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META! 54-ieji

KRISLAI ! Tūkstančiai JAV profesorių Karas Vietname ir
Smūgis storakakčiams reikalauja baigti karą įvykę rinkimai

Protestuodamas prieš karą 
patsai gyvas susidegino

New Yorkas. — Lapkri
čio 2 dieną Jungtinėse Vals
tijose įvyko vietomis gu
bernatorių, daugelio miestų 
majorų ir kitokių valdinin

ką Vietname, nes tai mūsų | kų rinkimai.
pareiga gelbėti taiką ir tai-j New Yorko mieste buvo 
kos moralą, garbę. Į renkamas majoras. Respub-

Profesoriai reikal a u j a į likonų ir liberalų partijos 
ir mokytojų, iš 30 universi-į tuojau sulaikyti karą Viet-įstatė John Lindsay, Demo-

New Yorkas. — Spalio 31 prietelius ir atsakomingus 
The New York Ti- piliečius. Mes, kaip ištikimi 

Jungtinių Valstijų piliečiai, 
laikome savo teise protes
tuoti prieš dabartinę politi-!

I dieną
■ mes” Įtalpino apie tūkstan- 

ir mokytojų 
į prezidentą 

Sulaikyk krau
jo liejimą Vietname!

Po pareiškimu pasirašo 
profesorių j

Norman B. Morrison 
Jorio Šimkaus netekus

— Rašo R. Mizara —

Apie Niujorko municipal!
nius rinkimus praėjusį antra- i čio profesorių 
dieni teks išsamiau pasisakyti atsikreipimą i 
kita proga. Šiandien tiek ga- Johnsona' 
Įima prasičiaupti : John V.
Lindsay išrinkimas miesto ma
joru — didžiulis smūgis kieta- i _
kakčiams Demokratų partijos virš tūkstantis 
bosams.

Ar Lindsay bus “antrasis La tetų ir 68 kolegijų. Vien iš į name, 
G u ard i a’ ’ ? Bū d amas 
burmistru, kuo .jis 
žmonių interesais ar savo 
menine karjera ?

bombardavimą ir kratų ir fisionistų—A. Bea- -1.... ...... „ .....
Jie reika- jme, konservatyvių — C. | konas, buvęs N. Y. valsti- 

( sirašo 60 profesorių ir mo- Gauja leisti Vietnamo žmo-1 Buckley. įjos senatorius 1---------
jnėms, pagal 1954 metų že-i Didžiausio miesto majoro; Keatingas.

i rinkimai virto nacionalės 
reika-1 svarbos rinkimais,

miesto ! Harvardo universiteto pa-i žmonių žudymą, 
rūpinsis:;

kvtoju. i
11IV lllliv IVCII JV I <1 . , v U ♦ 1 • > K-*

J šiuos klausimus atsakys tik Jie sako: Prezidente, mes 1 nevos sutartį, patiems 
ateitis. negalime remti tavo politi- i tvarkyti savo šalies i

kos Vietname... Ir mes prie (lūs, patiems išsirinkti 
to raginame studentus, džią.natorius Richard J. Hughes 

gali atvirai pasakyti savo opo-! 
nentams respublikonams: no-į 
rėiote smūgio—gavote!
^Rinkimų kampanijos metu 

H$fheso oponentas R. Du
mont rinko apie save visokį 
politinį brudą ir su jo pagal- ' 
ba tikėjosi rinkimus laimėti. 
Pačiu didžiausiu baubu Du- 
montas ii- jo pasekėjai statė 
valstijinio universiteto profe- _ ...
šoriu Genovese, kuris viename nes, vėl prasidėjo Jungtinių j kurių 
mitinge pasakė, kad norėtų, Valstijų Komunistų parti- 
matyti Pietų Vietnamo liau- 
diečius pergalėtojais. Dėl to 
respublikonai kaltino Uughesą 
—kodėl jis neišmetė Genovese 
iš universiteto!

Gubernatorius Hughes buvo 
išrinktas antrajam terminui 
milžiniška balsų dauguma. De
mokratai užkariavo ir valsti
jos seimelį.

Komunistų partija 
vėl teisme

New Jersey valstijos gu- 
nes už bernatoriumi didele daugu- 

val-1 Beamę agitavo valstijos se- ma balsų išrinktas dabarti
nis, demokratas, Richard J.

su-

Religija, jaunimas 
ir karo tarnyba

Washingtonas. — BeveikWashingtonas.
čio 2 dieną United States 1 kiekvienoje didelėje valsty-
Court of ‘ Anneals teisme, j beje yra išimčių nuo mili-pl.ezjdentas j (1 h n s o n a s 
prie teisėjo William B. Jo-1 tarines tarnybos žmonėms,;žm(lnes balsuoti už 

i religija d r ai 
jiems ginklą vartoti.

Nors katalikų tikėjime į saip gyrė Beamę 
“dievo prisakymai” drau-r rinkimus laimėjo

teismas.
Vyriausybės a d vokatai

iškėlė tuos pat kaltinimus, džia užmušti, bet katalikų i Lindsay.
i i t %, n T A t 1 i zv* n i /-k z-J r-k L d 4" W t » 1religijos vadai moka tą pri-

Normanas Morrisonas — 32 
metų amžins vyras. Jis trijų 
vaikų tėvas. Jis — didelis ka
ro priešas. Jis. beje, kveikeris 
taiaker), gyvenęs Baltimorė- 
j*

Norėdamas parodyti, kad jis 
už taiką yra pasirengęs ati
duoti viską, Normanas Morri
sonas nuvyko į Washingtona, 
atsistojo ties Pentagonu, kad 
McNamara matytų, apsipylei', 
gazolinu savo rūbus, juos už-L 
degė ir kančiose mirė.

kurių .yra 23, prieš JAV
Komunistų partiją, kad ji | sakymą apversti aukštyn 
nesiregistruoja kaip “užsie
nio agentūra”. Partiją gina 
advokatai John H.
Joseph Forer.

Prieš porą metų
States Court of Appeals jaunuolių priešinasi 
buvo atmetęs valdžios kal
tinimus.

Abtt ir

United

ATIDĖJO AFRIKOS IR 
AZIJ. KONFERENCIJA
. .Alžyras.—Afrikos ir Azi

jos užsienio ministrai neri- 
1 botam laikui atidėjo tų ša- 
! lių valstybių konferenciją.

žmogaus gyvybės atidavi- I Indijos Užsienio ministras 
mas—pati aukščiausia auka. ■ Jha pareiškė: “Kada ir kur 

Ar Morrisono auka paveiks | ji įvyks, tai niekas nežino”, 
tuos, kurie veda karą Vietna-j x_24 Prancūzai apie JAV

Š. m. liepos mėn. viduryje 
poetas E. Mieželaitis su žmo
na Stase ir mudu su Ieva nu
vykome į Valakampius aplan
kyti sergantį rašytoją Joną 
Šimkų. Už pusvalandžio pri
buvo pas Šimkus ir F. Bieliaus
kas su žmona Aldona ir A. 
Laurinčiukas.

Buvo vakaras. Susėdome po 
žiu pasišnekėti, išgerti 

koštos kavutės, kurią draugė 
Elena Šimkienė tik ką išvirė.

Aš tuomet atidžiai stebėjau 
draugą J. Šimkų, 1958 metais 
sunkiai susirgusį — vienas šo
nas tuomet jam buvo supa
ralyžiuotas. Ir man dabar ro
dėsi, kad rašytojas yra k u r 
kas sveikesnis, nebu buvo 
1959 metais, kai mudu susi
tikome. Ir tai aš jam sakiau

O jis, pripažinęs, kad savi
jauta kur kas geresnė, pasako
jo, ką jis turįs savo darbų 
programoje. Be to, jis statė ei
lę klausimų apie Amerikos 
lietuvius, apie mūsų spaudą, 
organizacijas.

Po to tik vieną kartą Joną 
sutikau Rašytojų rūmuose Vil
niuje. Ir buvau įsitikinęs, kad 
mūsų Jonas tikrai sparčiai 
Jakštą, ir kad jis dar gero
kai galės padirbėti.

Deja, spalio 28 d. Jonas 
Šimkus mirė!

Tokio. — TSRS sargybos 
laivaif suėmė 13 japonų žve
jų laivelių, kurie buvo įsi
veržę į Tarybų Sąjungos' 
vandenis. I

kojomis. Pavyzdžiui dabar 
yra tokių kunigų, kurie no
rėtu, kad ant Lietuvos būtu 
metama atominės bombos.

Dabar, kada JAV daug

tui”, keliamas klausimas: 
Ar nereikėtų juos paliuo- 
suoti nuo militarinės tarny
bos, kaip kiti paliustuojami, 
pasiremiant tikėjimo 
niais?

Prancūzai apie 
JAV spaudą

dės-

Paryžius. — Prancūzijos 
dienraščiai “Le M o n d e”, 
ir kiti rašo, kad pastaruoju 
laiku Jungtinių Valstijų 
spaudoje vedama kampani
ja prieš Prancūzijos užsie
nio politiką, ypatingai iš

datuodamas į JAV prezi-i Washingtonas. — Lap-1 “Šiandien Normanas atida- 
dentus. ikričio 2 dieną, prieš Jungti-; ve savo gyvybę išreikšda-

Kiek Lindsay pagerins nių Valstijų
miesto reikalus, tai ateitis Pentagono duris, 
parodys. Tenisą pasakyti, tuodamas prieš < 
kad pereituose JAV prezi- Valstijų intervenciją, gy-|Jis užprotestavo prieš mū- 
dentiniuose rinkimuose jis vas susidegino Normanas1 sų vyriausybės gilų milita- 
buvo prieš Goldwateri.

Į New Yorko valstijos žiaus, iš Baltimorės. 
Aukščiausio teismo teisėjus I 
rinkimus laimėjo respubli-!

Kenneth Y I .metų anlŽiau'
: Morrisonas save
|gazolino n- karasino 'žiba- k ‘ viet.

Ir, c ziicniiimi rm movrroirfJ I ° 1

karo centro ; mas protestą prieš didelius 
protes-' gyvybių nuostolius, prieš 

Jungtinių žmonių kančias Vietname. 
gy-IJis užprotestavo prieš mū- • V — • V • « • 4

, natorius R. Kenedis, Frank-
; linas Rooseveltas savo tėvo ’ Hughes. Čia buvo iškeltas 
I ir motinos vardu ragino už'ir Vietnamo klausimas, nes 
jį balsuoti, JAV viceprezi- jo oponentas respublikonas 

identas Humphrey čia buvo W. Dumont puolė guberna- 
atvažiavęs propagandai per torių už tai, kad jis nepava- 
radiją ir televiziją nuolat ro profesorių, kuris viešai 
buvo vedama rekorduota jo , pasisakė už tai, kad Vietna- 
agitacija. Pagaliau patsai | mo liaudiečiai laimėtų.

Spalio 30 dieną New Yzor- 
kė buvo suruoštas paradas 
rėmimui JAV karo 
me. Organizatoriai 
kad dalyvaus iki 
nes jame dalyvavo
kos legijonas, Karo vetera
nai, “Vengrijos kovotojai 
už laisvę,” įvairios priešdar- 
bininkiškos organizacijos, 
ir štai, po parado pripažino, 
kad dalyvavo tik apie 25,00. 
Tai daug mažiau buvo, ne
gu buvo prieškarinėje de
monstracijoje, į v ykusioje 
spalio 16 dieną.

televizijos komentatorių vi- 
o visgi 

ne jis, o

Ką gi tas rodo? Tas aiš
kiai rodo, kad prezidentas 

jJohnsonas neteko įtakos 
• tarp žmonių. Visur buvo 
girdima žmonių kritikos 
balsai. Plačiai žmonės kal
bėjo apie tai, kad Johnso- 
nas “pamiršo”, ką jis sakė 
Vietnamo klausime kandi-

Vietna- 
gyrėsi, 

100,000, 
Ameri-

R. Morrisonas, 32 metų am-irinį Įsivėlimą į tą karą. Jis 
žuvo, bet visi kiti piliečiai

T. . .. i c privalo prabilti prieš mūsųJis—tėvas trijų vaiku. Su • r vi . , / i L i Isalies karo veiksmus .savim turėjo ant ranku dūk-' ,, , ,J ‘ n- ; Morrisonas buvo kvaike-i ivm 1. i- riu (“quaker”) religinės . Morrisonas save apipylė. • ' k'rie ?šin.
| gazolino ir karasmo 'žiba- jis k > viet.
lo skysčiumi tai mergaitę I >jenuo]iu ku_
padėjo nuošalyje. ; . v . .1 J rių nemažai jau gyvų susi-

Po Morrisono susidegini- degino protestuodami prieš 
mo jo žmona pareiškė: JAV intervenciją ir karą.

JAV išleis šnipo 
atsiminimus

šalia 
savo

Washingtonas. — Lap
kričio mėnesi bus išleisti 
Olego Penkovskio atsimini
mai. Prieš porą metų TSRS

Prancūzija ir T. Sąjunga

Kaišiadorių naujas 
klijų fabrikas

Prieš trejus metus 
baigiančios atgyventi 
a m ž i u Kaišiadorių
įmonėlės pradėta moder
naus fabriko statyba. Tech
nologinius įrengimus nau
jajai įmonei atsiuntė Len
kijos Liaudies Respublikos 
firma “Cekop”.

Iš a u g o mechanizuotas 
sandėlys, baigta įrengti ge
ležinkelio atšaka nuo magi
stralinio kelio, šalia fabriko 
pastatytas sudėtingas valy
mo įrengimų kompleksas.

Kaišiadorių klijų fabriko 
kompleksas užbaigtas.

Naujasis klijų fabrikas 
beveik penkis kartus pajė- agentūros veikla, 
gesnis už iki šiol veikusį, 

i gamins granuliuotus klijus, 
■ techninius riebalus, o že
mės ūkiui — pašarinius 
kaulamilčius.

šnipauja Vakarams, jį nu
teisė ir sušaudė.

Dabar JAV Centralinė 
Žvalgybos Agentūra sako, 
kad jis buvo labai svarbus 
šnipas Tarybų Sąjungoje, 
nes perdavęs apie 5,000 
įvairių pranešimų, jų tarpe 
ir apie TSRS raketas Ku
boje.

Minėtos agentūros žmo
nės tikrino atsiminim u s, 
kad juose nebūtų atskleista

TSRS IŠŠOVĖ 13-KOS 
TONŲ SATELITĄ

Maskva. — Lapkričio 2už karo baigimą
— Čionai besi- prezidento De Gaulle 

įlankas Prancūzijos Užsie- rybų Sąjungą.
nio reikalų ministras Mau- -------------------
rice Couve de Murville ta- j.. Saigonas. — Lapkričio 1 
rėsi su Tarybų Sąjungos' dieną Saigone paradavo 

Pietų Vietnamo ir Jungti
nių Valstijų militarinės jė-! 
gos. Buvo minima dvejų 
metu sukaktis nuo nuverti
mo Ngo Dinh Diemo val
džios.

Tuo pat metu Saigone 
budistų minikas gyvas susi- į 
degino.

Maskva. i Ta-
A >š Kubos išvietinti 

ir JAV biznis
vyriausybės ir partijos va
dais Kosyginu, Brežnevu, 
Mikojanu ir kitais.

Po pasitarimų jis sakė, 
kad Prancūzija pilnai su-

Ikraipomi faktai prezidento tinka su Tarybų Sąjungos
• - - - . . * * ZA n « I r z-J \ / ■» 4- 1 r nDe Gaulle pareiškimų.

Į dieną Tarybų S ą j ungos 
! mokslininkai iššovė į kos- 
j mošą 26,900 svarų satelitą 
“Proton”-2”. Jis per 93 mi
nutes apskrieja Žemę nuo 
119 iki 396 mylių aukštyje.

Tai didžiausias satelitas 
iki šiol iš visų iššautų.

Key West. — Kai tik Ku
bos vyriausybė paskelbė, 
kad .išleis tuos kubiečius, 
kurie norės išvykti į JAV 
gyventi, tai subruzdo Jung
tinių Valstijų 
ninkai.

Jie siunčia į 
I laivelius ir už 
kestį kubiečius gabena į 
Floridą. Per trumpą laiką 
JAV kraštų apsaugos laivai 
jau suėmė virš 20 tokių lai
velių ir baudžia jų savinin-

laiveliu
L.

savi-
NUSIŽUDĖ ŽYDAS 

KLANIETIS
Reading, Pa. — Čionai 

klaniečių gyvenamame na
me nusišovė žydų tautos 
klanietis Danielis Burros, 
28 metų amžiaus. Jam nusi
šaunant name buvo keli kiti 
klaniečiai.

Burros paskilbo vesda
mas prieš žydus ir negrus 
“kryžiaus karą”.

pozicija, kad Vietname ka- 
•(ras turi būti tuojau už
baigtas, kad J u n g tinęs 

sa- 
; ii’ 

žmonėms 
patiems savo reikalus suj 
tvarkyti.

Murville nupeikė Jungti
nes valstijas, kad jos panie
kino 1954 metų Ženevoje 
padarytą susitarimą Viet
namo reikalais, po kuriuo- 
mi jos pačios yra pasirašę.

Maskvoje buvo ir Lenki
jos liaudies vadas Vladislo
vas Gomulka, kuris peikė 
Vakarų diplomatus, ypatin
gai JAV, kad jie Ženevoje 
trukdo nusiginklavimo kon
ferencijoje susitarimą.

