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^KRISLAI
Povilo Vl-ojo žodis. 
Ar bus išklausytas? 
“Better dead than red.” 
“Šiluvos stebuklai.“

Rašo R. Mizara
Popiežius Povilas Vl-asis

leido encikliką taikos žemėje 
išlaikymo klausimu.

—Vardan dievo, sulaikykite 
karą Vietname!—skelbia ka
taliku vadovas.

Ir jis pareiškia, jog karą 
reikia sulaikyti tučtuojau, kol 
dar ne vėlu, nežiūrint, kad 
tai kai kam gali sudaryti “ne- ; 
smagumų“, žinome, ką popie
žius turi galvoje.

Popiežiaus enciklika nepa-

Trumpai iš visur
Jakarta.—Reakcinės stu

dentų organizacijos rengia 
masines demons t r a c i j a s 
prieš Sukamo spalio pir
mą. Tie studentai reika
laus, kad Sukamo būtų vi
sai pašalintas iš prezidento 
posto. Kaip žinia, jis jau 
ir dabar prezidentas tik iš 
vardo, nes tikros galios be
veik neturi.

Balsai už 
enciklika,

Washingtonas. — Karas 
Vietname platėja ir gilėja, 
bet balsai už taiką irgi stip
rėja. Pasaulis lyg jaučia, 
kad ritasi link galimo pa
saulinio karo prarajos, ir 
tas pavojus sukelia reikalą 
tai katastrofai pastoti ke-

taiką vis stiprėja: popiežiaus 
U Thantas, J. A. V. mokslininkai

Washingtonas. — Prez. 
J o h n s o n as sakęs grupei 
Amerikos žydų organizaci
jos vadovų, kad jis nuste- 

tiks MacNamaroms, Ruskams, • bęs, kodėl tiek žydų stoja 
visam Pentagonui, na, ir John- 
sonams.

Nepatiks ji ir lietuviškiems 
marijonų ir pranciškonų zo- 
koninkams.

prieš karą Vietname. Tie 
vadovai atstovavo eilę bur
žuazinių organiza c i j ų , ir 
prezidentas juos pakvietė 
specialiam pasitarimui.

Supraskime: karo propa
gandistai Amerikoje skelbia 
tokią teoriją: su komunistiniu 
pasauliu taikoje gyventi ne
begalima, kadangi jis palaip
sniui nugalėtų visą kapitaliz
mą. Dėl to propagandistai 
karo šalininkams suvulgariza- 
vo tokį šūkį: “Better dead 
than red”—geriau lavonas 
gu raudonas!

Lietuviškieji klerikalai 
šūkį ir pasiėmė, juo remia
vo politiką. Jie nori, kad ka
ras Pietryčių Azijoje būtų 
plečiamas ir aštrinamas- Ku 
nigams juk į karą nereikės 
eiti, o vaikų jie neturi, tai 
bai lengva kalbėti “geriau 
vonas negu raudonas“.

ne

šą

lą-

Bet žmonės kitaip galvoja. 
Jie sako: geriau raudonas ne
gu lavonas! Jie sako: lai bū
va pasaulyje taika, — komu
nizmo įsigalėjimas mūs ne
baido, — kad tik būtų taika!

Pasirodo, jog ir popiežius 
Povilas Vl-asis stoja su tais, 
kurie sako: geriau raudonas 
negu lavonas.

Mūsų vajininkai ir skaityto
jai, ragindami kitus užsisaky
ti mūsų spaudą, turėtų ypa
tingai tikintiesiems, priminti, 
kad pažangieji lietuviai po
piežiaus pastangas už pasau
linę taiką remia, o “vaduoto- 
jiški“ kunigai jas neigia.

Ši popiežiaus Povilo encikli
ka, beje, gerokai pasitarnaus 
ir buvusiam katalikų kunigui 
amerikiečiui H. M. Kochui, 
apsigyvenusiam Tarybų Są
jungoje ir smerkiančiam JAV 
agresiją Pietryčių Azijoje...

Jau esame rašę, kad vys
kupas Brizgys su kitų dvasi
ninkų talka katalikų aukomis 
tūlos katalikų bažnyčios skie
pe Washingtone įsteigė “Šilu
vos koplyčią.“ Po to komite
tas, kuris tuo bizniu rūpino
si, savo aplinkraštyje paskel
bė:
—Dėkojame švenčiausiai Ma
rijai, kad ji priėmė mūsų do
vaną. Tuo ji suteikė mums 
neįkainuojamą malonę... šven
čiausia Marija sutiko būti 
tarsi Ponia tos mūsų šeimos...

Brooklyno “Vienybė“, paci
tavusi, kas aukščiau pasakyta, 
nuo savęs prideda:

— Jei tai tiesa, kad koply
čios komitetas su švenčiausia 
Marija turi ryšius ir ne tik 
j ją kreipiasi, bet ir atsaky
mus gauna, tai turime reikalo 
su stebuklu...

Iš tikrųjų !..

Bet jeigu taip, jei “Dan
gaus karalienė panelė šven
čiausia“ Marija iš dangaus 
karalystės palaiko draugiškus 
ryšius su tais, kurie dirbo iš
vien su hitleriniais fašistais,

Maskva. — Savo pareiš
kime tarybiniams pareigū
nams Kochas pabrėžė, kad 
jis ne tik prieš karą Viet
name. bet ir prieš negrų 
persekiojimą JAV. Jis sakė, 
kad pasirengęs per spaudą 
ir visomis kitomis viešomis 
priemonėmis reikštis prieš 
tas visas neteisybes.

Paryžius. — Mirė Edvar
das Turauskas, klerikalų- 
fašistų valdymo metais vei
kėjas diplomatas. Jis bu
vo apie 70 metų amžiaus. 
Prancūzijoje gyveno nuo 
1947 metų.

