drafta
vimo kortas.

Bet taryba nuogąstauja, 
kad augant karo priešin
gumui, jaunuoliai sulaukę 
18-kos metų amžiaus, gali 
susilaikyti nuo užsiregist
ravimo. Tas suardytų visus 
planus šaukimo į militarinę

TŪKSTANČIAI NACIŲ 
DEMONSTRAVO JĖGĄ

Bona.- — Tūkstančiai hit
lerininkų, daugumoje buvu
sių Hitlerio gvardijos (S. 
S.) narių, buvo suvažiavę į 
Rendsburgą ir demonstra
vo savo jėgas. Jų vadai rei
kalavo atimti nuo Čekoslo
vakijos, Lenkijos ir Tarybų 
Sąjungos Sileziją ir Rytų 
Prūsiją.

Santo Domingo. — Šim
tai Dominikos studentų de
monstravo r e i kalaudami, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų savo militarines jė
gas. Jie nešiojo plakatus su 
užrašu: “Yankee,Get Out!”

STUDENTAI IR VEDĘ 
NEIŠVENGS DRAFTO
Washingtonas. — JAV 

draftavimo viršininkai pa
skelbė, kad nebus išimties 
vedusiems jaunuoliams, ku
rie turi vaikų, taipgi stu
dentams šaukime 
rinę tarnybą.

Spalio mėnesį 
34,000 jaunuolių,
—37,000 ir gruodžio mėnesi 
46,000.

į milita-

draftuos 
lapkrinio

timas JAV žmonėms. Tą 
jau įrodė masiniai pro tęs-! tarnybą, nes JAV vyriausy- 
tai profesorių, mokytojų, 
daktarų, artistų, kunigų ir 
kitokių visuomenininkų. Tą 
įrodė spalio 15-16 dienomis 
masinės demonstrac i j o s 
prieš karą.

New Yorkas. — Virš 100 
protstantų pastorių, katali
kų kunigų ir žydų rabinų 
pasirašė po deklaracija ir 
pasiuntė prezidentui 
šonui reikalaudami 
karą Vietname.

Jie deklaracijoje, 
kitko, sako: “Charakteriza- 
vimas prieškarinių demon
stracijų ir veikimo kaip 
“komunistų darbo”, yra pa
neigimas mūsų šalies demo
kratinių laisvių, kurios 
yra brangios kiekvienam 

a m erikiečiui...
uz-

bė neturi jaunuolių sąrašo.

ir 
John- 
baigti

Maskva. — TSRS vyriau- lojališkam 
sybės atstovybė, priešaky- Bent koks bandymas 
je su A. Gromyko, pasitiko gniaužti amerikiečių pro- 
Prancūzijos Užsienio mi- testą prieš karą yra prie- 
nistrą Mauricę de Murvillę. šingas demokratijos princi-

JAV sprogdins atomų 
bombas prie TSRS

Anchorage, Alaska. — 
Jungtinių Valstijų milita- 
ristai ruošia atomų bombų 
sprogdinimo į r e n g imus 
Aleutų salose požemyje. 
Mat, Maskvos sutartis ne
draudžia požemyje jas 
sprogdinti.

Iki dabar JAV militaris- 
tai tą darė Jungtinėse Vals
tijose, bet dabar jau darys 
ir Tarybų Sąjungos pasie
nyje, nes Aleutų salos yra į 
rytus nuo Sibiro.

Pranešama, kad jūroje 
apie 30 Tarybų Sąjungos ' 
žvejų laivų gaudo žuvis. 
J AC militaristai sako, kad 
požeminis sprogdinimas ne
galėtų jiems žalos padaryti.
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Nepateisinamas Kinijos 
nusistatymas

KINIJOS vyriausybė nutarė nedalyvauti Afrikos-

je. Kodėl? Ogi todėl, kad kongreso paruošimo komitetas 
nutarė į kongresą kviesti ir Tarybų Sąjungą.

Toksai Kinijos vyriausybės ir Komunistų partijos 
nusistatymas neturi jokio pateisinimo. Tai vanduo ant 
imperialistų malūno. Kaip tiktai imperialistai jau seniai 
sušilę darbuojasi, kad tarp Tarybų Sąjungos ir Kinijos 

•didėtų pasidalijimas, kad jos viena prieš kitą kovotų. I 
Kaip tiktai imperialistų tikslas suskaldyti komunistini 
pasaulį. Ir va dabar Kinijos vadovybė savo tokiu nepa- 

' teisinamu užsispyrimu labai puikiai jiems pasitarnauja, 
‘labai gražiai jiems pataikauja.

Labai keista, kad Kinijos vadai nepajėgia tos aiškios

JIEMS UŽKLIUVO IR 
TAUTŲ DRAUGYSTĖ

Viena gražiausių šiandien 
pasaulyje idėjų yra tautų 
draugystės idėja. Juk tik
tai per tautų draugystę ir 
susikalbėjimą bus galima 
žmonijai toliau progresuoti 
ir išvengti pasaulinių karų. 
Jeigu nebus tautų draugys
tės, jeigu ir toliau bus sė
jama tarp tautų neapykan
ta, pasidalijimas, kerštas, 
tai visos sutartys mažai te
padės.

Kol kas tiktai komunisti
niuose kraštuose, o pirmoje 
vietoje Tarybų Sąjungoje, 
tautų draugystės idėja yra 
energingai puoselėjama. 
Tuo didžiuojasi kiekevienas 
susipratęs, rimtai galvojan
tis žmogus. Ypač gražiai 
tautų draugystės idėja yra 

I ugdoma Tarybų Lietuvoje. 
Mums tas labai patinka.

Bet kitaip, žinoma, galvo
ja lietuvių tautos atplaišos. 
Štai Brooklyno pranciškonų, 
kunigų “Darbininke” (spa-

tiesos įsidėti į savo galvas. Juo toliau, tuo ryžtingiau jie ’ Ko 26 d.) tasai tautų drau-
vysto kovą ne prieš savo tikruosius priešus, bet prieš sa
vo geriausius draugus.

Šlove tiems dvasininkams!

gystėse idėjos puoselėjimas 
Lietuvoje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje sumaiš omas su 
žeme. Koks ten sutvėrimas 
(be parašo) su pasibaisėji
mu rašo:

SKAITOME: “Daugiau kaip šimtas New Yorko 
dvasiškių—protestantų, katalikų ir žydų—pasirašė pa
reiškimą už amerikiečio teisę protestuoti prieš valdžios 
politiką Vietname ar bile kur” (“The N. Y. Times”, spa

Šitie dvasininkai susilauks nuoširdžiausia pasveiki
nimo iš kiekvieno kovotojo prieš karo grėsmę, už išlaiky
mą taikos, už nutraukimą karo Vietname. Šiuo savo žy
giu jie parodė savo labai aukštą demokratiškumą ir žmo
niškumą.

Reikia tikėtis, kad šitą šimtą drąsuolių paseks daug 
kitų amerikiečių, kuriems teisė kritikuoti vyriausybės 
politiką nėra tokia teisė, kurią reakcininkai galėtų leng
vai iš amerikiečių atimtį ir sutrempti kojomis.

Vėl civiliniŲ teisiy įstatymas?
LABAI pritrenkė, labai sujaudino Alabamos valsti

joje išteisinimas kukluksklaniečio Leroy Wilkins, kuris 
nušovė civilinių teisių darbuotoją detroitietę Mrs. Viola 

..Gregg Liuzzo. Kelios dienos pirmiau buvo panašiai iš
teisintas Thomas Coleman, kuris nužudė jaunuolį stu
dentą Jonathan Daniels, taip pat kovotoją už civilines 
teises. Džiurės sudaromos iš atvirų rasistų, kurie ne tik
tai negrų nelaiko žmonėmis, bet ir tų baltųjų, kurie ko- 

, ypja už lygias teises.
Kas turėtų būti daroma? Į klausimą atsako įžymu- 

’ sis civilinių teisių judėjimo vadas Dr. Luther King. Jis 
reikalauja, kad Kongresas priimtų dar vieną civilinių 

"teisių įstatymą, iš eilės jau trečią įstatymą. Tame įstaty
me turi būti pasakyta, jog žudymas civilinių teisių judė- 

' jimo veikėjų turi būti laikoma federaliniu prasižengimu 
ir nusikaltėliai turi būti teisiami federaliniuose teismuo- 

: se.
Kaip dabar dalykai stovi, tai nužudymas tokių vei- 

'kėjų Alabamoje ar kurioje kitoje pietinėje valstijoje 
skaitomas vietiniu nusikaltimu ir teisiamas tos valstijos 

' teisme. O, kaip sakyta, tokiame teisme nėra jokios vilties 
nubausti žmogžudį, jeigu jis ir kažin kaip šaltakraujiš
kai būtų nužudęs negrą arba baltą kovotoją už negrų 
teises.

Ką apie tai mano kongreso vadai? Kaip į tai pažiū
rės prezidentas Johnsonas? Kol kas nieko nesigirdi. Bet 
jie* tylėti negalės. Jiems nebus leista tylėti. Civilinių tei
sių judėjimas privers svarstyti naujo civilinių teisių 
įstatymo reikalą.

Taip sako Dr. King. Taip sako visi kovotojai už ly
gias civilines teises.

gėsi pskoviečiai su tuo pa
minklu, iš pažiūros skirtu lie
tuviam, už išlaisvinimą atsidė
koti. Pastatė paprasčiausį ne
tašytą luitą, šalia jo ant ki
to akmens iškalė to luito de
dikaciją “lietuviškai” divizi
jai. Lietuviam tas netašytas 
akmuo tesukelia pastabą : 
“kokia divizija, toks ir pa
minklas.”

Šitaip biauroti lietuvių 
tautos drąsiuosius sūnus ir 
tuos, kurie pagerbimui jų 
pastatė paminklą, iš tikrų
jų, gali tiktai visiškai 
žmogėję asmenys, kurie 
nai sėdi “Darbininko” 
dakcijoje.

nu- 
nū- 
re-

Atkaklūs hitlerininkų 
advokatai

Reakcininkų spaudoje ir 
kituose jų melagysčių plati
nimo šaltiniuose vis dažniau 
pasireiškia atviras ir atkak
lus advokatavimas hitleri
niams žudikams ir jų sėb
rams lietuviškiems bude-1 
liams. Tų advokatų begė
diškumas peržengia visas 
elementarinio padorumo ri
bas. Atrodo, kad perdaug 
jau ryškiai dega kepurės 
ant galvų tų, kurie dalyva
vo masinėse žudynėse arba 
sutais žudikais artimai su
rišti.

Jau kelis kartus reakci
jos gangsteriai iš kailio lįs- 
dami teisino hitlerininkus ir 
jų sėbrus, sudeginusius gy
vus 119 vyrų, moterų, se
nių ir kūdikių Pirčiupio kai
me. Negana to, dabar tie 
žmogžudžių advokatai ima 
teisinti net budelių darbus 
Paneriuose, kur sistematiš- 
kai ir žvėriškai buvo nu
žudyta apie 100,000 žmonių, 
jų tarpe tūkstančiai kūdi-

Egipto medicinos 
istorija ”

Senovės Efgipte buvo įsta
tymas, pagal kurį kiekvie
nas susirgęs faraonas tu
rėdavo atsiduoti “kaukolių 
atidengėjo” globai. Iš ke
turiolikos tokių ligonių try
lika po “gydymo” nukelia
vo į aną pasaulį.

Gydytojai Egipte buvo 
gerbiama kasta. Susibūrę į 
paslaptingas draugijas, mo

narchų globojami, jie tu- 
mTTaryW^^eVvojerMii- ^j o didelę įtaką valstybė- 
žinišką įspūdį jam padariu- «le’ Earaono_ Dzoseto drau- 
si milžiniškoji dainų, šokių ir patarėjas, legendari-

sigyveno Varšuvoje. Tačiau 
jis nuolat domėjosi Tarybų 
Lietuvos kultūrine veikla. 
O šiemet V. Žadeika buvo 
atvykęs į Vilnių per Tarybų 
Lietuvos 25-mečio sukaktu
ves. Jis susitiko su dauge
liu savp senų draugų meno 

į ir kultūros veikėjų, ypač 
'muzikų ir rašytojų, o taip 
pat valdžios žmonių. V. Ža
deika sakosi esąs sujaudin
tas nepaprastu kultūros, 
mokslo ir meno suklestėji-

Faraono Džoseto drau-

KODĖL L. ŠIMUTIS 
Iš ALTO PASITRAUKĖ?

Anais metais Pijus Gri
gaitis buvo išmestas iš A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriaus pareigų, nes 
kitiems raketieriams atro
dė, kad jis visur per daug 
lenda ir juos skriaudžia. 
Dabar sužinome, kad iš 
ALTo pirmininko vietos 
pasitraukė klerikalų šulas 
Leonardas Šimutis. Kunigų 
“Draugas” tik sausai pra- kių, bejėgių senių ir ligo- 
neša, kad Šimutis ALTo ta-' nių. Apie tas žudynes žino 
rybos posėdyje įteikė rezig-, ir jomis piktinosi vilniečiai, 

nuoširdžiausiai dė- gyvenę Vilniuje okupacijos 
kodamas visiems savo ilga- metu. Tas nekaltų žmonių
naciją, “

mečiams bendradarbiams.”
Lietuvoje šiemet vykdomai Posėdžio dalyviai buvę1 

sustiprinta “tarybinių tautų tuo labai “pritrenkti,” ir|
Povilas D ar gis, ir Pijus 
Grigaitis puolę Šimutį pra
šyti, kad jis “savo atsistaty
dinimo pareiškimą atsiimtų 
ir toliau pasiliktų ALTo 
priešakyje.“ Ir beveik per 
ašaras “Naujienų” redakto
rius skundžiasi: “Krikščio
nių demokratų vadai tvirti
na, kad jo atsistatydinimas 
neatšaukiamas, nes katali
kų jis seniai Jbuvo svarsto
mas ir prieita nutarimo 
daugiau į ALTo centrą ŠL 

, mučio nebesiųsti.” Bet Gri
gaitis dar vilties nenustoja. 
Girdi, “kiti veikėjai mano, 

rengiamas Ka- Pats (Šimutis) galės 
1 ' ” Todėl lsl klausimą galutinai is-
---------- . uuLL1’ l onVAcH ”

draugystės” propaganda. Lan
kėsi rusų, gudų, ukrainiečių 
(taip pat ir pabaltiečių) ra
šytojų ir kitokios delegacijos, 
o vėliausia (spalio 12) tokia 
delegacija į Vilniaus radiją, 
televiziją ir teatrus atvyko iš 
Kazachstano.