Jonas Šimkus buvo vienas tų Maskva. —Tarybų Sąjun-1 baigtas, kad Jungt 
drąsių mūsų bičiulių, drįsusių gos spauda rašo, kad JAV Valstijos turi ištraukti 
net ir Berijos laikais, kai buvo spaudoje yra varoma orga- vn miiitnrinps nniptrnq 
“kreivakiuota” i tuos, kurie J- jJLž ’ ° milltaimes PaJ6gaSmzuota propaganda jnes jeįsti Vietnamo I TTN ■• • • • • • j • v ’
“kreivakiuota” į tuos, kurie 
“susirašinėja su užsieniu,” pa
rašyti mums laiškus. Ir jis ne 
tik rašė, o ir daug gerų daly- 

I kų mums patarė. Jonas akylai 
sekė mūsų “Laisvę,” mūsų 
spaudą ir, pamatęs ką įdomes
nio, nesibijojo tarti tokį ar ki
tokį žodį.

Ir atsigulė draugas J. Šim
kus amžinam poilsiui... Atsi
gulė rašytojų-poetų kalnelyje, 

*; Rasų kapinėse, kur ilsisi jo bu
vę bičiuliai-bendrakeleiviai: P. 
Cvirka, L. Gira, V. Mozūriū
nas, K. Boruta ir daugelis ki
tų lietuviško žodžio ,meistrų. 
Ten ilsisi, beje, ir dviejų ame
rikiečių lietuvių poetų—St. Ja- 
silionio ir J. Tysliavos—palai
kai.

Ramaus poilsio, mielas Jonai I 
Mes, Tavęs niekad nepamirši
me !

(Skaitytojui patariu atidžiai 
perskaityti Jono Šimkaus laiš
ką, telpantį šios dienos “Lais
vės” antrajame puslapyje.)

Prancūziijos realistinę už
sienio politiką.

LIETUVOJE NAUJA 
LIGONINĖ

Elektrėnuose, ant ežero 
kranto, išaugo naujas dau
giaaukštis pastatas. Tai — 
ligoninė, turinti 100 lovų.

Prieš kiek laiko į ligoni
nę priimti pirmieji ligoniai. 
Iš Trakų rajono Abromiškės 
ligoninės į čia perkelti gim
dymo, vaikų ir kiti skyriai.

Naujoji ligoninė aprū
pinta modernia medicinine 
aparatūra.

New Yorkas. — United 
Aircraft Co. per trečią 1965 
metų kvartalą turėjo $15,- 
000,000 pelno.

Paryžius. — Grįžo iš Ta
rybų Sąjungos Prancūzijos 
Užsienio ministras Maurice 
Couve de Murvville. Jis 
parsivežė TSRS vyriausy
bės užkvietimą Prancūzijos

Kubą 
brangų

savo
mo-

Saigonas. — JAV koman
da pripažino, kad du Jung
tinių Valstijų bombonešiai 
bombardavo Deduc kaimelį, 
kuriame nebuvo liaudiečių, 
ir užmušė 48 moteris ir vai
kus, o 55 sužeidė. RYGOJ NUTEISĖ KARO 

PRASIKALTĖLIUS
Ryga; — Latvijos Aukš

čiausiasis Teismas nuteisė 
Hanojus. — Šiaurės Viet- penkis karo prasikaltėlius 

namo radijas skelbia, kad mirti. Jie buvo teisiami už 
respublikos gynybos jėgos nužudymą 15,000 
Habak ir Langson provin
cijose nušovė 14 JAV bom
bonešių, o virš Bachlongo 
salos vieną.

NUŠOVĖ 15 JAV 
BOMBONEŠIŲ

Amchitka. — Amchitkos 
saloje, vienoje iš Aleutų ar
timų nuo TSRS Sibiro salų, 
JAV militaristai jau iš
sprogdino 80 kilotonų ato
minę bombą.

žmonių.
Absentijoje teisė tris, jų 

tarpe B. Maikovskį, kuris 
gyvena JAV, ir visus nutei
sė mirti. Vienas iš teisia
mųjų gavo 15 metų kalėji
mo.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Sulaukęs 79 metų amžiaus 
mirė Jungt. Tautų kores
pondentas Max Beer.

KUBOS PABĖGĖLIS 
PUOLĖ LAKŪNĄ

Key West, Fla. — Iš Ku
bos pabėgėlis Luis Medina 
Perez, 21 metų amžiaus, 
gyvenąs Union City, N. J., 
su ginklu ore puolė lėktuvo 
lakūną ir norėjo priversti 
jį skristi į Kubą. Bet lakū
nas ir mechanikas su kirviu

Perez pasakoja, būk jis iš 
Kubos norėjo išvežti savo 
gimines. Dabar jis po $25,- 
000 kaucijos laukia teismo.

Ammanas. — Izraelio ir 
Jordano kariai ap-sišaudė.
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darbo liaudis nuvertė buržuazinę vyriausybę ir visų ga
lia perdavė darbininkų, valstiečių ir kareivių taryboms.

Kas ką rašo ir sako
JIE DAR ŠTAI KOKIOMIS 
ŠLYKŠTYBĖMIS 
UŽSIIMDAVO
\Su pasididžiavimu kalba

ma apie buržuazinių nacio
nalistų (fašistinių banditų) 
siautėjimų Lietuvoje po ka
ro, kunigų laikraščio bend
radarbė Stasė Rūkienė pa
sakoja štai kokį atsitikimų:

Dažnai partizanai sudraus
davo išsišokėlius. Jie neduo
davo per daug linksmintis ir 
jaunimui. . . Vieno kaimo jau
nimas surengė vakaruškas ir 
linksminosi. Atėjo j šias va
karuškas ir miškiniai broliai. 
Apsidairė ir sako: “Tai ką,

viai” gali įsirengti nuosavus 
Aušros vartus, tuo “nuvalyda
mi nosį” nesusipratusiems ku
nigų politikieriams bei išgel- 
bėdami tautinį prestižą. Kas
dien melsdamiesi prie savojo 
altoriaus, bedieviai ir “socialis
tai” ne tik pataisytų “vadavi-j 
mo” politinę garbę, bet ir iš-I 
gelbėtų dabar klystančias va
dovaujančių JAV lietuvių ka
talikų sielas. Į klausimą — 
kur vedi, Viešpatie, Grigaitį 
ir kitus socialistus — būtų ga- i 
Įima atsakyti: prie altoriaus!

KODĖL KUNIGAI 
TAIP IŠSIGANDĘ 
ATEIZMO?

Del rašytojo J. Šimkaus mirties

kibai linksma? Džūgaujat, 
kad mūsų tauta žudoma ir 
naikinama, kada tėvynės ši
luose nespėja džiūti brolių 
kraujas.” Ir liepė ten buvu
siam vienam seniokui nusimau
ti kelnes. Tas drebėdamas nu
simovė, o visos vakaruškose 
buvusios merginos turėjo jam

Revoliucijai vadovavo gerai organizuota ir centra
lizuota Bolševikų (Komunistų) partija priešakyje su 
Leninu. Mažai kas tada kapitalistiniame pasaulyje su
prato, kad Rusijos proletarinė revoliucija atvėrė naujų 
žmonijos istorijoje erą—kapitalizmo žlugimo ir komu
nizmo įsitvirtinimo erą. Iš amerikiečių tuo metu buvęs 
Rusijoje rašytojas ir kovotojas John Reed ją suprato ir 
parašė garsią knygą: “Dešimt dienų, kurios sukrėtė Pa-į bučiuoti į nuogą užpakalį. 

Miškinių įsakymą drebėda
mos stropiai įvykdė. (“Drau
gas,” sp. 30 d.)

Kaip žinia, tie banditai 
buvo kunigų globojami ir 
laiminami. Matote, kokia 
buvo jų dora. Šalia nekal
tų žmonių šaltakrau j i š k o 
žudymo jie dar štai ką iš
darinėjo su niekuo jiems ne- 
nusidėju s i a i s jaunuoliais. 
Tat nereikia stebėtis, kad 
tuos išsigimėlius visa Lietu
vos liaudis taip griežtai pa
smerkė ir jais nusikratė ant 
visados.

šaulį”.
Pradžioje darbo žmonių priešai manė, kad užteks į 

Petrogradu pasiųsti porų “Laukinės divizijos” pulkų ir 
“bemokslių” revoliucijai bus padarytas galas. Bet grei
tai jie apsižiūrėjo, kad apsirinka. Petrogrado revoliucija 
kaip liepsna apėmė visa Rusija nuo Vakarų iki Tolimų
jų Rytų. Visur galių ėmė darbininkų, valstiečių ir karei
vių tarybos. Visur masės rėmė obalsį: Visa galia tary
boms !

Pasaulinis imperializmas, supratęs, kad iš Rusijos 
proletarine revoliucija persimes ir į kitas šalis, puolėsi 
rusų kapitalistams ir dvarponiams į talkų. Aštuoniolika 
kapitalistinių valstybių pasiuntė savo karo jėgas prieš 
jaunutę Tarybų Rusiją. Ilgo karo nualinta, Rusijos liau
dis per trejus metus sunkiai kovojo atremdama kontr- 
revoliucijos ir intervencijos jėgas. Ji laimėjo! Pilnai pa
sitvirtino Lenino mokymas, kad kartą darbo žmonės pa
ėmę galią į savo rankas, kovos, kol laimės. Tiesa, imperi
alistams pavyko laikinai atplėšti nuo Rusijos Besarabi
ja, Bukovina ir Pabaltijo respublikas, jų tarpe ir Lietu
va, kurios siekė būti bendroje tarybinėje sąjungoje ir 
kurios po ilgų ir sunkių kovų jon sugrįžo.

Neišsipildė imperialistų ir jų sėbrų laukimas, kad ~ 
proletarinė valstybė žlugs, nes “bemoksliai” nemokės 
ekonominiai tvarkytis. Iki 1927 metų Tarybų Rusija už- 
gydė baisias karo ir intervencijos žaizdas ir pradėjo vy
kinti gyveniman vienų po;:kito Penkmečių planus. Tuos 
planus Tarybų priešai pasitiko kaip “bolševikų propa
ganda”. Bet ir čia jie apsiriko. Tarybų Sąjungos žmo
nės, iki Antrojo pasaulinio karo, įgyvendino du penkme
čius. Tarybų Sąjunga eilėje pramonės šakų atsistojo pir
moji prie JAV, o kai kuriose net priešakyje. Greta geri
nimo žmonių gyvenimo, ji išvystė galingų gynybos in
dustrija, suorganizavo jėgas, kurios buvo vyriausios jė
gos parbloškime žvėriško hitlerizmo ir išgelbėjime pa
saulio žmonijos nuo fašizmo vergijos. Antrasis pasaulinis 
karas įrodė Tarybų Sąjungos žmonių kietų vienybę ir 
tautų draugystę. Jis patvirtino socialistinio pasaulio pir
menybę prieš kapitalistinį.

Tas pasitvirtino ir tuo, kad Tarybų Sąjunga, kuri 
daugiausiai kare nukentėjo, pirmutinė iš valstybių likvi
davo karo palikimus, o ta padarė, su jos pagalba, ir kitos 
socialistinės valstybės.

Tarp pasaulinių pasiekimų Tarybų Sąjunga žengia 
pirmoji. Ji pirmoji iššovė į kosmosų Žemės palydovą 
(1957 m.), jos žmonės pirmutiniai erdvėje skraidė aplin
kui Žemę. Jos prietaisas pirmutinis pataikė į mėnulį, o 
kitas apskrido jį ir padarė Mėnulio nematomosios pusės 
nuotraukas. Jos žmogus pirmutinis “vaikščiojo” kosmo
so erdvėje.

Jeigu prieš Antrąjį pasaulinį karų Tarybų Sąjunga 
buvo pasaulyje vienatinė socialistinė darbininkų ir žem
dirbių bei inteligentijos valstybė, tai pasitinkant 48-jų 
metų sukaktį, ji galėjo pasveikinti trylikų socialistinių 
valstybių: Albanija, Bulgarija, Kinija, Čekoslovakiją, 
Jugoslavija, Šiaurės Korėjų, Kubų, Lenkiją, Mongoliją, 
Rumuniją, Šiaurės Vietnamą, Vengriją ir Demokratinę 
(Rytų) Vokietija, kurios sudaro didelę darbo žmonių 
valstybių šeimą, užimančią beveik pusę pasaulio.

Tuo pat kartu Tarybų Sąjunga pasveikino apie 50 
naujų valstybių, atsikračiusių imperializmo “globą”, 
kaip tai: Egiptą, Alžyrą, Burmą, Indiją, Ganą, Gvinėja, 
ir kitas.

Šiandien yra du pasauliai: socialistinis, kuris vis 
daugiau gauna pritarėjų, kaip pasaulis, kuris 
žmonija veda linkui panaikinimo žmogaus išnaudojimo 
žmogumi, prie laisvės, lygybės, gerbūvio, kur žmogui 
gamta ir mokslas tarnautų, ir senas kapitalistinis pa
saulis, kuris remiasi išnaudojimu ir tautų pavergimu.

Socialistinis pasaulis taikos sąlygose gali progresuo
ti ir eiti prie naujų pasiekimų. Kapitalistinis pasaulis, 
sumindamas visas tarptautines teises, tautų laisvę, vys-

“Tėviškės žiburiuose” 
(spalio 28 d.) koresponden
tas V. Delininkaitis rašo iš 
Romos: “Vyskupai svarsto 
komunizmo problemą.” 
Straipsnis mums įdomus 
tuo, kad jis parodo, kaip 
išsigandus yra katalikų baž
nyčios aukštoji dvasininkija 
komunizmo - ateizmo įtakos 
augimo. Pav., skaitome:

Jėzuitų ordino generolas 
tėv. P. Arrupe pastebėjo, kad 
schemoje ateizmo klausimas 
sprendžiamas perdaug teoriš
kai. čia neturėtų būti kelia
mas klausimas, ar Bažnyčia 
turi doktriną bei principus su
dariusioms problemoms spręs
ti, bet ar ji pakankamai juos 
skelbia ir praktiškai taiko gy
venime. Ateizmas, nežiūrint 
jo klaidingumo, trumpu laiku 
laimėjo didelę žmonijos dalį. 
Tuo tarpu Bažnyčia per 2000 
metų nesurado tinkamo būdo 
ir plataus masto priemonių 
sėkmingesniam Evange 1 i j o s 
skelbimui. 1961 m. katalikai 
visoje žmonijoje sudarė 18%, 
o šiandieną jų yra jau 16%. 
Reiškia, po 2000 metų katali
kai sudaro vieną šeštadalį vi
sos žmonijos ir pasaulyje ne
turi reikiamos įtakos. Tad esą 
reikia peržiūrėti sielovados 
metodus, ypač liečiančius ate
izmo p r o b 1 e mą, nes jos iš
sprendimui neužtenka vien tik 
protinių argumentų. Čia esą 
reikia perkeisti gyvenimą, iš- 

"—•' . i rasti naujų jo išraiškų, tiesą 
visiškai pritariantis di-1 įgyvendinti naujose somialinė-

ŠVENČIAUSIOS 
MARIJOS IR MŪSŲ 
MENŠEVIKAI

“Tėvynės Balse” Š. Aipū- 
nas straipsnelyje “Kas Ką 
‘Iškiša’7 rašo:

Kur eini, Viešpatie?—šitaip 
kreipėsi Čikagos socialistai į 
Amerikos lietuvių kunigus. Ir, 
būtent, tokiam religingam 
kreipimuisi jie paskyrė “Nau
jienose” kone visą puslapį! O 
kodėl jie šitaip daro? “Ke
leivis,” ' 
džiuliam “Naujienų” rūpės- Se formose. Prieš ateizmą tu- 
čiui, trumpai ii’ tiksliai paaiš-' 
kino reikalą: kunigai “paže
mindami Vilniaus Aušros Var
tų Mariją, pirmon vieton iški
šo Šiluvos Švenčiausiąją Mari
ją ir jos vardu pavadino Wa- 
shingtono Bazilikoje įrengia
mą lietuvių koplyčią.”

Iš tikro, sukrečiantį politiniu 
tragiškumu rūpestį įsigijo Či
kagos ir Bostono “socialistai,” 
tie didieji ateizmo apaštalai: 
vietoj Šiluvos Marijos mėginti ryU0S pasmerkti, 
kaip nors “iškišti” į Washing- < _ ■ ' “
tono Baziliką vilniškę Mariją !• Vysk. pagalbininkas slo-
Tokio rūpesčio ne tik Grigai
čio, Michelsono ir į juos pana
šių lietuviškų menševikų, bet 
ir .visos dešiniosios socialdemo
kratijos istorija nėra turėjusi! 
Ką jūs manote, argi lengva 
kovoti prieš kunigų užsispyri
mą “iškišti” šiluviškę Mariją 
ir “pažeminti” vilniškę? Pa
mėginkite! “Naujienos” su 
“Keleiviu” kiek mėgino, o dar 
nieko neišėjo.