Grenada, Miss. — Policija 
iau suėmė kelis baltus chu
liganus, kurie kirvakočiais 
ir lazdomis mušė mokyklon 
einančius negrus vaikučius. 
Policija ta padarė po to, kai 
gavo specialu įsakymą iš fe
deralinio teismo.

Novosibirskas. — Čia lan
kėsi Amerikos Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Gus Hali. Jis ste
bėjo futbolo rungtynes tarp 
vieno vietinio fabriko ir 
raudonarmiečių ju n g i n i o 
komandų.

Kai publika sužinojo, kad 
Hali randasi arenoje, ji jam 
ilgai plojo.

Pekinas. — ču En-lajus 
atsiprašė studentų, ku
riuos raudongvardie- 
č i a i užgavo “nėr išsišoki
mus,” bet, iš kitos pusės, 
Pekino laikraščiai kritikavo 
pareigūnus ir parti e č i u s , 
kurie nekooneruoja su rau- 
dongvardiečiais.

Santo Domingo. — Visi 
amerikiečiai kariai jau ap
leido Dominikų respubliką.

kai pastarieji karo metu ma
siškai žudė Lietuvos žmones, 
tai ką dori žmonės apie tai 
pamislys ?

čia nėra jokis stebuklas. 
Čia melas. “Šiluvos komite
tas“ nėra gavęs iš “dangaus 
karalystės“ nei telegramos nei
gi radiogramos, Ot, sumislijo 
žmonių mulkintojai nelaimin
gesnius už save apgaudinėti, 
tai ir apgaudinėja!

Kaip ilgai jiems tai vyks, 
sunku pasakyti.

Šią savaitę pasauliniu 
mastu nuaidėjo trys svar-1 
būs pasisakymai už taiką I 
Vietname.

Vardan Dievo—sustoti!
Pasaulis dar plačiai komen

tuoja popiežiaus encikliką, 
kurią Vatikanas išleido pir
madienį. Toje enciklikoje 
už taiką Vietname pasisa
kyta stipriais žodžiais. En
ciklika sako, kad “Mes šau
kiame jus vardan Dievo su
stoti” — tai yra, sulaikyti

Mirė T.S.R.S. aktorius 
Nikalojus Čerkasovas

Maskva.—Nikolajus Čer
kasovas, vienas žymiausių 
tarybinių aktorių, mirė Le
ningrade sulaukęs 63 m. 
Tass sako, kad jis mirė po 
sunkios ilgos ligos.

Čerkasovas vaidino vado
vaujančiose rolėse tokiuose 
g a r s i u ose filmuose kaip 
“Alek sandras Nevskis,” ■ slūgęs. 
“Baltijos deputatas,” “Lėni 
nas 1918-ais metais,” 
Kichotas.” 
sis Frontas” (apie mūšius 
prie Stalingrado) jis vaidi
no Amerikos prez i d e n t o 
Roosevelto rolėje.

Tarybinėje spaudoje tilpo 
nekrologas apie Čerkasovo 
mirtį, po kuriuo pasirašo 
Brežnevas, Kosyginas ir žy
miausieji rašytojai, aktoriai 
bei kiti kultūrinio baro 
žmonės.

karą. Kitoje vietoje en
ciklika sako, kad šauksmas 
už taiką daromas “su riks
mu ir ašaromis.”

Nors enciklika nenurodo 
aiškiai karo kaltininko, ir 
nors ji daryta komplikuoto
je biblinėje kalboje, visi su
tinka, kad ji vyriausiai nu
kreipta prieš Amerikos ad- 

; ministraciją.
I

Thantas kalbės laisviau
U Thantas, Suvienytų Na

cijų generalinis sekretorius, 
kaip sako akylus stebėto
jai, planuoja rezignuoti iš 
savo vietos. Jis tą kaip ir 
pasakė atvirai savo pasku
tinėje kalboje. Toje kal
boje, kuri buvo aiškiai nu
kreipta prieš Washingto- 
ną, jis nurodė, kad dar 
platesnio karo pavojus 
Pietrytinėje Azijoje labai 
didelis, o pasaulinio karo 
pavojus irgi didėja. Jis pa
brėžė, jog karas Vietname

nėra koks tai kryžiaus ka
ras už idealistinį tikslą 
(kaip tai teigia Washingto
nas), o paprasta interven
cija.

Manoma, kad U Thantas 
nori rezignuoti dėl dviejų 
priežasčių: jis jaučia, kad 
kaip dabar dalykai klojasi, 
jo darbas yra betikslis, ir 
taipgi, kad jam pasitrau
kus iš Suvienytų Nacijų 
gener alinio sekretoriaus 
vietos, jis galės laisviau 
kalbėti, veikti už taiką. 
Mat, kaip generalinis sek
retorius jis turi laikytis 
tam tikro bešališkumo, nie
ko per daug neužgauti.

JAV mokslininkų balsas
Dvidešimt du žymiausiu 

Amerikos mokslininku, tarp 
jų septyni Nobelio prizo 
laimėtojai, išleido pareiški
mą. Jie prašo, kad Ame
rika sulaikytų cheminių 
ginklų vartojimą Vietname.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Ameri

ka dabar sako, kad gali- 
I mas dalykas, jog jos oriai-

Atsikreipime pabrėžiama, vįaj skrido virš Kinijos te- 
kad Amerika vartoja che- ritOrijos, bet “per klaidą 
minius ginklus prieš žmo- ' 2_‘„ L “

nes (napalmą) ir miškams kaitina" kad Amerikos avi- 
bei augalams naikinti. Kaip acija bombardavo jos teri- 
žinia, amerikiečiai Vietna- toriją pakartojamai.

minius ginklus prieš žmo-

me iš orlaivių chemikalais 
naikina didelius miškų plo-

,,
Kaip žinia, Liaudies Kinija

Maskva. — Amerikietis
tus (kad partizanams ne- katalikas kunigas Kochas, 
būtų kur slapstytis) Jr~ ry- į kuris apsigyveno Tarybų 

"..... Sąjungoje, pakartojamai
atsisakė susitikti su JAV 
ambasados pareigūnais. 
Kochas, kaip žinia, stoja 
prieš karą Vietname. Jis 
sako, kad Johnsonas pra
veda Goldwaterio politiką.

