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SLA Pildomoji Taryba skel
bia, kad SLA viršininkų nomi- j Amerikos šalių konvencija 
nacijos bus pravestos tik gruo-1 -- - v-
džio mėnesį.

Pirmiau SLA viršininkų no-|ma: 
minacijos buvo pravedamos: 
gruodžio ir sausio mėnesiais. 
SLA nariams tuomet būdavo 
daugiau progų nominacijose . 
dalyvauti. ! , ■

Kaip dabar atrodo. SLA na- (3) Solidarizavimas trijų ! Urugvajus ir Venezuela, 
rių teisės gerokai susiaurintos, kontinentų liaudies ekono-! 
Tie nariai, kurie gruodžio mė- <

galės dalyvauti, tai negalės ir rlnn? reikahJ- ! ka<> issiuntmeti kvietimai
nominacijose dalyvauti. ; (4) Koordinavimas ir va-i visų trijų kontinentų šalių

dovavimas kovai už tautų; prezidentams ir valstybių 
laisvę, vieningugą ir pro-1 sekretoriams. Konvencija 

1 gresą. įvyks sausio 3-10 dienomis.

Kuboje įvyks labai [Vokiečių lėktuvai ginkluoti 50,000 demonstravo 
svarbi konvencija į J* Valstijų atom bombomis

Washingtonas. — Jungti-1 turi teisės vartoti atomines/ Washingtonas. — šešta- kad vien tokių talkininkų 
nių Valstijų Gynybos de-'bombas be JAV komandos Į-dieni, lapkričio 27 dieną, elgesys .turėtų .paakstinti 

Ta gerinimas žemdirbystės, ko- partamentas ir Pentagonas; žinios. _ 12 „ 1 _ T_. 1

Havana. —- Sausio 1 die- Bus svarstoma ir eilė ki
ną sukanka septyneri metai I tų reikalų, kaip tai — pa
ntie Kubos revoliucijos.
proga Havanoje įvyks Af- va prieš beraštiją.

i rikos. Azijos ir L o t y n ų
_ L- pasirašo: Alžyras, Jungtinė

Kcnvencijoje bus svarsto Arabų Respublika, Gana,
Gvinėja, Pietų Afrika, Tan- nemis bombomis.

(1 ) Kova prieš imperia-lzanija, Tarybų Sąjunga, Tos valstybės yra: Va- 
lizm.;, ir naują kolonializmą. Kinija, Indija, Indonezija, karų Vokietija, A_n g 1 i j a

(2) Tos kovos problemos Japonija, J xr; 1----- :

LDS Centro Valdybos nomi
nacijos įvyks 1966 metu sau-, 
sL) ir vasario mėnesiais. Tie , 
nariai, kuriems nebus paran-, 
ktrsausio mėn. savo kuopų su
sirinkimuose dalyvauti,'tai ga
lės vasario mėnesio savo kuo
pų susirinkimuose nominacijas 
atlikti.

Centro Valdybos rinkimai 
taipgi vyks per du mėnesius— 
balandžio ir gegužės 
susirinkimuose, 
nariui bus proga 
dalyvauti.

Paprastai, kai

už taiką Vietname
prie Baltojo Na m o de-1 prezidentą Johnsoną pagal- 
nionstravo apie 50,000 žmo- votį apie karo baigimą. ... 
nių, reikalaujančių baigti! (Sekamame “Laisves” nu- 
Jungtinių Valstijų karai nie.ryje bus plačiau parašy- 
Vietname. Daugumoje bu-, ta apie šias istorines de- 
vo jaunimas, studentai iš monstracijas.) 
daugelio valstijų universi-------------------

l tetų.
Tenka paaste.be ti kad tetas, kuris organizavo žygį 

’metu demonstracijos prie.i Washingtona, antradienį, 
, “The 

i gatves .pusėje. ..vaikštinėjo: New York Timese” patal- 
I grupelė hitlerininkų (Ame-!pino pareiškimą, kuris už- 
j rican Nazi party narių) su (ėmė du puslapius. Po pa- 

i ir d-eg-j reiškimu pasirašė šimtai 
! f 

lautojams.” Jie nešiojosi ir [įžymių mokytojų, religinių 
“kenus” ...rankose. Rodos,! ir politinių veikėjų.

paskelbė, kad jau.sesen me-1 s ,anta t a s ne ga. 
Po konvencijos šaukimu tai, kaip yra apginkluoja™ i į . ,{ad H at. 

devynių NATO valstybių ^irastj -a|> ]akQ.
karo lektuvm JAV atomi- kurje h. JAV'žiniosI A 

rr . , įgalėtu tas bombas numestiTos valstybes yra: Va-, C ; .. ,. ... . , ,•’ J ii socialistines saus ir tuo
’’ i pradėti pasaulinį atominį | 

karą.
Šią žinią patvirtino ir [Baltojo Namo, tai kitoje | lapkričio 23 dieną, 

Baltasis Namas.

Pietų Vietnamas, Belgija, Kanada, Prancūzi-1 
(kubą,‘čilė, G v a t e m a la, (ja, Graikija, Italija, Olan- 

Įdija ir Turkija. Bet sako,' 
[ Komiteto prez i d e n t a s ikafl tll valstybių lakūnai ne-‘ 

socialinių ir kultu-1 Mahdi Ben Barka pareiškė,

Įvyks viso pasaulio šalių 
nusiginklavimo konvencija

New Yorkas. — Komi-

■m • « • • vr i rican iMazi party naBpie karo znmas is Į plakatu: “Gazolinas
liukai veltui taikos veika-,universitetu profesorių

Piety Vietname ...-....
j

Saigonas.—Charles Mohr,. nei vieno nematė kabančio'
v 1 ___j • i._“The N. York Timeso” ko- ant vielų, 

respondentas, rašo: “Nuola
tos plaukia į Ameriką klai- bia, kad ladrango slėnyje, 
dinančios informacijos apie kur siautė ____
karą Vietname.” Ir jis pa- amerikiečiai užmušė 2,262 
duoda kelis faktus. Štai vietnamiečius, o Jungtinės 
vienas iš jų: Valstijos užmuštais neteko

Kada liaudiečiai apsupo 1240, sužeistais 470, gi Pie- 
Jungtinių Valstijų karo da-į tų Vietnamo valdžia už- 
lini Pleimo stovykloje, tai i muštais neteko 357 ir su-

. Bet “N. Y.
Timeso” korespon d ė n t a s 

spaus s din o “žinią,” kad Charles Mohr lapkričio 24 
amerikiečiai užmušė 9 01 dieną, rašo, kad liaudiečių 
liaudiečių, kurių daugelis j “nuostoliai yra netoli tūks- 
kabojo ant spygliuotų vie-! tančio.”
U’ i Kaip bus pastebėję “Lais-

didelis kitų valstybių nusi-1 Kada tie laikraščiai pa- vės” skaitytojai, tai mes 
statymas ' " ; ?ie^č Vietnamą, tai ameri- į mažai rašome apie skelbia-

kiečiai kareiviai sakė, kad i mus nuostolius ir vietovių 
----  . ! jie niekados ten nesuskai-1 užėmimą, nes ) yra daug 
— Ameri-i įg 99 užmuštų liaudiečių, ir1 propagandos.

Dabai' Pentagonas skel-

didelis mūšis,

Kur eina karas 
Piety Vietname?

tartų karo užbaigimui, bet 
tuojau bombarduotų Hano
jų, ŠiaurėsVietnamo sosti
nę, ir Haiphongą, svarbią 
prieplauką ir industrijos 
prekybos centrą, net nesu- 
silaikydamos nuo nuskan- 
dintnio Tarybų Sąjungos 
prekybos laivų. To reika-

New Yorkas. — Lapkri
čio 19 dieną “The New 
York Times” redakciniame 
rašė, kad karas Pietų Viet
name darosi didesnis, žiau
resnis, vis daugiau prari
jantis amerikiečių ir viet
namiečių gyvasčių ir turto.'

Kui link jis eina, klau reSpU|)iį]<onu vadai,
j šia dienraštis, ir sako, kad I • Goldwate-

i JAV žmonėms turi būti . .. ’ v_
i duotas atsakymas. “Times” i1panagus.
. .x.. ta\t • 1 1 Skandinimas Tarybų Są-kritikuoja JAV vyriausvbę . , .

v 1 1 • x. • — it* 1. jllllclUo Ict-lVLl. ctloiNLl.
jtiz a me imą , laines le nepraeitu taip, kaip Šiau- 
I namo pasiūlymo baigti ka- f.i vietnamo*’bomlJardav;. 
I ra pasitarimų keliu Jis sa- ■ mas D s ma kad 
ko, kad Jungtines Valstijos ltas stumtufe auli j Tre. 
turėtu sustoti bombardavu-1.. .. t ,.. _ ,r. , . ■ ciaji pasaulini kara.sios Šiaurės Vietnamą iri ‘L-,1 , , - . ‘ ttT ,. m x '• v • Bombardavimas Hano- per Jungtines 1 autas ies- . . T ~ „

v .. . . 'jaus sukeltu Japonijos,i koti kelio karo uzabigimui. < L: Buriuos.
Washingtonas.—“Times” i Azijos šalių gyventojus 

kolumnistas James Reston, prieš Jungtines Valstijas, 
apibūdino, kaip Jungtinių'Jau ir dabar pasaulyje su 
Valstijų intervencija prasi- kiekviena diena didėja žmo- 
dėjo prie Eisenh o w e r i o , nių nusi statymas prieš 
paskui prie Kenedžio buvo JAV karą Vietname. Auga 
pasiųsta 16,000 amerikiečių į jam opozicija ir Jungtinė- 
“patarėjų” militariniais rei-Įse Valstijose.
kalais, o dabar jau yra arti šeštadienį, lapkričio 27 d., 
200,000 vyrų ir atvirai ka-iš visų JAV organizuoja- 
riauja prieš vietnamiečius, imas žygis Į Washingtona

Drew Pearson rašo, kad pikietavimui Baltojo Namo 
Pentagono generolai daro ir reikalavimui tuojau baig- 
spaudimą, kad JAV nesi- ti tą karą.

Už rezoliuciją balsavo ir 
JAV atstovas A. Goldber- 
gas, nors rezoliucija reika
lauja, kad į konvenciją bū
tų kviečiama ir Kinija.

Pranešama, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė bu
vo instruktavus Goldbergą 
elgtis “labai atsargiai,” nes 
rezoliucija prie š t a r a u j a 
JAV politikai, bet už nusi
ginklavimo konvenciją yra

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je yra taip didelis delegatų 
reikalavimas pasaulinės nu- 
siginkla v i m o konvencijos, 
kad ir Jungtinės Valstijos 
tūri sutikti,- idant joje ir Ki
nija dalyvautų. .

45 šalys patelkė rezoliuci
ją, kuri gavo beveik visų 
pritarimą. Rezoliucija rei
kalauja, kad tokia konven
cija įvyktų pirm 1967 metų.

Jungtinių Valstijų dele
gatas priešinosi dalyvavi
mui Kinijos, bet didelis 
valstybių pageidavimas ver
čia nusileisti. Kinijos prie
šai manevruoja, kad būsi- 

pakeltą pa- i niąją nusiginklavimo kon- 
LDS Centras i ferenciją padaryti atskirą ' V 1 * • f f i 1 11

kuopų 
Kiekvienam 
rinkimuose

esti Centro 
Valdybos narių rinkimai, taip
gi būna atliekami ir Seimo de
legatu rinkimai. LDS Seimas, 
kaip žinia, įvyks liepos 8 ir 9 
dienomis Chicagoje.

* ,/ V Z |

;JAV laikraščiai, jų tarpe ir | žeistais 807.
“The New York Times,”
spa u s s d i n o

LDS nariai gali pasidžiaugti 
Centro Valdybos nutarimu 19- 
66 metais mokėti 50 proc. pa
didintus dividendus.

Tai jau per ketverius metus 
LDS nariai gavo dividendus, o 
sekamais metais tie dividen- 
mii bus 50 proc. didesni. Tai 
reiškia, kad LDS finansinis 
stovis leidžia didinti dividen
dus, ir sergantiems nariams į 

'mokėti 30 proc. ] 
šalpą. Be to, j 

moka kuopų finansų sekreto-! nuo Jungtinių Tautų, bet 
v-va rw 1 > 1« 4- 1 1 r 1 vs 1 11 n j •• «vargiai ir tas jiems pavyks.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lapkričio 23 dieną Jungti
nių Tautų Politinis komite
tas 91 balsu, vienbalsiai, 
priėmė rezoliuciją už su
šaukimą pasaulinės nusi
ginklavimo konvencijos.

riams metinius atlyginimus.
Todėl labai svarbu būti na

riu tokios fraternalinės orga
nizacijos, kuri išgali tiek daug 
naudos savo nariams suteikti.

Spalio 27 d. lankydamasis 
Klevelande, aplankiau ir bu
vusį LDS 2-rąjį vice preziden
tą Jurgį žebrį. Radau jį ir 
jo žmoną sunkioje padėtyje.

Jurgis Žebrys prieš kiek lai
ko buvo operuotas — kairioji ) 
koja aukščiau riešo buvo nu-1 
piauta. Net keturis kartus li
goninėje jo koja buvo.piauna- 
ma. Dabar ji gerokai apgijusi. 
Netrukus gausiąs artificialinę i 
kojos dalį.

Apsu n k in imą sudaro ir jo 
žmonos pašlijusi sveikata. Ge- •. kenkia Filipinų valstybei, 
rai, kad jų duktė kasdien juos!
pridaboja. Kitaip, būtų nepa-i 
keliama našta.

Nepaisant visų nelaimių, 
Jurgis optimistiniai nusiteikęs. 
Kalbėjomės apie LDS veiki-Į 
mą. Nusiskundė 
daug kuo padėti, 
bandysiąs “atsilyginti 
je, kai galėsiąs “laukan 
ti”, į susirinkimus nueiti.

FILIPINAI, JAV IR 
PARTIZANAI

Manila.— Filipinų spauda 
rašo, kad reikėtų panai
kinti militarines ir ekono
mines sutartis su Jungtinė
mis Valstij o m i s , nes jos

Luzano saloje, didžiau
sioje iš visų, prasidėjo par
tizanų veikla.

nebegalįs 
bet visgi 

ateity- 
išei-

Lapkričio

Rio de Janeiro. ■ 
kos valstybių konvencijoje 
Meksikos ir Čilės delegatai 
pareiškė, kad jų šalys yra 
priešingos siuntimui milita- 
rinių jėgų į bet kurią kitą | 
amerikinę valstybę.

j Rokiškyje nubausti 4

.— LongMineola, N.
Islando gyventojai skaitlin
gai maršavo į Washingtona 
reikalauti baigti karą Viet
name, kaip praneša dien
raštis “Long Island Press.’’

Žuvusio kareivio j Rokiškyje nubausti 4
žmonos protestas j nacionalistiniai žudikai

prieš karą
Vienas mūsų senas skai-| žudiku te i u

1 Rokiškis. — Lapkričio 16 
,d. prasidėjo nacionalistinių 

i s m o procesas, 
tytojas prisiuntė mums iš Kaltinamųjų suole sėdėjo 
“Baltimore Sun” iškarpą, keturi fašistinių žudikų 
kurioje paduodamas protes- gaujos vadai — Kazimieras 
tas prieš Vietnamo karą Dagys, Steponas Lašas, Sta
ten žuvusio saržento Samu- SyS Varnas ir Petras 
ei J. Holmano žmonos Ho- Strumskys.

“MAURETANIA” JAU 
PASENO

Londonas. — Anglų Cu- į 
nard laivų kompanija duos j 
sugriauti didelį keleivinį' 
laivą “Mauretanią,” kuris 
yra 37,000 tonų. Laivas jau 
26-ių metų.

Karo metu jis buvo mi- 
litarinis transportas ir atli
ko 550,000 mylių keliones.

ies
ir kitu

4-

len. Mrs. Holman pasmer- 
ikia karą ir tuos, kurie 
I jos gyvenimo draugą 
1 siuntė.

Ji sako: “Amerikos 
reiviai neturėtų būti Viet
name. Mes iš ten turime 
pasitraukti ir rūpintis savo 
reikalais... Mes pakanka
mai reikalų turime namie... 
užtenkamai dideli Vietna
mą turime mūsų Mississip- 
pėje. Jeigu mes norime pa
daryti pasaulį saugų demo
kratijai, tai turime pradė
ti nuo savo namų.”

Per ašaras jauna našlė sa
ko, kad prieš kelias dienas 
ji buvo pasiuntus savo vy
rui į Vietnamą Padėkų Die
nos siuntinėlį, bet štai at- .dytas kriminalystes. 
eina žinia, kad jo jau nebė
ra gyvųjų tarpe, kad jis jau 
užmuštas Kai ten žuvo 
jos vyras, per tą pačią sa
vaitę Vietname krito viso 
85 amerikiečiai. Visi jie 
paliko liūdesyje žmonas, 
motinas, seseris.

Teisme visa eilė liudinin
kų įrodinėjo, kad jie vado- 
-----1 nacionalistų gaujai, 
kuri Rokiškio apylinkėje iš
žudė 3,207 tarybinius žmo
nes ir daug nužudytųjų 
turto susigrobė. Taiybinių 
žmonių žudymu jie- pasižy
mėjo 1941 ir 1942 metais.

Liudininkais buvo ir to
kių, kurie buvo pirmiau 
areštuoti ir nuteisti už tai, 
kad žudikų gaujai padėda
vo. Dabar jie, atlikę baus
mę, grįžo namo.

Teisiamieji buvo gerai 
apsimaskavę, kad p e r tiek 
daug metų galėjo laisvai 
gyventi. Tačiau buvo atpa
žinti ir nubausti už papil-

ten
pa- (vavo

ka-
LAIVŲ NELAIMĖS

Montrealis. — St. Law- 
Washingtonas. — JAV pence upėje Tarybų Sąjun- 

Valstybės departam e n t a s | 
supyko ant Ganos preziden
to Kwame Nrumaho ir ne
duos Ganai grūdų. Daly
kas tas, kad Nkrumahas 
parašė knygą, kurioje api
būdino JAV imperializmą 
kaip agresorių ir naujo ko
lonializmo politikos palai
kytoją.

SUPYKO IR NEDUOS 
GRŪDŲ

gos “Kosmonaut” laivas su
sidūrė su Ispanijos “Monte 
Urbasa” laivu. Abudu ne
daug nukentėjo.

St. Lawrence upėje nu
skendo kanadiečių “Law- 
rencecliffe Hali” laivas su 
metalo rūda. Jis buvo 17,- 
800 tonų įtalpos.

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai miškuose 
šaudo iš lankų vilyčiomis. 
Gerai vartojanti lankus ga
li žmogų užmušti už 2 0 0 
pėdų.

Bearlynas.
21 dieną Vokietijoje siautė 
didelė sniego audra. Iškri
to 10 colių sniego. Tokios 
audros čia nebuvo per 75 
metus.

Menševikų “Naujienos” 
nužemino du daktarus — 
jetoną Čeginską ir A. Greimą, 
atvykusius iš Paryžiaus sustip
rinti “vaduotojų” dvasią.

Kadangi jiedu savo paskai
tose pasisakė už susirašinėji
mą su Lietuvos žmonėmis ir 
net nebijojimą apsilankyti Ta- 
RTjfcų Lietuvoje, tai minimas •> . ta-tt , .
laikraštis užtai juos krikština ko, kad eilei JAV valdinin- 
“mokslingais” vyrais (kabutė- kų stokuoja logikos Viet-

(Tąsa 6-tam pusi.) ’namo karo klausimu*

jau 
Ka- Maskva. — Varšuvos ap

sigynimo sąjungos militari- 
nio štabo viršininku pasky
rė Michailą Kazakovą.

