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KRISLAI
Ir geriausia, ir tinkamiausia 
Jei ju žodžiai pavirstų darbais 
Beprotybės istorija. . .

Maskvoje protestavo 250,000 
prieš JAV karą Vietname

Vietnamiečiai tikisi 
karą laimėti

Karas Vietname ir nauji 
Jungtinių Valstijų planai

Ir jvėl jie juos laimina
Protas prieš burtus
Vargšai teologai!

— Rašo A. Bimba —

“Laisvės” metinė .prenume- i me, TSRS žinių ;
rata jūsų giminėms bei drau-jTASS sako, kad jose daly- konferencij o j e, 

ziAn«;.n,. r.mfiivA»n u.. jV0V0 vjr§ 250,000 žmonių. į tos konferencijos
Masin ė s demonstracijos ■ mus. Ženevoje buvo nutar

ta, kad jokia užsienio vals
tybė nesiųstų savo militari
nių jėgų į Vietnamą.

Maskvoje demonstrantai 
nešiojo plakatus su užra
šais: “Gėda Amerikai už 
karą Vietname... JAV agre- i

ir gruodžio 8 dienos padavė
Šiaurės Vietnamo pulkinin- f - -- *vi • • •» • ♦ j • 11 ii iy uč= I ko aiškinimą, kurio minti ka reiškia

gams čionai ar Lietuvoje, ku
rie jos dar neskaito, bus gra
žiausia ir vertingiausia jiems į 
švenčių dovana.

Kam centus ir dolerius mė 
tyti menkavertėms dovanė 
lems, kuomet galima juos su 
naudoti apšvietai?

O už laikraštį., už liaudišką 
pažangų laikrašti geresnio ap 
švietos šaltinio nėra.

Prašau ir raginu visus “Lais
vės” skaitytojus apie tai pa- )<af| Anglija 
galvoti.

Gerai už taiką pasisakė pro
testantiškų sekt ų bažnyčių ' 
•Macionalinė Taryba. Ji atsto-i 
velijanti 40 milijonų tikinčių-i 
jų tiktai šioje šalyje. , .

Troškimu taikos baigėsi Ro-{ Saigonas. — Į Nhatrango 
moję ir katalikų bažnyčios vi-, sriti jau atvyko pirmoji da- 
suotinis suvažiavimas. ■ lis Jungtinių Valstijų “Spe-

Maskva. — Gruodžio 8 į Jungtines Valstijas ištrauk- 
dieną čionai įvyko masinės • ti militarines jėgas iš Viet- 

į demonstracijos prieš Jung- namo. Tarybų Sąjunga ir 
į tiniv Valstijų karą Vietna- Anglija buvo įgaliotos Žene- 

agentūra voje 1954 metais, valstybių 
, prižiūrėti 

nutari-

į už karo baigimą įvyko Le- 
iningrade, Karckove, Alma- 
Atoje, Tiflise, Odesoje, Eri- 
vaniuje ir daugybėje kitų

i TSRS didmiesčių.
Tarybų Sąjungos vyriau-

į sybė įteikė notą Anglijos 
• ambasadoriui reikalaujant, 

reikalautu

Hanojus. — Anglų rašy
tojas ir “The Evening Stan
dard of London” korespon
dentas James Cameron lan
kosi Šiaurės Vietname. Jis

I kalbėjosi s u vyriausybės 
žmonėmis, karininkais ir 
kareiviais, paprastais dar
bininkais ir žemdirbiais.

Jis patyrė, kad vietna
miečiai pilnai pasitiki karą

tinės Valstijos turės pasi- ko Plaime, Dobac, 
traukti iš Pietų Vietnamo.

“The New York Times” iš

McNamara daro dideliu 
klaidų. Praeityje jis tikėjo
si Pietų Vietname laimėti 
karą tik su “patarėjais”. 
Dabar prieš liaudiečius ka
riauja 200,000 amerikiečių 
ir 500,000 Pietų Vietnamo 
armijos vyrų. Gi liaudiečiai 
vis didesnius plotus užka
riauja. Nuo paprastų parti
zanų kovų jie perėjo prie plačiai bombardavo vieške- 

laimėti, kad galų gale Jung- fronto kautynių, kokios įvy- litis, geležinkelius ir tiltus.

Washingtonas. — Prezi
dento Johnsono pasitarime 
Vietnamo reikalais prieita 
išvados, kad nepakaks ten 
ir 400,000 JAV militarinių 
vyrų karo laimėjimui.

Tuo pat kartu padidinta 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimai. Gruodžio 9 dieną 
150 JAV bombonešių labai

1954 metais Ženevoje susi
tarė Vietnamo reikalais, 
kad jos veiktų karo baigi
mui.

Hanojus. — šiaurės Viet
namą vyriausybė per radi
ją pareiškė, kad Jungtinėse 
Valstijose iškraipo S. Viet
namo poziciją karo užbaigi
mui. Šiaurės Vietnamas jau 
kelis kartus savo poziciją 
aiškiai išdėstė.

soriai šalin iš Vietnamo” 
panašius.

JAV Speciales Jėgos 
, atvyko j Vietnamą

V111I0 O W T | llo VIJ LA Į V Vz

Tai džiugina kiekvieną tai- ciales penktosios jėgų gru-
kos mylėtoją, kiekvieną karo 
priešą.

Bet ar tie žodžiai ir troški
mai bus greitoje ateityje pa
grįsti praktiškomis pastango. ’ 
mis taiką išgelbėti ir išlaikyti? Į

Čia jau kitas klausimas. !

pės”. Atvyko 400, o netru
kus pribus ir kiti batalionai.

Šios JAV jėgos yra lavin
tos veikti raistuose, kalnuo

čia jau kitas klausimas. !se n miškuose. Veikia po 1 
Kalbėkite, kaip norite, bet i žmonių grupės, aprūpintos 

jeigu rytoj visi mūsų Ameri-1 tam tikrais ginklais ir įren-
kos katalikų bažnyčios kuni
gai ir visi protestantu bažny
čios dvasininkai sušuktų vienu 
balsu: “Nė vieno dolerio, nė 
vieno žmogaus Vietnamo ka
rui!,” — ten kraujo liejima
sis tuojau liautųsi.

Bet argi jie tai padarys? 
Stebuklais netikime.

^Ar žinote, kad mūsų vyriau-į 
sybė. ryšium su karu Vietna-j 
me, kartoja didžiausios bepro
tybės labai labai seną istori
ją ?

Mūsų prezidentas Johnsonas I 
pamėgdžioja Jurgį III-jį, ku-J 
ris valdė Angliją prieš 19 0 
metų.

Buvo šitaip: Prieš Angli
jos viešpatavimą sukilo Ame
rikos kolonijos. Amerikiečiai 
kreipėsi į Prancūziją ir gavo 
iš jos šiokios tokios paramos.

Pačioje Anglijoje, net jos 
parlamente, pakilo blaivesni 
balsai už tai, kad reikia tar
tis ir susitarti su amerikie
čiais karo baigimui. Bet silp
naprotis karalius Jurgis apie 
tai nė kalbėti nenorėjo, 
sakė: Mes tarsimės tiktai su 
Prancūzija. Amerikiečių re
voliucinis karas yra prancūzų 
padaras. Priversime prancū

zus ištraukti iš amerikiečių 
paramą, ir viskas pasibaigs.

Bet, kaip žinia, iš tos be
protiškos Jurgio politikos nie
kas neišėjo. Paskui anglai tu
rėjo tartis su amerikiečiais ir 
jiems pripažinti nepriklauso
mybę.

gimaįs.

STUDENTAI RENKA 
AUKAS VIETNAMUI

Ithaca, N. Y. —Iš Cornell 
universiteto studentai ren
ka aukas paramai Pietų 
Vietnamo liaudiečių (“Viet- 
congo”). Jie sako, kad vie
natinė išeitis, tai liaudiečių 
laimėjimas ir sudarymas 
liaudies vyriausybės.

Sako: JAV paneigė 
Jungtines Tautas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblė
joje socialistinių valstybių 
atstovai kritikavo Jungti
nes valstijas už intervenci
ją Vietname.

Lenkijos atstovas B. Le- 
wandovskis sakė, kad JAV 
paniekino Jungtinių Tautų 
įstatymus, nes jos puola 
Vietnamo žmones.

Jungtines Valstijas kriti
kavo Tarybų Sąjungos, Bal
tarusijos ir eilė kitų atsto
vu, v

Maskva. — TSRS ir Suo
mija pasirašė prekybos su
tartį.

“GYVENKIM TAIKOJE” 
KARTOJO POPIEŽIUS
Roma, — Gruodžio 8 die

ną masinėmis apeigo m i s 
prie Šv. Petro bazilikos bai
gėsi Pasaulinis katalikų su
važiavimas. Popiežius Povi
las VI laimindamas kardi
nolus ir visus dalyvius nuo
latos kartojo “Ite in pace”* 
(gyvenkime taikoje).

; perdavė James Cameron.
Pulkininkas sakė, kad da-1 

bar Pietų Vietnamo Tauti-i 
nis Liaudies Frontas turi J 
apie 180,000 kovotojų. Jis 
sako, kad juos negalėtų nu
galėti ir milijonas JAV mi
litarinių žmonių.

Dalykas yra tame, kad < 
vietnamiečiai kariauja 
mie, už savo šalį, už 
šeimas, už teisę patiems sa
vo reikalus tvarkyti, sakė 
pulkininkas. Kas kita yra 
su JAV kariais. “Sunku 
jiems mirti tik todėl, kad 
jiems sako, jog jie kariauja 
prieš komunistus”, — sakė 
pulkininkas. Kariauja at
vežti beveik 10,000 mylių 
nuo jų namų, tėvų, brolių ir 
seserų.

Pulkininkas sakė, k a d 
JAV Gynybos sekretorius

na
šavo

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — JAV milita- Santo Domingo. — Domi- 

rinė komanda įrengė Pietų nikos respublikoje vis dau- 
Vietname prietaisus šaudy- giau pritarimo gauna buvęs 

į lėk- prezidentas Juan Bosch, ku- 
Pietųjrį imperialistai kaltina už 
lėktu-

ti raketomis “Hawk” 
tuvus. Kaip žinia, 

Jis i Vietnamo liaudiečiai 
vu neturi, v

Maskva. —1966 m. sausio 
4 dieną, Taškente, susitiks 
Pakistano prezidentas 
Ayub Khanas su Indijos 
premjeru Šas t r i u tartis 
Kašmira reikalais.

Egipto valdžia

plantacijose ir kitur.
Pulkininkas turi 

supranta 
technikos rolę, bet žino ir 

[ ūpas žmogauą, 
i kuris stovi prieš mirties 
! veidą.
j Jis sako, jeigu JAV dar 
daugiau atveš militarinių 
jėgų į Vietnamą, o tas ga
limas daiktas, tai daugiau 
bus ir liaudiečių jėgų. Jeigu

gumos Bombonešių komandieriai 
sako, kad keliai buvo suga
dinti 117-koje vietų.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė kreipėsi į 12-kos 
valstybių valdžias, kurios

dideli 
karo

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai apsupo 500 
valdžios kareivių Tam Ky 
Ky srityje ir beveik visus 
sunaikino.

■ Vietnamo liaudiečiai susi
lauks liuosanorių pulkų iš 
Burmos. Indijos, Indonezi
jos ir kitų Azijos šalių, nes 
visur auga žmonių nusista
tymas prieš JAV už sulau
žymą Ženevos 1954 metų 
valstybių sutarties Vietna
mo reikalais. Pulkininkas 
asmeniniai apgailės tavo, 
kad iš abiejų pusių žus 
daug žmonių, jeigu JAV 
nesutiks baigti karą ir tai
kos keliu sureguliuoti Viet
namo reikalų.

Kosyginas patyręs 
bolševikas

Maskva. —Dabartinis Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Aleksejus Kosyginas yra 62 
metų amžiaus. Jis gali būti 
priskaitomas ir prie jaunes- 

sulaukė 70 metų amžiaus, j nės kartos vadų ir prie se- 
Sakė, kad prieš trejis metus ■ nosios bolševikų gvardijos, 
turėjo sunkią operaciją ir j Kosyginas, būdamas tik 
dabar jaučiasi, kad jam per- 15 metų amžiaus, liuosano- 
sunku eiti tokias svarbias 
pareigas.

A. Mikojanas išėjo 
į pensininkus

Maskva. — Aukščiausio 
sios Tarybos suvažiavime 
Anastazas Mikojanas pasi
traukė iš Tarybų Sąjungos 
prezidento vietos. Jis jau

rįai stojo į Raudonosios ar
mijos gretas ir kovojo prieš 

Į TSRS prezidento vietą kontrrevoliuciją ir užsienio 
išrinktas Nikalojus V. Pod-: intervenciją.

amžiaus, | Karui pasibaigus jis bai- 
par- gė tekstilės inžinier i a u s 

mokslą.

gornas, 62 metų 
energingas Komunistų 
tijos veikėjas.

Atominių ginklų plėtimas 
gali palaidoit taiką

sios Tarybos deputatų suva
žiavime TSRS Užsienio mi
nistras Gromyko pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos turi 
pasirinkti realistinį kelią ir 
susilaikyti nuo atominių 
ginklų plėtimo. Tarybų Są
junga griežtai tos pozicijos 
laikosi, gi JAV jau suteikė 
Vakarų Vokietijos bombo
nešiams atomines bombas ir 

: ruošiasi dar prie didesnio
San Francisco. — AFL-j Vakarų Vokietijos militari- 

CIO viršininkai nutarė uni- nių jėgų apginklavimo ato- 
jų prezidentui George Mea
ny pakelti metinę algą nuo 
$45,000 iki $70,000. (

simpatiją komunistams.

SAKO TSRS RAKETOS 
VEIKIA VIETNAME

Saigonas. — JAV milita-

PASITRAUKS Iš
PATARĖJO

Washingtonas.. — Balta
sis Namas praneša, kad ristai tvirtina, kad Šiaurės 
pradžioje 1966 metų pasi-i Vietname yra Tarybų Su
trauks prezidento patarėjas jungos gamybos raketų šau- 
McGeorge Bundy. Sako, dymui į lėktuvus. Jie sako, - ... « W • t • t • 1 • _Maskva. — Aukščiausio-.pačios sienų paneigimą ir kad jis bus Fordo fondac- kad jos nukirto jau devynis| į_J C-V A O UlVlllA A A X A i X I uy X X

atitinkamai atsakytų į ag
resiją”.

JAV gamins naujus 
bombonešius

JAV bombonešius.ijos prezidentu.
Bundy daug yra atsako-i Tos raketos gali siekti 

mingas už JAV karą Viet- lėktuvus 65,000 pėdų aukš- 
name. tyje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bona. — Vakarų Vokieti

ja sumažins a t lyginimus 
nuo nacių nukentėjusiems. 
Daugiausiai atlyginimų ga-

Lygiai taip dabar kalba mū
sų prezidentas Johnsonas. Nė 
kalbėti nenori apie tarimąsi 
su Pietų Vietnamo Išsilaisvini
mo Fronto Judėjimu, su liau- 
diečiais. Girdi, jų karas yra 
Šiaurės Vietnamo dalykas. 
Mes tarsimės tiktai su šiaurės 
Vietnamo vyriausybe. Mes 
bombardavimu ir naikinimu š. 
Vietnamą priversime likviduo
ti Pietų Vietnamo liaudies su
kilimą !

Kaip keista, kaip baisu ! 
JrAskutinių 190 metų istorija 
nieko nepamokė mūsų šių die
nų valdovų.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Kairas.
teisia 25 žmones, jų tarpe 6 
karininkus ir 11 komunistų, 
kurie kaltinami už ruošimą 
sukilimo prieš Nasserio val
džią.

Charlotte, N. C. — Virš 
2,500 negrų ir baltųjų de
monstravo protestuoda m i 
prieš išbombavimą negro 
gyvenamojo namo.

Tokio. — Japonijos laivų 
statyklų savininkai darosi 
didžiausius pelnus, nes jie 
stato labai daug naujų laivų 
kitoms šalims.

miniais ginklais.
Gromyko sakė, jeigu JAV 

nuo to nesusilaikys, tai bus 
palaidota bent kokia viltis 

Buenos Aires. —Argenti- antikariniams susitarimaihs 
nos valdžia numažino šalies jr pastojimui kelio atominių 
pinigų vertę. Dabar vienas ginklų lenktynėms.
JAV doleris yra vertas 190 j 
pesų. Kas dėl Vakarų Vokieti- 

| jos, tai Gromyko sakė, kad 
Roma. - Gruodžio 7 die- "e vien. Tarybų Sąjunga, 

ną Italijos karininkai, Sar- bet lr kitos valstybės žino, 
-- ** .................. e jog jų siūlymai nekariavimo

susitarimų nieko nereiškia, 
nes jie juos sulaužo.

Gromyko taipgi į s pėjo 
Vakarų Vokietijos revan- 
šistus pareikšdamas: “Jei
gu Vakarų Vokietija pa
neigtų Rytų Vokietijos, 
Lenkijos, Čekoslovak i j o s 
arba bile socialistinės vals
tybės sienas, tai Tarybų Są-

dinijos saloje, iššovė 
Prancūzijos gamybos rake
tą 100 mylių į erdvę.

Karačis. — Pakistano vy
riausybė paprašė kelis JAV 
karo laivyno karininkus 
tuojau išvažiuoti.

Karačis. — Kinija pasta
tys Pakistanui didelį indus
trinį fabriką.

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara pranešė, kad pirm 
1971 metų Jungtinės Valsti
jos apie 1,200 bombonešių,
jų tarpe “B-58”, gabenimui vo žydų tautos žmonės, 
atominių bombų, panaikins.

