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Svambu perskaityti 
įdomi karikatūra 
Advokatų protestas

— Rašo J. Gasiūnas —
Marksistinis istorikas Her

bert Aptheker rašo “Workery- 
je,” k a d “anti-komunistinis 
oras giedrėja,” bet dar pasi
lieka labai daug Įvairių nuodų.

■ Susideginimo protestai pries 
karą Vietname “LAISVĖS” VAJUS

New Yorkas. — Lapkri
čio 10 dieną Bellevue ligo
ninėje, mirė jaunas vaiki
nas Roger A. LaPorte, ku
ris dieną prieš tai, prie 
Jungtinių Tautų pastato, 
apsipylė gazolinu ir save 
padegė protestuodamas

Teisingai jis nurodo, kai p prieš karą Vietname.
. • 1 • V • • 1 1 • f

Washingto n e, 
jaunas vyras 
R. Morrisonas,

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

šiuo metu amerikiečiai kolegi
jų ir universitetų studentai 
domisi marksizmu. To viso pa
sėkoje Komunistų partijos va
dovams pirmu kartu atsidarė 
durys Įeiti Į mokslines Įstaigas, 
Į studentų šaukiamus susirin
kimus ir ten jiems marksizmą 
dėstyti. Daugelis profesorių 
taipgi marksizmą studijuoja.

Marksistinės knygos irgi ob- 
jektingai komentuojamos Įvai
riuose žurnaluose.

4fo k ia pagiedrėjusi atmosfe
ra,j žinoma, reakcionieriams 
baisiai nepatinka. Jie bando 
visaip ją drumsti, savo bjau
riais melais visuomenę nuo
dyti.

Skaudu priimti liūdną žinią, 
kad Lietuvos rašytojas Jonas 
Šimkus jau amžinai ilsisi Vil
niaus Kasų kapinėse.

Praėjusią vasarą lankyda
masis Lietuvoje, porą kartų 
buvau nuvykęs drg. Šimkų ap
lankyti. Valakampių pušyne, 
netoli Vilniaus, jis su savo 
šeima buvo vasaros metu kuk
liame bute apsigyvenęs. I

Nors paralyžiaus žymiai; 
kankinamas, ligai jis nenorė
jo pasiduoti, su ja kovojo. Sa
kė turįs galybę nebaigtų li
teratūrinių darbų, o kiti labai 
svarbūs darbai tik pradėti. 
Darbo labai daug, bet jėgų— 
per *maža.

^Paskutinį kaitą su juo ma
čiausi Rašytojų rūmuose Vil
niuje. Pasidžiaugė pagerėjusia 
sveikata. O dabar talentingo 
rašytojo Šimkaus jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Kaip liūdna, 
kaip gaila!

LaPorte buvo katalikas 
jaunuolis. Jis mokėsi kata
likų akademijoje, Tupper 
Lake, N. Y., o vėliau Švento 
Jono seminarijoje, Barre, 
Vt,. siekdamas būti kunigu. I

Jaunuolis įstojo į katali-; 
kų judėjimą kovai prieš ka
rą. Lapkričio 6 dieną da- 
lyvavo protesto susirinkime i iHečiai iva,0 
Union Square aikštėje, kur mflįu ša)ies 
penki jaunuoliai sudegino ^eiksmus„ ' 
draftavimo kortas. „ I Tajką mylintys

LaPorte, tai jau trečias' organizuoja masinį 
Jungtinių Valstijų žmogus, 
kuris save susidegino pro
testuodamas prieš karą 
Vietname. Kovo 2 dieną, 
Detroite, susidegino mote
ris Alice Herz. Ji paliko raš-

tą, kuriame sako, kad nu
sižudo protestuodama prieš 
JAV intervenciją Vietname 
ir bendrai prieš apsiginkla- 
ma.

Lapkričio 2 dieną, prie
Pentagono, 
susidegino 
Normanas
iš Baltimorės. Po mirties jo j 
žmona pareiškė: “Norma-j 
nas atidavė savo gyvybę iš
reikšdamas protestą prieš 
didelius gyvybių nuosto
lius, prieš žmonių kančias > 

j Vietname. Jis užprotestavo 
prieš mūsų vyriausybės gi
lų militarinį įsivėlimą į tą I

i kara. Jis ŽUVO, bet visi kiti . M. Uždarinis, Norwood.
I *- ’ _ I AT TAT TA 07 1,,, UHlchuI

Brooklyn, N. Y., vajininkai .............................
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla.....................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................
Connecticut vajininkai ...................................
So. Boston, Mass..................................................
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. 
New Jersey valstijos vajininkai .....................
Chester, Pa...........................................................
George Shiniaitis, Brockton, Mass...................

M. Valilioniene, Miami, Fla...............................

Punktai 
... 3932 
... 1932 
.. . 1932 
... 1850 
... 1824 

1620 
... 1504 
... 1476 
... 1292 
.. 1236

žmonės 
marša- 

vimą į Washingtona protes
tui prieš karą Vietname. 
Jis įvyks lapkričio 27 dieną. 
Bus pikietuojamas Baltasis 
Namas ir laikomi susirinki
mai.

Philadelphia, Pa..........................
Į J. Stanienė, Baltimore, Md........

. F. Smith, Los Angeles, Cal.
', Mass.

TA V okm-i 1 ALDPD 87 kp„ Pittsburgh. Pa. 
P 1 . LLD 20 kuopos Moterų skyrius,

; k a r O I Binghamton, N. Y..............
į Mildred Friberg, Chicago. III. 

M. ........ *' ’ " ”
M.

Žiedelis, Nashua, N. II........
Kazlauskienė A. Navickas, 
Haverhill, Mass...................

916. Great Neck, .Huntington, N. 'i
852 i Scranton, Pa...............................
612|K- Naravas. Shenandoah, Pa.
436 Kanadiečiai ................ .
408 Vera Smalstis, Detroit, Mich

I Rochester, N. Y.........................
342 L. Tilwick, Easton. Pa.............
338 C. K. Urban, Hudson, Mass.
324 Cleveland, Ohio .......................

R. Sutkus. V. Taraškienė,
288 San Francisco, Calif...........

276
240
240
224
192
180
144
120
108

48

Be komunistų pakriktų 
Indonezija, sako Sukamo

Brooklyno vajininkai laikosi pirmoj vietoj. Valys 
Bunkus pridavė didelį pluoštą atnaujinimų. Jam pagel
bėjo su naujomis prenumeratomis Kl. Briedis (2) ir L 
Mizarienė (1). Nelė Ventienė jam pagelbėjo su atnauji
nimais.

Dėl Connecticut valstijos prisiuntė atnaujinimų šie 
vajininkai: 0. Šilkienė, Rocky Hill; M. Svinkūnienė, 
Waterbury ir J. Patkus, New Haven.

So. Bostonui pasidarbavo S. Rainard, prisiųsdamas. 
naują prenumeratą ir atnaujiinimų.

(Tąsa 6-tame puslapyje)

Rodezijos baltieji šovinistai 
atsimeta nuo Britanijos

Salisbury. — Lapkričio ’ dabar iš jos išeina Rodezi- 
11 dieną Rodezijos baltųjų ja.
valdžia, priešakyje su lan i Anglijos vyriausybė gra- 
Smith, paskelbė šalies ne-1 sina Rodezi jos reakcinin- 
priklausomybę ir atsimeti- j kams ekonominėmis šank
iną nuo Britanijos imperi-1 cijomis. Ją remia Jungtinių 
jos.

Tai baltųjų šovinistų žy
gis, kad išgelbėtų savo vieš
patavimą ant virš 4,000,- 
000 negrų. Baltųjų Rodezi- 
joje yra tik apie 220,000 Jie ' t 
viešpatavo ant negrų. Da
bar negrai reikalauja dau-1 
giau laisvių. Britanijos vy
riausybė vykina naują ko- i 
lonializmą — suteikia vie- 
nai po kitos kolonijoms do-; 
mini jono teises, aprėžtas, 
nepriklausomybės laisves, j 
bet kolonijas paliekant Bri- j 
tanijos imperijoje.

Domini jonuose balti e j i 
šovinistai negali taip paver-TSRS atstovas dar kartą 
gę laikyti kolonijų gyvento- nurodė, kad jeigu JAV su
jus, kaip kolonijose. Todėl teiks atominius ginklus Va- 
prieš keleris metus iš Bri- karų Vokietijos jėgoms, tai 
tanijos imperijos išstojo tuomi priartins atominį ka- 
Pietų Afrikos Sąjunga, o < ra.

Valstijų vyriausybė.
Maskvoje laikraščiai ra

šo, kad Anglijos vyriausybė 
pataikavo Rodezijos reakci- 

• ninkams ir tuo padrąsino 
juos prie šio žygio.

Rodezija yra pietryčių 
Afrikoje. Šalis gamtiniai 
turtinga.

i Jungt. Tautos, N. Y. Jung
tinių Tautų asamblėjoje 83 

i balsais prie 6 susilaikiusių, 
priėmė rezoliuciją, kad ne
būtu plečiami atomin i a i

Prieš moderninius ginklus 
tik drąsa ir pasiaukojimas

Jakarta. — Didvyrių die
ną, prie prezidento palo- 
ciaus, Indonezijos preziden
tas Sukamo per dvi valan
das sakė kalbą. Jis pasmer
kė tuos elementus, kurie 
reikalauja uždrausti Indo
nezijos Komunistų partiją, 
kaip naujų kolonistų agen
tus. Sukamo jau pirmiau 
sakė, kad jeigu ne komu
nistų veikla, tai Indonezija 
pakriktų. Jis vėl pakartojo, 

. Lan- kad, vienokioje ar kitokioje 
Clevelande, formoje, komunistai turi 

dalyvauti Indonezijos vai-

Mano vienuolikos dienų ke
lionė vidutiniai pavyko 
kiausi Chicagoje, C* 
Pittsburghe, Detroite.

Chicagoje Įvyko LLD 50 džioje. 
motu RiikaktioQ min p i i m n s t ' i _metu sukakties mi n ė j i m a s 
spalio 22 d., LDS Apskrities 
konferencija ir pobūvis spa
lio 24 d. Viskas gerai pavyko.

Su chicagiečiais LDS veikė
jais susitarėme LDS Seimo 
klausimu. LDS Seimas, kaip 
žinote, Įvyks 1966 metų liepos 
mėnesį Chicagoje. ' Tuo metu 
chicagiečiai ruošiasi turėti net 
trejetą šeiminių parengimų: 
penktadienio vakare čiagi- 
mįams balių, šeštadienio va
karti šeiminį banketą, sekma
dienį pikniką.

LDS Centro Valdybos susi
rinkime, įvykusiame lapkričio 

šaukti 
dieno-

i

Indonezije milžiniška ša
lis, jos teritoriją sudaro 
apie 3,000 salų ir salaičių. 
Iš vakarų į rytus tęsiasi 
per 4,000 mylių ilgio, o iš 
šiaurės į pietus apie 2,000

svarbu

13 d., nusitarta Seimą 
1966 m. liepos 8 ir 9 
mis.

Jau dabar Kuopoms 
ruoštis prie savo organizacijos
Seimo, kad jis kiekybe ir ko
kybe būtų visapusiai sėkmin
gas, kad jame būtų nemažai 
jaunesnio amžiaus delegatų.

LDS priešseiminis vajus jau 
davė apie 80 naujų narių. 
Bet tai per mažai. Dar ne
daug kuopų vajuje darbuojasi.

Keletas kuopų suruošė LDS 
35 metų sukakties minėjimus. 
Tai tik pradžia. Iki Seimo dar 
yra laiko, tai beveik visos kuo
pos galėtų ką nors suruošti sa-

^organizacijos jubiliejui at
žymėti ir šeiminių delegatų 
pasiuntimui lėšų sukelti.

LDS Centro Valdyba kviečia 
(Tęsinys 5-tttė psl.)

mylių ilgio. Tokios valsty
bės išlaikymui reikalinga 
vienybė, o Indonezijoj ko
munistų yra apie 3,500,000.

Sukamo vėl sakė, kad ko-' 
munistų priešas stengiasi i 
pučą panaudoti sumažini-1 
mui komunistu įtakos. Jis | 
juos kritikavo kaip užsienio 
agentus, kurie padeda nau
jiems kolonialistams, kurių 
“antikomunistinė p r o p a- 
ganda” kenkia Indonezijai.

Saigonas/ — Jungtiniu 
Valstijų bombonešiai puolė 

j Šiaurės Vietnamą tik 60 
mylių nuo Hanojaus. Mili- 
taristai sako, kad būk su
naikino du įrengimus rake
tomis šaudyti į lėktuvus, 
bet prisipažįsta, kad JAV 
neteko penkių bombonešių.

Protestuodama prieš > Portugalija laikys 
karą padegė save - • * -•

South B,end, Ind. — Lap
kričio 11 dieną, protestuo
dama prieš karą Vietname, 
save uždegė Helena Jan
kowski, 24 metų amžiaus 
moteris. Jos kaimynas, iš
girdęs moters šauksmą, at
bėgo ir ją užgesino. Bet ji 
yra labai apdegusi.

Moters vyras Ričardas 
Jankowskis sako, kad vė
lesniu laiku ji labai pikti
nosi karu Vietname. Ji kal
bino ir vyrą, kad protestuo
dami abu nusižudytų, bet 
vyras nesutiko.

Afrikoje kolonijas
Jungtinės Tautos. .—Por

tugalijos imperialistai turė
dami Anglijos ir Jungtinių 
Amer. Valstijų pritarimą, 
drąsiai kalba, kad ji e 
nepaleis Afrikoje savo di
delių Angolos ir Mozambi- 
kos kolonijų.

Jų atstovas kaltino kitas 
valstybes, kad jos siunčia į 
tas kolonijas “laisvės kovo
tojus ir kelia suirutę”.

Angola už i m a 481,351 
kvad. mylių plotą ir turi 6,- 
000,000 gyventojų, jų tarpe 

įtik 250,000 baltųjų. Mozam- 
Jankowskio brolis buvo i bika užima 297,730 kvad.

užmuštas Korėjos kare. 
Moteris giminių net e k o 
pereitame Kare Europoje.

mylių ir turi 8,000,000 gy
ventojų.

Labai gerai pavyko 
“Laisvės” koncertas

J Saigonas. — Čia esą už- 
Įsienio militariniai specialis- 
i tai stebisi Pietų Vietnamo 
j liaudiečių drąsa, pasišven- 
i timu ir sugabumu. Stebėtis

Ozone Park,N Y.—Sekma- 
i dienį, lapkričio 14 d., Schwa- 
ben salėje Ridgewoode, įvy
ko “Laisvės” metinis kon
certas. Oras buvo gražus, 
kaip tik tinkamas tokiam 
parengimui.

Tai buvo jau 49-asis me
tinis “Laisvės” koncertas. 
Programą puikiai atliko du 
“Aidai” (chorai) — Brook
lyno ir Worcesterio. (Apie
Aidai” (chorai)

RUSŲ PRINCAS 
PRALAIMĖJO

New Yorkas. — F. Yuso- 
povas, caristinės Rusijos 
princas, kuris dalyvavo nu
žudyme Rasputino, buvo 
apsku n d ę s Columbia 
Broadcasting Co. reikalau
damas $1,500,00 0. Mat, 
kompanija p e r televiziją 
dramatizavo Resputino nu
žudymą.

New Yorko State Supre
me teismas princo skundą 
atmetė.

Maskva. — “Izvestijos” 
rašo, kad Jusopovas nega
lėjo laimėti, nes teisėjai ei
na su turtingąją kompani
ja.

dainininkus bus parašyta 
vietinėse žiniose.)

Svečių buvo daug dau
giau, negu kitais metais. Ne 
vien vietinių ir iš artimos 
New Yorko apylinkės, bet 
ir iš Bostono, Hartfordo, 
C h e s t e rio, Philadelphijos, 
Binghamtono ir eilės kitų 
miestų.

Aukų j “Laisvės” fondą 
surinkta daugiau kaip $500.

statė i Pietų Vietnamą ma- 
rininkų pulkus, Okinavoje 
ir Filipinuose paruoštus ka
rui prieš partizanus. JAV 
atgabeno į Pietų Vietnamą 
moderniškiausią artileriją. 
Mekongo upėje veikia virš 
šimtas moderninių karo lai
vų, paruoštu upėmis plau
kiojimui.

Kaip žinia, Pentagonas

| MIRĖ PASKUTINIS Iš 
GARSIOS TRAGEDIJOS
Milltown, N. J. — Sulau

kęs 87 metų amžiaus mirė 
James Mills. 1922 metais 
netoli nuo New Brunswick, 
buvo rasta nužudyta Jame- 
so žmona Elenora ir evan
gelistų kunigas Ed. Hali. Iš 
jų laiškų paaiškėjo, kad jie 
mylėjosi. t,

Teisman buvo pašaukta 
kunigo moteris ir du jos 
broliai Stevensai. Teismas 
juos išteisino.

atremti, bet net išvystyti 
puolimus prieš Pietų Viet
namo ir^<Įungtinių Valstijų 
militarises jėgas.

JAV ir Pietų Vietnamo
jėgos yra apginkluotos mo- neslepia, kad karas Pietų 
derniškiausiais gink lais, Vietname yra laboratorija 
kokius tik JAV militaristai išbandymui naujų moderni- 
sugebėjo išvystyti. Čia vei- nių ginklų. Dabar jie jšban- 
kia reaktyviai bombonešiai domi prieš vietnamiečius, 
ir mūšio lėktuvai, šimtai j kad rytoj būtų užtikrinti 
yra moderninių malūnspar-1 prieš kitus, 
nių, vien tik Pirmoji raitė- 
lių divizija, vietoje arklių,; 
turi arti 500 malūnsparnių. |

EISENHOWERIS YRA 
LIGONINĖJE

Vieni iš jų paruošti prista- į Augusta, Ga. —Lapkričio 
t y t i į frontą kareivius, I $ dieną staigiai susirgo 
ginklus, ir amuniciją, kiti;^l}v^s JAV prezidentas^ D. 
—pulti iš oro liaudiečius.1Eisenhoweris. Ja m ėmė 

Jungtinės Valstijos pri- i skaudėti krūtinę. Išvežtas i

Įkalino T. Sąjungos 
šmeižikus

ligoninę ir Įdėtas Į oksige- 
no tanką. Jis yra 75 metų 
amžiaus.

laiko Tarybų Sąjungoje bu
vo areštuoti ir įkalinti ra
šytojai A. D. Siniauskis ir 
J. M. Dantelis. Juos arešta
vo už tai, kad jie po slapy
vardžiais rašė užsi e n i o 
spaudai šmeiždami Tarybų 
Sąjungą.