žiu laukus (“kad partizanai 
neturėtų maisto”).

Pasirašiusieji mokslinin
kai, visi jie p r o f e šoriai, 
yra: F. Bloch, K. Bloch, J. 
Crow, W. Doering, P. Doty, 
F. Dyson, J. Edsall, B.Eel'd, 
I. Gunsalus, R. Hofstadter, 
A. Kornberg, P. Lipmann, 
R. Livingston, M. Mesel- 
son, S. Ochoa, R. Owen, K. 
Porter, C. Price, F. Rabino- 
witch, F. Tatum, G. Wald, 
P. White.

Lapkričio pradžioje įvyks 
demonstracijos prieš karą
New Yorkas. .— Judėji

mas už taiką, judėjimas 
prieš karą Vietname, vasa
ros metu buvo kaip ir at- 

. Prie to, sako ste
bėtojai, prisidėjo dvi prie- 

“Don žastys: pirma — karo gili- 
Filme “Pirma- nimas kai kuriuose taikos

Nenorintieji kariauti 
apsigyvena Kanadoje...

Toronto. — Tikslios sta
tistikos nėra, bet manoma, 
kad Kanadoje dabar gyve
na bent 400 jaunų ameri
kiečių, kurie atvyko čia, 
kad neprisieitų tar n a u t i 
Amerikos karinėse pajėgo
se. Dauguma jų yra nusi
statę prieš karą Vietname. 
Dalis jų yra' studentai, ku
rie persikėlė į Kanados uni
versitetus. Kaip žinia, stu
dentai Amerikoje nešaukia
mi tarnybon, bet tam jų 
mokslo pažymiai turi būti 
labai geri.

“Toronto Daily Star” ir 
eilė kitų didžiųjų Kanados 
laikraščių palaiko ameri
kiečių teisę rasti užveją 
Kanadoje. Bet yra Kana
doje reakcininkų, kurie rei
kalauja, kad Kanados poli
cija “kooperuotų su FBI” 
ir deportuotų tuos ameri
kiečius.

Kaip žinia, Kanadoje pri
valomos karinės tarnybos 
nėra.

šalininkuose sukėlė kain ir 
bevil t i š k u m o nuotaikas. 
Girdėjosi balsai: “Mes de
monstruojame, protestuoja
me, o. Johnsono administra
cija eina savo keliu. Mes 
neefektingi.” Antra prie
žastis. tai kad taikos judė
jime labai didelę rolę vai
dina studentai, profesoriai 
ir meno pasaulio žmonės, o 
šie vasaros metu buvo iš- 
važinėję, pasisklaidę.

Šio mėnesio 10-ą dieną 
Clevelande įvyko plati kon
ferencija. kurioje dalyvavo 
eilės taikos organizacijų

vadovai. Nutarta lapkričio 
pradžioje (5—7) pravesti 
masines demonstracijas vi
sos šalies maštabu. Konfe
rencijoje buvo atstovautos 
trvs svarbiausios taikos ju
dėjimo grupės: Nacionali
nis koordinavimo komitetas 
už taiką Vietname, Univer
sitetų taikos komitetas ir 
Pacifistų organizacijos. Nu
tarta, kad taikos judėjimas 
turi dėti visas pastangas 
būti vieningas. Pasisakyta 
už “atdaras duris” visoms 
grupėms, tai yra, ir la
biausiai kairios grupės ga
li dalyvauti.

Masinės demonstracijos 
lapkričio pradžioje vvks 
po Mobilizacijos už taiką, 
darbus ir laisvę vėliava. Se
nas pacifistas A. J. Mušte 
pirminiu k a v o konferenci
jai.

Naciai norėjo žygiuoti 
į Chicagos žydų sritį

Chicago. — Rockwellio 
vadovaujamos Nacių parti
jos smogikai norėjo praves
ti demonstraciją Chicagos 
žydų apgyventame rajone. 
Jie planavo maršųoti uni
formuoti, su svastikos vė
liavomis.

Teismas, betgi, iš anksto 
tą demonstraciją uždraudė. 
Uždraudė pasiremiant aiš
kinimu, kad tokia demons
tracija gali iššaukti kraujo 
liejimą. Mat, eilė Chica
gos žydų jaunuomenės or
ganizacijų paskelbė, kad 
naciniai smogikai bus su
tikti “atitinkamai.”

Naciai dabar skundžiasi 
teismui, kad jų civilinės tei
sės paneigtos...

Bona. — Vakaru Vokie
tijos Chemijos, popieriaus 
ir keramikos darbi ninku 
unija savo suvažiavime pa- 
smerkė k a r.ą Vietname. 
Suvažiavimas taipgi ragino 
V. Vokietijos socialdemo
kratus atnaujinti debatus 
su R. Vokietijos komunis
tais.

Berlynas.— Amerikos JV 
Komunistų partijos gen. se
kretorius Gus Hali konfe- 
ravo su Vokietijos Suvieny
tos socialistų partijos lyde
riu Ulbrichtu.