Matyt, per mažai “socialis
tai” tuo klausimu prirašė, kad 
nepasiekė aukštybėse esan
čios auselės. Todėl jiems pa
tartina išleisti daugiatomius 
(galima kad ir 20 tomų pri
rašyti) raštus apie Šiluvos ir 
Vilniaus, o taip pat visų kitų 
vietų Marijų “stebuklus” (pa
togumui įsidėjus ir tai, kas 
j a u spausdinta “Naujieno
se” bei “Keleivyje”), pasiun- 
čiant juos į patį Vatikaną, su 
plačiu skundu pabrėžiant, kad 
V. Brizgys bei kiti “vadavi
mo” biznio bendrakel c i v i a i 
taip prastai supranta “vada
vimo” uždavinius ir vieną Ma
riją “žemina,” kitą “iškišda- 
mi” jos vieton.

O kol tas darbas bus dirba
mas, “užkietėję” Čikagos bei 
Bostono socialistiniai “bedie-

tydamas agresiją, stumia pasaulį į naują pražūtingą ka-

Tarybų Sąjunga, kaip buvo prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, kovoje už taiką ir tautų laisvę. Išvakarėse savo 
Jęarą, kovoje už taiką ir taiutų laisvę. Išvakarėse savo 
48-ųjų metinių ji šaukia:

“Pasaulio tautos! Kovokite už visišką ir galutinį gė
dingos kolonijinės vergovės sistemos likvidavimą, prieš

ri praktiškai kovoti nauja 
krikščioniškais pagrindais su
sitvarkiusi bendruomenė.

Reimso (Prancūzijoje) vysk. 
F. Marty nuomone, ateizmas 
Bažnyčiai sudaro vieną di
džiausių šio laiko problemų. 
Esą reikia daugiau dėmesio 
kreipti ne į pačią sistemą, bet 
į ją išpažįsta n č i u s žmones. 
Sistema ir bedieviškieji poli
tiniai režimai turi būti santa-

Panašiai iš
sireiškė ir Toronto rytų ap

Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
29 d.) skaitlinga. Lietuvos 
rašytojų bei veikėjų grupė 
paskelbė sekamų nekrologų 
apie Jonų Šimkų:

Š. m. spalio 28 d. Vilniuje 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė įžymus lietuvių tarybinis 
rašytojas ir visuomenės vei
kėjas, TSKP narys, Lietu
vos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas Jonas Šimkus.

Jonas Šimkus gimė 1906 
m. rugpiūčio 27 d, Rygoje, 
kur praleido savo vaikystę, 
o 1914 m. kartu su tėvais 
sugrįžo į Lietuvų. 1927 m. 
persikėlė j Kaunu, įsikūrė 
“Žiburėlio” bendrabutyje ir 
mokėsi suaugusių progim
nazijoje. Čia susidraugavo 
su P. Cvirka ir kitais jau
nais pažangiais rašytojais. 
Jau anksčiau pradėjęs rašy
ti eilėraščius, J. Šimkus 
Kaune dar aktyviau įsitrau
kė į literatūros veiklų. Iš
leidęs eilėraščių rinkinius 
“Užu durų” (1927 m.) ir 
“Pasakos” iš cemento” 
(1929 m.), J. Šimkus buvo 
vienas antifašistinio žurna
lo “Trečias frontas” inicia
torių ir pagrindinių bend
radarbių. Per šiuos metus 
jis brendo kaip rašytojas, 
sukūrė nemaža naujų eilė
raščių, apsakymų, rašė kri
tikos straipsnius, bendra
darbiaudamas pažangiojoje 
spaudoje. Antifašistinė ra
šytojo veikla ir nusiteikimai 
atspindėjo jo prozos kny
goje “Kova dėl dievo’’ 
(1937 m.), kurioje jis kėlė 
nesutaikomus buržua
zinės santvarkos prieštara

vimus, ^pavaizdavo naujus 
socialinius reiškinius, šiltai 
piešė darbo žmonių paveiks
lus. Savo kritikos straips
niais J. Šimkus suvaidino 
reikšmingų vaidmenį kovo
je prieš buržuazinę-dekaden- 
tinę literatūrų.

Atkūrus Lietuvos tarybi
nę santvarkų, J. Šimkus vi
sas jėgas atidavė jos stipri
nimui ir tapo vienu iš tary
binės literatūros pradinin
kų. Jis redagavo laikraštį 
“Tarybų Lietuva,” padėjo 
organizuoti Lietuvos tary
binių rašytojų sųjungų, ra
šė naujus kūrinius ir pub
licistinius straipsnius. Di
džiojo Tėvynės karo metais, 
pasitraukęs į Tarybų šalies 
gilumų, u. Šimkus visus sa
vo sugebėjimus atidavė di
džiam tikslui — kovai prieš 
hitlerinį fašizmų. Jis bend
radarbiavo spaudoje, dirbo 
lietuviškųjų laidų redakto- 

l riumi Visasųjunginiame ra- 
Idijo komitete Maskvoje, 
aktyviai dalyvavo Rašytojų 
sųjungos veikloje. To meto
eilėraščiai, apsakymai, pub-s 
licistiniai straipsniai kėlė 
liaudį į kovų prieš hitleri-1 
nius grobikus. 1942 m. J. 1 
Šimkus buvo priimtas į Ko
munistų partijų.

Sugrįžęs į išvaduotų Ta-' 
rybų Lietuvų, J. Šimkus vi
sas jėgas atidavė jos atsta
tymui. Dirbo “Tiesos” re
dakcijoje, buvo vienas iš 
aktyviausių “Literatūros ir 
meno” laikraščio organiza
torių ir pirmasis jo redak
torius. Kaip koresponden- j 
dentas dalyvavo svarbiau-

šių hitlerinių nusika 11 ė 1 i 'ą 
teismo procese Niurnberge. 
Ypač svarbų ir reikšmingų 
darbo barų J. Šimkus išva
rė, vadovaudamas 1948-1954 
m. m. Lietuvos TSR Rašyto
jų sųjungai. Jis nuoširdžiai 
rūpinosi vyresnės kartos ra
šytojų įtraukimu į aktyvų 
kūrybinį darbų, jaunų lite
ratūros pajėgų ugdymu. 
1954-1958 m. m. J. Šimkus 
— “Pergalės” žurnalo ats. 
redaktorius. Sunkiai susir
gęs, rašytojas nenutraukė 
kūrybinio darbo.

Pokario metais pasirodė 
J. Šimkaus knygos: “Ap
sakymai” (1953 m.), “Ryt 
bus gražu” (1962 m.), kffiti- 
kos apybraiža “Lietuvių (3- 
r y bin ė literatūra” (1951 
m.) ir kritikos straipsnių 
rinkinys “Apie literatūrų'* 
(1956 m.). Geriausieji jo 
prozos kūriniai ne kartų 
buvo leidžiami rusų ir 
kitomis kalbomis. Savo kū
ryba ir kritikos straipsniais 
J. Šimkus daug prisidėjo 

! prie socialistinio rea l i z m o 
pergalės lietuvių literatūro
je, prie rašytojų konsolida
vimo komunistinio partiš
kumo pagrindu. Greta pla
čios literatūrinės veiklos J. 
Šimkus dirbo didelį visuo
meninį darbų: 1947, 1951, 
1955 m. m. buvo renkamas 
Lietuvos TSR AukščiausAg- 
sios Tarybos deputatu. JJž 
aktyvių literatūrinę ir vi-

■ suomeninę veiklų jis apdo- 
| vanotas Tėvynės karo I 
į laipsnio, Raudonosios 
žvaigždės, dviem Darbo 
Raudonosios vėliavos ordi
nais ir medaliais.

Paskutnis Jono Šimkaus laiškas
Rašytojas Jonas Šimkus talizmo pasaulis. Tai tikri jnas Venclova, Mykolas Sluc- 

Vilniaus ligoninėn pasidavė komunizmo vaikai. kis ir daug kitų rašytojų,

vakas M. Rusnack: pusė pa
saulio valdoma komunizmo, ir 
ten kur jis viešpatauja, baž
nyčia neturi laisvės. Tad bū
tų papiktinimas, jei X X - o j o 
amžiaus Bažnyčios santaryba 
nepaliestų ir neįvertintų ko
munizmo pavojaus. Panašių 
minčių komunizmo bei ateiz
mo atžvilgiu pareiškė visa 
lė santarybos dalyvių.

ei-

GERAS REIŠKINYS
Chicagos “Vilnis” veda

mų j ame sako:
Iš.-Londono praneša, jog 

Prancūzija priešinsis davimui 
brandulinių ginklų NATO 
blokui, nes tai reiškia prilei- 
dimą ir Vokietijos prie bran
duolinių ginklų kontrolėje.

Dar svarbiau tas, kad Pran
cūzijos užsienio ministras Kuv 
de Miurvilis (Couve de Mur- 
ville) išvyko į M askvą “su 
nauja misija.” Pirm išvyk- 
siant jis j.au aiškino, kad Pran
cūzija siekiasi tampresnių ry
šių su Tarybų Sąjunga ir ki
tomis socialistinėmis šalimis. 
Prancūzija, taigi, orientuojasi 
nuo Vakarų, atseit, nuo JAV 
užsienio politikos link TSRS.

visas priklausomybės nuo imperializmo formas, prieš 
rasinę priepaudų!

Visų šalių tautos! Demaskuokite imperialistų karo 
kurstytojų kėslus! Dar smarkiau kovokite už visuotinį 
ir visiškų nusiginklavimą, branduolinio ginklo uždrau
dimą, ginklavimosi varžybų nutraukimą, už taiką visa
me pasaulyje!”

š. m. rugpiūčio 5 d. Iš ligoni
nės išėjo spalio 19 d. Spalio 
21 d. jis skubėjo rašyti laišką 
laisviečiams.

Taigi atrodo, kad šis J. 
Šimkaus laiškas bus pasku
tinis, rašytas jo bičiuliams 
amerikiečiams ir todėl jis 
turi juo didesnę svarbą.

Redakcija

Rojui ir Ievai Mizarams 
Niujorke

Brangūs mano bičiuliai!
Jau turbūt pagalvojote, 

kad tas Šimkus užsikasė, 
kaip barsukas, tame savo 
miškelyje ir tyli... O buvo 
visišaki ne taip.

Rugpiūčio 5 d. mane sun
kiai susirgusį šlapumo pūs
lės uždegimu paguldė į Vil
niaus Respublikinę ligoninę. 
Čia urologe Mičetyte man 
padarė sunkią operaciją. Li
ga privertė mane 2 mėne
sius išgulėti ligoninės lovo
je. Jšėjau tik spalio 19 d. 
Turėjau ir sunkių valandų, 
bet optimizmas manęs nie
kad nepaliko. Iš gydytojų ir 
viso medicinos personalo pa
tyriau daug gero.

Man buvo malonu ir tai, 
kad operacijos metu buvo 
naudojami instrumentai to 
ligoninės kambario,' kurį 
Tarybų Lietuvai padovano
jo Amerikos pažangieji lie
tuviai, karui baigiantis. Tad 
ir skausmų turėdamas vis 
prisiminiau Jus, puikiuosius 
Lietuvos sūnus ir dukras už 
Atlanto.

Arčiau prisižiūrėjus labai 
džiugina tai, kad mūsų jau
nieji gydytojai, tokie kaip 
urologas Černiauskas, chi
rurgas Vaitkus — jau pui-

Gydytojas Vaitkus, dirb
damas kasdieninį sunkų 
savo darbą kaip chirurgas, 
stengiasi gydymo reikalams 
pritaikyti elektroniką, kad 
mokslas prasiskverbtų iki 
visų žmogaus kūno užkaba-1 
rių. • ' |

Mane nepaeinantį turėjo 
nešti neštuvais iš I aukšto į 
II aukštą ir čia moterėlės 
sukibusios vilko uždusda- 
mos, kaip skruzdėlės pušies 
šakelę. Eiliniai ligoninės 
tarnautojai parodė tiek 
daug nuoširdumo ir rūpes
čio, kad negali atsistebėti 
tais pagrindiniais žmonių 
sielų pasikeitimais, kurie 
įvyko per socialistinio gyve
nimo metus mūsų krašte.

O mane sąžinė bado, kad 
prisižadėjau daug parašyti, 
o štai dabar tysau kojas pa
tiesęs. Ir daviau sau žodį 
daugiau apie planus nebe
kalbėti ir tik darbą padaręs 
prabilti.

Bet greta nemalonios li
gos turėjau ir malonumą. 
Sūnaus Jurgio žmona Alek
sandra rugsėjo 24 d. pagim
dė anūką, kurį visi šeimos 
nariai susitarę su tėveliu 
nutarėm pavadinti Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedi
mino vardu. Dėl to, žinoma, 
mudu su žmona staiga tapo
me seneliais, nors tokiais 
visai dar nenorime būti. 
Bet jaunasis Gediminas 
Šimkus puikiai auga, karts 
nuo karto garbiau surikda
mas. O jo tėvas gręžia Vil
niaus ir kitų Lietuvos vietų 
žemes, kur tuoj statomi 
nauji pastatai (mat, jis geo
logijos inžinierius).

aplankė ir pats sveikatos 
ministras Kleiza.

Kai pabiro gausios dova
nos, ir aš gavau už gerą 
darbą sidabro medalį. La
bai apsidžiaugiau, kai An
tanui Venclovai buvo nu
teiktas Tarybų Lietuvos 
Liaudies rašytojo vardas.

Juk jis pirmas buržuazi
nės priespaudos metais su
telkė antifašistinius Lietu
vos jaunuosius rašytojus į 
“Trečio fronto” kolektyvą 
ir redagavo tą antifašistinį 
žurnalą. Jis pirmas ėmė 
pertvarkyti 1940 metais 
Lietuvos švietimo ir kultū
ros darbą. Jis parašė Tary
bų Lietuvos himno tekstą, 
jis parašė daug puikių kny
gų, išvertė į lietuvių kalbą 
kai kuriuos klasikinius vei
kalus, o be to 1966 sausio 
mėnesį jam sueina 60 metų. 
Jo galva jau visiškai balta 
ir jo romanas “Gimimo die
na” kol kas yra vienintelis 
apie Tarybų Lietuvos susi
kūrimą 1940 metais.

Nusipelniusio meno dar
buotojo garbės vardą gavo 
ir poetas Vacys Reimeris. 
Visų faktų čia nebesurašy- 
siu.

Sveikinkit Antaną Bimbą, 
jo žmoną ir dr. Antaną Pet
riką. Sveikinkit visus mūsų 
bičiulius — Tarybų Lietuvos 
patriotus Amerikoje.

Bučiuoju Judu ir perduo
du savo Elenos geriausius 
linkėjimus Jums. (Ji dabar 
labai užimta anūku.)

Jūsų visad
Jonas Šimkus

1965 m. X 21 
Vilnius

kūs specialistai ir su naujo
siomis sielos ypatybėmis, 
tai nuoširdūs žmonių drau-

Turėjau ir kitų malonu
mų, — mane lankė seni ma
no bičiuliai: Juozas Baltu-

P. S. Tik dabar išėję
ligoninės perskaičiau J
“Laisvę” už 2 mėnesius ir

gai, kokių nepažįsta kapi- šis, Teofilis Tilvytis, Anta- buvo labai įdomu J. &



Pcnkt. lapkričio (Nov.) 5, 1965 psi. 3

Lietuvio žurnalisto apsilankymas ir 
* įspūdžiai mūsų Kentucky valstijoje

(Pabaiga)
Koridoriuje p r i e sienos 

iškabintas skelbimas api 
šaukiamą kažkokios “Pietų ; 
darbininkų sąjungos” vieti-j 
nes organizacijos susirinki-; 
mą. Skelbimą pasirašęs jos1

CLEVELAND, OHIOĮ L1 J-J d O C v 1 jLz y IyCvvL vllU M lt \l U | 
j būtų lengviau išlaikyti vai- 
I kus. Tik savaitės pabaigoje 
tokia šeima susirenka vie-

i. Ten gauna darbo pir- noje vietoje. Taip čia atsi
moję eilėje daugiavaikių šei-1 rado terminas — “savaitga- 

” i

Granvilis Eversolas. Tai 
kompanijos sukurta streik
laužių organizacija. Klau-j 
šiame valdyt ją, ar negalėtu-j 
me pasikalbėti su Eversolu. i 
Nepasukdamas galvos,

—Jeigu jums

' kalbėti su streiklaužių or-!pui. ~ 
, ganizacijos vadovais. Pasi-lmoj

T i-odė, kad jie bijo tiesos. O mų tėvai pagal vadinamą' lio tėvas 
tiesa—ne jų pusėje. 1 1 ’ ‘ ”1 ’

Gelbėjimasis nuo bado
Daugeliui vietos gyvento

jų, neturint darbo, vienin
telis išgelbėjimas nuo bado 
m i rties yra vadinamieji 
maisto talonai. Jais laiko
si maždaug pusė abiejų šių 
grafysčių gyventojų. Tai 

!L.‘C savotiški dviejų dolerių ir 
•”s| pusės dolerio vertės talonai.

|Jie skirtingų spalvų. Įstai- 
tai gos, skirstančios juos, dar- 

įbuotojai paaiškino mums,
jog tai padaryta todėl, kad 
daugelis gyventojų neraš
tingi ir skiria talonus tik 
pagal spalvą.

Su šiais talonais galima

Parama spaudai
Viktorija Daraškienė, pa

sitarus su savo drauge Ma- 
r i u t e

Ieškome!
Tačiau surasti Eversolą 

pasirodo ne taip lengva. 
Užklausti žmonės sako, kad; 
jis tik ką išvykęs namo. Va-j gauti už atitinkamą sumą 
žiuojame paskui jį. Namas, i maisto produktų, pagamin
ki! riame jis gyvena, atrodo tų Jungtinėse Amerikos

V a 1 s t ijose. Iš importuotų 
prekių už juos duodama tik 
arbata ir kava.