W ashingtonas.—Kongres- 
manas Ed. A. Garmatz sa-

Keokuk, Iowa. — Padėkų 
dienoje Nacionalinės Gvar
dijos svetainėje sprogo ga- 
zo dujų įrengimai. Užmušė 
7 žmones ir sužeidė 47.

Maskva. — TSRS teismas 
nuteisė ameri kietį New- 
combą Mottą 18-ai mėnesių 
kalėjimo.

Salisbury. — Rodezijos 
valdžia įspėjo Angliją, kad 
jeigu ji kenks Rodezijai, tai 
negaus \tabako. Sako, kad 
tada turės tabaką pirkti iš 
JAV ir Anglijai per metus 
atsieis $40,000,000 brangiau.

Uvalde, Texas. — Lapkri
čio 22 dieną buvęs JAV 
viceprezidentas Johnas 
Gardneris minėjo savo 
ąjį gimtadienį.

97-

Paryžius. — Prancūzijos 
delegacija, prieš akyje su 
Jean Chauvel, išvyko į Ki
niją.

REIKALAUJA JAV 
PASITRAUKTI

Tokio. — Ho Chi Minhas, 
Šiaurės Vietnamo preziden
tas, per radiją, reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų militarines jėgas iŠ 
Pietų Vietnamo pirm negu 
prasidės pasitarimai karo 
baigimui.

paaste.be
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Henry A. Wallace
ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 18 D. Danbury, Conn., 

ligoninėje mirė buvęs JAV viceprezidentas Wallace, su
laukęs 77 metų amžiaus. Tai žmogus, buvęs plačiai ži
nomas ne tik mūsų šalyje, o ir pasaulyje.

Henry Agard Wallace gimė farmerių šeimoje Iowa 
valstijoje 1888 m. spalio 7 d. O prieš savo mirtį jis su 
šeima gyveno savo farmoje palei South Salem miestelį, 
Niujorko valstijoje.

Wallace buvo ne tik visuomenininkas, o ir moksli
ninkas, atlikęs žemės ūkio srityje svarbių atradimų 
kukurūzų ir kitų javų bei augalų (pav., žemuogių) iš
vystyme.

Kai 1933 metais Franklinas D. Rooseveltas pradėjo 
eiti prezidento pareigas, jis į savo ministrų kabinetą 
pasikvietė H. A. Wallace būti žemės ūkio ministru-sekre- 
torium.

1940 metais Demokratų partijos suvažiavime, kur 
buvo nominuotas Rooseveltas trečiam terminui, Wallace 
buvo nominuotas vice-prezidento vietai. To labai reika
lavo Rooseveltas, nors iš reakcionierių pasipriešinimų bu
vo daug. ' * V

Bet 1944 metų Demokratų partijos suvažiavime, kai 
Rooseveltas buvo nominuotas ketvirtam terminui, de
šinieji partijos lyderiai politikieriai susitarė ir Wallace 
nenominavo vice-prezidento vietai. Tiesa, gal būtų jie 
nominavę, jei Rooseveltas būtų griežtai to reikalavęs, 
bet jis nusileido dešiniesiems, sutikdamas, kad kandi
datu vice-prezidento vietai būtų nominuotas toks nega
bus, tik suktas politikierius, kaip Trumanas.

SUNKU PASAKYTI, kas iš tikrųjų būtų buvę, jei 
1944 metais vieton Trumano būtų buvęs nominuotas 
Wallace. Kaip žinia, Rooseveltas, vos pradėjęs eiti ket
virtąjį prezidentystės terminą, mirė, jo vietą užėmė 
Trumanas. O tai reiškia, kad ji galėjo atitekti Wallacui.

Tenka manyti, kad, jei Wallace būtų tuomet buvęs 
prezidentas, tai ir Vokietijos klausimas būtų buvęs iš
spręstas taip, kad jis . šiandien pasauliui galvos nekvar
šintų. Wallace veikiausiai nebūtų pasidavęs Churchil- 
liui, nebūtų pradėjęs šaltojo karo politikos. Wallace 
veikiausiai nebūtų pradėjęs ir karo Korėjoje, kur be jo
kio reikalo žuvo nemaža amerikiečių.

Sakome, “jei,” bet tikrai niekas negali pasakyti, 
kaip ten iš tikrųjų būtų buvę. Tiek žinome: Wallace bu
vo pažangesnis už Trumaną, žmogiškesnis ir toliau nu- 
matąs politikas.

Karo metu Wallace apsilankė Tarybų Sąjungoje 
ir, iš ten "grįžęs, parašė įdomią knygą, į kurią sukaupė 
savo kelionės įspūdžius. 

.. . "■ ■ «
TRUMANAS BUVO ŠALIES prezidentas, o Wallace 

Komercijos departamento sekretorius. Tarp jų virė ne
santaika: Wallace kritikavo Trumaną dėl jo žalingos 
politikos, dėl šaltojo karo politikos. Trumanas, norė
damas pasirodyti “tikru bosu,” pareikalavo, kad Wallace 
pasitrauktų iš Komercijos departamento sekretoriaus 
vietos. To reikalavo daugelis biznierių ir kapitalistų.

Kai 1948 metais Trumanas rengėsi kandidatuoti ki
tam prezidentystės terminui, Jungtinėse Valstijose pra
sidėjo bruzdėjimas už kūrimą trečiosios politinės parti
jos. Ir ji buvo įkurta—Progresyvių partija, kuri savo 
kandidatu prezidento vietai pastatė Wallace.

Vyko didžiuliai rinkiminės kampanijos mitingai, ku
riuose kalbas sakė Wallace. Bet jis savo rėmėjams, 

-Progresyvių partijos vadovams, darydavo tokias pa
stabas: “Nebūkime per daug kairūs, kadangi mūsų 

•šalies žmonių dauguma dar nėra politiškai tam pribren
dę, tai už mus nebalsuos.” Ir taip buvo. Progresyvių 
partija nedaug gavo balsų; Wallace nusivylė ir 1950 me
tais pasitraukė iš politinio gyvenimo, nusipirko farmą 
ir joje gyveno ir dirbo iki mirties.

Nežiūrint visko, Wallace buvo žymus žmogus ir 
kaip toks pasiliks mūsų šalies istorijoje. Jo kova prieš 
.Trumaną ir kitus to tipo politikierius pasiliks pamoka 
busimosioms gentkartėms. __

-“Aš esu komuniste!..”
.. TOKIŲ DRĄSIŲ BALSŲ, kokį tarė Kalifornijos 

universiteto studentė Betina Aptheker, retai mūsų ša
lyje girdime. Tai, kad ji yra komunistė, ši 21 metų am- 

, .žiaus mergina pareiškė studentų laikrašty “The Daily 
. Californian” sekamais žodžiais:

“Per keletą metų buvau, esu ir žadu būti nare JAV 
.Komunistų partijos...”

. O kadangi ji, būdama komuniste, nesiregistravo, 
kaip reikalauja McCarrano įstatymas, tai šiandien, sa- 
-ko mergina, aš esu valdžiai skolinga $12,150,000 finansi- 

’ nės ir 5,075 metų kalėjiminės bausmės!
r* - Betina Aptheker gimė ir augo Brooklyne. Šiandien

c
LENKIJOS TEATRUI — 
200 METŲ

A. Grodzickis Vilniaus j 
“Tiesoje” rašo:

šiemet, lapkričio 
Lenkija švenčia 
sukaktį — Lenkijos 
200-ąsias metines. 1765 metų 
lapkričio mėnesį Varšuvoje 
“Narodovy” teatras pastatė 
pirmąjį viešą spektaklį. Iš es
mės lenkų teatro istorija pra
sidėjo keletas šimtmečių prieš 
1765 metus, bet “Narodovy“ 
teatras buvo pirmoji vieša sce-

J. BUTĖNAS KARŠIA 
KAILI B. RAILAI

Lietuvoje buržuazijai ją 
valdant gyveno talentingas 
poetas Leonas Skabeika, sir
go džiova ir jaunas nuo jos 
mirė. Skabeika buvo arti
mas liaudžiai jaunuolis, su 
polinkiais į revoliucinį dar
bininkų judėjimą.

Neseniai “Vaga” (Vilniu
je) išleido L. Skabeikos_ po
ezijos rinkinį, o literatūros 
kritikas V. Kubilius parašė na, kur statė pjeses lenkų kal- 
knygai įvadą.

Na, po to B. Raila net ke
letą “Dirvos” puslapių už
pildė savo “filosofija” apie 
L. Skabeiką, ir dėl to rašy
tojas Julius Butėnas smar
kiai išpylė kailį B. Railai 
(“Tėvynės Balse”, š. m. nu
meryje 90). Prašome pa
skaityti :

Savo straipsniuose Raila 
painiojasi, kaip višta pakulo
se. Vienoje vietoje bando įro
dinėti, jog Skabeika buvęs tik 
elegantiškas studentas žalgi
rietis, į jokius politinius kraš
tutinumus nelinkęs, o toliau I 
visgi priverstas pripažinti ve
lionio idėjinį persiorientavimą 
— karėjimą. Matyt, nedavė 
ramumo knygoje paskelbtas Į 
Skabeikos testamentas, kurio 
faksimilės “Dirva“ vis dėlto 
nepersispausdino, nes jame ve
lionis pasisakė lenkiąs galvą 
didžiajam socializmo idealui!

Bet tiktai jūs pažiūrėkite, 
kaip originaliai Raila aiškina 
apskritai inteligentijos kairė-'

ba. Platus jubiliejinių iškil- 
i mių užmojis rodo didžiulę te
atro reikšmę kultūriniame 
Lenkijos gyvenime.

rui milžinišką žalą, žuvo apie 
320 teatro darbuotojų, jų tar
pe daug įžymių aktorių; buvo 
sunaikinta keletas dešimčių 
teatro pastatų (30 vien tik pa
čioje Varšuvoje), sudegė teat
rų archyvai. Tačiau tai nesu
naikino Lenkijos teatro. Oku
pacijos metais buvo ruošiami 
nelegalūs vaidinimai priva
čiuose butuose, pogrindžio 
mokyklose augo jauni akto
riai, buvo organizuota Teatrų 
taryba, kuri paruošė teatro vy
stymosi programą busimojoje 
Liaudies Lenkijoje.

Po karo Lenkijos teatras at
gimė su nepaprasta gyvybine 
jėga. Teatrai buvo 
taip pat vietovėse,
neturėjusiose nuolatinės sce
nos, Lenkijos atgautose vaka- ------- -- ---------------—-■> ~ i

rinėse žemėse, žino/ia, teat- paskui nudūmė j J. Amen-1 
ras, galėjo vystytis tik valsty- kos Valstijas.
bės žymios finansinės pagal-1 kas nuo laiko stengiasi “į- 
bos dėka. Ir štai, praėjusį šeš- gnybti” tarybinę santvarką

reichstago pagrindinius rū
mus ir rajoną”, kaip pasa
kyta padėkos rašte. (į’įžu- 
sį iš Tarybinės Armijos Vy
tautą Dužinską lietuviškieji 
išgamos nacionalbanditai 
1947 m. išsivedė į Aivilų 

j mišką (Kėdainių rajone) ir 
I žiauriai nužudė. Apie tai 
' mažai kas težinojo, bet da- 

. bar “Jaunimo Gretų” 11-me 
Kelmutis, rašydamas apie numeryje aprašytas Vytau- 

1940 metų rinkimus, prabe- 
goms meta frazę, kad, gir-1 
di, i 
rinkimuose niekas balsų ne
skaičiuoja, paskelbia, kad 
tiek balsavo ir gana. '. _ , 
siems žinoma, kad rinkimai 
Tarybų Lietuvoje ir apskri
tai Tarybų Sąjungoje įvyk
sta dažnai. Renkamos TS
RS ir respublikų Aukščiau
siosios Tarybos kas 4 metai, 
vietos Juybos kas 2 metai, 
o dar visuotinais rinkimais

niais Liaudies Seimo nuta
rimais sukurtos Tarybų 
Lietuvos valdžios nuversti, 
tai jau ne kelmučių jėgoms 
pajudinti tai, ką pati liau
dis pastatė.

Apie balsų skaičiavimą

(Laiškas iš Vilniaus)
Ne kelmučiams apversti ką 

liaudis pastate
Gyveno Lietuvoje toks A.

mėnesį, Kelmutis, tikriau A. Klimas 
reikšmingą j/Į)UVUSį() buržuazinės val- 
‘S scenos |\ v. . r> tzi-™idzios pasiuntimo P. Klimo 

brolis). Jis ilgus metus dir
bo Lietuvos seimų kancelia
rijoje ir kai ką parašinėda- 
vo spaudoje. Kelmutis-Kli- 
mas ištikimai tarnavo vi
soms buržuazinėms val
džioms, taip pat ir fašisti
niame smetoniniame “sei
me”. Liko jis ir laike 

Į Liaudies Seimo, o tarybinei 
santvarkai įsikūrus Lietu
voje jis liko tarnauti ir 
Aukščiausioje Taryboje. 
Tačiau kai liaudis paėmė 
valdžią į savo rankas, A.
Kelmutis tik vaidino ištiki-Į išrenkami ir Liaudies Teis- 

,mybę esamai santvarkai, o | mų nariai. Balsų skaičiavi- 
iš tikro laikė akmenį užan-' mui išrenkamos komisijos | 
tyje. Užtat kai Lietuvą : iš įvairių organizacijų 
okupavo hitlerininkai A. stovų, kuriose būna ne tiki 
Kelmutis-Klimas parodė sa- komunistai, bet ir neparti- . . .. .
vo tikrą veidą ir ėmė tar- niai. Tų komisijų uždavi-1 J. vartojimas ne tiktai 

raši- nys

to Dužinsko didvyriškas žy- 
, ... j gis ir jo žuvimas nuo niek-

ir dabar tarybiniuose | rankų

hitlerininkai

nauti hitlerininkams

Tūkstančiai lietuvių daly
vį. vavo garbingose kovose dėl 

Berlyno ir jų žygiais teisė
tai didžiuojasi lietuvių tau
ta. Yra ir keletas gyvų iš
likusių Reichstago šturmo 
dalyvių, kurių tarpe Vikto
ras Tapulionis, dabar ^dir
bąs Vilniuje, Komunalinio 
ūkio projektavimo institute 
vyriausiuoju projekto inži
nieriumi.

j Dujinės plyteles Lietuvos 
at-1 kaime

Vis labiau plinta Lietuvo-

tiksliai suskaičiuoti miestuose, bet ir kaime. Šio-
nėti šmeižtus prieš tarybų kiek balsuotojų atidavė bal- m\s. dienomis žurnalistai ap-

J rašinėjo apie Kapsuko ra- 
Visa^tai jono “Pirm.yn” kolūkio šei- 

pap' mininkių džiaugsmą įtaisius

valdžia.
Manydamas, kad už tai 

jo nepaglostys sugrįžusi 
__Lietuvos \ __________

Kelmutis išgąstyje pabėgo ! jag narių dalyvauja ir vi-'les’ kurios^ palengvina jų 
kartu su hitlerininkais, o I suomenės atstovai bei žur- įaiM; Ligšiol Lietuvos ko- 

Inalistai. Balsavimo biuleti- ! n ir tarybinių ūkių 
niai užantspauduojami ir darbininkų butuose pasta- 
laikomi rajonų ir miestu tyta jau 12,000 dujinių

T4 "T- uujumę oanuvamij, vvhrinmimciiinąp knmitpfiin tellų- Numatoma, kad foeršvente pasitarnauti savo duonda- vykdomuos uose om tetuo artįmįausįus Meleta metu 
Varšu- viams reakcininkams se 3 metus, o paskui gali bu-, ai ūmiausius Keieią metų. viams leakcininkams. gunaikinami Rinkimu mėlynoji ugnele ateis darJ

nau-L Kaip žinoma, Liaudies. nuostatuose ir baudžiama- ?0’000 ,kalmoT butM- v>s la- 
.OVUHV I1111X11HCX1 m. pa-1 Vndpkąp niimntvfn lni< biau phnta Lietuvos kaime rodė didelį Lietuvos darbo I m.e k°dekse numatyta Jais skaičius o be. ,_i„ . t . ves atemimo bausme uz bet! ų u

kuriami j Tarybų 
anksčiau rr -i i

sus, kiek kandidatai gavo 
už ir kiek prieš.
surašoma protokolam

valdžia, . sus skaičiuojant be komisi-' virtuvėse dujines plyte-

Ir ten jis lai-I

apskritai inteligentijos kairė-• tadienį Lenkijos teatro 
jimą tautininkų valdymo lai-I tapo ypač iškilminga, 
kais. Girdi, užėjusi tokia kaip voje buvo atidarytas Didysis j 
ir mada: Salomėja Nėris per- operos ir baleto teatras, . . _ . .
ėjusi iš klerikalų ateitininkų jai pastatytas vietoje visiškai ■ Seimo rinkimai 1940 m. pa- Į 
pas kairiuosius trečiafrontinin- sugriauto karo metais. I 
kus, V. Mykolaitis-Putinas me Dabar Lenkijoje dirba 117 žmonių vieningumą parėkus v. Mykoiaitis^utinasme- Dabar žemojoje curoan i , žmonių vieningumą pare- ™, tmkdvmu/ rinki i radijo jau sunku atrasti 
tęs kunigystę, na, o pats “trąk- scenų (iki karo 47), jų tarpe miant Liaudies vyriausybes RoRlus tiURaymus iinki-i
tatų“ autorius Raila irgi pa-1 67 dramos teatrai, 17 — muzi- (jp Komunistų partijos lini— mams ar klastojimus bei i .. .
daręs metamorfozę. Kokią? kinių, 24 — lėlių. Per metus . išreiškiant nasmėrkima i kitokius neteisėtumus. Kam!_7., . 1 al,ukonis
Ogi tą, kurios j'is'nekonkreti- Lenkijos teatrų spektaklius SUpUVUSįam ir sugriuVU- teko būti Lietuvoje rinkimų! V^pus, 
na: ; kamuolio trečrąfronti- aplanko apie 15 milijonų žiu-.supuvusiam ii sugriuvu ! . „aiain icifikinH 1196$.XI.19.ninkn tnnA rnvn.. I šiam fašistiniam režimui. • metų, tas galėjo įsitikinti ; Mna
Pinko tapo fašistimd ^augurno 
department© tarnautoju! Nie
ko sau sugretinimas.. .

Norėtųsi Railai priminti, kad 
tai buvo anaiptol ne mados

I šiam
Todėl ’ reakcininkams : taip 
rūpi apšmeižti Liaudies Sei
mo rinkimus. Kiek įvairiau
sių melagysčių ir išgalvoji
mų reakcininkai skleidė 
okupacijos metais, kiek jų 
tebeskleidžia ligšiol, bet jų 
pastangos tuščios, nes Lie- 

i tuvos darbo žmonės patys 11 cv • fy Ky -i uvkjjaaa y o iivim • 1*1 •
_________ _ _____ į buvusius Lietuvos ka- 'Pf^miena anuos laikus . n 

nusigręžė nuo buržuazijos, ją ' riuomenės karius — leite-1 vfe^I1.n^a sav0 dalyvavimą 
smerkė. Tuo tarpu Raila sto-; nantus, kareivius ir kt. Ir į linkimuose.