Hanojus.—Ky klikos kon
troliuojamoje teritori j oje 
gyvena tik keturi milijonai 
gyventojų. Bet ji skelbia, 
kad balsavo penki milijonai. 
Net jeigu kūdikiai būtų 
balsavę, to negalėjo būti...

Kinų komunistų pritarėjų 
skaičius vis labiau mažėja

Tokio. — Kinijos komu-1 tą liniją atvirai smerkia, 
caiiitinrininkii alrtnZdnG Vi/afnonin knmiinistni nac-nistų sąjungininkų skaičius 

Azijoje vis labiau mažėja. 
Vienu metu Kinijos komu
nistų linijai pritarė Šiau
rės Korėjos, Ja p o n i j o s, 
Vietnamo, Indonezijos, 
Burmos, Malajos ir eilės 
kitų Azijos kraštų komunis
tai. Dabar viena po kitos 
komunistinės partijos nuo 
kinų politikos atsiriboja. In
donezijos Komunistų parti
ja dabar giliame pogrindy
je, laikinai beveik sutriuš
kinta, ir apie jos nusista
tymą mažai žinoma. Bet 
kitų partijų nusistatymas 
dabar gerai žinomas. Ja
ponijos K. P. iki prieš kokį 
pusmetį pagrindiniai prita
rė Pekino linijai, bet dabar

Vietnamo komunistai pas
kiausiais mėnesiais irgi at
sitolino nuo Pekino ir at
meta kinų puolimus ant ta
rybinių komunistų. Indijos 
Komunistų partija suskilusi 
į dvi frakcijas, faktinai į 
dvi partijas. Kuri skait- 
lingesnė, kol kas nežinoma. 
Burmos komunistai pasku
tiniu laiku irgi pradeda 
kritikuoti kinus. O paskiau
siomis dienomis Šiaurės Ko
rėjos komunistų vyriausias 
organas atspausdino išsamų 
straipsnį, kuriame kritikuo
ja Pekino politiką. Straips
nis tapo perspau s d i n t a s 
Maskvos Pravdoje.

Skaitant Kinijos spaudą 
dar susidaro įspūdis, kad

Washingtonas.—JAV val
džia. ir šiais metais priešin
sis Liaudies Kinijos priė
mimui į Suvienytas Nacijas. 
Johnsono administracija 
tikisi, kad šiais metais bus 
lengviau sumobilizuoti dau
giau balsų prieš Kinijos 
priėmimą, nes dėl paskuti
nių įvykių Kinijoje jos pre- 
styžas žymiai nukentėjo 
Azijoje ir Afrikoje.

Washingtonas.— Civilinių 
teisių Įstatymo projektas 
Senate “užmuštas” — bent 
šiai sesijai. Nea t s i r a d o 
dviejų trečdalių senatorių, 
kurie balsuotu prieš rasis
tų “filibusters, ” — begali
nes diskusijas.

Paryžius.—Prancūzų po
licija atidengė tam tikrą 
centrą farmoje, k u r buvo 
rekrutuojami samdyti kar
eiviai Kongui. Tarp kitų 
suimtas ir amerikietis eks- 
karininkas.

Londonas. — Britanijos 
Komunistų partija pasmer
kė Kinijos komunistų va
dovybę.

Roma. — Bomba sprogo 
Amerikos Informacijos tar
nybos (USIS) centre, kur 
buvo knygynas ir bibliote
ka.

Pekino linijai dar pritaria 
daug komunistų partijų. 
Pekino spauda dažnai rašo 
apie jiems pritar i a n č i a s 
partijas—“Belgijos Komu
nistų partija,” “Brazilijos 
Komunistų partija/’ “Aus
tralijos Komunistų partija” 
ir t. t. Bet faktinai tai ne 
dauguminės tų šalių komu
nistinės partijos, o mažos 
atsilikusios pro - pekinietiš- 
kos frakcijos.

Atrodo, kad tik dviejų ša
lių dauguminės komunisti
nės partijos dabar seka Pe
kino liniją: Albanijos ir 
Naujosios Zelandijos, o da
linai — Ceilono.

Suvienytos Nacijos, N. Y. 
— Indonezija pranešė, kad 
ji grįžta į Suvienytas (Na
cijas. Jos užsienio reikalų 
ministras Malikas dalyvaus 
šioje Generalinės asamblė
jos sesijoje.

Maskva.—Tass žinių agen
tūra sako, kad iauni rau- 
dongvardiečiai Šanchajuje 
užėmė Komunistų partijos 
centrą, ir kad įvyko susi
rėmimai tarp raudongvar- 
diečiu ir centrą gynusių 
partijiečių...

Los Angeles, Cal. — čia 
mirė rašytojas P. I. Well
man, sulaukęs 67 metų am
žiaus.
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Jungt. TautŲ asamblėjos 
21-oji sesija

PRASIDĖJO 21-OJI JUNGTINIŲ TAUTŲ asamb- 
lėjos sesija. Pagal nustatytą darbų dienotvarkę, ji tu
rėtų baigtis gruodžio 20 dieną.

Dalyvauja daug įžymių valstybininkų — daugiausia 
užsienio reikalų ministrų. Pirmiau negu bus diskutuoti 
dienotvarkės punktai, valstybių atstovai sakys kalbas, 
išdėstydami savo pažiūras j tą bei kitą klausimą.

Darbų dienotvarkėje yra arti šimto visokių klausi
mų, kuriuos asamblėjos sesija turės spręsti. Visokie 
klausimai paprastai esti sprendžiami komitetuose. Vie
nas “nebaigtų” klausimų bus Kinijos įtraukimas į Jung
tinių Tautų Organizaciją.