Pentagono militaris t a i 
priėjo išvados, kad šie bom
bonešiai jau nėra pakanka
mai greiti, yra pagaminta 
ir išbandyta naujų, kurie 
daug aukščiau ir greičiau 
skrenda. Todėl laipsniškai 
senos rūšies bombonešius
naikins, o jų vieton gamins I zmoniU- 
naujus. Vieno “B-58” bom-l __ 7TZ “ 
bonešio pagaminimui išleis-i Yvneyai^l ^a^en’ ^avs.s* 
davo $26,700,000. I Sulaukęs 80 metų amžiaus

--------- -------- -— ..mirė vyskupas Lewis B.
'Whittemore.

Maskva. — “Izvestijos” 
išspausdino paveikslus JAV 
astronautų, kurie skraido 
erdvių laive “Gemini-7”.

Salt Lake City, Utah.— 
Netoli nuo čia lėktuvas at
simušė į kalną ir žuvų 13

Washingtonas. — Karui 
besiplečiant Vietname vis 
daugiau yra giun č i a m a 
Jungtinių Valstijų armijos 
į Pietų Vietnamą, o kartu ir 
daugiau jaunuolių šaukia
ma į militarinę tarnybą.

Sausio mėnesį bus šaukia
ma į armiją 38,280 jaunuo
lių. Per pusmetį jų bus pa
šaukta 140,000.

7,000 “LAISVANORIŲ”
I VIETNAMĄ

Bona. — Nuo liepos mė
nesio jau virš 7,000 Jungti
nių Valstijų kareivių, jų 
tarpe 400 karininkų, “liuo- 
sanoriais” išvyko karui į 
Pietų Vietnamą.

Jie tarnavo JAV Septin
toje armijoje, kuri stovi 

junga tą skaitytų, kaip jos Vakarų Vokietijoje.

Saigonas. —Pietų Vietna
mo liaudiečiai apsupo 
džios du batalionus ir 
veik visai sunaikino, 
įvyko tik 40 mylių nuo 
gono.

val- 
be- 

Tas 
Sai-

Belgradas. — Jugoslavija 
perka Jungtinėse Valstijo
se 700,000 tonų kviečiu už 
$46,000,000.

Tokio. — Sulaukęs 76 me
tų amžiaus mirė Japonijos 
socialistų vadas Jotaro Ka-X 
wakami.

New Delhi. — čionai lan
kėsi JAV senatorius Wayne 
Morse ir tarėsi su Indijos 
premjeru Šastriu.

Montevideo. — Urugva
jus įsileis 10,000 kinų 
Formozos salos. ?

nuo

val-Bagdadas. — Irako 
džia areštavo 50 komunistų 
veikėjų.
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AFL-CIO unijų suvažiavimas
KAI ŠITIE ŽODŽIAI rašomi, San Franciske, Kali

fornijoje, prasideda Amerikos Darbo Federacijos—Con
gress of Industrial Organizations unijų dvimetinis suva
žiavimas. Be kitko, reikšmingas jis bus ir tuo, kad šie
met sukako dešimt metų, kai AFL susivienijo su CIO.

Nežiūrint visokių skeptikų pranašysčių, kad vienybė 
ilgai nesitęs, ji tęsėsi iki šių dienų, ir tai jau reikia skai
tyti nemažu laimėjimu. Tiesa, tarp amatinių ir industri
nių unijų kai kur dar vis įvyksta “trynimasis”, nesantai
ka, bet ji bus išgyvendinta, jei tik “viršūnės” norės ir 
sugebės tai padaryti.

Šiame AFL-CIO unijų suvažiavime yra sukviesta 
daug pfofsąjungų atstovų iš kitų šalių. Čia kalbės nema
ža amerikinių valdininkų: sakys (telefonu) kalbą ir pre
zidentas Johnsonas, kuris dar vis gydosi ir daugiausiai 
laiko praleidžia savo dvare Teksuose.

Ko mes iš šito suvažiavimo laukiame? Ko norėtume?
Be kitų pageidavimų, mes ir visi taikos mylėtojai no

rėtum, kad suvažiavimas griežtai ir atvirai pasisakytų 
už karo Vietname baigimą tuojau, dabar. Bet ar jis tai 
padarys? Ar suvažiavimas pateisins žmonijos viltis? La
bai abejojame!

— 0 —
JAU PRIEŠ KURĮ LAIKĄ buvo skelbta, kad šiame 

suvažiavime bus pradėta “čistka” pačioje AFL-CIO va
dovybėje. Bet “valymas” būsiąs ne dėl to, kad tas ar ki
tas Veikiančiosios tarybos narys yra politiškai “sugedęs” 
ar kaip kitaip nusižengęs profesinėms sąjungoms, jų 
principams. Ne! Bus, sakoma, išvalyti kai kurie asmenys 
dėl jų amžiaus—perseni. Nors užtenkamai senas ir Geor
ge Meany, apie 70 metų, bet abejojame, ar jis save “išsi
valys”. Jis, mat, skaitosi “nepavaduojamu”. Jis juk yra, 
anot tūlų, “tvirtovė prieš komunizmą”.: George Meany 
šiandien, jei įmanytų, komunizmą šaukšte vandens pa
skandintų.

Ką suvažiavimas nutars organizavimui neorganizuo
tų darbininkų, taip pat sunku pasakyti. O jis turėtų iš
dirbti planus, nustatyti tvirtas gaires, kaip įtraukti j 
profesines sąjungas milijonus darbininkų, ypatingai pie
tinėse valstijose. Bet šis klausimas yra susijęs su&ovauž 
negrų teises. Ar Meany norės pyktis su rasistais? Ar jis 
atvirai ir griežtai pasisakys už pilnas negrams teises vi
sose gyvenimo srityse? :

Matysime!

GANDRAS—TAUTINIS 
LIETUVIŲ PAUKŠTIS

Ligi šiol lietuvių tauta ne
turėjo savo tautinio paukš
čio, t. y,, niekas autoritetin
gas nepripažino, kad toks ir 
toks paukštis yra lietuvių 
tautinis paukštis. Bet štai 
dabar skaitome “Tėvynės 
Balse” (94 num.), -kad ir 
mūsų tautai jau yra parink
tas paukštis. Prašome pa
skaityti:

Daugelyje kraštų vyksta ne
įprasti rinkimai: koks viena
me ar kitame krašte paukštis 
yra mėgstam iausias, koks 
sparnuotis turi teisę pasiva
dinti nacionaliniu paukščiu. 
Rinkimų nugalėtojas tampa 
emblema, kuri papuošia spe
cialius literatūros viršelius, 
virsta pašto ženklais, priseka- 
mais ženkleliais.

Nacionalinio paukščio rin
kimai — tai kartu ir gamtos 
apsaugos idėjų propagavimas.

“Mūsų gamtos” žurnalo re
dakcija nusprendė išsiaiškinti, 
koks paukštis artimiausias lie
tuvio širdžiai, ir kreipėsi tuo 
reikalu į skaitytojus. Daugybė 
atsakymų išspausdinta žurna
le. > '

Ir štai Lietuvos Mokslų aka
demijos gamtos apsaugos ko
misija surengė specialų posė
dį, kuriame dalyvavo žinomi 
respublikos ornitologai, gamtos 
apsaugos darbuotojai. Daugu
mos “Mūsų gamtos” žurnalo 
skaitytojų nuomonei, kad toks 
paukštis yra gandras, pritarė 
profesoriai T. Ivanauskas, S. 
Jankauskas, K. Bieliukas ir 
kiti.

Taigi lietuvių tautinis paukš
tis—gandras. Jo emblema bus 
paskelbta arti m i a u s i u o s e 
“Mūsų gamtos” žurųalo 
meriuose.

Lauksime!

riu-

munistų partijos sūdarė sąly
gas glaudžiai revoliucinių jė
gų vienybei pasiekti.

Deja, toliau nurodo “Prav
da,” tarp Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos komunistinių par
tijų vienybė nebuvo pasiek
ta. Skaitome:

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija kartu su kitomis mark
sistinėmis - leninėmis partijo
mis, vadovaudamasi aukščiau
siais revoliucinio reikalo inte
resais, nesigaili pastangų, kad 
komunistiniame judėjime bū
tų įveikti atsiradę sunkumai. 
TSKP ir jos Centro Komite
tas darė ir daro visa, kas nuo 
jų priklauso, kad būtų nor
malizuoti TSRS ir Kinijos san
tykiai, dviejų mūsų partijų 
santykiai. Per pastaruosius 
metus TSKP CK ne kartą siū
lė Kinijos vadovybei padaryti 
bendrus pareiškimus svarbiau
siais konkrečiais klausimais, 
plėsti santykius valstybine li
nija, išspręsti daug ginčijamų 
problemų.

Demonstruodama savo gerą 
valią, siekimą teikti visas re
voliucines jėgas, mūsų parti
ja jau daugiau kaip metus ne
veda atviros polemikos. Ji da
ro tai ne todėl, kad neturėtų 
ko pasakyti. Išugdyta Lenino, 
T S K P per visą savo istori
ją ryžtingai kovojo ir kovoja 
prieš nacionalizmą, dogmatiz
mą ir revizionizmą, už komu
nistų susitelkimą principiniu 
revoliucinės marksizmo teori
jos pagrindu. Ji niekada ne- 
sitaikstydavo su jokiais opor
tunistais, kurie, užsidėdami 
įvairias kaukes, taip pat ir 
‘ ‘ ui trar e vo 1 i u cines, ” mėginda
vo išvesti komunistinį judėji
mą iš teisingo kelio, vadinasi, 
susilpninti jo kovą už darbi
ninkų klasės reikalą.

Vengdamas polemikos, 
TSKP CK vadovavosi aukš
čiausiais tarptautinio komu
nistinio judėjimo interesais, 
kovos prieš imperializmą inte
resais. Aktyvėjant imperia
listinėms jėgęms? nesutarimų 
paaštrėjimas komunistų greto
se, atviros polemikos kursty
mas parankus klasiniam prie
šui, jis tai panaudoja smū-

“PRAVDA” APIE
SANTYKIUS SU KINŲ 
KOMUNISTAIS

Šių metų lapkričio 28 d. 
Maskvos “Pravda” išspaus- 
dino ilgą vedamąjį (edito-1 nukVeiptiems‘^ricr“iI 
rialą) apie TSRS Komunis-Į sivadavimo judėjimą.
tų partijos santykius su Ki-į Deja, TSKP ir kitų marksis- 
nijos Komunistų partija, tinių-lenininių partijų siekimas

Apie JAV-TSRS santykius
NESENIAI MASKVOJE vienas “The New York 

Times” dienraščio redaktorių, James Reston, turėjo pasi
kalbėjimą su Tarybų Sąjungos premjeru Aleksejumi Ko
syginu. Pasikalbėjimas buvo ilgas ir įdomus, ir jis buvo 
išspausdintas ne tik “Timese”, o ir tarybinėje spaudoje.

Premjeras Kosyginas atvirai ir rūsčiai smerkė 
Jungtines Valstijas dėl vedamo karo Vietname. Kosygi
nas nurodė, kad kuo tolyn, tuo labiau JAV linksta į gink
lavimąsi, ir savo užpuolikiška-agresyve politika stumia 
žmoniją į pasaulinį karą. Tuo būdu, sakė Kosyginas, ge
rėjimo santykių tarp JAV ir TSRS tikėtis negalime.

Dėl to dabar JAV komercinė spauda, radijo ir tele
vizijos komentatoriai kaltina Tarybų Sąjungą už tai, ko
dėl ji “nori bloginti santykius su Amerika.” Bet juk 
kiekvienam turėtų būti aišku, kad ne Tarybų Sąjunga 
čia kalta. Juk karą prieš socialistinį Vietnamą veda ne 
ji, o Amerika. Tarybų Sąjungos politinis kursas visuomet 
.buvo ir tebėra nukreiptas už taikos pasaulyje išlaikymą.

Mūsų šalis, tęsdama nepaskelbtą karą Vietname, 
w stumia nuo savęs visas taikos trokštančias šalis ir tuo bū

du nuodija tarptautinę atmosferą kariniais nuodais.

“Ite in pace...”
BAIGĖSI ANTRASIS VATIKANO ekumenikalinis 

susirinkimas, tęsęsis trejus metus. Popiežius Povilas 
Vl-asis, uždarydamas istorinį bažnyčios susirinkimą, pa
sakė: “Ite in pace!..” (Literatūriškai išvertus, atrodo, 
būtų: “Eikite taikoje”. Bet gal tiksliau bus pasakyti: 
“Gyvenkite taikoje” arba “Būkite taikoje”).

Apie šio susirinkimo nuveiktus darbus pakalbėsime 
kada nors vėliau—gal mūsų bičiuliai Romoje parašys. O 
šiuo kartu tenka tik tiek pasakyti: Popiežiaus žodžius— 
“Ite in pace” turėtų įsidėmėti kiekvienas doras katalikas 
ir už tai kovoti.

Mes gerai žinome, kad daugelis vyskupų ir kardino
lų, daugelis kunigų ir kitokių katalikiškų ritierių kaip 
niekino taiką, taip ir niekins, kaip puoselėjo karo “įdė- 

>jas”, taip jas ir tebepuoselės, Dori žmonės-katalikai pri
valo prieš tokiuš sutvėrimus kovoti!

mų ypač pavojingas, kai kal
bama apie partijas, vadovau
jančias socialistinėms valsty
bėms. Socialistinė sistema — 
svarbiausias revoliucinių jėgų 
iškovojimas, jų pagrindinė at
rama kovoje prieš imperializ
mą. Ji yra svarbiausias veiks
nys, įgalinąs žmoniją tvirtai 
žengti socialistinės pažangos 
keliu. Pakirsti socialistinių ša
lių susitelkimą, aktyvėjant im
perialistinėms jėgoms, iš es
mės reiškia sąmoningai skatin
ti taikos, demokratijos ir so
cializmo priešus.

Aiškiai ir darniai už veiks
mų vienybę stojančių marksis- 
tinių-lenininių partijų pozici
jai dabar praktiškai priešpa
statomas politinio ir organiza
cinio atsiribojimo kursas, ko
munistinio judėjimo skaldymo 
kursas. Skelbiant šį kursą, 
kartu daromi įnirtingi pareiš
kimai prieš Tarybų Sąjungą 
blogiausių antikomunis tinęs 
propagandos pavyzdžių dva
sia.

Nereikia nei sakyti, kad 
Kinijos komunistų vadovų 
visokie tušti užpuldinėjimai 
ant Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos daro di
džiulę žalą komunistiniam 
judėjimui visame pasaulyje. 
Tuo džiaugiasi imperialis
tai, tuo džiaugiasi visokie 
liaudies priešai.

šių 1965 metų lapkričio 
19 d. sukako lygiai 50 metų 
nuo liaudies trubadūro (po- 
eto-ęlainiaus) Joe Hill (Jo
seph Hillstrom) nužudymo. 
Tad šiemet tą tragiškos 
mirties sukaktį daugel i s 
mini. Maskvoje taipgi buvo 
suruoštas iškilmingas minė
jimas.

Marksistinis istor i k a s 
Philip S. Foner šiais Joe 
Hill minėjimo metais para
šė knygą “The Case of Joe 
Hill” (Juozo Hillo byla). 
Šioje knygoje jis nurodo, 
kad klasių kovoje žuvęs 
kankinys niekad negali mir
ti. Joc _ ill nuveikti didžiu
liai darbai įrašyti klasių ko
vos istorijon ir niekad ne
bus pamiršti. Jo parašytos 
dainos, apvilktos liaudiška 
muzika ir dabar tebeskam
ba įvairiose liaudies eiseno
se, demonstracijose, pikietų

ir pats save gynė, kaip iš
manė.

Miršta, kaip sukilėlis
Prisaikin tieji teisėjai 

(j u ry), patys apsi krėtę 
prieš aidoblistus neapykan
tos isterija, surado Joe Hill 
kaltu. Nepaisant Amerikos 
darbo Federacijos, Jungti
nių Valstijų prezidento Wil- 
sono ir -daugelio pasaulinių 
visuomenininkų reikal a vi- 
mo Joe Hill bylą persvars
tyti, Utah valstijos guber
natorius Spry atmete ape
liacijas ir Joe Hill buvo 1J15 
metų lapkričio 19 d. sušau
dytas. - V

Prieš pat sušaudymą Joe 
Hill pasiuntė savo sankelei- 
vei Elizabetai Gurley Flynn 
telegramą, datuotą 1915 m. 
lapkričio 18 d., kurioje sa
ko, kad jau yra paruošta 
nauja daina su muzika, pa-

eilėse, masinėse darbo žmo- i švęsta taikos balandžiui.

užtikrint komunistų veiksmų 
vienybę nesusilaukė teigiamo- 
atgarsio iš KKP vadovų.