Šių draugystės manifestaci
jų reikšmę atvirai išdėstė spa
lio 15 “Soviets k a j a Litva,” 
Vilniuje leidžiamas rusiškasis 
komunistų partijos oficiozas. 
Priminė partijos progr a m o s 
dėsnį, pabrėžiantį, kad “ma
te rialinės-technikinės komuniz
mo bazės kūrimas veda į dar 
ankštesnį sovietinių tautų su-1 
jungimą.”

Tai, girdi, aišku, kad “Lie
tuvai yra i 
zachstano likimas.” 
kad į Lietuvą atvyko Ka
zachstano delegacija, tai ji 
bus paversta Kazachstanu! 
Ir logika to pašlijusio pro
to: Lietuvoje lankosi Lat
vijos delegacija, tai jau Lie
tuva susilauks Latvijos ar
ba Baltarusijos likimo!

Šitiems piktavaliams su
tanuotiems pranciškonams spalio 25 d~ pranešimuose

spręsti.”
Iš tos visos “istorijos” ver

žiasi išvada, kad toje rake- 
tieriškoje Amerikos Lietu
vių Taryboje verda frakcinė 
košė. Pirmiau buvo išjo
tas jos ilgametis sekreto
rius, o dabar “atsistatydi
no” amžinasis pirmininkas!

“Naujienų” ir “Draugo”

Gal gi jie pasimokė
DAR NELABAI seniai atrodė, kad Prancūzijos va- 

' dovybė su De Gaulliu priešakyje visiškai pamiršo neseną 
praeitį ir jau ranka rankon eina su Vakarų Vokietijos 
revanšistais. Bet šiomis dienomis iš Paryžiaus pradėjo 
dvelkti nauji vėjai. Jau kalbama, kad De Gaullė griežtai 
nusistatęs vokiečius neprileisti prie branduolinių ginklų 
per NATO. Jau kalbama, kad jis esąs atvirai išsireiškęs, 
jog prancūzai niekados nebenorės matyti Vakarų Vokie
tiją iš naujo nuo galvos iki kojų ginkluotą ir galingą. 
Pyancūzija niekados nebesutiksianti, kad Europai vado
vautų tokia ginkluota Vokietija.

Aišku, jog tokios kalbos, sklindančios iš Paryžiaus, 
labai nepatinka Vakarų Vokietijos vyriausybei. Jomis, 
.matyt, labai nepasitenkinusi ir mūsų vyriausybė, kuri te-

baisu ir tas, kad Nevėlyje 
tapo pastatytas paminklas 
lietuviams, žuvusiems kare 
prieš nacius. Štai kaip biau- 
riai išniekinama garsioji, 
šlovingoji lietuviškoji divi
zija, tokius didvyriškus ir 
garbingus žygius atlikusi 
kovoje už Lietuvos ir visos 
žmonijos laisvę prieš barba
rizmą:

Nevėlyje draugystę rodo 
Pskovo srities rusai. Jie ten 
pastatė paminklą vadinamo
sios “lietuviškosios divizijos” 
kariam, ties Neveliu žuvusiom 
kovose su vokiečiais. Toji di
vizija buvo daugiausia tik iš 
vardo lietuviška. Jos vadovys
tėje buvo keliolika aukštesnių 
karininkų lietuvių. 1941 me
tais rusų iš Lietuvos išsivežtų, 
bet lietuvių karių joje buvo 
mažiau negu žydų. Paminklo 
atidengimo iškilmėse nebuvo 
paminėta nei vieno lietuvio, 
žuvusio ties Neveliu. Tad ir 
paminklas iš tikrųjų yra tik 
divizijos vardui ir ten žuvu
siems rusams. Nelabai ir sten-

nieko nesakoma, kas užims 
Šimučio vietą.

LENKIJOS MAINIERIAI 
GERAI GYVENA

Varšuva.—Lenkijoje lan
kosi “The N. Y. Timeso” 
korespondentas Halbers- 
tam. Jis rašo, kad Lenki
jos mainieriai gerai uždir
ba, taip, kad jų moterys 
nedirba.

Mėnesinė angliakasio 
ga yra virš 5,000 zlotų, 
JAV valiuta apie $210.

nis gydytojas Imho tepąs, 
gyvenęs apie 2800 m. pr. 
m. e., buvo garbinamas ka(p 
pusdievis. Tačiau tik nįę 
daugelio egiptiečių gydyto
jų vardai yra išlikę.

Egiptiečių gydytojai ge
rai žinojo skeletą, tačiau 
apie atskirų žmogaus or
ganų veiklą jų žinios buvo 
labai miglotos. Antai, buvo 
manoma, kad žmogus mąs
to širdimi, o “visi kūno 
vamzdeliai” (atseit, krau
jagyslės) subėga į širdį 
kaip valdantįjį centrą. Pa
našiai manė babiloniečiai, 
kad sveikata yra harmoni-

ir muzikos šventė.
V. Žadeika galvojąs per

sikelti gyventi į Vilnių.
žemaites raštai Tarybų

Lietuvoje ir kitur
Buržuazijai viešpataujant i 

Lietuvoje Žemaitės raštai 
buvo ignoruojami. Tik dė
ka A. Bulbtos rūpesčiui bu
vo išleistas pirmas Žemai
tės raštų rinkinys nedideliu 
tiražu, koks tada tebuvo ga
limas.

Platų pripažinimą Žemai
tė ir jos raštai susilaukė 
tik Tarybų Lietuvoje. Ta
rybų valdžios metais Lietu
voje išleistos 38 Žemaitės ja tarp kraujo ir oro. Įkve- 
<■ ■— ZA ZA ZA 1 1 • • l • 11*1 • x • •

piamą orą babilon iečiai 
laikė gyvu, iškvepiamą — 
mirusiu.

knygos 721,000 ekzempliorių 
tiražu, žemaitės raštai iš
leisti du kartus — 4 tomais 
ir 6 tomais. Žemaitės atski
ri kūriniai įėjo į tematinius 
rinkinius, kaip “Amžinoji 
neapykanta” (karo metu), 
“Lietuvių literatūra kovoje 
prieš klerikalizmą” ir kitus.

Leidžiamos knygos apie 
Žemaitę, jų tarpe albumas 
“Žemaitė gyvenime ir kūry
boje,” dailininkės A. Skiru- 
tytės vaizdai iš rašytojos 
gyvenimo, Z. Z„_„‘_Z21—1_ 
iliustracijos Žemaitės raš
tams ir k. Kauno Dramos 
Teatre statomas K. Inčiūros 
veikalas apie Žemaitę.

Daug dėmesio kreipiama 
žemaitės kūrybai ir kitose 
tarybinėse respublikose. Jau 
1947 m. Maskvoje rusų kal
ba buvo išleisti 
rinktiniai raštai, 
metams praėjus 
išleisti Žemaitės 
raštų 2 tomai po 30,000 eg
zempliorių. Nemažai rusų 
kalba išleista Žemaitės raš
tų vaikams. Apsakymų rin
kinys “Kaip Jonelis raides 
pažino” išleistas 200,000 eg
zempliorių tiražu.

Žemaitės raštai leidžiami 
ir kitomis kalbomis Ukrai
noj, Baltarusijoj, Latvijoj, 
Estijoj, Azerbaidžane, Uz
bekijoj ir kitur. Rašytojos 
kūriniai išleisti taip pat len
kų, bulgarų, čekų ir kitomis 
socialistinių šalių kalbomis.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1965. X. 19

žudynes smerkė net kai ku- 
!rie žymūs buržuaziniai vei- 

įp, kėjai. Hitlerininkų ir jų sėb- 
Įrų vykdytos Paneriuose žu
dynės buvo įrodytos tarp
tautiniame Tribunole Niurn
berge, kus buvo teisiami 
karo kaltininkai.

O štai dabar žudikų ad
vokatai iš Romos ėmė skleis
ti versijas, kuriomis sten
giamasi teisinti Panerių 
žudynes. Pagriebę iš tary
binės spaudos žinią, kad 
Paneriuose buvo sušaudytas 
vienas aktyvus kovotojas 
prieš hitlerininkus, tie nacių 
gynėjai ima teisinti visas 
Panerių žudynes aplamai. 
Toks advokatavimas turi 
aiškų tikslą — pateisinti 
tuos stambius Impulevičius 
ir daugelį kitų masinių žu
dynių kalti n i n k u s, kurie 
slapstosi dipukų tarpe ir 
dreba, kad jiems anksčiau 
ar vėliau gali tekti atsakyti 
už savo kruvinus darbus.

Iš lietuvių veiklos Lenkijoje
Lenkijoje gyvenantys lie

tuviai vykdo nemažą kultū
rinį darbą. To darbo jun
giančiu centru yra Lietuvių 
Visuomenės Kultūros Drau
gija, kurios valdyba yra 
Seinuose. Draugija laiko 
savo tikslu ne tik rūpintis 
tautiečių lietuvių kultūrine 
veikla, bet ir stiprinti drau
giškus ryšius tarp lietuvių 
ir lenkų tautų.

Lenkijoje veikia 18 savi
veiklos ansamblių, kurie 
kasmet suruošia apie 10 
koncertų. Jų metu lietuvių 
dainomis ir liaudies šokiais 
žavisi lietuviai ir lenkai. 
Kiekvieneriais metais Seinų 
žemės vietovėse organizuo
jami lietuvių saviveiklos są
skrydžiai. Jie yra kuklesni 
už 
nes dainų ir šokių šventes, 
tačiau sąskrydžiai sutrau
kia tūkstančius lietuvių dai
nų ir šokių mėgėjų,

Didelę reikšmę lietuvių 
kultūros veiklos pagyvini
me Lenkijoje turi gražiai 
leidžiamas laikraštis “Auš
ra.”

te buvo akių gydytojai, n&s 
akių ligos buvo nepapras
tai paplitusios. Dešimta 
dalis išlikusių senųjų egip
tiečių receptų skirti akių li
goms gydyti. Tačiau jeigu 
babiloniečių medicina mo
kė, kad ligas sukelia nešva
rumuose esančios kirmėlės, 
tai egiptiečiai tarė, kad pa-

i. D. Tarabildienes tys skauduliai virsta kimė-

Žemaitės 
Keleriems 
Maskvoje 
rinktinių

lėmis.
Kai kurie senovės Egip

te naudoti vaistai žinomi ir 
šiandien Tai aguonos, rici
nos aliejus, cinko tepalas ir 
kt. Kiti gi, pavyzdžiui, 
granato medžio žievė, var
tota nuo kirmėlių, užmiršti. 
Užtat žvakės tiesiajai žar
nai ir klizmos vartojamos 
ir dabar.

Įdomu, kad senovės E- 
gipte buvo taikomas gydo
masis miegas. Senovės grai
kų istorikas Diodoras Sici
lietis (80-29 m. pr. m. e.) 
rašo, kad egiptiečiai atei
davę į deivės Izidės šven
tyklą, kur gydydavosi mie
godami. Matyt, iš Egipto 
šis gydymo būdas bus atė
jęs ir į. graikų šventyklas.

Tačiau už egiptiečių gy
dymą kur kas geresnis jų 
sugebėjimas balzamuoti mi
rusiuosius.

.—i---------------------------------------

Bona. — V. Vokietija pa
didino prekybą su Bulgari
ja.

..—dwriimmin.'.“
al- 
tai

Prancūzijos
ydzjai. Jie yra 1 
Tarybų Lietuvos rajoni-

PRANCŪZIJA GIRIASI 
ATOMŲ BOMBOMIS

Paryžius.
Gynybos ministras Pierre
Messmer sako, kad ji jau 
pasigamino didelės jėgos 
atominių bombų. Jis sakė, 
kad 1966 metais jo£ bus iš
bandytos metant iš didelių 
bombonešių.

beplanuoja NATO branduolinę jėgą, kurioje Vakarų Vo
kietija dalyvautų.

Mūsų ir viso pasaulio nelaimė, kad mūsų šalies va’ 
dovy be nieko nepasimokė iš dviejų pasaulinių karų, ku
riuose tiek nekalto kraujo buvo pralieta ir už kuriuos 
vyriausias kaltininkas buvo ginkluota Vokietija. Nelai
mė, kad mūsų vyriausybė ir vėl bruka į Vokietijos ran
kas ginklą, vėl padeda jai siekti revanšistinių ambicijų.

Viktoras žadeika 
atsilankė Vilniuje

Buvęs Kauno valstybinio 
teatro direktorius ir žino
mas muzikos veikėjas Vik
toras Žądeiką po karo ap-

Ksavera Karosienė, Jurgita Smolskytė, Ieva ir Rojus 
kartu su bičiuliais vilniečiais bei kauniečiais 

nusifotografavo netoli Kauno marių.
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Lietuvio žurnalisto apsilankymas ir 
įspūdžiai mūsų Kentucky valstijoje

š. m. spalio 1 ir 2 dd. lai’r |didelis miestelis. 196 0 me- 
dose Vilniaus “Tiesoje” Iii- j tais jame tebuvo 566 gyven- 
po įdomus straipsnis apie tojai. Miestelis išsidėstęs iš- 
mūsų šalies Kentucky vals- ilgai pagrindinio kelio — tai 
tiją ir apie ten esančią labai jo vienintelė gatvė. J a u 
sunkią darbo žmonių padėtį, i anksti rytą prie namo, ku- 
Rašo Robertas Žiugžda, ku-: riame yra grafystės teisėjo 
ris, matyt, ten lankėsi ir ge-1 (jis čia yra ir administraci- 
rai susipažino su ta padėti-; nės valdžios galva) kabine- 
mi. į tas, vietos teismo būstinė ir

žemiau telpa iš jo straips- j švietimo skyrius, stoviniuo- 
nio kai kurios ištraukos, i ja kelios dešimtys žmonių.

Redakcija i ,, , .....
į mo klerkas, jie kasdien ren- 

Prieš kurį laiką preziden-! kasi čia, tikėdamiesi iš- 
tas Džonsonas pasirašė 19651 girsti apie kokį nors darbą.

va su nutriušusiu matrasu 
ir išlindusiomis spyruoklė
mis, seni skudurai. Viskas 
aprūkę, laukia nesulaukia 
apvalymo. Bet seniui dažy
tojui, neturinčiam vilties 
gauti darbo, matyti, nepasi-

pcietų viešųjų darbų ir eko
nominio išvystymo aktą, ku

riuo skiriamos lėšos “kovai 
šu skurdu” Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Tai dar 
kartą patvirtino, kad šioje 
šalyje, kurios ekonomika 
taip išgirta ir išaukštinta 
jos šalininkų, egzistuoja 
masinis skurdas.