Dabar lenku žurnal a s 
“Kultūra”, kurį redaguoja 
Jerzy Giedroic, patvirtino, 
kad A. D. Siniavskis rašy
davo jam po slapyvardžiu!
Abram Tertz, o J. M. Da- vaitę su keliauninkais du 
nielis pasirašydavo Nikolai 
Arzhak.

Jungtinėse Valstijose jų 
raštus leido Pantheon 
Books įstaiga, o Prancūzi
joje — Librairie Plon.

13

Ekstra
Miami, Fla. — Lapkričio 
dieną, netoli nuo Baha

ma salų, užsidegė ir nusken
do turistinis laivas “Yar
mouth,” 5,000 tonų įtalpos. 
Laive buvo 550 keliauninkų 
ir įgulos narių.

Į pagalbą pribuvę kiti lai
vai ir malūnsparniai 450 
žmonių išgelbėjo, bet apie 
90 yra žuvusių.

Laivas buvo senas, 38 
metų. Priklausė Chadade 
Steamship Co., kuris persa-

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 45 ŽMONĖS

Salt Lake. — Lapkričio 
11 dieną čionai aerodrome 
susikūlė United Air Lines 
lėktuvas, kuriame buvo 89 
keliauninkai ir įgulos na
riai. Nelaimėje užmušta 45 
žmonės, o kiti sužeisti.

Austin, Texas. — Prezi
dentas Johnsonas įsakė iš
tirti priežastį, kodėl lapkri
čio 9 dieną įvyko didysis 
elektros jėgos netekimas.

Jis tuo klausimu per tele
foną tarėsi su Pentagono 
vadais ir JAV Gynybos 
sekretoriumi • R. McNama
ra.

kartus plaukdavo iš Miami 
j Nassau, Bahamą salų mies
tą. Kai kurie iš išsigelbėju
sių žmonių sako, kad laivas 
nebuvo saugus plaukioji
mui.

Duluth, Minn. — Aviaci
jos mokykloje mokosi 560 
merginų ir tik vienas vyriš
kis, leitenantas, 26 metų 
amžiaus.

• įvedamos 
maisto kortelės.

Gi spalio 28 d. nelaimėje New Delhi. -
žuvo jos mažytis sūnelis.
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Kas ką rašo ir sako įJulius Rfl,5nas
KAI ŽMOGUS j Kas buvo Peliksas
NENORI PASENTI (

V. Masikonis Vilniaus “Tie-1
roy mizara, Editor soje” (lapkr. 7 d.) rašo:

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..... - $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ......... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

—Geros sveikatos, ilgiausių 
metų! — širdingiausiais linkė
jimais palydi į pensiją Kap
suko rajono “Raudo n o s i o s 
aušros“ kolūkio žemdirbiai 
pirmąjį savo pirmininką Vin
cą Utmaną.

Vincui šiek tiek neramu: 
.septintą dešimtį baigia. Ta
čiau, kai bendraamžiai -ima 

įkalbėti apie senatvę, jis pa- 
ijudina dar tvirtus pečius ir

Roger Allen LaPorte
’ ATSISTOJĘS TIES Jungtinėmis Tautomis, Niujor- ......... .
ke, jaunas, 22 metų amžiaus vyras, apsipylė savo rūbus [juokauja: 
gazolinu ir uždegė juos. Atbėgę policijantai liepsnojantį Į 
jauną vyrą gesino, bandė gelbėti, ir neleido jam iki mir
ties sudegti. Didžiulėse kančiose nuvežtas į Bellevue ligo
ninę, lapkr. 10 d. jis mirė.

Prieš aukodamas savo gyvybę, Roger Allen LaPorte 
pareiškė, kad jis tai daro protestuodamas prieš karą— 
žinoma, vyriausiai prieš karą Vietname.

Tai antras amerikietis tokiuo būdu pareiškia savo' 
protestą prieš karą. Aną dieną Washingtone, ties Penta-(Vincas pirmasis Gudelių apy- 
gonu, panašiai susidegino 32 metų amžiaus Norman R. linkėję prabilo: kurkime kol- 
Morrison, kveikeris. Dabar Roger Allen LaPorte, katali- Qkj. O kai susiėję valstiečiai' 

| pradėjo tartis, ką rinkti kol
ūkio pirmininku, keli 
iš karto tarė :

—Utmaną. .

Sunku buvo laužti 
' įsius ledus. Nelengva

kas, laikraščio “The Catholic” rėmėjas, vienas jo pasekė-

—Dirbti reikia—nepasensi-

Visas Vinco gyvenimas skir
tas darbui ir žmonėms. Kovo
tojų už laisvą gyvenimą gre
tose V. Utmanas b u v o nuo 
pat savo ir Tarybų valstybės 
jaunystės — Spalio revoliuci
jos metų.

Po Didžiojo Tėvynės karo

R. A. LaPorte gimė Romos miestelyje, Niujorko 
valstijoje. Jis buvo geras, gabus mokinys, o vėliau buvo 
įstojęs į katalikų kunigų seminariją Vermont valstijoje.
Sakoma, norėjęs būti trapistu vienuoliu (trapistai — to- igutikt? b’uožiu'"banditu 
kia sekta, kurios “išpažintojai” pasižada be reikalo 
šnekėti).

Patyręs tuštybes, LaPorte metė seminariją ir šen ir 
ten pradėjo dirbti naudingą darbą. Bet jį, matyt, labai 
nervino karas Vietname. Jis prieš jį protestavo, kartu su 
tūkstančiais kitų amerikiečių reikalavo, kad valdžia 
baigtų karą. Praėjusį šeštadienį LaPorte dalyvavo anti
kariniame mitinge Union aikštėje, Manhattane, kur pen
ki jauni vyrai sudegino savo “drafto” kortas.

Pagaliau, LaPorte nusitaria padaryti taip, kaip pa
darė Morrisonas — susideginti, paaukojant taikos reika
lui visa, ką žmogus turi geriausio ir brangiausio—savo 
gyvybę. Jaunuolis, matyt, galvojo, gal jo pasiaukojimas 
’’suminkštins valdančiųjų sluoksnių širdis”, gal jie 
baigs karą Vietname.

Vilniuje spalio 27 d. mirė 
lietuvių kultūros ir spaudos 
darbuotojas Peliksas Bugai
liškis, eidamas 82 metus, 
taigi sulaukęs gražaus am
žiaus, bet iki paskutinio 
s m ūgio buvo sąmoningos 
orientacijos ir šviesaus pro
to. Velionį prieš porą sa
vaičių buvau sutikęs polikli
nikoje, kur jis buvo atvykęs 
tikrinti sveikatos. “Kaip(suomeniniame gyvenime, 
savijauta?” klausiau. “Ką Pažymėtina jo veikla scenos 
gi, amžiaus našta vis labiau ir muzikos draugijoje “Var- 
slegia. Straipsnių rašyti jau pas,” kurioje centralizavosi 
nebegaliu, bet bibliografuo- to laiko visuomeninis ir kul-

! tūrinis Šiaulių lietuvių ju-
Iki paskutiniųjų gyveni- i dęjirnas. Jisai buvo nuolati

nio dienų velionis taikiniu- ms Ldetuvos zmių koies- 
kavo Lietuvos TSR Knygų P°nbentas. _ 
rūmams, teikdamas įvairių , ' . _
lietuviškų spaudos leidinių b_aiub J‘ Bugailiškis issikė- 
aprašus jų rengiamai nacio- į Y1 niyk Lietuvos 
nalinei bibliografijai. P. Bu- zinill ledakcijoje, dalyvavo _

...........  - nukentėjusių nuo karo sel- Respublikine Biblioteka Vii-

vertė brošiūras — Rusevos 
“Kaip bulgarai už laisvę ko
vojo,” Ivanovo “Kas tai yra 
politiška partija,” parašė 
brošiūrą “Lietuviškų kny
gynėlių draugija” ir kt.

Baigęs mokslus, P. Bu
gailiškis apsigyveno Šiau
liuose, buvo prisiekusio ad
vokato S. Lukauskio padė- 
j ė j u ir toliau dalyvavo vi-

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose

mo dienu velionis talkinin-

rumams, teikdamas įvairių

įprašus jų rengiamai nacio-

Prasidėjus I pasauliniam;

le į Vilnių, dirbo “Lietuvos

NAUJI RAŠTAI

Bibliografija apie poetą 
Julių Janonį

Lietuvos TSR Valstybinė lojančių apie Janonio popu
liarumą liaudyje, jo kūry
bos atspindžius muzikoje, 
dailėje, kine, teatre.”

Nors biblio g r a f i j a pir
miausia skiriama literatū
ros mokslo reikalui, ji bus 
naudojama ir kiekvienam 
besidominčiam poeto gyve
nimu bei kūryba, padės su
sirasti reikiamą medžiagą 
gausiuose šaltiniuose apie 
poetą. Ą

Kartu norėtųs pažymėti, 
kad į Janonio asmenybės ir 
kūrybos populiari n i m ą di
delį indėlį įdėjo ir pažangie
ji Amerikos lietuvių žurna
listai bei rašytojai, pažan
gioji Amerikos lietuvių 
spauda. Kaip matyti iš bib
liografijos, apie Janonį ra
šė, jį savo raštuose minėjo 
ar jo poeziją citavo visa ei-

gailiškis buvo stambaus su
dėjimo ir skundėsi, kad ko
joms sunku panešti sunkų 
kūną. Kaltas sėdimasis dar- 

1)irmuo: ■ bas, organizmo medž i a g u 
i grasi- aPykalta. Ką gi, ne vienam

i tail’būna... vilniu]-ej vį]ionįs’ re(jį. lietuvių proletarinio poeto
Pasistengsiu supažindinti!gavo Lietuvos socialdemo-1 kurinių publikacijos ir 

su velionio asmenybe. 'kratų laikraštį “Darbo bal-(straipsniai apie jį ar me- 
P. Bugailiškis—daug nu- sas.’ jdžiaga, susijusi su juo. Ka-

sipe’lnęs lietuviu kultūrai,' Susikūrus buržuazinei Lie-, dangi nuo 1911 m (tais me-
• į tuvos valstybei, P. Būgai-,tais Janonis pradėjo reiks- 

dos teismo teisėju, dalyvavo (nio raštai nuolatos buvo 
'savivaldybių, kooperatinių spausdinami ir apie jį nuo- 

.....................v, ^xxx^vak, XV, ° r g n i z ac i j ų veikloje. Čia lat buvo rašoma, prisimena- 
daktorius velionis buvo. Dar JIs prisidėjo prie neturtin- ma, poeto vaidą galima už- 

idaugiau. P. Bugailiškis nuo1 OJŲ moksleivių^ šelpimo tikti ; _ ........
Filmininkas Justinas Mi- pat jaunystės, nuo gimnazi- draugijos “Žiburėlio 

sevičia iš Čikagos “Vilnyje” jos suolo susijęs 
rašo apie prastą savijautą,‘glo^ls idėjomis, 
apie nelaimingą savo liki- tai suprastume,

ne- iiimus.
Dabar visi sunkumai 

ityje. O Vincas liko toks pat 
i nepalenkiamas, visur spėjau-i 
(tis, kiekvieną darbą mylintis, i

Į —Ačiū už pensiją, — dė
kojo senasis komunistas,—bet'jos pažangiajai minčiai 
namuose nesėdėsiu — nenoriu !mokslui.
pasenti.

praei

pimo darbe. Kaizerines oku- niuje neseniai išleido filoso-
pacijos metais įsikūręs Šiau- fijos mokslų kandidato V. 
liuose, padėjo žmonėms gin- Žuko paruoštą darbą “Ju- 
tis nuo okupantų, teikda- bus Janonis. Bibliografine 
mas juridinių pa tarimų, (rodykle.” "" _mas juridinių pa tarimų.! rodykle.” Tai knyga, ku- 

; 1917-1918 m. apsigyvenęs rioje suregistruoti pirmojo _ .... - - - - 1 • I • 11 •• 1 .

KĄ TOKIUO 
ATVEJU DARYTI?

Jo pavardė glau- liškis dirbo Šiaulių apygar- tis spaudoje) iki šiol Jano- • 1 j • . _ . j • — • 11 _ v* t o. n n 4- o i r>L\ L\t i % t/a

Idžiai susijusi su “Kultūros”
(bendrove, su “Kultūros”
žurnalu, kurio ilgametis re-

su pazan-
Kad visa

i,” “Lop
šelio,” “Lietuvos vaiko” ir 

i kitų labdaringų dra u g i j ų

i šimtuose įvairiausių 
leidinių, ėjusių ar išleistų 
daugelyje pasaulio šalių. 
Galima suprastu kokį di
džiulį darbą turėjo atlikti

La Porte, sakoma, buvo karštas katalikas-tikintysis. i mą — ir mes nežinome, ką biografiją 
Bet jis pasekėjas laikraštuko, kovojančio už taiką ir už!šiuo 
varguomenę. Aplink ši laikraštuką yra susispietusių ne
maža jaunų žmonių, ieškančių kelio 
žmonėms gyvenimą.

pasekime veiklos.
Bet ypač pažymėtina P. bibliografijos paruošė j as, lė rašytojų — J. Elmanas,

11 llluO 11 v Zj 111 UI 111C j vxvg 1 cAXij • v i • • •-i • “*21 • i • i

atveju draugui patarti. | Velionis gimė 1883 metų Bugailiškio veikla, įkuriant norėdamas sui’egistruoti šią 
gruodžio 30 d. Juodžionyse, ‘‘Kultūros” bendrovę, šiau- gausingą^ medžiagą. Apie 
(dabartiniame Kupiškio ra- 
ijone. Tėvai buvo smulkūs 
valstiečiai.

Į visuomeninę veiklą P. 
- ■ . ” - . - !’ i Bugailiškis įsijungė, darlėžiūros, lenkia galva prieš Morrisoną ir prieš LaPortę.,dejime. Visuomet dirbo, vei- 1 mm

Bet, tai nereiškia, kad mes užginame tokią kovos už tai- M padėjo, kiek galėdamas,1 nazBoie'” kuka hnl^8 XIX 
ką taktiką. Savižudybėmis, tiesa, galima sukelti tam tik- musų organizacijoms. !amž pabaigoje ir XX amž.
rą sentimentą žmonėse, bet savižudybė—ne kovotojų j Na, o kaip gi šiandien? !pradžioje Čia jis dalyvavo 
tikslas. Skaitykime jo paties žo- i busimojo lietuvių rašytojo

__________________ _ 'džius: Jono Biliūno Įsteigtame 
Bet štai tavo nelaime, kas [slaptame moksleivių lavini- 

atsitiko su ausimis, pradėjai [ mosi būrelyje. Su to būrelio 
mažai girdėti ir jau netinki nariais jis platino caro val- 
prie draugijos. Kartais pra- džios uždraustus lietuviškus 
dedi manyti, kad draugai m a- 

jog tu nežinai ką kalbi, 
dies daug kartų įsišoki kur ne
reikia. ' 
daugiau tylėti vietoje kalbėti, 
nors ir gerą kalbą. Prie to, pa
senai, tave pakirto nepagydo
ma liga, praradai sveikatą, ne
gali darbuotis pažangiame 
judėjime.

Be to, atsiranda nemalonus 
kvapas pas tave. Pats žinai, 
kad reikia šalintis nuo sve
čių. Ir kada tą viską turi 
pergyventi, tie visi nemalonu
mai tave slegia. širdis trau
kia prie draugijos, bet sąžinė 
sako ką kitą. Tave spaudžia 
ir kankina, kad negali daly
vauti bendrai, turi stovėti to
liau nuo visų. Ir tas sudaro 
mirtiną smūgį į tavo jausmus.

Tai taip aš jaučiuosi dabar
tinėse dienose, noriu darbuo
tis, 
to, ] 
,anki- (burgo kalėjime už ryšius su

Labai atjaučiame draugą Lietuvos socialdemokratų 
Justiną Misevičią. Tai tra- partija, 
gėdija žmogaus gyvenime. 
Bet ką daryti? Kaip drau
gui palengvinti jo tragišką 
buitį? Mes manome, kad 
draugai čikagiečiai, su ku
riais jis kartu ilgai veikė, 
turėtų padėti Justinui pa
lengvinti sunkią gyvenimo 
naštą. Kaip padėti? Jie 
patys vietoje, gerai pagal
voję, turėtų surasti į tai at
sakymą.

. . v . . Justinas į Ameriką atvy-1
į laimę, į šviesesnį , p0 1912 metais. Priklausė į 1 1

LSS; per ilgus metus, tai-' 
’gi, dalyvauja pažangiajame į 

KIEKVIENAS DORAS žmogus, nežiūrint jo pašau- be tuvių visuomeniniame ju

Taigi—kas kaltas?
BAISUS SUKLUPIMAS technikoje, pairimas sudė

tingų elektros srovių “mazgų”, per dešimt-dvyliką valan
dų laikymas tamsoje ir desperacijoje tokių miestų, kaip i110’ 
Niujorkas, Bostonas, Toronto ir kt., dar vis nėra išaiš-1 
kintas. Ir, sakoma, tai nebus išaiškinta. Nebus surasta ir 
pasakyta, kas kaltas dėl tos tragedijos, kuri įvyko pra-

O kol nebus surasta, išaiškinta ir paskelbta 
baisios nelaimės priežastis, tol žmonės galvos ir 
kad šiandien ar rytoj gali tas pats pasikartoti.

Taip, ir spauda, ir radijas, ir televizija garbina Niu
jorko žmones, kad jie labai gerai užsilaikė per tas 12-ką 
valandų, kai miestas skendėjo tamsoje, kai šimtai tūks
tančių buvo pagauti požeminiuose traukiniuose, kai ne
veikė telefonas, kai didmiestis buvo visiškai suparaly
žiuotas. Tačiau, ar ne per anksti džiaugtis. Gal būt tik 
už savaitės kitos bus patirta, kiek šis baisus įvykis žmo
nių sveikatą pakirto.