žinoma, veiksmų vienybės 
j niekam negalima primesti 

kairiuosius elementus sočia-1 prievarta. Tačiau kiekvienos 
listiniame - komunistiniame I partijos, kiekvienos socialisti- 
judėjime. “Pravda” rašo: i n^s šahes interesai objektyviai 
v u i sutampa, jų negalima pnespa-

Gerai žinoma, kaip nesu-I statyti bendriems komunistinio 
taikomai ir nuosekliai V. Le-’ judėjimo ir socialistinės san- 
ninas kovojo prieš dešinįjį j drangos interesams. Ir jeigu 
oportunizmą ir jo mėginimus ne žodžiais, o iš tikrųjų va- 
revizuoti revoliucinius kūrybi-1 dovaujamasi kovos už socializ
mo marksizmo principus, de- j mą interesais, tai negalima ne
maskuodavo jo pastangas pa-J pripažinti: kad ir kažin kokie 
sukti darbininkų judėjimą at-1 rimti nesutarimai skirtų atski- 
gal. šios kovos tikslas buvo i rus didžiosios —.Ltk-Z: 
sutelkti sveikas socialdemo
kratinio judėjimo jėgas, 
padėti masėms išsivaduoti iš 
oportunistinių iliuzijų ir pra
skinti kelią į jų vienybę prin
cipiniu mokslinio komunizmo 
pagrindu. \

Metais iki Spalio revoliuci
jos ir po jos Leninas atliko 
didžiulį teorinį darbą, norėda
mas parodyti, kokią didelę ža
lą darbininkų judėjimui daro 
kairysis oportunizmas ir sek
tantiškumas. Knyga “Vaikiška 
‘kairumo’ liga komunizme ir 
daug kitų Lenino veikalų pa
dėjo komunistų partijoms tei
singai nustatyti savo uždavi
nius, mokė broliškąsias parti
jas spręsti atsirandančius ne-j ro nesveiką aplinką jų darbe, 
sutarimus komunistinio partiš-1 Jis iš esmės apsunkina tautų 
Irnrnn u» nvnl afa vin ' Ižaivadavimn Irnuo L v n V rl n

Straipsnis eina toli į praei
tį, parodydamas, kaip Leni
nas kadaise kovojo prieš 
dešiniuosius, vėliau prieš

TAIKOS ŠALININKŲ 
ŽODIS DĖL KARO 
VIETNAME

Bulgarijos respublikos sos
tinėje, Sofijos mieste, įvyko 
Pasaulinės taikos tarybos 
prezidiumo posėdis, kuria
me buvo apsvarstyta tarp
tautinė padėtis. Lapkričio 
22 d. Prezidiumas priėmė 
kreipimąsi - atsišaukimą į 
visus kovotojus už taiką, 
laisvę ir teisingumą visame 
pasaulyje. Pasak TASSo:

Kreipimesi pabrėžiama, kad 
JAV vyriausybė, nepaisydama 
pasaulio visuomenės protestų, 
atkakliai plečia savo nepa
prastai pavojingas karines 
avantiūras Vietname.

PTT prezidiumas ragina mo-

didžiosios komunistinės 
i armijos būrius, atsisakymas 
* solidarių kovos prieš bendrą 
: priešą veiksmų silpnina jų po- 
! zicijas, sukelia klaidas, apsi- 
| rikimus ir gali rimtai pakenk- 
! ti mūsų bendram reikalui.

Politika ardyti veiksmų vie
nybę, kursas vis smarkiau už
sipulti marksistines - leninines 
partijas žalingas visam tarp
tautiniam komunistiniam ir iš- 

Į sivadavimo judėjimui, šis kur
sas neigiamai atsiliepia ir ka
pitalistinių šalių broli š k ų j ų 
partijų veiklai, joms kovojant 
sunkiomis sąlygomis prieš 
klasinį priešą. Jis daro didelę 
žalą tarptautinėms demokra
tinėms organizacijoms, suda-

kūmo ir proletarinio interna
cionalizmo dvasia.

Naujomis istorinėmis sąly
gomis komunistų ir darbininkų 
partijos taip pat atkakliai ir 
kantriai, sąžininškai dirba, 
stiprindamos visų pasaulio ko
munistų susitčlkimą. Puikus 
jo pavyzdys yra 1957 ir 1960 
metų Maskvos pasitarimai. 
Nuodugniai išanalizav u s i o s 
pakitimus, kurie įvyko pasau
lyje, iškėlusios visą eilę nau
jų idėjų, išvystančių marksis- 
tinę-leninistinę teoriją ir 'pra
turtinančių darbininkų judėji
mo strategiją ii’ taktiką, ko

išsivadavimo kovą, trukdo 
konsoliduotis visoms antiimpe- 
rialistinėms jėgoms. Ypač 
skaudžius smūgius šis skaldy- 
tojiškas kursas smogia to
kioms broliškosioms partijoms 
ir tautoms, kurios, kaip Viet
namo Darbo žmonių partija 
ir vietnamiečių tauta, yra' 
priešakyje ginkluotos kovos su 
imperialistiniais agresoriais li
nijoje ir todėl yra ypač reika
lingos susitelkusios socialisti
nės stovyklos ir /vieningo pa
saulinio komunistinio judėjimo 
paramos.

Toliau telegramoje rašo: 
“Goodbye Gurley dear. I 
have lived like a rebel and I 
shall die like a rebel” (Su
die, brangioji Gurley, aš gy
venau kaip sukilėlis, taip ir 
mirštu kaip sukilėlis). Taip, 
jis buvo sukilėlis prieš begė
dišką darbo žmonių išnau
dojimą. Jis neapkentė kapi
talistinės priespaudos ir Jos 
talkininkų, kurių tarpe bu
vo ir kunigija, visur ir vi
suomet palaikanti išnaudo
tojų pusę.

Kviečia kovoti už taiką
Klasių kovos kankinių 

gretos nuolat auga. Daug 
žymių kovotojų toje kovoje 
žuVo, bet jų atlikti darbai 
pasilieka;. mūsų tarpe. . Mes 
nuolat 'prisimename anglia- 

į kasius Molly Maguires, ne- 
Pa- pavaduojamus airius kovo- 

gerbdamas savo kovos tojus;
sandraugę Elizabeth Gur- marketo kankinius, 
ley Flynn, jis parašė jai dai
ną “Rebel Girl”.

nių sueigose. Jos palaiko 
kovingą darbo žmonėse 
dvasią, paakstina juos kovo
ti.

Joe Hill buvo nepaprastai 
gabus žmogus. Jeigu sava
mokslis galėjo tiek daug ko
vingų dainų parašyti ir jas 
savotiška kovinga muzika 
apvilkti, tiek daug į savo 
dainas satyros įdėti, tai tik 
galima stebėtis, kaip jis ga
lėjo tai padaryti. Tuo pačiu 
kartu jis buvo labai gabus 
organizatorius d arbininkų 
eilėse. Kiekviena darbo 
žmonių kovą jis sugabėdavo 
apdainuoti. Streikieriai ir 
šiandien tebedainuoja “Ca
sey Jones—-Union Scab”. 
Taipgi plačiai .dainuojama 
“The Preacher and the 
Slave,” kuri dabar žinoma 
kaip “Pie-in-the-Sky”.

bilizuoti dar platesnį taikos iri Teismas isterijos dvasioje 
laisvės jėgų judėjimą visame!
pasaulyje, kad iš JAV vyriau
sybės būtų pareikalauta nu- Lake City, Utah valstijoje

1914 metų sausio 10 d. St.
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traukti agresyvų karą Pietų |cįu masl<uoti plėšikai nušovė 
kariuomenę ir ginklus, suteik- klautuvininką 11 JO sūnų, 
ti Pietų Vietnamo liaudžiai Plėšikai nebuvo sugauti, bet 
teisę pačiai tvarkyti savo rei- Joe Hill buvo areštuotas ir 

nedelsiant nutraukti jam buvo primestas dviejų 
niokojantį karą prieš suvere- žmonįų nušovimas apiplėši-

Vietname, išvežti iš ten ka- 
kariuomenę ir ginklus, suteik-

kalus;

nią ir nepriklausomą šalį — 
Vietnamo Demokratinę Res- mo tikslu. Greit išvystyta
publiką; pripažinti Pietų Viet- isterijos atmosfera ne vien
namo Nacionalinį išsivadavimo 
frontą vieninteliu ir tikruoju 
14 milijonų Pietų' Vietnamo 
gyventojų atstovu.

Atsisakymas bendrų veiks-1 iš kritikos.

KRITIKUOJA
Vilniaus “Tiesos” bendra

darbis V. Miniotas daro to
kias pastabas laikraščio I

“Tarybinės Klaipėdos re
dakcijai :

Ne kartą “Tarybinė Klai
pėda” susilaukė priekaištų už 
įvairių anekdotų, už miesčio
niško skaitalo spausdinimą.

Iš tų pasakojimų sužinome, 
kad “Karaliaus Pilypo III 
žmona turėjo nepaprastai il
gą kaklą,” o karaliaus Liud
viko IX dukterys “turėjo ne
gražias kojas.”

“Tarybinės Klaipėdos laik
raščio redakcija perša skaity
tojams naujienas apie tai, kad 
Karolio III dvariškiai buvo 
kreivašoniai, ant kara liaus 
Liudviko XIV galvos buvo ant- 
auga ir kad Henriko II dukte
rys pūstomis rankovėmis mas
kavo “savo pečių luošnumą ir 
kaulėtumą.”

Įdomu, ką galvoja “Tarybi
nės Klaipėdos” laikraščio re
dakcija, brukdama skaityto
jams tokį skaitalą? Ir juo 
labiau tai kelia nusistebėjimą, 
kad nedaroma rimtos išvados

prieš Joe Hill, bet kartu ir 
prieš Pasaulio Pramonės 
dar bininkų sąjungą 
(IWW), kurios jis buvo or- 

; ganizatorius ir kuri tuo me
tu streikuojančius vario ka
sėjus organizavo ir jiems 
vadovavo. Vario kasyklų 
korporacija tikrai pasiryžo 
būtinai atsikratyti nuo ga- 
b a u s organizatoriaus ir 
profsąjungos, kartu įnešti 
streikierių tarpe demorali
zaciją. Korporacijai pagal
bon atėjo Utah valstijoje la
bai tvirta mormonų bažny
čia. Beveik visa spauda is
teriškai šaukė, kad raudo
nasis aidoblistas Joe Hill tu
ri būt nubaustas mirties 
bausme ir kad jo profsąjun
ga turi būt sudaužyta.

Bjaurios neapykantos is
terijoje teismas buvo veda
mas. Joe Hill neturėjo iš
teklių advokato pasisamdy
ti, tuomet teismas jam pa
skyrė advokatus, kurie vi
sai nepaisė, kad kaltinama
sis būtų išteisintas. Paga
liau matydamas, kad pa
skirtieji advokatai dar la
biau gali jį apkaltinti, negu 
pateisinti, jis juos (paskir
tuosius advokatus) atstatė

prisimename Hay-
, Tom 

Mooney ir Billings, Sacco ir 
Vanzetti, Rosenbergus ir 
daugelį makartizmo aukų. 
Jie kovojo, jie darbo žmo
nėms rodė kėlią į šviesės^ 
ateitį, jie aukojo savo gy
vastis liaudies reikalams. 
Joe. Hill buvo vienas tų nar
siųjų kovotojų, kurių dar
bai visuomet pasiliks klasių 
kovos istorijoje užrašyti.

Kalėjime parašyta pasku
tinė Joe Hill daina buvo tai
kai pašvęsta; ne klasių ko
vos taikai, bet taikai, šau
kiančiai liaudį sulaikyti pir
mojo pasaulinio karo sker
dynes, kurios tuo metu 
siautė Europoje ir kurios su 
laiku įtraukė ir Jungtines 
Valstijas. Šiuo metu mes 
taipgi kovojame už taikos 
išlaikymą pasaulyje, už bai
gimą karo veiksmų Vietna
me. Šimtai tūkstančių ame
rikiečių dabar įsijungė ko
von prieš karą Vietname. 
Jie kartu su viso pasaulio 
taiką mylinčiais žmonėmis 
maršuoja bendrose gretose 
už taikos išlaikymą pasau
lyje.

Nors Joe Hill nužudytas, 
bet jo kovinga dvasia nie
kad nemirs.

J. Gasiūnas

TARSIS PAKISTANAS 
IR INDIJA

Maskva. — TSRS vyriau
sybės pastangomis įvyks 
pasitarimas tarpe Pakista
no prezidento Ayub Khano 
ir Indijos premjero Šastrįo. 
Pasitarimas įvyks Tašktft 
te, Tarybų Sąjungoje, atei
nantį sausio mėnesį.
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Mislinčhis ) K. Petrikiene

* Lietuvių proletarines literatūros raida Apie I. Mizarienės knygą-
tūros. Idėjinę padėtį jsunki-i 
no ir jų kova su reakcine i 
antitarybine propaganda, 
plačiai varoma buržuazinės 
Lietuvos spaudoje, litera
tūriniame ir kultūrinia
me gyvenime. Stalino as- 

I menybės kulto padarinių 
sukeltos represijos šią pa-!

1965 m. pradžioje Lietu-1 sąjungos sekretoriato pozi- 
vių kalbos ir literatūros in- cija taip pat nebuvo palan- 
stitutas, prie Lietuvos TSR ki tokios sekcijos įsteigi- 
mokslų akademijos, išleido mui. Sekretoriatas priėmė 
“Lietuvių literatūros istori-; 1931 m. gruodžio mėnesį rė
jos” trečiojo tomo antrąją i zoliuciją ‘Apie ‘Trečio fron
dai}. Tai stambi 720 pusi, to’ grupę’, kurioje tam tik- 
knyga, apimanti visą bur- ru laipsniu atsispindėjo 
žuazinės Lietuvos epochą i anuometinio Kominterno 
(1917-40 m.). Šį tomą reda-i vykdomojo komiteto ir Lie- dėtį dar labiau'.sunkino, ne
gavo prof. K. Korsakas ir tuvos K. P. vadovybės sek- retai nuo pažangiosios lite- 

—j* t> t~>----- 1...„ t : k..?..z ratūros gretų atstumdamos
! ne vieną demokratinį, anti- 
fašistiškai bei humaniškai 
nusiteikusį lietuvį. rašyto-

, ją.”
Apie V. Kapsuką

Antrąjį knygos, skyrių, 
, Vincas Mickevičius-Kapsu- 

daugeliui kitų pažangių to kas^ R pranskus-
meto rašytojų įvairiuose; Palionis. Autorius pateikia 
užsienio kraštuose ar net' piatoką V. Kapsuko biogra- 
pačioje Tarybų Sąjungoje ’. | fiją, paduoda jo literatūri-1 

O tuo tarpu trečiafronti- į nius darbus, parodo jį kaip' 
ninkai kaip A. Venclova, K.' platų visuomenininką-revo-' 
Korsakas, J. Šimkus, P. 
Cvirka, K. Boruta, Salomė-

“Prieka-

velionis prof. B. Pranskus-' tantiškas požiūris j kairė- 
Žalionis. Jie parašė ir kai jančią inteligentiją.” 
kuriuos skyrius Jų bendra-i .<Reikia pastebėti)_ sako 
darbas buvo K Doveika, i R Korsal kad gitokg 
V. Gahnis V. Kubdnis, J. Lan- sektantiškag TSRS Sekreto. 
kutis, V. Vanagas n .. ,e-, idato nusisbatymas kurj ]aj. 
kade. . Literatūros. sąrasą ka buw taikomas ne‘ tik 

ganiose A Šeselgis. Ketvir-; .trečiafrontininkams; betir ..
xasis (paskutinis) tomas 
lies tarybinę lietuvių litera
tūrą, t. y. nuo 1940 m. iki 
dabartinio laiko. Manoma, 
jog jis išeis sekamais me
tais.

Bene tik svarbiausias 
knygos skyrius, tai 45-rių 
pusi. įvadas, kurį parašė .x.
prof. K. Korsakas. Jis pusi. I ir 
8 sako: 

a

jo laikotarpio pažangiosios j sja;s inteligentais”.

liucionierių-kovotoją. Kaip 
literatūros kritikas — sako 
autorius —V. Kapsukas bu-

“Jaudinantys susitikimai”
Praeitą vasarą Tarybų Kai kas pasakys, jog tai 

Lietuva atšventė 25 metų moteriai per sunku. Tegul 
jubiliejinę sukaktį. Senoje vaikai sotūs Jr aprengti, 
sostinėje, Vilniuje, suskam- betgi motina turi tik dvi 
bėjo daina, kaip kad nieką- rankas. Esą per daug dar- 

| da pirmiau. Jubiliejine su- bo ir vaikus prižiūrėti ir 
kaktimi džiaugėsi visa Lie-! mokytis. Taip, nelengva, 
tuva. Buvo dėl ko džiaug- j Bet norint, visur galima su- 
tis: karo sugriauti miestai, spėt. O aš labai noriu mo- 
atsistatė, mokslas visoje ša
lyje šuoliais pakilo; pramo
nė išaugo; žibalinė numesta

i į užmarštį — kaimą apšvie- 
. čia elektra. Tokią Tarybų 
Lietuvą pamatė Ieva Miza
rienė.

“Jaudinantys susitikimai
—122 puslapių knygelė, gau- ti, iš mokyklos grįžusi Aly- 
siai iliustruota. Išleido lei
dykla “Mintis” Vilniuje 1965 

I m. Knygelę gaus LLD na
triai už savo metines Drau- 
I gijai duokles.

Nedidelio formato, gra
žiai atspausdinta. Įžangą pa
rašė Juozas Baltušis. Pra
tarmėje Ieva Mizarienė ra- Bogdanavičienė:

nelengva.

kytis. Bet vaikai, kai jų ne
mažas būrys, visada būna 
geresni, anksčiau išmoksta 
patys tvarkytis, vienas ki
tam padėti. Penkerių metų 
Teresytė jau suplaudavo 
lėkštes, dviejų metų Arūnė- 
lis jau įstengdavo apsireng-

miršti jaunose dienose ma
tytų tėviškės vaizdų. Sene
lė vis mintyse vaikštinėjo 
po Dzūkijos gražiuosius 
miškus, prausėsi Nemuno 
bangose.