Atrodo, kad JAV ir vėl darys visa, kad toji 7-8 šim
tų milijonų žmonių tauta nebūtų įsileista į Jungtines 
Tautas. O jeigu ir būtų nutarta Kiniją įsileisti, o Čiang 
Kai-šeko kliką išmesti, tai dar nežinia, ar Pekinas su
tiktų į JT įstoti.

Bet ne tai šioje asamblėjos sesijoje bus svarbiausia. 
Svarbiausias klausimas bus: Baigti karą Vietname! .

Ši “tema” bus priminta svarstant kiekvieną svar
besnį tarptautinį klausimą.

Netenka nei sakyti, kad socialistinių šalių blokas 
Jungtinėse Tautose, su Tarybų Sąjunga priešakyje, bus 
pats tvirčiausias kovos už karo baigimą kovotojas. Ag
resoriams nelengva bus aiškintis, bet jie bandys “aiš
kintis” ir “teisintis,” kodėl pradėjo karą Vietname, ko
dėl jo nebaigia. Agresorius bandys švelniais žodeliais 
įrodyti, jog karas Vietname pasitarnausiąs “demokra
tijai” ir “taikai.”

LABAI REIKŠMINGA, kad tuo pačiu laiku, kai at- 
afsidarė JT asamblėjos dvidešimt pirmoji sesija, popie
žius" Povilas VLasis paskelbė savo encikliką, smerkian
čią karą Vietname, raginančią pasaulio tautas kovoti už 
taikos išlaikymą žemėje, kol dar ne per vėlu.

Kitais žodžiais, Povilas VLasis, netiesioginiai, stojo 
talkon socialistinėms valstybėms, kaupiančioms jėgas 
panaudoti asamblėjos tribūną kovai prieš agresorių 
Pietryčių Azijoje!

O katalikams popiežius įsako per visą spalio mėnesį 
—melstis už karo baigimą Vietname, už taikos išlaikymą 
žemėje.

Visa tai nepatinka lietuviškiems klerikalams, ir 
mes abejojame, ar jie popiežiaus klausys!

APIE H. M. KOCHO 
PRAŠYMU PRIE
GLOBSČIO

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS paskelbė:

Buvęs katalikų dvasininkas, 
JAV pilietis H. M. Kochas 
kreipėsi į kompetentingus ta
rybinės valdžios organus, pra
šydamas suteikti politinį prie
globstį.

Savo prašymą H. M. Ko
chas motyvavo noru atvirai 
protestuoti prieš nusikalstamą 
JAV agresiją Vietname ir re
akcinę Džonsono vyriausybės 
vidaus politiką, taip pat sie
kimu savo pastangas prijung
ti prie teisingos tarybinės liau
dies kovos už naujos visuome
nės sukūrimą ir už taiką vi
same pasaulyje.

Tarybų Sąjungos kompete- 
tingi organai apsvarstė II. M. 
Kocho prašymą ir nutarė su
teikti jam politinį prieglobstį.

H. M. Kocho pareiškimas 
Tarybų Sąjungos Užsienio

Reikalų Ministrui
Aš, Haroldas M. Kochas, 

prašau suteikti man politinį 
prieglobstį. Aš tai darau dėl 
šių priežasčių:

I. Aš protestuoju prieš A- 
merikos agresiją Vietname, 
kurios mastas, žiaurumas ir 
neteisingumas diena iš dienos, 
didėja-

2. Amerikos valdovai igno
ruoja beviltišką neturtingųjų 
JAV sluoksnių, ypač negrų 
gyventojų, padėtį ir skurdą, 
toliau kariauja neteisingą ka
rą prieš Vietnamo liaudį.

3. Aš noriu prijungti savo 
pastangas prie tarybinės liau
dies pastangų, stiprinant tai
ką visame pasaulyje ir ku
riant naują visuomenę TSR 
Sąjungoje.

Aš prašau TSRS valdžios 
organus apsvarstyti mano 
prašymą kaip galima trum
pesniu laiku ir įgalinti mane 
aktyviai kovoti prieš Vietna
mo karo neteisingumą ir žiau
rumą. ;

Aš norėčiau1 pasinaudoti 
šiais tikslais spauda ir kito
mis informacijos priemonėmis 
ir tikiuosi, kad tokia galimy
bė bus man suteikta..

Haroldas M. Kochas

REIKŠMINGA, kad U Thant sutiko eiti JT gene
ralinio sekretoriaus pareigas iki šių metų pabaigos.

Svarbus žodis iš Lietuvos
ŠIOMIS DIENOMIS “Laisvės” redakcija gavo iš 

Lietuvos įdomų laišką. Jį rašo įžymus asmuo, gerai 
žinąs padėtį visoje šalyje. Paduosime čia kai kurias 
iš laiško ištraukėles:

“... Mums ši vasara buvo labai karšta tiek saulės 
spinduliais, tiek gausybe darbų. Šią vasarą kaip niekad 
daug lankėsi užsieniečių, tame tarpe aukšto lygio ofi
cialių partinių delegacijų. Labai įdomu buvo pabend
rauti su Australijos kompartijos pirmininku R. Dikso- 
nu, naudingi pokalbiai įvyko su Italijos Kįomunistų par
tijos laikraščio “Unitą” generaliniu direktoriumi drau
gu D. Alikata ir eile kitų. Gausiai šiemet lankė mus ir 
tautiečiai iš Amerikos, Anglijos, Kanados. Teko susi
tikti su jais, kalbėtis. Iš pokalbių suprantame, kad di
džioji dauguma jų išvažiavo iš Lietuvos patenkinti, pla
čiai susipažinę su respublikos laimėjimais, apsilankę pas 
gimines, paviešėję pas pažįstamus.