. . b°k°mis į štai kaip Pr. G. samprotau-' ^e^a?lasi automtetu A.
kais ramstyti griūvant Smeto- . 1 , .tJ,Kelmutis pries kurį laiką
ną (kaip vaizdžiai išsireiškė . v. nunlim-no nnio BlondinąTeofilis Tilvytis savo poemoje Mūsų kanai šiandieną pir- 1111
“Artojėliai“). '

Manau, jog Raila nepamir
šo, 
su renegatu, nustojo sveikin-! 
tis buvę jo draugai, 
nu Railos ir Venclovos susira- frontą, 
šinėjimą tuo metu. Railos bu
simoji žmona bandė tarpinin
kauti: nešiojo laiškus Venclo
vai, kad taip nesmerktų Bro
nio. Venclova nedviprasmiš-

rovų.

AR ČIA KARIŲ 
DARBAS?

tai uuvo anaiptol ne inauob t
daykas. Lietuvių buržuazijoje i “Tėviškės' Žiburiuose 
reiškėsi puvimas, ypatingai įsi-1 eina Toronte, Kanadoje), 
galėjus tautininkų-fašistų dik- į tūlas Pr. G. labai karštai 
tatūrai, kuri pasirodė visiškai „vUa nnfniabejinga nacionalinės kultu- i la£ina k^ oti^pnes nutau- 
ros ugdymo reikalams. Dorieji tejimą. Jo rasmys nukreip- 
lietuvių inteligentijos atstovai tas į • v— 1 . . v _ . . • • • I ♦

jo kartu su bobomis i-----
liais ramstyti griūvant Smeto-

' šū kbkiu ’Vienftlgumu rinkė
jai ateina balsuoti, atlikti 
savo pilietinę pareigą. Už
tat visada balsavimų rezul
tatai parodo, kad beveik vi
si turintieji balsavimo teisę 
dalyvauja, nes jie renka sa
vo valdžią, darbo žmonių 
valdžia.

Berlyno paėmimo didvyrį 
Vytautą nužudė 
nacionalbanditai

Vytautas Dužinskas — tas 
vardas dažnai skambėjo po 
karo Lietuvos ir pažangio
joje užsienio lietuvių spau
doje, apie jį minėdavo kal
bėtojai per iškilmes ir rin
kimus. Jaunas ir išmintin-. 
gas Vytautas kartu su de
šimtimis tūkstančių Lietu
vos vyrų įsiliejo į Raudono- 
?^0.Sv_4’n21y°vS1..-e^?SuI ga iš terpentino — svetle- 
ir išėjo triuškinti hitlerinm-! naps> jį turį skanų citrinos 
kų. O 194o m. Vytautas ne ^vaDa

' tik dalyvauja šturmuojant' yĮs‘os šios kvepiančios 
paskutinį h.t erminkų lizdą medžia skirtos parfume. 
Berlyne bet ir yra arpe , .jai Maskvos sud6ti 
tų tarybimų karių, kurie etįH k)a tokįus kve. 
uzeme Reichstagą ir įskėlė į ina gin.
viršum jo Pergales vėliavą ‘ , J
Lietuvių tauta didžiavosi • f
tokiu savo dydvyriu. Vals-i Vienas seniausių ir fer- 
tiečio sūnus Vytautas Du-, tingiausių parfumerij o j e 
žinskas kaip ir užbaigė 'tą 
žygį, kurį ties Žalgiriu pra
dėjo kunigaikštis Vytautas. 
Ir kaip nesididžiuoti tokiais 
vyrais, kurie kartu su ki
tais draugais tinkamai at
mokėjo hitlerininkams už 
begalines skriaudas, kurias 
padarė Lietuvai tie bude
liai.

Bet kitaip galvojo lietu
vių tautos išgamos. Jiems, 
buvusiems hitlerininku ber
nams, nepakenčiamas buvo 
prieš nacius narsiai kovo
jęs didvyris, įrašęs savo lie
tuvišką pavardę Reichstago 
sienoje, gavęs padėkos raš
tą iš maršalo Žukovo už 
“puikius veiksmus užimant

Gamina kvepalus 
iš terpentino

Mas k v o s Sintetinių ir 
gamtinių kvepiančiųjų me
džiagų mokslinio tyrimo in
stituto darbuotojai terpen
tiną pavadino aromatų lo
bynu. Iš jo pirmiausia $e 
išskyrė terpineolą. Tai abe
jinga medžiaga, kvepianti 
lyg žydinčios alyvos šakelė. 
Greitai krautuvėse pasiro
dė kvepalai “Sircnį” (“Aly
vos”). Paskui iš terpentino 
buvo gautos dar trys kve
piančios medžiagos: eleno- 
las, elenilacetatas ir verni- 
kolas — ištisa gama malo
nių, truputį kartokų kvapų. 
Penktoji kvepianti medžia-

į mieji turėtų eiti į visuomeninę . Seimo rinkimus, stengda- 
veiklą. Visur skundžiamasi,' masi išaiškint kodėl taip 
kad nėra veikėjų, kad- sunku 1 daug Žmonių balsavo, O pas- 

legu isei-’ ^ui vėl sakydamas, kad bal- 
j veiklos sai ir ne^uv§ skaičiuojami 

kai jaučiamas! ir biuletiniai tiesiog išmesti.
Jau pas senį Kelmutį galai 
su galais visai nesueina, bet 
jis tą nudėvėtą melo kuiną 
vis paleidžia į reakcininkų 
lankas. Bet jei tokie kel
mai, kokie buvo Hitleris ir 
jo sėbrai nepajėgė istori-

kad tuomet su juo, kaip j sudaryti valdybas.
na į priekį buvę mūsų kariai ir 
teužima visuomeninės 1

Tada, 1 
tam tikras ‘ pavargimas bei 
traukomasis į savas gūžtas, te
gu sujunda karinė drąsa ir 
tenukreipia visų lietuvių ko- 

į vas į bendrą priešą bei pavo-

Prisime-

kai atkirto nenorįs turėti jokių jų _ nutautėjimą. Buvę Lie- 
reikalų su šnipu. Tada Raila tuvos kariai turėtų neapsiribo- 
viename laiške pagrūmojo - ti savom organizacijom ir ei- 
girdi, neverta tau valgyti Lie- fį su pazityvia dvasia į plačią
viename laiške

tu vos duonelę, o Venclova at
rėžė: Lietuvos darbininkų ir 
darbo valstiečių duoną valgyti 
ne vien tavo profesijos žmo
nių privilegija. Irgi reminis
cencijos: Venclova tebevalgo 
Lietuvos duonelę, o kieno duo
ną valgo Raila?

Tačiau Railos sąžinę meta
morfozė neilgai dirgino. Jis 
greit apdiržo, jo sąžinė nuri
mo, užpilta “Lietuvos aido“ 
bei “Vairo“ riebiais honora
rais už pažangiosios inteligen
tijos ėdimą.

visuomenę, šia prasme kariai 
mums yra reikalingi. Ir jeigu 
jie supras dabarties reikalavi
mus, galės atlikti didelės reik
šmės misiją.

Gerai, mes sutinkame su 
pačia idėja -— kad reikia 
kovoti prieš nutautėjimą. 
Bet kodėl reikia kreiptis 
tik į karius? Nejaugi jie 
galėtų čia ginklo pagalba 
kovoti su nutautėjimu? 
Daugelis, mūsų žiniomis, 
buvusių karių patys nutau-

ji studijuoja istoriją. Jos tėvas—d-ras Herbert Apthek
er—taip pat yra istorikas-mokslininkas.

Betina energingai kovoja už žodžio laisvę ir už taiką.

“’Geležinę uždangą” -- laukan
Iš PARYŽIAUS PRANEŠAMA, kad prezidentas De 

Gaųllis įsakė Prancūzijos diplomatams išmesti iš savo 
kalbų ir rašytų dokumentų “geležinę uždangą”. Tą kvai
lą frazę, kaip žinia, kadaise nukalė imperialistų agentas 
Churchillis, bet ir jo paties šiandien jau nebėra gyvo.

tėjo, tai kaip jie gali padėti 
kitiems pasilikti lietuviais? 
Kai kurie buvę dipukiški 
generolai ir kitokie aukšti 
ponai šiandien lietuvio ir 
vardo bijo. Jie mulkiai bu
vo, mulkiais ir liekasi.

Kovoti su nutautėjimu 
reikia visiems, kurie turi 
protą ir širdį. Bet kova ne
bus pozityvi, jei pats “kovo
tojas” plepės, sakydamas, 
kad reikia lietuvybę palai
kyti, o apsisukęs niekins, 
visaip žemins Tarybų Lie
tuvą, statančią puikų gyve
nimą.

Palaikymas gerų, tamprių 
kultūrinių ryšių su savo 
gimtuoju kraštu gali būti 
pats ryškiausias ginklas ko
vai už lietuvybės-palaikymą 
Amerikoje. Tik iš ten mes 
galime gauti tikruosius vai
stus nutautėjimo ligai nu-

vartojamų gamtinių aliejų 
—pačiulių aliejus. Jis gau
namas nš Pietų Azijoje au
gančio pusiau krūmokšni- 
nio augalo — pačiulės. Ta
čiau pačiulių aliejaus gavi
mo technologija sudėtinga. 
Pervarius dešimtis kilogra
mų sausų lapų, gaunami 
vos keli gramai 
aliejaus. Minėto instituto 
darbuotojai kelis metus ty
rė šio aliejaus savybes. 
Mokslininku triūsas nenuė
jo veltui: jie rado būdą pa

vertingo

tiškai. Sintetinis a 1 iejus 
aromatu nenusileidžia Sul
tiniam, o kainuoja žymiai 
pigiau.
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^Daktaras Andrius Domaševičiusi

1965 m. lapkričio 30 d. 
sukanka 100 metų, kai gi
mė įžymus Lietuvos darbi
ninkų judėjimo veikėjas, 
kovotojas revoliucionierius 
A. Domaševičius.

A. Domaševičius yra ki
lęs iš tarnautojo šeimos. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
studijavo mediciną Kijeve, 
tobulinosi Peterbiuge. Ta
po aukštos kvalifikacijos 
gydytoju.

Dar besimokydamas gim
nazijoje, A. Domaševičius 
dalyvavo moksleivių nele
galiuose rateliuose. Kijeve [ 
jis įsitraukė į studentų re-

tijoje, plėtė ir stiprino jos|mu, pasiskelbė vienintele

Rytojaus dieną, gruodžio 
16-ąją, A. Domaševi č i u s , 
jaunatviškai nusiteikęs, žy
giavo pirmosiose gretose {^0 
politinės demonstra c i j o s , 
kurioje, LKP pašaukti, da
lyvavo apie trisdešimt tūks
tančių Vilniaus darbininkų 
ir varguomenės, reikalavę

slaptam narodovolcų bū
reliui. Susipažinęs su mark
sizmo idėjomis, p radėjo 
krypti socialdemokratų pu
sėn. 1893 m. rudenį A. Do
maševičius atvyko į Lietu
vą. Vilniuje pradėjo vers
tis gydytojo praktika. Kar
tu jis pasinėrė į

ryšius su darbin inkais, 
valstiečiais, pažangiąja in
teligentija. Ilgą laiką jis 
buvo pripažintas LSDP va
dovas. Dideli A. Domaše
vičiaus nuopelnai organi
zuojant ir leidžiant darbi
ninkiškąją, socialdemokra
tinę spaudą.

Jo rūpesčio dėka 1896 m. 
Paryžiuje pasirodė LSDP 
laikraštis lenkų kalba “Lie
tuvos darbininkas,” kartu 
su Vilniaus darbininkais 
parengta knygelė “Darbi
ninkas šaltkalvis Vilniuje” 
ir kt. 1906 m. Tilžėje, kur 
jis buvo pasitraukęs dėl ca
ro valdžios persėki o j i m o , 
leido “Aidą darbininkų gy
venimo Lietuvoje,” kurį lai
ką redagavo “Darbininkų 
balsą.”

A. Domaševičius aktyviai 
dalyvavo 1905 -1907 m. re
voliucijoje, padėjo organi-

1926 m.) A. Domaševičius 
rėmė LKP sudarytus dar
bininkų ir valstiečių sąra
šus, agitavo už juos. Jis 
organizavo darbininkų me
ninę saviveiklą, daug dir
bo kairiosiose darbininkų 
profsąjungose. 1925 -1926 

išrinktas Panevėžio 
bendros darbininkų profsą
jungos valdybos pirminin- 

iku, žymiai prisidėjo prie 
jos veiklos išvystymo.

Lietuvos buržuazija, per, T • 1 • V VLl v M tHAXUA I LA* k/V*

visą valdžią Lietuvoje pei- seį<jojusį kiekvieną pažan-
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tu jis pasinėrė į revoliuci-' ^uoti daibininku mitingus, sevicius.
nį judėjimą: skleidė mark-1demonstracijas, sakė aist- kių įtakoje LSDP-joj vyko

duoti Darbininku atstovu 
taryboms.

1919 m. sausio 2 d. pro- vičiaus. Jis buvo nuolat 
letarinės revoliucijos išgąs- persekiojamas, pi 
dinta iš Vilniaus į Kauną Buržuazinė valdžia 
išsidangino M. Šleževičiaus partus i _ “ * ' 
buržuazinė, vy r i a u s y b ė .! kartus ištrėmė į Smilgius. 
Kartu su ja, netekę darbi-,! 1926 m. sausio mėn. žval- 
ninkų masių paramos, išbė- gybos inspiruojami fašis- 
go ir oportunistiniai LSDP tuojantieji chuliganai, pri- 
vadovai — S. Kairys ir kt.1 
LSDP, kurią iš esmės suda
rė proletarinės Vilniaus ir 
Naujosios Vilnios organi- 
azcijos, vadovavo A. Doma- 

Revoliucinių įvy-

gių pažiūrų žmogų, nepali
ko ramybėje ir A. Domaše-

pjudomas, 
tris 

suėmė, kappo, du

Šen ir ten I BALTIMORE, MD.

sizmo idėjas, organizavo 
darbininkų socialdemokrati
nius ratelius, dirbo mokslei
vių ir inteligentijos tarpe.

Netrukus A. Domaševi
čius užmezgė ryšius su pa
žangiais inteligentais pro
vincijoje, pastūmėjo juos 
socialdemokratinei veiklai. 
Sjiune, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Suvalkijoje pradėjo 
kurti socialdemokra tines 
kuopeles.

A. Domaševičius buvo 
vienas iš aktyviausių Lietu
vos socialdemokratų parti
jos kūrėjų, jos steigiamojo 
suvažiavimo, įvykusio 1896 
m., organizatorių.

Tačiau A. Domaševičius, 
nepakankamai giliai išstu
dijavęs marksizmo teoriją, 
pasidavė tuo metu smulkia
buržuazinės ideologijos įta
kai. Smulkiaburžuazi n ė s , j 
nacionalistinės pažiūros at
sispindėjo suvažiavimo pri
imtoje programoje, kurios 
vienu iš autorių jis buvo.

Programa iškėlė pirmaei
lį uždavinį (programa mi
nimum) ne carizmo nuver
timą Rusijoje, o buržuazi
nės - demokratinės Lietuvos 
valstybės įkūrimą, pasisakė 
už separatinę, atskirą nuo 
Rusijos socialdemok ratų

ringas kalbas, kvietė darbi- smarkus kairėjimo proce-
ninkus revoliucinei kovai.

Kaip LSDP CK atstovas 
1905 m. jis užmezgė ir pa
laikė ryšius su Rusijos So
cialdemokratų darbininkų 
partijos Vilniaus organiza
cija, tarėsi dėl veiksmų vie
nybės.

A. Domaševičiaus revoliu
cinė veikla, kuria jis pelny
tai išsikovojo didelį auto
ritetą proletarų tarpe, rodo, 
kad jis buvo be galo atsi
davęs darbininkų klasei, 
nuoširdžiai siekė jos išvada
vimo.

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos pergalės 
itakoje sustiprėjo revoliuci
nis judėjimas Liet u v o j e, 
pradėjo kurtis komunistinės 
kuopelės. 1918 m. rudenį 
ivykęs LKP I suvažiavimas 
įkūrė marksistinę - lenininę 

i partiją Lietuvoje. Jau 1918 
! m. lapkričio mėn. jauna 
Lietuvos Komunistų partija 
iškėlė Darbininkų atstovų 
tarybų, kaip valdžios orga
nų, kūrimo lozungą, kuris 
rado didžiausią prita rimą 
darbininkų masėse. Partija 
rodė krašto darbo žmonių 
tikrąjį ir vienintelį išsiva
davimo kelią — žengti Ru
sijos darbininkų ir valstie

sidengę nakties tamsa, už
puolė ir smarkiai sumušė 
A. Domaševičių, padaryda
mi galvoje rimtų žaizdų.

Persekiojimai nepalaužė 
A. Domaševičiaus, neišgąs
dino jo. Jis tvirtai žengė 
pasirinktuoju keliu, giliai 
tikėjo naujo gyvenimo auš
ra. Tai liudija iš dalies jo 

i laiškai draugams, šeimos 
nariams. “...Mane, kaip

sas.
Raudonajai Armijai išvi

jus iš Vilniaus lenkų legio
nierius 1919 m. sausio 6 d. 
Vilniaus Darbininkų atsto- man išrodo, ne sveikata, ar 
vu tarybos posėdyje A. nesveikata kankina, — 
Domaševičius LSDP frakci-

ra
šė A. Domaševičius 1931 m.

LSDP veiklos krvnti siekė čių pėclomis’ kurti TarVbp Lour veiKios Kryptį, sieKe y*. • .. Vvočfn uumo
atitraukti Lietuvos darbi
ninkų judėjimą nuo bend
ros visos Rusijos darbinin-

valdžią, imti krašto likimą 
į savo rankas.

Didžiojo Spalio idėjų ir
kų revoliucinės kovos, nors ’ beaugančio Lietuvos darbi- 
tik per ją buvo įmanoma j ninku revoliucinio judėjimo 
išvaduoti įvairių tautybių 
darbo žmones iš socialinės 
ir nacionalinės priespaudos.

Neatsitiktinai nuo pat 
pirmųjų LSDP gyvavimo 
dienų joje išsivystė aštri 
kova tarp revoliucinės, in-

• ternacionalist i n ė s srovės, 
kurios svarbiausi atstovai 

jbuvo F. Dzeržinskis, vėliau 
V1. Kapsukas, Z. Angarietis 
ir kt., ir oportunis t i n ė s , 
nacionalistinės srovės (S. 
Kairys, A. Janulaitis ir kt.). 
Oportunistiniai LSDP va
deivos stojo į bendradar
biavimo su lietuvių buržu
azija kelią, temdė proletari- 
ta klasinę sąmonę.

Šių diametriškai priešiš
kų tiek savo klasiniu turi
niu, tiek kovos taktika bei 
siekiais srovių kovoje A. 
Domąaševičius ilgą laiką, 
iki pat 1918 metų, nesuge
bėjo užimti teisingos pozi
cijos.

Tačiau ir šiuo laikotarpiu 
jis, nepaisydamas persekio- 

f jjjrio ir trėmimų, liko nesu
taikomas caro valdžios prie
šas, atsidavusiai dirbo Lie
tuvos socialdemokratų par-

'paveiktas, A. Domaševičius 
1918 m. pabaigoje atmetė 
Steigiamojo seimo idėja, 
kurios laikėsi oportunisti- 
niai LSDP vadovai, pasisa
kė prieš buržuazinę Lietu
vos tarybą, parėmė Darbi
ninkų atstovų tarybas. A. 
Domaševičius pasisakė taip 
pat už bendradarbiavimą su 
komunistais.