Kaip ten bebūtų, pirmiausia reikėtų surasti nelai
mės kaltininką. Kuo greičiausiai reikėtų pilnai ir viešai 
išsiaiškinti. Jei tai padaryta nebus, tai kiekvienas jau
sis, kad šių dienų mokslu ir mokslininkais pasitikėti dar 
negalima.

anos 
jaus,

Prieš tris bilijonus mėty!
HARVARDO UNIVERSITETO profesorius, botanis- 

tas d-ras Elso S. Barghoorn surado duomenis, kad mūsų 
Žemėje pirmoji gyvybė atsirado prieš tris bilijonus me
tų. D-ras Barghoorn tai tvirtino Amerikos Geologijos 
Draugijos narių suvažiavime, neseniai įvykusiame Kan
sas City, Kansas.

Kaip matome, mokslas vis didesnius ir didesnius 
smūgius kerta “šventajam raštui” ir dvasininkų plepa
lams, )>ūk dievas pasaulį ir visus žemėje esančius gyvius 
sutvėręs prieš keletą tūkstančių metų.

bendrovę, šiau- gausingą medžiagą. Apie 
lių kraštotyros draugiją bei -bibliografijos apimtį galima 
“Aušros” muziejų.

“Kultūros” bendrovė išlei- igistruota 2,477 spaudos vL 
do daug vertingų pažangių 
knygų. Visoje Lietuvoje 
plito jos organizuotieji 
“Kultūros” 
šieji prieš

spręsti iš to, jog joje sure- 
vie- 

netų, kuriuose buvo spaus
dinamas Janonis, apie jį ra
šoma ar prisimenama. Su-!

(J. Aceris, Jordus Aris), A. 
Bimba, S. Jasilionis (Buolio 
sūnus), R. Mizara, P. Pa
kalniškis (Kartus Pranas), 
A. Petriką ir kt. Daugiau
sia iš amerikiečių Janoniui 
pasitarnavo R. Mizara. Jo 
pavardė bibliografijoje už-

Todėl ir esi priverstas dė atsišaukimus,

būreliai, kovoju- Prantama, kad ši kruopščiai į registruota 22 kartus.’R. 
klerikalizmą ir Paruošta bibliografija apieiMizaros sąskaitoje — ke,j£- 

visokio plauko tamsybinin-|Janoni bar nėra visiškai įas didesnių ir mažesnių 
i pilna paruosėjui truko straipsnių apie Janonį. Be
kai kurių šaltinių, galėjo p Mizara ne viena pro- 
būti šis tas nežinota, nepa-1^ „
stebėta, praleista. Tačiau ši nagrinėdamas kitų rašytojų
būti šis tas nežinota, nepa- ga citavo Janonį, juo rėmėsi

kils. Kultūrininkų veiklą 
persekiojo klerikalinė val
džia, o po fašistinio per
versmo (1926 XII 17) buvo 
visiškai užsmaugta.

P. Bugailiškis 1923-1932 m.
raštus, užmezgė ryšius su redagavo “Kultūros” žurna- 

. ...................... lą, kuris išvarė didelę vagą, 
skiepydamas materialistinę 
pasaulėžiūrą.

Jo įsteigtoji Šiaulių kraš
totyros draugija ir “Auš
ros” muziejus sukaupė tur
tingą lietuvių etnografijos 
medžiagą. Šis muziejus te- ' 1 • 1 • 1 • xz • ■« • -1 • 1 v •

knygnešiais, skleidė ir lip- 
, nukreip

tus prieš caro valdžią. 1901 
m. jis parašė pirmą savo ra
šinį - korespondenciją iš Ši
monių, kuri buvo atspaus
dinta Tilžėje ėjusiame “Ū- 
kininke.”

1902 m. baigęs Liepojos (beveikia lig šiolei, didžiuo- 
gimnaziją, P. Bugailiškis 
įstojo į Peterburgo univer
siteto teisių fakultetą. Ta
čiau mokslus tebaigė 1909 
m. Maskvoje. Mat, jis ak
tyviai dalyvavo 1905 -1907 
m. revoliucijoje. Kartu su 
Jurgiu Smolskiu platino at
sišaukimus prieš caro val
džią. 1907 m. vieną mėnesį 
buvo kali n a m a s Vilniaus

bet sveikatos neturiu, bei Lukiškių kalėjime, o 1908 
pati aplinka darosi nepa-(m> — įrįg mėnesius Peter-

aplinkybė nemažina darbo 
vertės.

Kaip nurodo leidėjai bibli
ografijos pratarmėje, šis 
darbas “visapu s i š k a i at- • va - 
skleidžia žymiausio lietuvių 1 jy’nė

kūrybą, Janonio eilėraščius 
dėjo į savo redaguo j amus 
leidinius. Poeto kūrinius 
spausdino, apie jį rašė “Ko- 

“Laisvė,” “Naujoji ga- 
“Vilnis,” “Šviesa” ir 

revoliucinio poeto kūrinių kp-į pažangiųjų Amerikos 
spausdinimo raidą, kūrybos .lietuviu laikraščiai bei žur- 
vertimus poeto kūrinių nalai ‘praeityje “Laisvei” 
spausdinimo raidą, kūrybos teko didelg gai:bg _ poetas, 
vertimus į kitas kalbas, gau- dar gyvas būdamas, nuo 
šią bei įvairią kritinę litera-,ųgp; m jos puslapiuose pra- 
turą apie jo gyvenimą ir dgj0 Spausdinti savo kūri-
kūrybą, o taip pat spaudoje 
pasirodžiusią medžiagą, by-

darbą. Nors ir tuo metu jis 
kiek galėdamas dirbo kraš
totyrinį darbą ir gelbėjo 
lietuvių kultūros paminklus.
Išvadavus Lietuvą iš hitle

rinės okupacijos, jis atsidė
jo tiktai etnografiniam dar
bui: dirbo Istorijos institu-

nius.
Bibliografija apie Janonį 

išėjo tuo laiku, kai Tarybų 
Lietuva ruošiasi iškilmingjki 
paminėti poeto 70-ąsiasgi
mimo metines. (Jos bus 
švenčiamos 1966 m. balan
džio 5 d.; jau sudarytas 
respublikinis jubiliejinis ko
mitetas, pirmininkaujamas 
poeto E. Mieželaičio.) Tai 

I didelis, gražus, turintis

Tuo metu P. Bugailiškis 
bendradarbiavo prade j usio j e 
legaliai eiti lietuvių spaudo
je: “Vilniaus žiniose,” “Lie
tuvos ūkininke” bei social
demokratų periodiniuose lei
diniuose — “Naujojoje ga
dynėje,” “Skarde,” “Žarijo
je.”

Siekdamas sąmoninti lie
tuvių liaudį politiškai, P. 
Bugailiškis 1905-1906 m. iš

damasis turtingais fondais, 
kurie surinkti žymia dali
mi jo įsteigėjo ir ilgamečio 
globėjo P. Bugailiškio pa
stangomis. Jo įsteigti ir re
daguoti kraštotyros leidi
niai “Šiaulių metraštis” bei 
“Gimtasai kraštas” paskel
bė daug vertingos etnogra
finės ir apskritai kultūros 
istorijos medžiagos.

Atkūrus Lietuvoje Tary
bų valdžią, P. Bugailiškis te, Knygų rūmuose, o 1956
perėjo dirbti į Lietuvos TSR m. buvo aprūpintas pensija (mokslinę vertę Janonio at- 
Mokslų akademiją, vado-.....................
vaudamas etnografijos sek
toriui.

Hitlerinės okupacijos me
tais velionis padarė klaidą, 
sutikdamas grįžti į teisėjo 
darbą. Nors ir tuo metu 
jis kiek galėdamas dirbo 
kraštotyrinį darbą ir gelbė
jo lietuvių kultūros pamink
lus.

Hitlerinės okupacijos me

ir, kiek leido jėgos, dirbo j minimo pagerbimas, 
bibliografinį darbą.

.P. Bugailiškis rašė savo 
atsiminimus, kuriuose už
fiksavo daug svarbių lietu
vių visuomenės ir kultūros 
gyvenimo momentų. Velio
nis — nuostabaus darbštu
mo ir kruopštumo pavyz-[ Saigonas. 
dys. Tai vienas senosios lie
tuvių inteligentijos kartos 
atstovų, kuris paliko žymių 

tais velionis padarė klaidą, pėdsakų pažangiosios min- 
sutikdamas grįžti į teisėjo ties raidoje. dar nėra žinoma.

iiuiuuuv pageriamas.
Janonis atidavė gyvenimą 

liaudžiai, ir todėl jo atmini
mas niekad neišblės.

J. Petronis

VĖL PER KLAIDĄ 
SUNAIKINO KAIMĄ

. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai p e r 
klaidą vėl sunaikino kaij^k 
kuris buvo jo rankose. Kiek 
užmušė ir sužeidė žmonių.•i)
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Romos katalikų bažnyti
nės ierarchijos susirinki
mas, šįmet baigtas laikyti 
Vatikane, paskelbė, kad visa 
žydų rasė, ar tauta, kaip to
kia, nėra kalta už tariamo 
Kristaus nukryžiavimą Je
ruzalėje. Ypatingai nesą pa
grindo kaltinti šių dienų 
žydus už šią dievžūdystę, 
papildytą prieš 2,000 me
tu. Tačiau dėmės nuo 
to meto Jeruzalės žydų 
už tariamąjį “nusikalti
mą” vistiek nenuemė, j u o s 
la&o kaltais, tik nekaltina 
dabartinių žydų. Be to, ka
talikai raginami tos “nuodė
mės” žydams neprikaišioti 
ii- nekelti antisemitinių nuo
taikų. Nors katalikų tiky- 
ba esanti “geriausia,” — sa
ko Vatikano dekretas,—ta
čiau ir kitų tikybų išpažin-
tojai nesą dievo prakeikti, 
neisią p ra g a r an. Tuomi 
bandoma parodyti biznieri- 
nės tolerancijos kitų tikybų 
atžvilgiu, nors pagrindinė 
diskriminacija ir paliekama.

Š. m. spalio 31 d. iš Romos 
pranešama, jog katalikų ie
rarchijos vyresnybė paskel
bė, kad už mirtį 2 metų ir 
4 mėnesių vaiko, nužudyto 
1^75 m. Trento*) miestely
je? žydai nesą kalti, kad jie 
skaudžiai nukentėjo be jo
kios iš jų pusės kaltės.

Šis žiaurus incidentas įvy
ko prieš 490 metų. Ten vie
ną dieną dingo odininko vai
kas Simukas. Jo lavoną po 
dviejų dienų netikėtai sura
do vienas žydas, kurių Tren- 
te tuo metu buvo apie 25. 
Tuoj kunigų sukurstyti 
krikščionys paskelbė, jog 
vaiką nužudė žydai jų tiky
bos reikalui, nes jiems, esą, 
reikalingas krikščionių 
kraujas. Kaip bematant 
suorganizu o t a s pogromas, 
visi žydai buvo suimti, mu
šami ir įkalinti. Daugiau 
ne* pusė jų mirtinai užkan
kinti. Katalikų ierarchija 
paskelbė Simuką “kanki
niu,” “palaimintuoju,” kan
didatu į šventuosius. Į jį 
buvo meldžiamasi, prašoma 
jį tarpininkauti prie dievo 
danguje, laikomos jo vardu 
mišios, daromi įžadai, skel
biami atlaidai ir pan. Žy
dams buvo prikaiši o j a m a 
vaikžudystė. Tik dabar, po 
veik 500 metų, vyskupai at
rado, kad žydai tos žudynės 
nepapildo, kad jie nekalti. 
Dabar jau nuimta nuo Si
muko “palaimintojo” aure
olė, pašalintas jis iš kandi
datų į šventuosius, įsakyta 
nelaikyti jo vardu mišių ir 
kt. Kitaip sakant — Simu
kas degraduotas. O tai reiš
kia, jog Trento princo-vys- 
kūpo tuo metu suruoštas 
^ismas,” legalizavęs žydų 
žudynes, buvo neteisingas, 
jis dabar paniekintas, at
mestas. Tačiau kas atlygins 
žydams už jų kančias, kas 
sugrąžins nekaltai nukan
kintiems žmonėms gyvybę, 
kas atlygins už tą skriaudą, 
kurią žydai iškentėjo per 
500 metų?

Katalikų bažnyčios istori
joje tokių įvykių buvo ne 
vienas. Galime prisiminti 
Orleano Mergelę (Arkietę), 
kurią vyskupų “teismas” 
nuteisė, kaip “raganą,” gyvą 
ant laužo sudeginti, o po

*) Trento—miestelis Tirolio kal- 
nuošė, Austrijoje. Ten 1545-53 m. 

laikomi katalikų bažnyčios su
sirinkimai (kaip kad šiuo metu Va
tikane), kuriuose buvo padaryta 
daug svarbių katalikybę liečiančių 
nutarimų,

kiek laiko atrado nekalta ir 
pakėlė į “šventąsias.” 
r

1911 m. Kijevo mieste bu
vo suimtas žydas M. Beilis, 
už tariamą “nužudymą” 
krikščionių tėvų vaiko. Lie
tuvos kaimuose tuo metu 
buvo garsiai skelbiama (ne 
be kunigų žinios), jog žy
dams reikalingas krikščio
nių kraujas, kurį jie dedą į 
velykines macas; antraip 
jie, buvo teigiama, apaktų. 
Beilis išsėdėjo kalėjime apie 
du metu. 1913 m. jam su
ruošta “teismas.” Caro val
džia bei jos garbintojai juo
dašimčiai, popai ir kunigai 
norėjo Beilį apkaltinti vaik- 
žudystėje. Jie pasamdė 219 
“liudininkų,” kurie tvirtino, 
jog žydams krikščionių 
kraujas esąs būtinai reika- 
lingas. Tarp tų samdytų 
“liudininkų,” vyskupų ska
tinamas, buvo ir vienas lie-
tuvis, kataliku kunigas Jus
tinas Pranaitis. Jis stojo 
prieš Beilj liudyti kaip “heb- 
raistas” ekspertas, žydų ti- 
k y b i n i ų raštų “žinovas.” 
Kun. Pranaitis teigė, jog 
senuose žydų raštuose jis 
mates parašytą šią žiaurią 
iu tikybos tezę. Tačiau kai 
Beilio advokatai padavė 
Pranaičiui menamus hebra
jų tekstus paskaityti ir pa
rodyti, kurioje vietoje jis 
matęs tai parašyta, — kun. 
Pranaitis nė antraštės ne
galėjo teisingai paskaityti. 
Jo liudijimas tapo atmestas, 
suniekintas, juo niekas ne
tikėjo.

Kaltinimas buvo perdaug 
kvailas, todėl Kijevo apy
gardos teismas ji atmetė, 
Beilį išteisino. Caro val
džia. popai vyskupai ir ku
nigai buvo sugėdinti. Bei
lis išvvko į Amerika; jis mi
rė 1924 m. Niujorke.
Griuvo klerikalų tvirtovė

Pranciškonu “Darbinin
kas” praneša, kad š. m. spa
lio 16 d. Bostone įvykęs Šv. 
Juozapo lietuvių Rymo ka
taliku darbininkų sąjungos 
“jubiliejinis seimas” nutarė 
savo organizaciją likviduo
ti. “Seimas” pradėtas -mi- 
šiomis, o baigtas “amžinatil
siu.”

Šią klerikalų organizaciją 
1915 m. sukūrė tuomet Bos
tone gyvenęs velionis kun. 
F. Kemėšis. Pradžioje juo
zapiečiai gana smarkiai vei
kė. Jie įsigijo namus, išlei
do laikrašti “Darbininką,” 
kuris, negalėdamas išsilai
kyti, 1950 m. atiteko pran
ciškonams. Kun. Kemėšio 
i kurta šv. Juozapo sąjunga 
buvo savo veikimu tolygi 
kitai tokiai reakcininkų or
ganizacijai, veikusiai “ne
priklausomybės” metu Kau
ne. Kauno juozapinę drau
gystę sukūrė žmogžudys 
(pasmaugė savo meilužę- 
šeimininke), caro šnipas, 
prelatas K. Olšauskis. Jei 
tik kuris Kauno darbinin
kas nepriklausė juozapiečių 
sąjungai, o merginos šv. Zi
tos draugijai, — tokius pre
latas Olšauskis skundė kle
rikalų valdžiai kaip “neišti
kimus,” “komunistus,” kū
riniuos žvalgyba persekiojo, 
kalino, o fabrikantai iš dar
bų mėtė. Amerikiečių juo- 
zapinės sąjungos vadai, ži
noma, čia taip elgtis nega
lėjo, nes valdžia buvo ne 
jų rankose. Jie veikė skleis
dami klerikalinę propagan
dą ir visaip kenkdami pa
žangiesiems lietuviams. ’

Šv. Juozapo sąjunga įkur
ta tik pora mėnesių anks-

čiau už pažangią Lietuvių 
Darb. Lite r a t ū ros Drau
giją. Juozapiečiai po 50 me
tų veiklos turėjo likviduo
tis, neteko žmonių, niekas 
jų nerėmė. Gi LLD gyvuo
ja gana gerai, nors jau nė
ra tokia skaitlinga kaip se
niau. Ypatingai šiais jubi- į 
liejiniais metais ji parodė 
nepaprasto gyvumo. Ji su
ruošė daug masinių mitin
gų, koncertų, prakalbų ir 
šiaip pobūvių. Ji leidžia 
žurnalą “Šviesą,” davė savo 
nariams apie 75 knygas, šį
met išleido 50-ties metų sa
vo veiklos istoriją ir ruo- j 
šiasi dideliems ateites dar-' 
bams. Ji mirti nesiruošia.

I

Taigi klerikalų ir kitų re
akcininkų skelbiama propa-

Šiurpūs prisiminimai
Gerbiamieji “Laisvės” laik
raščio redaktoriai,

Kada pas mus viešėjo ra
šytojas Rojus Mizara i)1 jo 
žmona visuomenės veikėja 
Ieva Mizarienė, iš jų pasa
kojimų mes dar kartą pa
tyrėme, kokį kilnų darbą 
atlieka “Laisvė” užsienyje 
gyvenantiems lietuvia m s 
pasakodama tikrąją tiesą 
apie Tarybų Lietuvą, nu
šviesdama JAV lietuviu gy
venimą. M e s, šiauliečiai 
žurnalistai, irgi skaitome 
“Lasivę”, žavimės tamstų 
publicistiniu žodžiu, neiš
senkama energija ir nuošir
džia meile, savo tėvų žemei, 
pažangos idėjoms.