Beje, kaip pastebėjome, 
kai kurių prekių kainos čia 
aukštesnės negu New Yor- 

į ke. Antai, pienas branges-

Beje. parduotuvės vedėja

žmona — taigi, abu patiki
mi kompanijos tarnai. Bu
vusi namie Eversolo duktė

važiavęs atgal į kasyklą. Ir^is beveik visu trečdaliu, 
mes sukame atgal, bet ir vėl j Ne be reikalo vietos gyven- 
nickas sakosi jo nematęs. tojai sako, kad pragyveni

mas čia brangesnis, negu 
Mums besižvalgant, priki-jĮ^ kurioje kitoje šalies vie

loj sargybinis, tei raudama-1 įoje
sis, ką mes čia veikiame. | Betgi maisto talonų nie- 

—Norime pakalbėti su kas neduoda nemokamai. 
Eversolu, — atsakome.

—f) leidimą ar turite?
—Žinoma, turime, — už- mokėdami

tikriname jį. i įaus taip 1
Po poros minučių sargy-Yna 

bin is ;
na, matvti, vos tik išėjusį iš savigarbą. O pinigų i 
kasyklos, angliakasį. Tai ir į žmones, dažniausiai neturi, 
vra Eversolas. Norime pa- ii’ reikia skolinti. \

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Spalio 28-os vakarą įvy
ko choro pamokos, tai pasi
ruošimas į “Laisvės” meti
nį koncertą, New Yorke, 
lapkričio 14 dieną.

Aido choras nusitarė va
žiuoti autobusu, kad kartu 
ir mūsų meno mylėtojai ga
lėtų su mumis keliauti. Ži
nau, kad koncertas bus 
gražus, nes ne tik New 
Yorko ir Worcesterio Aido 
chorai dainuos, bet ir abie
jų chorų šaunieji solo ir du
etų talentai dalyvaus.

Iš Worcesterio mes ma
nom, išvažiuosim apie 8 vai. 
ryto, nuo 29 Endicott St. 
svetainės. Būkit visi laiku.

Aido choras jau atliko 
vieną dainų maršrutą, tai 
įvyko spalio 22. Nors tą va
karą lijo ir buvo pusiau 
miglota, vistiek, gerai nu
važiavom Į Swampscott, 
Mass, visas choras, 4-mis 
mašinomis ir ten Tėvų ir 
mokytojų Suvažiavime, va
dovybėje Jono Dirvelio, 
gražiai jiems lietuviškai 
padainavome. Tenai omūsų 
gražų dainavimą suvažiavi
mas gražiai priėmė karštais 
plojimais. Kelionė buvo tik 
apie 70 mylių ilgio.

Buvo išvy k u s i o s dvi 
mūsų jaunos daininin- 
k ė s į Chicago, Illinois, 
padainuoti dienraščio “Vil
nies” metiniame koncerte. 
Tai yra Irena Janulienė, so
prano, ir Aido choro pianis
tė Elena (Janulytė) Smith, 
alto. Jos abi šią vasarą dai- 

'navo Lietuvoje, skirtingose 
vietovėse ir per televiziją. 
Žinau, kad Čikagos meno 
mylėtojai nebuvo suvilti 
jųjų gražiu dainavimu.

J. M. L.

bet. naftos - chemijos 
centras Jurbarke

Kaunas. — Jurbarkas, 
kurio išplanavimo projek
tas ruošiamas Miestų sta
tybos projektavimo institu
to Kauno filiale, taps ne tik 
respublikos naftos-chemijos 
pramonės centru, bet ir vie- 

Į nu gražiausių šiuolaikinių 
miestų.

Jurbarko mieste bus trys 
mazge, kurio plotas bus apie 
1,000 hektarų, pirmiausia 
įsikurs stambi naftos per
dirbimo įmonė. Jos staty
bai reikės sunaudoti 800 
tūkstančių kubinių metrų 
gelžbetonio. Vamzdynų bei 
kitų technologinių linijų il
gis sieks 2,000 kilometrų. 
Įmonė aprūpins kuru šilu
minį ūkį, pramonę, vandens 
ir geležinkelio transportą. 
Tai padės kieto kuro sunau
dojimą respublikoje suma
žinti nuo 90 iki 5 procentų.

Jurbarką mieste bus trys 
gyvenamieji rajonai su 5-16 
aukštų namais. Išaugs nau
jos mokyklos, Tarybų rū
mai, teatras, kultūros rū
mai. sportinis kompleksas 
ir daugelis kitų stambių 
statinių. Žalieji masyvai, 
parkai bus įrengti prie Ne
muno, vaizdingosios Mitu- 
vos pakrantėse. Miestą su 
pramonės mazgu sujungs 
stambi magistralė. Išsiplės 
keleivių uostas, į miestą at
eis nauja geležinkelio šaka.

Jurbarko išplana v i m o 
projekto autorius P. Janu
lis bei projekto vyr. ekono
mistas J. Daniulaitis šį 
stambų projektavimo darbą 
pasiryžę užbaigti šiais me- 
tais*

Naujas T. Sąjungos 
istorinis filmas

Maskva. — Tarybų Są
jungoje pagamintas naujas 
filmas Salvė iš “Auroros”. 
Jis pašvęstas ruošimui ir 
pradžiai proletarinės revo
liucijos 1917 metais.

Filme f ig u r u o j a istori
niai asmenys, Stalinas ir ki
ti, kurie dalyvavo. “Auro
ra,” tai Baltijos karo laivyno 
kruzeris, kuris sukilimo 
metu davė salvę į Žieminį pa
lečių, kuriame buvo buržu
azinė vyriausybė. Dabar 
tas kruzeris paverstas į re
voliucijos muziejų ir stovi 
Nevos upėje.

Surasti XVI amžiaus 
senkapiai Lietuvoje

Ant Neries kranto, Šile
lio kaime, kasdami smėlį, 
Kauno “Aleksoto ’ stiklo 
fabriko darbininkai atrado 
neįprastų daiktų: žmogaus 
griaučių, namų apyvokos 
daiktų, kirvukų ir ginklų 
liekanų. Apie radinį buvo 
pranešta Kauno Istorijos 
muziejui. Atvykusi muzie
jaus archeologu grupė pa
prašė darbininkų sustabdy
ti smėlio kasimą ir pradėjo 
nuodugnų tyrinėjimą.

Aptikta senovės lietuvių 
laidojimo vieta. Archeolo
gės S. Gabriūnaitės nuomo
ne, čia buvo laidojami žmo
nės XVI amžiuje. Iki šiol 
jau atkasta daugiau kaip 90 
kapų. Juose daugiausia 
randama titnaginių skiltu
vų, kirvukų, peilių, raktų, 
auskarų, kardų, iečių ir ki
tų ginklų bei namų apyvo
kos liekanų. Nors tuo metu 
Lietuvoje jau buvo krikš
čionybė, bet mirusieji, dau
giausia neturtingi žmonės, 
palaidoti pagoniškai.

Atkastas vienas įdomus 
kapas. Jame palaidoti neį
prastu būdu du vyrai—jie 
gulėjo kniūpsti. Prie jų at
rasti du kalavijai, peilis, ie
ties galas padėtas ne šalia 
vyrų, bet įbestas į vieno pe
tį. Spėliojama, kad tai nu
baustas tėvynės išdavikas.

Senkapiai tyrinėjami to
liau. Aiškinant jų praeitį, 
nustatant palaidotų žmonių 
amžių ir net ligas, nuo ku
rių mirę, Istorijos muzie
jaus darbuotojams talkinin
kauja ir Kauno medicinos 
instituto docentas J. Nai
nys. Pagal kaulus labarato- 
riniu būdu nustatyta, kad 
daugumos č i a palaidotu 
žmonių amžius buvęs 50-60 
metų.

“Tėvynės balsas”

Brazaitiene, pas- 
surengė 

paramai.
(“weekend dad-’ tarusios namuose 

| sueigą spaudos 
Siekiant padėti žmonėms | Tiesa, ne visas Appalachi- Susirinko gražus 
tinkamai pasiruošti, kadga- an rajonas apimtas skurdo, draugų, 
lėtų tikėtis gauti darbo pra-;Čia yra ir stambių pramo- ....... t L
monėje, organizuojamas ne- nes centrų, kur dirba daug mis, Mariute 
didelių jų grupių perkvali- darbininkų. Ypač aštriai žodžių, pažymėdama, 
fikavimas. skurdas reiškiasi čia kai- yra Juliaus

—Tačiau aš neteikiu tamimiškose vietovėse, kuriose Valerijos 
daug vilties, — sako senas gyvena daugiau kaip pusė i gimtadienių

bedarbių tėvų programą.” i dy”).
J 'm*

Visiems skaniai pasisoti- 
tarė keletą 

kad 
Krasnicko ir 
Kuzmuckienės 
sukaktis. Jų 

angliakasys pensininkas* Appalachian rajono gyven- 1 pagerbimui buvo sudainuo- 
Edvardas Tarpas, aktyvus tojų. Betgi radikalių prie-j ta 
darbininkų judėjimo daly- monių padėčiai iš esmės pa
vis. — Jeigu žmogus turi gerinti iki šiol nesiimama. 
40-45 metus, jam vis tiek Nestatomos naujos stam
bus sunku gauti darbo pra- bios pramonės, kurios duo- 
monėje. ; tų nuolatini darbą dauge-

šiudse rajonuose pasta-įliui vietos gyventojų, pa- 
raisiais metais gan dažnai i lengvintų jų šeimų gyveni- 
pasitaiko, jog šeimos išsi- mą.
skiria vien tik tam, kad ir' R. Žiugžda

lėtų tikėtis gauti darbo pra-; Čia yra ir stambių pramo-

Ieva Mizarienė

Apie mirusįjį rašytoją 
Joną Šimkų

draugus Šimkus gražiame 
vasarnamy Valakampiuose, 
kur turėjau laimę susitikti 
visą šeimą: Jono gerąją 
žmonelę Eleną, sūnų Jurgį 
ir dukrą Agnę.

Draugas Šimkus labai 
mylėjo žmones, norėjo su 
jais būti, nors ir pritrenk- 

. Ta jo meilė žmo-

“Linksmo gimtadienio!”.
Visi labai maloniai laiką 

praleido. Viktorija paren
gimui aukojo maistą, o Ma
riutė darbą ir pa talpą. 
Pirm svečiai ir viešnios 
skirstėsi, Julius Krasnickas 
surinko spaudos paramai 
$25. Pinigai paskirti: “Vil
niai” $15, “Laisvei” $10.

Penktadienį, spalio 29 d.,1 
gavome šiurpią žinią, pri
trenkusią mus visus: Vii-i 
niuje mirė rašytojas Jonas, 
Šimkus! Gi šeštadienį, at-i 
eina Jono Šimkaus laiškas, ■ 
rašytas spalio 21 d. — lygiai i 
savaitę prieš mirtį.

Laiškas dar giliau rėžia'
širdį — jis pilnas ūpo, daug • tas ligos 
gerų minčių, daug gražių i nėms ir palaikė jį. Pritrenk- 
pris įminimų apie pažan- j tas šidies smūgio ne vieną

; giuosius JAV lietuvius, tiek i kartą, jis vis tiek nepasi- ? 
kad džiaugsmo dėl rašytojo An-; davė ligai. Dirbo, rašė, įver-Į * 

iš- tano Venclovos apdovanoji- Ii
pristato mums suodi- i malda, ir tai patenkins jų mo Liaudies rašytojo gar-, mą su draugais, jį aplan-i 

. O pinigų tie bes vardu. O apie save ma- i kiusiais. Man teko daug

; Juos reikia išsipirkti, sumo- 
• kant dalį jų vertės. Girdi, 

žmonės ne-

jiems teikiama tino kiekvieną pasikalbeji-1
— a a • t *

ka, A. ir A. Salin, o J. 
Krasnickas $3.

Po $2: J. O. Gendrich, V. 
Mockaitienė, S. ir V. Kuz
mickai, J. Petraus ir J. Ba- 
ken. Po. $1: J. H. Bagdan ir 
M. Martin.

Viktorija taria visiems 
ačiū už atsilankymą. Dėkui 
už aukas. Daraškienė nuo
širdžiai padėkojo Brazaitie- 
nei už darbą.

LDS 55 kuopa turės pa- 
žmonį, kuris įvyks šeštadie
nį, lapkričio 13 d., LDS klu
be, 9305 St. Clair Ave. Pra
džia 5 vai. vakare. Ragina
mi visi nariai dalyvauti ir 
publika kviečiama atsilan-

Norime pa- ir reikia skolinti. Bet šią 
įsivedėti jj j šalį, taid 'galė- skolą vėliau reikia grąžinti, 
tume niekieno netrukdomi į Pinigai reikalingi sumokėti 
pasikalbėti. Bet sargybinis buto nuomai, sumokėti už 
seka iš paskos ir stengiasi,elektrą, vandeni, kurą, o 
nepraleisti nė vieno žodžio, i taip pat drabužiams, avaly-j 

■nei nusipirkti.
Ką jie gauna?

Vieniša angliakasio našlė 
Pietų darbi-1 Francis Hager, gyvenanti 

ir norėtu- ‘Lotero gyvenvietėje netoli 
me sužinoti apie ją ką nors Hazardo, papasakojo, kad ji 
daugiau. gauna maisto talonų 12 dol.

—Vaikinai—sako jis,bai- vertės_ maisto produktams 
mingai žvilgčiodamas į ša- ■ ūer mėnesį. Kad būtų aiš- 
]is _ as nieko nežinau. j kiau, ką tai reiškia, pridė- 

_ ikime, kad kvorta pieno ten
Bet mes neatstojame, ais- dainuoja 32 centus, o svaras 

kiname, jog klausiame ne > (]uonos — irgi ne mažiau, 
apie kasyklą, o tik apie Pie-' 
tų darbininkų sąjungą.”

—Aš nieko nežinau apie 
šią sąjungą, — vėl neramiu 
balsu taria Eversolas.—Pa
sikalbėkite su jos viceprezi
dentu. Jis kaip tik dabar 
yra čia.

Eversolas rodo mums ne
toliese už kampo stovintį su J 
keliais kitais vyrais ruda
plaukį žmogų. Kreipiamės 
L jį- Jis pasisako esąs są
jungos antrasis viceprezi
dentas. Bet kai jis išgirsta, 
kad mes norime žinių apie 
šią sąjungą, piktai atkerta:

—Aš žinau, ko jūs norite. 
Bet to, ko norite, jūs iš ma
nęs negausite. Tariant šiuos 
žodžius, jo pagurklis išsipū
tė, veidas paraudo.

Matyti, greta stovėjusi jo 
duktė rimtai įvertino padė
tį. Pajutusi, kad reikalai 
krypsta blogo n pusėn, ji 
tuoj pati įsikibo jam j pa
rankę, sakydama:

—Nereikia, tėvai, einame 
į mašiną, važiuojame.

Na, mes irgi nelaukėme, 
tuoj paskubėjom sėsti savon 

‘ffiy.šinon ir kuo greičiausiai 
įjungėme motorą. Taip bai- 

. gėsi mūsų pastangos pasi-

Pasikalbėjimas
Kreipiamės į Evers olą, į 

sakydami, kad dar nesame1 
girdėję apie 
ninku sąjungą”

Už talonus ji turi dar su
mokėti du dolerius, kurių 
neturi. Beveik kasdien ji 
vvksta autobusu j Hazardą, 
bilietas į vieną pusę kainuo
ja 25 centus. Ne mažiau 
kaip du dolerius per mėne
si tenka mokėti už elektrą. 
Vandens nejsivedė, nes už 
vandeni reikėtų mokėti $4.95 
per mėnesį, o kas turi vo
nią, moka dar du dolerius. 
Yra dar ir kitų išlaidų. 
Klausaisi jos pasakojimo, ir 
galvoii: kaip ji dar ant ko
jų laikosi!

—Gerai, kad šiek tiek pa
deda kaimynai, — tartum 
atspėjusi mūsų mintis, sa
ko Francis Hager, — o tai 
būtu visai neįmanoma gy
venti.

Mes sužinome, kad ji iš
tisus mėnesius tegalėjo val
gyti tik viena kartą per die
ną. Ir taip čia gyvena dau-

Valdžios skiriamos lėšos
Didžioji dalis lėšų, kurias 

federalinė valdžia asignuo
ja “kovai su skurdu” Appa
lachian rajone, skiriama 
plentų tiesimui ir gerini
mui. Bet tai gali duoti dar
bo tik trumpam laiko tar-

. Man teko daug 
žai, nors ir jis buvo apdo- i kartų būti jų namuose ir su 
vanotas. ! draugu Henriku Zimanu,

Nepraėjo nei trys mene- Juozu Baltušiu, Laurynu 
šiai nuo Rojaus ir m a n o 1 Kapočium, Albertu Laurin- 
susitikimo su Jonu. Rodos, ; čiuku — visus jis maloniai 
girdžiu ir dabar jo kalbą, i sutiko, visus lygiai įvertino, 
kada jis mus lydėjo per. Paskutinį kartą matėme 
gražų miškelį Valakam- draugą Šimkų suruoštame 
piuose, kur jis vasaras pra- Rojui įteikimo Liaudies ra- 
leisdavo. Sakė, sveikata ge
rėja ir, jeigu tik vis eis ge
ryn, tikiu, kad pasimatysiu 
su iumis JAV-ose, kur taip 
noriu sutikti garbingus 
JAV pažangiuosius lietu
vius, paspausti jiems ran
ką, padėkoti už daug daug riuos Jono Šimkaus bruo- 
malonių, suteiktu mums i 
Lietuvoje buržuazijos lai
kais ir karo metu. Mes guo- 
dėme draugą Šimkų, kad jis 
tikrai sustiprės, ir kvietėme 
atvykti... Ir, tiesą pasa
kius. jis iš tikrųjų atrodė 
sveikesnis ši kartą, negu 
kada nors pirmiau per ma
no jo pažinimą šiais pasku
tiniais penkeriais metais.