Kaip visada pramonėje pas mus reikalai geri. Vyk
dome planus, išleidžiame vis daugiau įvairių gaminių. 
Dabar pramonėje svarbiausia, sėkmingai įdiegti naują 
ekonominę reformą, kuri įgalins, plačiai taikant mate
rialinį . paskatinimą, dar smarkiau padidinti gamybą. 
Džiugu pažymėti, kad sėkmingai vystomos gamyklų sta
tybos, numatytos penkmečio plane. Štai Alytuje bus 
pastatytas toks tekstilės kombinatas, kuris per metus 
išaus audinių tiek, kiek duoda dabar visi respublikoje 
veikiantieji tekstilės fabrikai.

Neliūdina reikalai ir žemės ūkyje. Jums, tur būt, 
jau yra žinoma, kad didelė dalis žiemkenčių išgedo dėl 
blogų oro sąlygų. Nemaža žiemkenčių teko išarti ir 
persėti Pasvalio, Joniškio, Pakruojo rajonuose. Dau
giausia nukentėjo šiaurės Lietuvos ūkiai. Todėl žiem
kenčių derlius bus kiek žemesnis, negu praeitais metais, 
tačiau vasarojus žada būti labai geras. Taigi, grū
dinėmis kultūromis mes šiais metais, bendrai imant, 
neatsiliksime nuo praeitų. Jau dabar respublika įvyk
dė ir viršijo grūdų supirkimo valstybinius planus.

Gyvulininkystės produktų gamyboje jau įgijome 
tvirtus pagrindus. Pagal daugelį gyvulininkystės ga-

PROF. B. F. KUBILIUI — 
75 METAI

Praėjusią savaitę Čikago
je gyvenąs prof. Benjami
nas Kubilius minėjo savo 75 
metų sukaktį. Ta proga 
Kultūrinių Ryšių su Lietu
viais Užsienyje 'komitetas 
Vilniuje prisiuntė viešą, 
gražų jubiliatui sveikinimą, 
kuris skamba:

Gerbiamas profesoriau!
Širdingai sveikiname tave 

kovotoją prieš fašizmą, už 
taiką ir demokratiją, su gar
bingu 75 metų jubiliejumi'.

Nors didžiausią savo gyve
nimo dalį Jūs praleidote to
li nuo Lietuvos, nors daug de
šimtmečių mus skyrė vande
nynų platumas, tačiau nenu
ilstanti kova už darbo žmo
nių laimę, už taiką, už pa
žangą suartino mus. Gyven
damas toli nuo Tėvynės, tu 
kartu likai ištikimas savo tau
tos sūnumi, jos patrijotu ir 
esi nuoširdus naują gyvenimą 
statančios Lietuvos bičiulis

Sveikindami tave, Benjami
nai Kubiliau, su garbingu 75- 
tuoju gimtadieniu, linkime ir 
toliau ištvermingai kovoti 
prieš fašizmą, prieš naujo ka
ro kūrstytojus, už taiką ir de
mokratiją. Mūsų širdys ir ge
riausi jausmai su tavim. Mie
las jubiliate, linkime tau, 
Brangus drauge, ilgų metų 
puikios sveikatos, jėgų ir lai
mės.

Pasirašo:
Vladas Karvelis, .Bronius 
Petravičius,. Vytautas Ka
linauskas.
Šiuo metu B. F. Kubilius 

veikia Komitete nacizmui 
kovoti, Neseniai jis lankėsi 
Lietuvoje ir ten daug ką 
patyrė apie fašistų-hitleri- 
ninkų darbelius.

75-jų gimimo metinių 
proga- ir mes nuoširdžiai 
sveikiname prof. B. F. Ku
bilių, linkėdami jam geriau
sios sveikatos, ilgiausių me
tų ir sėkmės!

KAIP TEN VISKAS 
BUVO GRAŽU!..
Klerikalų “Draugas” rašo 

apie tai, kaip gražu buvo 
Cicere (III.), kai ten aną 
dieną eisenose negrai rei
kalavo, kad jiems būtų lei
sta tame mieste gyventi. 
Laikraštis sako, kad “Cice
ro mieste nieko neįvyko!..” 

Bet ar ne dėl to, kad 
“nieko neįvyko”, ten buvo 
išstatyta šimtai ginkluotų 
valstijinių karių, kuriems 
buvo įsakyta šauti į kiek
vieną, kuris drįs “pasirody
ti”?

Cicere gyvena apie 70,000 
žmonių. Cicero fabrikuose 
dirba apie 15,000 negrų, 
bet visame mieste nerasite 
nei vieno negro gyventojo! 
Iš Čikagos lūšnynų-ghetų, 
negrai vyksta į Cicero dirb
ti, o iš darbo—atgal į ghe- 
tus, nes Cicere gyventi 
jiems uždrausta!

Ar tai žmogiška?!

LIETUVOS KULTŪRI
NINKAI — ULJANOVSKE

Š. m. rugsėjo 15 d. Ulja- 
novsko mieste, Rusijoje, 
prasidėjo Lietuvos kultūros 
darbuotojų viešnagė. Ulja- 
rio^sko miestas — miestas, 
kuriame gimė Lėninas, sto
vi palei Volgą. ■ .. .:

Tarybų Lietuvos kultūros 
darbuotojai — menininkai, 
dailininkai, rašytojai. pa
siuntė ten savo rinktinius 
atstovus, kad jie Uljanovs- 
ko miesto gyventojus supa
žindintų su lietuvių tautos 
kultūra. Lietuvių kultūri
ninkus labai šiltai sutiko 
Uljanovskas. O Vilniaus 
“Tiesa” ta proga rašo:

.. ..Dešimt dienų Lenino 
gimtinėje skambės lietuviškos 
dainos ir muzika, aidės poetų 
žodis- Tūkstančiai rankų pa
spaudimų ir tūkstančiai šiltų 
draugystės žodžių. Ir visa tai 
— su Lenino vardu, su visai 
mūsų šaliai, visai pažangiajai 
žmonijai brangiausiu vadu. 
Nėra abejonės, šios dienos į- 
kvėps ne vieną respublikos 
rašytoją ar menininką pratur
tinti lietuvišką Leninianą nau
jais kūriniais.