Į
Nuvykus į Lietuvą jos 

dukrai atgimė motinos pa
sakojimai apie gražią Dzū
kiją. Kad parvežti motinai 
iš jos išsvajotojo kampelio 
“lauktuvių,” ji nuvyko j Ne
menčinės pionierių poilsio 
stovyklą ir pasakoja:

“Akmenėliais išgrįstu ta
keliu leidžiamės prie ežero. 
Prieš akis atsiveria nuosta
bus vaizdas. Pušynais apau
gę krantai. Tai vienur, tai 
kitur berželiai. Iš tolo žiūri, i ir linkiu, kad tai nebūtų 
rodosi, kad jie, įsibridę j >“vienturtis.”

vandenį, žaliomis šakelėmis 
tartum rankomis prausiasi 
baltą s veidą... Patys vos 
vos judina paviršių. Ežero 
vanduo raibuliuoja, žėri, 
mainosi visomis vaivorykš
tės spalvomis. Kokia čia pa
laiminta gamtos kertelė! 
Koks neapsakomas gamtos 

• grožis...”
Viešnia pamatė ne tik 

gražią, o ir sočią Dzūkiją. 
Smėlio žemelei pritaikinta 
nauja augmenija. Išplėsta 
pramonė. Paežeriais pasta
tyta daug poilsiui pastatų.

“Jaudinantys susitikimai” 
gražiai parašyta, įdomi 
knyga. Sveikinu Ievą Miza- 
rienę su jos “pirmagimiu”

tė pamelždavo karvę... Ga
lėjau valandėlę kitą skirti ir 
mokslui.

O kol mama užbaigė tech-1 
nikuma, vaikų skaičius iš-' 
augo iki 10, vėliau gimė ir 
vienuoliktas.”

Kitas pavyzdys — Stasė

lenkiai galvą
Štai, pamenu, po “Demo

no” stačiau “Rigoletą.” Jau
čiu, kad Rigoletas — A. So
deika nesuranda vaidyboj 
reikiamos spalvos. Sakau 
jam, aiškinu, kaip ir kas.

1 le” ir kituose Partijos kon- vo vienas pirmųjų to žanro 
į troliuojamuose leidiniuose eksponuoto jų, kuris savo 

Apibūdinti nagrinėjamo- j __ ^uvo vadinami “supuvu- j pastabomis bei pamokomis

lietuvių literatūros vysty-- kančių jų proletarinių rašy- čiųjų rašytojų surasti tik- 
mosi savitumą, gretinant jį į01*u menkaverčiai eilėraš- rąjį kelią ideologinėje 
su bendruoju literatūriniu i tukaį ar neaptašytos apy- meninėje srityje. Kaip po-p . . -
procesu Liętuvoje ir užsieny-] sak§igs ^uvo laikomos lite- dagogas V. Kapsukas buvo su°memmus darbus,, nega- 
........................ ■ • ... ............. Grįžusi į JAV

r raštu . spaudoje atnasako j i m ą — nesunkų, 
perduoti visa tai,. vaikišką. Minutei prie jos 

ka mačiau ir pergyvenau.; rašinio pasilenkė mokyto- 
Tikiu, kad ši knygelė pa- jas, 
gelbės man perduoti lietu-, tarp kitko, paklausė:—“Ar 
viams emigrantams ir jų nebandote rašinėti?” 
vaikams, kaip puikiai įver-1 Ta ti vakara, parėjusi 
tinamos jų sesės mūsų tėvų 
žemėje.” » i

levo Mizarienė Lietuvoje 
plačiai važinėjo, visa kup 
domėjosi ir, knygelės pusla- 

! piuose, suglaustoje formoje 
visa tai perduoda skaityteį- 
jui. Ji sukaupė daug pa
vyzdžių, ypač iš dabartinio 
Lietuvos moterų gyvenimo. 
Iki? šiol,rodosi.r temanote^' 

permąžąkrašė apie sa- 
o raš^lpfe: daug apie 
Tikiuosi,’ kad mūsų se- 
pašėte'Mizarienės pa

ne tiek auklėti, jiems vado- vyzdį. TieMa,';rašytoju eilė- 
vauti. kiek dėl pasireiškusių se, ypač jąūnimb tarpimo- 
jų veikloje ir kūryboje idė- terų vardai 5 Wa^Wšteai

Prade- i padėjo daugeliui pradedan-

so:
“Niekad negalvojau, kad 

aš parašysiu knygą. Bet, 
atvykusi i Tarybų Lietuvą 
ir pamąčiusi tiek ■ moterų, 

i įsitraukusiu i svarbius vi- ,6 4. t

je, atskleisti to vystymosi rat,utiniais “šedevrais”, o gana griežtas bei reiklus, ojVujY^ti. 
^dėsningumus bei prieštarin- tokie klasikai kaip Kr. Do- I kai kada net pertempdavo z°dziu 11 

gurnus —ir yra pagrindinė „glaitis. Žemaitė, J. Biliū- styga ir būdavo per daug gandžiau
šio Įvado paskirtis’. Į nas — buvo vadinami “bur-

K. Korsakas, remdamasis i žuaziios ruporais? (garsia-
rusų tarybinės literatūros 
istoriografų paskelbtais 
darbais, paruošė išsamią vi
so 1917-1940 m. laikotarpio 
apžvalgą, nušviesdamas ap
tariamojo meto lietuvių li- 
teratūūros raidą. Tokia ap
žvalga Stalino asmenybės 
kulto metais būtų buvusi 
neįmanoma. Dabar auto
rius atvirai kalba apie ge
rąsias mūsų proletarinės li
teratūros puses ir apie sek- 
tantinio pobūdžio klaidas 
bei kairiuosius nukrypimus, 
kurie to meto komunistinio 
jųdėiimo vadu buvo prote
guojami bei skatinami. Ypa

tingai 1937-38 m. nuo to 
sektantizmo nukentėio dau
gelis lietuviu rašytoju, ku
rie tuo metu gvveno Tary
bų Saiungoie. Visa tu me
tu lietuviu literatūrinė kū- 
rvba buvn naralvžiunta. Ji 
ateidavo tik po Stalino mir
ties.

Tarptautinė literatūrų są
veiką, vnatino-ai T. Sąjun
gos. turėio didelės reikšmės 
ir nažangiosios lietuviu li- 
fpvoturns vvstvmiiisi. “Tai 
rlirlnU dalimi ansnrpndp tiek 
revoliucinės proletarinės 
lietuviu literatūros vysty
mosi snecifinius. vidinius 
dėsningumus, tiek ir jos 
sontvki SU bendruoju lie
tuviu literatūros procesu, 
ynaČ su ios kairiuoju, de- 

Wijqokratiniu sparnu” (p. 18).
Lietuvos pažangūs rašyto

jai, trečiafrontininkai ir ki
ti. 1931 m., tarpininkaujant 
Kom. Partijos veikėjui A. 
Gudaičiui-Guzevičiui. bandė 
bendrinti savo darbą su 
Tarptautine revoliuciniu ra
šytoju sąjunga ir norėjo įs
teigti savo šalyj jos sekciją, 
tačiau tai nepavyko. Apie to 
nepavykimo priežastis R. 
Šarmaitis, kurį cituoja K. 
Korsakas, rusų tarybinėje 
literatūroje 1963 m. rašė:

'“Tai įvykdyti sutrukdė 
pačių rašytojų idėjinis silp
numas, jų nepakankamas 
ryžtingumas ir buržuazinės 

•^Lietuvos valdžios represijos

šiurkštus. Ypatingai ne vi
suomet Kapsukas buvo tak-

kalbiais). Žodis “inteligen- tingas mokytojas, kai jis 
buvo lygus kolion- ■ kritikuodavotas” 

žodžiui. Nesutinkantiems 
su Stalino diktavimu, nežiū
rint kaip tai buvo klaidin
ga, buvo taikomos žiaurios 
represijos, kuriu metu žuvo 
daug nuoširdžiai dirbusių 
komunistų:

“Šios represiios—sako K. 
Korsakas—ypač plačiu ma
stu buvo vykdomos 1937- 
1938 m., ir jos palietė dau
geli Tarybų Sąjungoje gy
venusių revoliucinių prole
tariniu lietuviu rašytojų 
bei nolitiniu-kultūriniu dar
buotoju (Z. Aleksa-Anga- 
ripfi, A. Dabūlevičiu. B. 
Pauliukevičių, A. Merkyte, 
B. Pronsku-Žalioni ir ki
tus). Tada žuvo ir kai ku
rie ižvmūs tarptautinio re- 
vnliueinp.s literatūros fron-

p a z a n g aus 
žurnalo “Kultūros“ antifa- 
šistinio-demokratinio žur
nalo “Trečio fronjto” veikė
jus bei rašytojus, fe. Prans- 
kus 112 knygos pusi, tuo 
klausimu sako:

“Teisingai įžvelgęs sočia-1 
lines ‘trečiafrontin inkų’
šaknis ir norėdamas jiems 
padėti pereiti į nuoseklias 
revoliucines pozicijas, Mic- 
kevičius-Kansukas vis dėlto 
laikėsi neteisingos taktikos: 
savo straipsniuose jis sten-1 ką. 
gėsi tuos jaunus rašytojus sės

rys 
ve,

Tikras kūrybinis kontak-j 
l tas su Kipru Petrausku už-!
i simezgė, atsiradus Lietuvių 
Meno kūrėjų draugijai, ku
ri ir rūpinosi mūsų teatrų 
gimimu.

Tai buvo 1919-20 metai, i Tuo. me^_į sį?’ ^ur r^Pe“ 
“Visą gyvenimą ji dirbo j Kompozito i i u s Kacanaus- 

žemę ir labai mėgo skaityti 
knygas. Turėdama 57 m., ji

| kas entuziastingai ėmėsi or
ganizuoti operos teatrą. Jis

atėjo i Žiežmarių vakarinės Py’kaJbmo^Š^ 
mokyklos penktąją klase ir L- . - - , .
atsisėdo i ankštą mokyklos k111 &° laikų aktorius! 
suolą. Per lietuvių kalbos 1

tuojame, įėjo Kipras, grįžęs 
iš gastrolių po Italiją. “Hm, 
— sako jis, — bet juk nėra 
būtent šioje vietoje taško

mokyklos penktąją klase ir 
atsisėdo i ;

Grįžusi į JAV pašomąjį darbą klasė rašė

paskaitė nėr petį ir,

namo, ji parašė savo pir
mąjį ansakvma. Ne per se
niausiai Stasė Bagdonavi
čienė užbaigė aštuonias kla
ses. o per tą laiką jos ap
sakymus, apybraižas ;ir kd- 
respo n d e n c i i a s nu olatos 
snausdino rajono laikraš-

L*

rėjo choreli, jau pažįstamus pas Antaną... ~.Ir čia jau 
vaidintojas turėjo paklusti

1 mūsų su i Kipru nuomonei, 
ir ta scena praskambėjo 
stipriau.

Tai rodo, kad Kipras Pet
rauskas kūrybiniuose gin
čuose buvo didelis autorite
tas.

Beje, tada jis, stebėjęs 
bandymus, ir sako:

—Pravartu ir man būtų 
hercogą suvaidinti.

Jis greit įsitraukė į darbą.
O iš tiesu, tai jam nebuvo

Štai tąip ir‘ susitikau .su ’sunkus dalykas; duoda vaid- 
Kinru Petrausku. Jau nir-Į menį, tai nors ir tiesiai į 
mieji io pasirodvmai užka
riavo žiūrovą. Ir ateidavo

tienę... Išrašė “Traviatos” 
partitūrą ir ėmėsi repetuo
ti, bet, susikūrus Lietuvių 
Meno kūrėjų draugijai, jis 
visa tai perdavė draugijai. 
Man teko eiti draugijos pir
mininko pavaduotojo pareiT 
gas. Tuo tarpu pirmininkas 
A. Varnas daugiau buvoda
vo Vilniuj, kur Jųrėjp'sayp 
atelje (dirbtuvėlę) ir dirbo 
pedagogu lietuvių ’gi’n’mhZF 
joje; • * - .-)■ A Vt’P?

jiniu nenuoseklumų juos be
atodairiškai smerkė, prikiš
damas jiems ir nebūtų da-

I Ivkų, nepagristų įtarinėji- 
i-n vpiVpipį (nvz. lenku ra-: mu Poleminiame įkarštyje 

..Tagpnskig .ir kritikas neretai griebdavosi ______  __
grubaus tono, pateikdavo vė galimybę išplėsti savo 
neteisingas ir užgaulias at- akiregį, išeiti į viešuma, 

j rašytojų politines viena tokiu moterų — Sko- - — - » c-

HH) kfnrnvninės Latviios 
vovnlinciniai rašytojai (L. 
T.oi'ppnas. P. Kikutis ir ki- 
H). Tai buvo tragiškas mo- 
*npntas revoliucinės proleta- 

litpmtūros raidoje, 
nejo-inmn radariniu 

ir visam nnžanp'iosios lite
ratūros judėjimui...

Revoliuciniu proletarinių 
lietuviu rašytoju, gyvenusių 
T Saiuno-nie. veikla nuo 19? i 
38 m. vidurio faktiškai bu
vo likviduota, o daugumas 
rašvtoiu,' kaip ir jų kūry
ba. buvo ilgam laikui išplėš
ti iš literatūrinio gyvenimo. 
Dėl tų represijų revoliucinė 
proletarinė lietuvių litera
tūra buvo net visiškai nu-, čią ‘trečiafrontininkų’ kūry- 
vertinta. teigiant, jog ‘tos | bą, jos menines savybes ir 
lietuviškos literatūros, apie kt 
kuria galima būtų rašytų * apie 
beveik nebuvo’...

Asmenybės kultas ilgą 
laiką neigiamai veikė revo
liucinę proletarinę lietuvių 
literatūrą, besivystančią T. 
Sąjungoje, ir nemaža dali
mi menkino jos idėjinį po
veikį bei populiarumą Lie
tuvoje. Kartu tai komplika
vo ir pažangiųjų lietuvių 
rašytojus, kurie

skirų rašytojų ;
charakteristikas, kurių ne-

atsispindi visomis temomis.
Mizariehė savo pastabose 

daug dėmesio kreipia toms 
moterims, kurias gyvenimas 
buvo nustūmęs į užmarštį. 
Tokioms Tarybų valdžia da-

lastika Jasiukevičienė iš Šir-
patvirtino vėlesnė tų rašy- vjntų rajono pasakoja: 
tojų veikla. Tuose straips-. _ v v.
niuose nepakankamai atsi-! . Turėdama 5 mažyčius, 
žvelgiama ir i tai, kad ‘tre- bai£’iau darbo jaunimo va- 

nepaisant karm£ vidurinę mokyklą.
tam tikro jų idėjinio ribo- Mokslas labai viliojo, ta d 
tumo bei ideologinio nenuo- ^u^arial\ RĮ° k Y t1 s toliau, 
seklu mo, vaidino reikšmin- i s^°;Įau i Klaipėdos ve te fi
ga vaidmenį kovoje prieš i naJaJ9s. technikumo' neavi-

tojų veikla. Tuose straips-

žvelgiama ir į tai, kad ‘tre 
čiafrontininkai’, i

tumo bei ideologinio nenuo- nutariau mokytis toliau.

dekadentinę literatūrų ir 
fašistinį režimą. Nepakan
kamai objektyviai Mickevi- 
čius-Kapsukas nagrinėjo ir 
iš esmės pažangią, buržua
zinę tikrovę demaskuojan-

vaizdinį skyrių

jautėsi 
_______  ________ r___ u _ nuoširdžiais T. Sąjungos, 
prieš antifašistus. Tarptau- simpatikąis bei. _ stengėsi 
tines proletarinių rašytojų | mokytis iš tarybinės litera-1 kybą.

Todėl jo straipsniuose 
‘trečiafrontininkus’ 

I akivaizdžiai pasireiškė ne
teisinga, sektantiška takti
ka revoliucijos ‘pakeleivių’ 
atžvilgiu, kurios tuo metu 
buvo laikomasi komunisti
niame judėjime.”

(Bus daugiau)
Madridas. — Ispanija su

teiks bilijoną dolerių pa
skolos Lotynų Ame r i k o s 
šalims. Taip ji mano su
tvirtinti su jomis savo pre-

scena. Jam patiko ir mano 
rėži sieninis sumanymas, ir 
dailininko Didžioko darbas.

Dažnai apie Kinrą Pet
rauską mes girdime kal
bant. jog tai buvo lietuvių 
liaudies dainos populiarin
tojas. Ir iš tiesu, kiek jis tik 
dalyvavo koncertuose, ne- 
namenu. kad būčiau girdė
jęs Kiprą dainuojant ari
jas iš operų. Na, kartais 
vieną kitą romansą, o pa
grinde — lietuviu liaudies, 
lietuviu kompozitorių dai
nas. Jis paduodavo ne sau
są gaidą, o interpretuodavo 
jas savitai, išryškindamas 
mūsų dainos melodijos sod
rumą ir lyriškumą.

Paruošė Stasys Šimkus 
^ainą “Kur lygūs laukai...” 
Dainavo ja Kipras, kur da
bartinis Muzikinis teatras. 
Atrodė, kad publika stogą 
nukels savo ovacijomis, 

kos “turėjo“ š^hapmaZ ttek | Pe.rt^§ ^?S
augant, kaip dainininkui, V1^in\ tuiini, kad n žodžių

Be abejo, matant, kiek žmonės specialiai klausytis
-..