Negaliu pamiršti bran
gaus draugo... mintys ve
jasi viena kitą per dieną, 
per naktį, štai prisimenu 
laišką, kurį prisiuntė man 
draugas Jonas, kuomet Ro
jus viešėjo Lietuvoje 195 9 
m. Pasitaikė. Rojus nuvy
ko aplankyti Joną rugpjūčio 
27 d. ir rado ten Genovaitę 
Paleckiene, Liudo Giros naš
lę ir dar kai ką. Atvyko jos 
pasveikinti Joną jo gimimo 
dieną ir taip pat prisimin
ti Liuda Girą, kurio 
irgi tą pačią dieną gimta
dienis. Rojus pasisakė, kad 
tai ir mano gimimo diena, ir 
jie visi iškėlė taurele ir už 
mane, o draugas Šimkus 
tuojau, ta pačią dieną, 
man parašė laišką apie vi
sa tai. Jis niekad nešykš
tėjo pasveikinti draugus 
laiškais. Susirašinėjome dar 
man jo nesusitikus asmeniš
kai.

Nuvykus man į Lietuvą 
1960 metais, aplankiau

šytojo vardo pobūvyje Ra
šytojų rūmuose Vilniuje. 
Kaip malonu, ypatingai Ro
jui ir man, kad štai ir taip 
sunkiai sergantis draugas 
atvyko net iš Valakampių.

Čia paduodu tik kai ku-

1 žus. Žinau, kad daug( 
d a u g bus parašyta apie j 
jo visuomeninę veik
lą, apie jo pasia u k o j i m ą 
darbo liaudžiai dar ir tais 
buržuazijos laikais, kada 
buvo taip sunku bent žodį 
tarti už darbo žmogų.

Pirma jo knyga buvo iš
leista 1927 metais. Tai bu
vo eilėraščių rinkinys “Užu 
durų.” Ir nuo to laiko jis 
plunksnos nepadėjo. Apart 
eilėraščių, jis parašė “leng
vos” literatūros knygų ir 
daug raštų politiniais klau
simais. Taipgi darė verti
mus iš kitų kalbų.

Jis buvo vienas iniciatorių 
antifašistinio žurnalo “Tre
čias frontas,” apie kurį bu
vo susispietę visi pažangie
ji rašytojai ir kuris tiek 
daug erzino lietuviškąją 
buržuaziją. Labai pasižymė
jo tais laikais. J. Šimkus sa
vo kritikos straipsniais prieš 
buržuazinę literatūrą, o tuo 
pat tarpu gindamas ir pa
laikydamas pažangiųjų ra
šytojų kūrinius.

Didžiojo karo metu Šim
kus daug dirbo kovai prieš 
hitlerinį fašizmą, rašyda
mas straipsnius, eilėraščius 
ir publicistinius atsišauki
mus.

Sugrįžęs į išvaduotą Ta
rybų Lietuvą jis dirbo “Tie
sos” redakcijoje. Buvo pir-

S .

Hartford, Conn.
Iš atsibuvusių Moterų 

Klubo pietų
Įspūdingi buvo pietū

Hartfordo Laisvės choras 
tikrai sužavėjo publiką. 
Wilma Hollis išsireiškė, kad 
nors mes visi senstame, 
bet mes mylime dainas, tai 
ir dainuojame. Ji kvietė ir 
kitus stoti į chorą, nežiūrint 
senatvės.

Laisvės choras įdomus 
tuo, kad daug jo narių yra 
seno amžiaus, o balsai kaip 
jaunų. Pav., Ona Giraitie- 
nė dainuoja nuo pat choro 
įsikūrimo, o jos balsas, jei 
nematytum ją dainuojant, 
manytum, kad dainuoja jau
nuolė.

Patiekalų, man rodos, bu
vo perdaug.

Tariu širdingą ačiū gas- 
padinėms, choro vadovei ir 
visiems choristams.

W. J. Dūda

masis redaktorius savait
raščio “Literatūra ir Me
nas.” Iki 1958 m. jis buvo 
“Pergalės” žurnalo atsakin
gasis redaktorius, o vėliau, 
susirgęs, vis tiek nenutrau
kė ryšių, bet rašė ne tik 
šiems įvardintiems liaikraš- 
čiams, bet ir JAV spaudai.

Už jo didelius literatūri
nius ir visuomeninius veiks
mus jis buvo apdovanotas 
Tėvynės karo I laipsnio, 
Raudonosios žvaigždės, 
dviem Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinais ir meda
liais.

Kaip moteris, noriu tarti 
Elenai Šimkienei, Jurgiui ir 
Agnei: turėjote gerą vyrą 
ir tėvą, kuris niekad jūs ne
pamiršo, visuomet kiekvie
name laiške turėjo ką nors 
malonaus tarti apie jus. 
Turėjote garbingą tėvą ir 
vyrą, kurį liaudis ir visa 
lietuvių tauta gerbė ir gerbs 
ilgai ilgai, — kuris pasiliks 
istorijos lapuose.

KLANIEČIAI PERKA 
DAUGIAU GINKLŲ

Washingtonas. — Prieša- 
merikinio komiteto klanie- 
čių apklausinėjime paaiškė
jo, kad vėlesniu metu pietų 
valstijų klaniečiai daugiau 
perka ginklų.

Buvo įrodyta iš laikraš
čių iškarpomis, kad jie 
daug jų pirko iš Beacon 
Gun Works Co., kurios fab
rikas yra Wilmington, De
laware.

ANGLIJA PANAIKINO 
MIRTIES BAUSMĘ

Londonas. —Lordų tary
ba 169 balsais prieš 75 už- 
gyrė parlamento nutarimą 
panaikinti mirties bausmę.

Anglijoje nuo 1818 metų, 
kada buvo įvesta mirties 
bausmė, 220 žmonių buvo 
pakarta, o 808 kitaip nužu
dyta,
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

PHILADELPHIA, PA
Kaip buvo iš pradžios, 
taip bus h* ant pabaigos

vandeniu ir tepalais, ir dar 
ko, — klausia kūdikio, ar

(Tęsinys)
Jie nesirūpino darbininkij būvio pa

gerinimu. Ta unija buvo tik iš vardo. 
United Garment Workers unija buvo 
ne darbininkų, bet darbdavių unija. Kai 
kurios fabrikantų firmos turėjo ant dra
bužių unijos ženklą, tai darbininkai, ku
rie dirbo prie pagaminimo tų drabužių, 
buvo priversti priklausyti prie United 
Garment Workers unijos ir turėjo mo
kėti jai mėnesinę duoklę—tai ir viskas.

Chicagos kriaučiai dirbo labai blogo
se sąlygose. Dirbo 60 valandų savaitėj. 
Gal dešimta jų dalis gavo mokėti nuo 
savaičių, o visi kiti dirbo nuo kavalkų, 
ir kurie dirbo nuo kavalkų, išdirbdavo 
iki 65 ir net iki 70 valandų per savaitę. 
Nors kriaučiai dirbdavo ilgas valandas, 
bet jų uždarbis buvo mizernas. Darbo 
sąlygos blogos. Išnaudojimas kuo di
džiausias. Didesniam darbininkų išnau
dojimui fabrikantai pristatė ant kiek
vieno žingsnio formanų ir formanėlių. 
To dar neužteko. Kada darbdaviai paste
bėjo darbininkų nepasitekinimą, bruz
dėjimą, tai savo interesams apsaugoti 
prisisamdė valkatų-piktadarių, kurie šni
pinėjo, slampinėjo iš dirbtuvės j dirbtu
vę ir tėmijo kiekvieną darbininkų pasi
judinimą, kiekvieną pasipriešinimą. Siu
vėjai tapo darbo vergais. Kurie išdrįs
davo pasipriešinti formanams, tuos mes
davo iš dirbtuvės laukan. Ne tik mėty
davo iš dirbtuvės, bet padėdavo juos ant 
juodo listo, ir rūbų siuvimo asociacijos 
dirbtuvėse toks darbininkas jau negau
davo darbo.

Štai faktas kad ir su manimi. Aš ne
buvau dideliu, žymiu veikėju, bet many
je buvo kovingumo, pasipriešinimo dva
sia, ir teko pakalbėti pirmutiniame or
ganizaciniame susirinkime, tai neužilgo 
tapau atleistas iš Hart-Schaeffner-Marx 
dirbtuvės. Gaunu darbą toj pačioj fir
moj, tik kitame aukšte. Už kelių dienų 
ir iš šitos dirbtuvės atleido, nelaukdami 
nei šeštadienio, kaip paprastai darbinin
kai yra atleidžiami iš darbo. Man buvo 
sakyta, kad neatlieku darbo, kaip reikia. 
Tuo laikų darbai ėjo gerai, buvo lengva 
darbą gauti bile kur. Aš gavau darbą ta
me pačiame pastate, bet už kelių dienų ir 
iš šitos dirbtuvės mane išvarė. Nuo pas
kutinio mano išmetimo iš dirbtuvės pa
sidarė aišku, kad aš padėtas ant juodo 
listo ir kad aš negaliu dirbti rūbų fabri
kantų asociaciacijos dirbtuvėse. Man 
teko ieškoti darbo mažesnėse dirbtuvėse, 
kur šnipai neslampinėjo.

Gavau darbą nedidelėj lenkų dirbtu
vėlėj, kurioje dirba apie 18 darbininkų. 
Čia aš buvau laisvas nuo šnipų—jų ran
ka čia manęs nepasiekė. Kontraktinėje 
dirbtuvėje nebuvo taip gerai ir patogu 
dirbti, kaip fabrikantų dirbtuvėse, bet ir 
čia buvo galima užsidirbti beveik tiek 
pat, kaip ir didelėje dirbtuvėje, tik kar
tais pritrūkdavo darbo ir nereikėjo dirb
ti po Pinkertono bizūnu.

Rūbų fabrikantai, prisisamdę šnipų ir 
mušeikų, tikėjosi sužlugdyti darbininkų 
kovingumą ir pasipriešinimą. Bet kuo 
daugiau jie darbininkus engė ir išnau
dojo, tuo daugiau kilo pas darbininkus 
kovingumo dvasia.

Tais laikais, nors ir gyvavo kriaučių 
industrijoj unija po vardu United Gar
ment Workers Union, ji gyvavo tik iš 
vardo. Štai kodėl visoj šaly unijoj buvo 
tik apie 6,000 narių.

Unija buvo susirišusi su Amerikos 
Darbo Federacija, kurios prezidentas 
buvo Samuelis Gompersas.
. Vyriškų rūbų amate dirbo ne mažiau, 
kaip 10 skirtingų tautybių darbininkų, 
ir visi ateiviai, kurių tarpe buvo daug 
pabėgėlių iš Rusijos. Daugelis iš jų da
lyvavo 1905-06 metų revoliucijoj. Rusijos 
revoliucionieriai, tai ir buvo tas aksti
nas, ta žiežirba, kuri sukėlė gaisrą 
kriaučių tarpe. Nežiūrint darbdavių ata
kų ir teroro, jie neišsigando. Jie vedė 
agitaciją tarp kriaučių ir kvietė juos or
ganizuotis į uniją. Pradžią padarė lie
tuviai preseriai.

Nepasitenkinimas plito ne tik tarp 
kriaučių, bet ir tarp kirpėjų (“katerių”), 
kurių ■. tarpe bruzdėjimas augo ir buvo 
užmegzta organizacija. Visi, kurie buvo 
daugiau apsišvietę, suprato, kad tik veik
dami organizuotai galėsime kovoti su 
darbdaviais ir pagerinsime savo būklę.

Tarp kriaučių vis plačiau ir garsiau 
skriejo žodis unija, o tai varė darbdavius 
į desperaciją. Darbininkų ūpas ir ryžtas 
vis kilo ir kilo. Jie rengiasi į kovą. Ir 
su naujo sezono prasidėjimu preseriai, 
kartu su kirpėjais, nutarė paskelbti Chi
cago]’ generalinį rūbsiuvių streiką. Darb
daviai išsigando, jie puolė į didžiausią 
desperaciją. Jie nusprendė išmėtyti vi
sus nužiūrimus darbininkus iš dirbtuvių.

Tuo laiku dirbtuvėlė, kurioj aš dirbau, 
neturėjo darbo, tai aš sugalvojau po ki
ta pavarde — Brazys — gauti darbą pas 
Hart, Sschaeffner & Marx, kad galėčiau 
pagelbėti išvesti darbininkus į streiką. 
Darbą gavau ir dirbau kaip “mulkis,” 
nieko nežinantis, nieko nesuprantantis. 
Pagal streiko rengėjų susitarimą, strei
kas turėjo būti paskelbtas 10 valandą ry
to. Bet pirm to laiko į dirbtuvę sugužė
jo 2 policininkai ir apie 10 mušeikų, ir 
formanai pradėjo rodyti jiems, kuriuos 
darbininkus reikia išmesti laukan iš 
dirbtuvės. Kai tik policininkas ir pora 
mušeikų priėjo prie vieno darbininko ir 
bandė jį išmesti laukan, tai ir prasidėjo 
kova. Darbininkai sustojo (žinoma, ne 
visi) dirbę ir nedavė jo išmesti laukan. 
Dirbtuvėje iškilo didžiausias lermas, su
irutė. Ypatingai preseriai sujudo. Jie 
mušė kūjais į stalus, jie kvietė darbinin
kus mesti darbą ir eiti į streiką. Prasi
dėjo tąsynės ir muštynės. Dirbtuvėje 
pasirodė daugiau policijos. Darbininkai 
didžiumoje rengėsi išeiti į streiką; tik 
maža darbininkų dalis sustoję dairėsi, 
nežinodami, ką daryti.

Visus aktyvius darbininkus, kurie or
ganizavo išvesti kitus į streiką, policija 
areštavo. Iš viso areštavo apie 10 dar
bininkų, kurių tarpe buvau ir aš.

Panašios teroro procedūros, kad su
žlugdyti streiką, buvo daromos ir kitose 
dirbtuvėse.

Išeinant Chicanos kriaučiams į streiką, 
policija areštavo suvirš šimtą darbinin
kų. Darbdaviai griebėsi žiauriausių bru- 
tališkiausių priemonių, kad sustabdytų 
darbininkus, bet streikui laikas buvo jau 
pribrendęs, darbininkų kantrybė išsisė
musi, ilgiau jie negalėjo tylėti. Kai tik 
prasidėjo streikas, streikieriai, pagal nu
rodymą, rinkosi tam tikrose salėse. Strei- 
kierių tarpe atsirado sugabių vadovų. 
Greitomis tapo sudarytas komitetas, ku
ris pasirūpino išlaisvinti po užstatais vi
sus areštuotuosius darbininkus. Buvo 
nusamdytos salės, kuriose buvo laikomi 
streikierių mitingai. Streikieriai tapo 
paskirstyti pagal tautybes. Buvo paimta 
didelė svetainė, kurioje laikydavo gene
ralinius mitingus, taip pat buvo laikomi 
tautiniai susirinkimai atskirai. Išrinktas 
bendras visų tautų komitetas. Tautinės 
grupės turėjo savo komitetus, kaip tai: 
pirmininkus, sekretorius, streiko komite
tus ir kitus. Visų tautybių streiko komi
tetai laikydavo posėdžius kartu su gene
raliniu streiko komitetu, kurio tarimus 
ir svarbesnius streiko įvykius raportuo
davo streikieriams.

(Bus daugiau)

RUDENĖLIS
Rudeninės gėlės pabaliuos pražydo.
Per rugių laukelį vasara nubrido.

Nelauktasis svečias atkeliauja vėliai.
Ką tu čia atrasi, mielas rudenėli?

Vien tuščias ražienas, šermukšnius prie kelio 
Ir kasas žaliąsias tėviškės berželio.

Tu puotaut pradėsi, raseles pabėręs, 
Ir pagels berželis šalčio neištvėręs.

Oi, kaip ledas šaltos rasos rudenėlio, 
Suliepsnos it kraujas uogos šermukšnėlio.

Bet ir tu, sveteli, iškeliausi vėliai, 
Takelius pramynęs žiemai žiemužėlei.

Lucija Baliukaitč
IX klasių mokinė

Anykščių rajonas, Debeikių vid. mokykla

GYVENIMAS ŠAUKIA
Paskubėk! Paskubėk! Nestovėki!
Juk gyvenimas šaukia visus.
Kas -Tėvynę darbais nuolat puošia, 
Pasitiks tą rytojus šviesus.

Matom: žengia šimtai darbininkų, 
Kyla rankos, sukibę tvirtai.
Paskubėk! Savo brangią Tėvynę
Kelk į saulę, mylėk ją karštai!