Kartu nuoširdžiai gaila 
tūlų užsienio lietuvių, ku
rie iki šiol vis dar nesusi
gaudo, kur tiesa, o kur me
las, kad vis dar gerai nepa
žįsta tikrojo lietuviškųjų 
buržuazin i ų nacionalistų, 
pas jus “veiksniais” vadi
namu, veido. Norėdamas 
jiems, esantiems “veiksnių” 
įtakoje, padėti, siunčiu buv. 
Šiaulių kalėjimo viršininko 
J. Brejerio straipsnį, iš
spausdintą Šiaulių miesto 
laikraštyje “Raudonoji vė
liava”. Jei bus galimybių, 
gal “Laisvė” persispaus-

Priimk i t e nuoširdžiau
sius eilinio “Laisvės” skai
tytojo sveikinimus!

Alf. Šidlauskas
Žurnalistų Sąjungos narys 
Šiauliai, 1965. IX. 26.

ŠIURPŪS
PRISIMINIMAI

Mes visada prisimename 
tas aukas, kurias tarybiniai 
žmonės sudėjo kovoje prieš 
faš i z m ą, lietuviškuosius 
buržuazinius nacionalistus. 
Bėga laikas, ir atsiskleidžia 
vis nauji ir nauji fašistinių 
žudikų nusikaltimai.

Juozas Brejeris hitleri
nės okupacijos dienomis 
kurį laiką buvo Šiaulių ka
lėjimo viršininku. Atlikęs 
bausmę, šiandien jis gyve
na Kuršėnuose. Šis žmogus 
pats nuėjo sudėtingą gyve
nimo kelią, ir arti matė fa
šistų ir jų tarnų—lietuviš
kųjų buržuaziniu naciona
listų — nusikaltimus. Šian
dien spausdiname jo pasa
kojimą apie tas baisias die
nas, kai mūsų mieste siau
tėjo fašizmas.

—“Raudonosios 
Vėliavos” Red.

Hitlerininką m s užėmus 
Šiaulius, greta kitų fašisti
nių įstaigų imta organizuoti 

ganda, buk kairiosios sro-
vės organizacijos nyksta, 
krinka, jų laikraščiai silp
nėja, etc., yra be pagrndo. 
Tiesa, jų gretos paretėję, 
daug jų žmonių išmirė, jau
nesnieji suamerkonėjo, bet 
jie savo nacionalinių orga
nizacijų nelikviduoja! Lie
tuviu Darbininku Susivieni
jimas turi apie pusantro 
miliono dolerių kasoje ir 
gana stiprus. O klerikalai' 
kurie taip giriasi savo dar
bais, savo “masėmis”—eina 
i kapą! Paskutiniame prieš
mirtiniame juozapiečių “su
važiavime” kalbėjo keletas 
kunigų. Bet ir jie organi
zacijai gyvybės Įkvėpti ne
galėjo. Ji mirė todėl, kad 
lietuvių visuomenė nuo jos 
nusikreipė, kad jai vietos 
nebeliko. O susirinkę “gra- 
boriai” pasimeldė už “gyvus 
bei mirusius narius” ir išsi
skirstė.

to burmistro pavaduotoju 
i)’ kalėjimą. Tuo metu mies- 
dirbęs Jaras mane, kaip sa
vo pažįstamą ir kaip atsar
gos karininką, rekomenda
vo kalėjimo viršininku. Ka
dangi atsisakius grėsė išve
žimas į reicho darbo tarny
ba, sutikau. Netrukus iš 
karo komendanto gavau 
įsakymą pasiruošti priimti 
kalinius. Į mano pareigas 
pagrindinai įėjo rūpinima
sis ūkiniais kalėjimo reika
lais.

J kalėjimą pradėjo varyti 
suimtuosius. Buvo suiminė
jami komunistai, komjau
nuoliai, o tain pat po ranka 
papuolė tarybiniai žmonės. 
Bokšteliuose hitlerininkai 
pastatė savo sargybinius, 
prie mūro sienos 10 metrų 
atstumu atitvėrė spygliuo
tų vielų tvorą. Į kiekvieną, 
prisiartinusų prie tvoros, 
sargybiniai šaud y d a v o. 
Ypač žiauriai fašistai elgėsi 
su tarybiniais karo belais
viais, visaip tyčiodavosi iš 
jų, kankindavo. Nuo bado 
ir nuolatiniu kankinimu ka
ro belaisviai mirdavo. Jų li
kimo draugai, šiek tiek dar 
gali pajudėti kiti belaisviai, 
nusilpusius kraudavo į ra
tus, ir, patys juos traukda
mi, išveždavo į laidojimo 
vietas. Mes su pasibaisėji
mu žiūrėjome. į pusgyvius 
žmones, kuriuos netrukus 
priglaus žemė. Žiūrėjome ir 
nieko padėti negalėjome. 
Dar ir dabar aš negaliu už
miršti tų vaizdų. Kiek jau
nų vyru, įvairiu tarybiniu 
tautu sūnų fašistai nužudė 
čia, Šiauliuse!

Ir žiemą, šalčiui spigi
nant. dauguma karo belais
viu buvo laikomi lauke, po 
atviru dangum. Jie, iškan
kinti ligų ir bado, glausda
vosi vienas prie kito, ban
dydami išsekusiais savo kū
nais sušildyti vienas kitą.

Į kalėjimą vis atvaryda
vo daug vietinių ir aplinki
nių vietovių gyventojų, ku
riuos suiminėio nacionalis
tai. Jie suvedinėjo įvairias 
savo asmeniškas sąskaitas 
su kiekvienu jiems nepati
kusiu ar kuo nors neįtiku
siu. Kalėjime dirbę hitleri
ninkai ant priėmimo blan
ku dėdavo raide “K”, tai 
reiškė “komunistas”. To
kius grupėmis kartu su žy
dų tautybės žmonėmis vež
davo už miesto ir tuoj pat 
šaudydavo. Kalėjimo tar
nautojams buvo g riežtai 
uždrausta kam nors pra
nešti sušaudytųjų pavar
des. Norėdamas padėti iš
gelbėti bent dalį mirčiai pa

smerktųjų, aš pranešiau 
miesto prokurorui Kryge- 
riui, kad nacionalistai atva
ro labai daug žmonių, vado
vaudamiesi asmeninio kerš
to sumetimais. Slaptai su
darydavau suimtųjų sąra
šus ir pristatydavau Kryge- 
riui. Bendromis pastango
mis kai kuriuos suimtuo
sius pavyko išgelbėti. Ta
čiau kažkas Krygerį įskun
dė hitlerininkams. Vėliau jį 

i fašistai suėmė.
Teko matyti, kaip fašisti

niai budeliai suimtuosius 
žiauriai kankindavo. Ypač 
mėgo tyčiotis iš žydų. Pa
vyzdžiui, išvarydavo į kie
mą mirčiai pasmerktuosius 
ir liepdavo dainuoti, o vie
nam kuriam iš jų diriguoti. 
Hitlerininkas diriguojan- 

! čiam mušdavo su lazda per 
rankas, sakydamas, jog šis 
nemoka. Taip “dirigentais” 
padarydavo visus iš eilės ir 
tuo pačiu visiems nudaužy
davo rankas. O paskui iš
kankintus, paniekintus vež
davo sušaudyti.

Matydamas, kad aš ir kai 
kurie kiti kalėjimo tarnau
tojai žudymams nepritaria
me ir stengiamės laikytis 
kiek galint nuošaliau, karo 
komendantas į kalėjimą at
siuntė 12 šautuvų bei šovi
nių ir įsakė paskirti tuziną 
žmonių padėti šaudyti su
imtuosius. Aš pasiprieši
nau. Vykau į Kauną, į de
partamentą, kad duotų raš
tą, draudžiantį n a u d o ti 
tarnautojus žmonėms šau
dyti. Naivus aš buvau, to
kio rašto reikalaudamas. 
Juk ten sėdėjo tokie pat fa
šistai. Aišku, jokio rašto 
negavau. Kai grįžau, buvau 
suimtas ir kartu su kitais 
išvežtas sušaudyti. Tačiau 
tik kelyje į masinių žudy
nių vietą mane nuo mirties 
išgelbėjo tuometiniai pažįs
tami viršininkai.

Žinau, kad pasmerktuo
sius mirčiai niekuo nekal
tus žmones šaudė įvairūs 
nacionalistiniai chuliganai 
—Tamašauskas, Šablins- 
kas, Domarkas ir kiti,—ku
rių dalies pavardžių jau 
tiesiog neprisimenu. Suim
dami žmones, pirmiausia jie 
juos apiplėšdavo. Tai būvo 
tiesiog dvikojai žvėrys, ku
rie neturėjo nieko bran
gaus ir švento. Prisimenu 
tokį atsitikimą.

Kai į kalėjimą buvo atva
ryti suimtieji iš Lygumų, 
atėjo ir miestelio baltaraiš
čių vadas tūlas Petraitis. 
Jis atsinešė hitlerinin k ų 
leidimą pasimatyti su vienu 
kaliniu. Aš liepiau jį atves
ti. Į raštinę įėjo kokių 16 
metų jaunuolis. Pasirodė, 
kad tai buvo... Petraičio 
svainis. Jis ėmė prašyti, 
kad jį paleistu, puolė net 
ranką Petraičiui bučiuoti, 
sakėsi nežinąs, už ką jį suė
mė. Petraitis trenkė savo 
svainiui į veidą ir pasakė, 
kad jį netrukus sušaudys. 
Taip ir atsitiko. Paskui mes 
sužinojome, kad Petraitis 
savo giminaičio negelbėjo 
todėl, jog norėjo paveldėti 
didesnę turto dalį. Suimtie
ji taip pat papasakojo, kad 
užėjus okupantams, Pet
raitis, važiuodamas per 
miestelį, revolveriu nušovė 
keletą jam nepatikusių 
žmonių.

Savo žiaurumu buvo pa
našūs ir kiti žudikai. Hitle
rininkai Krauzė, Graulich, 
nacionalistas Stankus ir ki
ti, kaip aš pastebėjau, tie
siog jautė kažkokį malonu
mą kankinti nekaltus žmo
nes. Kaip prityrę žudikai 
taip pat užsirekomendavo 
ukrainiečių ir kitų tautų 

padugnes, nuėjusios tar
nauti okupantams.

Man atsisakius dalyvauti 
žmonių žudynėse, Šiauliuo
se gyventi buvo pavojinga. 
Padaviau pareiškimą at
leisti. Tada man viršinin
kai, tuomet išgelbėję nuo 
mirties, liepė vykti į Šven
čionis. Ten vėl prisižiūrėjau 
įvairiausių baisybių, kurias 
padarė hitlerininkai. Pagal 
galimybes stengėmės po 
truputį padėti suimtie
siems. Na, bet tai buvo tik 
lašas tame nusikaltimų 
vandenyne, kokiu okupuotą 
Lietuvą buvo pavertę hitle
rininkai.

Bėga laikas, išaugo kar
ta, apie tai žinanti tik iš 
knygų, vyresnių žmonių pa
sakojimų. Mūsų visų parei
ga — išugdyti jaunimo šir
dyse neapykantą fašisti
niams žmogžudžiams, kur 
jie šiandien betūnotų, ko
kiais vardais besivadintų. 
Tegul žemė visada dega po 
žudikų kojomis! Aš šian
dien smerkiu visus tuos, 
kurie globoja fašistinius 
karinius nusikaltėlius Vo
kietijos Federaty v i n ė j e 
Respublikoje, kurie šian
dien jiems moka pensijas, 
kurie jiems vėl patiki jauni
mo auklėjimą. Tai pasity
čiojimas iš milijonų niekuo 
nekaltai nužudytų žmonių, 
tai pasityčiojimas iš žmo
niškumo.

Štai kodėl aš negaliu ty
lėti, štai kodėl norėjau, kad 
ir mano prisiminimai padė
tų dar labiau parodyti vi
suomenei tikrąjį fašistų ir 
lietuviškųjų buržuazi n i ų 
nacionalistų veidą.

I Juozas Brejeris

San Francisco, Calif.
Spalio 31 d. įvyko LLD 

susirinkimas B. ir V. Sutkų 
bute. Džiugu, veik visi na
riai atsilankė, todėl susirin
kimo eiga buvo gyva ir kon
struktyvi. Be kitų tarimų, 
nutarta paaukoti “Laisvei” 
ir “Vilniai” po $50 ir $50 
sveturgimių gynimui. Prie 
to, paskirta po $10 “Lais
vei” ir “Vilniai” Naujaisiais 
metais pasveikinti.

Po susirinkimo gerašir
džiai Sutkai iškėlė puotą 
kuopos nariams ir savo arti
miems draugams. Valiūtės 
skoningai paruoštų vaišių 
bei pietų laiku sužinota, 
kad mūsų svetingi ir vai
šingi Benis ir Valiute mini 
39 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Palinkėta ir 
sudainuota jiems ilgiausių 
ir sveikiausių metų.

Po linkėjimų Ksavera pa
kilus sako: Taip skaniai, 
tain puikiai selebrantų pa
vaišinti, gal šį gražų minėji
mą atžymėsime sumesdami 
kelis dolerius mūsų laikraš
čiams “Laisvei” ir “Vilniai” 
paremti, nes dabar eina jų 
vajus, o jų abiejų fondai 
apvtušti.

Sutikta-padaryta. Aukojo 
sekamai: po $8 — B. ir V. 
Sutkai. T. King; po $5—J. 
ir M. Ginaičiai, A. ir V. Ta- 
raškai, R. ir M. Mijat, V. ir 
U. Burdai, M. Baltulionytė; 
no $2 — Josephine Anscott, 
J. ir M. Mozūraičiai, Ks. 
Karosiene. A. Norkienė, M. 
ir G.. J. Beikeris, F. Strau
sas. Senbernis: po $1—Mrs. 
Davis, V. Kisielienė, Ch. 
Dimša.

Abu Sutkai reiškia nuo
širdų padėkos žodi atsilan
kiusiems ir laikraščiams pa
remti aukojusiems. O Va
liute taria ačiū draugėms už 
talką. Mes gi visi Sutkų 
svečiai tariame širdingą 
ačiū jiems už puikias vai*

Tarybų Sąjungos 
žaislai vaikams

New Yorkas. — Hiltono 
viešbutyje Amtorgo korpo
racija yra išstačius parodai 
apie 30 vaikams žaislų, ga
mintų Tarybų Sąjungoje.

Žaisliukai labai gražiai 
padaryti. Suprantama, tarp 
jų nėra tokių “grožybių”, 
kaip Jungtinėse Valstijose 
gaminti “tankai”, “karo 
lėktuvai” “artilerija” ir ki
ti karinių įrengimų pavyz
džiai.

Sakoma, kad 1966 m. pa
vasarį TSRS sieks Ameri
koje pardavinėti vaikams 
žaisliukus.

SPALVOTA SKRANDŽIO 
NUOTRAUKA

Wisconsino (JAV) uni
versiteto gydytojai naudoja 
miniatūrinį foto aparatą, 
kuris daro spalvotas skran
džio vidaus sienelių nuo
traukas. Aparatas sujun
giamas su ilga gumine 
žarnele ir įvedamas į skran
dį per ryklę. Per minutę 
aparatas padaro 32 nuo
traukas. Aparatas naudo
jamas nustatyti opoms, 
piktybiniams augalams ir 
kt. Jo dėka gydytojai įsten
gė nustatyti vėžinius aug
lius, kurių rentgeno spin
duliai neišaišikno.

LAIKRODŽIAI IR 
KVAPAI

Laikrodžiai nejunta kva
pų, bet juos, pasirodo, vei
kia aromatas. Bandymai 
atlikti viename Šveicarijos 
fabrike, parodė, kad geri 
rankiniai laikrodžiai yra 
jautrūs stipriems kvapams. 
Ypač veikia! juos rožių kva
pas. Tai paaiškinama la
kiomis medžiagomis, kurios 
nusėda ant mažyčių mecha
nizmo dalių ir turi įtakos 
laikrodžių tikslumui. Sie
niniu, staliniu ir net kiše- 
ninių laikrodžių kvapai ne
veikia.

WASHINGTONE YRA 
DAUGUMA NEGRAI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų sostinėje dau
guma gyventojų yra negrai. 
1951 metais buvo 299,600 
negrų gyventojų, kurie su
darė 36%, gyventojų, o bal
tųjų tada buvo 522, 200 gy
ventojų.

Dabar jau yra 510,600 
negrų, kurie sudaro 63% 
gyventoju, o baltųjų yra 
306,400. ‘ Z

Vaikų mokyklose negrų 
yra apie 75%

ŠVEDIJA IR NATO
Stockholmas. — Švedija, 

kuri laikosi neutrališkos 
politikos, planuoja ką dary
ti, jeigu NATO militarinė 
organizacija pakriks. Kai 
kurie sako, kad tada Švedi
ja, Danija ir Norvegija su
darys bendro apsigynimo 
sutartį.

O visgi būtų geriausiai, 
jeigu įvyktų nusiginklavi
mas, tai tada nereikėtų jo
kių militarinių sąjungų,.

šes ir malonioj atmosferoj 
praleistą gražią rudens po
pietę.

•

Šiemet Kalifornijos ruduo 
gan šiltas ir gražus. Tiesa, 
dauguma San Francisco gy
ventojų nemegseta apyšilčių 
dienų. Praėjusią naktį pir
mas sezono lietus truputį 
pavaišino mūsų apylinkę.