A. D o m a š e vičius, kaip 
kairiojo, darbininki š k o j o 
LSDP sparno vadovas, ak
tyviai dalyvavo organizuo
jant Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos rinkimus. 
Jis pats buvo darbininkų 
vieningai išrinktas Tarybos 
nariu.

1918 m. gruodžio 15 d. 
miesto salėje (dabar Valst. 
filharmonija) įvvko pirma
sis iškilmingas Vilniaus at
stovų tarybos posėdis. Or
ganizacinės komisijos var
du posėdį atidarė A. Do
maševičius. Jis pareiškė: 
“Darbininkų valia išsipildė, 
taryba išrinkta ir iškilmin
gai aš ją atidengiu.” Dar
bininkų atstovų taryba, ko
munistų frakcijos pasiūly-

jos vardu viešai pripažino gegužės 31 d. L. Vaineikiui, 
V. Kapsuko vadovaujamą bet dabarties visuomeni- 
vyriausybę. ■ nio gyvenimo stoka, dvasios

1919 m. sausio 23 d. • kalėjimas, bet ir čia tvirti- 
LSDP priėmė nutarimą ak-1 nu sau: turi nervai išlai- 
tyviai kurti Tarybų valdžią,1 kyti, gėda jei neišlaikytų, 
dirbti jos įstaigose. A. Do-! o kalėjimas irgi turi, nega- 
maševičiaus redaguojamas Ii neturėti savo galo.” 1933 
laikraštis “Echo Robotni-; m. gegužės 4 d. laiške sūnui 
cze” (Darbininkų aidas,” j jis pastebėjo: 
1919 m. sausio 25 d.) prane
šė, kad LSDP septyni na
riai įstojo į Raudonąją Ar
miją, dvidešimt tarnauja 
tarybinėje milicijoje. Dau
guma LSDP narių buvo iš- 

' rinkta į Naujosios Vilnios
Darbininkų atstovų tarybą, 
kuriai pirmininkavo A. Do
maševičius.

Be to, A. Domaševičiui 
buvo patikėtos aukštos Ta
rybų Lietuvos Sveikatos ap
saugos liaudies komisaro 
pareigos. A. Domaševi
čiaus vadovaujama Naujo
sios Vilnios Darbininkų at
stovų taryba, kuri sėkmin
gai įsijungė į naujo gyveni
mo kūrybą, palaikė glau
džius ryšius su revoliucine 
vyriausybe, naudojosi jos 
visokeriopa parama.

A. Domaševičiaus veikla 
1918-1919 m., kovos už Ta
rybų valdžią Lietuvoje lai
kotarpiu, sudarė reikšmin
gą puslapį jo biografijoje. 
Jis daug prisidėjo prie to, 
kad geriausios LSDP jėgos, 
daugiausia darbininkai, nu
sigręžtų nuo savo oportu- 
nistinių vadų, nueitų su Ko
munistų partija.

1919 m. balandžio 21 d. 
lenkų legionieriams užgro
bus Vilnių, A. Domaševi
čiaus bute ne kartą daroma 
krata, du kartus jis buvo 
suimtas, kalinamas. 1920 
m. lapkričio mėn. išėjęs į 
laisvę, grįžo į Vilnių. Ne
trukus nelegaliai perėjo 
demarkacijos liniją ir ap
sigyveno Panevėžyje. Iki 
pat mirties gydytojavo 
gimtajame mieste.

Buržuazijos valdvmo me
tais A. Domaševičius, ne
paisant metų naštos, tęsė 
savo revoliucinę veiklą. 
Jis nepriklausė Lietuvos 
Komunistų partijai, bet ėjo 
koja kojon su ja. Jis rėmė 
partiją materialiai, dalyva
vo partijos politinėje ir or
ganizacinėje veikloje.

Rinkimų į buržuazinės Lie
tuvos seimus metu (1922-

: “Matė tas 
senis (A. Domaševičius) 
dar blogesnių laikų, jo 
žvilgsnyje viltis, — negali 
nebūti greitai geriau...”

Dideliu ir džiaugsmingu 
įvykiu A. Domaševi c i a u s 
gyvenime buvo apsilanky
mas Tarybų Sąjungoje 1934 
metais. Čia jis susipažino 
su tarybinėmis mokslo, kul
tūros įstaigomis; ypatingai 
jį domino medicinos įstai
gos, motinos ir vaiko ap
sauga. Jį džiugino ir ste
bino Tarybų šalies pasie
kimai, palikę jam giliausią 
įspūdį.

Maskvoje A. Domaševi
čius susitiko su V. Kap
suku ir Z. Angariečiu, il
gai kalbėjosi su jais.

Išvažiuodamas iš Tarybų 
šalies, jis su neslepiamo pa
sitenkinimo jausmu kalbė
jo:

—Nesinori važiuoti į Lie
tuvą, taip norisi man pa
silikti čia gyventi. Bet ka
dangi man draugai pasakė, 
kad aš galiu dar Lietuvoje 
būdamas atnešti naudą re
voliuciniam judėjimui, aš 
su pasididžiavimu, naujo
mis jėgomis važiuoju atgal, 
kad kuo nors būti 
gu.

Grįžęs į Lietuvą, 
maševičius neilgai 
no.

pasidairius
Pastaruoju laiku ir Ame

rikos legionieriai atrišo sa
vo šlykščios ir nuodingos 
prieš Pietinio Vietnamo 
liaudies gynėjus maišą. Sa
vo organe “The American 
Legion” jie prirašė baisiau
sių kriminališkų baubų ir 
brutališkumų, papildytų ko
munistų prieš civilinius kai
miečius. Penkiuose žurna
lo puslapiuose patalpinta 
daug pasibaisėtinų nuotrau
kų. Už tuos žvėriškumus 
visa kaltė suverčiama ant 
laisvės kovotojų.

ši šlykšti propaganda man 
primena lietuviškųjų hitle
rininkų kruvinus darbelius, 
kurie suverčia visą kaltę ant 
bolševikų už baisias nekaltų 
žmonių skerdynes. Nuo
stabu, kad reakcingi legio
nieriai šį propagandinį sa
vo žurnalą dalydavo gatvė
se praeiviams nemokamai.

Lietuviškieji Romos kata
likų kunigai pavertė dievo 
šventoves (bažnyčias) ne
švarios propagandos įstai
gomis. Dar keliom savaitėm 
prieš savo ruošiamą kermo
šių Madison salėje, Niujor
ke, jau bažnyčiose buvo da
lijami propagandiniai lape
liai su prašymu aukų Lietu
vai atpirkti iš bolševikų.

Man atrodo labai keista 
ir nesuprantama, kodėl 
“veiksniai” pasirinko Niu
jorko miestą savo kermo
šiui? Ką bendro turi Niu
jorko miestas su Tarybų 
Lietuva? Ši kartą Lietuvos 
“laisvintojai” pilnai save de
maskavo, parodydami niu
jorkiečiams, kaip blogai jų 
smegenyse Sriubai atsiliuo- 
savę...

Teko kalbėtis su keliais 
šioje šalyje gimusiais irau-
gūsiais lietuviais, kurie jau

naudin-

A. Do- 
begyve-

Jo gyvenimo gija nu
trūko 1935 m. kovo 19 d., 
kraujui išsiliejus į smege
nis.

Nenuilstamas kovotojas 
prieš priespaudą ir iš- 
naudojimą, doras inte 
ligentas, neparsidavęs Lie
tuvos buržuazijai, o prie
šingai, paskelbęs jai kovą, 
didelis Tarybų Sąjungos 
draugas, tvirtai tikėjęs, kad 
ir jo gimtinėje suplevėsuos 
socializmo vėliava, — toks 
įėjo į Lietuvos darbininkų 
revoliucinės kovos istoriją 
A. Domaševičius.

Bronius Vaitkevičius 
istorijos mokslų kandidatas

Vilnius, 1965 m. spalis

perskaitė knygą “Lithua
nia: Past and Present,” iš
leista LLD. Tie jauni ame
rikiečiai gėrisi knyga, iš 
jos pasisėmė daug žinių 
apie savo tėvų gimtąjį kraš
tą. Pirmiau jų žinojimas 
anie Tarybų Lietuvą buvo 
ribotas ir miglotas. Jie ži
no jo apie Lietuvą tik tiek, 
kiek jų mama jiems pasa
kodavo. Vienas jaunuolis 
sakė, kad jisai buvo skaitęs 
dipukų išleistą knygą ang
lų kalba. Tačiau tos dvi kny
gos turi daug kontradikci- 
jy-

Knyga “Lithuania: Past 
and Present” susidomėjęs 
ir Pennsvlvanijos universi
teto direktorius Kenneth 
Setton.

•

Įdomu stebėti, kai šalyje 
visokie mokslininkai ir šiaip 
kuo nors pasižymėję asme
nys protestuoja prieš pre
zidentą Johnsoną dėl karo 
Vietname tęsimo. Neseniai 
noetas-profesorius Raymond 
Guthrie iš Dartmouth kole
gijos pasiuntė nrez. Johnso- 
nui protesto laišką ir savo 
sidabrinę žvaigždę, kurią 
buvo gavęs už narsų pasi
žymėjimą pirmajame pasau
liniame kare.

Pregresas

MAŠINA IŠRANDA 
PAVARDES

Labai jau daug Švedijos 
Andersenų, Johansonų ir 
Karlsonų! Gelbstintis iš tos 
nacionalinio masto painia
vos, dviem skaičiavimo mi- 
šinom duotas uždavinys su
kurti 50 tūkstančių naujų 
pavardžių. Paskelbus jų ka
talogą, Andersonai galės 
pasirinkti retesnę pavardę.

Geras narių pasidarbavi
mas davė geras pasekmes;

kitos naujienos
Lapkričio 21 d. LLD 25 

kp. rengtas LLD 50 metų 
sukakties minėjimas buvo 
sėkmingas. Nusisekė todėl, 
kad kuopos nariai gerai pa
sidarbavo. Šeimininkės J. 
Stanienė, O. Kučiauskaitė 
ir Frances Deltuvienė sun
kiai dirbo prie prirengimo 
skanaus maisto ir tuo pa
čiu kartu aukojo parengi
mui reikalingus daiktus, o 
daugiausia aukojo, tai F. 
Deltuvienė. Svečių sukvie
timu daug pasidarbavo J. 
Stanienė, E. Balsienė, O. 
Žemaitienė ir P. Paserskis.

Turėjome nemažai svečių 
iš Pennsvlvanijos valstijos, 
Atvyko K. Zambusevičius 
su žmona iš Readingo, iš 
Chesterio A. Lipčius su gru
pe draugų, A. Pranaitis iš 
Camdeno.

Po skanių pietų prasidė
jo programa. Juozui Sta
niui pirmininkaujant buvo 
pakviestas buvęs “Laisvės” 
vajininkas A. Žemaitis pa
kalbėti apie dabartinį vaju. 
Taipgi kalbėjo J. Stanienė, 
A. Lipčius, Zambusevičius 
ir jo žmona. A. Pranaitis, 
plačiau kalbėjo apie litera
tūrą.

Ačiū šei mininkėms, vi
siems pasidarbavu s i e m s , 
kalbėjusiems ir visiems da
lyviams.

•
Vienas nekuĮt ū r i n g a s 

žmogus prisiuntė man at
virlaiški su šlykščia kalba, 
kuri tiktų tik. kiaulių tvar
tui. Tamsta, jeigu būtum 
kultūringas žmogus, nereis 
ketų slėpti savo pavardės. 
Jeigu norėtumėte mane pa

mokyti būti geru Amerikos 
patriotu, aš atsikelčiau vi
durnaktyje pasikalbėti su 
jumis.

Religinė įstaiga “Rescue 
Mission” p a g a r sino, kad 
bedarbiams duos Padėkų 
dieną tetervino pietus. Pri
sirinko šimtas nuskurusių 
ir išalkusių bedarbių, kad 
gavus pavalgyti ir pernak
voti. o

Marylando seimelis pa
siūlė rezoliuciją, kad įsteig 
tų kliniką bedarbių šeimoms 
dėl apsisaugojimo nuo per 
didelio gimdymų skaičiaus, 
ypač toms šeimoms, kurios 
gauna valstijos pašalpą.

Marylando valstijoje yra 
46,000 žmonių ant valdiškos 
pašalpos. Jie‘ neturėjo pro
gų išmokti kokio nors ama
to, tai dabar .daugelis skai
tomi žemesnės rūšies pilie
čiais.

Buržuaziniais įstatymais 
remiantis ir religinių fana
tikų nurodymais yra pra
sižengimas saugotis nuo di
delių šeimų turėjimo. Bet 
biednuomenės šeimoms jau 
steigia klinikas dėl apsisau
gojimo nuo didelių šeimų.

Tuo pačiu sykiu John 
Hopkins medicinos moks- 

'lininkai pranešė, kad 
tie gimdymo kontrolės vais
tai, kurie buvo labai garsi
nami, yra moterų sveikatai 
labai žalingi. Iš 65 moterų, 
kurioms buvo tie vaistai 
duodami, daugelis laikinai 
apako, o dvi mirė. Jeigu 
tie vaistai būtų pirmiau 
duoti mokslininkams ištirti, 
tai moterims žalos nedarytų 
ir būtų naudingų gimdymo 
kontrolei reguliuoti vaistų.

John Balsys

CLEVELAND, OHIO.
Svarbus LLD kuopų 
bendras susirinkimas

Kaip jau žinoma, vietinės 
22 ir 190 kuopos nutarė su
sivienyti. O kad tinkamai 
sutvarkyti tos bendros kuo
pos reikalus, reikalingas 
abiejų kuopų visų narių 
bendras susirinkimas.

Toks susirinkimas šaukia
mas gruodžio 5-ą.d., 11 vai. 
ryto, klubo salėje. Be to, 
šiame susirinkime visi na
riai galės pasiimti seniai 
laukiamą LLD istorijos 
knygą, kuri tik ką atėjo. 
Nariai turės gražaus pasi
skaitymo, ypatingai tie na
riai, kurie visą tą 50 me
tų laikotarpį prie jos pri
gulėjo ir veikė, ten ras 

j daug gražių prisiminimų. 
Jos turinys mums žinomas, 
kaip draugijos istorija. 
Reiškia, joje užrekorduoti 
visi to laikotarpio nuveik
ti darbai, o tų darbų buvo 

I gana daug ir visokių. Tai 
yra Literatūros Draugijos 
nueitas gyvenimo kelias.

Po susirinkimo bus vai
šės.

Baigsis ežerų vandens 
teršimas

Didžiųjų ežerų vandens 
nešvara susirūpino ne tik 
tų valstijų pareigūnai, ku
rių krantus plauna ežerų 
vanduo, bet ir federalinė 
valdžia, šiuo klausimu įvy 
ko kelios visų 5-ių valstijų 
pareigūnų konferenc i j o s , 
kuriose buvo apskaičiuota, 
kad ims mažiausia 8 metai, 
iki pavyks ežerų vandenis 
apšvarinti. Bet naujasis 
federalinės valdžios sveika

tos departamento galva J. 
H. Gardner patvarkė, kad 
visi tam reikalingi įrengi
mai būtų baigti su pirma 
diena sausio mėnesio 1969 
metų. O kaip žinoma, visi 
tie įrengimai, kurie sunai
kins visą tą purvą, kuris 
dabar leidžiamas į vandenį 
iš visų dirbtuvių, kainuos 
apie 12 milijonų dolerių ir 
80% šių išlaidų žada pa
dengti federalinė valdžia.

•
Clevelando važiuotėje vie

nas pravažiuo damas pro 
mokyklą užmušė 3 vaikus 
ir 2 sužeidė. Po to sukilo 
visos miesto galvos su pro
testais, kad trafiko teisėjai 
per menkai nubaudžia tra
fiko prasikaltėlius. Tokiu 
būdu, kuriems prisiėjo ma
tytis sekančią dieną su tra
fiko teisėjais, namo parėjo 
su tuščiomis kišenėmis. Vi
so tą diena bausmėmis pa
imta $11,000, kuomet norma- 
liškai nuo tokio pat skai
čiaus griešninkų įplaukda
vo apie 5-6 tūkstančius dol. 
Vienas jaunas vaikinas už 
pirmą panašu prasižengimą 
užsimokėjo $18, o ši kartą 
turėjo užsimokėti $100 ir 
dar kelias naktis po dienos 
darbo turėjo nakvoti kalė
jime.

Ar tos stiprios bausmės 
sumažins prasikaltimus, pa
rodys ateitis.

J. žebrys

Los Angeles, Calif.—Spaus
tuvininkai sustreikavo prieš 
dienrašti “The Los Angeles 
Herald-Examiner.”
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J. A. Bekampis

Mano aftsiminimai iš gyvenimo
Susana Mar

MANO ATSIMINIMAI APIE
SALOMĖJĄ NĖRĮ

(Tęsinys)
Kartu su Juozu ir Zabele Jakimavičiais 
nusinuomojome Lorimer gatvėje, netoli 
Metropolitan Avė., penkių kambarių 
apartmentą. Mat, jiedu abudu dirbo dirb
tuvėje, tai Bekampienė būtų galėjusi pri
žiūrėti kambarius ir pagaminti valgį, tai 
būtume galėję gražiai ir patogiai gyven
ti. Bet kas atsitiko, tai baisu ir prisi
minti. Kada kambariai tapo nusinuomo
ti, tai ji, atlikus namo švara, stumdama 
vežimuką, kuriame gulėjo jos dviejų mė
nesių kūdikis, ėjo į krautuvę nupirkti 
valgio vakarienei, ir štai kas įvyksta: 
ją sutraukia konvulsijos ir ji parpuola 
ant šaligatvio. Tai atsitiko ant Grand 
St., netoli Union Avė., ir ten buvo žmo
nių, kurie tą viską matė. Bekampienei 
šiek tiek atsipeikėjus, žmonės pagelbėjo 
jai dasigauti namo, nes gyvenimo vieta 
buvo tik už pusantro bloko, ir ji tapo pa
guldyta į lovą. Aš, parėjęs iš darbo, ra
dau ją gulinčią lovoje. Greitai buvo pa
šauktas gydytojas ir jis po ištyrimo pa
sakė, kad ji gavo priepuolį (stroke) ir 
turi gulėti lovoje ir ilsėtis. Bet kas pri
žiūrės jos kūdikį, kada ji negali pasi
kelti iš lovos? Šis nuotykis — tai mūsų 
gyvenimo nelaimė. Bet koks nemalonu
mą ištiko draugus Jakimavičius, tai sun
ku ir apsakyti. Paėmėme kambarius, kad 
kartu galėtume gyventi, o kas dabar 
bus? Ne tik patys esame bėdoje, bet ir 
kitiems tenka nukentėti. Reikia pasa
kyti, kad draugai Jakimavičiai širdingai 
užjautė. Bekampienės įvykusioje nelai
mėje ir po to mes su draugais Jakima- 
vičiais, nežiūrint, kas atsitiko, per visą 
gyvenimą buvome ir iki šiol esame ge
riausiais draugais.