Visiems žinoma, kad JAV
— turtinga šalis.* Tačiau gė. Nuo to laiko čia vėl įsi
kurtu su tuo čia yra mies- galėjo skurdas.

dėti. Žmonės daug tikėjo
si iš prezidento apsilanky
mo, bet iki šiol nieko nesu-' kelia rankos ir namie apsi
lankė. Šių metų pradžioje,, tvarkyti. Beje, tokią pat 
tiesa, buvo paskelbta, jog ' apatiją, abejingumą mes pa- 
devynioms rytinio Kentucky stebime daugelyje vietų, 
grafystėms ski r i a m a 10.5 
milijono dolerių pagal “ko
vos su skurdu” Appalachian 
programą, tačiau Martino 
grafystė buvo apeita.

—Iš politikų žaidimo mes i' 
I Kaip paskum paaiškina teis- j nieko negavomee, — su kar- 

’’ ’ 1 ■ įtėliu ištaria Kerkas.
— Aš nežinau kodėl, bet 

mes iš tų pinigų negavome 
nė vieno cento. Tuo tarpu 
kai kuriais atvejais nedar
bas čia pereina iš kartos į 
kartą per tris ar keturias 
kartas. Dažnai tenka laido
ti numirusius grafystes lė
šomis, nes jų giminės netu
ri pinigų. Juk numirėlio ne
numesi pakelėje, kaip nume
tamas senas automobilis.

Mūsų pokalbio metu į ka
binetą įeina konstebelis su 
kažkokiais poieriais. Jam 
išėjus, Kerkas, liūdnai šyp
telėjęs, priduria:
—Beje, ir nusikaltėlių lai-

Jau anksčiau buvome gir
dėję, kad Martino grafystė
je (apskrityje) kiek geriau 
atrodė reikalai tik laikotar
piu tarp 1908 ir 1914 metų, 
kai daugelis buvo gavę dar
bo prie miško kirtimo ir ap
dirbimo. Bet per tuos kele
rius metus miškas, dengęs 
kalnų viršūnes, buvo iškirs
tas, ir tuo viskas pasibai-l

tai, gyvenvietės,, ištisi eko
nominiai rajonai, kuriuose 
nedarbas ir skurdas yra ta- j 
pę masiniu reiškiniu. i , - x ,

Šiuo atžvilgiu ypač pa-' vyriškis. Tai parduotuvės 0 nusikaltėlių pasitai- 
garsėjo Appalachian ra-! savininkas. Pasisveikiname, ko.
rajonas, apimantis didžiąją i klausiame, kaip eina preky- 
jdalį Pennsyl v a n i j os, visą ba.

• —Blogai,— liūdnai atšakoj TZ , . r , .’ | Kerkas toliau pasakojo,
j kad visoje grafystėje yra 
| tik vienas gydytojas, ir iš 

j; toliau kartą per savaitę at
vyksta dar vienas gydyto- 

Bet jų paslaugomis,
! kaip matyti iš visko, gali

^jVest Virginiją, beveik pusę 
Alabamos ir Tennessee vals

Pirmas susitikimas
Užsukome parduotuvėn.

i Mus pasitinka pagy ve n ę s! kymui kalėjime nelieka pi- 
nicni. o nusikaltėliu nasitai-

Sveikatingumo, švietimo 
reikalai

P1S*
tijų ir dalis Ohio, Georgia,; Jam 67 metai. Į Inezą at- 
North Carolina, Kentucky j sikraustė prieš 3 5 m e t u s. I 
ir Maryland valstijų. Iš vi-j Žmonės čia gyvena labai I, - 
so ten gyvena daugiau kaip sunkiai. Jis rodo mums di- N 
15 milijonu žmonių. dėlę kartoteką. Ten įtrauk- ]as.‘

1 , j t i i» • I Kaip iuaiyi/1 vionv, t; <x i i
Šiandien Appalachian rajo-! ra ,.au^e 1S ,le.s e L 1. aR^’I naudotis tik nedaugelis, nes gyventojų. Pasirodo,, Lai oLaimno T... - .v -j .’tai brangiai atsieina. Ligoti k retas įstengia is karto1 . _ T _ A .. .. L % !nines Ineze nėra. Artimiau-sumoketi uz perkamas pre-i . .

kės Dauguma neturi darbo!sias dantų gydytojas — uz kės. Dauguma neturi ciaroo . dešimčių my]iu 
ir pinigų ir ima prekes kre-I _ 
ditan.

—Aš žinau, — pasakoja 
krautuvės savininkas,—kad 
daugelis iš jų įstengs sumo
kėti skolą tik tada, kai pra-

I' dės gauti pensiją. Žinoma, 
'galima būtų juos paspausti, 
bet tai nieko neduotų.

—Gyvenimas čia labai sun
kus, — sako mums ir vidu
tinio amžiaus vyras, kurį 
mes sutinkame begeriant 
vandenį.

Susipažinimas su teisėju
Pagaliau sulaukėme gra

fystės teisėjo Vilio Kerko. 
Tai vidutinio ūgio smulkaus 
kūno sudėjimo vyriškis su 
švarku ir kaklaryšiu — šio
se apylinkėse tai labai retas 
dalykas. Kerkas teisėjauja 
čia jau 15 metų. Dėjo ne
maža pastangų, siekdamas 
atkreipti visos šalies dėmesį 
į sunkią padėtį šiame rajo
ne.

Per visą pokalbį, užtrūku
si apie pusantros valandos,

nas yra oficialiai paskelbtas: 
didžiausio skurdo rajonu, 
šalies ekonomine problema 
Nr. 1. Laikraštis “New 
Times” rašė, kad 1963 me
tais nedarbas Appalachian 
rajone, oficialiais duomeni
mis, siekė 7.9 procento, tuo 
tarpu, kai visoje šalyje buvo 
5.7 procento. “Tačiau fede-į 
ralinės valdžios pareigūnai j 
mano, — pažymėjo laikraš-' 
Hs, — kad čia yra tiek ne- 

^registruotų bedarbių tų, ku
rie nustojo mėginę susiras
ti darbą, jog iš tikrųjų ne
darbas Appalachian rajone 
vyrų tarpe sudaro 15 pro
centų ir moterų—27.4%.

Bet vienas dalykas—skai
tyti tai spaudoje, o kitas— 
pamatyti savo akimis. Mes 
nutariame aplankyti rytinį 
Kentucky. Sprendžiant iš 
spaudoje paskelbtų duome
nų, ten padėtis gerokai sun
kesnė, negu kitose Apala- 
chian rajono srityse. Kaip 
rašė “United States News 
and World Report,” nedar
bas kai kuriose rytinio Ken
tucky dalyse viršija. 85 pro
centus.

Mūsų kelionė J jis taip ir neišleidžia iš bur- 
Kelias palaipsniui kyla į i ^os didelio cigaro, pasako- 

•*alną, perskrodžia mišką, idamas. aPie A V1«t?®. zm?ni5 
paskum vėl suka pakalnėn, j ?y~ą. Apskritis maža ir 
vingiuoja stačių uolų pa
pėdėje, kai kur jis primena 

.Kaukazo kalnų kelius. Gė
rimės nuostabia gamta. Pro 
šalį bėga įvairūs miesteliai 
ir gyvenvietės, gražiai nu
dažyti ir gerai prižiūrėti na- i 
mai. Palaipsniui vaizdas ki
tėja. Kuo labiau mes ati- 
tolstame nuo pagrindinių 
kelių, tuo rečiau besutinka
me puošnias vilas, tuo dau
giau ima rodytis neturto ir 
skurdo požymių.

Inezas — Martino grafys
tės (county) centras (nuo 
Anglijos viešpatavimo laikų 

fcjia liko administracinis-teri- 
Torinis valstijų dalijimas į 
grafystes, nors jokių grafų 
ten nėra ir nebuvo.) Tai ne-

'neturtinga, joje gyvena 12, 
tūkstančių žmonių. Pramo
nės beveik nėra. Veikia tik 
dvi medžio apdirbimo įmo- 

'nės. kuriose dirba po 85-40 
darbininku, nedidelė kasyk
la su 30 darbininkų, kelios 
benzino stotelės, — tai maž
daug ir viskas.

Daugelis gyventojų neturi 
darbo. Dėl to ne vienas vyks
ta į kitus rajonus, mėginda
mas ten užsidirbti, kad ga
lėtų padėti čia liekantiems 
šeimos nariams.

Prezidento apsilankymas
Praeitų metų pradžioje į 

Inezą rinkiminės kampani
jos metu buvo užsukęs pre
zidentas Johnsonas. Kerkas 
kablėjosi su juo, prašė pa-

Tartum papildydamas 
Kerko žodžius, švietimo val
dybos v a d ov a s Seldonas 
Klarkas, pasakodamas apie 
švietimo tvarkymą, pamini, 
jog mokyklose vaikams duo
dami pusryčiai už 10 centų, 
bet neįstengia ir tokios ne
didelės sumos sumokėti, ir 
maždaug 90 procentų tenka 
išdalyti nemokamai.

Netoli nuo Inezo yra 
angliakasiu gyvenvietės 
Beauty ir Happy. Jų pava
dinimai liudija apie tai, kad 
kažkada čia būta gero gy
venimo. Sako, kad prieš 
trisdešimt metų Beauty bu
vo viena iš švariausių ir gra
žiausių angliakasiu gyven
viečių visoje plačioje apylin
kėje. Bet tai buvo seniai. 
Dabar kasyklos, kuriose jie 
dirbo, seniai uždarytos. To
dėl ir didžioji dauguma na
mu apleista, atrodo skur
džiai, o vaikai auga be rei-

Philadelphia, Pa.
Mūsų bėdos

Apie bėdas rašyti, tai tik 
nesmagumas — skaitytojai 
pageidauja smagių žinučių.

Teko būti ALDLD 50-me- 
tinės sukakties minėjime, 
taipgi 6-os apskrities kon
ferencijoje. Ten buvo dau
giausia kalbėta apie reika
lą padidinti veikimą.

Sumaniau aplankyti sa
vo senus prietelius, kad su
žinočiau, kiek čia galėsime 
pasidarbuoti mūsų idėjai ir 
garbingai Lietuvių Litera
tūros Draugijai.

Susirandame drau g u s 
Matulius net Levittown, 
Pa. Antanėlis, kadaise daug 
galėjęs dirbti visuomeninį 
darbelį, turi daug nusi
skundimų dėl sveikatos pa- 
irimo. Jo žmona irgi ne 

1 tvirčiausia. Sutikome, kad 
! šiuos draugus apsėdo bė- 
: d0S..

Broniutė Ramanauskie- 
, Sellersvill, Pa., dar te- 

grafystėje" kurios centras—, beturi rankutę p r i v i j o t ą 
Hazardo miestelis, turintis prie lentučių.
apie šešis tūkstančius gy-! Užeiname pas d. Degu

tiene. Ji buvo stambi rėmė
ja, parengimų lankytoja, 

žinodami pro vieną nedidelį i sen°kai negalauja.
'pastatą, suręstą iš betono! J11 e_ Barbutę, d. 
blokų, su geležinėmis dūri- ■ Pauhstienes sesutę. Jos 
mis ir mažais langais, apkal- svei^ata js daugelio pusių 
tais geležinėmis grotomis, sukrypusi. Ją kas nors tu- 
kuriame savo laiku, matyt,! re^Ll dažnai lankyti.
buvo laikomas transforma-1 Užeiname, pas draugus 
torius, nustebę matome, kad Šapranauskus — tai mūsų 
jame gyvena žmonės. Sustab- buvę dideli darbštuoliai.

Kiek jie dirbdavo parengi
muose, ir kaip daug darbo 
atlikdavo! Dabar Vladas 
seniai netekęs kojos, vėl li
goninėje išbuvo veik porą 
mėnesių. Buvo operuota 
koja ir iš vidurių išpiautas 
nemažas akmeniokas. Žmo- 

. na, buvusi darbšti “Lais- 
1 vės” vajininkė, dabar sun- 

i negalauja. Givena jie-

LAISVĖS' VAJUS

Užeiname i viena narna 
Happy gyvenvietėje. Sęniai 
atitarnavusios savo amžių 
ir tik kažkokiu stebuklu ne
subyrėjusios lovos, apskuru
si sofa. Nėra jokios spin
tos, kampe sukabinti nudė
vėti drabužiai. Kambario vi
duryje geležinė krosnelė, iš 
jos išvestas skardinis kami
nas pro lubas. Išėjimas į 
virtuvę pridengtas sena ska
ra. Taip skurdžiuose na
miūkščiuose čia gyvena žmo- 

I nes, praradę viltį gauti kokį 
nors darba. v

Ir kitur tas pats
Negeriau atrodo reikalai' 

kaimyninėje Perio (Perrie) nė,

ventojų.
Miesto pakraštyje, prava-

(Tąsa nuo 1-rno puslapio)
— 0 —

Lawrence-Lowell, Mass. Penkauskas prisiuntė tris nau
jas prenumeratas, o Blažonis vieną naują ir gavome at
naujinimų nuo abiejų.

Mūsų nenuilstantis veteranas - vajininkas Geo. Shi- 
maitis, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. 
Jam pagelbėjo jo gerasis bendradarbis S. Puidokas, iš 
Rumford, Me., su atnaujinimais.

šiais metais iš Baltimore, Md., įstojo kaipo vajinin
kė darbščioji Jennie Stanienė. Ji prisiuntė tris naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Daug sėkmės tau, Jennie.

Kita darbšti moteriškė, veikli visuomenininke, M. 
Valilionienė, iš Miami, Fla, auga punktais su pagalba P. 
Gudelio ir J. Paukštaičio, abu prisiuntė po naują prenu- 
m eta tą.

ALDLD 10 kuopai, Phila, Pa., darbuojasi gerai ži
nomas A. J. Pranaitis, įstojo į vajų su atnaujinimais.

New Jersey valst. vajininkams gerai darbuojasi K. 
Paciūnas, elizabethietis, ir J. Bimba, hawthornietis. Dar 
laukiame nuo kitų newjersiečių žinių.

Kalbant apie moteris vajininkes — jos kaip bitelės 
dirba ir gauna gerų rezultatų. Pav. iš Connecticut vals
tijos M. Svinkūnienė, iš Binghamton, N. Y. (LLD 20 kp. 
Moterų skyrius) Onytė Wellus, iš So. Boston, Mass., Ma
rytė Kvetkas ir Veronika Kvetkas, iš Detroit, Mich, Ve
ra Smalstis, iš Chicago, Ill., Mildred Friberg, iš San 
Francisco-Oakland, Calif., V. Taraškienė, visos rūpina
si vajaus reikalu, prisiųsdamos daugelį atnaujinimų.