Leonora Valskytč
VIII klasės mokinė

Ignalinos raj., Gubavos 8-metc mokykla

Praėjo virš 50 metų, kai atsižadi šėtono? Ųž kūdikį 
esu buvęs bažnyčioje. Įdo
mavau, kaip dabar ten vis-! 
kas atrodo. Pasitaikė, kad 

i mirė senas prietelius, lais
vai protavęs jaunystėje.

I Jaunesnioji jo šeima tebėra 
į jungiama visokių “priepuo
lių” su bažnyčia.

Taip tai laidotuvių pro
ga būrys laisvų žmonių pa- 

! tekome į bažnyčią. Įdomu, 
kaip katalikiškosios tikybos 
verslas supramonintas, vi
sai bizniškas. Seniau kuni
gai įkalbinėdavo, kad miru
siam laisvamaniui bažny
čios ir kapinių (žinoma, pa
rapijinių) durys uždarytos.

Dabar mirė, laisvamanis, 
neparapijonas Kazimieras 
Grimašauskas, sulaukęs virš 
75 metų. Parengtas pas lai
dotuvių direktorių Juozą 
Kavaliauską. Iš vakaro į 
koplytėlę susirinko nemažas 
būrys jo prietelių, laisvų ir 
tikinčių. Čia pribūna ir ku- 
nigiokas su maldomis ir ap-1 
laisto “šventuoju vandenė- ’ 
liu.” .“..............................
kapines, kunigiokas vėl su 
tokiu pat darbeliu triūsėsi 
aplink bedievį. I

Vežimas bažnyčion, ir vėl 
maldos, vandeniu aplaisty
mas, dūmais aprūkymas. 
Kapinėse vėl tas kunigėlis 
panašiai darbuojasi.

turi atsakyti krikšto “tė- 
• vai.” Taip padaromas ka- 
! taliku, velniai nuvaikyti. Ir 
visokiausiomis priemonėmis

Worcester, Mass.
Mūsų kolonijos vasariniai 

parengimai, kurie tęsėsi vi
są vasarą gražiajame Olym
pia Parke, užsibaigė.

Ačiū vietos ir apylinkės 
lietuviams, kurie per visą 
vasarą skaitlingai tyrame

juokauti iš negrų dvasinin
ko Father Devine, kuris jau 
suaugęs pasiskelbė dievu. 
Susibūrė daug pasekėjų. Jis 
didžiai pralobo. Turėjo daug 
“angelų,” gražią baltą žmo
ną. Mirė jau būdamas mi
lijonierium. Bet jis miru
sių bedievių nedarė, savo 
“angelais.”

Kazimieras Grimašauskas 
Ry.e, prieš išvežant i K“ * “'g, ™ 

Inmi m m Iro c cnj ~ * v o x
----- - ; augęs netoli Anykščių. Čia

, paliko liūdesyje sesutę Puo- 
■ tienę, sūnų, Charles ir duk
rą Agnes, taipgi keletą anū- 

i kų. Prieš keletą metų jį 
* pakirto paralyžius (stroke), 

dabar vėl pasikartojo. Tas 
ir buvo mirties priežastimi.

Palydovų būrys skaitliu- K. Grimašauskas priklausė 
gas. Vieni tyliai poteriauja, prie Lietuvių Respublikonų 
kiti liūdnai tėmija, kas čia ( 
ir kodėl taip daroma, kuo
met K. Grimašauskas jau 
nebe gyvas, nieko nežino, 
kas su juo daroma?

Taip, prisiminiau katalikų 
kunigų didelę apgaulę ir 
mano vaikystės laikais. 
Kuomet kūdikis tik užgims
ta, jis neturi jokio suprati
mo apie jokius dievus, vel
nius, dangiškąsias “gražy
bes.” Kunigai įsako atneš
ti pas jį apkrikštyti. Kuni
gas vaiko velnius ir su tuo
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augančiam vaikučiui įkalba- ore laiką praleido ir tuo 
ma, kad jis turi dūšią ir ge- Pa^ ^av® grazi?p medziagi- 
riausią tikėjimą... nės paramos.. Šiemet parką

Apgavystė, nors legalizuo- j įr biznio^ įstaigą prižiūrėjo 
ta, bet tiesiog begėdiška. Iir tvarkėJonas Petkūnas su 
Kūdikis tik gimęs jau turi Pa£_alba kitų parko rėmėjų, 
pasmerkti velniukus ir už- todėl ir liko gražaus pelno 
girti katalikų tikėjimą, kuo- kitų metų veiklai.
met tų tikėjimų ir dievų yra Uždarus .parką, žmones 
taip daug. O mirusį bedievį P°.^ savaičių neturėjo kur 
vėl grąžina katalikų die.| laiką praleisti, susieiti, ir 
vui ir, žinoma, siunčia “dan- pas i disku su o ti įvairiais 
gun” už gerus pinigus. klausimais. .

_ ...... _ Bet Olympia Parko savi-
Daug katalikų mėgsta pa- njnkė Lietuvos sūnų ir dūk

nės paramos. Šiemet parką

Uždarus parką, žmonės

klausimais.
Bet Olympia Parko savi-

terų draugija turi namą 
mieste, lietuvių apgyventa
me centre, kuriame vietos 
lietuviai praleidžia žiemos 
laiką, lankydami įvairius 
draugijų parengimus. Šis 
namas yra skirtingesnis ne
gu Olympia Parkas. Šio na
mo užlaikymas daug kai
nuoja, ypač žiemos metu.

Spalio 31 d. įvyko pirmas 
parengimas, kurį suruošė 
keturi namo entuziastai, 
duodami skanius pietus vi
siems atsilankiusiems. Oras 
pasitaikė gražus, tai ir žie
minis namo atidarymas pa
vyko gerai. Daug gražios 
publikos atsilankė ir liks 
gražios para m o s namui. 
Rengimo komiteto pirmi
ninkė laike pietų pranešė 
šio parengimo tikslą ir 
kė, kad keturi šio namo 
tuziastai visas išlaidas 
dengs ir visas pelnas 
namo palaikymui, kad
reikėtų jo parduoti, nes jis 
dar gali vietos pažangiajam 
judėjimui daug metų tar-

sa- 
en- 
Pa- 
eis 
ne-

klubo. Buvo nuo senų laikų 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas.

Gaila netekus malonaus 
draugo darbininko, o šeimai 
nuoširdaus tėvuko.

Labai navatna atrodo, 
kad, kuomet taip aukštai nautL 
pakilo mokslas ir erdvių pa- Teko nugirsti, kad atei- 
žinimas, šių laikų religiniai nantį sekmadienį ir vėl bus 
monelninkai pasidaro puikų; duodami skanūs pietūs, ku- 
biznį iš žmogaus gyvenimo, rjuos rengia dvi namo en-

Teko nugirsti, kad atei-

pradžios ir pabaigos, kuo
met jis jau nebegyvas.

Južintiškis

So. Boston. Mass

tuziastės. Todėl prašome ne
užmiršti — lapkričio 7-ą d. 
1 valandą ateikite patys ir 
pakvieskite savo draugus į 
šį puikų banketą-pietus. ’

Spalio 24 d. įvyko paren
gimas Lietuvių Piliečių Klu
be minėjimui ALDLD 50 m. 
sukakties.

Atsilankė apie 50 svečių. 
Gaspadinės — J. Rainardie- 
nė, M. Kvietkas, P? Žukaus
kienė ir L. Plutienė — bu-

iš džiaugsmo net pabučiavo 
jį. Mat, per 10 minučių 
Rainardas sutarkavo bulves 
kugeliui, kuriuo pavaišino 
50 žmonių.

Pirmieji atėjūnai lietu
viai miršta. Rugsėjo 17 d.

vo virėjos ir aptarnauto jos mirė Edward Dudas; rug- 
tų skanių pietų, už kuriuos sėjo 19 d. mirė Helen Mo
jos norėjo tik $1,50, bet vie- zūraitis; spalio 12 d. mirė 
nas iš publikos sušuko: Antonia Paukštienė; spalio 
“Pietūs yra skanūs, drau- 15 d. mirė Geo. Lukošius, 
gai, užsimokėkime po $2.*’| Jį lydint į kapines, kitas au- 
Rainardienė paklausė: “Ar tomobilis įvažiavo į Jono 
visi sutinkate po $2 užsimo- ’ 
kėti?” Didžiuma pakėlė 
rankas, kad sutinka. Tokiu 
būdu visi užsimokėjo po $2 
ir užtektinai gavo vištienos 
su grybais, žalumynų, ku
gelio ir pyrago su kavute.

Pavalgius, S. Rainardas 
pakvietė A. Kandrašką ir 
Elizabetą Repšienę pasaky
ti kai ką iš ALDLD suva
žiavimo, kuris įvyko Brook- 
lyne. Jie abu plačiai api
būdino suvažiavimą, veikiu 
mą ir knygų svarbą.

Pirmininkas sakė: “Gal 
būtų buvę ir daugiau publi
kos, bet mes ant greitųjų 
sumanėme surengti, tai ne
turėjome laiko geriau iš
garsinti.” Bet vis tiek nuo 
parengimėlio liko virš $40.

O, beje, Antanas Barčius 
padarė elektrinę tarką ir 
padovanojo 318 klubo mote
rims bulvėms tarkuoti. Jos'yra 45,900 tonų įtalpos.

A u šk e 1 i o automobilį, ku
riuo važiavo J. Petrauskai 
ir P. Vadlūga. Auškelis dar 
išlipo iš automobilio, bet 
nespėjęs nė žingsnio žengti 
gatvėje sukniubo ir beve
žant į ligoninę mirė. Spa
lio 19 d. mirė Joseph Tamu- 
levich.

Man berašant šiuos žo
džius, iš Lawrencaus prane
šė, kad mirė Palionija Ta
mulis. Pirmiau ji buvo 
Riaulenienė. Kiaulėnas bu
vo mano pusbrolis, o Afe- 
mijos Kodienės brolis. Ji 
paliko sūnų Vitį Kiaulėną 
ir kelis anūkus. Jos pirmas 
ir antras vyras jau seniai 
mirę.

E. Repšys

Roma. — Giuseppe Salet- 
ti paskirtas didžiausio Itali
jos keleivinio laivo “Michel
angelo” kapitonu. Laivas

Aido choras laiko specia
lias pamokas ir rengiasi va
žiuoti į “Laisvės” koncertą 
dainuoti lapkričio 14 d. Jau 
turi nusisamdę didelį busą, 
kuriuo kartu galės važiuoti 
ir pašaliečiai. Važiuosime
dainuodami!

Dzūkų Dėdė

Brockton, Mass.
“Laisvės” Vajus

“Laisvės” vajus jau pra
sidėjo, bet kol kas dar eina 
lėtai. Vienam dirbti vajuje 
yra sunku. Prašau pagal
bos, padėkite kas galite 
gauti naujų skaitytojų, 
taipgi atnaujinime prenu
meratų. “Vilnis” ir “Liau
dies Balsas taip pat prašo 
pasidarbuoti.

Čionai yra apsigyvenusių 
nemažai lietuvių, atvykusių 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Daugumoje jie yra suklai
dinti “vaduotojų” spaudos. 
Reikia kalbinti ir juos, kad 
užsirašytų darbininki š k ą 
spaudą, tai tada žinos tei
sybę apie Lietuvą.

Minėjo sukaktį
Spalio 23 dieną Lietuvių 

Tautiško Namo viršutinėje 
svetainėje įvyko sidabrinės 
sukakties paminėjimas ve
dybinio gyvenimo Alfonso 
ir Josafinos Skirmantų.

Svečių atvyko apie šim
tas. Stalai buvo gražiai pa
rengti, j ubiliatams pateik-

tas gražus “keikas”. Grojo 
orkestras. Susirinkę iškil
mingai baliavojo ir jubpliąr 
tams daug laimių linkėjo. ?

Skirmantai yra geri ir 
draugiški žmonės. Jie ilgai 
gyveno Brooklyne, kur tu
rėjo užeigą. Montello j e gy
vena apie 13 metų, yra 
“Laisvės” skaitytojai. Au
komis remia visus svarbius 
reikalus, priklauso prie 
LLD, skaito knygas.

Parengimas
Pirmas šių metų rudeni

nis parengimas įvyks šešta
dienį, lapkričio 13 d., Lietu
vių Tautiško Namo viršuti- 
n ė j e svetainėje, 668 N. 
Main St. Pradžia 7 vai. va
karo. Rengia Montello Dai
lės Vyrų grupė. Įžangaftik 
50 centų.- Kviečia skaitlin
gai atsilankyti. *

George Shimaitis

Baltimore, Md.
LLD parengimas 

ir naujienos
LLD 25 kuopa rengiasi 

paminėti 50 metų sukaktį 
nuo šios draugijos sutvėri
mo. Tam reikalui ruošia 
pietus, kurie įvyks sekma
dienį, lapkričio 21 d., Mi
chels svetainėje, 2219 Pratt 
St. ir kampas Forrow St., 
įėjimas nuo Forrow gatvės, 
pradžia 2 valandą.

Lietuvių Liter a t ū r o s 
Draugija susitvėrė ta£a, 
kada iš Lietuvos buvo daug 
suvažiavę lietuvių, kuriems 
mokslas buvo labai reika
lingas. Draugija atliko 
svarbų darbą leisdama 
mokslų, istorijos, sveikatos 
ir kitokiais klausimais kny
gų, ruošdama kultūrinius 
parengimus.

Visus kviečiu atsilankyti 
į šį parengimą, būsite pil
nai pasitenkinę. Tikimės 
turėti svečių iš Philadelphi- 
jos, Readingo ir Chesterio.

Marylando valstijos ape
liacijų teismas patvarkė, 
kad teisėjai į “Grand Jury” 
priimdami priesaiką neturi 
kartoti “dievo” vardo, ^as 
teismo patvarkymas panai
kino ir tris kaltininras 
prieš Mrs. M. Murray, kuri 
reikalavo panaikinti maldas 
mokyklose.

Dr. S. F. Yalles, sveika
tos departamento vedėjas, 
paskelbė, kad šiemet visoje 
šalyje jau 20,500 žmonių 
papildė savižudybę. Jie bu
vo visokio amžiaus. Kas 
nors yra blogo su mūsų 
santvarka, nes gamta nesu
tveria žmogų blogą.

Marylando valstijoje šie
met automobiliai užmušė 
586 žmones.

Išėjo nauji 1966 metų 
automobiliai. Kompanij o s 
išleidžia milijonus dolerių 
jų garsinimui, kaip jie gie
žūs, greiti, galingi, didini 
ir panašiai, bet apie saugu
mą ir apsaugojimą žmonių 
gyvybės nei žodelio.

John Balsys

JAV VIS DAUGIAU 
IŠLEIDŽIA PINIGŲ

Washingtonas. — Numa
toma, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybė nuo 10 iki 13 
bilijonų dalerių daugiau iš
leis pinigų, negu buvo pla
nuojama, rašo korespon
dentas E. L. Dale.

JAV padidintas išlaidas 
sudaro nuolatinis jų besiki- 
šimas į kitų valstybių vi
daus reikalus ir militaiūį£ 
intervencija Pietų Vietna
me.
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Avalon, N. J.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Kadangi trumpoj ateity Avaloną apleidžiame ir per- 

sikeliame gyventi j 2619 So. 76th Street, Philadelphia, 
Pa. 19153, tai prie pirmutines progos bus man malonu 
pažangiečius lietuvius ne tik Philadelphijoje, bet Cam- 
dene ir visoje plačioje New Jersey valstijoje atlankyti— 
laikraščių vajaus reikalais.

Visi vajaus punktai bus paskirti phiadelphiečiams.
J. A. Bekampis

Los Angeles, Calif
Nepaprastas ir sėkmingas 
pobūvis spaudos naudai 
Spalio 24 d. Danish Hall 

įvyko pažangios spaudos 
paramai sambūrys su pie
tumis ir programa.

Nepaprastas, nes jį fi
nansavo kilnių minčių pa- 
žangietė Antanina Marcen- 
kienė atminčiai jos mylimo 
gyvenimo draugo Kazimie
ro Marcenkaus, kurį staigi 
mirtis atplėšė nuo jos 1962 
metų lapkričio 10 d.

Pokalbyje ji išsireiškė: 
Liūdesio ir vienatvės ap
gaubta, nuėjus prie jo kapo 
ramumą surandu ir lyg bal
są, tokį švelnų, mintyse iš-! 
girstu: “Eik pažangiais ta-i 
kais, kuriais eina visi tavo 
draugai, kur šviečia saulu
tė įkaisti, ten laimę ir ra
mumą surasi. Kur žvaigždė . . _ TA „ _ . 
rytuose kelią rodo—tai ke-! Yarc^? 11 ^a“
lias darbo žmonijos, kurio zan£10S visuomenes, rengi- 
niekasjai nepastos”. Ir taip n]° komisija taua 
pašalinu daug nuobodžių , £lausi$ acnL 
ir bevilčių dienų. Veikiama 
to slaptingo balso ir ry- 

’ žausi atlikti šį žygį, kad 
mano mylimajam būt ra
miau ilsėtis ir man ramiau, 
nes jis gyvendamas sekė tą 
žydriąją žvaigždė rytuose.