Nežiūrint to skaudaus įvykio, mes su
sitvarkėme. Bekampienė Central Brook- 
lyne turėjo gerus pažįstamus iš Lietuvos, 
Kulbokus, kurie gyveno Hudson gatvėje, 
tai pas juos mes ir apsigyvenome. Kul- 
bokienė, kaip geros širdies moteris, pri
žiūrėjo mūsų kūdikį ir Bekampienę. Pas 
Kulbokus mes išgyvenome apie 6 mėne
sius laiko iki Bekampienė sustiprėjo. 
Mes turėjome daug vargo ir bėdų su Be
kampienės liga. Ji dažnai apmirdavo, 
nuomaras ją vargino ir kankino. Neži
nojome, kur kreiptis, pas kokius gydy
tojus lankytis. Kreipėmės prie visokių 
specialistų gydytojų, dažnai tekdavo mo
kėti po $10 už vizitą. Bet pagalbos nė 
pas vieną negavome. Tik vėliau, kai aš 
buvau unijos delegatu, rodos, draugė 
Sadauskienė patarė nueiti pas gydytoją 
Valuką, kuris turėjo savo kabinetą 5-oje 
gatvėje. Jos patarimas buvo priimtas ir 
Bekampienė atlankė Valuką. Po aty- 
daus ištyrinėjimo gydytojas jai sako: 
Jokių vaistų nereikia, tu sergi nervų li
ga. Liga pati savaime neišnyks, jeigu tu 
neužsilaikysi, kaip reikia. Aš duosiu tau 
patarimą, ir jei patarimo laikysies — tai 
liga išnyks. Valgykite laiku. Gulkite lai
ku. Venkite būti viena—visados būkite 
su žmonėmis. Turėkite kokį lengvą nuo
latinį darbą — nuolatos ką nors veikite, 
kad nebūtų nuobodu. Jeigu jūs viso to 
laikysitės, tai neims daug laiko iki pa
sveiksite.

Ką gydytojas Valukas liepė Bekampie
nei daryti — tas buvo išpildyta. Savo 
sūnų Eugenijų, kuris dabar yra gydy
toju Cherry Hill atidavėme pas Kava
liauskienę (tai motina Lilijos, kuri dabar 
dirba “Laisvės” knygvede) ant burdo, o 
Bekampienė nuėjo dirbti į dirbtuvę, ir 
jos liga prapuolė.

Nežiūrint tų visų .nesmagumų ir ne
gerumų, gyvenimas bėgo savo keliu. 
Gauto darbo pas Juškauską aš laikiausi, 
prosinau drabužius. Pradėjau aktyviai 
dalyvauti unijoj, štai įvyksta mūsų dirb
tuvės mitingas, nes bosas skundėsi, kad 
kai kurie darbininkai neatlieka darbo. 
Tą dalyką apkalbėjus ir sutvarkius, aš 
pakeliu klausimą, kad mes, preseriai, 
gauname labai mažai mokesčio, kad tu
rime gauti daugiau. To ir užteko. Kai 
tik šį klausimą pakėliau, tai ir kitų da
lių (sekcijų) darbininkai pradėjo sakyti, 
kad ir jie turi gauti daugiau mokesčio, 
nes ir jie nedamokami. Darbininkai vien
balsiai nutarė, kad bosas turi pakelti mo- 
kesį visiems darbininkams po $2 savai
tei, Kad tas būtų pasiekta, susirinkimas 
išrinko komisiją iš trijų darbininkų, ku
ne turi dirbtuvės darbininkų reikalavi

mą pastatyti unijai. Pirmiau negu šis 
klausimas pasieks unijos skyrių, mes, ko
mitetas, atsilankėme į skyriaus Pildan
čiojo komiteto susirinkimą. Pildantysis 
komitetas mūsų reikalavimą priėmė ir 
nutarė, kad ne tik Juškausko dirbtuvės 
darbininkai turi gauti mokesčio pakėli
mą, bet visi kriaučiai, dirbanti lietuvių 
kontrakto rių dirbtuvėse, turi gauti pa
kėlimą po $2 savaitei. Algų pakėlimo 
klausimu Pildantysis komitetas nutarė 
šaukti lietuvių kriaučių susirinkimą.

Už kelių dienų įvyksta 54 ir 58 skyrių 
susirinkimas. Jis įvyko Ražučio salėje, 
kuri buvo kupinai užpildyta lietuviais 
kriaučiais. Susirinkimas praėjo su di
džiausiu entuziazmu. Vienbalsiai nutar
ta, kad visi lietuviai kriaučiai turi gauti 
daugiau mokesčio po $2 savaitei. Susi
rinkimas tuo reikalu išrinko komisiją iš 
penkių narių, kad mokesčio pakėlimo rei
kalą iškeltų Suvienytųjų Kriaučių Tary
bai (Joint Board). Į komisiją išrinko ir 
mane.

Suvienytų Kriaučių Taryba užgyrė lie
tuvių reikalavimą, ir už dviejų savaičių 
įvyko streikas. Tas streikas palietė ne 
tik lietuvius, bet visas kontraktines dirb
tuves. Kadangi buvo sezono darbymetės 
laikas, tai kai kurios firmos prieš išei
siant į streiką bėgo į unijos raštinę ir su
sitaikė. Tai buvo trumpas streikas. Su
reguliuotas mokesčių ir darbo valandų 
dirbtuvėse. Darbininkai kontraktinėse 
dirbtuvėse gavo pakelti po du dolerius, 
ir visose dirbtuvėse tapo pravesta 48 
valandų darbo savaitė.

Streikas tęsėsi tik pora savaičių. Tai 
įvyko vasario mėnesį, 1916 metais, kada 
Pirmas pasaulinis karas buvo įsisiūbavęs 
ir Amerikos piniguočiai krovėsi iš karo 
didžiausius pelnus. Tą karo dievaitį jie 
šėrė ne tik maistu ir drabužiais, bet ga
mino ginklus ir amuniciją ir viską kas 
reikalinga karo vedimui. Darbai ėjo. vi
sose industrijose greičiausiu tempu. Nors 
darbai gerai ėjo ir aš pats dirbau visą 
laiką, bet mūsų ekonominis gyvenimas 
nebuvo pavydėtinas, nes žmona sirgo, tai 
to uždarbio, $17 savaitei, neužteko, nes 
reikėjo išleisti daug gydytojams ir vais
tams. Reikėjo lįsti į skolą.

Nežiūrint žmonos ligos, visų nesmagu
mų ir trūkmuų, aš dalyvavau socialistų 
19 kuopos ir unijos veikloje. Tais laikais 
susirinkimai užsitęsdavo iki nakties vė
lumos, bet nebuvo jaučiamas joks sun
kumas ar pavargimas. Brooklyne veikla 
darbininkiškame judėjime buvo plati, ir 
nors turėjome daug veikėjų, bet jie ne
buvo tinkamai išsilavinę, kad galėtų va
dovauti minioms. Pas kriaučius dirva 
veikimui buvo plati. Nors lietuvių kriau
čių socialistų įtaka unijoj matėsi, bet uni
jos vadovybė buvo tautininkų rankose. 
Artinosi kriaučių unijos delegato rinki
mas. Draugai ir draugės kuždėjo man 
į ausį, kad sekančiuose kriaučių unijos 
delegato rinkimuose palaikyčiau kandi
datūrą į delegatus. Kriaučių unijoj pri
klausė įtakingų socialistų, kaip Izidorius 
Matijošaitis, Švegždytė, V. Žilinskas, J. 
Vezdžiūnas, J. Jakimavičius, V. Viltra- 
kytė, Vladas Mišiūnas, J. Steponaitis, 
Manelis, Jonas Zubavičius, Bolesius Ja
kubonis, Sadauskas ir kiti. Tuo metu 
socialistų kuopos narių buvo 20. Vėliau, 
drafto laiku, karo slekeriai iš visos Ame
rikos bėgo pas kriaučius ieškoti užvejps. 
Jais buvo A. Žilionis (Jankauskas), Sta
siulionis, Vaikys, Cibulskis ir kiti. Karui 
pasibaigus, 19-os kuopos narių, dirban
čių prie kriaučių, buvo apie 50.

Nors aš ir abejojau apie mano išrinki
mą delegatu, nes Brooklyne gyvenau tik 
10 mėnesių, mažai kriaučiams žinomas, 
bet draugų prašymą priėmiau ir palai
kiau kandidatūrą. Mano oponentas Au
gimas žinojo, kad aš palaikysiu kandida
tūrą, nes dirbtuvėse buvo vedama agita
cija už Bekampį. Augimas varė nešva
rią agitaciją prieš mane visokiais išmis- 
lais. Jis sakė, kad Bekampis netinkamas 
užimti delegato vietą, nes jis nieko ne
žino, — jis nėra kriaučius, jis nežino 
kriaučių industrijos, o svarbiausia, kad 
jis karštakošis, galįs išardyti;visas kriau
čių dirbtuves, ir t. t. Jam pagelbėjo agi
tacijos prieš mane kontraktoriai ir jų pa
kalikai.

(Bus daugiau}

tarybų Lietuvos 4vide- seserį — juk fašistai ne- .ruošė vykti į Lietuvą. Ji pa- 
simtpenkmečio proga Vii- L. * .
niuje leidykla “Vaga” išlei
do rusų kalba knygą, pava
dintą “Susitiaimas su Lietu
va.” Šioje knygoje išspaus
dinti tarybiniu j 
prozininkų, žurnalistų kuri-1 
niai (apsakymai, apybrai-| 
žos, ęileraščiai, atsiminimai) 
apie Lietuvą. Čia iš šios 
knygos “Laisves” skaityto
jams pateikiame lietuvių po
ezijos vertėjos Susanos Mar 
atsiminimus apie S. Nėrį, 
šiais atsiminimais S. i 
pasidalino su klausovais va- mano, kokia laiminga buvo 
kare, kuris pyko 1961 m. Salomėja! Kita diena ji ati- 
lapkričio 17 d. Centriniuose 
literatų namuose Maskvoje, 
minint poetės šešiasdešimtą
sias gimimo metines, 
minimai minėtoje knygoje 
skelbiami pirmą kartą.

J. Petronis

/J" dovanos jiems už manuosius 
atsišaukimus.

Tačiau pareigos jausmas 
Salomėjos sieloje viską nu- 

riisų poetu, sverdavo į savo pusę.
Ji visada davė daugiau, 

negu ėmė — tai taurios ir 
turiningos natūros požymis. 
Neprisimenu, kokiomis ap
linkybėmis, aš padovanojau 
jai ką tik išleistą Achmato- 

M čir vos eilėraščių rinkinį. Dieve

sikviete mane pietų ir pa-

Lenino atminimui. Lenino 
paveikslas, suvoktas per lie
tuvišką folklorą, man pasi
rodė nepaprastai įtaigus. Aš 
jai tai pasakiau. Salomėja 
džiaugsmingai nusijuokė:

—Aš jį parašiau šį rytą. 
Man pačiai keista—dar va
kar vakare jo neturėjau. 
Tiesiog nežinau, iš kur jis 
į galvą atėjo. Išverskite.

Patariau atiduoti kitam
tempe man visą savo davinį | vertėjui. (Gaila, nei lietu- 
ir turėjo daug vargo, kol .viškai, nei rusiškai spaudoje 

Alsi- atsisakiau nuo jo. I v ' 1 _ "Į aš jo nepastebėjau.). Jis 
—Betgi Jus man suteikėte prasidėjo žodžiais — “Byl 

tiek laimės, — kartojo Sa- kliučik ot sčiastja ppte-

iMalenkij moj ura}, kou zorotaja 
Kapeika gust ogu jantaria, 
On blest it v uzorach, rascvetaja, 
Ljosta v pesniach, radostju goria

; lomoj a. ren...7 [
’ — Ak, kaip sunku toli nuo! —Q šitas—jums, Susana!
tėvynes gyventi, — kalbeda- .Salomėja padavė man po- n nmrvii Lntt4-ii 4- 1 r r\ '  "  _ *   • 7 

—Ak, kaip sunku toli nuo i

vo ji. — Bet jeigu būtų tekę pieriaus skiautę su dviem 
!gyventi kur kitur, ne čia, įrašytais posmais. Aš jų 

šiaseileSašišgirdauankS.:ne!)ū(;i^.išlaikiusi- Aš be nesupratau, bet tai pasakyti 
čiau, 
Salomėja.
nau, iš karto supratau, kaip 
jos atitinka ją pačią, jos po
etinį pasaulį.

Salomėja Neris dažnai su 
■savo sūneliu . ateidavo pas 
įmanė į Didįjį Kozichinskio 
skersgatvį, k u r t u r ė j a u 
ankštą pustamsį kambarėlį. 
'Balandis tuoj pat užsiropš- 
’davo man ant kelių ir reika
laudamas nupiešti jam au
tomobilį. Deja! Mano su
gebėjimai buvo labai ribo- 

I ti — grybas, ąsotis, na, 
!jeigu dar vėjinis malūnas. 
'Daugiau aš nieko neįsteng
davau. Patys nuoširdžiau
si mano mėginimai baigda
vosi Balandžio ašaromis.

—Tu tyčia nepieši! — šū
kaudavo jis ir piešdavo šim- 
; tą kartų geriau už mane

negu susipažinau su
O kai susipaži-

i —Į tėvą nusidavęs — me
nininkas bus! — juokdavosi 
Salomėja.

Anais laikais Salomėja 
dar menkai temokėjo rusiš
kai, bet mane visada stebin
davo jos poetinių pastebėji
mų tikslumas. Prisimenu, 
peržiūrėjusi vienos mūsų 
poetės vertimą, ji pasakė:

—Noriu tokio rimo—“to- 
varišč—požarišč.”

— Kodėl? paklausiau. — 
Rimas geras.

— Šis rimas geras tam, 
kuris pirmas jį sudarė, — 
atsakė Salomėja. — Geras
tam, kuris jį pana u d o j o 
šimtą kartų. Iš tikrųjų jis 
prastas. Aš taip nerašau.

Kitą kartą ji man prikai
šiojo dėl jos eilėraščio ver
timo :

Ne vernistsia iz Rosiji Peter

Spit po Stalingradom on, i voter 
Treplet priady svetlyje volos.

—Juk tai poetiška, — ta
riau ‘aš, — išlaikyta jūsų 
cenzūra, rimai geri.

—Jūsų vertime nesijaučia 
neapykantos Peteriui, — pa
reiškė Salomėja.—O juk jis 
—priešas.

— Miręs priešas — nebe 
priešas.

Salomėja susimąstė.
—Jūs teisi, — pasakė ji, 

bet po pusvalandžio, kai jau 
mes kalbėjomės visai apie 
ką kitą, šūktelėjo:—Ne, Su
sana! Jis miręs tik mano
siose eilėse. Aš jo neapken
čiu.

Salomėja rašė liepsningus 
atsišaukimus, kurie iš lėk
tuvų buvo barstomi po Lie
tuvą, ir labai dėl jų pergy
vendavo: — Man atrodo, jog 
aš šaudau į savo motiną, vy-

galo myliu rusus — jie pa-! drove jaus. Taip ir dingo ši
tys geriausi, patys nuošir
džiausi žmonės!

Ir Salomėja papasakojo 
man, kaip ji, traukdamasi iš 
Lietuvos, pateko po bombo
mis, kaip buvo pasimetusi 
su Balandžiu. Vakarykščiu'pat pasikvietė mane į vieš
keliu ji ėjo, ieškodama sū-1 būtį, pavaišino vynu, šokola- 
naus, ir jau bemaž buvo ne-’du, atsiprašydama, kad pati 
tekusi vilties jį susirasti. Ir negalinti su manimi nei ger- 
staiga vienoje troboje ant ti, nei valgyti.
stiolo ji pamatė Balandį. Jis i —Kažkokia netvarka su 
sėdėjo su kitais mažyliais,'skrandžiu, — drovėdamasi 
ir jų motina girdė jį pienu, ‘prisipažino ji.
neskirdama nuo savųjų. To | Ir vis dėlto ji buvo links- 
įvykio Salomėja niekada ne-ma ir laiminga:—Kaip leng- 
užmiršo. |va kvėpuoti Maskvoje! Man

—Nieko nėra brangiau už atrodo, kad aš čia galėčiau 
gyvenimą! — kalbėjo Salo- pradėti gyvenimą iš naujo, 
mėja.—Aš, kaip ir Ostrovs- netgi‘įsimylėti.
kis, norėčiau gyventi kad 
ir kurčia, kad ir akla, kad troškimai įvyko: jos eilėraš- 
ir be kojų. Kad tik gyven-ičius su meile vertė Achma- 
ti.

dedikacija. Pas mane teliko 
Salomėjos autografas Mai
ronio “Pavasario balsuose.”

Paskutinį kartą į Maskvą 
Salomėja atvyko jau sirgda
ma nepagydoma liga. Ji tuoj

Visi Salomėjos Nėries

tova, Martynovas, Marša-
—Perdedi, Salomėja,—pa- kas; jos eilėraščių rinkiniai 

prieštaravau aš.- Jeigu jūs leidžiami ir pas mus, ir ki- 
būtumėte it koks kurčias ir 
aklas strampas, jūs nebebū
tumėte tuo, kuo esate, gy
venimas jums virstų našta!

—Ne! Tai miesčioniškas 
požiūris, — nutraukė mane 
Salomėja. — Gyvenimas vi
sada yra puikus. Aš bet ko
kioje būklėje norėčiau gy
venti.

Salomėja pasakojo man 
apie savo neturtingą vaiku
tį, apie nedrąsią svajonę — 
įsigyti spalvotų pieštukų. 
Žinodama, jog namuose ir

tose respublikose; Salomė
jos intonacijos skamba dau
gelio poetų eilėraščiuose. 
Bet, kaip dažnai atsitinka, 
troškimai išsipildo perdaug 
vėlai, nors pastaruoju atve
ju man nenoromis prisime
na Salomėjos Nėries eilu
tės, skirtos lakūno Vilniaus 
Paleckio atminimui:
—Ne plačte, dorogije, obo innie, 
Ja ne pokinu vas i po vesnic.. 
Probjucj ja snova k vam

rostkom zelionym.
Ja budu s vami v podvigach truda
I v šumnom šeleste

Pittsburgh, Pa.
Prastos Pittsburgh^ įr 

“vaduotojų” pasekmės
Pittsburgho lietuviškieji 

vyčiai, klebonai ir jų da
vatkos per suvirs tris mė
nesius varė agitaciją per 
vyčių radijo pusvalandį, o 
klebonai per “pamokslus” 
kas sekmadienį skelbė lap
kričio 13 dienos “didelę ma
nifestaciją” New Yorke; 
šaukė visus “ištikimus-gar- 
bingus” lietuvius važiuoti į 
New Yorką “išvaduoti Lie
tuvą iš bolševikų.” S L A 
prezidentas ponas Dargis 
irgi atėjo į talką: garsino 
tą “didelę iškilmę,” ragino 
visus važiuoti į New Yor
ką, parsitraukė plokšteTių- 
rekordų iš New Y o r k'^, 
kurios buvo įkalbėtos ko
kios kokios tai dipukės iš 
New Yorko, ir su ta melio- 
dija “linksmino” savo radi
jo klausytojus.

Po tokių ilgų šauksmų ir 
garsinimų “vaduotojai” 
pilnai tikėjo, kad į New 
Yorko klerikališką “mani
festaciją” važiuos net kele
tas šimtų “garbingų” lietu
vių. O kaip čia buvo apsi
gauta: atėjus laikui va
žiuoti į “maniifcstaci ją,” 
nėra keliauninkų, tai vos 
surinko nedidelį autobusą. 
Už tai vienas didelės para
pijos klebonas išbarė sajp 
parapijonus sakydamaJT: 
“.. iš tokios didelės para
pijos a t s i r a d o tik 10 va
žiuotojų ...” Ponas Dargis 
tyli ir nieko per savo radi
ją neprisiminė apie tas liūd
nas pasekmes. Tik vyčių 
pulkininkas Jucius gyrėsi 
“dideliu” klerikališkos “ma
nifestacijos” pasise kimu ; 
matyt, Jucius nenori savo 
“ištikimųjų” nubaidyti ‘ su 
lapkričio 13-os nepasiseki
mu, nes jau prasidėjo šauks
mas į draugijas su kitos 
rūšies cirku (vas. 16-os). 
Mat, reikia nors kokią ko
mediją išgalvoti, kad gavus 
dolerį iš nemąstančio lietu
vio. V.

taip gana nepriteklių, ji apie 
savo svajonę neprasitarė tė
vui, tačiau šis pats susivo
kė-----vieną sykį padovano
jo dukrai trokštamus pieš
tukus. Ir dį^augsmas, ir pa
gaila tėvui tada sumišo jos 
širdyje.