J. Bagdonas, iš Clevelando, prisiuntė atnaujinimų ir 
sakė, kad punktai būtų kredituojami J. žebriui.

Sekantys vajininkai įstojo į vajų su atnaujinimais.* J. 
Miliauskas (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa., taipgi P. Be
eis, iš Great Neck, N. Y. ir K. Kilikevičius, torontietis.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA:

— 0 —
ALDLD 37 kp. ir LDS 125 kp., Lawrence, Mass.

(per V. Kralikauską) .......................  $218.00
ALDLD 28 kp., (per M. Svinkunienę),

Waterbury, Conn................................  150.00
P. Jočionis, Dearborn, Mich.................................. 75.00
Literatūros ir Meno mylėtoja............................. 12.12
G. Kvetkas, Arlington, Mass................................  11.00
J. Krapavickas, Auburn, Me................................  11.00
M. ir L. Janis, Portland, Oregon ........................ 11.00
Helen Cwon, Baltimore, Md.................................. 11.00
Petronėlė ir Antanas Jakščiai (jų atminčiai

per M. Aranuk),. Detroit, Mich........................... 10.00
M. Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y............................. 10.00
Leon Gavril, New York City, N. Y....................... 10.00
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J................................ 6.00
A. Svekosky, Detroit, Mich...................................... 6.00
J. Vaitaitis, Brockton, Mass...................................... 6.00
J. A. Dementis, Redlands, Calif............................. 6.00
Frank Trainis, Paterson, N. J..................................6.00
M. Hacinkevičia, Great Neck. N. Y......................... 5.00
J. Linda. Douglaston, N. Y......................................5.00
P. Beeis, Great Neck, N. Y...................................  5.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn.................................. 5.00
S. Puidokas, Rumford, Me.........................................5.00
Alex Kidula, Union City, Conn................................ 5.00
Jonas Briedis, McKees Rocks, Pa.............................5.00
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa............................. 5.00
Anna Krajewska, Peabody, Mass.............................5.00
F. Nakas, Detroit, Mich............................................ 4.00
August Gerbut, Hartford, Conn...............................4.00
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada ......................... 4.00
A. Brazys, Baltimore, Md...................................... 4.00
A. Raškauskas, Waterbury, Conn......................... 3.00
K. Koyutis, Dracut, Mass........................................ 3.00
G. Krauch, Great Neck, N. Y...................................2.00
W. Pshalgauskas, Methuen, Mass............................. 2.00
A. Stravinskas, Lowell, Mass.................................... 2.00
V. Bullienė, Rochester, N. Y......... . ......................... 2.00
J. Blažonis, Lowell, Mass........................................  2.00

dę mašiną, prieiname prie 
durų. Mus pasitinka drūta 
moteriškė Agnesa Darf.

Pastato viduje cementinės 
grindys, nėra elektros, van
dens. Kampuose matyti se
ni nublukę drabužiai, men
ka patalyne.

Greta, rfiotinos sukinėjasi 
trys vaikai. Iš viso šeimoje negalauja. Givena jie- 
septyni sūnus ir keturios (ju f]lL Jiems patarnavimas 
dukterys. kitų būtų labai reikalingas.

Onutės Zalner vyras se
niai negalavo. Dabar ligoni
nėje. Onutės patyrimas mū
sų parengimams labai rei
kalingas, bet sulaikytas.

Jonas Sidabras ilgai lai
kytas ligoninėje, dabar na
muose. Jo žmonelė visuo
met suorganizuodavo didelį 
būrį svečių į parengimus. 
Dabar kol kas nuo to sulai
kyta.

Elena Tureikienė turi ne
mažai praktikos gauti au
kų, ir parengimų lankyto
jų, netgi skaitytojų, ir tin
kamiausia darbuotoja pa
rengimuose. Bet josios vy
ras nesutvirtėja, ir veiki
mas dėlto turi trūkumų.

Kuomet tokie yra daly
kai su mūsų darbštuoliais, 
tai aš kitaip nesakau, kaip 
tik tai, kad tai yra mūsų 
bėdos.

Bet LLD 10 kuopa turi 
užbrėžtą veikimą ir tai rei- 
k ė s gyveniman vykinti. 
Pirmiausia, dar šiemet, mi
nint auksinę sukaktį, vy
kinsime banketą pagerbi
mui dirbančių parengimuo
se, sykiu su parengimų lan
kytojais. Taipgi manome 
suorganizuoti ir paveikslų 
rodymą iš Lietuvos.

Taigi visos bėdos lai nu
eina vėjais, o pažanga teei
na pirmyn!

Južintiškis

dukterys.
Vyras dirbo kasykloje. j 

Kai ji buvo uždaryta, jis il
gą laiką buvo be darbo. Ne
turėdami kur gyventi, prieš 
septynerius metus jie ryžo
si įsikraustyti į šį pastatą. 
Gyvenimo sąlygos čia bais
ios, sako moteriškė, bet už
tat nereikia mokėti buto 
nuomos.

Dabar vyras neseniai ga
vo darbo prie plento valy
mo, bet gaunamo atlygini
mo nepakanka šeimai pra
misti.

Apie kasyklas
Hazarde veikia Appalachi

an komitetas už visų aprū
pinimą darbu. Neseniai ko
mitetas buvo priverstas iš
sikraustyti iš jo turėtų pa
talpų miesto viduryje. Na
mo savininkas S. Tolbis at-
virai pasakė, kad jam buvo 

• padarytas labai didelis spau- 
Idimas. Dabar komitetas 
'įsikūręs sename name mies
to pakraštyje.

Komiteto pirmininkas

ros, drabužių ir maisto.
Apie namus

Iš viso Beauty gyvenvietė
je yra apie porą šimtų na
mų; dauguma jų išsimėtę 
įkalnėse toliau nuo plento.; Bermanas Gibsonas — vidu- 
Mes sustojame prie vieno I tinio amžiaus, stambaus su- 
namo prie pat kelio. Namas 
labai apšepęs. Kažkada bu
vo pradėta statyti, bet taip 
ir liko nebaigta veranda. 
Joje sėdi pagyvenęs darbi
ninkas, kaip paaiškėjo, da
žytojas. Šalia jo stovi, atsi
rėmę į sieną, du suaugę sū
nūs. Jie retkarčiais dar 
gauna šiokį tokį 
darbą. Gi tėvas 
niekur nedirba.

—O argi daug 
statoma? — atsako jis klau
simu į mūsų klausimą.

Kalbėdami žvelgiame pro 
duris į vidų. Ten nykus 
vaizdas. Matyti aplūžusi lo

atsitiktinį 
jau seniai

čių dabar

dėjimo vyras. Jo tėvas buvo 
angliakasys, ir jis pats, vos 
sulaukęs 18 metų amžiaus, 
taip pat pradėjo dirbti ka
sykloje.

—Čia dabar yra dvi pra
monės šakos — anglies ka
syklos ir... pašalpos, — pa
sakė, mums sutiktas prie 
benzino stotelės, vos tik at
vykus į Hazardą, buvęs gra
fystės teisėjas Noplis. Su 
šiais žodžiais visiškai sutin
ka ir Gibsonas, kuris plačiai 
pasakoja mums apie vietos 
žmonių gyvenimą ir komite
to veiklą.

.(Tęsinys 0-me ps.L),

Londonas. — Su kasamą
ja mašina Ed. Ellis kasė 
duobę naujam namui ir ne
svietiškai nustebo, kada ka
samosios mašinos “samtis” 
iškėlė apie 2,000 svarų bom
bą. Ji buvo užsilikusi nuo 
pereitojo pasaulinio karo.

Po $1: M. Smaidjas, B. Kutkus, Great Neck, N. Y.; 
J. Milvidas, B. Chulada, P. Baltuškoms, S. Suslavich, P. 
Aleksonis, Uršulė Kovell, Lawrence, Mass.; Ig. Janulis, 
Chelmsford, Mass.; P. Narus, St. Petersburg, Fla.; A. 
Jonis, Nashua, N. H.; S. Vaičiulionis, Chicago, Ill.; J. 
Saulėnas, M. Bradauskas, Detroit, Mich.; J. Galminas, 
Dearborn, Mich.; J. Gritz, M. Stašienė, Cambridge, 
Mass.; J. Bagdonas, Berea, Ohio; F. Sutkaitis, Cleveland, 
Ohio; A. Bekešius, Ona Galinat, Rochester, N. Y.; So
phie Petkus, Ona Dobinis, M. Stakoff, Geo Wareson, 
Brooklyn, N. Y.; M. Stanis, Baltimore, Md.; P. Lawren
ce, Rumford, Me.; P. Poškus, Rahway, N. J.; A. Šim
kus, Hightstown,. N. J.; S. Milevas, Frank Stankus, Lin
den, N. J.; J. Mack, Elizabeth, N. J.; Elizabeth Ecenia, 
Tampa, Fla.; V. Daunis, Union City, Conn.; Ed. Kelly, 
Brockton, Mass.; A. Latožius, M. Vosylius, Waterbury, 
Conn.; H. Kairys, Pittsburgh, Pa.; P. Augutis, N. Hale
don,, N. J.

— 0 —
Anksčiau gauta $895.51. Dabar įplaukė $677.12. Vi

so gauta $1,572.63. Dar reikia $3,427.37.
— 0 —

Gražiai pasidarbavo virš minėti vajininkai. Gauna
me daug naujų prenumeratų siuntinėti į Lietuvą. Svar
bu ir čia gauti naujų skaitytojų. Pagelbėkite skaityto
jai, savo vajininkams. Lai jūsų miestas gražiai pasirodo 
vajaus lentelėje. Ačiū jums, gerieji prieteliai, už dova
nas laikraščiui.

“laisves” Administracija
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

(Tęsinys)
Tai vienas iš lietuvių didesnių 

veikalų, kuriame dalyvauja suvirs 30 
aktorių. Rutvilės rolę vaidino ElenaPa- 
jauskaitė, Trainaučio — L. S. Kupčins
kas, Gavydo — V. Turauskas, Monte — 
K. Motuzą, Gadienė — A. Pranaitis, 
Mongalio — A. Grudzinskas ir kiti.

Veikėjų ir aktorių šenandoriečiams 
nestokavo. Aktyviškumu pasižymėjo V. 
Rudminas, A. Baniulis, A. Kuržinskas, 
J. Surdokas, J. Smalenskas, F. Balčiū
nas, Naravas, E. Gruzinskiūtė, P. Jur- 
geliūtė ir kiti.

Šenandoriečiai palaikė chorą, kuris 
per daugelį metų, linksmino ir žavėjo 
visos apylinkės lietuvius mainierius. 
Chorui vadovavo Konstantas Bubnys.

Mahanoy City Bačkauskas per ilgus 
metus leido laikraštį “Saulę.” Tai 
buvo savo rūšies įdomus laikraš
tis ir sų savo “Taradaika” (Tokiu 
vardu laikraštyje buvo skyrius.) “Sau
lė” ilgiausiai mainierių apylinkėj užsi
laikė.

Su mainų darbu apsipratau, bet dar
bas buvo sunkus ir pavojingas, tai prie 
jo nepritapau. Čia darbas taip pat nepa
tiko, vėliau dirbau Centralia, Dunmore, 
bet niekur prie jo nepritapau. Galų gale 
nusprendžiau mainas apleisti, nes nesi
matė man gyvenimo ateities. Tuo laiku 
patyriau, kad į Ameriką atkeliavo Pra
nas Puskunigis ir jis gyvena Čikagoje. 
Jis buvo man getai pažįstamas iš Lietu
vos, ir kartu net dalyvavome veikime 
prieš caro valdžią. Patyręs jo antrašą, 
parašiau jam laišką, aprašydamas sa
vo klajones po mainas. Pranas parašo 
man laišką, kuriame kviečia mane atva
žiuot pas jį į Čikagą.

Nudžiugau gavęs nuo jo pakvietimą 
ir sutvarkęs savo reikalus, pagavęs trau
kinį ir išvažiavau į Čikagą.

Chicago, 111.
Į Chicagą atvažiavau vasario mėn., 

1909 metais. Puskunigis gyveno Wa- 
bansia Avė., tarp Milwaukee ir North 
Avės. Kadangi jau tada mokėjau šiek 
tiek anglų kalbos,, tai, paklausęs infor
macijų, vietą suradau be jokio klaidžioji
mo. Puskunigis buvo vedęs ir abudu su 
žmona dirbo prie kriaučių: jis lygino 
(prosino) vyriškus žiponus, o žmona 
rankomis siuvo žiponams skyles. Turėjo 
išsinuomavę namą ir pas juos gyveno 
daug įnamių (burdingierių). Gyveno ten 
Puskunigio brolis Juozas (Malūnėlis), 
Vincas Česna, Antanas Sideravičius ir 
vėliau apsigyveno Antanas Karalius ir 
jo žmona.

Visi priklausė prie socialistų 81 kuo
pos. Visi buvo veikėjai darbininkiškame 
judėjime, o broliai Puskunigiai, prie to, 
buvo pabėgę nuo caro valdžios, nes da
lyvavo revoliuciniame judėjime. Buvo 
smagu ir linksma gyventi kartu su vien
minčiais draugais, ypatingai su Pusku- 
nigiais, nes Lietuvoje mūs laukas priei
davo arti jų gyvenvietės, kol jie gyveno 
Katilių kaime. Mes buvome jaunystės 
draugai. Vėliau Puskunigis savo ūkį par
davė mano dėdei Baltrušaičiui, o pats ap
sigyveno prie Naumiesčio (Kudirkos), 
nusipirkdamas malūną. Kadangi visi 
puskunigiai dirbo prie kriaučių, tai ir 
man pagelbėjo gauti darbą tame amate.

Puskunigiai prie kriaučių buvo išdir
bę jau pora metų, tai jie buvo įgudę, 
geri darbininkai tame amate. Man ėmė 
laiko, kol išsimokinau prosyti žiponus. Iš 
pradžių turėjau prosyti siūles ir gavau 
keletą savaičių užmokesčio tik 3 dolerius 
savaitei, už 60 valandų darbą. Dirbau 
su širdgėla, nes reikėjo sunkiai dirbti už 
taip menką mokestį. Buvau labai nepa
tenkintas darbo sąlygomis, širdyje buvo 
daug nepasitenkinimo, bet grūmiausi su 
gyvenimu, žengiau vis į priekį. Pramo
kęs šiek tiek darbo, prašiau daugiau mo
kesčio. Gaunu pakelti pusdolerį arba ir 
dolerį. Už kiek laiko vėl reikalauju pa
kėlimo. Gavau pakelti iki $6 savaitei. Aš 
vis tiek nepatenkintas, reikalauju dau
giau mokesčio. Bosas davė dirbti nuo 
kavalkų, sakydamas, kad dirbant nuo ka- 
valkų-'galėsiu uždirbti daugiau. Tiesa, 
kada būdavo pakankamai darbo, galima 
buvo užsidirbti daugiau, bet to darbo ne 
visados būdavo.