«
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
Jungtinėse

(Tęsinys)
Aš gavau darbą Schlosso dirbtuvėje, 

High gatvėje, kaip vyriškų drabužių 
prosy toj as. Ten dirbo gal apie 70 dar
bininkų. Jų buvo įvairių tautų — italų 
buvo daugiausia, šalia jų dirbo lietu
viai, čekai, lenkai, rusai... Beveik visi 
darbininkai dirbo nuo kavalkų, tik la- C 7

bai maža dalis dirbo nuo savaičių. Kriau
čių darbas išdalytas į mažiausias da
leles ir ne visi darbininkai uždirba lygiai. 
Dirbtuvėje dirbo gal 5-8 darbininkai, ku
rie galėjo vadintis kriaučiais, galėjo pa
siūti vieną drabužio dalį, tik ją ir dirba; 
skirtumas tik tas, kad vienos drabužio 
dalies darbas sunkesnis ir reikia ilgiau 
jo mokytis už kitas. Kurios darbo da
lys sunkesnės, tai tie darbininkai už
dirba daugiau už tuos darbininkus, ku
rie dirba prie lengvesnių darbų. Dėl to 
kriaučių uždarbiai labai skirtingi. Tuo
met kriaučiai uždirbdavo nuo 5 iki 12 
dolerių į savaitę.

Darbo sąlygos dirbtuvėje buvo labai 
blogos. Daroo niekados nebuvo užtek
tinai. Daubiausia, atsisėdęs prie varsto
to, turėjai jo laukti. Dirbtuvėje turėjai 
išbūti 10 valandų per dieną, o uždarbio 
gauni nuo 5 iki 8 dolerių savaitei. Dar
bininkai pripratę nuolankauti, pataikau
ti, tai jie taip ir vergauja. Bet aš prie 
tokio vergiškumo negalėjau priprasti. 
Bandžiau keisti dirbtuves, ėjau iš vienos 
į kitą; bet ir kitose darbo sąlygos ir mo
kestis nepatiko. Toks nepatenkinantis 
ir niūrus dirbtuvėse gyvenimas taip ir 
tęsėsi. Nepasitenkinimas vis augo.

Šiaip Baltimorėje gyventi man patiko. 
Čia lietuviai socialistai buvo giliai drau
giški, gerai nusiteikę. Jie turėjo ko
operatyvišku būdu prie Chesapeake už
lajos pasistatę vasarnamius. Baltimo- 
riečių viešas veikimas vasaros laiku su
mažėdavo. Per karščius laisvalaikį jie 
praleisdavo gražiai, linksmai ir kultū
riškai. Jie dažniausiai čia šeštadieniais 
suvažiuodavo ir praleisdavo porą dienų. 
Atsiveždavo valgio ir gėrimų ir taip dis- 
kusuodami, pokalbiaudami, prie dainų ir 
muzikos, linksmai laiką praleisdavo. 
Prie to, turėjo ir laivelį—tai ir pasiva- 
žinėdavo. Turėjo progą ir pasimaudyti. 
Tais laikais lietuviai socialistai buvo ku
pini jaunatvės ir žvalumo, energijos ir 
ryžto veikti dėl darbininkiško judėjimo. 
Toks nusistatymas, tokia dvasia, toks 
ūpas pilnai supuolė su mano jausmais ir 
supratimu. Man tas viskas patiko. Ro
dėsi, kad čia, Baltimorėje, būtų gerai 
apsigyventi, bet darbo sąlygos prie 
kriaučių man nepatiko, ir nusprendžiau 
Baltimorę apleisti ir išvažiavau į Brook
lyną.

Rojaus Mizaros pasikalbėjimas su kunigu 
Pranu Šniukšta Kaune

BROOKLYNE
Į Brooklyną atvažiavau spalio mėnesį, 

1911 m.; atvažiavau akies plotu, be jokio 
prisirengimo; neturėjau adreso, pas ką 
sustoti, tik iš spaudos žinojau, kad šia
me mieste gyvena Juozas Šukys,—tai ir 
viskas. Kaip jį surasti? Turėjau “Vie
nybės” adresą. Atvažiavęs į 42 gatvę 
New Yorke ir paklausęs kelrodžio, kaip 
surasti Brooklyne 100 Grand St., be dide
lio klaidžiojimo suradau “Vienybę.” Čia 
mane pasitiko linksmo veido, nedidelio 
ūgio, gerai nusiteikęs asmuo — tai buvo 
J. Ambraziejus, laikraščio administrato
rius. Jam pasakiau, kad atvažiavau iš 
kito miesto ir noriu pasiteirauti, kur 
gyvena Juozas Šukys. Nieko nelaukęs, 
su pasitenkinimu, jis man sako: Šukys 
gyvena nuo čia visai arti, toje pačioje 
gatvėje — 154 Grand St., 6-ame aukšte.

Nueinu į nurodytą vietą ir pabeldžiu 
keletą kartų į duris, bet niekas neatsįlie- 
pjia, o aš vis beldžiu ir beldžiu. Kaimynė 
atsidaro duris ir pasako, kad Šukio nėra 
namie, nes jis dar neparvažiavo iš darbo. 
Moteris buvo žydų tautybės ir ji man 
pasakė, kad man reikės palaukti, kol jis 
parvažiuos namo. Aš jai pasakiau, kad 
atvažiavau iš kito miesto pas jį apsigy
venti, tai ji pasikvietė mane pas save. 
Apie daugelį dalykų su ja pakalbėjome, 
ir mudu kalbėjome rusų kalba, nes ji tą 
kalbą mokėjo. Kada išgirdome, kad Šu
kys parėjo namo, tada nuėjau pas jį. Šu
kys gražiai ir maloniai mane pasitiko, ir 
nors mes asmeniškai vienas kito nepaži
nojome, bet pagal laikraščius vienas apie 
kitą gerai žinojome.

Pirmutinis mudviejų susitikimas mudu

taip tvirtai surišo, kad tas susitikimas 
pasiliko neužmirtinu. Jokių paslapčių, 
jokių neaiškumų, jokių tūpčiojimų tarp 
mūs nebuvo! Net mažmenose vienas be 
kito, be pasitarimo, nieko neveikėme. 
Mudu buvome neperskiriami draugai pa
prastame gyvenime, judėjimo kovose ir 
audrose. Nors Šukys neturėjo progos 
trinti ilgus metus mokyklos suolą, pa
prastai kalbant, jis daugiau buvo sava
mokslis, bet jo išsilavinimas, supratimas 
gyvenime vykstančių dalykų galėjo nu
sverti ir aukšto mokslo vyrus. Šukys vi
sados vadovavosi logika ir šaltu protu. 
Jis gyveno savarankiškai. Turėjo pakrai- 
kėje išsinuomojęs nedidelį apartmentą, 
tai ir man buvo proga pas jį apsigyven
ti. Kartu su mumis gyveno dar trečias 
metežninkas—tai Jonas Vezdžiūnas.

Nereikėjo daug laiko susipažinti su 
Brooklynu, taip pat ir su New Yorku. 
Komunikacija tais laikais buvo labai ge
ra. Už penktuką galėjai pervažiuoti vi
są New Yorką, o už du centus galėjai 
persikelt pervaža (ferry boat) nuo Grand 
St. iš Brooklyno į New Yorką.

Gauti darbą New Yorke prie kriaučių 
neturėjau bėdos. Kadangi jau mokėjau 
gerai prosyti drabužius, tai draugai pa
tarė, kurioj dirbtuvėj galiu gauti darbą. 
Man buvo sakyta, kad galėčiau gauti 
darbą Brooklyne lietuvių kontraktorių 
dirbtuvėse, bet čia mokestis buvo kur 
kas mažesnė, negu firmų dirbtuvėse.

Už keleto dienų jau dirbu New York- 
ke Browning-King dirbtuvėje, kurioje 
dirbo apie 400 darbininkų. Vien prese- 
rių dirbo 30, tarp kurių apie 10 lietuvių. 
Čia dirbo Šulinskas, Vezdžiūnas, Meškys 
ir kiti. Vienas lietuvis dūrė rankoves. 
Dirbo keletas žydų tautybės darbininkų, 
o-visi kiti—italai.

Dirbtuvė didelė, bet unijos nebuvo. 
Koki buvo kriaučių ir operatorių uždar
biai—neteko sužinoti. Pas preserius bu
vo dvi mokesčio kategorijos. Vieni dir
bo nuo kavalkų, o kiti — nuo savaičių. 
Savaitiniai gaudavo 15-16 dolerių savai
tei, o kurie dirbo nuo kalvalkų, tai sun
ku pasakyti. Gal ir jie uždirbdavo apie 
tiek, kiek gaudavo dirbantieji nuo savai
čių. Mano darbas buvo ekstrinis darbas, 
aš dirbau prie “specialių užsakymų.” 
Dirbau nuo kavalkų, mokestis buvo 25c, 
35c ir 50 centų už žiponą. Reikėjo di
delio skubumo ir apsukrumo prosyti 
tuos žiponus. Būdavo atbėga egzaminie- 
rius, nešinąs ant rankos žiponą, ir sako: 
“Joe, make this coat as soon as you can.” 
Man to tik ir reikėdavo. Man neimdavo 
daugiau kaip 15 minučių, o tas žiponas 
jau ir gatavas. Uždirbdavau nuo 22 iki 
27 dolerių per savaitę.

Aš buvau jaunas, pilnas gyvumo ir 
energijos, ir panašiame darbe aš turėjau 
progą užsidirbti pinigų. Bet kiti darbi
ninkai tokios progos neturėjo. Formanų 
elgimasis, kaip neunijinėje dirbtuvėje, 
buvo žiaurus. Aš, matydamas, kaip eg- 
zaminieriai kitų preserių žiponus sura
šydavo kreida; preseriai turėdavo dirbti 
iš naujo, ir tu nieko nepadarysi. Forma- 
nai nepaiso darbininko; jis turi daryti 
taip, kaip nori formanas. Pakenčiama, 
kada yra daug darbo, bet darbams su
mažėjus, darbininkas turi pataikauti ir 
nusižeminti, kitaip—atsidurs už dirbtu-^ 
vės durų. Darbams sumažėjus, forma- 
nai ir bosai visokiais būdais persekioja, 
kaip gali, taip sėda ant darbininkų 
sprando. Menkiausia nuožiūra, mažiau
sias pasipriešinimas — darbininką pa
stato už dirbtuvės durų. Formanai ir 
bosai, kaip darbininkų išnaudotojai, tu
ri išsidirbę psichologiją, kad darbininkas 
turi būti jiems nuolankus. Jie nori, kad 
darbininkai jų užmačioms niekados ne
sipriešintų, kad jie būtų akli jiems įran
kiai.

Štai pavyzdys iš mūs dirbtuvės. Vė
liau dirbtuvėje pradėjo numušinėti už ži- 
pono prosinimą mokestį. Pirmą kartą už 
tūlus žiponus numušė po penktuką. Tada 
aš nieko nesakiau. Už keleto savaičių 
įvyksta antras numušimas už kitus ži
ponus. To pakęsti jau negalėjau ir pa
sakiau formanui, kad dabar jau gyveni
mą bus sunku šioje dirbtuvėje padaryti, 
ką reikės daryti? Ką pasakiau, to ir už
teko.

(Bus daugiau).

JAV klerikalai, visaip nie
kindami Tarybų Lietuvą, 
dažnai prikiša jai, kad ten 
esą persekiojama bažnyčia, 
būk neleidžiama tikintiems 
melstis, ir t. t. Praėjusią 
vasarą, būdamas Lietuvoje, 
susitikau ir kalbėjausi su 
visa eile Lietuvos katalikų 
bažnyčios dvasininkų — ei
nančių aukštas ir eilines 
pareigas. Prašiau jų, kad

I kunigui, nepatogu girti ta
rybinę santvarką, bet būtų 
dar nepatogiau ir nesiąži^ 
ningiau nematyti to, kas ge? 
ra ir girtina, nors gal kas 
galvoja, kad mes kunigai 
esame akli tiesai, jei ji nėra 
mūsų tiesa.

Nebūtų vietoje stovėjęs, 
be abejonės, ir senosios Lie
tuvos santvarkos gyveni
mas, bet ar būtų to pasiek
ta—abejoju. Tarybinė san
tvarka kūrėsi karo sugriau
tame ir nualintame gyveni
me. Daugelis mūsų miestų 
ir kaimo gyvenviečių buvo 
karo sugriauti. Bet, štai: iš 
griuvėsių pakilo sostinė Vil
nius, Klaipėda, Šiauliai ir 
kiti miestai. Daugelį jų 
šiandien sunku beatpažinti. 
Jie įgauna didmiesčių mas-

Šniukšta. Jūs esate gerai lai ir moralinis veidas, nes 
informuotas.

Mizara. Taigi, išsiaiški
nome ir galime toliau kalbė
tis.

Šniukšta. Kas Jus domi
na?

Mizara. Aš norėčiau, kad 
tamsta pareikštumėte savo i pasibaisėjimą ir neviltį, bet 
nuomonę šiais klausimais: I tauta buvo per maža pro

testuoti, nes naciai nemėgo 
ceremonijos su tais, kurie 
drįsdavo suabejoti jų veiks
mų kilnumu. Tauta susigū
žė savyje, tapo uždara ir 
vieninga. Tas ypač pasi
reiškė, kai naciai paskelbė 
savanorių mobiliza c i j ą. Į 
armiją ėjo tik tie, kurie bu- tą. TP

Kiek smetoninėje Lietu
voje buvo rašoma, kalba
ma, svajojama apie mūrinę 
elektrifikuotą Lietuvą, bet 
reikalas beveik nejudėjo iš 
vietos. Šiandien jau nie
kam į galvą neateitų statyti 
medinius pastatus. Net kol
ūkiečių ir individualūs na
mai miestuose ir kaimo vie
tovėse statomi tik mūriniai.

Jei prieš karą importuo
davome beveik visus leng
vosios, o ypač sunkiosios 
pramonės gaminius, ūkio pa
dargus, net virves, šiandien 
jau mes didžiuojamės mil
žiniška cemento gamykla 
Akmenėje, aukštai išvysty
ta tekstilės ir trikotažo ga
mykla, dirbtinio šilko gi
gantų, chemijos milžinais 
Jonavoje ir Kėdainiuose. 
Mūsų elektroninės skaičia
vimo mašinos, šaldytuvai, te
levizoriai ir radio-magnito- 
los “Vaiva” ir “Minija” tu
ri didelę paklausą toli už 
Tarybų S jungos ribų. Įvai
raus profilio staklių gamy
boje, mūsų respublika uži
ma ketvirtąją vietą Tarybų 
Sąjungoje, nes turime net 
aštuonias staklių gamyklas.

i Visame žemės rutulyje jau 
,yra žinoma Kauno “Žalgi
rio” frezavimo staklių ga
mykla, Vilniaus ir Šiaulių 
precizinių ir šlifavimo stak
lių gamyklos, Šilutės hičfro- 
aparatūros ir kitos. į

Buvę “bedarbiai“ mūsų 
apskričių miestai dabar sa
vo įmonėse darbu aprūpina 
šimtus ir tūkstančius dar
bininkų. Per dvidešimt po
kario metų Lietuva tapo in
dustrine šalimi. Jei 1937 
metų pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje Lietuvos pavilio- 
nas vertė žiūrovus šaipytis,

visa Lietuva buvo nusėta 
masiniais kapais. Iki šiol is
torijoj negirdėta, kad be 
teismo, be kaltės, būtų žu
domi seniai, moterys ir vai
kai vien dėl to, kad jie žy- 

; dai. Visa tai tautoje kėlė

Kaip tamsta, kaip kunigas 
žiūrite į tarybinę santvarką

atvirai pasisakytų visais I visumoje, t. y politine, soci- 
svarbesniais klausimais,' aline, ekonomine, kultūrine, 
įskaitant ir “religijos lais-1 ideologine prasme?
vę.” Pažadėjau, kad, nau- Į 
dedamas pasika 1 b ė j i m u s 
spaudoje, išspausdinsiu vis
ką, ką jie sakys.

Žemiau telpa mano pasi
kalbėjimas su kun. Pranu 
Šniukšta, apie 57 metų am
žiaus vyru, gimusiu kur tai 
netoli Betygalos. Fiziškai 
dar tvirtas vyras ir nesibi- 
jąs atsakinėti į jam stato
mus klausimus. Dalykus, 
man atrodo, kun. Šniukšta1 
supranta gerai. Pasikalbė
jimas buvo įdomus, ir no
riu, j ’ 
tojai su juo susipažintu.— 
R. M.

šniukšta. Suprantu. Tik 
norėčiau tamstos klausimą 
patikslinti, būtent: kaip 
mes žiūrėjome ir kaip dabar 
žiūrime.

Mizara. Kad ir taip...
Šniukšta. Kaip aš, gal 

tiksliau mes, žiūrėjome į 
(tarybinės santvarkos įvedi
mą Lietuvoje?

Mizara. Prašau.
f Šniukšta. Nors Tarybų 
Sąjunga yra artimas mūsų 
kaimynas, bet mano luomo 

. _ „T . _ „ , dauguma ją pažinome tik iš 
kad Laisves skaity- ganjų q jje nebuvo nei ge

ri, nei objektyvūs, kaip ir 
visi gandai, todėl 1940 me
tų Lietuvos įsijungimą į 
TSRS sutikome su baime ir 
abejonėmis. Neilgai laukus 
mūsų baimė, kai kuriais at
žvilgiais, pasitvirtino:

Naują santvarką remti 
I entuziastiškai pasišovė kai- 
' mo varguomenė ir didelė 
dalis miestų darbininkijos, 
nes ir vieni ir kiti norėjo 

HU JMčLUMlHUb i DLllUUl. JXW • ,• _ ~ U-i 1,1« T.. 4 Ji-, T- ...... ... pagerinti savo būklę. Ir ji del Jus pasirinkote kaip tik * jo.
mane? Juk yra Lietuvoje Naug Pva8ldžiį nepasiti- 
uz mane {žymesnių kunigų,!, , J . kadrai* : 
einančių atsakingas parei
gas. Aš esu tik paprastas 
Kauno Šv. Antano bažny-1 
čios klebonas.

Jūs norite išgirsti tik 
k o m p 1 i m e n tus tarybinei 
santvarkai, ar tiesa?

Mizara. Atsakydamas į 
pirmąjį tamstos klausimą, 

' galiu pažymėti, jog Jus pa
sirinkau šiais motyvais: 
Jūs esate senos kartos ku
nigas, taigi kunigavote bur
žuazinėje santvarkoje, hit
lerinės okupacijos laikotar
pyje ir, virš dvidešimt metų, 
tarybinėje santvarkoje. Be 
to, Jūs neesate jau toks 
menkutis, kaip čia save cha- 
r ak te r izųojate, nes, kiek 
man žinoma, kelis metus 
ėjote Veliuonos dekano par
eigas, dirbote kunigų semi
narijoje, kaip prokurato
rius, vėliau, kaip dėstytojas, 
buvote Kauno bažnyčių kle
bonu. 1

Į antrąjį tamstos klausi
mą galiu atsakyti: norėčiau 
išgirsti tik tiesą.