.Reikia pasakyti, kad iš 
, .........    ; Peterburgo teatro iis buvo

Vnsisme Visaresnublikinia- atsivežęs didžiuli sukurtų 
moterų suvažiavime, iš- vaidmenų bagaža: iis jau 

Voltai šūkis, kad Lietuvoje buvo žinomas aktorius, to- 
^eiikt.u nė viena moteris,. dėl paskui save traukdavo 
-pUoiąusį aštuonmetės mo- kitus, dainininkus. Pavyz- 
Vvklos. • I džiui, jei dirbant kuriam

Mizarienė savo knygelėje nevykdavo iš karto pagauti 
'’uodą daug biografiniu ži
nių apie kai kurias Lietu
vos visuomenių inkes, apie 
durias mes mažai žinojome: 
ws budrios pastabos daug 
ka nauio mums pasako/

Ieva Mizarienė yra Ame
rikoje gimusi ir augusi. Lie
tuva ji pažinojo tiktai iš jos 
motinos pasakojimų. Iš tie
sų, kas tiktai Lieuvą ap
lanko, visi stebisi jos gam
tos grožiu, paukščių čiul
besiu, žmonių svetingumu. 
Ievos motina prieš daugeli 
metų paliko Dzūkijos smė
lynus, bet vis negalėjo pa

rTatig "pągvvėilušni moterų 
lanko mokvklas. suranda sa
vo “susnūdusi” talentą, ivy-

vaidmens esmės ir tuo pa
čiu jį sukurti (o tai nenuo
stabu, nes daugumas jaunų
jų dainininkų buvo be pa
tirties — atėję iš mokyklos 

i suolo, o kiti ir be jo), tada 
visad Kipras Petrauskas ir 
neprašomas ateidavo j pa
galbą. Jis net nurodydavo 
kaip, kokiu būdu galime tai 
pasiekti. Kipras Petraus
kas turėjo žymiai didesnį 
patyrimą, gerą i ūsų mu 
kyklą (jam ypač daug į ta

tiek ir kaip aktoriui)

Ievą ir Rojų Mizarus sutinka kauniečiai—dailininke A. Mironaitė ir 
miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja J. Narkevičiūtė.

nerasi apsakyt. Tik pats 
gali pajusti, koks buvo gro
žis. Tai lietuviškos dainos 
intepretavimo meistras.

Ir aš lenkiu prieš tą žilą 
kūrėją nė kiek ne tamsesnę 
savo galvą.

Antanas Sutkus
LTSR nusipelnęs meno 

veikėjas, režisierius.

DU JUNGT. VALSTIJŲ 
LAIMĖJIMAI

Washingtonas. — Vėles
niu metu Jungtinės Vals
tijos turėjo du laimėjimus 
karo reikalais Vietname. 
Vienas, tai įvykiai Indone
zijoje, kur žymiai pažeista 
komunistų įtaka, o antras— 
pačiose JAV, kur pradėta 
mobilizuot mases už karą 
Vietname.
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
Jungtinėse Valstijose

Vincui Rudaičiui—80 metų

. (Tęsinys)
Susitikimas su Antanu Bimba

Gavęs nuo Šukio Bimbos adresą, be 
atidėliojimo nuvažiavau į New Yorką ir 
susitikau su Schlossbergiu. Jis sutiko, 
kad Bimba užimtų “Darbo” redaktoriaus 
vietą. Tuo reikalu tuojau parašiau Bim
bai, kad jis, pirm važiuosiant redaguoti 
“Darbą” sustotų Filadelfijoj, nes aš no
riu jį matyti ir pasitarti tam tikrais rei
kalais. Ir štai vieną giedrią ir karštą
1918 metų liepos mėnesio dieną atvažiuo
ja į Filadelfiją pas mane Antanas Bim
ba. Jis buvo gerai nusiteikęs, kupinas 
gyvumo ir jaunatviškos energijos ir gr
iaus supratimo jaunas vyrukas. Tai bu
vo mudviejų pirmutinis susitikimas. Iki 
to laiko lietuviams socialistams Bimbos 
vardas buvo mažai žinomas, ir užimda
mas “Darbo” redaktoriaus vietą, drau
gas Bimba įžengė į platų, audringą ir 
garbingą gyvenimo kelią.

Draugo Bimbos nereikėjo raginti, kad 
jis dirbtų tą ar kitą darbą. Jis dirbo, 
ką reikėjo dirbti, nežiūrint, koks darbas 
buvo. Jis visur žengė pirmutinėse gre
tose, jis buvo Amerikos lietuvių pažan
giečių vadas. Jis rodė mums šviesą ir 
tiesą. Antanas Bimba sutapo su socia
listais ir darbininkų klasė gali didžiuotis, 
turėdama tokį asmenį, kaip Bimba. Bim
ba, gamtos apdovanotas kaip kalbėtojas, 
organizatorius, rašytojas ir humanistas, 
metėsi į lietuvių darbininkų tarpą. Kiek 
jis yra pasakęs prakalbų, kiek parašęs 
mūsų spaudai įvairiais gyvenimo klau
simais straipsnių ir kiek yra suverbavęs 
mūsų organizacijoms narių—tai jam ly
gaus kito tokio nėra. Bimba dirbo, kur 
organizacija liepė jam dirbti.

Tiesa, mes, lietuviai pažangiečiai, turi
me daug širdingų ir pasišventusių vei
kėjų, bet ne visi turi ztokias ypatybes ir 
gabumą, kaip Bimba. Bimbos ypatybių 
kiti nuduoti negali. O svarbiausia Bim
bos charakteristika—tai, kad jis, nieka
dos nesididžiuoja. Jis visados kiekvie
ną mato, kiekvieną pašnekina, kiekvie
nam dešinę paspaudžia. Ir tas Bimbos 
paprastumas jį iškelia net aukščiau už 
jo nuveiktus darbus. Štai kur draugo 
Bimbos didybė ir puikybė!* * *

Pasaulinis karas dar tęsėsi. Karo 
krankliai kėlė galvas. Gyvenimas buvo 
nepastovus ir, iš dalies, įkirus. Važinė
jimas, trankymasis iš vienos vietos į kitą 
man įsipyko. Jaučiausi, kad gyvenu tarp 
svetimų žmonių. Nusiraminimui dažnai 
rašydavau draugams laiškus. Laiškuose 
draugai brooklyniečiai pradėjo skųstis, 
kad pas juos unijoje dalykai neina taip 
gerai, kaip turėtų eiti. Vėliau gavau pra
nešimą, kad Brooklyne įvyks kriaučių 
unijos delegato rinkimas ir kad aš atva
žiuočiau priimti kandidatūrą į delega
tus. Taip ir įvyko. Tai, aš ir vėl sugrį
žau atgal į Brooklyną pas savo šeimy
ną ir prie priprasto darbo, už Unijos de
legatą.

Delegato darbas daug kuo skiriasi nuo 
organizatoriaus. Delegato darbo valan
dos kur kas ilgesnės ir mokestis mažes
nė. Bet čia turi dirbti paprastą kasdie
ninį darbą. Čia reikia geros tvarkos ir 
disciplinos—tai viskas. Brooklyno lietu
viai kriaučiai labai širdingi ir draugški 
žmonės. Karas dar tęsėsi, tai unijos 
priešų — viešų ir slaptų — buvo tiek ir 
tiek. Karas pagimdė daug unijos ardy
tojų. Kunigas Varnagiris suorganizavo 
tarp lietuvių kriaučių “Vyčių ordiną,” 
bet jie viešai niekur negalėjo unijos vei
kime pasirodyti. Viskas, ką jie galėjo — 
tai skųsti valdžiai, kad unijos vadovai esą 
progermanai.

> Siuvimo pramonė, pasibaigus karui, 
sukosi visais garais. Karo laiku reikėjo 
siūti kareiviams uniformas, o po karo, 
kada kareiviai demobilizuoti, juos visus 
reikėjo aprengti civiliniais drabužiais. 
Kadangi visi paliuosuoti kareiviai gau
davo iš valdžios bonus (pinigų), tai jie 
visi norėjo gražiai atrodyti, todėl siuvi
mas ėjo visais garais. Amalgameitų’ 
kriaučių unija, pasinaudodama tokiu 
gerlaikiu siuvimo pramonėje, paskelbė 
visose Jungtinėse Valstijose, kad visi 
kriaučiai, dirbanti prie vyriškų drabužių,
1919 metų kovo 31 dieną turi dirbti 44 
valandų savaitę.

Su tokiu Amalgametių reikalavimu vi

si rūbų fabrikantai visuose siuvimo cent
ruose sutiko ir visur, be jokio streiko, 
buvo įvesta 44 valandų darbo savaitė.

Kriaučių darbai visose dirbtuvėse ėjo 
didžiausiu greitumu. Darbininkų visur 
trūko ir jų reikalavimai buvo dideli. 
Daugelis lietuvių kontraktorių, negalė
dami gauti jiems reikalingų rankų, va
karais mokydavo savo dirbtuvėse naujo
kus ir vėliau tokius “kriaučius” įrašy
davo į uniją. Tie laikai, tai gal buvo 
geriausi vyriškų drabužių išdirby stė j e. 
Savaitinis mokestis — nuo 40 iki 100 do
lerių savaitei. Brooklyne tuo metu bu
vo 38 dirbtuvės. Lietuvių kriaučių sky
rius turėjo 3,800 narių. Tai buvo aukš
čiausias lietuvių kriaučių Brooklyne pa
kilimo laikotarpis.

Tuo metu, kiek man žinoma, štai kaip 
lietuviai kriaučiai stovėjo kituose siuvi
mo pramonės centruose: Chicagos lietu
vių 269 skyrius turėjo 3,500, Baltimorės 
218 skyrius—800, Bostono 149 skyrius— 
450, Filadelfijos 138 skyrius — 400, Ro- 
chesterio 203 skyrius—200 narių.

Lietuvių kriaučių prie Amalgameitų 
unijos iš viso priklausė 9,150 narių. Visi 
lietuviai kriaučiai buvo socialistų vado
vybėje. Chicago j e kriaučių delegatu bu
vo P. Galskis, Baltimorėje —■ Juozas Bu
lota, Brooklyne—J. A. Bekampis ir vė
liau Hermanas, Bostone — Benjaminas 
Skerstonas, Rochestery—M. Dusevičius.

Reikia pasakyti, kad lietuvių kriaučių 
unija buvo variklis lietuvių pažangiaja
me judėjime.

Amerikos darbininkų judėjimas laike 
karo ir įvykus paliauboms pradėjo įsisiū
buoti ne tik ekonominiame, bet ir politi
niame lauke. Socialistų partija buvo pa
kilus ant aukšto laipsnio, bet pasidalijo 
į kairiuosius ir dešiniuosius. Kairysis 
sparnas susiorganizavo į Komunistų 
Partiją. Lietuvių Socialistų Sąjunga, 
kuri tuo metu turėjo 15,000 narių, at
laikė Brooklyne, Labor Lyceume, 1919 
metais suvažiavimą, kuriame nutarė pri
sidėti prie Komunistų Partijos.

Neužilgo pasirodė, Amerikoje reakci
ja. Užėjo Palmerio laikai. Bet apie tai 
vėliau.

Dar keletas bruožų apie Brooklyno 
lietuvius kriaučius.* * *

Tuo metu, dar prieš Palmerio užpuoli
mą ant darbininkų klasės, Brooklyno lie
tuviai kriaučiai laikėsi puikiai. Nors 
karo laiku buvo viešų ir slaptų unijos ar
dytojų, bet gyvenime jie nieko nereiškė, 
viskas, ką jie galėjo daryti, tai skųsti 
valdžiai, kad unijos vadovybė — pro- i 
vokiška! Išskiriant keletą vyčių, visi ki
ti Brooklyno lietuviai kriaučiai mušė į 
vieną tašką, visi rėmė darbininkišką ju
dėjimą, kaip mūras.

Lietuviai kriaučiai, kada 1917 metais 
jau matėsi, kad Amerikos valdžia prisi
dės prie pasaulinio karo, surengtame 
masiniame mitinge vienbalsiai priėmė re
zoliuciją prieš karą. Truputėlį vėlau 
Amalgametių unijos Lietuvaičių Moterų 
skyrius surengė prieškarinę demonstra
ciją. Demonstracija prasidėjo nuo Ra- 
žučio svetainės, 101 Grand St., iki Bush
wick Ave. ir iki Labor- Lyceumo. Čia, 
gatvėje, įvyko prakalbos prieš karą. Kal
bėjo Šaltys, Bekampis ir Šukys.

Kada lietuviai kriaučiai agitavo prieš 
karą, tai tautininkai, vadovaujami Liut- 
kausko, buvo surengę McCaddin svetai
nėje, ant Berry ir 5 gatvės, prakalbas, 
kuriose buvo agituojama už karą. Aš su 
būriu kriaučių nuėjau ten, ir štai kas at
sitiko: Dar bekalbant Liutkauskui, aš 
pareikalavau balso, kad a t s a k y t i į jo 
skleidžiamus melus. Prakalbose gal buvo 
200 publikos ir tos publikos didžiumą su
darė kriaučiai. Pirmininkas man balso 
neduoda, o aš užsispyrusiai reikalauju 
balso, ir tiek. Mane palaikė dalis publi
kos, kuri taip pat reikalavo, kad pirmi
ninkas duotų man balsą. Svetainėje 
įvyksta didžiausia suirutė: vieni rėkia, 
kad man duotų balsą,’ o kiti—kad ne. Ir 

’ alasas taip ir tęsiasi. Prakalbos krinka.
Mes, apleisdami svetainę, kviečiame ir 
publiką sekti mus! Taip Liutkausko 
prakalbos ir liko išardytos, tik pasidė- 
kojant kriaučiams.* * *

■ Organizavimo laiku Brooklyno lietu-

Mažai plačioji lietuvių vi
suomenė žino apie spaustuvių 
profesijos žmones, kurie atlie
ka didžiai svarbų darbą — A- 
merikos k lietuvių visuomenei 
švietimo srityje. Jie dirba var
gingomis sąlyg o m i s — ilgas 
darbo valandas ir už labai 
skriumnas algas. Jų pasiau
kojimas progresui bei socializ
mo idėjai yra didelis. Tačiau 
visuomenė jų darbo sunkumo 
ir asmeniško idėjai pasiauko
jimo nemato, negirdi. Nes jų 
darbas yra atlieKamas po už
danga tirštų dulkių, ankšto
se spaustuvėlių patalpose, 
triukšmingose didmiesčių lūš
nose.

Renku duomenis apie spaus
tuvių profesijos žmones. Jie 
yra ypatingai kuklūs, nesijau
čia užsitarnavę visuomenės 
pagarbos savo darbais ir pasi
aukojimu.

Pagaliau pasisekė išprašyti 
iš Vinco Rudaičio (kuris yra 
vienas iš spaudos pionierių) 
nors truputėlį labai įdomios 
auto-biografinės medžiagos, 
kuri seka:

Gimiau gruodžio 15 dieną, 
1885 metais, Obšrutų kaime, 
Pilviškių parapijoj, Naumies
čio pav. (Tai senų laikų vie
tovių pavadinimai).

Mano tėvai buvo pasiturinti 
ūkininkai — Simi jonas ir Ma
rijona.

Paaugęs iki 9 metų, pradė
jau lankyti pradinę mokyklą 
Barzdų kaime, kuri buvo apie 
3 verstai nuo mūsų namų. Rei
kėdavo pėsčiam eiti į mokyk
lą ir pareiti namo. Mokytojas 
buvo Margaitis, kuris mėgda
vo išgerti (netoli nuo mokyk
los prie kryžkelės buvo kar- 
čiama) ir mokiniais mažai rū
pinosi.—
zMokė tik rusų kalbos, lietu

vių kalbos nemokė, nors visi 
mokiniai ir mokytojas buvo 
lietuviai. Tai buvo laikotarpis, 
kada ėjo intensyvis vajus su
rusinti lietuvius (1895 m.).

Lietuviškai skaityti ir rašyti 
pramokau namuose.

Baigti pradinę mokyklą ma
ne perkėlė į Pilviškių mieste
li.

1898 metais mane pasiuntė 
su grupe kitų vaikų į Peter
burgą šv. Stanislovo triklasę 
pavietavą mokyklą, kuri pri
silaikė paprastos tų laikų gim- 
nazijoš programos.

šią mokyklą baigęs aš mo
kiausi privatiškai ir laikiau 
kvotimus iš 4 klasių kurso 
Mintaujos gimnazijoj, bet su
klupau. Po to grįžau į tėviš
kę ir dirbau įvairius darbus 
ant ūkio.

1905 m. revoliucija paliko

metų vasarą išvažiavau Škoti- 
jon. Apsistojau mieste Glas
gow ir dirbau įvairius darbus 
faundreje ir angliakasyklose. 
Įstojau ten į neseniai susior
ganizavusią socialistų kuopelę.

1907 metais atvažiavo Ško-
tijon Kleofas Jurgelionis, ku 
lis paakstino vietinius lietu
vius socialistus leisti socialis
tinės pakraipos Įaikraštį.^įi- 
vof pravestas-vajus, sukelta pi- 
higfį, . iiūpirkta raidės, presu- 
kas ir pradėta leisti laikraštu
kas “Rankpėlnis”, Bellshill 
miestelyje, netoli Glasgowo. 
Nupirkimui spaustuvės įran
kių daugiausia prisidėjo senas 
ir atsidavęs idėjai draugas Izi
dorius Lapinskas. Laikraštis 
“Rankpėlnis” pasirodė 1907
m. spalio 30 d.

Pirmiau čia ėjo tautiškai- 
buržuazinės pakraipos laikra
štukas “Laikas”, kurį leido 
verslininkas Bancevičius, o 
spaustuvėje dirbo Jurgis Ge
gužis, vėliau Amerikoje “Ke
leivio” leidėjas. Laikraštis 
“Laikas” trumpą laiką ėjęs 
sustojo, nes nedavė pelno. 
Taigi tas “Laiko” raides ir 
mašinas nupirko nuo Bancevi- 
čiaus neseniai susiorganizavu
si Socialistų sąjunga ir pradė
jo leisti socialistinės pakraipos 
laikraštį “Rankpelnį”. Reda
gavo Kl. Jurgelionis.

Padirbės prie “Rankpelnio” 
Hni‘- meius laiko Kl. Jurgelio
nis išvažiavo į Jungtines Vals
tijas Tada, pagal paties Jur- 
gelionio rekomendaciją, aš 
stojau dirbti prie “Rankpel
nio” ir dirbau kaipo raidžių 
rinkėjas, redaktorius ir admi
nistratorius. Redaktoriaus pa
reigas eiti man nesisekė, ne
turėjau tam patraukimo ir 
gabumo, bet reikėjo būti tose 
pareigose iš prievartos, nes 
nebuvo kam užimt tos vietos.