Ačiū d. Marcenkienei, po-!
būvis įvyko sėkmingas. Ne-Į k a e si Romaus 
žiūrint beveik 100 laipsnių. 
karščio, publikos atsilankė' 
gausus būrelis, kurių tarpę 
buvo ir garbingi svečiai iš 
Oalįlando, Calif., C. ir A. 
Mugianiai, su kuriais kal
bat jauti jų draugiškumo 
šilumą. Negalima nežymėti, 
kad dalyvavo ir per daug 
metų ligos kankinti užsi
grūdinę pažangos kareiviai 
Charles Lewis-Levisauskas 
ir F Shaling. M. Levišaus- 
kienė įspūdingai padekla
mavo eiles. Kalbėjo tik iš 
Lietuvos grįžęs K. G. Ur-

Pittsburgh, Pa.
širdingas pakvietimas

ALDLD 87-ta kuopa 
kviečia visus bendrai su 
mumis dalyvauti mūsų su
ruoštame bankete prisimint 
mūsų apšvietos organizaci

jos — Lietuvių Literatūros 
Draugijos auksinį jubiliejų.

Banketas atsibus nedėlioj, 
I sekmadienį, lapkrič i o 15 
(gal 14-tą), prasidės kaip 4 
vai. Adresas: LDS 160 kuo- 

. pos name, 1317 Reedsdale 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Bus skanių valgių, ku- 
Jis daug teisybes' ‘duos pagamins patyrusiosniežius. < _

pasakė apie Lietuvą. Ry- (gaspadinės. 
šium su šiuo žygiu parinkta | 50 metų veiklos 
spaudai aukų. Aukojo: Ch. LLD, 50 metų eigos mūsų 
ir M. Lewis - Levišauskai 
$15, S. F. Smith $11.05. Po 
$10 E. ir M. D e m e nčiai, 
Redland, Calif., A. ir D. 
Shultzai, Yucaipa, Calif.;
A. T. C. Pečiulis $3; C. ir darbo.
A. Mugianiai, Oakland, Ca-

musu

pažangaus judėjimo 
burghe ir apylinkėse 
nai reik prisiminti, tai gra
žus metų skaičius pažangių 
lietuvių gražaus nuveikto

Pitts- 
būti-

Philadelphia, Pa.
“Laisvėje” spalio 29 die-

Po $1: Bevardis, B. ir F. | 
Shaling, K. P., A. Čiuber- 

' kis, Bush, E. Pielis ir F. 
1 Slėnis. Su aukomis ir kito- 
m i s 
$195. 
čiai:

| vei” $70 i 
i sui” $25.

Atsilankiusiems ir kuomi 
nors prisidėjusiems prie ši
to žygio, ypač A. Marcen-1 

< kienei ir K. G.

įplaukomis susidarė 
Paskirstyta sekan- 
Vilniai” $100, “Lais- 

ir “Liaudies Bal-

PA. & VICINITYPHILADELPHIA,So. Boston, Mass.
LLD 2 kp. banketas 50-jų 

metinių atžymėjimui nebu- ną buvo rašyta apie susir- 
vo sėkmingas. Pirma, kad1 girną drg. Chas. Zalner ir 
pervėlai buvo pradėta gar- išvežimą į Jefferson ligoni- 
sinti, o antra tai, kad dau- nę, bet ten įvyko klaida, nes 
gelis mūsų žmonelių, per- pasakyta, kad ligoninė yra 
žengusių 70-tą slenkstį, ne- 118 Walnut St. Turėjo būti: 
benori lipti į trečiąjį aukš- (Walnut St. ir 11th St. 
tą, nepaisant kas ten būtų 
rengiama.

Didžiausį kreditą reikia 
atiduoti mūsų darbščiau
sioms gaspadinėms, kurios 
niekada nepavargsta ir ne
atsisako sunkiai padirbėti, 
kada tik būna svarbus rei- 
kalas. Buvo pagaminta 
daug skanaus maisto, stalai 
papuošti gyvomis gėlėmis 
ir iškeptas didelis gimtadie
nio tortas, su didele žvake, 
kuri reprezentavo 50 mažy
čiu.

Svečių ir viešnių buvo at
vykusių ir iš tolimesnių I 
miestų, bet jie visi susėdo

J i s dabar perkeltas į 
kambarį Nr. 235. Bet jis 

, sunkiai serga, tai pašalinių 
lankytojų neprileidžia, taip
gi prašo neskambinti ir te
lefonu.

11’00. Į HUCOVll, MCV V1O1
Taipgi dalyvaus pittsbur- prie mažesnių stalų, palik- 

I ghiečiai Antanas Pipiras ir. darni didžiulį, arba taip ya- 
j Mrs. Baliavičienė, 1___
paskiausiu laiku lankėsi1 Svečiams skaniai pasivai- 
Lietuvoje, jie papasakos ką šinus, tvarkos vedėjas d. S.

kienė, kurios namų adresas 
yra 1003 Randolph St., o te
lefonas MA 7-1907. Ji svei
ka būdama kiekvieneriais 
metais dalyvaudavo “Lais
vės” vajuose. Dabar yra 
rimtai susirgusi.

Jos draugas taip pat rim
tai serga. Jis ilgai buvo li
goninėje, neteko vienos ko
jos per operaciją, tai dabar 
abu serga. Linkiu jiems at-kurie dinamą garbės stalą tuščią. SVeikatą.

Lieiuvoje, jie papasanos (
matė ir kaip jiems dabar Rainardas paprašė A. Kan- 
atrodo Lietuva.

LLD 87 kp. Komitetas

drašką ir E. Repšienę ką 
nors papasakoti iš įvykti - 
s i o s LLD konferencijos, 

i New Yorke.
i

į E. Repšienė savo kalboje 
i labai aukštai įvertino vė
liausiai išleistą knygą “Li
thuania Past and Present” 
ir patarė visiems kuo dau
giausia jos egzempl. įteikti 
miestų ir mokyklų bibliote
koms, kur žmonės galėtų 
ją gauti ir skaityti. A. Kan- 
draška sakė, kad šiais me
tais LLD, nors neturi tiek 
daug narių, kai seniau turė
jo, bet knygų daug daugiau 
išleido, negu kad kada nors 
pirmiau į vienus metus. De-

Bridgeport, Conn.
Popietis pas hartfordiečius

I Spalio 31 d. teko visą po- 
Urniežiui, Pietl praleisti gražioje su- 

. eigoje, kurią suruošė Hart- 
rengi- f°r(lo Moterų Apšvie tos 

’ širdin- klubas, spaudos naudai.
| Svečių buvo daug, visi

S. F. S.! buvome iki sočiai pavaišin
ti. Dainų programą išpildė 
Laisvės choras. Labai vy- 

, kušiai sudainavo kel e t ą 
dainų, choro vadovė sudai
navo solo dvi dainas, vieną 
lietuviškai, antrą angliškai, legatų raportams pasibai-

Philadelphia, Pa.
Užkvietimas

Filadelfijos Socialinių
Mokslų Forumas ruošia

I svarbų mitingą, kuriame
žurnalo

1 “Political Affairs” redakto-' T 1 t
• rius ir žymus ekonomistas "la: Jau dauS Tmet,i moko | Present”, 
Hyman Lumer. Mtingas L.a,sv®s J1 yra Pran’ kttli n.vguj 
ivyks lapkričio 19 d„ penk- cuzl? tautos gimus ir augus. Lietuv^ t/ tris
tadienio 8:30 vai. vakare. s10?? ?al^^ b,?\su()ra^ir i sykius didesnė. negu kad

gus, vienas iš svečių papa
sakojo, kad knygose yra 

: paklaidų. Jis atkreipė ati- 
I dą į “Lithuania Past and 

t • - u t- į , nurodydamas,Laisves chorą. Ji yra pran-1 kad toje’ knygoj Tarybinė

Connecticut valstijos pro- 
progresyviams 1 i etuviams 
ši chorvedė yra gerai žino- i

HELP WANTED MALE

BAKER—Cake, 1st &2nd class.
Unusual opportunity for 

talented man.
Apply—

FAMOUS BAKING CO.
4755 No. 11th St. DA.4-1740.

(88-89)

MACHINIST. Thoro exp. Capable 
of operating milling machine or 

lathe. Steady work. Benefits. 
SYSTEMS ENGINEERING CO.

King of Prussia
279-1305. CH. 7-5356.

(88-90)

AUTO GLASS MAN 
Experienced. 

Call 

828-7180
(88-89)

MACHINE SET-UP MEN
Man experienced in setting up ma
chines. Steady work, good starting 
salary rate. All Company benefits.

Call or apply
UNION CONTAINER CORP.

865 Magnolia Ave., Elizabeth, N. J. 
352-0600. (88-90)

HELP WANTED MALE
UPHOLSTERER

Steady. Custom Shop, C. C. 
Apply

AUTHENTIC
FURNITURE COMPANY 

2109 Lombard St LO. 3-5669 
87-88)

BĄKER
For bench a#d oven work 
in high class Retail Shop.

5 day week. Write or call
MARY ELLA PASTRIES

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

MACHINE OPERATORS
For production work. Good opp. 
Steady work. Inquire between 

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

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

P. Walantiene

Philadelphia, Pa.
Pataisa

“Laisvės” 86 numeryje 
mano korespondencijoje 

. yra pasakyta, būk protes
to susirinkime nuo miesto 
salės... “susirinko žmonių 
net iki Pennsylvania uni
versiteto”.

Turėjo būti, kad spalio 15 
dieną buvo organizacinis 
susirinkimas, o spalio 16 
'dieną maršavimas nuo 
miesto salės iki Penn. uni
versiteto. U n i v e rsitetas 
nuo miesto salės yra už 21 
bloko.

SERVICE STATION ATTENDANT 

Full time.
Call before 5 P. M. to 1 A. M. 

$72 week, plus 10% commission.
Must have experience and references. 

GL. 6-9803.
(88-89)

LINOLEUM & TILE MECHANIC 

$2.50 per hour to start.
Experienced only. References needed.

Apply
LIPNACK’S LINOLEUM CENTER 

322 Bridge Street 
Phoenixville, Pa.

MACHINIST-OPERATOR
for No. 5 Wamer-Swasey Turret 
Lathe. Must have experience and 
tools. CHAS. BECK MACHINE 
CORP., Church Rd., King of Prussia.

265-0500. /
(88-90)

Vieta: Bryn Mawr Room, 
5th Floor, Philadelphia Ho
tel, 314 North Broad St. 
(prie Vine). Tema: “The 
New Technology and Fu
ture of American Labor.”

Įėjimas $1.00.
Mūsų skaitytojai ragina

mi skaitlingai dalyvauti.
Koresp.

a
Mirus p

nrT
Petrui W. Skiberdžiui 3

• • • Miami, Florida

Lietuvių Socialis Klubas reiškia gilią užuo- p
jautą Petro žmonai Onai, jo seserims Amilijai p
Lapenas ir Julijai Marazas ir jų šeimoms. Bro- 'c‘

▼v Hams Bob Skiberdis ir Joe Skiberdis ir jų šei- c
moms, ir pusbroliui Jokūbui Garijonas, ir vie- Į-
nuolikai anūkų, taipgi visiems giminėms ir bi-
čiuliams.
J. ir A. Balčiūnai A. Bečienė y
J. ir E. Sliekai A. Martin
J. ir M. Koch K. Aleksynas
J. ir N. Thompsonai A. Puidokas
G. ir S. Danis J. Andrews
J. ir R. Steponkevičiai J. Smalenskas
A. Nevriauskas V. ir M. Bovinai
Ch. ir N. Tamošiūnai Ignas Urbonas
G. ir A. Mikitai G. Suvak
Ch. ir M. Almantai W. ir A. Lack
A. ir S. Zavišai M. Cvirka
J. ir O. Birštonai A. Ragickas
K. ir H. Daulansky T. ir A. Benny 1
R. ir M. Chuladai J. ir M. Paukštaičiai 1
S. ir M. Urbonai J. ir R. Ivanosky 1

t 4 J. Gužauskas V. ir J. Stankai ■
■T'v G. ir K. Bendoraitis

oiujv ącuyjt, uvl „upictiled II sykius didesnė, negu kad 
gabiai moko lietuvius lietu-1T;° 
viškų dainų taip, kaip rei-, 
kia.

Choras — nedidelė 
pė, visi jau pagyvenę 
nes, o balsai, atrodo, 
žūs, ! 
choras dainuoja gerai.

Vienas ^seniau trumpą 
laiką buvęs šio choro vadu 
man sakė, kad choro daina
vimas jį nustebino, kad taip 
harmoningai gali sudainuo- 

loti. Jis sakė: nors jie 
nžiumi nejauni, bet su ir komunistų, 
"ogresu žengia pirmyn, 
aipgi jis pažymėjo, kad 
$ metai kai Laisvės choras 
įsitvėrė. Tada Conn, .vais
ioje buvo keletas chorų, 
isi pranyko, tik Laisvės 
toras pasiliko. A t rodo, 
artfordo draugai daugiau 
įsidomėjo dainos menu ir 
lorą galėjo palaikyti iki

tikrenybėje yra. Jis taipgi 
atkreipė atidą į žemėlapį, 
su kurio pagalba mažai ką

J. Kaspariūnas
Nuo Red. Rašant kores

pondencijas reikia aiškiai 
parašyti. Jūsų pirmesnėje 
korespondencijoje buvo pa
rašyta: 16 spalio buvo nog 
miesto salės iki Pennsylva
nia universiteto”. Čia jūsų 
nėra pasakyta, kad tai 
vo maršavimas.

bu

PASEKMĖS ATOMŲ 
BOMBŲ SPROGIMO

Amchitka. — Jungtinių 
Valstijų militaristai Am- 
chitkos saloje išsprogdino 
galingą atominę bombą. Sa
koma, kad ji buvo išsprog
dinta 2,300 pėdų požemyje. 
Vis tiek dalis paukščių ir 
žuvų nukentėjo.

gali susirasti. Delegatai sa- 
kė, kad spaudoje įvyko klai-' 

Ž1a." dų dėl stokos patyrusių I
zmo- 
gra-

• i • * • viiA vi v a qwxkvo pciiyiiioiugerai harmomzuojasi, d*rbininkų ir per daugybes

J. Strižauskas

vę-Londonas. — Galingi 
jai siautė šiaurės ir Balti- 

Ijos jūrose. Daug laivų nu
kentėjo.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
A. Goldbergas tarėsi su Pa
kistano Užsienio ministru 
Zulfikaru Ali Bhutto Kaš- 
miro reikalais.

darbų.
R. Niaura

Singapūras. — J avoje 
plečiasi susirėmimai tarpe 
Indonezijos armijos dalinių

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, Lapkričio-Nov. .13 dieną, 
2 vai., svetainėje 1154 N. 4th St. 
Nariai kviečiami į šį susirinkimą, be 
kitų svarbių reikalų, atsiimti jau 
seniai laukiamas knygas, LLD 50 
metų veiklos istoriją. Tai įdomus ( 
d-ro Petrikos aprašymas mūsų drau
gų praeities ir dabarties veiklos.

Valdyba (87-88)

SVEIKINAME
ALDLD 66 kuopos nariai sveikina Lietuvių 

Literatūros Draugiją su 50 metų sukaktimi. 
Linkime daug sėkmės knygų išleidime. Drau
gijos turtas—apšvieta. Lai gyvuoja ilgai ši gar
binga Draugija.

A. ir P. V. GASPARAI 
ONA DAUKŠIENĖ 
APŠVIETOS MYLĖTOJAS

G ran Rapids, Mich.

Kokia galėtų būti tinkamiausia 
dovana šventėmis

JŪSŲ GIMINĖMS, GYVENANTIEMS USSSR
Gabalas medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei— 

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

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

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

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

produktų, vynų ir skanumynų šventėmis.

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

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

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

jūsų užmiršti dabar ir nebus užmiršti ateityje.

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

t kuris priima dovanų užsakymus. ,

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year 

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

David Reid (N. Y.). 212 WI. 7-8140.
Ext. 48. (86-92)

TOOLMAKER
Moldmaking experience preferred.

WYLIE & GREEN
2544 Fairhill Ave.

Glenside, Pa.
(85-88)

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)

MECHANIC

Heavy duty equipment installer for 
leading Truck equipment supplier.

Excellent working conditions.
Call Mr. Lloyd. CU. 9-5509.

(87-91)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER-COOK 

European trained. Live in. 

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

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

OPERATORS

Exp., feed off the Arm Operators 

on ladies’ sportswear. Steady 
work, all benefits. Apply 1411 N. 

5th St., 7th floor. PO. 5-4515.
(87-88)

COOK & HOUSEWORK
2 adults. C. c; Apt.

Experichce and references.
Salary open.

KL 6- W® After 8 P. M.
(88-89)

HOUSEKEEPER

Young woman (age 25 to 35), for 
Motherless home. Care of two 
children, 2 and 4. Excellent working 
conditions. Live-in desired. Call

OR. 3-2684.
(88-89)

PART TIME TELEPHONE SALES
Call from own home. 

Choose own hours.
Call MR. MCKNIGHT 

609-561-0229. Hour wage $1.25, 
plus incentive bonus.

KITCHEN HELP 

Part time or full time. 

Experience not necessary.

Apply in person.
Collegeville Inn.

MALE and FEMALE

MEN & WOMEN
Full or part time openings in local 
suburban areas. We traim Let us 
show you how to earn $3.50 plus per 
hour. FULLER BRUSH CO., HI.'9- 
2370, MA. 2-2484,KI. 3-2419.