IRGI LINKSMYBĖS
East Rockaway, L. L— 

Čia buvo suimti astuoni mo- 
torciklistai, kurių tarpe vie
na 20 metų m e r gina, už 
skandalingą žmonių terori
zavimą. Jie taip smarkiai 
paleidžia motorciklių moto
rus, kad atrodo lyg ten koks 
baisiausias sumišimas. Jie 
pasivadinę “Ateiviais.”

Tai jau antrąsyk į vieną 
mėnesį jie suimti Long 
Islande. Jie čia atvyksta iš 
New Jersey.

Dažniausiai jie. pradeda 
“žaidimą,” kai žmonės su
migę. Pavyzdžiui, šį pas
kiausią j į kąrtą jie pradėjo 
“invaziją” 1 vai, ryto, o bu
vo suimti, po ilgų “manev
rų,” 2 vai. ryto..

Aplinkiniais keliais suži
nojome, kad mirė mūsų il
gametis bendradarbis, vi
suomenės veikėjas Antanas 
Matulis-Mjatulevičius, sulau
kęs 74 metų amžiaus. Jis 
gimė 1892 m. kovo 22 d.

Antanas ir Stefanija Ma
tuliai gyveno Levittown, 
Pa., palei Filadelfiją. Jis 
priklausė LLD 10 kuopai. 
Jiedu gyveno kartu su Ste
fanijos dukra ir jos vyru, 
bet Stefanija Matulienė 
šiuo metu yra suparaly
žiuota, be sąmonės ir be 
žado.

Antanas Matulis
Antanas Matulevičius gi

mė J o n i o n i ų kaimelyje, 
Dzūkijoje, kairiajame Ne
muno šone, palei Merkinę. 
Iš pat jaunų dienų jis duo
ną pelnė savo darbu — bu
vo sielininkas, medžius sie
liais Nemunu plukdė; taigi 
jis jau buvo truputėlį “ma
tęs pasaulio.”

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą atvykęs į Ameriką, 
Antanas apsigyveno Haver- 
hillyje, Mass., o netrukus 
po karo persikėlė gyventi į 
N i u j 6 r ką,* vėliau į New 
Jersey.'

Po kiek laiko Antanas su
situokė su našle Stefanija, 
įsigijo namą Jersey City 
ir ten ilgokai gyveno.

Antanas dirbo Horn and 
Hardart automatinių resto
ranų kompanijai virėju, ar 
kaip ten pasakius. Milži
niškoje virtuvėje paruošda
vo daržoves, salotas ir kitus 
patiekalus, o iš ten juos iš
vežiodavo į minėtos kompa
nijos r e s t o r a nūs, kurių 
New Yorke yra daug. Ten 
Antanas buvo lyg boselis, 
nes puikiai žinojo savo pro
fesiją.

Pagaliau, velionis išeina. į 
pensiją. O kadangi jų žen
tas su dukra darbo reika
lais keliasi į Levittowną, 
Pa., tai ir Antanas su Ste
fanija kartu ten keliasi: 
nusiperka namelį ir gyve
na.

Matuliai turėjo nemaža 
santaupų. Kai jis kadaise 
ilgokai sirgo, mes iš redak- 

Piliakalnis Gondinga (V. Ylevičiaus nuotr.)

ei jos pasiuntėme jam čeku- 
tį ($20), kad atsilygintu
me nors už paštaženklius, 
kuriuos jis pirkdavo siunti- 
nėdamas mums korespon
dencijas. Antanas čekį su
grąžino, primindamas:

— Turime santaupų už
tenkamai. Pinigus grąžinu. 
Sunaudokite juos kitiems 
reikalams...

Pagaliau jis ir vėl, ir vėl 
suserga. Įsimeta cukraligė, 
pradeda silpnėti regėjimas. 
Dar ir dar kartą vežama 
į ligoninę serganti Stefani
ja. Kitais žodžiais: abudu 
serga; ji tampa paralyžiuo
ta, ir nėra būdų pagydyti!

Na, ir neseniai man An
tanas rašė:

—Nežinau, kas čia bus: 
Santaupos baigėsi, o man ir 
vėl teks eiti ligninėn pasi
duoti operacijai. Stefanija 
nesitaiso...

Kitais žodžiais: ligoninės 
ir gydytojai ištraukė pas
kutines jų santaupas, ir tai 
įvarė žmones į desperaci
ją. Bet Matuliai, aišku, 
nėra pirmi tokio likimo su
silaukę.

Pastaruoju metu, girdė
jome, Antanas ir Stefani
ja, buvo patalpinti į tą pa
čią ligoninę. Antanas ten 
ir mirė rugsėjo 12 ar 13 
d. Kas, kur, kada ir kaip 
jį palaidojo, kol kas nežino
me.

A. Matulevičius, kuris sa
vo pavardę prieš apie 40 
metų pakeitė į Matulį, per 
ilgus metus buvo pažangia
jame JAV lietuvių judėji
me... veiklus žmogus. Jis 
daug • veikė LLD, paskui 
LDS gretose. Prieš daugiau 
kaip. 40 metų Antanas pra
dėjo “Laisvei” rašyti kores
pondencijas. Rašinėdavo jis 
visokiais slapyvard ž i a i s ; 
vėlesniuoju metu po savo 
korespondencijomis jis pa
sirašydavo Piliečio slapy
vardžiu.