•Iš pradžių man pagelbėjo 
dirbti Vincas Jakštys, o kai jis 
išvažiavo Amerikon, tai be
veik tuo pat laiku (1909) at-

manyje gilų įspūdį. Nors pa- važiavo į Škotiją Vincas Pauk- 
neėmiau štys (Čibiras), bėgdamas nuo 

vadovaujančios rolės, bet so- caro valdžios persekiojimų, 
cialistinę literatūrą su dideliu Tada pasidarė lengviau, nes 
pamėgimu skaičiau, su revo-'jis teikė didelę pagalbą laik-

čioje revoliucijoje

liucinierikis ryšius palaikiau 
ir pagelbėdavau revoliuciniam 
darbe (atsišaukimų dalinime, 
ir t.t.).

1907 m. rudenį turėjau sto
ti kariuomenėn, bet tų pačių

raščio redagavime ir rinkime 
raidžių. Bet jis padirbęs neil
gą laiką išvažiavo Amerikon.
Prie “Rankpelnio” tūlais lai

kotarpiais bendradarbiavo J. 
Adomaitis (šepetys) iš Bruse-

viai kriaučiai buvo padalyti į du skyrius. 
Kriaučiai turėjo 54 skyrių, o preseriai— 
58. Šalia tuodviejų gyvavo Lietuvių Mo
terų skyrius. Moterų skyriaus tikslas 
buvo, kad jos vienos atsikrai galėtų su
sirinkimus laikyti, galėtų geriau išdisku- 
suoti moterų reikalus dirbtuvėse, kad jos 
geriau prasilavintų. Turime atminti, kad 
gal 90% moterų kriaučkų atvažiavusių į 
Ameriką neturėjo progos prie caro val
džios lankyti mokyklas. Moterys kriauč- 
kos laikydavo vieną kartą per mėnesį su
sirinkimą, kuriame dalyvaudavo delegatas 
ir 2 nariai iš Pild. Komiteto. Jų susirin
kimus lankydavo 50-60 moterų. Tuos su
sirinkimus lankydavo ir vyrai kriaučiai 
ir tie susirinkmai būdavo pamokanti ir 
įdomūs. Lietuvės kriaučkos šrdingai 
darbavosi unijos labui. Streikų laikais 
jos parodė daug karžygiškumo, ištver
mės ir pasišventimo piketo linijose, ka
da reikėjo vesti kovą su streiklaužiais. 
Moterys daugely atvejų su savo drąsa ir 
pasišventimu net ir vyrus streikierius 
pralenkdavo. Jos mokėjo vanoti kailį ne 
tik streiklaužiams, bet ikibo į krūtinę ir 
policininkams. Jos areštų nebijojo ir jų 
nepaisė. Kada policijos nuovadoj teisė
jas nubausdavo moteris pinigiška baus
me, tai jos nesutikdavo, kad už jas uni
ja užmokėtų, bausmę, bet jos eidavo į

lio (Belgijoj) ir studentas iš 
Krokuvos, kuris pasirašydavo 
slapyvarde Šimaitis.

Taip pat nemažą pagalbą 
savo raštais teikdavo aukštai 
prasilavinęs angli a k a s y s J.
čerkevičius.

Aš išsilaikiau prie “Rank
pelnio” iki 1913 metų vasaros. 
1913 m. birželio mėn. aš taip
gi išvažiavau Amerikon, pa
likdamas prie “Rankpelnio” 
aukštai prasilavinusį darbinin
ką J. Rlastaitį (miręs).

Atvažiavus Amerikon, pir
miausia teko dirbti “Vienybės 
Lietuvninkų” spa ustuvėj e 
Brooklyne. Padirbus apie pu
sę metų pramokau rinkti rai
des ant linotipo. Brooklyne 
gyvendamas įstojau į Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopelę.

Pradžioje 1914 m. buvau 
pakviestas dirbti prie “Ko
vos,” Philadelphia, Pa. Tuo 
laiku “Kovos” gaspadorium 
buvo Petras Stanelis, kuris po 
I pasaulinio karo išvažiavo 
Lietuvon, o prasidėjus II pa
sauliniam karui nacių buvo su
šaudytas. Prie “Kovos” lino
type mašinos raidžių rinkėju 
dirbau iki ji, valdžios perse
kiojama, buvo priversta susto
ti ėjus.

Dirbant prie “Kovos” 1916 
metais teko sykiu dirbti su V. 
Kapsuku, kuris atvažiavęs iš
Škotijos dirbo “Kovos” redak
cijoje kartu su K. Vidiku kai
po redaktoriai.

Kapsukas vedė kovą su de
šiniuoju sparnu Lietuvių Soci- 
/ifistų Sąjungoje, kurios vadu 
blvo P. Grigaitis.

iKada Lietuvių Socialistų Są
junga nutarė leisti teoretinį 
žurnalą “Naujoji Gadynė,” tai 
jos redaktorių sąraše šalia 
Kapsuko buvo ir Grigaitis. Ta
čiau, netrukus Grigaitis pasi
traukė iš redakcijos.

1917 m. Vincas Kapsukas 
su būriu revoliucionierių dar
bininkų (tame skaičiuje buvo 
ir K. Giedrys) išvažiavo į Ru
siją (kur tuo laiku ėjo revo
liucija, kad savo aktyviu dar
bu prisidėti prie revoliucijos 
laimėjimo.

1920 metais “Kovos” spaus
tuvė buvo iškelta į Chicagą, 
tai ir aš sykiu su savo šeima 
išvažiavau Chicagon. čia dir
bau iki 1936 metų, kuomet su
sidarius tam tikrom aplinky
bėm išvažiavau Brooklynan 
dirbti prie “Laisvės.” Čia iš
dirbau iki 1952 metų birželio 
mėn. Dabar norėjau pasi
traukti iš darbo ir likusią sa
vo gyvenimo dalį praleisti ant 
ūkio. Bet likimas nulėmė ki
taip : sveikatai dar tarnaujant 
grįžau atgal į darbą prie “Vil
nies,” neš čia stokavo spaus-
tuvėje patyrusių technikų. Čia 
vėl dirbu jau kelinti metai 
kaipo spaustuvės darbininkas.

V. Rudaitis
Iš draugo Rudaičio, kad ir 

labai suglaustos auto-biogra- 
fijos, matome jo atliktus di
delius darbus spaudos naudai. 
Jaunas, nuvykęs į Škotiją, jis 
neieškojo gerai apomakų dar-

i
kalėjimą, kuriame jos keldavo manifes
tacijas ir dainuodavo revoliucines dainas.

(Bus daugiau)

Žiemkentėliai
— žaliuoki^ aukit, žiemkentėliai 
Plačiuos kolūkiniuos laukuos!
\__________------------------ 1
Plauks debesys pilki lyg sieliai, 
Ir vėjų šukos jus šukuos...
Jus plaks lietaus leidinės šluotos 
Ir gnaibys ragana— šalna. 
Kvatoklių vėtrų užliūliuotus, 
Prispaus .jus gruodo letena...
— Vai, nedrebėkit, kaukiant vėjui! 
Neverkit pataluos žiemos!
— .------ Ranka sėjėjo

Jums įsėjo
Lašelį savo šilumos...

Pavasarį pabusit vėlei — 
Linguos gyva žalia banga! 
Sapnuokit, mūsų žiemkentėliai,

Kad glosto jus 
žmogaus ranka!..

A. Matutis
„ . Iš “Lietuvos pion.”

bų, ir nesirūpino susitaupyti 
daug pinigų, bet pasirūpino 
įstoti į ten egzistuojančią Rie
tuvių socialistų kuopą ir dai-f 
bavosi, kad , būtų įsteigtas ten 
socialistinės idėjos lietuviškas 
laikraštis. Jis buvo vienas iš 
savaitraščio “Rankpelnio” įkū
rėjų, ir jis buvo jo tvirtinto- 
jas.

Jis kurį laiką redagavo 
“Rankpelnį,” zeceriavo ir ve
dė visą spaustuvės ir admi
nistracijos darbą. Tuo pačiu 
laiku pramokė spaustuvės 
darbų kitus žmones ir pastatė 
“Rankpelnį” ant stiprių kojų.

Supraskime, kiek buvo 
rūpesčio dėl technikinių 
keblumų, dėl finansinių 
keblumų, dėl d ar b i n i n- 
kų trūkumo, tačiau nei rū
pesčiai, nei begalinis darbas 
Vinco Rudaičio stipraus ryž
to ir atsidavimo socializmo 
idėjai nepalaužė!

1913 metais atvykęs į JAV, 
čia neieškojo pelningo darb^; 
bet stojo į Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir stojo dirbti tos or
ganizacijos spaustuvėje, kuri 
leisdavo savo organą savait
raštį “Kovą.” Ir ten rado 
tuos pačius sunkumus, kaip 
prie “Rankpelnio” Škotijoje.

1917 m. Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms įstojus į Pir
mąjį pasaulinį karą, Ameri
koje pasireiškė reakcija, ir 
socialistinis judėjimas buvo 
policijos užpuldinėjamas. So
cialistų partijos vadas Eugene 
Debsas buvo suimtas ir įmes
tas į kalėjimą. Policija užpuo
lė Lietuvių Socialistų Sąjungos 
centrą Philadelphijoje, suėmė< 
ir įkalino “Kovos” administra
torių Juozą Šukį ir išblaškė 
“Kovos” redakcinį kolektyvą.

Po tų įvykių LSS centras su 
spaustuve buvo perkelti į Clūfr' 
cagą. Kartu su spaustuvėlį 
Chicagą atvyko ir Vincas Ru
daitis su šeima. Vincas And
rulis Chicagoje užėmė LSS 
centro sekretoriaus vietą ir, 
pasiraitęs r ankoves, stojo į 
darbą įsteigti Chicagoje dar
bininkišką laikraštį. Sparčiai 
buvo įsteigta “Vilnis.” Andru
lis dirbo “Vilnies” platinimui, 
o Rudaitis dirbo spaustuvės 
sutvarkymui. Dirbo labai in
tensyviai, ištisas septynias die-

1 nas savaitėje. Sutv a r k i u s 
spaustuvę, trūko darbininkų, 
Rudaitis dirbo ant linotype ir 
mokė darbo kitas rankas ki
tiems darbams. P r a m o k ė 
spaustuvės darbų keletą as
menų.

. Savo auto-biografijoje Vin
cas Rudaitis primena apie sa
vo darbą ir “Laisvės” spaus
tuvėje; priminė, kiek jis dir
bo ir kaip pasitraukė. B o L, 
būdamas kuklus, nepasiskutfr 
dė, kiek jis “Laisvėje” pergy
veno sunkumų. Po Antrojo pa
saulinio karo, siautėjant ma- 
kartizmui, pasireiškė aštri re
akcija, ypač puolimas ateivių. 
Bailesni žmonės iš “Laisvės” 
spaustuvės pasitraukė. Rudai
tis turėjo pats daug dirbti ir 
dar mokyti naujus darbinin
kus.

Vincas Rudaitis yra stiprios 
sveikatos žmogus. 1965 metų 
gruodžio 15 dieną jam suka
ko 80 fnetų amžiaus. Ir jis 
dar tebedirba linotipininku ? 
“Vilnies” spaustuvėje Chica
goje. Bet jau skundžiasi žmo
gus, kad sveikata pablogėju
si. . .

Drįstu visos pažangiosios . 
Amerikos lietuvių visuomenės 
vardu pasveikinti Jus, drau
ge Vincai Rudaiti, 80 metų 
amžiaus sukaktimi! Sveikina
me Jus atliktais dideliais vi
suomeniniais darbais ir linkv?' 
me Jums gyventi dar dadg 
linksmų metų!

Pr. Buknys

JAV uždarys 149 
karines bazes

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara paskelbė; kad bus 
uždaryta 149 karo bazės, 
JAV ir 10-tyje užsienio ša
lių, Jis sako, kad bus paleis
ta iš jų 53,000 militarinių ir 
civilinių žmonių.

Bazių uždarymas nereiš
kia mažinimą JAV milita-. 
rinių jėgų, sako McNamara. 
Pasikeitė ginklai, tai daugęlį 
lio pirmesnių bazių jau ne
reikia.
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Kaip atsirado Nobelio premijos?
•< Alfredas Nobelis (1833- 
1896) — švedų chemikas ir 
pramonininkas, din a m i t o 
išradėjas. Tačiau jo vardą 
išgarsino ne dinamitas, o 
jo įkurtas tarptautinių pre
mijų fondas. Beveik visą 
savo tuūtą (31 milijoną šve
dų kronų) jis paliko šiam 
fondui, iš kurio procentų 
kasmet pasaulio rašytojams 
ir mokslininkams, nepri
klausomai nuo jų tautybės, 
skiriamos premijos už di
džiausius pasiekimus fizi
kos, chemijos, fiziologijos, 
medicinos, literatūros srity
se, o taip pat taikos pre
mijos žymiems visuomenės 
veikėjams. Premijas skiria 
J^Kedijos Mokslų akademija, 
Medicinos - chirurgijos in
stitutas Stokholme, o taikos 
premijas — norvegų stoly
tingas (valstybės taryba); 
čia dalyvauja ir trys Nobe
lio institutai, du Stokholme 
ir vienas Oslo mieste. Pre
mijas iškilmingai Įteikia 
Švedijos karalius. Laurea
tai Stokholme (taikos pre
mijos — Oslo) skaito pra
nešimą apie savo kūrinį, 
veikalą, darbą, už kurį su
teikia premiją. Premijos 
paprastai įteikiamos kas
met gruodžio dešim tąją, 
Nobelio mirties metinių 
dieną.
^Nobelio premijų nuostatai 
fflįvo patvirtinti 19 0 0 m. 
Sekančiais, 19 01 m., buvo 
įteiktos pirmosios Nobelio 
premijos. Pirmasis šios pre
mijos laureatas rašytojas 
buvo prancūzų poetas R. 
F. A. Siuli Priudomas

Iki šių metų paskirtos 
274 Nobelio premijos 3 5 9 
laur e a t a m s iš 31 šalies. 
Šiuo metu fondas jau suda
ro 74.5 milijono kronų, iš 
kurių 38.8 milijono skiria
ma Nobelio premijoms. Ki
ta pinigų suma įdėta į ne
kilnojamą ir kilnojamą tur
tą, akcijas, obligacijas ir 
kt. Be to, nemažas sumas 
į šį fondą įdeda ir pavieniai 
asmenys, ir įvairios tarp
tautinės organ i z a c i j o s . 
jfitambią sumą, pavyzdžiui, 
1962 m. paskyrė vienas 
šveicarų - italų fondas (1,- 
250,000 kronų).

Nuostatai numato, kad 
Nobelio premijos atskirose

srityse atskirais metais ga
li likti ir nepaskirtos, jei 
nė viena iškeltųjų kandida
tūrų nepripažį s t a m a pa
kankamai reikšminga. Vie
na premija gali būti pada
linta ir keliems asmenims, 
ir paskirta ištisam kolek
tyvui, įstaigai.

Nobelio premijos litera
tūros srityje buvo įteiktos 
žinomiesiems švedų prozi
ninkams B. Bj e r n s o n u i 
(1903) ir Seimai Lagerief 
( 19 0 9) ; lenkų romansis- 
H. Senkevičiui (1905) ir V. 
Reimontui (1924), italui L. 
Pirandelui (1934) ir norve
gei S. Undset (1928), indų 
rašytojui R. Tagorei (1947).

Savotišką rekordą mar
game internacionalin i a m e 
laureatų sąraše, pasiekė in
ternacionalinė prancūziškai- 
lenkiška Kiuri šeima, ku
riai suteiktos penkios No
belio premijos: 1903 m. — 
Pjerui Kiuri ir Marijai Kiu- 
ri-Sklodovskai u ž pasieki
mus fizikos srityje, 1911 
m.—Marijai už radžio atra
dimą ir 1935 rų.—jų dukte
riai Irenai Žolio-Kiuri ir jos 
vyrui F e d e r i k u i Žolio, 
mokslininkams fizikams.

Nobelio premijos laurea
tų rašytojų tarpe— tokie 
visame pasaulyje garsu fe 
vardai, kaip Anatolis Frarj- 
sas (1921 m. premija), Ber
nardas Šo (1945)), Tomas 
Eliotas (1948), Viljamas 
Folkneris (1949), Fransas 
M'ori jakas (1952), Ernes
tas Hemingvėjus (1954).

Pirmasis rusų rašytojas, 
gavęs Nobelio premiją 
(1944), buvo Ivanas Buni
nas. Nobelio premija—la
bai reikšmingas apdovano
jimas, autoritetingas visa
me pasaulyje. Tačiau visi 
prisimena reakcijos bandy
mą panaudoti ją negarbin
gai kaip ginklą prieš TSRS 
šalį. Taip buvo 1959 m., kai 
Nobelio premija buvo pri
pažinta įžymiam poetui Bo
risui Pasternakui už jo ne- 
pavykurį prozos kūrinį.

Šių metų Nobelio premija 
literatūros srityje paskirta 
vienam žymiausių tarybi
nės prozos meistrų — M. 
Šolochovui už didingą kūri
nį — “Tykiojo Dono” epo
pėją.

Baltimore, Md.
Naujųjų Metų parengimas 

ir kitos naujienos
Lietuvių Literatūros Drau- 

25-oji kuopa rengia Nau
jųjų Metų pasitikimą gruo
džio 31 dienos vakarą. Pra
džia 8 vai.

Jeigu jūs norėtumėte su. 
mumis praleisti vakarą lau
kiant Naujųjų Metų, ateiki
te į mūsų parengimą.