• Išdirbęs apie porą mėnesių, su tuo

darbu apsipratau, bet prosyti siūles nėra 
joks amatas. Draugai, ypatingai Pus
kunigiai, patarė išsimokyti prosyti žipo
nus. Jie abudu buvo preseriai ir užsi
dirbdavo apie $12 per savaitę. Su Pus- 
kunigių pagalba prasimokinau prosyti 
žiponus ir įtaisė man preserio įrankius, 
tai aš ir gavau nedidelėje lenkų kriau
čių dirbtuvėje preserio darbą. Kada aš 
pradėjau ten dirbti, tai jie greit paste
bėjo, kad aš nesu preseris, bet tik mo
kinys, bet jie suteikė man progą ten 
dirbti, nes jie turėjo tuo laiku daugiau 
darbo, negu vienas preseris galėjo pada
ryti. Ot čia ir buvo man gera proga iš
simokinti prosyti žiponus. Dirbau nuo 
kavalkų ir pasidarydavau $7-8 per sa
vaitę. Tai buvo mažas mokestis, bet ne 
tame svarba, kiek uždirbau—buvo svar
bu išsimokinti amato.

Toje dirbtuvėlėje išdirbau apie 4 sa
vaites laiko ir tas darbo perviršius vie
nam preseriui pasibaigė. Su tuo pasibai
gė ten ir mano darbas. Netekau darbo, 
bet tapau preseriu.

Tais metais Chicagos drabužių siuvyk
lose buvo plėtimosi laikotarpis. Buvo 
statoma daug didelių, daugiausia ketu
riais aukštais siuvyklų. Kaip tik tas 
siuvyklas pastatė, taip greit jose pradė
jo dirbti. Pasidarė didelis siuvėjų rei
kalavimas, ir buvo lengva gauti darbą, 
ypač jau mokančiam dirbti prie kriau
čių. Tais metais vien Hart, Schaeffner 
Marx pastatė 6 pastatus, kiekvienas 4 
aukštų, ir kiekviename aukšte dirbdavo 
po keletą šimtų darbininkų.

Dirbtuvių skaičius padidėjo, suver- 
buota buvo daug darbininkų, bet kriau
čių pramonė nepakilo ant tiek, kad bū
tų galėjusi suteikti darbo visiems dar
bininkams. Kriaučiai beveik visi dirbo 
nuo kavalkų, o darbo buvo mažai. Pas 
kriaučius Chicagoje pasireiškė krizė. 
Daugelis dirbtuvių dirbo 2-3 dienas sa
vaitėj. Daugelis kriaučių vaikštinėjo gat
vėmis.. slampinėjo po dirbtuves ieškoda
mi darbo.

Kai tik (birbi ninku atsiranda prie dirb
tuvės durį), icsKančių darbo, tas sukelia 
pas daručiai na. apetitą numušti darbi
ninkams uždarui. To dar neužtenka —• 
juos spaudžia ir su darbu. Jeigu norma
liu laiku tu gali išlyginti žiponą per va
landą laiko, tai darbams sumažėjus tu 
turi dirbti dubeltavą laiką. Egzaminie- 
rius tau lipa ant kulnų, ir tiek. Jeigu 
tu gražiai nudailinsi žiponą, jis vis tiek 
surašo jį kreida ir tu turi jį antru kartu 
perprosyti, ir tiek. Formanai panašiai 
elgėsi su visais darbininkais. Darbi
ninkas turi išbūti visą dieną dirbtuvėje, 
o uždirbti tik pusę tiek pinigų, kiek 
uždirbo paprastai normaliu laiku. Mes
ti darbo tu negali, nes, darbams suma
žėjus, kitur darbo negausi. Tai darbinin
kai taip ir vargsta — pyksta, nervinasi. 
Tarp darbininkų kyla nepasitenkinimas. 
Bręsta kovingumo, pasipriešinimo dva
sia. Tuo metu tarp kriaučių unijos ne
buvo, ir jie turėjo labai menką supratimą 
apie ją. Gyveno ant boso ir formano 
malonės. Darbininkų persekiojimas, prie
spauda ir išnaudojimas buvo ant kiekvie
no žingsnio. Darbininkai išsiskirstę, pa
sidalinę į daugelį tautų: žydai, bohemai 
(čekai), italai, lietuviai, vengrai, rusai, 
vokiečiai, lenkai ir t. t. Ir beveik visi 
buvo ateiviai, tik labai maža dalelė ga
lėjo susikalbėti angliškai. Visi kalbėjo 
skirtingomis kalbomis, mažai iš jų galėjo 
susikalbėti vienas su kitu.

Toks darbininkų tautiškas pasidalini
mas buvo naudingas darbdaviams. Au
gant kriaučių tarpe nepasitenkinimui, 
lietuviai preseriai, rodos, kovo mėnesy, 
1910 m., buvo sušaukę susirinkimą orga
nizavimui visų tautų preseriu į uniją. 
Susirinkimas įvyko North Side pusėje, 
apie Ashland ir North Avės. Tame susi
rinkime dalyvavo apie 50 asmenų. Su
šaukimui to organizatyvio susirinkimo 
daugiausia pasidarbavo lietuvis preseris 
Bonkevičius. Šiame susirinkime nedaly
vavo joks organizatorius arba kalbėto
jas nuo United Garment Workers unijos. 
Susirinko daugumoje lietuviai preseriai, 
nors buvo atsilankę žydų, rusų ir lenkų.

Tame susirinkime man pačiam teko 
kalbėti. Kalbėjau lietuvių ir rusų kalbo
mis. Aš neilgai kalbėjau, bet kalbėjau 
jautriai ir širdingai apie organizavimą-

LAISVĖ

Rašytojo Filipo Bonoskio pasirodymas 
per Tarybų Lietuvos televiziją

Atsakymai į apžvalgininko klausimus
K L. Mūsų žiūrovams la

bai įdomu išgirsti jūsų 
nuomonę apie mūsų šalį, 
nuomonę, kurią susidarėte 
per pastarąjį savo lianky- 
mąsi. Taip pat norėtume iš
girsti, kaip žiūrite į pasku
tinius įvykius Jungtinėse 
Valstijose?

At. Kiek galėdamas pa
sistengsiu atsakyti.

Kl. Kaip ilgai jūs sve- 
čiuojatės Lietuvoje?

At. Beveik tris mėne
sius. Bet Lietuvoje aš lan
kausi jau trečią kartą. Pir
mą sykį —1959 metais, ant
rąjį — 1960 metais, o dabar 
trečiąjį.

Kl. Kiek mes žinome, šį 
kartą lankydamasis jūs už- 

. sibrėžėte tikslą — surinkti 
medžiagos knygai. Juk 
taip? Ir kokio . pobūdžio 
knygą užmanėte?

At. Taip, būdamas rašy- 
! tojas, aš visada galvojau, 
kaip tat, ką pamatau, pa
naudoti vėliau kokiai savo 
rašomai knygai. Be to, ka
dangi mano tėvai buvo lie- 

| tuviai, — nors ir esu gimęs 
Jungtinėse Valstijose, — aš 
visada didžiai domėjausi 
savo tėvų šalimi ir norėjau 

I pats ją pamatyti. Dabar, ją 
išvydęs, noriu papasakoti 
kitiems—ypač kitiems ame
rikiečiams. — ką aš čia iš-

Antr., lapkričio (Nov.) 2, 1985

verktiniausios. Vidutiniškai 
negras gyveno 6—8 metais 
trumpiau, negu baltasis. < 
Kai kuriose šalies dalyse jis < 
negalėjo balsuoti. Dažnai
jis galėjo būti — ir faktiš
kai buvo — užpuolomas fi-i apie dabartinę Lietuvą! Ir je, kokią tik gali įsivaiz- . . .. . .

duoti. Pavyzdžiui, vargu ar'Ziskai, J18 aiškiai buvo dis- 
vienas amerikietis iš dešim- kriminuojamas, jis neturė- 
ties galėtų patikėti, kad po J° J°kių teisių, o ypač Pie- 
šios transliacijos aš laisvai kurias ^turėjo ^.a' 
vaikštinėsiu Lenino pro-, 
spektu ir niekas manęs ne-. 
trukdys — ar išvydęs ma
ne televizoriuje — net ne- 
spoksos per daug, nes žmo
nės čia mandagūs.

Kiek amerikiečių žino, 
pavyzdžiui, kad rugsėjo 
pirmąją šio miesto gatvės da visas pasaulis, ypač ko- 
buvo pilnos moksleivių, ku- ionialinis pasaulis, žengia į 
rie nešė gėles savo mokyto-. iaiSVę, kodėl negalėtų žerif- 
jams? Ar tad prieš šitokią įį įr Amerikos negras? 3 
blogybę pasaulis turi skelb
ti žūtbūtinį karą, koks ko
vojamas Vietname, naudo
jant napalmą ir dujas?

Matote, kaip gali būti 
svarbi—grįžtant prie anks
tesnio klausimo, — knyga 
apie Lietuvą, apie šiandieni
nę Lietuvą. Tiesa apie Lie- 

išrinktaš prezid e n t u ' tuvą taip pat yra tam tikru 
mastu tiesa ir apie Vietna
mą. Jei žmogus patiki viena 
tiesa, jis patiki ir kita.

Didelė ir vis didėjanti 
amerikiečių dalis neprita
ria karui Vietname, ir ypač 
studentinis Amerikos jau
nimas. Prieš penkiolika me
tų studentinis Amerikos 
jaunimas buvo vadinamas 

i “tyliąja karta”, kurią įbau
gino tylėti represijos ir ma- 
kartizmas. Šiandien to ne
bėra. Amerikos jaunimas 
šiandien nebetyli.

Kl. Mes visi baisieda- 
miesi skaitome apie negrų 
aukas Los Angelų mieste. 
Kaip jūs tai paaiškintumė
te?

At. Aš stebiuosi, kad to 
neatsitiko anksčiau. Aš ne
sistebiu, jeigu tat pasikar
tos bet kuriame Jungtinių 
Valstijų mieste.

kaip tik todėl, k ad čia pa
dėtis nebloga, ir tylima apie 
Lietuvą. Mano tikslas ir 
yra nutraukti šią tylą.

Kl. Apie ką jūs ketinate 
rašyti?

At. Apie paprastus gy
venimo faktus. Apie jokius 
stebuklus. — jeigu nelaiko
te stebuklu to fakto, kad 
gyvenimas čia toks norma
lus po tokio baisaus karo, 
po tokios daugybės tragedi
jų. Tai panašu j stebuklą. 
Jeigu tat stebuklas, tai pa
ti liaudis jį padarė, ir apie 
tai reikia papasakoti.

Kl. Mes lauksime jūsų 
knygos. Bet dabar grįžkime 
prie įvykių jūsų paties ša- 
lyje-

Ar galite mums paaiškin
ti, kas attitiko per pasta
ruosius rinkimus, kada bu- ■ 
vo
Džonsonas? Kaip tat įvy
ko? Ar jis geresnis, negu 
kad būtų buvęs Goldvote- 
ris?

At. Vietnamo karo at
žvilgiu — ne, jis ne geres
nis už Goldvoterį. Tam tik
ru požiūriu jis yra bloges
nis, nes Goldvoteris nebuvo 
demagogas, o Džonsonas 
toks yra. Džonsonas vis ( 
kalba apie “taiką ir taiką”, 
o švaistosi kardu; Goldvo
teris niekad nekalbėjo apie 
taiką, tik apie karą. Ir jis 
ir dabar mano, kad Džonso
nas dar nežengė pakanka
mai toli, ir iš kraštutinių 
dešiniųjų puses daro spau
dimą Džonsonui plėsti karą 
dar toliau — pavyzdžiui, 
užpulti Kiniją.

Kl. Kaip patys ameri
kiečiai žiūri į šį karą?

Priklauso nuo to,

sis, kad ir koks bemokslis, 
smurtiškas ir moraliai smu- 
kęs jis būtų.

Tai buvo savotiškas ame
rikietiškas nacizmas, tik su 
tuo skirtumu, kad jis truko 
šimtą metų, ir dar ir dabar 
tebetrunka. O šiandien, ka-

Įspūdžių apie Lietuvą 
knyga šiaip sukeltų susido
mėjimą ne didesnį, kaip ga
lima tikėtis iš eilinės kelio
nių įspūdžių knygos. Ta
čiau, padėtis nėra tokia pa
prasta. Pavyzdžiui, Ameri
koje nėra išleista nė vienos 
knygos anglų kalba apie 

I dabartinę Lietuvą (Dabar 
■ jau turime LLD išleistą
“Lithuania Past and Pre-1 
present”. — Redakcija), kokius amerikiečius turite Priežastis paprasta. Nors 
Yra tokių amerikiečių, ku- omeny. Goldvoterio pasekė-į 1865 metais negrų vergija 
rie žino daugiau, kas yra 
mėnulyje, negu apie tai, Džonsono pasekėjai, 
kas vyksta Lietuvos gyve- sutrikę ir sunerimę, mano, 
nime. | kad dabartiniai veiksmai

Ir tai ne atsitiktinis daly-: reikalingi “sulaikyti komu- 
kas. O, būkite tikri, jei čia (nistams”. 
padėtis būtų bloga, ameri- Į “Komunizmu“ jie laiko 
kiečiai turėtų keletą knygų kiekvieną blogybę pasauly-

jai nori platesnio karo. I buvo panaikinta, bet jie li- 
nors ko vergai. Šimtą metu neg-

Dviese prie Nemuno

si visų tautų preseriams į uniją. Mano 
agitacija organizuotis visiems preseriams 
į uniją buvo sutikta šiltai,.ir prisirašė 
prie United Garment Workers unjjps 
apie 20 preseriu. Tai buvo; padaryta pra
džia Chicagos kriaučių organizavimuisi 
į uniją. Tuo vardu buvo unija, kurios 
ofisas buvo New Yorke. Unijos prezi
dentas buvo Rickert. Tos unijos vadovai 
nesirūpino organizuoti kriaučius į uniją.

^(Bus daugiau), ..

ko vergai. Šimtą metų neg
rai vergavo beveik taip, 
tarsi būtų sukaustyti gran
dinėmis. Jų darbo atlygini
mas buvo žemiausias, jų 
sveikatos būklė blogiausia, 
jų gyvenimo sąlygos ap

Ir jis žengia. Jei jo pa- 
' vergėjai jį šaudo, kaip atsi
tiko Los Angelese, vadina
si, jis tikrai kovoja už lais
vę.