Salomėja karštai troško, 
kad Maršakas išverstų bent 
vieną jos eilėraštį. Poetinė 
nuojauta ir čia jos neapvy
lė. Neabejotina, kad pats 
geriausias visų jos kūrinių 
vertimas yra Samuylo Ja- 

ikolevičiaus Maršako atlik
tas “Mano eilinis.” Dvi ne- 
i blogos poetės jau anksčiau 
įvertė šį eilėraštį, tačiau nė 
; vienai nepavyko jį atkurti 
i tokį, koks jis gimė iš po 
; Salomėjos plunksnos. Mar- 
I šakas, susižavėjęs šiuo eilė- 
iraščiu, sugebėjo jį taip iš-! 
įversti, tartum jis antrą kar
tą būtų savitai padvelkęs, 
išsaugojo jo instrumentuo
tę, poetines priemones, cen
zūrą:
Sieryje tiiči nesut nam razluku, 
Siery.je tuči dut nad Litvoj,
V sieroj' šinieli žmiošj ty mnie rūku, 
Moj riadovoj. '

1944 m. Salomėja susi-

krasnoznamionom.

Ar ne apie save ji parašė 
šias pranašiškas eilutes? 
Argi ji ne su mumis ir da
bar?

t- * *
“Laisves” redakcijos 

pastaba
Kai šis straipsnis buvo 

surinktas, sužinojome, kad 
Susana Mar mirė. “Litera
tūra ir Menas” laikrašty 
(lapkričio 5 d.) randame to
kį pranešimą:

“Mirė Susana Mar (Aksi- 
nova) — poetė ir tarybinių 
tautų poezijos vertėja į ru
sų kalbą. Susana Georgijev- 
na dar karo metais susipa- 
žinp su lietuvių poetais, gy
venusiais Maskvoje, susido
mėjo Lietuva, pamilo jos 
poeziją. Ji daug nusipelnė, 
supažin d i n d a m a rusiškai 
skaitančią visuomenę su Sa
lomėjos Nėries, L. Giros, V. 
Valsiūnienės, A. Venclovos, 
K. Korsako, E. Mieželaičio 
ir kitų lietuvių poetų kūry
ba. Specialiai pramokusi 
lietuvių kalbos, velionė savo 
draugystės su lietuvių poe
tais nenutraukė ir vėliau.

Boston. Mass. 4
Pataisa

Lapkričio 19-os (Nr. 92) 
“L” laidoje tilpo korespon
dencija “Įdomus turistas.”

Antrame nuo paskutinio , 
tos korespondencijos para
grafe pasakyta:

Vienam asmeniui prisi
minus, kad J. F. Kenedis 
buvo pradėjęs kalbėti apie 
karinės pramonės keitimą į 
žmonėms naudingų produk
tų gaminimo pramonę, jis 
atsakė: “Kenedis turėjo 
amunicijos fabrikų, kaip 
kad kiti milijonieriai.” Pas
kutinis sąkinys turėjo būti:

“Kenedis neturėjo amuni
cijos fabrikų, kaip kad ki
ti milijonieriai.

A. K—a

Saigonas. — Pietų Viet
name prasidėjo naujos rū
šies maliarijos liga, prieš 
kurią neveikia vaistai. Ser
ga jau 600 JAV karių.

Pokario metais leistose ru
sų kalba lietuvių poezijos 
antologijose Susanos Mar 
pavardę taip pat randame 
ties Maironio, Putino, V. 
Mozūriūno, J. Macevičiaus, 
V. Reimerio, V. Sirijos Gi
ros ir kitų poetų eilėraščių 
vertimais.

Mūsų literatūra Susaw; 
Mar asmeny neteko nuoįh* 
džios ir didelės savo bičiu
lės.” ;
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Kovoje už tavo, žmogau, sveikatą ir gyvybę
Rašo Gyd. B. Baltakis

Su šimtais įvairiausių žmo- jant,— juk sūnus jai jazmi- 
nių susiduriame, kovodami nų puokštes siunčia...” 
už žmogaus gyvybę ir svei- — Daktare, eime, pažiū-— Daktare, eime, pažiū

rėt, ką jūsų darbuotojai da
ro, — nutraukia mano min-

katą. Ši kova kaskart vis 
sėkmingesnė, vis dažniau 
pasibaigia medicinos perga- Į tį vienas ligonis ir, paėmęs 
le. Bet pasitaiko visko.
Būna valandų, kurių nega- į prie kito ligoninės korpuso. 
Įima užmiršti, būna susiti-! O ten seselė pasišokinėdama 
kimų, kurie daug ko moko, laužo jazminų šakas.
Apie keletą tokių momentų | —Sesele! — užrinku, bet 
norėčiau papasakoti skai- pažinęs ramiai sakau:—Pa- 
tytojams. „ ! lauk, Danute, aš pasieksiu

Epizodas į gražesnių žiedų. O jūs, tė-

mane už parankes, nusiveda

' vuk, nepykit, ji ne sau, li- 
Čirškia telefonas. Skam- goniams, kuriuos artimieji 

bina pažįstamas: “Daktare,1 pamiršta, 
padėk, mama miršta. Gal; 
priimsite į ligoninę?” I 
^Paguldėme. Porą dienų ją' 

artimieji lankė. Vėliau pa-' 
miršo. Po kurio laiko skam
binu aš. Atsiliepė namų dar-' 
bininkė: “Ne, šeimininko 
nėra. Jis grįš po savaitės. ■ 
Atostogauja.” į

Užeinu į palatą. Ji, žila- ( 
galvė, sėdi lovoje ir, užsidė
jusi akinius, varto žurnalą. 
Prieinu, klausinėju, kokia 
savijauta, ar nenuobodu?

—Jaučiuosi, daktare, ge
rai. Anoks aš ir ligonis, jei
gu ne mano sūnelis, tai bū
čiau sau namuose likusi, — 
nusiėmusi akiniu^ aiškina 
ji.—Tas mano Ignacius vis: 
“Tu, močiut, negaluoji, at
idai pavargusi, aš tave į 
ligoninę paguldysiu — pail
sėsi, gydytojai tave pagy
dys.” Geras mano sūnus,— 
atsidūsta ji ir pirštu rodo į 
atversto žurnalo puslapį, — 
va, šitas. Kur rankose li
niuotę laiko. Inžinierius.

Taip. Atpažįstu inžinierių 
Igną. Gabus vyras, ir laik
raščiai apie jį rašo. “Betgi 
tu šiaudadūšis,—galvoju, — 
motiną pailsėt į ligoninę iš
krapštė!, o pats į kurortą.”

—Geras vaikas — manęs 
nepamiršta. Seselė Danutė • 
vis nuo jo gėlių atneša. Ži
no jis, kad aš jazminus 
mėgstu.

“Nejaugi aš apsirikau?!” 
— skverbiasi mintis. Man 
malonu, kad žilagalvė turi 
/#io pasididžiuoti ir pasi- raižo, 
džiaugti.

Palinkėjęs senutei geros 
sveikatos, išeinu.

Saulė leidžiasi, vakarėja. 
Ligoniai tai po vieną, tai bū
reliais kartu su lankytojais 
vaikštinėja po kiemą 
ar ilsisi ant suolelių. Kiek 
džiaugsmo, laimės ligonio 
veide, kai jį aplanko arti
mieji. “Gal ir žilagalvę kas įevrtinau ligonio būklę, i 
aplankys?”

Kažkur toli sudunda per
kūnija. Oras skaidrus, net 
virpa. Vis stipriau nustelb
dami vaistų kvapą, sklinda 
malonūs žydinčių krūmokš- nų nepereinamumo, o po 
nių ir gėlių kvapai. Trau- dviejų dienų, nežiūrint mu
ki gatvių orą pilna krūtine 
ir valandėlę užmiršti apie 
tuos, kurie guli palatose,

Klaida
Prieš dešimtį metų dirbau 

rajone. Vieną rytą netikė
tai skambina prokuroras, 
teiraujasi, ar nakčia į ligo
ninę nebuvo atvežtas per
šautas ligonis?

“Ne, — atsakiau, — tokio 
! ligonio pas mus nėra.”

Vakare budintis mane 
kviečia į chirurginį skyrių. 
Ten silpnas ligonis: kaktą 
dengia lipnus, šaltas pra
kaitas, veidas išblyškęs, pil
vas kietas kaip lenta. Ties 
dešiniuoju klubo kaulu, pil
vo šone, pieštuko dydžio gi
li žaizdelė. Po kairiuoju 
šonkauliu užčiuopiau kulką.

Kitus kankinau, todėl 
pats kenčiu

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
Gyvenimo laikrodis 
skaičiuoja sekundes

Ilgas, niūrokas chirurgi
nio skyriaus koridorius. 
Kiek jam metų? Kelios de
šimtys. O kiek čia mirčių 
apraudota, kiek džiaugsmo 
ašarų pralieta, kad gyvybė 
išgelbėta. Ne, netiesa, neti
kėkit niekam. Meluoja, kas 
sako: medikai prie mirties 
pripratę! Aš nemačiau to
kio, kuris liktų abejingas 
mirčiai. Tik medikas per 
eilę metų išmoksta prie li
gonio lovos savo jausmus 
paslėpti. O kas dedasi jo 
širdyje—jis vienas težino...

Tvarstomasis. Pro jo du
ris įeina ir išeina žmonės 
baltais chalatais. Ten, mū
sų žodžiais tariant, guli be
viltiškas ligonis. Prieš va
landą atgabeno jį iš avari
jos visą apdegusį, tik pora 
kvadratinių centimentrų ne- ligoniui, laikančiam ant ke- žudydamas, todėl pats ken-

Mirė jis po dviejų valan
dų. Mirė baisiai kentėda
mas. Pagreitinti mirties aš 
neturėjau teisės...

Ne kartą mes savo tarpe 
pasikalbame: kur prasideda darė. Daug šunų sudraskė, 
ir kur baigiasi žmonišku- ! jįs kankino ir žudė silpnes

nius įveiktus šunis tik dėl 
savo malonumų.

Kartą jis užpuolė ir ėmė 
kramtyti šunį, kurio drau
gai prie jo buvo. Draugai 
puolė ginti užpultąjį drau-

mas ? s
Alkoholikas

Gražus mūsų ligoninės 
kiemas, šimtamečiai klevai 
nusvirusiomis šakomis tei
kia malonų pavėsį.

Gyveno didelis, stiprus 
šuo Juodka, kurs pamatęs 
šunį, tuoj puldavo kramty
ti. Daug šunų jis nuskriau
dė, daug žaizdų šunims pa-

MAN
Grilling Sandwich. 7 PM to 1 AM.

No experience necessary. 
Opportunity for advancement.

Call—
ARTISTOS—ES. 9-9956 after 4 PM

(92-95)

OPPORTUNITY
Machinist-mechanic.

Maintenance, machinery trouble 
shooter. Machine own parts.

CONSOLIDATED CORK CORP.
4012—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

(94-96)

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.

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

(92-95)

MACHINISTS
XY1CV IIICVIKJ Al Į7CVVVOĮ, AO A vv J «

Šiandien budžiu Ligoniai gn. Puolė Juodka, kramtė Į small firm needs 1st class machinistNdiiuwn uuumu. uiguiucu 6. 1 - T 11 • 1 -'and tool and die maker. Excellent
ruošiasi poilsiui. Išeinu pa- ir cirasKe. Juodkai padare| opportunity for right individual.
sivaikščioti ir patikrint i,'daug žaizdų. Nors kiti šu- 
kaip ligoniai laikosi režimo. ;nys buvo silpnesni už Juod- 
Už akacijų krūmo girdžiu kalbėt jų buvo daug, 
girtus balsus. Prieinu ar
čiau. . -

Juodka, nusilpnėjęs, ne
begalėjo vaikščioti, gulėjo,

—Lankytojai, jums seniai vaitojo: “Koks aš esu nelai- 
laikas namo, — griežtai ta-' mingas! Aš baisiai kenčiu 
riu dviem išgerusiems vyru-1 ir greitai mirsiu dėl savo 
kams.—O su jumis mes ry- Į kvailumo! Aš siekiau sau 
toj pakalbėsim, — pasakau malonumų kankindamas ir

Call 302-OL. 5-3200, 9 to 5, 
or OL. 4-9408 after 6 PM 

(92-97)

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)

TV Service Man with HI-FI exp. 
for well established Glenside store. 
Fringe benefits, bonus, profit sharing.

Paid vacations and uniforms. 
Call TU. 4-8650.

(93-97)

FARM WORKER 
Must know how to milk cows 

by machine. Good conditions.
Apply

SPOJNIA FARM 
Waymart, Pa.

(93-95)

apanglėjusios odos. Jis pil
nas sąmonės. Įeinu į tvars-Į 
tomą j į. Stiprus degėsių kva- ’ 
pas trukdo laisvai alsuoti. 
Laimė, jis nemato: sulipo 
apdegę akių vokai. Nėra 
vietos, kad, nesukeldamas 
jam skausmo, galėtum ap-

lių ramentus.
Visų ligonių nepažįstu, tai 

neįmanoma, tačiau manau,

ENGINEERING SERVICES.. Men 
to work in engineering office. Fa
miliar with design of street grades,

BUMPER STRAIGHTENERS
Experienced or we will accept train
ers.
tious. Good pay with fringe benefits.
WA.

Must be reliable and ambi-
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; kad su ramentais bus tas KeliaSl IS HUmirUSiyjŲ

čiu ir žūstu!...
A. Valeika Povilas, J. storm drainage and lot calculations. 

------------------------- I No degree required. Call EL. 7-5951 
i between 9-4 weekdays.

2-1780 or 1-609-NO. 5-4780
(92-98)

pats, kuriuo skundžiasi per
sonalas. Kiekvieną dieną ge-|

(94-100)

—Nieko. Saladžiau, laiky-
Skubiai guldau jį ant ope- i kis. Viskas baigsis gerai,—; 

racinio stalo. Sužeidimo pa- į raminu jį. — Žmoną, jūsų 
sėkmė: aštuonios skylės j prašymu, iškviečiau. Ji ne
plonose žarnose ir pilvaplė-1 trukus bus čia,—stengiuosi; , 
vės uždegimas. “Jis negy-'kuo ramesniu balsu kalbėti. | . 
vens, — galvoju, — per vė- 1
lu. Visa para praėjo po su
žeidimo.” Reikia pripažinti 
— mano pranašystė neišsi
pildė.

Po dviejų savaičių vizi
tuodamas juokauju: “Na, 
bičiuli, nors netikėjau, ta
čiau likai gyvas. 
nuo rytdienos tave “gydys” 
prokuroras.” Paaiškėjo, kad ? 
jis tą nelemtą naktį įlindo 
pro langą apiplėšti malūni
ninko. Jį, besirangantį per 
palangę, malūnininkas ir pa
vaišino šernine kulka iš šve
diško trivamzdžio. Kitą die
ną ligonis staiga skundžia
si: “Daktare, blogai, pilvą

WANTED. Tool & Die maker, 
. AT .v i . . * i i i will, pay top wages to person whoria. Namo neisrasyti,-luzę . yorskis turėjo gražų ba są, < qualjfics Musl be a ,eadcr, should 

Vienos kojos blauzdos kau- ir tėvas vertė jį giedoti have a knowledge of progressive 
lai, 0 svarbiausia, Žaizda SU-i cerkvės chore. Kartą jau- ; dies and machine development. Must 

; pūliavo. Reikia laikyti ligo-! nasis Aleksandras susirno- 
i ninėje. Kokių prie m o n i ų šė pameškerioti. Žuvis pui- 
imtis — nesugalvoju. Po- kiai kibo, ir jis net nekrei- 
kalbis nepadės: jau tiek ir;pė dėmesio į varpo skambi-!

' tiek su juo kalbėjo gydyto-| nima, kvietusi vaakrinėms ! MACH1NIST.INSTRUMENT mfg.

Rusu chemikas A. Fa- v

HOUSEMAN
Live in for semi-retired Executive.
Duties include plain cooking, light 

household chores and chauffeur.
Other help kept.

References required. Good salary. 
RE. 9-5500

(93-96

' have a good understanding of job 
shop practices! Will arrange evc-

; ning-day or Saturday interviews. ‘ 
Phone Mr. Good. 201-487-3521.

(95-100)

ir, pamaldoms, kuriose ir jam 
reikėjo giedoti. Tik suskam- 

kite manęs. Žinau, kad greit padeda. Reikės pagąsdinti,! binus varpui trečiąkart, A- 
mirsiu. Kad tik žmona su-į jog kokiai dienai atimsiu iš (leksandras prisiminė pa-1 
spėtų ateiti, — pro apdegu-! 
sias lūpas sklinda sunkus, 
bet griežtas jo’balsas.

Vėl ieškau mintyse padrą- 
Ruoškis' sinančiU žodžių ir negaliu

I jai, skyriaus vedėjas — 
—Daktare, neapgaudinė- j gražumu, ir* piktumu — ne-

PHOTOGRAPHER—Printer for 
commercial studio. Experienced only. 

‘Salary open. I
STANDARD STUDIO

2031 Chestnut
(94-96)

“Apsimetinėji, brolyti, — 
galvoju, — prokuroro pabū
gai.”

Nežinau, kodėl man tada 
tokia mintis kilo. Kodėl iš 
tūkstančio ir daugiau ope
ruotų ligonių ryškiausiai 
prisimenu jį. Tur būt, to
dėl, kad aš paskubėjau pa
daryti išvadą, neteisingai 

ir 
tai privedė prie klaidos. Ir 
šia klaida vadovavosi nak
čiai budėti likęs personalas.

Kitą dieną pakartotinai 
padariau operaciją dėl žar-

sų pastangų, ligonis mirė. 
Jaunas vaikinas gyvenime 
suklydo. O aš, padaręs klai-

.tankiai ir neramiai įkvėp- dą, atėmiau j am galimybę 
o#mi baliono deguonį. 0 pasitaisyti.

praverti lūpų, nes suprantu, 
kad jis žino savo likimą. 
Dėkingas aš jam, dėkingas 
už jo vyriškumą. 1 lai. Ligonis blizgančiomis,

Išeinu. Prie jo likęs drau- j paraudusiomis akimis stebi 
gai triūsia, stengiasi pa-! mano judesius. Jam neskau- 
lengvinti kančias, prailginti ; da — suleidau daug novo- 
jam gyvenimą nors valan- kaino, 
dai, nors minutei.

Tuoj ateis jo žmona. Kaip 
jai tai pranešti, kaip ją pa
ruošti tam smūgiui, kuris i 
jos laukia? Juk laiko tiek' 
maža — minutės suskaičiuo-Į 
tos. i

Nežinau, kaip man visas 
tai pasiseka. Moteris, atro-i 
do, supranta mane iš pusės 
žodžio.

Jų atsisveikinimas man- 
priminė skaitytus pasmerk-j 
tųjų laiškus.