Parengimas įvyks 2219 įr motinos.
Michaels Klubo svetainėje/ Zalubienė priklausė prie 
kampas W. Pratt ir Furrow pažangiečių judėjimo, rėmė 
gatvių. jį aukomis, skaitė progresy-

------- - _ 1. vių spaudą. Koncertuose, 
piknikuose ir kituose pa
rengimuose dalyvavo, links
mai su dalyviais pasisvei
kindavo, džiaugėsi ji ir Ro- 
maldas gyvenimu, darbinin
kų laimėjimais. Buvo links
ma, draugiška ir maloni

Lai jai būna amžina ra
mybė šios šalies žemelėje! 
Reiškiu užuojautą jos duk
rai.

West Medway, Mass.
Mire O. Zalubiene

Mirė Onutė Zalubienė 
(Yuodvirsytė). Buvo gimus 
1890 metų rugsėjo 5 d. Gai
galų kaime, Kupiškio rajo
ne. Į Ameriką atvažiavo 
1911 m. 1918 metais vedėsi 

1 su Romalda Zaluba. Išaugi
no vienturtę dukrelę Annę, 

l, kuri yra vedus, turi 14-kos 
įmetu sūnelį. Annės vyras 
1 yra miręs, o dabar ji neteko

lietuviai gali gerą dovaną 
suteikti savo giminėms Lie
tuvoje, tai uižraš y d a m i 
jiems “Laisvę”. Padarykite 
tą, giminės bus dėkingi. 
Čia viena draugė S. L. jau 
pridavė man pinigus už dvi 
prenumeratas į Lietuvą.

A. Lipčius

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MAINTENANCE MAN

Late shift. Must be thoroughly exp. 
in canning Plant maintenance. Good 
salary and benefits. Apply B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street,

Camden, N. J.
(98-100)

HELP WANTED MALE

GARAGE MEN

(3) Attendants. Apply at

1616 Chancellor St.

(96-101)

gatvių.

Gruodžio 4 d. LLD 25-oji 
kuopa turėjo metinį susi
rinkimą. Šitas susirinkimas 
buvo gana naudingas gerais 
nutarimais ir diskusijomis 
visuomeniniais klausimais. 
Draugijos 50 , metų sukak
ties atžymėjimąs įvyko lap
kričio 21 d. Komisija pa
teikė gerai pasisekusio pa
rengimo rapdrtą. Nutarta 
paaukoti LLD Centrui $50 
knygoms leisti, z$25 kovai 
prieš fašizmą. Buvo pakel
tas klausimas paaukoti ir 
kitai spaudai po kiek dole
rių. Bet dėl laiko stokos 
palikta ateinančiam susirin
kimui.

Lapkričio 21 d. prengimui 
buvo prisiųstas per drg. že
maitį lietuvių tautos veikė
jo sveikinimas. Apie tai Že
maitis pranešė, bet aš pr- 
moje savo korespondencijo
je to nepažymėjau. Labai 
atsiprašau.

M. Kvietkas

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuviu Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

' : *

Antras Lietuviy-Anglę Kalby
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

. I

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestj. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
. 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Bridgeport, Conn.
Vieša padėka

Laisvės chorui, 
Hartford, Conn., per 
J. Kazlauską.
Gerbiami choriečiai:—

Mes, LDS 74 kuopa, Brid
geport, Conn., savo susirin
kime lapkr. 7 d., išklausę 
gražų raportą iš mūsų 35 
metų sukakties atžymėjimo, 
įvykusio spalio 24 d., kur 
jus, gerbiamieji, taip gra
žiai ir su jūsų pasiaukoji
mu išpildėte dainų progra
ma, vienbalsiai nutarėme 
pasiųsti jums, jūsų mokyto
jai Wilma Hollis ir pianis
tei nuoširdų padėkos laišką.

Būkit sveiki ir linksmin- 
k i t e gražiomis dainomis 
mūsų kolonijas.

LDS 74 kuopos valdyba:
V. Rajeckas, pirm.
A. Švėgžda, vicepirm.
M. Arisonas, prot. rašt. 
J. Mockaitis, fin. rašt.
A. Stiipeikis, ižd.

: BAKER

Sweet Dough. Top rate.
Camden vicinity.

Call 609-NO. 3-7355.
(98-99)

BAKER 1ST CLASS
Sweet Dough as well as rye bread : commercial studio. Experienced only.

LABEL LINE FOREMAN

Need man capable of taking complete 
charge of high speed can labeling 
line. Must be exp. Good starting 
salary and benefits. Apply: B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street, 
Camden, N. J. 98-100)

PHOTOGRAPHER^—Printer for

and rolls.
Top rate paid.

Camden vicinity.
609-663-7355

(98-99)

Salary open.

STANDARD PHOTO
2031 Chestnut

(97-99)

PAINT SPRAYER
Jobbing shop, 2nd shift. 

Experienced with Hammerton,
Wrinkles and Vinyls.

_____ Call after 11 A. M.
GA. 34494

(98403)

dau jį ligoniu.
Antanas pateko į ligoninę, 

kur jam per 7 valandas bu
vo išpiaustytos iš dešinės 
kojos gyslos. Gydytojas, ne-pT’UL. 
žiūrint, kad ligonį vargino' 
skausmai, po 7 dienų jį iš li
goninės, paliuosavo, ir da
bar jis gydosi namie (1300 
E. llth Street, Eddystone,

FIREMAN. Night, for greenhou
ses. Oil & coal.

ALFRED M. CAMPBELL & SON,
700 W. Lancaster Ave., Wayne, Pa.

GR. 3-8626, MU. 8-5000.

(97-99)

Eddystone, Pa.
žmogaus klaida

Po skaudžios operacijos 
grįžau iš ligoninės į namus. 
Ligoninėje būdamas plačiai 
išsikalbėjau su vienu pensi
ninku. Jis sakė, kad kas šeši 
mėnesiai turi pasiduoti į li
goninę, kurioje gulėdamas 
gauna 4 “pantes” kraujo, 
kitaip negalėtų gyventi. Kai 
sustiprėja, vyksta gyventi 
pas vieną gerą moterį.

Žingeidumo paimtas klau
siau jo, kas jam yra, kad jis 
turi taip dažpai pasiduoti į

Rochester, N. Y.
Gruodžio 5-tą įvyko Gedi

mino draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas. Daug na
rių dalyvavo.
Išrinkta 1966 metams nau

ja valdyba: pirmininkas—■ 
ligoninę. Jis šake, kad prieš Petras Malinauskas, vice- 
32 metus buvo geras dažy-' pirm. — V. Černauskas, ižd. 
tojas, dirbdamas priprato . • 
prie svaiginančių gėrimų ir'- 
virto alkoholio auka. Kadaį Ona Baganskienė.
pinigų neužtekdavo, gerda-1 Mes sveikiname naująją 
vo kas pakliuvo, kad tik pa- į valdybą ir vėliname reriau- 
sigertų: terpentiną, “šėla- sios kloties jūsų darbuose, 
ką”, masažąvimo alkoholį, 
gazoliną, o sumažinimui, 
smarvės maišydavo su pie- 

Marylando valstijoje au- nu. Buvo virtęs tikru “bo- 
tomobilių nelaimėse užmu-lmu”. Pasigėręs nugriūdavo, 
Šimai greitai pakyla. Dau
gelyje savaičių užmušama 
nuo 4 iki 7 žmonių. Nuo 
pradžios šių metų jau yra 
užmušta 700 žmonių. Apie 
Baltimorę yra nutiesta «ir 
dar tiesiama puikūs keliai, 
bet automobilių nelaimės vis 
tiek kyla. Kelių komisijo- 
nierius J. B. Funk buvo pa
klaustas, kodėl tiek daug 
automobilių nelaimių ant tų 
puikių kelių įvyksta. Jis 

i atsakė, kad daugelis vairuo- 
' tojų yra alko h o 1 i o įtako
je ir per daug greitai va-

i žiuoja.
! Ar būtų galima sumažinti 
, tas automobilių nelaimes 
' nors ant pusės? Taip, ga- 
■ Įima, jeigu tik žmonės susi
rūpintų tuo klausimu.

John Balsys

Aplankiau sergantį mūsų 
gerą draugą P. Kuprį. Jis 
serga jau trečias mėnuo. 
Serga nuo širdies smūgio. 
Draugas gyvena už 16 my
lių nuo miesto, neturi mies
to vandens. Dabar yra užė
jusi didelė sausra Baltimo- 
res apylinkėje, išdžiūvo drg. 
Kuprio šulinys ir apsunkino 
ligonio padėtį.

Mes visi linkime draugui 
Kupriui gerai pasveikti..

žaizdos baigia pagyti. An
tano savijauta kuo puikiau
sia. Linksmas, gerai nusi-| 
teikęs ir mano, kad gruodžio! route* - ’ ■ ""
12 d. galės dalyvauti puikia- Apply to Mr. r. Gottshaii. 
me filadelfiečių bankete.

Pas draugą Lipčių teko 
susitikti su Povilu Šlajum ir 
Albertu Grigu.

J. A. Bekampis

DRIVER, Sales. Ambitious, mar
ried man for established retail bread 

. Experience not ’ necessary.

STROEHMANN BROS. BAKERY, 
1810 Ridge Pike, Norristown, Pa.

(97-99)

MACHINISTS. Tool makers, 1st 
class only. Milling Machine opera
tors, 1st class only. Mannual ma
chine experience and set-ups requir
ed. Inspector small machine exper
ience. North Phila. Mfgr. has above 
immediate openings. Good starting 
rate. Apply: LANSTON MONO
TYPE CO., 3620 “G” St., Phila.

(97-99)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės choras rengia Ka
lėdų parę sekmadienį Gruo- 
dŽio-DeCember 19 d., 1 vai. will pay top wages to person who

WANTED. Tool & Die maker,
1 7 V4ZJJ.V7 J-M VA.j JL V J Will VVįJ pcliJVH WilKJ

—S.Baganskas, užrašų rast.; popiet, 157 Hungerford St. i qualifies. Must be a leader: should 
—Jurkštas, finansų rašt.— Visi choro nariai bus vai- ^Ve a knowIed^e of progressive

Gruodžio 19 bus Gedimi
no draugystės pietūs.

Gruodžio 31-mą ruošiamas 
Naujiesiems Metams pasi
tikti banketas. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti,

šinami veltui, o svečiams 
reikės primokėti. Turėsime 
ir “Grab Bag.” Prašome 
visus ateiti linksmai užbaig
ti metus. Komisija

(99-100)

dies and machine development. Must 
have a good understanding of job 
shop practices! Will arrange eve- 
ning*day or Saturday interviews- 
Phone Mr. Good. 201-487-3521.

(95-100)

kur pakliuvo. Ta moteris jį 
parsigabendavo, nupra u s- visi turėsite gerus laikus, 
davo ir sutvarkydavo. Bet 
vėliau jo viduriai visai su
gedo. Buvo padaryta opera
cija. Daktaras sakė, kad 
“viską išėmė”. Visai už
draudė alkoholį gerti, jeigu 
dar nori gyventi.

Na ir žmogus metė gerti, 
dabar visai negeria, bet ka
da jau viduriai nukentėjo 
nuo svaigalų, tai turi pasi
duoti į ligoninę ir, savo svei
katą sutvirtinti gaudamas 
kraujo įleidimus. S a k o: 
“Buvau tada kvailas ir to
kią klaidą padariau”.

Pasirodo, kad žmogus vis 
gi gali save suvaldyti, kada 
to nori.

Metinės šventės jau neto
li. Amerikoje gyvenantys

L. Bekešienė

Eddystone, Pa.
Nemalonus netikėtumas
Gruodžio 4 d., nežiūrint, 

kad neturėjau laiko, bet at
sirado kokia tai nuojauta, 
kad reikia važiuoti į Eddy- 
stoną ir atlankyti., Antaną 
Lipčių, vadovaujantį visoje 
apylinkėje asmenį, su ku
riuo visuomet malonu susi
tikti ir pasitarti visuomeni
niais reikalais. Bet nuvažia
vęs didžiai nustebau, nes ra-

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos klubas 

turės savo mėnesinį susi
rinkimą paskutinį šio mė
nesio penktadienį — gruo
džio 31 d. Visas drauges 
nares prašome ateiti.

Valdyba (99-100)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus f prieš 

kalėdinius pietus sekma
dienį, gruodžio 19-tą, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott 
St. Pradžia pirmą valandą.

Pietūs bus su muzika, 
programa ir dovanėlėmis. 
Prašome skaitlingai daly
vauti. Moterų Komisija 

(99—100)

HELP WANTED MALE

WORKERS

GENERAL FACTORY

MECHANIC. Machinery, to main

tain and rebuild existing machinery 

in addition to building new machines.

AMERICAN LEONIC MFG. CO. ' 
3001 Walnut St.

(96-99)

WANTED MACHINIST. 1st class 
only, all around especially on Brid
geport Miller; steady work, top 
wages, overtime. Employee benefits. 
KONDAK ELECTRONIC MACHIN
ERY, INC., 31 E. Runyon St., New
ark, N. J. 243-1280. (96-100).

ENGINEERING SERVICES. Men 

to work in engineering office. Fa* 
miliar with design of street grades, 
storm drainage and lot calculations, 
No degree required. Call EL. 7-5951 
between 9-4 weekdays.

(94-100)

MALE or FEMALE

WEST MEDWAY, MASS.
Mirus/ »

Onutei Zalubienei-Juodviršytei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Romal- 

dui, dukrai Whalen, anūkui Russell, broliui Po
vilui, taipgi giminėms Tarybų Lietuvoje, ir 
draugus ir pažįstamiems Amerikoje.

Julia Druzas
N. Grigaliūnas
S. Shukis
W. M. Stahis
P. Žukauskas
F.. O. Graham
F. M. Kvetkas

Viktoras Kavaliūnas
E. Belekevičienė
G. V. Kvetkąs
K. Rumskis
Bernice Chuberkis
J. V. Melinis
S. J. Rainard

ASSEMBLERS
BENCH HANDS

GRINDERS
POLISHERS

MACHINISTS
2 AC Chuckers. Milling Machine 

Oper. Tool & Cutter Grinder. Per
manent positions for qualified men 
to set up and operate from blue
prints. Liberal Company paid bene
fits.

DODGE STEEL CO.

6501 State Rd., Phila., Pa.
DE. 2-2200

(97-99)

Permanent positions for qualified applicants. 
Liberal employee benefits, Hospital, medical 
and surgical. Apply for interview 9—11 a. m. 
and 2—4 p. m.

J. WISS & SONS CO.
33 Littleton Ave. • Newark, N. J.

(96-99)

TYPWRITER MECHANICS (2)
One man completely experienced. 

One man some experience. 
Car necessary. Salary open.

Permanent position. 
215-CY. 54191

(98-100)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

With child care.
Must be experienced 
with good references.

Flexible hours, sleep in or out.
Good salary. Call GE. 8-1851.

(98-100)
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Knygelė apie natūralizaciją
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Baisiausius keturis žmogžu
džius, kurie šiomis t __
buvo nubausti Rokiškyje, mū
sų “veiksnių” spauda i kanki- no. 
nius ir šventuosius kelia. Jų 
kaltės aiškus įrodymas jai nie-; 
ko nereiškia. Jie, talkaudami | 
hitlerininkams ir skers darni 
Lietuvoje nekaltus žmones, 
tiktai pildę “iš viršūnių

Pasidaryti Amerikos pi- 
' liečiu yra daugelio žmonių 

dienomis noras, kurie atvyko į šį 
kraštą ir JAV-ose įsikurdi- 

Dauguma imigrantų, 
išgyvenę čia 5 metus, turi 

; kvalifikaciją gauti Ameri
kos pilietybę .įr gali naudo
tis jos teisėmis bei privile- 

įsa- gijomis. Paaiškininhui, ką 
kymus, ir todėl j u o s už jų daryti pilietybei gauti, Ame-
k uvinus daibus bausti esąs rikos Taryba Tautų Tarny- 
phkas “politinio keršto” da- , . .. v / Y Ivkas kai isspausdino informacinę

Panašiai teisinosi visi hitle- knygelę K‘iip pasidaryti 
viniai skerdikai. Jie tik pildę JAV-jų piliečiu.” 
Hitlerio įsakymus. Bet jie bu
vo teisiami ir baudžiami. Jie 
tebėra medžiojami ir baudžia
mi.

Jie gali būti šventaisiais ir 
kankiniais “Tėviškės žiburių,” 
Draugo,” “Darbininko,” “Nau
jienų’ bei “Keleivio redakto
riams, bet kitaip į juos žiūri 
lietu vi ų tauta ir visos tautos, 
kurių nekaltu krauju jų ran
kos yra suteptos.

lyk as.

Klerikalų “ 
bendradarbis Dr. Antanas Ma- t 
ceina su didžiausia baime pa-Į 
sakoja apie neseniai Vakarų 
Vokietijoje įvykusį susitikimą 
tarp kataliku teologų ir komu
nistų. Laimėtojais, girdi, šim
tu procentų išėjo marksistai 
mokslininkai

Prašau:
“Marks i s t a i filosofavo, o 

krikščionys stebėjosi. . Nuo
stabos pagauti kataliku teolo
gai ir mokslininkai, kaip Pet
ras Taboro kalne, nebesu gau
dė ką kalbą. Visos jų mintys 
krypo į tai, kaip būtu galima 
sugyventi su komunizmu ir 
net gyventi komunizme. Vie
nas katalikas gamtininkas iš 
Šveicarijos pasiūlė: esą krikš
čionys ir marksistdi gamtinin
kai sueitu plotmėn pagal for
mule “o gal gi ir nėra Dievo.”