Bet, patikėkite manimi, 
tie šūviai, kurie girdėjosi 
visame pasaulyje, negali su
stabdyti kovos už laisvę 
Amerikoje, kaip jie negali 
sustabdyti pasipriešinimo 
Vietname.

Kl. O jeigu mes valan
dėlei nutoltame nuo rimtu 
dalykų prie lengvesnių?

At. Gerai. Šiandieninia
me pasaulyje pernelyg daug 
rimtų dalykų. Ką jūs nore*), 
tumėtė išgirsti, kas būtjjf 
ne taip rimta?

Kl. Na, pavyzdžiui, ar 
tiesa, kad prezidento Džon
sono duktė tapo katalike, 
nors pats prezidentas, man 
rodos, yra baptistas?

At. Taip, tai tiesa.
Ar jūs žinote, kad Ame

rikoje, ypač nuo tada, kai 
Kenedis tapo prezidentų,— 
o jis juk buvo katalikas,— 
tam tikri Amerikos turtuo
liai laiko esant prašmatnu 
tapti kataliku. Kuo jie tur
tingesni, tuo labiau juos vi
lioja Roma. Matyt, savo 
gyvenime pasigesdami dva
sinio prado, jie ieško jo 
įmantrioje katalikų bažny
čios liturgijoje ir absoliu-^ 
tizme. Ne taip seniai į ka
tolicizmą Amerikoje žiūrė
ta įtariai. Bet dabar katoli
cizmas madingas.

Kl. Ačiū jums. Mums tai

Džiaugsmą nešu
Kraujas gali užtrokšti,
Maitinamas sustingimu.
Vidudienių baltą puokštę
Kaip džiaugsmą širdy nešu.

O gatvių triukšmingos lūpos
Dalina saulių šimtus.
Chalatais žaliais susisupę,
Stypčioja liepos ratu.

Dienos prakaituotos rankos
Glosto skruostus, akis.
Mašinoms kažko neužtenka,
Jos visą dieną saulę taškys.

Ar gali kraujas užtrokšti 
Nuo triukšmo ir laimės lašų ? 
Vidudienių baltą puokštę 
Kaip džiaugsmą širdy nešu.

Rimgaudas Graibus

tėvynė
Pasipuošus kalvom ir pušaitėm
Tėviškė — gimtinė mana.
Virpa gluosniai upelių pašlaitėm 
Ir skambi vyturėlio daina.

Tėviškėle, manoji Tėvyne,
Tu kasdien vis gražesnė darais.
Bėga saulė per skaisčią žydrynę, 
Supas beržas žaliais pumpurais....

Pasipuošus kalvom ir pušaitėm
Tėviškė — gimtinė mana, 
Virpa gluosniai upelių pašlaitėm 
Ir skambi vyturėlio daina...

Janytė Kaladinskaitė.
VIII klasės mokinė

Ignalinos raj., Švedriškės 8-metė mokykla

dar nesuprantama, o taip 
pat daugelis kitų dalykų, 
kurie šiandien dedasi Ame
rikoje.

At. Aš taip pat visko ne
suprantu. Bet šioje šalyje 
aš gimiau ir kaip rašytojas 
turiu paskirti visą savo 
energiją kiek galint dau
giau suprasti Ameriką ir 
kalbėti apie tai ne tik užsie
niečiams, bet pirmiausia 
patiems amerikiečiams, ku
rie, galimas daiktas, su
pranta savo šalį už vis ma
žiausia.

Apie Arrteriką aš neklysda^ 
mas galiu pasakyti, kad p a* 
prasti jos žmonės nenori 
karo, kaip ir jūs. Rašyto
jai ir publicistai turi apie 
tai kalbėti, politiniai ir kul
tūriniai susitikimai turi tat 
aiškinti.

Norėčiau manyti, kad 
man gal nors dalinai pasi
seks pašalinti tą klaidingą 
supratimą, kuris slypi eili
nio amerikiečio sąmonėje 
apie socializmo pasaulį. Ma
nau, gal taip elgtųsi kiek
vienas kitas doras ameri
kietis, būdamas mano vie
toje. Jei man pavyks padėti 
geriau suprasti tiesą apie 
Lietuvą, aš būsiu patenkin-, 
tas . X*

Užrašė J. SubątavičiUs 
Vilnius, 1965. IX. 6.
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Lietuvos žurnalistas apie 
Kentucky valstiją

ninkams prieiti arčiau prie 
kasyklos ir išstatyti dau
giau kaip du pikietus po 
keturis darbininkus.

Su piketininkais
Tolokai nuo kasyklos, prie 

plento, iš kurio suka kelias 
į kasyklą, sutinkame ketu
ris piketininkus. Čia pat 
prie stulpo, apramstyto ak
menimis, pritvirtintas už
rašas, skelbiantis, jog šioje 
kasykloje su angliakasių 
sąjunga nesudaryta sutar
tis. Darbininkai pasakoja, 
kad streikas tęsiasi jau ant
rus metus. Streikininkų pa
dėtis labai sunki, tačiau jie 
pasiryžę tęsti kovą, kol bus 

(atnaujinta sutartis.
Nutariame pavažiuoti iki 

I pačios kasyklos, kaip sako- 
|ina, išklausyti antrosios pu- 
'sės. Piketininkai juokiasi, 
sako, kad niekas mūsų nė 
iš tolo neprisileis, nekalbės 
su mumis. Mes patys irgi 
taip pat manome, betgi ryž
tamės pamėginti—o gal pa
vyks.

Prie kelio, vedančio iš 
plento pakalnėn kasyklos 
link, iškabintas kompanijos 
skelbimas, kad čia—privati
nė nuosavybė ir draudžia
ma Įžengti bet kam, kas ne
gyvena kasyklos gyvenvie
tėje ar nedirba kompanijos 
žinioje. Bet mes nesustoja
me ir leidžiamės vingiuotu 
keliu žemyn.

“Antroji pusė”
: Kasyklos valdybos patal
pose sutinkame buhalteri

tukstan- 
priklau-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

—Prieš penkerius metus 
Hazardo apylinkėse veikė 
30 stambių kasyklų. Jose 
dirbo apie penkis 
čius darbininkų,
sančių Jungtinei angliaka
sių unijai. Betgi veikusios 
čia anglies kompanijos, ne- 
atlaikydamos naftos pramo
nės konkurencijos, smuko. 
Visos kasyklos, išskyrus vie
ną, užsidarė. Tiesa, kiek 
pagausėjo smulkių kasyklų, 
kuriose dirba po kelias de
šimtis darbininkų, bet jie 
uždirba kelis kartus mažiau, 
tegu gaudavo, dirbdami 
stambiose kasyklose, kurio
se buvo sudaryti kontraktai 
su Jungtine angliakasių uni
ja.

Darbininkų judėjimas
Didėjant nedarbui, prieš 

keletą metų Hazarde ir jo 
apylinkėse buvo sustiprėjęs 
darbininkų judėjimas. Ry
šium su tuo, kaip mums pa
pasakojo vietos laikraščio 
“Hazard Herald” redakto
rius Gernis Hermanas, 
spaudoje buvo imta rašyti, 
kad, girdi, “komunizmas at
eina į kalnus.” Reakcija 
griebėsi represijų, kai kurie 
Aktyvesni darbininkų judė- 
įhho dalyviai buvo suimti. 
Jų tarpe buvo ir Gibsonas. 
Jam prikišo kaltinimą ta
riamu dalyvavimu sąmoks
le, norint susprogdinti ge
ležinkelio tiltą prie Hazar
do. Žinoma, tai buvo prasi
manymas.

Šiuo metu komitetas ple
čia kampaniją prieš anglies 
kasimą atviru būdu. Čia 
daugelyje vietų anglis yra 
netoli žemės paviršiaus. 
Anglies kompanijos, norėda
mos gauti didesnius pelnus, 
nuvaro žmones nuo jų že
mės sklypelių, po to buldo
zeriais nuima sluoksnį ir ka
sa anglį atviru būdu. Nuo 
to nukenčia ir gamta ir žmo
nes, kurie turi apleisti savo 
gyvenamas vietas. Komite
tas taip pat renka aukas ir 
dalija maisto produktus, 
drabužius, teikia kitą para
mą tiems, kuriems ji labai 
reikalinga.

—Iš viso, daugelio žmonių 
padėtis čia labai sunki, — 
sako Gibsonas. — Mes no
rime, kad šiame rajone bū
tų pastatytos pramonės vadovybę, 
įmonės, kad žmonės galėtų 
gauti darbo ir pakenčiamai 
gyventi.

Šiuo metu Hazardo apy-j 
linkėję veikia tik viena stam-: •
bi kasykla. Tai Mėlynojo Paskyrė $50,000,000 pageri- 
deimanto anglies kompani- nimui parkų, 
jos kasykla Nr. 1, esanti^ 
Lezervude. Kompanija bu
vo sudaranti su Jungtine 
angliakasyklų unija kon- 
fjįaktą, pagal kurį darbinin
kams buvo mokamas gana 
neblogas atlyginimas, užtik
rinęs jiems visiškai paken
čiamą gyvenimą. 1964 m. 
pradžioje kompanija nu
traukė kontraktą. Darbi
ninkams sustreikavus, ka
sykla septynis mėnesius bu
vo uždaryta, o po to kom
panija paėmė į darbą kitus 
—streiklaužius, kurie suti
ko su jos pateiktomis są
lygomis. Streiklaužius teko 
gabenti pro piketus į darbą 
ir iš darbo su policijos ap
sauga. Kartą įvyko susidū
rimas, kurio metu vienas 
streiklaužys buvo užmuštas.

- Kompanija pasistengė su-
r. s t i kaltę streikuojan

tiems darbininkams. Po to 
teismas uždraudė streiki-

St. Petersburg, Fla.
Iš gražios pramogos
Pažangiečiai neužmiršta 

savo gerų mirusių draugų, 
kurie pasižymėjo apšvietos jau buvo minėta, kad LLD 
rėmimo reikalais. Spalio 23 75 kuopa nutarė pasveikinti 
d. gausiai svečių ir vietos LLD su 50 metų kultūrinės 
žmonių susirinko išklausyti veiklos sukaktimi ir palin- 
ryškios programėlės prisi- keti toliau veikti ir plėsti 
minimui draugų Antano ir kultūrinį darbą. 
Marcelės Gailiūnų. 1

Dainomis ir vertingomis 
kalbomis lietuviškai ir ang
liškai buvo nušviestas Gailiū
nų nueitas gyvenimo kelias. 
Dainos mylėtojų grupė va
dovybėje Adelės Pakalniš
kienės liūdnai sudainavo 
“Ko liūdi, berželi’’... Dai
nininkai susirikiavę į eilę 
tartum sargyboje stovėjo, 
kai buvo prabilta apie mi
rusiųjų draugų praeitį.

1 Po liūdnesnės valandėlės 
dainininkai užtraukė links-1 
mas daineles, kurios žavin
gai, gražiai skambėjo. Pas
kutines dvi sudainavo visa 
publika.

Nemenkai atvyko svečių 
iš arti ir toli. Iš Tampa

MIAMI, FLA.
Sveikinimai LLD 50-metinei 

sukakčiai
LLD organe “Laisvėje”

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

da-

kuris apdovanoja mus dar 
šiltais iš Lietuvos laikraš
čiais ir žurnalais. Ir tik 
prisiminus LLD 50 metų 
kultūrinės veiklos sukakties 

miesto Jonas Ketčius ir Ma- į iubiliejų, Jonas pagyvėja, 
rijona Prakevičienė. Petras' /onas a^aAte 
ir Stasė Ruliai iš Newport. ^.es 
Richey. Draugų Smūdinų sū
nus Stasys iš Bridgewater,

Dabartiniai keliai 
Tarybų Lietuvoje

Lygūs, kieti, gražūs 
bar Lietuvoje keliai. Dar
prieš kelioliką metų Lietu
voje buvo maža plentų, bet 
ir tie buvo duobėti, išdau
žyti. Daugumas vieškelių, 

I vieškeliukų, buvo duobėtos 
x. v. -v . 'klampynės, per kurias vos 

Fas,m.e 1U n?x Pa’ išklampodavo arkliai.brėžti, kad ir pavieniai na
riai sveikina savo brangią 
organizaciją, kurioje jie ka
daise buvo veikėjais ir or
ganizatoriais. Ypač Mia- 
myje, kur veikia socialinis 
klubas, kur vyksta sueigos 
kas sekmadienis ir dažnai 
šiokiomis dienomis, mes tu-'Kalnai prakasti ir pro juos 
rime visas progas susieiti,1 padaryti tiesūs, lygūs ke- 
pasikalbėti, pasitarti kultu- liai. Slėniai užlyginti. Pel- 
rinės organizacijos reika- kės nusausintos.
lais* t. , Važiuodamas per

. čia mes sutmkame ge-'vos provinciją> .... „
riausią kultūrinių darbų ĮauĮ<us matai javų laukus 
mecenatą Joną Smalenską, ( nebematyti), matai Iriwic <indnv!J nm q mnc rhr . 1 . c . . C . .

Dabar jau dauguma ke
lių yra lygūs, asfaltuoti 
plentai. Kur buvo vieške
liai, ten dabar asfaltuoti 
plentai. Buvę vieškeliukai 
ir šunkeliai, keliukai yra 
nužvyruoti, k ieti, lygūs.

Lietu
vos provinciją, kaimus ir

kaimus, elektra apšviestus. 
Per laukus eina elektros 
stulpų linijos, kurios labai 
pagražina Lietuvą. Klam
pynės ir pusnys, kurios

niam LLD pasveikinimui.— 
Tai tik po vieną dolerį už

Mass. Jonas ir Mikasė Ru- j kiekvienenus draugijos gy
liai iš Rockford, Ill. Šie pa-! 
siruošė šiame mieste apsi-! 
gvventi. Robertas ir Elma 
Brewers iš Stratford, Conn. 
Pastarieji, kaip žmonės pa
sakoja, jau perkasi gyveni
mui namą. Atrodo, jog St. 
Petersburgo kolonija auga 
ir augs. Šį rudenį į pramo
gą daug svečių atvyko, ne- 
noilgo ' sulauksime daugiau 
ir daugiau. <^> I

los valdytojas ką tik nusi
leidęs į kasyklą ir su juo 
nesą galima susirišti tele
fonu. Pats gi jis nerodo jo
kio noro kalbėtis su mumis.,

Nutariame palaukti ka
syklos valdytojo. Dairomės 
aplinkui. Čia pat įrengta ( 
didelė kompanijos parduo
tuvė. Prie įėjimo į ją susė
dę ant žemės valgo penki 
angliakasiai - streiklaužiai, | 
arba, kaip juos čia vadina, | 
skebai. Visi tylūs, nelinksmi,: rgjo bfltį Nikodemui John. 
tarytum žemę pardavę Olsoįui Rita klaįda Jonag 
aplink vaikščioja rorestas, 
apsirengęs angliakasio dra
bužiais. Forestas kategoriš
kai atsisako kalbėtis su mu
mis apie kasyklą, siūlyda
mas kreiptis visais klausi
mais tiesiogiai į kompaijos

[ vavimo metus, — Jonas pra- 
i tarė.