Mizara. Ar jūs nesutik
tumėte, kunige, atsakyti į 
kai kuriuos klausimus są- 
ryšium su tarybinės san
tvarkos įvedimo Lietuvoje 
dvidešimtmečiu?

Šniukšta. Gal Jūs pirma 
sutiktumėte atsakyti į ma
no klausimus? Būtent: Ko-

vi sumedžioti. Savanorių bu
vo labai maža, nors vienas 
kitas augštas dvasiškis, ar 
buvę aukšti pareigūnai, na
cių verčiami, savo autorite
tais ragino remti trečiojo 
reicho žygį į “naujosios Eu
ropos” sudarymą. Tuo tar
pu tarybinė armija vis 
“trumpino” frontą. Nacių 
leidžiami gandai kėlė pani
ką. Visi, kurie buvo daugiau 
ar mažiau susitepę, bėgo 
kartu su bėgančiais vokie
čiais. Išbėgo nemažas skai
čius ir tokių, kurie buvo 
silpnesnių nervų, kuriuos 
nugalėjo panika. Tarybinė 
armija atėjo ramiai, kaip 
išvaduotoja. Visi lengviau 
atsikvėpėme. Bet netrukus 
prasidėjo mobilizacija. Dau
gelis jaunuolių įsijungė į 16- 
osios divizijos eiles. Bet bu
vo ir tokių jaunuolių, kurie 
vėl “lindo į šiaudus,” juo la
biau, kad nesąžiningi ir ne
atsakingi “pranašai” vieto
je ir iš vakarų ėmė leisti 
įvairiausius gandus.

Prasidėjo ginkluotas pa
sipriešinimas, kuris buvo 
didelių nelaimių ir visai be
prasmių aukų priežastis, 
nes jokia valdžia, ypač karo 

piktnaudoti savo padėtimi. me^u, negali kęsti anarchi-

------- ------ -------- , -
lai naudojosi jų paslaugę- 

t mis. Jų gretose pasitaikė ir 
i neatsakingų elementų, ku
rie naudodamiesi ta aplin
kybe, kad pati Tarybų Są
junga tuo laiku gyveno as
menybės kulto sąlygose, ėmė

Tuo laiku buvo radikaliai 
reorganizuojamas politinis, 
ekonominis ir socialinis gy
venimas. Ši operacija jau ir 
taip buvo nemaloni tiems, 
kurie senojoje santvarkoje 
užėmė vadovaujančius pos
tus, ar neribotai naudojosi 
turto teikiamomis galimy
bėmis.

Padėtis ypač išsiaštrino 
karo išvakarėse, kai prasi
dėjo deportacijos ir nepati
kimo elemento izoliacija.

Todėl nieko įstabaus, jei 
hitlerinės Vokietijos okupa
ciją daugelis laikė mažesne 
blogybe, juo labiau, kad ne
žinojo tolesnių nacių užma
čių.

Bet greit ėmė ryškėti fa
šistinių “išvaduotojų” tiks-

jos..
Mizara. O kaip toliau evo

liucionavo tamstos nusistaty
mas tarybinei santvarkai?

Šniukšta. Jau po kelių 
metų ėmė ryškėti naujo gy
venimo kontūrai. Ypač mū
sų tautos, kartu, aišku, ir 
visos Tarybų Sąjungos, ėmė 
smarkiai progresuoti po as
menybės kulto likvidavimo.

Mizara. Tada pakito ir 
tamstos nusiteikimas?

Šniukšta. Taip.
Mizara. O kokios, i

krečiai, to priežastys? Kaip be įcentrinto smuikelio, be 
dabar tamsta vertinate eko- Relių molinių puodų, medi- 
norninį, socialinį ir kultūri- nįų klumpių ir tautiniais 

------------ . rūbais aprengtų manikėnų, 
Čia tenka ties “išmintingieji” parodos ruo-

kon-! 0 lietuvius raudonuoti, nes

nį Lietuvos gyvenimą?
Šniukšta. <

daug kuo sustoti. Aš daug sėjai daugiau nerado ką pa
galvojau ir nors, man, kaip

Ši šauni kompanija susirinko pas Janiną Narkevičiūtę, Kauno miesto 
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją. Iš kairės j dešinę pir
moje eilėje matome Janiną Narkevičiūtę, Ksaverą Karosienę, Ievą 

Mizarienę, Rojų Mizarą, Jurgitą Smolskytę (ji atvyko iš Belgijos) 
ir Lauryną Kapočių.

šauliui parodyti, tai šian
dien ne viena mūsų įmonė 
puošiasi ir tai ne vienu auk
so “grande prix” medaliu.

Mizara. O kaip tamstą 
kaip kunigas, vertinate so
cialinius pakitimus?

Šniukšta. Man apie tai ir 
nemalonu ir kartu labai ma
lonu kalbėti, nors aš dėl to 
kaltas nebuvau, nes paskuti
nius penkis smetoninės Lie
tuvos metus buvau dar tik 
pradedantis kunigauti kai
mo vikaras ir negalėjau tu
rėti bet kokios įtakos tuo
laikiniam gyvenimui. Šian
dien kunigui tikrai skaudu 
konstatuoti, kad tokios ver
kiančios gyvenimo proble
mos, kaip: daugiavaikių šei
mų globą, aprūpinimą se
natvėje ir ligoje, socialinį 
darbininkų draudimą įvedė 
mano tėvynėje ne kataliku 
bet bolševikai.

Tąsa 5-tame pusi.
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Pasikalbėjimas su kunigu 
Pranu Šniukšta

(Tęsinys iš 4-to psl.)

Didžiausia žmogaus nelai
mė-liga seniau buvo kai 
kam praturtėjimo šalti
nis. Šiandien visi piliečiai, 
jų tarpe ir kunigija, nemo
kamai gydosi, kaip ligoninė
se, taip ir poliklinikose.

Butų klausimas buvo ak
tualus seniau, aktualus, kol 
kas, yra dar ir šiandien. 
Bet dabar, kam ateina eilė • 
gauti butą, tas, nežiūrint iš-' gastroliuoja^.užsienyje ir tai
silavinimo ir užimamų par
eigų, gauna butą su visais 
kornunaliniais patogumais. 
Dabar nestatomi namai su 
pusrūsiais ir palėpėmis, taip 
pat su gultu virš virtuvės 
tarnaitei, nors dėl pakitusių 
socialinių santykių, negrįž
tamai išnyko nelaimingas 
“piemenėlių, bernų ir mer
gų’’ luomas.

Man tiesiog gėda pagalvo
ti apie tas “pigiųjų” butų 
kolonijas, pastatytas 1925- 
1939 metais Šančiuose. Ba
rakai sumėtyti pelkėje, be 
tvarkos, be estetinio išpla
navimo, lyg tyčiomis, kad 
šių namų gyventojai niekad 
nepamirštų, jog jie gyvena 
“pigiųjų” butų kolonijoje.1

PHILADELPHIA, PA. & VICINITYKRIS I A I I Draugė Bakūnienė skun-| -M. J. J x 11 .IL i — i n i i idėsi, kad jai skauda kojas. | 
i Serga ir Jurgis Valikonįs, i 
kuris turi jau 85 metus am-1 
žiaus. Visiems linkiu greitai 
pasveikti.

(Tąsa iš 1-nio pusk) 
visus šiais svarbiais klausi
mais rimtai susirūpinti.

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

nes krypties žurnalų ir šiaip 
knygų, Kurių šiandien, deja, 
negalima rodyti ateistiniai 
auklėjamam jaunimui. Jos 
tinka, šiaip sau eiliniams ti-

konservato- kintiesiems. Keršyja senos 
specialistais nuodėmės, nes, pav., seniau j Praėjusioje “Laisvės” laido- 
vargoninin- išleistos maldaknyges, gana j e (už lapkr. 12 d.) tilpo vie-

lių diplomatų 
ristų, muzikos 
buvo parapijų 
kai, tai šiandien įmonių ir naiviomis maldomis ir gies-! įžymiausių istorikų prof, 
kolūkių saviveiklai vado- mėmiš, senoviška, nestilinga 
vau j a mažiausiai muziki
nius technikumus baigę spe
cialistai. Pokario metais iš
augo ir subrendo daug ga
bių kompozitorių, sukūru
sių puikias tautines operas, 
baletus ir simfonijas. Mūsų 
tautinių šokių ansambliai

sėkmingai. Turime operą 
Vilniuje ir Kaune. Dramos 
teatrus turi visi didesnieji 
miestai. Dailės parodos 
vyksta be pertraukos. Kau
no Dailės Čiurlionio vardu 
muziejus jau hebetalpina 
nuolat augantį kūrinių fon
dą, todėl artimiausiu laiku 
bus smarkiai išplėstas.

Apie mūsų rašytojų skai
čių ir kultūrą nėra ko ir 
kalbėti, nes Jūs pats ga
lite pasigrožėti dabar išlei
džiamų knygų kalba, stiliu
mi ir apdailos kultūra. Kny
gos yra pigios, todėl ir pas 
mane matote nemažą biblio
teką.

Mūsų Mokslo Akademija 
Stebiuosi projektuotojų ir ii’ įvairūs tyrimų institutai 
s^tytojų morale ir sąžine, 
taijjp pat sąžine tų, kurie 
panašias statybas aprobavo.

Jei elektra anais laikais 
galėjo naudotis tik pasitu
rintys miestų gyventojai, 
nes kilovatas kainavo, bel
gų kompanijos malone, aš
tuoniasdešimt centų, tai 
šiandien ji kainuoja tik ke
turios kapeikos.. Ja dabar 
naudojasi ne tik miestų ir 
miestelių, bet ir kaimų gy
ventojai. Lietuva' jau bai
giama elektrifikuoti.

Mizara. Ką galėtumėte 
pasakyti vertindamas kul- atsakyti. Tarybinė vyriau- 
tūrinius laimėjimus?

Šniukšta. Lenkiu galvą I mQSų bet kas nori prakti- 
begaliniam ryžtui ir uzmo-; p-uoti—gali. Religinis sto
jai. 1937 m. būdamas Ano- vjs> tenka nugirsti,

Lietuvoje ne blogesnis, kaip 
ir kitur. Nuo bažnyčios tols
ta jaunimas, nes bažnyčia 
atsiliko nuo progresuojan
čio gyvenimo, nebeimponuo- 
ja savo kultūriniu spinde
siu. Štai, kad ir pas mus 
Lietuvoje. Iki 1940 < metų 
buvo daug leidžiama religi-

intensyviai dirba, todėl ir 
mokslo srityje Lietuva šiuo 
laiku jau nėra paskutinėje 
vietoje. Yra vilties, jog ne
užilgo turėsime savo naftą,

kalba, visai netinka isprusu- amcrikinę UZK"’"1<' Pi
giam šių dienų jaunimui. Ta > Prof. Toynbee nurodo, kad 
pati padėtis ir su bažnyti- Jungtinių Valstijų vyriausybe 
niu giedojimu. Dabar vi-'daro visam pasauliui žalingą 
suomenė turi galimybę pa- j klaidą, kuomet ji savinasi tei- 
lyginti, nes reta šeima ne- valdyti pasaulį, ir kad toji 
/ . j.. , j . klaida gali privesti pasaulituri radijo ar televizoriaus. prie atomings katastrofos. ' 
Prisiklausę operų ir koncer- į Patartina visiems “Laisvės” 
tų, bažnyčiose pajunta ny- skaitytojams tą straipsnį ati- 
kumą, nes čia dažnai girdi džiai perskaityti ir, prie pro

su juo susipažintų.primityvų giedojimą. Trūks- kad il
ta ir vargonininkų. Be to, / 
Lietuvos jaunimas dabar j 
turi tiek daug kultūrinių 
pramogų, iškylų, ekskursi
jų, jog neturi laiko dalyvau
ti pamaldose. Dalis apsilan
ko tik per didžiąsias šven-

I tęs.
I Mizara. 
nemanote, 
sias yra 
mas?

Šniukšta.- Nemanau. At
eistinis mokslas gal tik to
ną duoda, nes su materialis
tine pasaulėžiūra jaunimas; 
plačiau susipažįsta tik vi-1 priversti 

'dūrinėse ir aukštose mo-južlaikyti, 
kyklose.

Mizara. Iš viso gaunasi

Ar jūs, kunige, 
kad čia kalčiau- 
mokslinis ateiz-

D i c n r a š t i s “New York 
World Telegram” patalpino 
įdomią karikatūrą.

Kubos premjeras Kastro va
ro gerai nusipenėjusių žmonių 
gaują į Jungtines Valstijas, 
palydėdamas pareiškimu: “Ir 

[daugiau negrjžkite.”
Taip, jie daugiau negrįš į 

revoliucinę K u b ą , kurios jie 
baisiai neapkenčia. Bet mums 
amerikiečiams šie pabėgėliai 
sudaro svarbią problemą. Ka
dangi dauguma jų nenori sa
vo prakaitu duoną pelnytis, 
tai amerikečiams tenka tokius

■ maitinti.
• Visokiais mokesčiais mes 

i parazitinį elementą

Liepos mėnesį LLD 77 
kuopa sveikino Draugijos 
centrą ir pasiuntė $35 au
kų. Aukojo sekamai: LLD 
77 kuopa $5, K. ir S. Sta
siuką ičiai $25, A. J. Bakū- 
nai $2. Po $1: K. Derenčius, 
J. Ališauskas ir S. Rugis.

G. Stasiukaitis

Philadelphia Pa
Mes rengiamės į 

' Vasarėlė pasibaigė, žmo-1 
nes nerimauja, nuobodžiau
ja. Nei kur išeiti, nei nu
važiuoti. Tiesa, laidotuvi
nių sueigų nemažai, bet tai 
vis liūdnos. Norime links
mesniu.

1 Taip, čia gyvuoja Litera
tūros Di’augijos 10-a kuopa 
net nuo 1915 metų. Šiemet 
sukako 50 jos gyvavimo me
tų. Kiek daug prisiminimų 
iš praeities

Tiesa, Draugijos pirmynų 
mažai beliko. Bet Draugi
jos atlikti darbai daug kam 
žinomi. Ta proga, kad pa
gerbus dabartinius darbuo-

. . ' tojus visuose parengimuose, 
Tarptautinė demokratinių |Q_a Į<UOpa seniai rūpinasi 

, advokatą sąjunga is Pary- . 1 . .. . . ,
jspūdis, jog jus per daug žiaus išleido aštrų pareiškimą, SUIUOStl pokylį Visiems aai- 
nesiskundžiatetarybinesan- kuriame ji smerkia Jungtinių buotojams ir tų parengimų 
tvarka. : Valstijų palaikomą Vietname ; lankytojams.

terorą, nekaltų žmonių žūdy- 
šniukšta. Dabartine pa- mą, kaimų deginimą.

dėtimi—taip. Nebent tuo, į 
kad kartais pasigendame 
objektyvumo ateistinėje 
propagandoje. Pasige n d a - 

, me ir savos spaudos. Tiesa,

Galime pasidžiaugti ir Lie
tuvos keliais, nes visas kraš
tas išraižytas puikiomis as- 
faltuotomis magistralėmis, ; k"u ™ faiką““Lietu'voj*c’

Mizara. O ką Jūs, kunige, buvo išleistos maldaknygės 
galėtumėte pasakyti iš savo

Advokatų sąjunga sako, 
kad amerikiečių vadovauja
mas teroras V i e t n a m e yra 
k r i m i n alinis prasižengimas, 
panašus hitlerininkų terorui

Taigi gruodžio 5 d., sek
madienį, bus surengti pui
kūs pietūs. Dėl to užprašo
mi visi ir iš visur parengi
muose dirbantieji ir, žino
ma, svečiai lankytojai at-1

Is

WELDERS—1ST CLASS
General factory helpers, 

drill press 
Operator

H. F. BUTLER CORP.
687 Lehigh Ave., Union, N. J.
expanding its first and second

shift operations. Expanding steel 
fabrication company. Benefits in
clude vacation, holidays, life insur
ance. Blue Cross, Blue Shield and 
major medical Coverage. Profit - 

sharing, employe welfare fund.
4

Apply in person.
An Equal Opportunity Employer

(90-92)
WANTED

Power Press Operators
Power Brake Operators 
Sheet Metal Mechanics. .

Good men only—Top pay.
Close Tolorance Sheet 

Metal Workers
Good pay. Overtime, benefits. 

PILOT METAL FABRICATORS 
INC.

2884 Ninth Ave., Hawthorne, N. J. 
201-427-7242 -

prieš 
jus.

! ir katalikiškas kalendorius, 
specialybės, arba savo sri- Betjų turinys taip pat ne- 
ties? Kokia yra religinė pajėgia patraukti ir sūdo-į

• , minti šių dienų jaunimo. I
Pastoracinis darbas žy-

1 būklė Tarybų Lietuvoje?
Šniukšta. Į tai sunkoka

sybė proteguoja materialis- 
■ tinį ateizmą, neglosto, aišku,

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year 

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

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

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)

AUTO MECHANIC
New car dealer. Excel, pay plan <& 

fringe benefits. Chevrolet exp.
Contact service mrg. Joe Bennet.
CHEVROLET MANAHAWKIN

New Jersey
Call 1-609-597-2501

(90-91)

! MECHANIC
89-92) Experienced in pipe and tube fitting.

------------------- ---------------------------- f----------------

MACHINISTS (4)
First Class. Also

LATHE HANDS (4) 
Class. Set Up and Operate.1st

Career Opportunity with Progressive 
Expanding Company. 

EXPERIENCE ESSENTIAL 
TOP WAGES 
Fino benefits. 

Ideal Working Conditions. 
CALL (201) 991-6403 

CUSTOM SCIENTIFIC 
INSTRUMENT CO.

541 Devon St., Kearny, N. J.
(90-91)

MACHINIST
First class. Overtime, benefits.