— Išeik, brangioji, neno-1 
riu, kad matytum mane pas-į 
kutinę minutę,—baisių kan-j 
čių nukamuotas, paprašo' 
jis. — Atleisk, kad negaliu ■ 
f--------- -.-i- -J
eik!

Moteris išėjo, o aš likau.
Jis pašaukė mane:

—Brangieji, mal d a u j u.
Greičiau nutrauki t man 
kančias! Vis tiek aš mirsiu.

kiek tokių, kurie šią minu
tę paskutinį kartą atsiduso, 
kuriems mediko ranka bejė
gė padėti? O kiek šią mi
nutę pirmą kartą riksmu 
pareiškusių pasauliui, kad 
atėjo gyventi? Užeinu į 
naujagimių kambarį, čia 
bent trisdešimt pyplių ra
miai miega. Juk ir jie kada 
nors bus tėvai. Va, šitas 
putniais žandukais, nejaugi 
ir jis kada nors bus žilagal
vis senelis?

Išeinu į kiemą, vildamasis, 
kad, kol jie užaugs, medici
na jau galės kovoti su se
natve ir mažyliui neteks, 
kaip tai žilagalvei, visų pa- 

' ™rštai... “Kodėl pamirš
tai, — pagaunu save abejo-

be to, veikia ir su 
draugais išgerta degtinė.

Ramentai jau nebereika
lingi. Jis guli lovoje su nu- 

| laužta koja. Tai jau kita 
i koja. Ją prieš pusvalandį 
; nusilaužė.

šantažas
—Jūs ištekėjusi?
—Taip. Bet, daktare, ar 

tai turi kokią nors reikš
mę? — koketiškai žvilgteri 
į mane lankytoja ir, atsisė
dusi kėdėn, gundančiai už
deda koją ant kojos.

—Aš jūsų neoperuosiu,— 
sakau kiek galėdamas rim
tesniu tonu.

. v. . • , , i —Betgi, daktare, kaip aš
tavęs pabučiuoti. O dabar; su įOpįa nosimi atrodau? 

Niekur negaliu pasirodyti 
—visi į mane spokso,—įšir
dusi kalba pacientė, o jos 
ilgokos nosies šnervės agre
syviai išsipučia.

— Graži, sakyčiau, įdomi 
moteris, todėl ir spokso, — 
juokauju, — o kosmetinė 
operacija, kartoju, jums ne
reikalinga.

Ji pasikelia ir grakščiais 
žingsneliais, kraipydama 
klubus, išeina iš kabineto.

Po kelių dienų gaunu laiš
ką: “...Jeigu Jūs manęs ne- 
operuosit,—būsit mano mir
ties kaltininkas. Su tokia 
nosim aš negyvensiu... Lau
kiu atsakymo iki birželio 5 
d.”

Nežinau, tur būt, pabū
gau ir ryžausi išgelbėti jos 
gyvybę... Operacija pasi
sekė. Ji liko patenkinta, ir 
visi sakė, kad ji pagražėjo.

Tačiau vyras ją metė. Jis 
sakęs, kad jinai buvusi ano-

prisiminė pa- 
jo ramentus. I maldas ir, norėdamas kuo

—Daktare,—netrukus gir-į greičiau parbėgti į namus, 
džiu seselės balsą,—užeikit į pasileido tiesiog per balas, 
skyrių. i Lyg tyčia pakeliui pasitai-

Po pusvalandžio operaci- kė vandens pilna duobė, ir 
nėję veriu per kulnikaulį Aleksandras iki kaklo pasi- 
virbalą skeletiniam tempi-, nėrė į ją. Peršlapęs iki 
mui — lūžę blauzdos kau-' paskutinio siūlo, vaikas pa- 

, bijojo eiti namo ir, prigulęs 
sode ant suolo, užsnūdo... 
Pabudęs tiktai rytą, Alek
sandras patraukė į namus. 
Netoli namų sutinka drau
gus. Šie žiūri į jį nustebę: 

—Tai tu gyvas? Visi ma
no, kad tu nuskendai. Va
kar iki sutemų ieškojo ta
vo lavono.

Tai padrąsino Aleksand
rą, ir jis nubėgo į namus, 
tikėdamasis, kad negaus 
perti. Įėjęs į prieškamba
rį, užgirdo, kaip tėvas sako 
motinai:

—Reikia, matyt, palaukti, 
kol upė pati išmes lavoną. 

Kuo baigėsi Favorskio 
“prisikėlimas,” istorija nu- 
tyli.

Full time day work.
Southampton area

Tel. EL. 7-3744
(95-96)

HOUSEKEEPER 
on social security for gentleman. 

Pleasant surroundings, spacious 
room, private bath, TV 

MI. 2-1999. Call Mondays.

DENTAL TECHNICIAN (2) 
Assistant, for gold dept., 

Good chances for advancement. 
Good pay. 201-363-3827. 

EQUI-DENT LABS 
Madison Ave., Lakewood, N.

CHEF (1) 
.SHORT ORDER COOK (1) 

Experienced. Apply 
BELLEVUE DINER 

Gibbsboro Rd. & White Horse Pike 
Clementon. N. J.

609-ST. 3-2738
(93-98)

AUTO BODY FENDER MEN.
Must know wreck work. Bring tools, 
ready to work. Apply 3954 Old York 
Road.

JERDAVIAN MOTORS
Phila., Pa. (94-96)

206 J.

SCHOOL BUS DRIVERS. Steady 
part time work. Some openings for 
mornings only, some for afternoons 
only, and some for both. We will 
train you. ROMANO BROS. 272-767 
or 828-8414. (95-96)

TOOL& DIE MAKER. Immediate 
openings, permanent overtime, all 
benefits paid. Out of City location.

SERVICE TOOL & DIE CO.
228 Robbins Ave., Rockledge, Pa. 

Call RA. 5-2444
(94-96)

MALE and FEMALE

PRANEŠIMAI

Konstantinas V&nšenkinas

Lietuviškos liepos
Lietuviškos liepos vis šlama po mano langais.
Jas pokario metais ir aš sodinau su draugais.

Darbavos studentai ir tarsi žalioji srove
Keliavo tos liepos banguojančia Gorkio gatve. 

Lietuviškos liepos banguojančia Gorkio gatve. 
Ir beria šaligatviams žiedlapius savo kvapius.

Ir degančiais lapais vis šniokščia virš aikščių plačių.
Šlamėjime laj^ų aš Lietuvą šiandien girdžiu.

Nerimstantį jūros ūžimą, taip seną ir jauną kartu, 
Ir beria šaligatviams žiedlapius savo kvapius.

Gamyklų gaudimą, arimuose nurimusį rudenio
Rašau šias eiles, nors seniai jubiliejus praėjo.

Ne datos svarbu, jei laimės ženklams, jei draugystei tik 
Sveiki, Eduardai ir Mykolai*) mielas, — sveiki!

♦) Autorius turi omeny rašytojus Eduardą Mieželaitį 
ir Mykolą Sluckį.

BUS MAŽIAU TAKSŲ
Washingtonas. — Taksų 

kolektavimo viršininkas S. 
S. Cohen sako, kad už gam
tos gražumą, parkų mede
lių prižiūrėjimą ir paukš
čių penėjimą taksų mokė
tojai galės išskaityti išlai
das, tai yra, mažiau mokėti 
taksų.

Bet nepasako, už kokių 
paukščių penėjimą. Perei
tą vasarą Washingtone val
dininkai reikalavo masiniai 
naikinti špokus, nes jie 
anksti rytais sukėlę čiulba 
ir tuo viršininkams trukdo 
miegą.

ELIZabeth, N. J.

Lietuvių D. P. Klubo, LLD ir LDS 
susirinkimai įvyks gruodžio (Dec.) 
5 d., D. P. Klubo patalpose, 408 
Court St., 2-rą vai. popiet. Susirin
kimai bus metiniai. Bus rinkimai 
komitetų dėl ateinančių metų. Taip 
pat bus apsvarstymas ateities L.D. 
P.K. palaikymo likimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Komitetas

(95-96)

HANDY MAN COUPLE—as assis
tant supt. Garden apts. Over 40. 
Must be handy with tools. Salary 
based on ability plus 4-room apart- 

| ment, gas, lights and telephone.
References. Write: 

FRANKLIN VILLAGE CO.
100 Franklin St., Morristown, N. J.

(93-97)

HELP WANTED FEMALE
WOMAN

Live in, private suite, lovely home. 
Happy children. 5 day week. Good 
earnings. Jenkintown area.

Call TU. 7-9618
(94-96)

vėją.

Verte Br. Mockevičius

kia jam gera, o jei stengia
si dėl kitų...

žodžiu, buvo užgauta vy
riška ambicija. Keistai su
rėdyti tie žmonės...

Prieš savaitę ji vėl mano 
kabinete verkė, prašė grą
žinti senąją nosį. Deja, š' 
kartą tikrai negalėjau pa 
dėti. Bet ji nenusižudė.

Iš “Švyturio” Nr. 18, 1965 m.

DETROIT, MIGTI.
LDS 21 kuopos susirinkimas įvyks 

5 dieną gruodžio, 11 valandą ryto, 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St.

Visų kuopos narių yra pareiga da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
svarbus susirinkimas, bus renkama 
nauja valdyba 1966 metams. Nariai 
žinote, kad visas kuopos veikimas 
oriklauso nuo valdybos, todėl visi i 
būkite susirinkimo ir išrinkite tokią 
valdybą, kuri jums' bus geriausia pa- , 
gal jūsų nuožiūrą. Kurie dar esat 
neužsimokėję, tai šiame susirinkime 
užsimokėkite pilnai už šiuos motus, 
o to nepadarę negausite dividendus 
— vieną mėnesį nemokamai. Taigi, 
draugai, užsimokėkite šiame susirin
kime. Pasistengkite gauti naujų na
rių,— atsiveskite į šį susirinkimą.

Sek r. N. Astrauskienė
(94-95)

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
(Dec.) 3 d., pradžia 7 vai. vakare.

LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 6 dieną, 
pradžia 7 vai. vak. Vieta — Lietuv. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine st. 
Prašomi nariai ateiti j susirinkimą; 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti.

George Shimaitis
(94-95)

HOUSEKEEPER
Live in, full charge of home and

2 children while Mother works.
Call ES. 9-9956 after 4 PM.

(92-95)

COOK

in small restaurant
1 PM to 9 PM

Call ES. 9-9956 after 4 PM
(92-95)

HOUSEKEEPER
3 youngsters in an apt. 5V2 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.
(92-96)

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)
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS bus vandens visam miestui, i ninę, kad ir vidurnaktyje, 
Ateinančiais metais statys Į tuojau atvažiuoja greitoji 
labai didelį taryboms namą I pagalba, paima į ligoninę be 

7„ . . v. . _ sir kultūros rūmus. I jokio vargo. Nuvežimas ir
lai vis tasistų-vokiecių dai- ( f)abar Molėtuose turime gydymas nemokamas. Da- 

i tris dideles ligonines, o ra- bar Lietuvoje žmonės džiau- 
?jone yra penkios ligoninės, i giasi sulaukę tokio gyveni- 
“ | Kiekvienoje apylinkėje gy-|mo.

ūdytojai vaikšto į namus.' T , , ......sudegino dauo* na- t> i * i • • • • <- 1 parduotuves irgi toli ei-. buuLgiuu uaug na . pas kiekvien naujagimi at-1 ., . . .

' in„ iloirPTTd ivnTpiii vaistu't[ nerelkla’ V1SU1’ yra- vlllclj 111? lyA l Z«lct £ V cl 11 Ų V et 1 o L LĮ 

nuo už 
gu ligų

J. Kraipavičius, McAdoo, gi baisi šeimos tragedija. | 
Pa., gavo laišką nuo savo 
brolio sūnaus iš Kauno. 
Laiškas Įdomus, žemiau jis

Da-

jis Per šitą karą labai daug į 
vokiečiai iššaudė, užkanki- ■ 

'no Lietuvos žmonių ir su-1 v I . _ - - cuž griovė,
<ą,. mų, tiesiog ištisus kaimus.1 

kurio mes su nekantrumu Tačiau jiems tas neišėjo į 
laukėm. Ir visko priga 
jom, vis dėlto senatvė

Mielas dėde su šeima. 
Labai ačiū jums, dėde

Tarp lietuvių
Jonas Grybas buvo už

kviestas rodyti naujus iš 
Lietuvos filmus Hartforde 
ir Waterbury. Mane pa
kvietė vykti kartu su juo 
“tik dėl kompanijos.” Oras 
pasitaikė labai gražus, o aš 

__ i abiejuose miestuose 
! nemažai pažįstamų ir net

Iš Moterą klubo 
prmogėlės

Praėjusį sekmadienį, kaip 
jau buvo garsinta, “Lais
vės” salėje įvyko Moterų

! klubo pramoga — “Įvairu
mų paroda,” kaip jos skel
bė. Ji geriau panašėjo į'turįu 

i Molėtu rajone yra virš 60 nedidelį bazarą. i
7 Nnn ' pai'duotuvių. Dabar žmonės į Žmonių prisirinko pilna giminių; jr pasinaudo-

• -• • • ' 'inevargsta taip, kaip seniau sa'ė ir visi linksmai laiką jau Į.a proga, važiavau.
pėsti eidavo 10 kilometrų į praleido. Naujiena buvo ir |

•ečiamų ir avojin-,
gerą, tapo išvyti. Per 25
metus atstatyta nauja Lie- jbį mokyklinio amžiaus gy- 

kurios galima laukti visokių tuva, daug gražesnė negu flyt0jas lanko vaikus na-;. . a.. i klubo nirm T Mi
” * • ’ anksčiau prie ponų-. mao,e 0 vėliau mokykloje Moletus- Dabar ir dYieJR k1’ ita’.kluboJ

muose, veiiau moKyKioje lometrų neina p§sti, visur;zariene paprašė giązusiuo- v._
■’ tvvbcocd dvi iš Washington©, kad vo žiūrovų, bet pagal jų

Taip tai gyveni- papasakotų, ką jie ten ma-jsakom^ dabartinį lankymą-1

netikėtumų. Mes jaunesni buvo ;
irtai susergam. buožių.

Taigi, mes linkime jums,' Sunku viską

nevargsta taip, kaip seniau

t !gydytojai prižiūri vaikų
, ... aprašyti, i sveikatą. Dabar tiek mies- i i

dėde, dar daug metų svei-ikoks didelis skirtumas yra te tiek'namie, jeigu susir-1valan ., - - . .-
' ................................ - .................... ...... įgai, tai bėdos nėra: paSkam-!mas paslke,te geron Pusėn, te n gndejo.

binai telefonu į Molėtų ligo- i

važinėja autobusai kas dvi'sius

kam būti ir neužmiršti mū-; tarp ponų ir daba r t i n ė s ■ 
su. Niekas tau, dėde, tiek! Lietuvos.
laiškų neprirašė, kaip aš. Atėjus sekmadieniui, kiek- 
Dar tik pradėjau v a i k a s į vienam žmogui yra kur nu
būdamas gerai rašyti, o jau j eiti pasilinksminti, 
rašiau.

Mes dabar visi sveiki, abu žiūri televizijų, 
dirbame, o vaikučiai moko- diją, kuris yra pačiame ma- 

Iš jūsų jokių laikraščiu Į žiausiame Lietuvos kampe- 
pirmiau, nei lyje.

Į Lietuvą atvažiuoja iš vi-

Verute Virvičienė de- 
bai-

(Tąsa iš 1-mo pusi.) '!/ 

se), kitaip sakant, — bemok
sliais. Girdi, savo paskaitomis 
jie pasitarnavę— bolševikams.

Jau įprasta “Naujienų” re
daktoriams vadinti bemoks
liais visus pažangiuosius vei
kėjus, 
redaktorius. ' 
naujiena. Bet 
liais apšaukti 
rai tik už tai, 
kė kiek nors 
monę Lietuvos klausimu, kiek 

klube, neperdaugiausia bu- realiau nukalbėjo.
Hartforde, pažang iečių

1 1 • • 1

pažangiosios spaudos 
Tai nėra jokia 

dabar bemoks
li’ tiedu dakta- 
kad jie išsireiš- 
blaivesnę nuo-

'si į parengimus, tai, sakė, 
būt“ x?:. Filmai, ro- k^tas”.

Kaip užtikrinti pagalbą 
jos reikalingiesiems

“Kur aš galiu kreiptis,.rite blogą klausą ir neturite 
ieškodamas pagalbos?” Tai pinigų girdėjimo aparatui 
dažnai statomas klausimas. įsigyti. Gal jūs turite drau- 

■ ■ -• ■ iv kipkvipnns Jėbiši 'Daugumoje Amerikos mies-jgą ar giminę, atvykstantį į
* v - -. - vi: i o Tn (tų randasi tuzinai viešu ir JAV-as is užsienio, reikalin-As trumnai narasv-1 p geiisi musu Lietuva. La-! . v. . .v.. . .Liiuupcu pcuc^y u, • privačių agentūrų, pasiruo- gą pagalbos išlipimo uoste.Kaip anksčiau iums ciau kai kui ie is Ameiikos v . i-x* x* i t rixaip diiKseiau jum. i susiu padėti sergantiems,,Gal jus esate dirbanti mo-

ganvti buo-1 lietuviu, kuiie atvažiuoja i . ? _ • • •] * t •gcuiyti uuu . T. , < .nelaimes ištiktiems ar pa-|tina ir jums reikia diem-
....................... Sgalbos reikalingiems. Ta--nes ar mokyklinės priežiū- 

įčiau yra dažnai sunku žmo-.ros jūsų vaikams. Gal kas

o 
nenori eiti iš namų, 

Klauso

kas 
tas 
ra-

si. 
negavau nei 
dabar šiais metais.

Dėde, tu prašei parašyti SU pasaulio kraštų ekskur- i 
apie dabartinę be ponų Lie- sijos 
tu va. 
siu. 
teko dirbti ir 
žėms-ponams už duonos’ pasižiūrėti Lietuvos, sugrį-1 
kąsnį, dabar to nėra. Visaįžę atgal į Ameriką ima me-i 
žemė yra visu. Kas gano, i luoti, kad dabar Lietuvoje' 
kas gyvulius šeria, sėja ja-! blogai žmones gyvena, 
vus, piauna javus ir t. t.— 1 ,
visi gauna pagal išdirbtų nemeluoja ir uždaro sa-
kolūkiuose dienų skaičių. įvo katarinkas. Tiesa, pas 
Ting i n i a m s vietos nėra !

monstracijoje už karo 
girną Vietname buvo nuvy
kę' grupė lietuvių iš Niu- 

' iorko. Tarp kitų ten bu- 
įvo: P. Budronis, A. Rai- 
•nienė, S. Sasna, P. Venta, 
Konradas Venta, J. Grybas 
ir dailininkai Baranikai.

Pakviestas pakalbėti, P. 
Budronis sakė, kad jam 
pirmą kartą teko tokioje 
didelėje demonstra c i j o j e 
dalyvauti. Povilas Venta 
priminė, kad demonstrąci- 
joje dalyvavo daug jauni
mo ir daug visokių žymių 
švietėjų, kolegijų ir uni-

Tai n®ms surasti agentūras, ga-,nors jūsų šeimoje serga iriVersitetų dėstytojų bei pro- 
tp pinčias jiems padėti rišti jų jums reikia naminės ligonio fesijų. A.tu, cieue, pasaKyK jiems, te- n,.nWom„„ i........  ... .ypatingas problemas.