Žinome, kad ne visi tiek 
išgali, kiek Jonas Smalens- 
kas. Bet ir mažesnės LLD- 
iai, jos organui “Laisvei” 
dovanėlės labai reikalingos, 
štai pavieniai nariai ir geri 
draugijos prieteliai, kurie. T . , 
sveikina LLD su dovano-^abalf Lavoje 
mis: I

Po $5.00 — S. Jurevičiai, 
'A. M. Valilioniai, V. Bovi-

Iš ilgoku atostogų Ro- nas, c. N. Tamošiūnai. Po j 
Chester, N. Y., grįžo mieli $2.00 — J. M. Koch ir J.! 
draugai Siurvilai.

St. Petersburg, Fla
Atitaisymas

“Laisvės” Nr. 83 pažymė
ta, kad trims draugams su
puolė gimtadieniai; naujam 

; nariui Wm. Stakėnui, o tu-i
• 1 —• i • Tk T • 1 1 • TT 1

Šimėnas švenčia 88 m., tu-1 
rėjo būti aštuoniasdešimtąjį 
gimtadienį.

UPHOLSTERER
Steady. Custom Shop, C. C.

Apply 
AUTHENTIC 

FURNITURE COMPANY
2109 Lombard St. LO. 3-5669

87-88)

BAKER
For bench and oven work 
in high class Retail Shop.

5 day week. Write or call
Mary ella pastries

3025 French Street, Erie, Pa.
(87-88)

OPERATORS
Good opp. 

Inquire between

MACHINE
For production work.
Steady work.

9 A. M. & 5 P. M.
UNITED RING & SEAL CORP.

369 Warren Ave., Stirling, N. J.
87-89)

REAL ESTATE
HOUSE FOR SALE

Lovely 6 room house, fully air- 
conditioned. Oak Lane vicinity, 
opposite Park. Contains many 

unusual features. F.H.A. approves.
LI. 8-1027

(87-91)

MALE and FEMALE

MEN & WOMENXV • X */ Z |

anksčiau būdavo keliuose, Full or part time openings in local 
kurios trukdydavo susisie
kimą, dabar yra likusios tik 
prisiminimuose. A n ksčiau 
vieškeliuose, vieškeliukuose 
automašinos gerai važinėti

; galėjo tik vasarą, o dabar 
' automašinos, mot ociklai, į 
dviračiai važinėja per visus 
metus. Nebėra keli u o s e i 
klampynių, nebebūna puš
niu. kurios trukdytų susi-

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)

Labai patogu ir malonu 
‘ ; važinėti 

| kietais, lygiais, asfaltuotais 
keliais. Į

Valeika Povilas,

WANTED AT ONCE 
Experienced Power Shear 

Operators
And welding maintenance Men 

(Trouble shooting on spot 
(Welding Machines)

Also
Power Brake Operator#
& Power Press & Brake

Set-Up Men
Exp. Sheet Metal Layout Men 
HILLSIDE METAL PRODUCTS 

INC.
300 Passaic St., Newark. N. J.

(85-87)

SHEETROCK HANGERS 
AND FINISHERS

Work available
Philadelphia & Jersey areas. 

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

(80-87)
.............................................................................................................Kį. '■ ■ ■■ *........

SUPERINTENDENT 
Married, to tękę fuh 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)

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year

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

David Reid (N. ¥.). 212 WI. 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
Moldmęking experience preferred.

WYLIE & GREEN
2544 Fairhill Ave.

Glenside, Pa.
(85-88)

(Bus daugiau)

New Yorkas. — Miestas

LLD 45 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 d., 11 
vai. Po Pasirinkimo bus iš
duoti pietūs. Nariai susi
rinkite su naudingais orga
nizacijai sumanymais. Kvie
čiami pasiklausyti svarsty-

j Swort. Po $LOO—A. Paukš
tienė. B. White, Ig Urbonas, 
A. Bečienė, A. Navarenskas, 
J. Šukaitis, K. Aleksvnas, J. 
Paukštaitis. R. Chulada, S. 
Grublinas, J. M. Krupp, S. 
Zavis, A. P. Gabrėnas, G. 
Danis. O. Šimkus, Mary 
Clee, E. Žekonienė, J. Bal-! 
čiūnas. E. G. Mikitai ir V. 
J. Stankai.

i Gal mes dar nepasivijome 
su sveikinimais -sanpetrie- 

, čiu, bet nuo pavienių bus 
$94.00. Kuopa prisideda su

i $50,— tai visgi geriau vė
liau, negu nieko. Mūsų j 
pavieniai, kurių šiame są- j 
rase nėra, dar gali prisidėti 
prie šių sveikinimų mūsų, 
kultūrinei LLD. j

V. Bovinas

Bridgeport, Conn.
Per 20 dienų fašistiniai 

elemental du kartus bombo
mis atakavo žydų sinagogą. 
Pasirodo, kad jie buvo įsi- 
gavę į vidų, nes ten išpjaus
tė svastikos ženklą.

Į miesto valdininkus kan
didatus statė trys partijos: 
Demokratų, Respubli k o n ų 
ir Socialistų. Demokratai 
dabar valdo miestą, o Soci
alistų majoras pirmiau bu
vo per 20 metų.

SAKO, KAD GAUNA Iš 
ERDVIŲ SIGNALUS

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos astronomas Večeslavas! 
Slišas sako, kad TSRS prie
taisas “Žondas-2”, kuris į

Vikutis

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

Bertha Adams
Mirė Lapkričio-November 2 d., 1964 m.; 9 vai. ryte.

Ji paliko dideliame 
liūdesyje motiną Kon- 

Jįf ik stanciją, seseris Jen- 
nie ir Lucy Durbin> 
brolius Albertą ir 
George, brolienes ir 

W vaikus. Dėdienes ir dė-
jMlir des Joną ir Mary Bu-

sev^^us’ ir Bali 
černauskus.
' Ilsėkis amžinai, mū- 
sų brangioji, River
side pakrantėje, o mes 

tavo kapą visada lankysime, kol gyvi būsime.
Rože ir Balys černauskai 

Rochester, N. Y.

Santa Monica, Calif. —
Tarp studentu yra taip di
delis priešingumas karui' erdves paleistas 1964 m. 
Vietname, kad, kai kurie lapkričio 13 dieną, užrekor- 
kalba už organiz avimą davo apie šimtą iš erdvių 
amerikiečių brigados, kuri ( radijo signalų.

Sako, kad tie signalai yra 
, negu Žemėje 

žmonės pasigamina.

padėtų vietnamiečiams ka-1 P 
riauti prieš JAV interven- galingesni, 
ei jos jėgas.

NASHUA, N. H.

Liūdna Dvejų Metų Sukaktis

PETRO GAIDŽIO
Lapkričio 2 d., 1963 m., išsiskyrė iš gyvųjų 

tarpo, palikdamas savo mylimą žmoną Rožę ir 
sūnų Petrą Gaidį ir šeimą.

Mes prisimename šią liūdną sukaktį, tarda
mi : lai būna tau, mūsų mylimas, amžina ramybė.

Rože Gaidiene, žmona
Petras ir Mary Gaidis 
sūnus, jo žmona ir anūkai

Cleveland, Ohio
LLD 22 ir 190 kuopų 

narių dėmesiui
Kadangi abi kuopos savo 

susirinkimuose yra nutaru
sios vienytis, tai LLD 15-os 
Apskrities komitetas nutarė 
šaukti dviejų kuopų narių 
ir valdybų bendrą susirinki
mą, kuris įvyks lapkričio 7 
d. 10 vai. ryto, LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., Lakewood, Ohio.

į šiame susirinkime kuopų 
i nariai galės išsirinkti nau
ją valdybą, komitetus ir t. 
t., sėkmaingai pradėti toli
mesnį veikimą, taipgi pada
ryti planus dėl šaunaus ban
keto. Kviečiame visus da
lyvauti.

Po susirinkimo įvyks vai
šės.

MECHANICS 
AUTOMOTIVE

Immediate Openings 

Experienced; work will involve 
repairs, replacements and tune-ups.

Positions arę 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)

FOR RENT
Apartment for Rent

Lovely 2nd floor Duplex, located in 
West Oflk Lape. Four rooms and 
bąth. >75 per month. Separate 
utilities.

Call WA. 7-0348
(85-87)

HOUSEKEEPER
3 youngsters in an ,apt. 5% days 
a week. Must, be dependable, with 
recent excellent refs. Sitting in on 
Wed. nite and every other week-end.

Salary open. TR. 8-7636.
(87-91)

LLD 15 Apskr.
Komiteto sekretorius

J. Petraus

LDS 55-os kuopos banke
tas įvyks lapkričio 13 dieną 
LDS Klubo svetainėj, 9305 
St. Clair Ave.

Pradžia 5 vai. vakaro. Vė
liau bus muzika šokiams. 
Rengimo komisija prašo vi
sus kuopos narius atsilan
kyti ir paremti savo orga
nizaciją. Komisija

Dabar gera proga užsi-' 
prenumeruoti laikraš č i u s, 
kurie duoda pilnas žinias 
apie Lietuvą, — "Laisvę” ir 
“Vilnį.” Jie duoda ir vie
tines žinias. J. P. '

San Francisco, Catif. — 
California universiteto stu
dentai organizuoją masines 
demonstracias prie Oak- 
lapdo kareivinių. Jos įvyks 
lapkričio 20 dieną.

MECHANIC
Heavy duty equipment installer for 
leading Truck equipment supplier.

Excellent working conditions.
Call MT. Lloyd. CU. 9-55Q9.

(87-91)

Help Wanted-Female

HOUSEKEEPER
Refined, permanent position.

Congenial family.
Live in, eatable with young children. ’

Paid vacation after year, 
• MŪ. 7-1851

(86-87)

HOUSEKEEPER—COOK 
European trained. Live in. 

Permanent position, Pvt. quqrter. 
TV, paid vacation. S. S. Good 

salary. TU. 6-3211.
(87-88)

OPERATORS

Exp., feed off the Arm Operators 

on ladies’ sportswear. Steaify 
w.ork, all benefits. Apply 1411 N. 

5th St., 7th fl(k>r. PO. 5-4515.
(87-88)

HOUSEKEEPER—COOK
Experienced. 2 in family.

* . s
Sleep in,, own. room and bath, TV. 
Thųrs. gnd jęltemąte Sunday off, 
' m - Best references required, 

7 ^,7-319;'
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KRISLAI [ Aplankiau Stasį ir Oną
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Daleiskime, kad taip atsitin
ka, kad Jungtinės Valstijos ir 
T a r y b ų Sąjunga dalį tokių 
ginklų sunaikinta, 
šalintų branduolinio karo 
vojų ?

Nepašalintų todėl, kad 
dvi šalys jau turi tiek tų gink-! 
lų, jog, paleidus juos darban, į 
jų užtektų sunaikinimui :......
nijos kelis kartus.

Titanius

Ar tas

nepašalintu.

Reikalavo, ko negalima
Viena moteriškė turėjo, 

labai gerą karvę, kuri jai 
visada duodavo daug, net 
perdaug pieno. Bet ji nepa
sitenkino karvės gerumu, 
nebuvo dėkinga gera j a i 
karvei, o reikalavo, kad 
karvė duotų jai dar ir mė
sos, ir odos dar gyva būda
ma. Ji ėmė pjaustyti iš kar
vės mėsos gabaliukus ir 
lupti odą.

Karvė kentėjo, nesiprie
šino, nekovojo. Ji ištino, 
apsirgo, gulėjo ir nebedavė 
pieno. Moteriškė manė, kad 
karvė užpyko, streikuoja, 
sabotuoja, yra nusistačius 
neduoti pieno, neatsistofi. 
Todėl mušė karvę medine 
lazda, bet karvė neatsikėlė 
Keikdamasi moteriškė mu
šė ir mušė karvę, kol karvė 
pastipo.

Moterškė manė, kad kar
vė nenorėjo gyventi ir to
dėl iš keršto, tyčia pasti
po. Ji nusipirko kitą karvę, 
iš kurios reikalavo pieno, 
mėsos ir odos. Bet kada 
ėmė piaustyti iš karvės mė
są, tada ši karvė šoktelėjo 
ir dūrė jai ragais pilvan. 
Moterškė išvirtus gulėjo, 
vaitojo, stenėjo taip, kaip 
toji karvė, kuri pastipo dėl 
mėsos ir odos piaustymo. 
Vaitojo ir sake: “Aš dar 
esu jauna, per anksti mir
siu, daug kenčiu, bet aš 
ti esu kalta. Aš reikalavau 
to, ko negalima.”

Valeika Povilas, J.

Brooklyn, N. Y.
VIEŠA PADĖKA

Staiga mirus mūsų myli
mai sesutei ir švogerkai 
Viktorijai Zmitraitei (Mi
lerienei), norim išreikšti 
padėką visiems už suteiki- 

i. mą jai paskutinio patarna
vimo ir mums užuojautos 
mūsų liūdesio valandoje.

Širdingai dėkojame “Lais
vės” redaktoriams d. Miza- 
rai už aprašymą ir d. Bim
bai už : 
mą kalbos prie kar: 
meninėj. Taipgi ir Moterų 
klubo pirmininkei Mizarie- 
nei už atsisveikinimo kalba 
prie karsto.

Labai dėkui Aido chorui 
už taip draugišką patarna
vimą, už gėles ir užuojau
tą per spaudą ir už sugiedo- 
jimą atsisveikinimo liūdnų 
dainų. Ačiū choro mokyto
jai M. Stensler ir N. Buk- 
nienei už širdingai jautrias 
eiles prie seselės karsto.

Dėkojame d. Sasnai, ku- 
atvyko į Binghamtoną

Petras
Queenskuriuos prieš?Praėjusio penktadienio 

vakarą aplankiau draugus 
Stasį ir Oną Titanius. Kaip 

[“Laisvėje” jau buvo rašyta, 
I jie abu serga — Stasys jau 
i ilgą laiką, o žmona neseniai 
‘ buvo operuota ir dabar gy- 

žmo-'dosi namie.
Stasį radau sofoje sėdintį, 

j paltu apsivilkusį ir kairiąją

pa- 
pa-

tos

' Už kuriuos pasiūlymus! Iš diskusijų apie
i balsuot už, o už rinkimus

Praėjusį šeštadienį “Lais- 
i vės” salėje, Ozone Parke,

Lapkričio 2 d., antradie- Į įvyko mitingas, kuriame bu- 
nį, NewYorko piliečiai rink- vo svarstyta, už ką balsuoti 
sime miesto viršininkus, municipaliniuose rinkimuo- 
Aišku, kad kai šitie žodžiai [ se lapkričio 2 d.