Shop located
S. Wycombe Ave., Lansdown 

Sherwood 8-1500
(90-91)

28

MAINTENANCE MECHANICS
okupuotu šalių gyvento- vykti į ši pokyli, kuris įvyks Newark Manufacturer has opening

w.

Medium size assembly work.
Apply:

LOUIS H. HEIN 
1151 Matsons Ford Rd. 

Conshohocken, Mr. Whitlock.
(89-91)

WELDERS
Experienced in electric automatic 
and brazing. Medium size fabrication.

Apply
LOUIS HEIN

1151 Matsons Ford
W. Conshohocken, Mr.

Rd.
Whitlock 

(89-91)

AUTO MECHANIC 
Experienced in general repairs, 

tools, heated shop, free uniforms.
Paid Vacation.

Apply
MELCHER BROS. 
4618 N. 15th St.

(89-91)

BUSHELMAN.
To

jui. 1931 m. būdamas Ario
galos vikaru, lankiau ten 
veikusias mokyklas. Mačiau, 
kiek daug gabių jaunuolių 
turi likti bemoksliais, nes 
toli gimnazijos. Ir pats, sa
vo laiku, dažnai žygiuoda
vau 20 kilometrų į Rasei
nių gimnaziją, nors ji buvo 
pati artimiausia. Sugalvojau 
tat įsteigti gimnaziją Ario
galoje ir su keliais parapi
jiečiais nuvykau į Svetimo 
ministeriją. Ten išgirdome 
pesimistiškus klausimus. O 
kur patalpos? Yra, atsakė
me vienbalsiai. O kur in
ventorius? Mokinių tėvai 
sutinka padaryti. O iš kur 
tiek mokytojų? Čia mes 
nutilome. Bet departamen
to direktorius tuoj pat mus 
išgelbėjo: jau ir taip, gerbia- 
węji,per daug pas mus in
teligentų,—geraširdiškai už
baigė audienciją. Užėjo ta
rybinė santvarka ir tuoj pat 
gimnazija Ariogaloje, Bety
galoje, net Paliepiuose, bei 
šiaip kiek didesniuose baž
nytkaimiuose. Atsirado pa
talpos, inventorius ir moky
tojai. Ir štai dabar pas mus 
dešimt kartų daugiau stu
dentų ir diplomantų kaip 
1940 metais. Vidurinis ir 
specialusis mokslas šiandien 
prieinamas net toliriiiausių 
užkampių jaunuoliams. Ge
rai besimokantysis gauna 
valstybines stipendijas ir 
bendrabučius ar mokosi in
ternatuose. Viso to išvado- 

aišku, smarkiai išaugo 
mūsų tautos kultūrinis ly
gis. Jei savo laiku, be ke-

Experienced, 
work on fine mens clothing.

Apply
JACKIE GORDON 

Mens Store
54th & City Line Ave.

(90-91)
715 N. 6th St., Philadelphi- ils maintenance dept, for 2 first 

1 class mechanics to handle rough 
I machine shop work on lathe, shaper, 
* and miller, etc.

Good working conditions. 
Vacations and .other benefits paid.

Call 623-2780
ANTHONY VISCARDI 

Personnel Manager 
Newark, N. J.

(90-91)

Darbininkų ir svečių mes 
turėdavom ir iš tolimesnių 
vietų, kaip tai: baltimorie- 
čių, readingiečių, eastonie- 
čių, sellersvilliečių ir iš ar
timesnių vietų. Visi atvy
kusieji bus pagerbti ir ma
loniai priimti.

Pasikalbėsime ir apie šių 
dienų reikalus, apie mūsų 
laikraščių vajus, apie drau
gų sveikatos reikalus. I 

Na, tai bus smagi sueiga.' 
Nepamirškime laiku atvyk- 

pe nėra klasinio susiskirsty-i mirė, kiti dėl senatvės, sa- ti. 
mo, nes visi pragyvena iš'ko, negali skaityti. Jau-! 
tikinčiųjų aukų. O tikintie-1 nesnių lietuvių čia neatvy- i 
ji kunigus nuoširdžiai re- ko. !
mia.

(Bus daugiau)

Cliffside, N. J.
Iš praeities

Prieš 30 metų Cliffsidėje 
miai palengvėjo, nes atpuo- buvo skaitlinga lietuvių ko-
lė ūkininkavimo darbai ir lonija. Tada daug lietuvių 
tuo pačiu liaudies pavydas, buvo, gyvavo organizacijos, 
kuris, savo laiku, buvo di-1 turėjo visokių parengimų, 
delis pastoracinio darbo buvo virš 40 “Laisvės” pre- 
stabdys. Ir galiu konsta- numeratorių.
tuoti, Tarybų Lietuvoje, i Dabar labai išretėjo seno
koj kas, kunigija tikrai dar ji karta. Beliko tik penki 
nebadauja. Ir kunigijos tar-, į “L” skaitytojai. Vieni nu-

WANTED Plastic Assistant foreman. ( 
Experience extrusion.
POLARIS PLASTICS

364 North Avenue East 
Cranford, N. J.

N. J. (201) BR. 2-5440
N. Y. (212) BA. 7-7752

(89-95)

ENGINEERS
Openings for experienced project 
engineers and design supervisors, for 

Industrial Power Plants.
or write for appontment.
M. WILSON CO., INC.

LO. 7-0200
(90-92)

HOUSEMAN
! Live in for semi-retired Executive. 

Duties include plain cooking, eight 
household chores and chauffeur.

Other help kept.
References required. Good salary. 

RE. 9-5500
(90-93)

Call

Help Wanted—Female
ALDLD 10 kp.
Valdyba, R. M.

REAL ESTATE

Kodėl Amerikoje bijomasi 
tiesos apie Lietuvę?

(Rašytojui Filipui Bonoskiui)
Kokios tylios, kokios gaivios naktys Vilniuj!
Veikiau ne naktys, o tik prietėmingi vakarai:

Vos tik subrėžkus, ima raust 
Vėjelis upėj suribena vilnį,

Ir tuoj prasideda diena visur darbšti, 
Kai vos paliečia miestą spinduliai karšti.

Nėra tokių namų—nėr jų nė vieno—Vilniuj,
Kurie nebūtų matę siaubo nesenam kare,

Lyg atsivėrusiame pragare;
Paminklinių lentų čia pilna,

Bylojančių, kokia čia siautėjo lemtis baisi, 
Kurią stebėjo, kentė, pergyveno veik visi.

Lyg. keista, kad gyvenimas toks normalus nūn Vilniuj, 
Kad triūsia čia visi taip įstabiai ramiai,

Kad ūžia, bilda fabrikai,
Regi rytojaus prasmę kilnią, 

Ir kad veidai jaunuolių—gilūs, sutelkti, 
Kad matosi jų akyse valia darbuotis atkakli.

Ir ši tiesa apie nūdienį darbštų Vilnių
Amerikoj kai kam baisi, kokti labai,

Ir plėšrūs, tunkantys vilkai,
' Besidangstą maskuote švelnia

Ketina šitą miestą baltą paskandint ugny
Kaip Vietname—už tai, kad čia diena rami,

Tokia giedra, kilni
Ir akakli,

J. Subatavičius

Seniau Cliffsidėje, Edge-1 
woode ir apylinkėje buvo 
fabrikų. Buvo cukraus, naf- 

: tos, Fordo ir kitokios dirb
tuvės. Buvo aliuminio iš- 
dirbystė. Dirbo apie 7,000 
darbininkų. Bet vienos iš jų 
užsidarė, kitos išsikėlė į 
Pennsylvaniją, daug darbi
ninkų neteko darbų.

rytai,

vilna,

Pereitą liepos mėnesį su
sirgo S. Ruzgis ir Ruzgie
nė. Abu turi širdies ligą. 
Buvo išvežti į ligoninę. Da
bar jų sveikata eina geryn. 
S. Ruzgis jau sulaukė 80 
metų, o Ruzgienė 77 metų 
amžiaus.

Jau daugiau kaip du mė
nesiai serga J. Pečiulis. Tu
rėjo plaučių uždegimą. Li
goninėje buvo 3 savaites. 
Buvo parvykęs į namus, bet 
vėl turėjo grįžti į ligoninę. 
Padarė operaciją ant patrū
kimo. Išbuvo vėl keturias
savaites. Ilgiau negalėjo i 
būti, nes neturi jokios ap-Į

Waterbury. Conn
Filmai iš Lietuvos

Kas tik įdomaujate pama
tyti filmus iš Tarybų Lietu
vos, kokių yra pasiekus lai
mėjimų mūsų tėvų žemė, 
kaip ten dabar žmonės gy
vena, tai yra gera proga 
pamatyti.

' LLD 28 kuopa rengia fil
mų parodymą. Įvyks sekma
dienį, lapkričio 21 d., Ven
ta svetainėje, 103 Green St. 
Pradžia 2 vai. popiet. Fil
mus rodys Jonas Grybas iš 
Brooklyno.

j Filmai bus įdomūs, kai ku
rie iš jų bus spalviniai. Ma
tysite Lietuvą, girdėsite kal
bas, muziką, dainas. Kurie 
ir kurios atsilankysite, tai 
galėsite pasigėrėti lietuvių 
dainomis ir muzika.

Klementina Jankeliūnienė

Brockton, Mass.
“Laisvėje” iš lapkričio 
buvo Skirmantų padėka

draudos. Dabar yra namie.
Žmogus jau 80 metų am
žiaus. ! d.

W. Stasiukaitis jau dveji už surengimą jiems pares 
metai kaip serga širdies 25-ių metų vedybinio gyve- 
priepuoliais, ir jo žmona inimo sukakties proga. Ten 
buvo susirgus, buvo ligoni- buvo praleisti anūkų vardai.

. Dabar Parę surengė Skirmantų 
vaikai Frank ir Paulina

ne j e tris savaites, 
jaučiasi geriau, yra namie.

9

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

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

(87-91)

Filmai iš Tar. Lietuvos
Iš Tarybų Lietuvos kal

bantys filmai, su muzika iri 
dainomis, bus rodomi:

Hartford, Conn. — šešta
dienį, lapkričio 20, Laisvės 
choro klube, 155 Hunger
ford St. Pradžia 7 vai. va
karo. • ;

Waterbury, Conn. — sek
madienį, lapkričio 21 d., 
Venta Hali, 103 Green St.. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Filmus rodys J. Grybas 
iš New Yorko. Kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlin
gai susirinkti. Tarybų Lie
tuvos filmais būsite paten
kinti. Filmų mylėtojas

Kurlaiči a i ir Skirmantų 
anūkai Elaine ir Frank.

Serga Martha Baron, LDS 
67 kuopos narė, Povilo žmo
na. Gydosi namie, 104 Ford 
St, Brocktone. Linkiu pa
sveikti.

Geo. Shimaitis

HOUSEKEEPER

Full time, live in own room.
Reference required.

825-1480
(90-91)

WOMAN
Mature, to care for 2 small children, 
1 handicapped, do lite housework and 
cooking. Private room and board, 

plus salary. References. 
823-3611, days.

After 6 P. M. 279-0607.
(90-91)

WAITRESS WANTED 
No experience necessary.

Must be neat.
$30 plus tips to start.

Apply WHITE CASTLE
1231 Filbert St.

From 1 to 5 P. M.
(90-91)

OPERATOR
Experienced

Custom Draperies
Call DE. 3-2121.

(89-92)

HAIRDRESSER 
around, full or part time. x 

No evenings.
20 minutes off 69th St.

NICHOLAS OF NEWTOWN 
SQUARE

EL. 6-7520 (EL. 6-7361 night) 
(89-91)

BOOKKEEPER—F/C
Bank or Finance Co. experience 
helpful. Trial balance and taxes. 

High starting salary and opportunity 
to advance.

THRIFTWAY CONSUMER 
DISCOUNT CO.

Call Miss Gilbert. WA. 2-2057 
(89-95)

All

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Turėjome garbingą svečią iš! MIRĖ
Vilniaus—Joną Grigonį

Praėjusią savaitę Niujor-.čiui “Ilgiausių metų!” o jis 
ke lankėsi grupė Tarybų'jiems priminė:
Sąjungos mokslininkų-turis-1 —Dėkoju! Bet “Ilgiausių 
tų, kurie, pavažinėję po metų” tegu būva ne man, o 
JAV, grįžo į savo respubli- Tarybų Lietuvai...
kas, bet prieš grįždami ke- šeimininke čia buvo Bro- 
letą dienų praleido Niujor- nė Keršulienė.
ke. Toje grupėje buvo ir; Praeities
įžymus Lietuvos mokslo vy
ras — Jonas Grigonis, Vil
niaus universiteto
riaus J. Kubiliaus padėjėjas, Kaišiadorių rajone, valstie- j 
prorektorius.

Įdomu tai, kad mūsų šaly
je vieši ir pats Vilniaus uni
versiteto rektorius Jonas 
Kubilius, šiuo metu gyvenąs 
Čikagoje, studijuojąs ir ruo- 
šiąs paskaitas iš mokslo sri
ties 
teiks mūsų šalies moksli-' 
ninkams.

Jonas Grigonis, reikia pa
brėžti, yra jaunas vyras — 
apie 36 metų, Universiteto 
docentas (kaip pas mus As
sistant professor), ir, kaip

Stasys Titanis mirė lap
kričio 12 d., pašarvotas Ja
linsko šermeninėje, Wood
haven, N. Y. Bus laidoja
mas antradienį, lapkričio 16 
d., kaip 11 vai. ryto iš šer
meninės bus išvežtas į Cyp
ress Hills kapines.

Liūdesio valandoje reiš
kiame užuojautą jo žmonai Į tuose. Paskutinis koncertas 
Onai, jo posūniams, poduk-1 įvyko didžiulėje Niujorko

Madison Square Garden sa-

A. Petriką

Žymėtinas Maskvos Simfonijos ! 
orkestro maršrutas

LAISVĖS' VAJUS

J. Grigonis gimė 1929 m. jr®ms visiems artimie- 
rekto- kovo 20 d. Girgždų kaime,; siems.

Lapkričio 8 d. baigė savo 
muzikinę gastrolę šaunusis 
Maskvos simfinijos orkest
ras. Jis davė septynis kon
certus Carnegie salėje Niu
jorke ir kituose JAV mies-

(čio šeimoje. Tėvas turėjo 10 
hektarų žemės ir penkis vai
kus. 1945 metais buržuazi
niai nacionalistai tėvą su
šaudė. Bet tarybinė vyriau
sybė, tačiau, vaikų neaplei
do. 1952 metais Jonas bai-

... . i gė Vilniaus Valstybinio Kap-paska.tas, kurias pa-,ssuko vardo univ'rsiteto fi.
zikos - matematikos fakulte
tą. Studijavo toliau — ap
gynė disertaciją iš filosofi
jos.

Jono broliai: vienas baigė 
Universitetą - yra geolo- i g. '"^G^an^ 
rvnc- rlu hrfi h m I _ ,,

nė, Anskiene, Naktimene, 
Lisajienė ir Kazlauskienė.

Šia proga noriu pranešti 
i klubietėms, kad mūsų geros 
ir veiklios narės A.'Titanie- 
nės vyras Stasys mirė penk-

I tadienį, lapkričio 12 d. Bus 
laidojamas antradienio : ry
tą. Būtų gerai, kadklubie- 
tės susirinktų pirmadienio 
vakare Šulinsko koplyčioje, 
kad galėtume visos kartu 
išreikšti draugei Titanienei i chas

• 1 • v • I |
t t -4 /--I z-

Klubietėms
17Trečiadienį, lapkričio 

d., 7:30 vai. vakare, įv 
New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas. Vi
sos dalyvaukime.

Šiame susirinkime turėsi
me galutinai aptarti visus 
reikalus, liečiančius mūsų 
ruošiamą įvairumų parodą,

i kuri įvyks lapkričio 28 d., 
“Laisvės” salėje.

Po susirinkimo bus vai-
. x ,T . ... gas-inžinierius, du broliai isakyta. Universiteto pro- aukstose mokvklose i 

rektorius (amerikietiškai:!^ f]il.ba kloje; se. 
vice-prezi (lentas) mokslo suo _ biol g . . bai •, 
reikalams. . Juniversitetą.

Kai tik Niujorko lietuviai! Beje, Jonas ne tik moks- 
sužinojo, kad prof. J. Grigo- dininkas, o ir visuomeninin- 
nis atvyks į mūsų didmies- įkas. Jis Lietuvos aukščiau- 
ti — tai buvo antradienį,— siosios tarybos (parlamen- 
jie tuojau nusitarė suruošti .to) deputatas.
jam priimtuves su užkan-‘ Svečias — vedęs Vandą 
džiais. Julė Lazauskienė su Odinaitę, žemaitę, taipgi 
K. Čeikauskiene ir M. Stu-<baigusią universitetą, ku- 
kiene stojo darban vakarie-irios tėvą, Boleslovą Odiną, 
nei gaminti. L. Kavaliaus-;fašistai nužudė 1941 me- 
kaitė ėmėsi telefoną praneš-■ tais. J. ir V. Grigoniai tu- 
dinėti žmonėms, kad “Lais-p-i du sūnus — Rimontą ir 
vės” salėje galės pasimaty- i Joną, ir vieną dukrelę—Ni
ti su garbingu svėeiu. Vis-ljole, apie dvejų metų amž. 
kas ėjo kaip turėjo. | Jonas Grigonis — smagus, 

šnekus, mielas žmogus. Jis 
labai patiko kiekvienam, su 
kuriuo šnekėjosi. Kartu su 
kitais tarybiniais moksli
ninkais Jonas aplankė Čika
ga, Washingtona, Bostoną. 
Pastarajame mieste daly
vaujant. susitiko lietuvių, 
kurie nusivedė svečia i Cam
bridge Lietuvių piliečiu klu
bo balių. Ten jis susipaži
no su visa eile žmonių.

Būdamas Niujorke, beje, 
J. Grigonis paviešėjo ir pas 

i savo senuosius vilniečius bi
čiulius: pas Leva ir Ireną 
Vladimirovus, taip pat pas 
Roberta ir Onute Žiugž
dos. J Grigonis kartu su 
Onute žiugždiene ėjo moks
lus Universitete. Dabar 
savo mašina svečią pavežio
jo-

l apkričio 11 d. tarybiniai 
svečiai Sabena linijos lėktu
vu išvvko i Brusseli, o iš 
ten—tiesiog į Maskvą.