Tr toliau:
“Skaitai žmogus šiuos saki

nius ir galvoji: kokia dvasia 
yra apsėdusi mūsų dienu teo-

120 puslapių knygelė nusa
ko pilietybei gauti reikala
vimus, aprašo kiekvieną na
tūralizacijos proceso žings
nį ir tiksliai pasako pilie
tybės prašytojams, ką jie 
turi daryti, kad pasidarytų 
piliečiais. Knygelėje taip 

’ pat yra JAV-jų Konstituci
ja, Nepriklausomybės Dek
laracija ir speciali 130 klau- 

Darbininko” j simų ir atsakymų sekcija 
< apie Amerikos istoriją ir 
I valdžią, kaipo pagalbinė 
studija natūralizacijos eg
zaminams.

“Kaip pasidaryti piliečiu” 
knygelę galima gauti tik 
anglų kalba. Ji duoda in
formaciją apie daugelį da
lykų, dėl kurių pilietybę ga
li: gauti imigrantai be rei
kalo baiminasi arba klaidin
gai žiūri į juos kaip į truk-

dytojus pilietybei gauti.
Senesni žmonės, pavyz

džiui, yra linkę trauktis nuo 
jiems atrodančio per sun
kaus uždavinio. Daugelis 
senesnių žmonių nežino, 
kad jie pagal tam tikras 
aplinkybes (jei jie yra ma
žiausiai 63 metu amžiaus ir 
išgyveno JA-ose mažiausiai 
33 metus) gali būti atleisti 
nuo anglų kalbos mokėjimo 
reikal avimo natūralizavi- 
muisi. Taip pat nepiliečiai, 

i nelegaliai priimti į JAVas, 
delsia prašyti natūralizaci
jos.

Knygelė aiškina, kad to
kie asmenys gali pagal 
natūralizacijos įsta tymą 
gauti legalaus priėmimo į 
JAV-as dokumentus ir pra
šyti natūralizacijos, jeigu 
jie atvyko j JAV-as prieš 
1940 m. birželio 28 d. Pa
gal naują imigracijos įsta
tymą, kuris pradės veikti 
1965 m. gruodžio mėn. 1 d., 
ši data buvo prailginta ligi 
1948 m. birželio 30 d.

Knygelė “Kaip pasidaryti 
JAV-iu piliečiu” yra stan- 
dardinė šiuo klausimu. Ją

Mieste pasidairius Napoleonas ir
Mūsų didmiestyje yra 700 į pinigų klastotojai EASTON, PA. 4

krautuvių, kurios pardavi
nėja gatavai iškeptas viš
tas. Iki šiol jas pardavinė
davo “nuo štukų.” Teismas 
patvarkė, kad tai būtų tuo
jau pakeista, pardavinėji
mu svarais. Sakoma, kad 
be pasvėrimo pardavinėji
mas įgalina pardavėją ap
sukti pirkėją.

1811 metais paryžiečių 
dėmesį patraukė pusiau ap
griuvęs namas, kuriame 
naktimis degdavo šviesa, iš 
jo sklido paslaptingi garsai. 
Daug kas tada galvojo, kad 
jame apsigyvenusi “piktoji 
dvasia”.

Kartą naktį policija, susi- 
šaudžiusi su minėtojo namo 
gyventojais, įsibrovė į jį. 
Pasirodė, kad čia šeiminin
kavo pinigų klastotojai. Im
peratorius, sužinojęs apie 
policijos darbą, buvo baisiai 
įtūžęs. Pinigų klastotojai 

gamino carines 
I asignaciias su Napoleono

Taigi, požeminių traukinių 
darbininkų streiko gruodžio 
15 dieną nebus. Transporto 
unija atšaukė. Jeigu nebus 
susitarta, streikas įvyks, 
kai pasibaigs kontraktas su
miesto valdžia, būtent, sau-1 masiškai 
šio 1 d. į ..---

Tuo tarpu dedamos pa-‘žinia. Rengdamasis užpulti 
stangos streiko visiškai iš- 'Rusija, jis norėjo suklasto- 
vengti. Abiem Wagneriui tais piY^is sukelti joje fi- 
ir Lindsay veikiaant išvien,' nansini ^h^sa i” tuo pučiu, 

pakirsti priešo jėgas.tapo sudaryta iš trijų vyrų 
taikinimo komisija. Paskir
tieji taikintojai priimtini ir 
unijos vadovybei. Manoma, 
kad komisijai pavyks abi 
puses sutaikinti.

ti
j:

Širdingai sveikinu visus savo gimines ir draugus 
sezono šventėmis.
Nusistatykime 1966 metais kovoti už taiką iki pil
no laimėjimo!

LEONAS TILVIKAS

READING, PA.

Kalėdų ir Najųjų Metų proga sveikinu visus savo < 
gimines ir draugus. >

Linkiu linksmų ir laimingų 1966 metų visiems, į 
linkiu laimėjimo kovoje už taiką. į

MARCELĖ ROMIKAITIENĖ I

J. HOFFA NESIVARŽO 
Už VIETĄ

Las Vegas, Nev. —Tyms- 
terių unijos prezidentas Ja
mes Hoffa sako, kad jo vie
tą International Brother
hood of TTeamsters unijos 
prezidento galėtų užimti bi
le vienas iš dviejų vicepre
zidentu.

Jais yra E. O. Monh ir 
II. J. Gibbons. Tymsterių 
unija dabar turi apie 1,500,- 
000 nariu, v

f

Clearwater, Fla 'S

Ateinančiais metais įvyks 
New Yorko valstijos guber- 

; rinkimai. Res
publikonai savo kandidatą 
jau turi. Juo bus dabarti
nis gubernatorius Nelsonas! 
Rockefelleris.

A C N S Bet kaip su demokratais? 
' Praėjusi ketvirtadienį sena
torius Robert Kennedy bu
vo susišaukęs miesto demo
kratu “šulus” to klausimo 
aptarimui. Ką konferencija 
nutarė, neskelbiama. Sena
torius sako, kad jis numato 
net penkis “gerus” demo
kratus. kuriu bile vienas 
tiktų būti gubernatorimi.

ejalima gauti už viena do- natonaus 
lerj parašant American 
Council for Nationalities 
Service, 20 West 40th St., 
New York, 10018.

SEZONINIS SVEIKINIMAS
'b

Mano nuomone...
Jei aš būčiau parapijonas!.. Literatūros Draus? i j o s 

OZONE PARK miesto pirmosios kuopos susirinki- 
dalis gana tirštai apgyven- mas ivyko lapkričio 29-tą, 
ta, bet šioj apylinkėj jokių Laisvės patalpoje. Kaip ki- 
skvėru-parkų, vaikams žais- 
maviečių beveik neturi
me, tad vaikai (mažes- 

locrus. kad jie šitokias mintis( nieji) priversti žaisti 
ugdo ir jas viešai tarntauti-; sviedinį - bolę gatvėse, 
niame suvažiavime reiškia, ne-' 
bijodami būti pavadinti minkš-! 
tanročiais!” (“Darb.,” gr. 7

LED I Kp. Žinios
Literatūros

Sveikinimai ir širdingiausi linkėjimai sulaukti g 
linksmų žieminių švenčių ir naujų metų visai £ 
šeimai, giminėms, mieliems draugams, draugėms r 
ir mano susiedijos Lietuvių Literatūros Draugi- i 
jos 45 kuopos nariams ir visiems “Laisvės” skai- ■ęg 
ty to jams.

'(3

r(j

Ypač šeštadieniais ir sek
madieniais. kai nėra jiems 
mokyklos ir nešalta, vaikų 

Tai <11-. Antano Maceinos “one wav” gatvėse yra daug 
žodžiai ir išvados. ' žaidžiančių* Važiuoti tokio-

ti šių dienų kuopos mitin
gai. tain ir pastarasis buvo 
neskaitlingas.

Veiklos glaudus raportas Jau dabar daromas spau- 
rodo, kad kuopos reikalai dimas į išrinktąjį majorą 
prie metu pabaigos rieda. Lindsay, kad jis pasisakytų

J. TAUTŲ SARGAI
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinės Tautos turi 175 
sargus (policininkus). Nau
jai priimtiems metinė alga 
vra $4,990, po dešimt metų 
$6,470. Daugumoje . jie yra 

;JAV piliečiai.
TSRS atstovas N.-

renko reikalauja pakelti 
Jungtinių Tautų sargams 
algas. Washingtone, Balto-

M

Fedo- ffi

CLARA STASIULIS |į

Cleveland, Ohio

SEZONINIS SVEIKINIMAS

Moterų Klubo mitingas
Tr^čjadi^ni. "medžio 15 

d. 7:30 vrI. wV'U'e ivvks 
Motoru Khihn mitingas, 
kiirinrne rinksime nau i a 
valdvhn ateinantiems me-; 
tanps. Tainori bus pateiktas 
raportas iš įvairumų paro
do^.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

& C. L. M. Klubas sveikina savo nares, rėmėjus, j
& drauges ir draugus, “Laisvės” pei'sonalą ir visus 5
& “Laisvės” skaitytojus, Suvienytose Valstijose ir
& T. Lietuvoje.. Linkime laimingų naujų 1966 metų, į
S? kad būtų ramybė visame pasaulyje. į
f Klubo Valdyba l

sklandžiai. Fin. sekretoriusuž sudarymą civilines komi- i . ‘ ,tori Jo Namo sargai permetuspatenkintas, kad visi nariai 
randasi gerame stovyje. Jis 
prašo, kad mes gautas šių 
metų knygas atsiimtume, 
kaip anais jaunų dienų me
tais. Laikas knvgoms skai
tyti tinkamas. Neeikvokime 
veltui laiko. Knvga yra ge
riausias mūsų draugas, tad 
gerbkime ją ir iš jos moky
kimės.

Laiškai skMtvtj įr priim
ti. Atstovai darbais atlikti 
išrinkti. Kit^s vč]iau da- 
rinksime. Kn. nirmininkas 
V. Bunkus uoliai tebesidar
buoja “Laisvės” vaiuie, na
riai prašomi iam i talką.

Metų pabaiga jau čia, tai 
kuopa ruošiasi ateinančių 
metu būsimiems darbams.

: ; ™ ’C7 naianuzio o-cią Kuopa mi-
I bent savųjų parapijonų, su-,n-s jvjiaus Janonio 70-aii

.... ___ ___ jau nu
statyta. Prašome organiza
cijas ta diena taunvti šiam

ne-:

mis gatvėmis automobiliais 
yra net pavojinga; kartais, 
pravažiuojantis gauni “pil- 
kę” ir į auto langą.

Bet... Tenka veik kas
dien pravažiuoti net pro ke
lias bažnyčias ir matyti tuš
čius didelius “šventorius,” 
aptvertus aukšta tvora. Pa- 
rapijonys jais nesinaudoja, 
procesijos čia neina apie' 
bažnyčią, kaip kad seniau 
Lietuvoje. Tad ir nenoromis 
imi galvoti (ir parašyti), 
kokiam paraliui tas dykvie
tes laiko klebonai? Mano 
supratimu: Vyskupai turė- 

į tų įsakyti kunigams - klebo-!
j nams vaikus nuo gatvių, pa]anfĮ^i0 3-ėia kuopa
, _ _ _ „ _ . _ . I '

19 šauktj Ltuo®, Priębąžnyti- ^tadient Diena “j-

sijos. patikrinimui piliečių 
skundų prieš policijos žiau
rumus. Tokiai komisijai ar
ba tarybai labai priešinasi 
Policijos Departamentas.

Baptistų kunigas Payton, 
brooklynie t i s, negras, pa
skirtas direktoriumi protes
tantišku bažnyčių Naciona
linės Tarybos Religijos ir 
Rasiniais Reikalais Komisi
jos. Tai pirma tokia aukš
ta vieta protestantų suteik
ta negrų rasės žmogui.

Rep.

gauna nuo $6,000 iki $8,570.

PAIEŠKOJIMAI
Julijona Girkiūtė (Kazimiero) iš 

Skiemonių, ieško Alenos Kadūnaitės 
giminių. Alena paėjo iš Kedūnų kai
mo, rodos, Skiemonių parapijos. Ale
nos brolis, giminės ir pažįstami gy
veno Brooklyne. Aš noriu pranešti 
jiems žinią apie Alenos mirtį. Po 
vyru pavardė Tytenis. Rašykite man, 
Alenos draugei: Julijona Girkiūtė 
(Walliene), 408 W. 103rd St., Chi
cago, Ill. 60628. (98-99)

Ch. Ives muzika 
Carnegie Hall

Sekmadieni, gruodžio 
d., tain pat pirmadieni, į nius tuščius “lotus” ir leis 
gruodžio 20 d., 
Hali. Manhattane 
can Svmnhony Orkestras 
duos nuiki u s kompozito
riaus Chorles įves-muzikos 
koncertus.

įžymaus vadovo Leopoldo 
Stokowskio vadovaujamas, 
orkestras atliks, be kitų da
lykų, Iveso “Simfoniją No.-

Washingtonas. — JAV 
mihtaristai planuota paim
ti senus didelius laivus, ku
rie stovi “gynybos rezer- 

” ir plukdyti į Vietna
mą. Ten juos bus galima 
pastatyti įlankose arba jū
rų pakraščiuose ir pavers
ti prieplaukomis arba san
dėliais.

ve,

Sekmadieni konce r t a s 
prasidės 3:00 v. popiet, o 
pirmadienį — 8:40 v. v.

Tikietai į abudu koncer
tus gaunami bilietu parda
vimo ofise. Carnegie Hall, 
kampas 57th St. ir 7th Avė., 
Manhattane.

REIKALAVIMAI

Carnegie, ti čia mėtyt-gaudyt bole- 
Ameri-! sviedinį mažamečiams

O dar prie vienos 
čios (109 Avė—137 St.) te
ko matyti: Tarpas nuo gat
vės ir bažnyčios tvoros gal 
per 20 pėdų pločio ir pusė
tinai ilgas, galėtų tilpt bent 
pora dešimčių maldininkų 
automobilių paparki n i m u i 
arti bažnyčios. Bet (tas 

j “bet”) gal tyčia šaligatvis 
taip užmūrytas, užgręstas 
dideliais-smailąis akmeni
mis, kad draiverys neišdrįs 
rizikuoti skersai tą tvorą 
pervažiuoti.

Ak tie mūsų kunigai-kle- 
bonai, “artimo meilės” skel
bėjai, kaip priežodis sako: 
“Valgo parapijonų vyšnias 
ir juos kauleliais mėto.”

, ’ v Markintam jubiliejui, 
bazny- ™n+; wh,rengti kitų pramogų.

Kas referuos, vėliau pra-j 
nešime. Šia proga turiu 
smagumą visus kviesti mi
nėtą dieną būti mūsų sve
čiais. Tikras, kad nesigailė
site atėję.

Vienas Jūsų j 
s ‘

P. S. Ši koresp. užtruko 
spaudoj. Atsiprašome.

Reikalingas jaunas vyras dirbti 
mažmeninių prekybų krautuvėje,— 
prie reklamų ir tvarkant skanumy-1 
nūs. Dėl daugiau informacijų, pra- t e r i U lokalo prezidentas 
Some skambinti: ES. 2-7279.^ | J()hn j 0>R()Urke<

New Yorkas. — Sulaukęs 
65 metų amžiaus mirė tyms-

JAPONŲ PIRTYS
Ne tik suomiai, bet ir 

japonai garsėja savo viešo
siomis pirtimis. Neturė
dami sąlygų praustis na
mie, daugelis piliečių eina į 
įprotį beveik kasdien. Vien j 
Tokijyje veikia 2,608. pir
tys (neskaitant apie 100 
turkiškųjų), kuriuose kas
dien nusiprausia apie 1,- 
600,000 žmonių.

Mes, gimines Viščiaus Jono, Mo
tiejaus ir jo brolio Apoljaus, norime 
sužinot jų adresus. Į JAV išvyko 
1929 m., iš Kėdainių apskrities, Pe- 
lutuvos kaimo. Raudonasis kryžius 
pranešė, kad Mr. William West 
sūnus Viščiaus Jono gyvena 222 
Academy Ter., Linden, N. J. Ta
čiau nuo jo atsakymo negavome. Be 
to, anksčiau mūsų giminaičiai gyve
no adresu: Mrs. Tillie Wish, 415 
Eliabeth Ave., Eliabeth, N. J. 07206. 
Prašome laikraštį “Laisvę” suieško
ti mūsų gimines, ir iš anksto taria
me ačiū. Ieško jų brolis Antanas, 

sūnus ir dukra.
Viščius Antanas, M.
Kėdainių rajonas 
Pernaravos apyl. 
Pakaliuškių kaimas 
Lithuania, USSR

Brooklyn, N. Y.

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Sveikinu visus savo draugus ir visus “Laisvės” 

skaitytojus sezono švenčių proga.
Linkiu visiems linksmai sulaukti naujų 1966 metus 

ir darbuokimės visi, kad 1966 metais atsiekti taiką 
ir brolišką tautų ir rasių sugyvenimą ant žemės ka
muolio.

rė

jo

GEORGE WARESON

Sezoniniai Sveikinimai
Sveikiname savo visas gimines Amerikoje ir 

Lietuvoje, visus mūsų draugus ir “Laisvės” lei
dėjus, taipgi skaitytojus ir bendradarbius su 
Kalėdomis ir Naujais Metais. Lai būna taika vi
same pasaulyje.

Jonas ir Julija Gecevičiai
473 North Rd. 
Bedford, Mass.

Žieminiai Sveikinimai
Sveikinu su šventėmis visą “Laisvės” perso- 

nalą, savo gimines Tarybų Lietuvoje, taipgi gi- Kj 
mines ir draugus Jungtinėse Valstijose, linkėda- w 
ma geros sveikatos, ilgo amžiaus.

Taipgi sveikinu visus mylinčius taiką pa- 
šaulyje! •. E?

Karolina Kazlauskienė
So. Boston, Mass.
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