žmona

Tarp lietuvių
Anksčiau buvo pranešta, 

kad woodhavenietis 
Kapiskas randasi 
General Hospital.

Penktadienį jo
Nelė Kapiskienė paskambi
no raštinėn ir pranešė, kad

. dabar Petras perkeltas į ki- 
Pasieks šio miesto lietuvius! R Mizara padarė įvadą, o I tą ligoninę — Veterans 

. piliečius, jie jau bus galuti- į (]iskusaVo kiti mitin-1 Hospital, Ft. Hamilton, Po-

•mi V P 1, % v 1 _ I ranką pirštine apsimovusį, 
Viceprezidentas I S1 Oną—lovoje gulinčią.

Titanienė atrodo nesublo- 
gusi, tik greitai pavargs- 
tanti ir blogai pajuntanti, 

Edward Kennedy iš Massachu- kai kiek pavaikšto.
setts, tik sugrįžęs iš Vietnamo, 
sako, kad šiam karui jokio ga
lo dar nesimato, kad jis gali 
būti labai labai ilgas karas!

Tą pačią dieną ; 
namo karą prabilo du 
amerikiečiai.
Humphrey džiaugiasi, kad tas | 
“purvinas karas’’ jau pakrypo 
mūsų pusėn ir kad jį jau lai
mėsime. Tuo tarpu senatorius

Stasys, kaip visada, labai 
i kalbus, bet greitai pavargs

ta, — kvapo ptritr ū k s t a. 
Tai kuriuo mes dabar turi-| Skundžiasi kojų sutinimu, 

me tikėti ?
Anais metais kažin

j Sako, daktaras vos spėja 
koks Į vandenį iš kojų pašalinti,' 

Prancūzijos kunigas, išsigan- jos tuoj ir vėl prisipildo.
Odą tempia, skauda. Tai, 
ot, girdi, dabar nė neban-

1 dau gydytojo priemonėmis 
vandenį šalinti. Žmona pa- 

kad vienos kojos j r-

dęs komunistų įtakos darbi
ninkuose, pats nuėjo dirbti į 
fabriką ir ragino kitus kimi-1 
gus tapti darbininkais. t... , 
(Ii, tiktai su darbininkais (Irau-. 
gaudami ir dirbdami mes juos stebėjo 
suprasime ir laimėsime atgal , OfĮa net trūkusi. Gulėti, mie 
bažnyčiai.

Tuoj atsirado ir daugiau ku-1 
nigų darbininkų. Susirūpino, [ 
išsigando aukštoji katalikų 
bažnyčios dvasininkija. [

Argi galima, k a d kunigas duktė gali gyventi pas juos 
ir viskame patarnauti.

Gaila gerų žmonių. Jei 
I linkėjimai gelbėtų!..

Kaip norime matyti juos 
vėl sveikus! S V

nai apsisprendę, u z kuliuos g0 cĮa]yViai Bendra nuomo- ly St., Brooklyne.
kandidatus jie balsuos. | n- ney)UV0 pasiekta, už ką Į Lankymo valandos kas-

Bet reikia žinoti, kad bal- į balsuoti: vieni pasisakė užidien nuo 2 iki 4. Petras ran-
■ dasi kambaryje 14E. Jis ve
teranų ligoninėj jau dvi sa-

aprašymą ir pasaky- [ suojant už kandidatus, bus i Lindsay, kiti už Beame, o'
•sto šer-! proga pasisakyti ir už visą'dar buvo ir tokių, kurie sa-

pasįūlymu dėl miesto kė, kad geriau savo balsus vaitės, ir dar nežino kada

i oria nei uukusi. uuien, m e-1 anį papinių pasakyti kalbą, 
| goti negalįs, nebent kai ka-i atsiveikinant su Viktorija.

zL-» r* si sx rl n h i i r« t* za t »i c’ *'da sėdėdamas snusteriąs.
Ligoniai laimingi nors 

! tuo, kad draugės Titanienės

nusileistų iki darbininko? Ar
gi galima, kad kunigas duoną I 
pelnytų ne religiniais monais,! 
o savo rankų darbu?

Tai pažeminimas ir įžeidi
mas kunigystės stono!

Be to, pasirodė ir kitas pa- Į 
vojus. Kai kurie netaip jau
ni užkietėję kunigai ėmė ir 
nuėjo su komunistais į bend
rą frontą prieš išnaudotojus. 
Vietoje komunistus atversti 
prie “dvasios šventos,’’ tai ko
munistai užkrėtė juos 
idėjomis!

Rezultatas: griežtas bažny- tapo sudegintas praėjusį 
čios įsakymas tiems kunigams: trečiadienį Huntingtone mi-

Palaidotas-sudegintas 
Alekas Gaškauskas
Praėjusį šeštadienį, tuoj 

savo j po po 12 valandos dieną,
Freshpond Kremato r i u m e

Eikite laukan iš dirbtuvių, ar
ba iš kunigystės!

Bet šiomis dienomis praneš- ■ palydovai pakviesti į White 
ta, kad tas bandymas bus at-, jjorse taverna Jamaica gat-

- - - - - jveje. Gražiai pavaisintas
apie 30 palydovų būrys.

Sūnui ir marčiai Gaškaus- 
: kams pareiškėme užuojautą 
I ir laimingos ateities.

Žinias apie velionį rinko 
Nelaukta, nekviesta mir- huntingtonietė draugė Pet

tis išplėšė iš mūsų Zigmą raitienė, ir šį tą apie jo gy- 
Kavaliūną — vyrą ir tėvą, i genimą parašys ji arba drg. 
Ši nelaimė skaudžiai mus 
pritrenkė. Jau kuris laikas 
kai jis mirė, o mes vis dar 
neatsipeikėjame nuo smū
gio.

Tebematome mes jį gu
lintį tarsi gėlyne, o ne šer
meninėje. Tokia gausa gėlių

ręs Alekas Gaškauskas.
Sūnaus ir marčios vardu 

palydovai pakviesti į White
naujintas paties
Pauliaus VI palaiminimu.

žiūrėsime, kas iš naujo ban
dymo išeis.

Nuoširdi padėka

F. Klastonas.

KEISTI J. VALSTIJŲ 
LAIVŲ UNIJISTAI

New Yorkas. — National 
Maritime unijos viršininkai 
painformavo Jun g t i n i ų

buvo, kad jis skendėjo jose, yalstiju valdžią, kad anglų 
cL. ! * - “T 

Mums pareikšta užuojau- man
td žodžiu, laiškučiais, span- pavėlavo išplaukti 
doje ar kuriuo kitu bu- Vietnamą 

.... 1 ir kroviniais
unijistai būtų priešingi ka-1 
rui, bet todėl, kad JAV nu
samdė anglų laivus, vietoje 
ginklus siuntusios JAV lai
vais.

du laivai “London Crafts-
” ir “Elys Harbour”

eilę pasiūlymų
gerovės. Jų yra keletas. Pa
tariame balsuoti sekamai:

Proposition No. 1—už
Proposition No. 2—už
Proposition No. 3—už
Question No 1—už
Amendment No. 1—už
Amendment No. 2—prieš i plls> Susirinkusieji
Amendment No 3—prieš 1 - -
Amendment No. —prieš
Amendment No. 5—be pa

tarimo

paduoti už Socialistų Dar
bo partijos kandidatus.

Beje, pirmininkas A. Bim- 
i ba, atidaręs mitingą, prane- 
I še liūdną žinią: Vilniuje mi- 
’ re įžymus Lietuvos rašyto
jas - nu b1 icistas Jonas Šim- 

i mirusįjį 
pagerbė atsistojimu.

J. Grybas pademonstravo 
neilgą, bet įdomų filmą iš

galės grįžti į namus.
Linkime Petrui sėkmės 

ir greitai grįžti į namus su
stiprėjus sveikatai.

du, atskirų asmenų 
grupių, pasirodė labai gau
si. Mes nepamiršime jūsų 
visų už visokeriopai suteik
tą užuojautą. Dėkingai pri
simename A. Bimbos prie 
karsto pasakytą kalbą, ver
tiname “Laisvės suteiktą 
patarnavimą.

Labai atsiprašome visų, 
kad mes neparašėme padė
kos greičiau jums, mielieji. 
Manome, kad jūs suprasite 
mūsų padėtį. Gaila, kad 
šiuo tarpu neturime tiek 
jėgų parašyti kiekvienam 
atskirai padėkos žodį. Pra
šome visus priimti vieną 
bendrą padėką per spaudą.

Žmona Marta ir 
sūnus Albertas

su militariniais 
ne todėl, kad

NEW YORKO TARYBA 
Už KARĄ

New Yorkas. — Miesto 
tarybos nariai 28 balsais 
prieš 2 užgyrė JAV karą 
Vietname. Kartu nutarė, 
kad Veteranų dienos, lap
kričio 11, paradas būtų su
jungtas su užgynimu karo.

Ačiū Onai Wellus už pa-| 
sakymą kalbos prie karsto1 
Binghamtone ir už parašy- j 
mus j spaudą.

Mūsų padėka eina sekan-1 
i tiems draugams, kurie nešė 
grabą, jais yra: A. Žolynas, 
A. Pagiegala, J. Uogentas, ’ 
J. Strolis, P. Mačiukas ir! 
P. Mainionis.

Dėkojame J. Vaicekaus 
kui už nuvežimą gėlių vai 
nikų į kapines, K. Staniu 
liui už patarnavimą prie! 
pietų, po šermenų, J. ir N.i 
Stroliam už nuvežimą i šer
meninę ir atgal per dvi 
dienas, S. Česteriui irgi už 
važinėjimą mūs su mūsų 
reikalais, U. Šimoliūnienei 
už nakvynę, J. Navalinskie- 
nei, E. Čekanauskienei, M. 
Sadauskienei, kurios surin
ko užuojautas dėl gėlių ir 
per spaudą.

Dėkui visiems už gėles, 
bet vardų visų negalima su
minėti, nes perdaug užimtų 
vietos laikraštyje.

Taipgi mūsų nuoširdi pa
dėka visiems už užuojau
tos laiškelius.

Esame dėkingi visiems, 
kurie taip skaitlingai atsi
lankė į šermeninę ir į ka
pines, suteikdami paskutinį 
atsisveikinimą mūsų bran
giai sesutei.

Dėkui “Vilnies” redakto- 
; riui d. V. Andruliui ir d. 
Andrulienei už aprašymą 
apie Viktorijos staigią mir
ti, i

Jei kurių vardus pralei
dome, atsiprašom, baisiai 
sunku yra mintis sukon
centruoti šioj liūdesio va
landoj.

Sesuo. Bronė ir švogeris
Valteris Keršuliai

PRANEŠIMAI

New Yorkas. — Ameri
can Tobacco Co. viršininkai 
sako, kad 1965 metais ame
rikiečiai dar daugiau rūko 
cigaretes ir papirosus.

New Yorkas. — General 
Motors Corp, per trečią 
bertainį 1965 metų turėjo 
$264,000,000 gryno pelno.

Viena. — Čionai įvyko 
tarptautinė aviacijos linijų 
konferencija. D ai y v a v o 
virš 300 delegatų iš 81-nos 
šalies.

Darbštuolė mūšy 
Kaziūnė

Kaip žinote, “Laisvės” 
salėje yra virtuvė. Dažnai 

ir 
kitiems mažesniems poky- 

šva-

Amendment No. 6—prieš 'prezidento Kenedžio gyve- naudojama banketams i
Amendment No. 7—prieš
Amendment No. 8—už 
Amendment No. 9 — už

“First part.”
Rep.

nimo.
Po to mitingo dalyviai ga- liams. Nors bandoma 

vo kavutės ir pyrago. Ns. | riai užlaikyti, bet retkar
čiais būna ir betvarkės.

Štai, ketvirtadienį paste
biu virtuvėje mūsų gaspa- 

i clinę, brooklynietę Kaziūnę 
i Čeikauskienę. Ji sau tyliai 

d.,, ,.,T . .v .v I ruošiasi. Pati' savo laiku,nūs Bill Malin jau grizo is niekenQ neakstint atėjo I i s\ I i z-J i■» z'« ■» O ' z v
t . . , ."! ir pradėjo triūsa.mięse, tad draugai kūne! įaziūįei č e ikauskienei 

. ankys Bill, malonėki įsi- iklauso didelis ačiū už to.
■temyti adresą: 465-W! | gražų atliktą darbą. jį

! yra žinoma musų banketų 
iš LDS 1 lankytojams k a i p virėja,

Grįžo iš ligoninės
Ona Malinauskienė, brook-New Yorkas. — Miesto I

: majoras Wagneris patvar-! lyniete, praneša, kad jos sū- i 
i ke dar 700 policininkų pa-ų
, siųsti į požeminių traukinių į ligoninės. Jis randasi na-1 
Į esistemą, kad pastotų kelią ! muose, tad draugai, kurie ! 
i kriminaliniams 
' mams.

Kodiakas, Alaska. —Apie 
150 mylių nuo Aleutų salų 
i sugedo Graikijos laivas 
i “Ekaterina”, 11,000 tonų

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 Į 
naujų narių Įrašyti į LDS. Taip- j 
gi nepamirškite duoklių užsimokėti, i

Prot. sekr, (86-87)

Bill yra vienas
Centro iždo globėjų.

. Linkime jam sustiprėti Ačiū Kaziūnei už paauko- 
sveikatoje. i įima savo laiko.

virėja, 
skaniai sutaiso -valgius. Berlynas. — Varšuvos 

Apsigynimo sąjungos mili- 
tariniai pratimai Rytų Vo-

L. K—tė'kieti joje pavyko gerai.
■ ....................................... ..........................j . n ■ . . .. ........................................................... ....

METINIS LAISVES KONCERTAS
įvyks Sekmadienį, Lapkričio 14 Nov.
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyne

b#

r L v

Worcesterio Aido Cho ras atvažiuos į New Yorką

. ■ .i

LABAI ĮSPŪDINGA PROGRAMA, KURIĄ ATLIKS:

Worcesterio Aido Choras su savo talentais—solistais ir duetistais 
vadovaujamas mu ziko Jono Dirvelio

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

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

PROGRAMA PRASIDĖS 3-čią vai. popiet. Įėjimas $1.50

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į ŠĮ ĮSPŪDINGĄ KONCERTĄ. — RENGĖJAI