Dėl šių problemų New
------ 1 • i TA • i v • • "kt

. A. Rainienė sakė 
buvus labai sujaudinta de
monstracija. S. Sasna pri-

priežiūros.
Su šiomis ir tuzinais pa- . ...

įmus nėra milijar d i e r i ų .: Yorko mieste Didžiojo New 'našių problemų pirmiausia į min^» kad demonstracijoje 
I AT,.,. ..f,.f A X -v. i iVni'lzn T< nn rl v»i i Xc< L, nnUlzivvinn iv-, Ii ing i n i a m s vietos nei a ; * i v , i ,i(1iVVnVn :v rin1io. mnfovii

nei f a b r i k u o s e n kas ' Mes visi vienodi. Aš nie-į Yorko Bendruomenės Tary- jums reikia patikimos m-Į įlTTYva\° “ c .g H10ter4- 
tingi dirbti, tas nieko gero • kuomet nesutikčiau palikti ba (The Community Coun-formacijos vietinėj telefono V'S1 I?’’ip^z^’ x^onfu'^ 
ir neturi Ne tain kan)isav<> krašto ir važiuoti ieš- cil of Greater New York) knygoj. Daugumoje Ame- vo ame 50;000 žmonių.

..... ’ ____• „• i’ i k/tfi kttvVnlt-inc nmn-1 išleido naudinga knvp’ele. uikn.s miestu vra centrine Kalbėjusiųjų trumpos kalanksčiau: ponai nieko ne- i koti kažkokios tuščios ame- 
dirbo, o buvo visko pertekę; j lakoniškos laimės, man čia 
o tas, kas daug dirbo, tik užvis geriausiai. Kas kita 
sveikatą prarasdavo. . buvo anksčiau, kada reikėjo 

Jeigu dirbdamas susergi,!
visas gydymas dovanai, ne-'
reikia mokėti už gydytoją. į ^£3 laišką, nes
Be to, dar profsąjunga ap- P"VQV"01. rL 
moka už nedirbtas darbo | m a s.
darbo dienas—tokį procen-|
tą, kiek žmogus išdirbęs < mažai man rašo, ji dar ne- 
metų, o jeigu susižeidžia—j ištekėjus.
tai visa uždarbi.*- c

i išleido naudingą knygelę, 
pavadintą “Kaip užtikrinti 
pagalbą jos 
tiems’’

rikos miestų yra centrinė 
labdaros organizacija su in- 

reikalaujan- formacijos įstaiga, galinčia 
(“How To Secure .duoti reikalingą informaci-i

bos buvo palydėtos šiltais 
plojimais.

Smuilkiau apie šią pra
nu v O dll KbClcl U, KclLlct 1 clKuJv uciiio \ iiv w ± o u L ii i c . tl lt U Ll icixxcXiiiittcj niivi įlietu , _ , v

į lenkti nugarą prieš ponus. Help for Those Who Need ją. Organizacija gali būti pa-! ni°£^ spėju, parašys Mo-
Joje yra surašyta dau- vadinta Communitv Coun-Tai ir baigsiu rašyti šį,it.

perdaug'giau negu šimtas įvairių cil. ar Communitv Chest, ar'
nuvargai, dėde, beskaityda- problemų ir duota informa- United Fund, ar Health and 

cija, kur kreiptis pagalbos Welfare Council, ar United
Mano sesuo Alfonė irgi gauti, ir pačio

I Sekamų metų sausio 15 
! d. mudu su žmona švęsim

Welfare Council, ar United 
xiblemos Community Services. Nėra 

'atžvilgiu. Sekantys pavadi- vieno pavadinimo, naudoja- 
|nimai (tai tik maža jų da-jmo visur, bet anksčiau su
lis) nurodo įvairumo dydį .minėti vardai yra plačiai 
ne tik problemos atžvilgiu,

Valstybė leidžia statvtis j dvidešimties metų vedybinę ir siūlomas pagalbas bei 
........................   ' sukaktį. Ta proga pas mus viešas ir nrivačias agentu-namus ir dar duoda pašai-’,

.V . .. . v. v. . SllIXClIXVI. 1C
pos issimokėjimui dešimčiai ^us ^a]įus 
metų. Be to, pati valstvbė < 
stato labai gražius didelius paį jy’seserys^ Taigi prašau žius, alkoholizmas, artritas,
namus ir juos duoda, kas1 tave cjecle, atvažiuoti su aklumas, vaikų prieglauda,
turi bloga butą, veltui. Sta- ’ dėdiene padėti atšvęsti šią sveikstančiu priežiūra, die-
x tt t- . nos ėdikių Priežiūra, kur- labdaros

kuriame bus
svečių, jų tarpe mama, bro-

ras New Yorke ir daugumo
je kitu miestų: senas am-

namus ir juos duoda, kas1

teru Klubo korespondentė
Ns;

naudojami. Paieškokit jų 
savo telefono knygoje. Jei
gu iūs nerandate tokio pa
vadinimo, pasiklauskit vie
šoj bibliotekoj ar laikrašty- . 17 . . v. . . . i . m iiozas.ie. kuriame sį straipsnj skai
tote. Gal jie erulės jums pa- 
sakvti centrinės jūsų miesto

būta nemažai.
dos, didžiumai patiko—du- 
apyilgiai iš Lietuvos dabar
tinio gyvenimo ir, priedui, 
neilgas amerikon iškas — 
prez. J. Kenedžio gyvenimo 
pabaiga, jo įnirtis ir laido
tuvės.

Nakvynę turėjome gerą 
pas mano giminaičius An
na ir Maikį Žemgulius. Jie 
gyvena kiek toliau nuo lie
tuviškų klubų ir kiek iš- 
miesto, rezidencinėj vieto
vėj. Maikis, tiesa, neprita
ria pažangiečiams, bet at
vyko pasižiūrėti mūsiškių 
filmų, ir nenupeikė. Mai
kis priklauso kitam—tauti
ninkų—klubui ir mums pa
tarė užeiti jų kluban pasi
matyti su jų klubo vedėju-1 
manadžeriumi, buvusiu 
bruklyniečiu V., seniau bu
vusiu Piliečių klubo mana- 
džeriummi Bruklyne. Tad 
būtinai ir užėjome.

Prie baro “šnapserių” ne- 
perdaug radome, bet pažįs
tamų radome ir, žinoma, 
tuoj užsifundinome. Bet 
vos spėjome pasisveikinti, 
greit prie J. Grybo “prisi
statė” pora ; nepažįstamų 
jaunuolių dr . vienas iš jų, 
žinoma, provokator i š k a i, 
liepia atsakyti į jo klausi
mą. Jis. giręli, “sudegino 
savo drafto kortą,” tad turi 

n jam atsakyti,, kas jo dabar 
1 laukia.

“N.” redaktoriai taipgi pra
keikė Vakarų Vokietijoje lei
džiamą žurnalą “Nemuno 
_____  . Kuo gi to žurnalo 
redaktorius jiems prasikalto?

Jis jiems prasikalto pana
šiai, kaip ir daktarai Čegins
kas ir Greimus. Girdi, mining 
žurnalo redaktorius Annies 
ieškąs “auksinio vidurio” Lie
tuvos klausimu, nepilnai su
tinkąs su fašistiniais “vaduo
tojais”, kai kada dedąs tikro
viškų žinių iš Lietuvos žmonių 
gyvenimo.

Tysliavienės “Vienybė” irgi 
prakeikta už tokius pat “pra
sižengimus”. Atrodo, tokių 
“prasižengėlių” atsiranda vis 
daugiau ir daugiau.

Mūsų spaudos vajus eina 
normaliai. Senieji “Laisvės” 

.skaitytojai atsinaujina prenu
meratas ir priedu prideda p© 
keletą dolerių Į finansinį fon- 

| dą. Nemažai gauname naujų 
i Lietuvoje skaitytojų, kuriems 
amerikiečiai užrašo. Bet per- 
mažai gauname naujų skaity
toj ų Jungtinėse Valstijose.^

Spaudos vajų privalome pra
vesti iki pat galo sėkmingai. 
Bandykime gauti Amerikoje 
gyvenančių naujų skaitytojų. 
Tuomet galėsime skaityti vajų 
sėkmingai pravestu.

Svarbu visiems pataikauti 
įvairiose lietuvių kolonijose 
veikiantiems vajininkams. Ko
lektyviai veikdami daugiau 
laimėsime.

■ "i i H f

Dar apie buvusį
“Laisvės” koncertą
Apie “Laisvės” koncertą, 

įvykusį lapkričio 14 d., jau 
buvo rašyta net keleto žmo- j Grybas jam trumpai ir 
nių, bet nebuvo paminėta §ajtai atsakė, kad tai ne jo 
vienas svarbus programos r€dkaias atsakinėti j tokius

tš SPYGLIŲ GAUNAMAS 
PAŠARAS

Iš Tauragės miškų ūkio 
kirtaviečių rieda mašinos 
su eglių spygliais į Batakių 
spygliu miltu gamyklą. Per 
pusmetį kolūkiams ir tary
biniams ūkiams čia paga
minta 160 tonų vertingo pa
šaro.

Netoli Rietavo miškinin
kai baigia statyti naują ga
myklą, kuri kasmet gamins 
400 tonų spyglių miltų.

c 
klausimus, jis čia užėjo tik 
kai ką susitikti' ir Užsifun- 
dvti. Bet to lietuviško di
puko negalėjo “atsikratyti” 
iki išėjome iš klubo; dargi 
J. G. “lydėjo” iki automo
bilio ir siūlėsi “palydėti” 
iki vieškelio...

Parvažiavę pas M. ir A. 
Žemgulius, vakarieniaujant 
diskusuojame - apkalb ame 
toki nelemtą susitikimą jų 
gražiame - dideliame klube, 
kurį, aišku, sutvėrė ir išbū
davo jo senieji mūsų lietu
viai ir, žinoma, neapsiėjo ir 
be mūs — laisviečių — pa
galbos. O dabar ... da- 

įbar rizikinga i tokį klubą 
užeiti, kad heliktumei kam 
nors nelaimės auka. Gerai 
dar, kad ne į visus Ameri
kos lietuvių klubus įsileido 
dipukus, o jie seniesiems 
ateiviams nežada gero.

Pas waterburiečius ėjosi 
viskas daug sklandžiau, ma
loniau. J. Grybas parodė 
tris filmus, paskutinį spal
votą, man gražiausią iš vi
sų, kurio dar nebuvau ma
tęs. Publikos-žiūrovų pilnu
tėlė klubo “Ventos” viduri
nė sale. Valio waterburie- 
čiams!

O man dar buvo proga 
pasis v e č i u o t i pas gerus 
draugas ir veik “parapijo
nus (mano žmonos) Joną 
ir Marytę Ulozus. O lap
kričio 28 dieną pas Ulozus 
buvo suruošta surprizo pa
re Juozui ir Juozienei Vai- 
toniams. Ten buvau su jais 
dvasioje. J. S. L.

Turiu galvoje 
Niujorko Aido choro pro
gramoje dalvvavusią prane
šėja Helen Feiferienę, kuri

tomos didelės su visais pa- L ‘ ‘ Č
togumais mokyklos, kur gerti’ šampano tostą.

i™ gerjausi0 jums iįnki daktaro greitos pagalbos te yra Tarptautinis Institu-
r i__ nata_ .|.as, Įaj fjar vjenas šaltinis,

teisinė pagalba, kur iūs galite gauti reikia-1 
------ •/> •• • •• L* A JI A V VA I-/VA/A

mą mformacna.^ Žinojimas, vj]nįaus Filharmonijos sa- 
kur kreiptis, dažnai yra pu-j-je vykstančiuose koncer-

mums brangią šventę ir iš- organizacijos pa- Dac]arg įvadus į kai kurias

vaikai gali mokvtis be mo-: 
kesčio už mokslą. O var- 
gingesniems duoda veltui 
knygas, apsirengimą ir pie-! 
tus. Neprilyginti to. kas. 
buvo anksčiau. Beveik vi-

tumas ir sunkus girdėjimas, vadinimą. Jeigu jūsų mies- jainas

tarnyba, imigracii
ralizacija, 1
motinystės priežiūra, proti-

Brooklynietis M. Simana-inė sveikata, ligonių prie-

Antanas ir Verute
Pranešimai-ivadai buvo 

tikrai kultūriškai paruošti 
ir atlikti — panašiai kaip

IO I . , . v, y, v,... -------------------- .11V O V

....... . ........ ............ . ,i- vičius gavo laišką nuo savo žiūra, iškritimas iš mokyk- 
sur kaimuose yra išvedžiota I seserdukros Verutės Virvi- los, socialinė apsauga, kal

bos trūkumai, apsaugojimas 
nuo nusižudymo, laikina 
prieglauda, nuomininko pa
galba, keliautojai, tuberku
liozė.

Beveik kiekvienas asmuo 
laikas nuo laiko turėjo šią 
ar kita šios rūšies problemą 
ir savęs klausė: “Kur kreip
tis pagalbos?” Siūlomi pa
tarnavimai yra ne vien tik 
neturtingiems ar visai be
turčiams, 
turinčiam 
būvio problemą 
nas miestelis ar miestas tu
ri daug agentūrų, kaip New 
Yorkas, ar išleista knygelę, 
kaip kad ši, bet kiekvienas 
Amerikos miestas turi daug 
ką pasiūlyti šitokiems atve
jams ir paprastai turi cent
rinę vietovę, į kurią žmo
nės gali kreiptis gauti in
formacija. kur eiti gauti 
informacija, kur eiti reikia
mos pagalbos.

Gal jūs neturite daktaro, 
o jo jums skubiai reikia. 
Gal jūsų šeimininkas jums 
liepia išsikraustyti ir jūs 
nežinote, ar jis turi teisę 
jus iškraustyti. Gal jūs tu-

užgeso žiburinės1 čienės, iš Molėtų miesto. 
Laiškas įdomus. Praleisda- 

čia

elektra, 
lempos.

Keliai veik visur asfal-! mi asmeninius dalykus, 
tuoti. Eina keleivinės ma-1 paduodame jo turinį: 
šinos į visus Lietuvos kam- Brangus dėde! 
pelius, atvažiuoja ir į Re-; .Mes visi sveiki irn į ivc-; ...Mes visi sveiki ir gy- 
ketiją, Liubavą, kur anks-' vename gerai, kad geriau ir 
čiau apie tai niekas nesap- i būti negali. Dabar Lietuvo- 
navo. Dabar arkliais ma-1 įe ne taip, kaip kad seniau 
žai kas važinėja, nes turi xmonės vargdavo: sekma-
prisipirkę automobilių, mo- 
mociklų.

Pereinant per krautuves 
matai pilna ir batų, ir ap
sirengimo, tik reikia pinigo, 
o visko gali nusipirkti. 
Per atostogas buvau Re
ketijoje ir aplankiau sa
vo pažįstamas. Kraipavi- 
čius Šimas jau miręs prieš 
kelis metus. O jo vaikai 
vieni Lenkijoj, o vienas gy
vena Reketijoj, turi savo 
motociklą, gražų namą, te
levizorių ir dirba su trak
toriumi, uždirba 100 rublių 
per mėnesį. Kraipavičiaus 
žmona jau antra, dar gyve
na. Pirmąją žmoną užmušė 
granata per karą. Iš jų šei
mos per pirmąjį karą žuvo 
du sūnūs ir per antrąjį ka
rą irgi žuvo du sūnūs. Tai-

dieniais eidavo į bažnyčią ir 
klūpėdavo po kelias valan
das. Dabar, mes vietoje baž
nyčios einame į teatrą kino 
pamatyti. Įdomu, nueini, 
pasižiūri veikalų, linksmai 
praeina valandos. O vasa
ros laiku būna festivalių. 
Ir šiemet, birželio 27 dieną, 
buvo Molėtuose, prie upės, 
pušynėlyje, vieta labai gra
ži. Iš visur suvažiavo, buvo 
gražių dainų, tikrai labai 
daug buvo žmonių.

Dėde, nusistebėtum pa
matęs dabartiniu laiku Mo
lėtus. Kiek naujų pastatų! 
Pastatė naują paštui ketu
rių aukštų namą, universa
linę parduotuvę — penkių 
aukštų. Yra labai gražių 
aukštų namų. Už miesto 
yra pastatytas vandentiekis,

bet_ kiekvienam,
>s ar ger- 
e kiekvie-

sė kovos gauti reikalingai 
pagalbai.

ACNS

Už VYRA PRITEISĖ 
$740,000

New Yorkas. — Queens 
aukštesniame teisme teisę- 
i a s N. M. Pette priteisė, 
kad Mary Kellev ir jos sū
nus sumokėtu Katrei Ca- 
possella $740,000. Mat, Kel
ley su savo autom o b i 1 i u 
įvažiavo į Capossellu gyve
namąjį narna. Salvatore 
Capossella. 5 3 metų am
žiaus, nusigando, gavo šir
dies smūgį ir numirė.

Priteisti priteisė, bet ar 
bus iš ko tą sumą iškolek- 
tuoti?

New Yorkas. — Naujai 
išrinktas New Yorko ma
joras John Lindsay nusi
muša algą nuo $50,000 iki 
$45,000. Mat, miesto fi
nansai yra blogame stovyje.

____ L

Auburn, N. Y. — Sulau
kęs 85 metų amžiaus mirė 
John Taber, per 40 metų 
buvęs JAV Kongreso nariu.

tuose. Visa tai praturtino 
programą.

Washingtonas. — R. Nik- 
sanas sako, kad 1968 me
tais JAV prezidentiniuose 
rinkimuose svarbi a u s i a s 
klausimas bus, tai JAV ka
ras Vietname.

; AUKOS
Į “Laisvės” koncerte, įvy- 
1 kasiame lapkr. 14 d., per S.
Večki aukojo A. ir D. Velič
kai $2.

Per N. Ventienę ir I. Mi- 
zarienę — Magdė Čiuber- 
kienė $5.00 vietoj $1.00. Ir 
nuo Geo. Stasiukaitis turė
jo būti $15.00, vieton $10.

Dėkojame už aukas ir at
siprašome už klaidas.

Reng. Kom.

New Yorkas. — Lapkri
čio 22 dieną gražiai palijo.

REAL ESTATE
PARDAVIMAI

Ozone Park, N. Y. Parsiduoda na
mas, 6A> kambarių, didelė pastogė 
(attic). Karšto vandens šiluma. Aj- 
ti Liberty Avė. Kaina prieinąs. 
Galite ateiti 8—11 v. ryto, ir po 6 
vai. vakaro. 106-14 96th Street.

(94-95)

NARKOZĖ TELEFONU
Sidnėjaus miesto vaikų 

ligoninėje pacientams už
migdyti prieš operaciją pa
naudojamas telefonas. Dak
taras Hiuguesas, norėdamas 
sumažinti savo piliečių jau
dinimąsi, į anesteziologinį 
aparatą įmontavo telefono 
ragelį. Kai mažasis pacien
tas, jau gulėdamas ant ope
racinio stalo, paima ragelį, 
norėdamas p a s k ambinti 
mamai, iš mikrofono prade
da eiti dujos, ir ligonis už
miega.

HELP WANTED MALE
Experienced men’s tailor. Willing 

to locate in State College, Pa. Good 
pay, steady work and all benefits. 
For more information, write — A. 
Grigaitis, 77 Grove St., Wilkes-Barre, 
Pa. (95-96)

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, gruodžio 1 d., \7:30 v. va
kare, “Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avenue. Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, kadangi 
šis susirinkimas bus paskutinis šių 
metų, tai reikės išrinkti kuopos va
dybą 1966 metams. Pasisteng^'H 
gauti naujų narių.

Prot. Sekr.
(94-95)