• (84-88)

short Order cooks
& WAITRESSES

■FĄM&Y. DINER
1765 DeKalb‘

(88-89)

REAfc Estate
........................ ---------------- ------------  

HOW&FbR SALE

Lovely 6 rtdhr hoiise, fully air* 
conditioned? .OeAc Lane vicinity, 
opposite Paik.' ■ Contains many 

unusual featillXJS. F:H.A. approves.
LI. 8-1027

(87-9U
I



6 psi. L A I S V fi Pen k t., lapkričio (Nov.) 5, 1965

IŠ LAIŠKŲ
Atsakydamas į sveikini

mus jam suteikimo Lietu
vos TSR Liaudies rašytojo i nės “Lietuvių 
garbės vardo proga įžymu-! matikes” I 
sis rašytojas Antanas Venc- TSR istorijos’’ III t., “Lie- 
lova, tarp kitko, rašo: h ------

kas nesidarome jaunesni.! 
Po poros mėnesių (1966. I.j 
7) man jau sukanka 60 m. 
ir 40 m. nuo to laiko, kai 
buvo išleista pirmoji mano 
knyga — “Sutemų skersgat-. 
viuose.’’ Pergyventa daug 
ir laimingų, ir labai sunkiui 
valandų. Svarbiausia, ne-1 
prarasta atmintis, noras ir 
galimybė dirbti. Šjuo metui 
rengiu spaudai (juodraštis! 
jau guli ant mano stalo) i 
naują knygą, kuri vadinsis

Am. Liet. Literatūros !
Draugijai

Brangūs bičiuliai,
Tarybų Lietuvos visuome

nė karštai sveikina visus pa- organizacijos reikalais.

“Lietuvių literatūros istori
jos” III t. II dalis, akademi- 

kalbos gra- 
, “Lietuvos

žangiojo Amerikos lietuvių 1 
kultūrinio judėjimo veikė
jus ir dalyvius, švenčian
čius Amerikos lietuvių lite
ratūros draugijos penkias- 

j dešimtmečio jubiliejų.
Gausus Vilniaus visuome- 

|nės atstovų būrys iškilmin- 
jgame vakare su dideliu dė
mesiu išklausė pranešimą ir 
daugelio kalbėtojų pasakoji
mus apie Jūsų Draugijos 
nueitą istorinį kelią, jos di
delius nuopelnus Amerikos 
lietuvių ir visos Amerikos 
pažangiosios v i s uomenės 
kovoje už darbo žmonių in-

Jau galvojame apie LDS seimą
Trečiadienį LDS 13 kuo-įdysime, stengsmiės, ieškosi- 

; pos susirinkime kalbėjo Su-j me! Paraginimas iš cent- 
sivienijimo prezidentas Jo-!

tuvos TSR fizinės geogra
fijos” II tomas ir t. t. Iš 
tikrųjų, dar niekad nei mū
sų literatūros bei meno žmo
nės. nei mokslininkai netu
rėjo tokių gerų sąlygų sa
vo darbui kai]) dabar. Dėl1 
to ir darbo rezultatai vis1 
didėja bendros mūsų socia- 

. listinės kultūros labui.
Neseniai atlikau didoką 

> kelionę po Sūduvą — Suval-

mas” ir bus lyg “Pavasario! 
upės,” kurią Jūs skaitėte ir 
apie kurią taip gražiai ra
šėte, tęsinys. Kas domisi 
mūsų paskutinių dešimtme-! 
čių literatūros gyvenimu,' 
tikiuos, ši knyga bus įdomi, į 
Manau, ji išeis ateinančiais 
metais.

Prieš kiek laiko Vilniuje! 
minėjome ALDU) jubiliejų, I 
kuris praėjo labai gražiai.1 
Laukiame A. Petrikus kny- i 
gos apie šią reikšmingą 
draugiją, kurios vienas pas-j 
kutinių leidinių — “Lithua-, 
nia Past and Present” guli 
ant mano stalo. Labai gra-' 
žiai visa Lietuva paminėjo 1 
M. K. Čiurlionio 90 m. su-' 
kakti. Šiomis dienomis jo i 
minėjimai vyksta Maskvoje. 
Lietuvių tauta, kurdama 
naują gyvenimą, neužmirš
ta ir didžių jų savo praeities 
žmonių ir gerbia juos tai]), 
kaip kadaise niekas jų pa
gerbti nemokėjo.

Labai liūdna naujiena — 
Jonas Šimuks gyvena pas
kutines dienas ar valandas. 
Ji ištiko antras insultas, ir 
labai sunkioj būklėj jis guli

! Paraginimas iš cent- 
~ i-! ro vajumi rimčiau susirū- 

nas Gasiūnas apie patyri-j pinti buvo labai vietoje.
. .. .. . v! Susirinkimą užbaigėme
kelionėje iki Chicagos. Pac! pirmininkės Marcelės Jakš- 
jis pasitenkinęs apsdanky-j ^en-g jgv]rįa ]abai skania

Musų laikraščio metinis

Kada gaidys perskrido |Koncertas iii 117 
upelį, tada varna suriko: RU,1VCIldJ> lm uz 
“Taip skraido tik aras! Ko-Įggfęg saVaitČS 
del tu, garbingas gaidys, ° 
nenori būti tarp garbingų
arų, o būni tarp negarbiu- koncertas — 49-asis eilinis 
gų vištų?” i koncertas—kaip žinia, įvyks

kitą sekmadieni, lapkričio 
14 d.

•Ruoškimės dalyvauti vi
si. Raginkime savo pažįs
tamus ir bičiulius būti kon
certe.

Programa bus puiki. Iš 
Worcesterio mums praneša, 
kad Aido choras, vadovybė
je muziko J. Dirvelio, turi 
paruošęs puikių, naujų dai
nų kaip tik šiam koncertui. 
Na, o kur gi Worcesterio 
solistai ir duetistai? Jie 
taip pat rūpestingai ruqfcia- 
si.

i Musų, niujorkiečių, Aido 
i choras, vadovybėje M.

Varnos pagyrimas labai 
patiko gaidžiui, kuris sau 
įtikėjo, kad jis yra tikras 
aras, atsitiktinai pakliuvęs 
tarp vištų.

Gaidys ėmė ieškoti arų,

mu Chicagoje. Ten jis da
lyvavo apskrities konferen
cijoje ir tarėsi b ū s i m o j o 
LDS seimo reikalais. Viskas.
bus gerai sutvarkyta. Tokį, i.jn£jme. Tik būtinai reikia įsu kuriais gyventų, skrai- 
žodj j'am davė apskrities ir I tikgtjs (1 skatlingesnio i dytų, lenktyniautų, ir būtų 
didžios^s Chjcagos Susivie- į susirinkimo.

; Seimas, ]j)$ ^3 kuopos nariai, 
liepos. 1 ir 2iĮ£as jurns pasidarė, kad pa-

- • | miršote kuopos susirinki-
Rep.

kavute. Išsiskirstėme pasi
žadėję per ateinantį mėnesį 

i visi būti sveiki ir dalyvau- 
> ti gruodžio mėnesio susi-

nijimo veikėjai. Seii 
įvyks 1966 m. 1 
dienomis Miklos salėje.

Jonas taipgi sakė, kad la-! mus? 
bai gražiai pavyko Detroito i 
UJS jubiliejinis banketas.! p • i-«•

____ Kiek prasčiau pavykęs ap-Į GaidyS DOH Dilti 301 
teresus, taiką ir demokrati- silankymas Clevelandė ir 

|ją. Gausi krūva Jūsų išleis- Rittsburghe.
Kaip ten bebūtų, iš pre- (

no tai, kad žmonės gyvena 
daug geriau, švariau, lai
mingiau negu kada nors 
anksčiau. Gyvenamus na
mus daug kas kaimuose įsi
rengia visai miestiškai. Vi-1 
sur
Daug kas jau turi televizo-1 m bg pazangai jr glaudūs! tame, kad jau laikas visoms Gintis kitus gaidžius ir auk- 

irius, neskaitant radijo pri-• cl, .. . ,...................... ■ -- —D , ’ , - r U J _; kontaktai su gimtąja žeme, kuopoms galvoti ame atei-imtuvų. Žmones dirba daug i suvaidino svarbų vaidmenį,!

paukščii’ valdovu
, ,, v r. , •........ ........................ -...... jyciijj lcii ucuuuu, piv-. Kartą gyveno gražus, iš-

|nė-švietėjiška veikla, ištiki-j zjc]ent0 pranešimo' supran-1 didus, didelis, stiprus, nuga-

vadinamas ne vištų valdovu, 
: bet visų paukščių valdovu.

Jis girdėjo, kad už jūros 
gyvena arai. Ieškodamas 
arų priėjo upę, kuri jam 
atrodė tiktai didelė jūra. 
Gaidys suplasnojo sparnais 
ir skrido skersai upę. Skri
do įtempęs visas jėgas.

tų leidinių, jūsų organizaci-

lengviau negu kadaise — vi
! sur pilna visokių mašinų
i Tokios kelionės tartum
ja naujos energijos ir 
ro gyventi ir dirbti.

Jūsų
A. Venclova

P. S. Iš Rašytojų sąjun 
gos ką tik paskambino, kad!

' Jonas mirė. A. V.

nantį seimą. Norima, kad 
šitas seimas būtu vienas iš

no-

Dvi garsenybės
Dvidešimtaisiais šio am

žiaus metais Niujorko uos
te susirinko žioplių minia ir 
gausybė reporterių. Visi 
laukė atvykstančio iš Euro
pos 1 
vio. Laivui atplaukus, viena 
pirmųjų į krantą išlipo gar
si kino žvaigždė. Minia šau
kė, visi foto aparatų objek-i 
tyvai buvo nukreipti į ją, o f 
reporteriai stumdėsi, nore-1 
darni išgirtti bent vieną žo-1 Vilnius" 1965 n/ spalio g d. 
dį iš jos dažytų lūpų. Vėliau

1 stiprinant lietuvių proleta-____
rinę literatūrą, pažangio- skaitlingiausių, 
sios politines ir estetinės TT. _ , , v .. . 
minties raidą, tiesiant ke-i Vieną d_alyka mes uztikn- 

' liūs tai naujai lietuvių liau-1 nan?e • 13 kuopa
.dies kultūrai ir literatūrai,' PaslLls Serą, tvntą (lelegam- 
įkuri šiandien sėkmingai 
! vystosi Tarybų Lietuvoje.

Didžiuojamės Jūsų pasi
šventimu bei draugišku su
sitelkimu šiame nelengvame ? 

: ir garbingame darbe. Iš vi-! 
'sos širdies linkime neišsen- i 
'kančios energijos ir jaunat-' 
viško entuziazmo ; 
darbuose. Linkime ir ateity
je aukštai laikyti realistinės 
literatūros vėliava viso 
Amerikos pažangiojo judė-

Paskridęs keletą minučių, Stensler, ryžtingai repetuo
pavargo, nukrito upėn, nes 
nebeturėjo daugiau jėgų 
skristi. Vanduo nešė didįjį, 
stipriuoju vadinamą, labai 
išdidų, vadinamą vištų ka
raliumi, gaidį, kuris neturė
jo jėgų pakilti ir nuskristi 
upės pakrantėn, išsigelbėti 
nuo mirties.

Gaidys dabar suprato, 
esi tik vadinamas gaidžiu! ^a(^ jis yra tik paprastas 
Tavo vieta ne tarp vištų, o 
tarp aru, paukščiu kara
lių.”

Kritiko asilo pagyrimas 
labai patiko gaidžiui, kurs 
nuo šios minutės ėmė abejo- į 

ti, ar jis yra tikras gaidys,! 
ar tik aras, gyvenantis tarp į laimingai gyvena, tarp viš- 
vištip Išdidus gaidys tapo I tų, kur jiems vietą paskyrė 
dar išdidesnis. Šalinosi nuo i pati gamta. O mane, nelai- 
vištų, nuo naminių paukš- minga gaidį, pagyrimai iš- 
čių, ėmė svajoti apie skrai- stūmė iš laimingo vištų gy
dymą su arais, ir ėmė daugivenimo į nelaimę, į pražū- 
lavintis-skraidyti. Užsiimi-' tį.”
nėjo tik skraidymu. ; P. J. Valeika
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štai skraidantis gaidys. To
dėl jį vištos ir gaidžiai va
dino valdovu.

Kartą šis gaidys perskri-> 
do per aukštą tvorą. Tai 
pamatęs asilas suriko: 
“štai kur tikras aras! Tu

ja puikias dainas šiam kon
certui.

Nepamirškime viso to!
Ns.

Mirė Henrikas Blazas- 
“vaduotojas”

Lapkričio 1 d. St. Mary 
ligoninėje, Brooklyne, mirė 
Henrikas Blazas, sulaukęs 
61 metų amžiaus. Kadaise, 
prieš H-ąjį pasaulinį karą, 
gyvendamas Lietuvoje, Bla
zas dėjosi anti-fašistu, tyet 
po karo, pabėgęs iš Lietu
vos, jis nuėjo išvien su fa
šistais ir kitų veislių “va
duotojais.”

gaidys, o ne aras, nes ne
turi jėgų skraidyti. Supra
to, kad pagyrimai jį suklai
dino, pagadino, ir dėl pasi
tikėjimo pagyrimais jis žūs
ta, jis nelaimingas.

Jis dejavo: “Kiti gaidžiai

Šiame susirinkime . buvo 
pagerbti LDS nariai, kurie 
Susivienijime yra išbuvę vi
sus 35 metus, nuo pat jo su- 

i siorganizavimo. Kuopos fi- 
; nansų sekretorė Onutė Jakš- 
I tienė prisegė jiems po gra- 

. Gaila, kad 
ne visi, kurie buvo užkvies
ti ir turėjo no rožę gauti, 
susirinkime dalyvavo.

Labai smarkiai pasikalbė
jome apie LDS einanti nau
jų narių gavimo vajų. Ban-

ateities | ?a^a ręz£-
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transatlantinio garlai- jimo, tautų draugystės ir
labui.

Iškilmingo vakaro, skirto 
Lietuvių darbininkų 
literatūros draugijos 
penkiasdešimtmečiui, 
dalyviai

• Philadelphia. — Bany 
Goldwateris reikalauja dar 
žiauriau bombarduoti šiau
rės Vietnamą.

METINIS LAISVĖS KONCERTAS
ligoninėje (be sąmonės). Be į išlipo kiek vyresnė, kukliai MOKYTOJU STREIKAS
galo sunku pergyventi šį | apsirengusi moteris, ją pa- 
smūgį — Jonas daug metų ! sitiko tik keliolika žmonių, 
buvo pats artimiausias ma-1 Kino aktorės ' 
no draugas, kaip P. Cvirka,: niekas neprisimena, < 
S. Nėris. K. Boruta, kurie Jįoji moteris žinoma ir da- 
pirma lai^ko^ paliko mus. Va-, par: buvo didžioji moks- 
kar mirė žinomas kultūri-, Įįninkė Marija Kiuri, jau 
ninkas Bugailiškis (laimei,. įaf]a garsėjusi pasaulyje, 
sulaukęs bent 82 metus ir su-; ____________
spėjęs parašyti savo atsimi-, 
nimus). : Washingtonas. — JAV

Ar gaunate naujus mū-1 karo laivyno komandieriai 
sų leidinius? Kaip tik šiais reikalauja daugiau statyti 
metais išėjo tokie kapitali-1 militarinių transporto lai- 
niai mokslo darbai kaip vų.

Perth Amboy,
Apie 200 mokytojų paskel- 

pavardes streiką. Jie reikalauja, 
°, kuk- kacj jįems būtų leista orga

nizuotis į uniją. Streikui 
vadovauja Mokytojų unijos 
857-as lokalas.. Miesto vir
šininkai priešingi, kad mo
kytojai organizuotųsi į uni
ją.

Sekmadienio lapkričio 14 Nov.
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyne

7-rių Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

PAVEIKĖ PROTESTAI
Washingtonas. — Protes

tai prieš karą Vietname ir 
jaunuolių draftavimą į mi- 
litarinę tarnybą paveikė į 
Pentagoną.

Generolai sako, kad bus 
vedama plati agitacija gavi
mui “liuosanorių” į Vietna
mą. Taipgi bus skaitomasi 
su jaunuolių pasisekimais 
moksle ir sumažins studen
tų draftavimą- \

Princeton, N. J. —Sulau-1 
kęs 89 metų amžiaues mirė 
princetono univers i t e t o 
pensininkas profesorius Lu
ther P. Eisenhart.

Emilios Stakenaites-Simon
Mirė LapkriČio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką St»vį ir mergaitę Valeri, o seserį Anelę Lietu- 
vejo.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 

niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.
MATTHEW SIMON

Brooklyn, N. Y.

REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

Tadas Kaškiaučius
Tenoras

J. Sabaliauskas Ona Dirvelienė
tenoras sopranas

Tai Worcesterio Aido Choro talentai 
“Laisvės” koncerte jiedu dainuos duetus

Nellie Ventienė
Sopranas
Tai Brooklyno Aido Choro talentai 

Dainuos solus ir duetus

Sekančioje “Laisvės”’ laidoje bus paduota ištisa programa, prašome sekti.

Worcesterio Aido Choras atvažiuos į New Yorką

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 Mildredos Stenslerienės

Abu chorai turi žymių talentų, kurie dainuoja solus ir duetuZTaigi 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 p