Kiekvienas, kuriam teko iš 
arčiau truputėli pažinti pro
rektorių J. Grigoni. sako:

—Tai. kokius puikius žmo
nes tarvbinė santvarka Lie
tuvoje išauklėja!..

Ns.

gilią užuojautą.
Pirmininkė

Įvairumų paroda

mas muzikoje ir dainoje at-1 
mestas. Dėlto Čaikovskio, 
uvertiūra “1812” nuo 1917 
m. Didžiosios spalio revo
liucijos iki 1941 m. koncer
tuose nebuvo grojama. Ją 
pradėta groti tik vokiškųjų 
nacių invazijos metu. Rusų 

,___ muz i k a s - kompozitorius
Įėję - arenoje, kurioje telpa I Glieras perdirbo originalią- 
apie 22,000 žmonių. :ją “1812” overtiūrą, išme-

■ tęs iš jos caro garbinimą. 
Tai padaryta vadovaujan
tis patriotiniais motyvais.

Kirilas Kondrašinas ir Eu- i TaiP/ d?baį ^PH<ioma vi’ 
— buvo soje Tal'ybų Sąjungoje, taip 

- , ją grojo Maskvos simfoni- 
nnvMoLui'’ i jos orkestras, kai jis lanke

isi t a v 1W0 m.
Taigi debar “1812” yra 

kombinacija dviejų ko’^no-
• zitorių, Čaikovskio ir Glin- Į
■ kos. Tą pakaitą gali paste- i 
; bėti tik lavinti muzikos ži- 
' novai.

Tarybiniai solistai dar į

Be orkestro, kuriam va-i 
dovavo du pasižymėję T 
rybų Sąjungos dirigentai

genijus Svetlovas 
ir trys solistai: pagarsėjęs 
smuikininkas ______
strachas, čelistas Mštislo- 
vas Rostropovičius ir daini-> 
ninkė Galina Višnevskaja. į 
Iš 106 išpildytojų orgestras! 
sugrojo overtiūrą “Romeo j 
ir Julijeta”, laiško ariją iš į 
operos “Eugenijus Onegi-i
nas” (poemą paraše A. ... q TAw. •• " i -i 
Puškinas), kuria sudainavo J33?1 J? 3. ’ ^ie C31 1 ^°"
dramatinis sopra n a s G. kal cla koncertuos’
Višnevskaja, ir overtiūrą e e
“1812”. Visam vakarui pa-i Lankėsi Niujorke 
sirinkta žymaus rusų kom- ir n f .v. 
pozitoriaus Čaikovskio mu
zika. Viskas atlikta pui
kiai !

iV. Zenkevičius
Praėjusį savaitgalį Niu- i

jorke tarybiniais reikalais
Iš solistų, sprendžiant iš įankėsi TSRS ambasados 

aplodismentų g a u s u mo, į H-asis sekretorius Vytautas 
publikai, geriausiai . patiko ( Zenkevičius su žmona Ma- 
smuikininkas D. O i s t r a-1 ryįe Ta proga abudu buvo

, o iš orkestro darbų j aįVykę ir į metinį “Lais- 
•“1812”. Prie 106 pastoviųjų | vgsn koncertą.
[simfonijos orkestro narių, j
I buvo specialiai šiam nume-1 
riui pridėta dar 65 ame
rikiečiai su ■ misinginėmis 
dūdomis bei trūbomis. Šio

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Iš New Jersey valstijos gauta atnaujinimų nuo T. 

' Kaškevičiaus, E. Orange, ir Anna Muzikevich, Budd 
Lake.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė atnaujinimų.
Tai taip pasidarbavo mūsų vajininkai laimėtojų sky

riuje.
Nuo kitų vajininkų gauta sekamai: atnaujinimų 

prisiuntė—A. J. Pranaitis ir P. Walantieine, Philadel
phia, Pa.; J. Mažeika (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; 
M. Kazlauskienė (LLD 20 kp. Moterų skyr.), Bingham
ton, N. Y.; M. žiedelis, Nashua, N. H.; Scrantonietis; K. 
Kilikevičius, kanadietis ir L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
M. Svinkūnienė Waterbury, Conn., prisiuntė $24. 

Aukojo: T
Pius Petrauskas, Prospect .... $11.00

'A. Rakoža ........................................ 6.00
Po $1: J. Petrauskas, Prospect; J. Žiūraitis, V. Žiū

raitis, J. Samoška, Oakville; J. Zelenakas, A. Balčiūnas, 
J. Laurinaitis, Waterbuiy.

— ° —
J. Gasiūnas, newyorkietis, neseniai buvo nuvykęs į 

Chicago ir Detroit. Aukų gavo $94. Aukojo:
V. Rudaitis, Chicago, Ill............ $10.00
Ant. Žalalis, Chicago, Ill.................10.00
L. ir A. Jonikai, Chicago, Ill.......... 10.00
V. Zabulionis, Detroit, Mich...........10.00
P. Nakas, Detroit, Mich.................10.00
Anna Daukienė, Detroit, Mich. .. 10.00
Mikas detroitietis ir Stephanie .. 10.00 
Rose; Steponkevičius, Detroit .... 5.00 
H. Lyben, Detroit ........................ 5.00
A. Zigmantienė, Detroit, ............. 3.00

Detroitiečiai, po $1: J. Bubliauskas, O. ir A. Dočk^, 
Elena Rastenienė, Ulinskienė, J. Karalienė, J. Terza, Mi- 
lickas,J. Nausėda, J. Bagdonas, K. Vasarienė, ir B. Kli- 
mienė.

Deja, vakare Niujorką už
griuvo baisi nelaimė — 
tamsa; sugedo elektros švie
sa ir jėga, nejudėjo trauki
niai, neveikė telefonai; 
miestas buvo suparalyžiuo
tas. Tačiau visvien į salę 
paskirtu laiku susirinko bū- 
rvs žmonių; atvyko ir sve
čias. Vakarienė, pokalbiai, 
pasitarimai vyko prie žva
kių, kurias parūpino Jonas 
Lazauskas, šviesos. Svečiui- 
mokslininkui taųbuvo itin 
įdomu. Šiuos žodžius rašan
tysis negalėjo būti pobūvy
je, — nebuvo galimybių jį 
pasiekti, tai gali pasakyti, 
tik tiek, kad pare n g i m a s 
buvo ūpingas, smagus, pui
kus, ir svečias labai pasi
tenkino. be kitko, ir puikiu 
lietuvišku kugeliu.

Ant rytojaus svečias J. 
Grigonis ir vėl atvyko į 
“Laisvės’’ salę pasiklausyti 
aidiečiu dainų — tą vakarą 
buvo aidiečiu repet i c i j o s. 
Dainavimas svečiui labai 
patiko. Susipažino jis su 
dainininkais, pasitarė su va
dove Mildred Stensler, o tuo
met aidiečiai. grąžon, pa
ruošė užkandžių ir kavutės. 
Susėdę aplink didžiulį sta
lą, kartu su svečiu užkando, 
po to apsikeitė žodžiu.

Pirmininkau j a n t Elenai 
Brazauskienei, po keletą žo
džiu tarė: V. Bunkus, E. 
Feiferienė, J. Babarskas, 
Mildred Stensler, I. Mizarie- 
nė, V. Keršulis, na, ir pats 
svečias.

Padėkojęs aidiečiams už 
draugiškumą ir už vaišes, 
Jonas Grigonis, be kitko, sa
kė:

—Jei ne Tarybų valdžia, 
tai nežinau, kas aš šiandien 
būčiau buvęs; gal kur nors 
buožėms bernaučiau. Tik 
tarybinė santvarka suteikė 
man visas progas pasiekti 
aukštuosius mokslus...

Aidiečiai sugiedojo sve-

Dar žūva žmonių nuo 
buvusio karo bombų
Berlynas. — Rytų Berly

ne ir apvlinkėje no karo jau 
surinkta 15,000,000 ne-

Kaip jau yra žinoma, Lie- kūrinio majestotiškas fina- 
tuvių Moterų Klubo įvairu-; ias, atliktas tokio nepapras-
mų paroda įvyks sekmadie
nį, lapkričio 28-ą d. “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke.

Minėto klubo narės, kurių 
yra nemažas būrys, prižadė
jo sunešti daug visokių ran
kų darbo gražumynų ir ki
tokių daiktų. Taigi bus kuo 
pąsigrožėti. Bet, žinoma, ne 
tik narės, bet ir visos kitos 
lietuvės esate prašomos pri
sidėti prie šios parodos, pri- 
siunčiant ka nors įdomaus, 
nežiūrint kaip tol jūs gyve
nate.

Beje, teko sužinoti, kad 
šioje parodoje dalyvaus pie- 
šėjas-dailininkas Alex Shu- 
kaitis, kuris išstatys dauge
li savo piešinių-paveikslų. 
A. Shukaitis yra sūnus Lie
tuviu Moterų Klubo narės 
M. Shukaitienės.

Siuntinėlius prašome siųs
ti “Laisvės” adresu: Valen
tina Nevins, 102-02 Liberty 
Avė.. Ozone Park, N. Y. 
11417.

Kviečia
Rengimo Komitetas

KUR YRA VARGAS,
TEN IR MIRTIS

New Yorkas —New Yor
ko miesto sveikatos dakta
ras Yerby surinko davinius 
už 1961—1963 metus gimi
mų ir mirimų. Jis skelbia, 
kad iš baltųjų darbininkų

sprogusių bombų, kanuolių šernų daug mažiau vaikų
sviedinių ir kitokių sprogi
mų. Tik nuo 1962 metų nuo 
jų žuvo 60 žmonių ir 455 
buvo sužeisti.

Vakarų Berlyne per tą 
laiką žuvo virš 100 žmonių 
ir 390 buvo sužeisti.' Nuo 
1946 metų ten surinkta 40,- 
000 nesprogusių 
bombų, patrankų 
ir granatų.

Panaši padėtis 
apylinkėse kitų miestų, kur 
įvyko dideli mūšiai.

lėk'tuvų 
sviedinių

yra ir

mirė, negu negrų ir puerto- 
rikiečių.

Washingtonas. — Ketu
riolika laivų kompanijų siū
lo Jungtinėms Valstijoms 
savo laivus transportavi
mui į Pietų Vietnamą armi
jos ir ginklų.

New Yorkas. —Sulaukus 
45 metų mirė Hjearsto laik
raščių kolumnistė E!arl E. 
T. Smith.

J. Balkūno ruoštas 
kermošius

Praėjusį šeštadieni “laiš- 
vintbjai” buvo suruošę Niu
jorke savo kermošių, pava
dintą “manifestacija:” Vy
riausias to viso biznio inži-

tai didelio orkestro (171 iš
pildytojo). buvo tikrai ža- 
vėjantis. Sutelkta toks in
tensyvus muzikinės harmo- nierius buvo prelatas J. Bal- 
nijos - melodijos efektas, | kūnas. Na, ir jis turėjo ten 
kurio negalima nei žo- good.time! ;
džiu, nei raštu išreikšti: Apie tai mūsų korespon- 
tai galima tik išgyventi, iš- dentai parašys sekamuose 
jausti! Publika sutiko or
kestrą griausmingu rankų j’ 
plojimu, ji buvo pasiruošusi, n Mmirlihc 
klausyti ir klausyti. Tačiau I DUS pdRcIUlab 
tokie įspūdžiai ^pakarto-,įompoz|tor;us SlbeliįllS 
j ci in i« j .

Čaikovskio “1812” melo- 1---- •
dija pavaizduoja 1812 metų metų.. kai gimė genijams vi v z.. . ■. 11 n I rn n I m w z\ rr i
karą, kai rusai nugalėjo ag
resorius prancūzus, įsiver-

“Laisvės” numeriuose.

Šiemet sukako šimt a s

kara, kai rusai nugalėjo ag- Suomijos muzikos kompozi- 
resorius prancūzus, jsiver- gorius Sibelijus. American 
zusius Į jų sail ir pasieku- j dovįu1amas Leopordo Sta
sius ju sostinę Maskvą. Ei- koyskjo duos du koncertus 
nant žūtbūtinėms kovoms, Sibelijui pagerbti.
muzikoje persipina tų kovų y * * ‘
eiga: čia girdisi prancūzų sekmadieni, lankričio 21' d.

kovskio duos du koncertus

— 0 —
Nuo kitų gauta sekamai:
A. ir J. Skirmontai, Brockton, Mass.
Charles Degutis, Miami, Fla............
P. Niukas, N. Andover, Mass..........
T. Kaškiaucius, E. Orange, N. J........
R. Gailjūnienė, Hartford, Cbnn........
William Gpodią, Earlville, N. Y. ...
J. Mačiųta, Brbpklyn, N. Y. ...........
Alex Mįtchell, Brooklyn, N.Y. ...... 
V. Paliepis, Cherry Hill, N.' J..........
Mrs. T. Lapin, Hudson,, N. H............
Elsie Ząlesky, Brockton, Mass..........
E. Gavėnas, Pittsfield, Mass............
P. ir M. Smalsčiai, Ludington, Mich. 
A. Lašas, Woodhaven, N. Y............ .
K. Markūnas, Lawrence, Mass. ....
M. Dvareckienė, Lawrence, Mass. .. 
Hartfordo svečias.............................
F. Varaška, Woodhaven, N. Y..........
E. Ališauskas, Newark, N. J..............
J. Rudman, New Haven, Conn..........
Geo, Sidaras, Miami, Fla. ------------
J. Monius, Nashua, N. H. ........
F. Buslevičius, Nashua, N. H. ..........
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa........
P. Valenta, Egg Harbor, N. J.........
P. Demikis, Stamford, Conn..............
J. Lipsevičius, Newark, N. J..............

Po $1: N. Kisielius, Brooklyn, N. Y.; Blanche White, 
A. Zavish, Miami, Fla.; Frank Ivan, Roslindale, Mass.;
L. A.P. Klubas, So. Boston, Mass.; Z. Yaruth, Dorches
ter, Mass.;A. Kupronis, Somerdale, N. J.; J. Kodis, A; 
Večkys, M. Patrick, Lawrence, Mass.; P. Jociunskas, 
Haverhill, Mass.; J. Karosas, Hudson, N. H.; J. Rasty- 
nis, L. Večkys, J. Svirnelis, A. Pazniokas, J. Jonis, Na
shua,N. H.; A. Lugauskas, Northport, N. Y.; J. Siedagis,
M. Rainys, Ch. Mason, Phila., Pa.; Peter Kmaras, Benis 
Sauka, Brockton, Mass.; M. Mačionis, Newark, N. J.; J. 
Liepa,Scranton, Pa.; J. Grincevičius, Throop, Pa.; F. 
Gricius, Rochester, N. Y.; M. Valinčius, New Havjjfi, 
Conn.; Irene Didjun, Hamden, Conn.; P. Kamarauslfes, 
So Barre, Mass.; F. Muzikevičius, Budd Lake, N. J.; M. 
Grakey, Asbury, N. J.; A. Juška, K. Mažeika, Jersey Ci-
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muzikoje persipina tų kovų

himnas “Marselietė” ir ru
sų himnas
chrani” (“Dieve saugok ca
rą”). Gi finalas, kai jau ru
sai galutinai prancūzus nu
gali, grandioziškai suskam
ba rusų pergalės himnas, 
bažnytinės giesmės, cerkvių 
varpai ir žmonių džiugūs 
balsai, sveikinantys perge- 
lę.

“Dieve saugok carą”, ca- 
rinės Rusijos imperialinis 
himnas, kurį, carui Nikalo- 
jui I užsakius, 1833 m. su
kūrė armijos k a pitonas 
Aleksis F. Lvovas, — da
bar iš “1812” pašalintas, o 
jo vietoję įdėta kito rusų 
kompozitoriaus G 1 i n k o s 
arija “Garbė garbė rusų 
žemei”, paimta iš operos 
“Ivanas Susaninas”. Glin- 
kos opera, sukomponuota 
1834 m., buvo pavadinta 
“Žizn za caria” (“Gyvybė 
už carą”, o minėtoji arija 
vadinosi — “Garbė garbė 
caru”..

Kad Tarybų Sąjungoje 
dabar carai negarbinami, 
tad ir visokis jų liaupsini-

Pirmas koncertas ivyks

3 v. popiet, kitas koncertas
caria ; bus pirmadieni lapkričio 22 

d. 8:30 v. vakare. Abudu 
koncertai įvyks Carnegie 
Hall. Manhattane.

Abiejuose koncertu o s e 
simfonijos orkestrą diri
guos Sibelijaus žentas, įžy
musis suomių muzikas Jus
si Jalas. Solistė bus įžymio
ji Norvegijos solistė Ingrid 
Bjoner.

Aido chorui
Aido choro pamokos šį 

penktadienį būtinai turi 
įvykti, nes turim keletą 
greitų reikalų atlikti. Kvie
čia:

Mokytoja ir Komitetas

New Yorkas. — Metu di
džiojo netekimo elektros jė
gos labai daug sugedo šal
dyto maisto, mat, jis šaldy
tuvuose atšilo.

New Yorkas. — Superior 
Oil Co. per 1965 m. devynis 
mėnesius turėjo $36,000,000 
pelno.

— ° —
Anksčiau gauta $1,735.13. Dabar įplaukė $346.00 Vi

so gauta $2,081.13. Dar reikia $2,918.87.
— 0 —

Dėkingi vajininkams už jų nenuilstantį pasidarba
vimą, ir viršminėtiems prieteliams už dovanas į fondą.

“Laisvės” Administracija

PRANEŠIMAI Washingtonas. — Pakilo 
aliuminio kainos.

ja
ii

SO. BOSTOy. mass.
LDS I-os Apskrities Konferenci- 
jvyks Lapkričio-Nov. 21 dieną, 
vai. ryto, 318 W. Broadway, So.

Bostone.
LDS kuopos malonėkite 

delegatus.
LDS I-os Apskr. 

S» Rainard

prisiųsti

sekr.
(90-91)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų šeimininke-virč- 

ja. Gyventi vietoje. Geri nam^. 
Trys dirbantieji šeimoje. PadfJ^ 
tas virimas. Alga gera. Dėl bau
giau informacijų, prašome telefonuo* 
ti: JUdson 2-5190. Klauskite Ida.

x (90-91)