Per apie 40 metų, kai jis 
buvo sveikas, Antanas kar
tą per savaitę prisiųsdavo 
“Laisvei” po koresponden
ciją.

Net ir sunkiai sirgdamas, 
vos įmatydamas, jis skaitė 
Filadelfijos spaudą ir, su
radęs joje ką nors įdomes
nio, parašydavo ir prisiųs
davo mums. Rašė jis ir 
apie mirusiuosius lietuvius, 
bet apie jį patį, apie jo 
mirtį niekas “Laisvei” ne
parašė!. .

Žinoma, už tai nekaltinu 
Filadelfijos draugų veikė
jų, nes ir jie patys nebuvo 
informuoti.

Kodėl taip? Nežinau! 
Gal jo podukra su savo vy-

Egg Harbor City, N. J.
Šiame ūkininkų miestely

je prieš 40 metų gyvavo* , 
diktokas būrelis lietuvių. 
Mat, čia gyveno keletas rū
bų siuvimo dirbtuvių, tai / 
lietuviai siuvėjai, daugiau
sia iš Filadelfijos, norėda
mi pabėgti nuo miesto bil
desio, susikimšimo ir tvan- \ 
ko, čia apsigyveno, tikėda
miesi surasti sau šviesesnę 
ateitį. '

Tarp čia apsigyvenusių 
lietuvių buvo ir pažanges
nės minties žmonių, kaipfj 
Jonas Pečiulis, Valentinas 
Gailiūnas, Petras ir Kassi 
Valentai.

Progai pasitaikius, rugsė
jo 8 d. mes su Uršule Gu- 
žoniene iš Gloucesterio ap
lankėme draugus Valentus, 
nes jiedu priklauso prie 
Litera t ū r o s Draugijos ir 
skaito “Laisvę.”

Mūsų nelauktas, netikėtas 
apsilankymas draugus Va
lentus nustebino; jie labai 
susijaudino, jų dvasia paki
lo, jų veiduose pasirodė ma
loni šypsą. Juodu džiaugė
si mūsų apsilankymu ir sve
tingai mus priėmė.

Pasikalbėjome gyvenimo 
reikalais ir nuo jų patyrė
me liūdną žinią: prieš mė
nesį laiko mirė Jonas Gai
liūnas, sulaukęs 72 metų. 
Liūdesy liko jo žmona Pet
ronėlė, keturi sūnūs, dukra, 
daug anūkų ir brolis An
tanas Gailiūnas.

Visiems Valentino Gailiū- 
no giminėms širdinga mū- *- 
sų užuojauta liūdesio va- > 
landoj, o V. Gailiūnui—ra
miai ilsėtis žemėje.

Valentinas Gailiūnas kilęs 
iš Anykščių parapijos Zab- 
lackų kaimo. Į šią šalį at
vyko 1912 metais. Kada 
mari' teko būti 1920 metais 
Amalgameitų siuvėjų uni- 
jos organizatorium, tai jis 
priklausė prie unijos, prie- 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos ir buvo “Laisvės” skai
tytojas. >

J. A. Bekampis

Papeete, Tahiti.—Genero- * 
las de Gaulle čia stebėjo 
termobranduolinės bombos 
sprogdinimą.

ru nesusiprato, kad reikia 
pranešti. Gal kas kitas ten 
sukliudė.

Trumpai pasakytina tiek: 
Antano Matulio - Matulevi
čiaus mirtis — didelis nuo
stolis pažangiajam lietuvių 
judėjimui, ypatingai spau
dai.

Ilsėkis, mielas Antanai, 
ramiai! O Tau, Stefanija, 
nors tu nebegalėsi šių 
eilučių beįskaityti,—nuošir
di užuojauta!

Rojus Mizara

mybbš produktų pirmaujame Tarybų Sąjungoje. Da
bar mes stengiamės daugiau auginti bekonų, atitinka
mai mažindami lašininių kiaulių auginimą. Paukšti
ninkystės vystymą stengiamos sukoncentruoti stambiuo
se ūkiuose, kuriuose .kuo daugiau darbo procesų galima 
mechanizuoti.

' Taigi, tiek apie mūsų kasdienybę..
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Apie d-ro A. Petrikos knygą San Francisco, Cal.
A

Aišku, dr. A. Petrikos 
knyga apie Lietuvių Lite
ratūros Draugiją ir pažan
gius Amerikos lietuvius ge
ra, istorinė, bet apsilenkia 
su pažymėjimais apie pa
žangius lietuvius ir jų vei
kimą, taip lygiai ir apie 
veikliuosius LLD narius.

Nežinau, ar teisingai yra 
< pažymėta apie kitas lietu

vių kolonijas Amerikoje, 
nes draugai-veikėjai neatsi- 

j liepė, nieko ’ nepasakė, ar 
knygoje teisingi faktai ar 
ne. Bet apie Michigano 
valstiją ir dešimtą LLD ap
skriti, ypatingai apie Det
roitą, knygoje žinios netei
singos!

Knygoje sužymėti tie 
žmonės, kurie negalėjo 
daug veikti. Apie veikėjus- 
veteranus, kurie vargo be- 
sidarbu o d a m i pažangiam 
judėjimui, kultūrai ir ap- 
švietai, beveik nėra kiek 
platesnių žinių.

Tūli draugai hamtram- 
kiečiai yra pažymėti kny
goje (nenoriu minėti jų pa
vardžių), kad jie buvo vei
kėjai, darbavosi prie vaikų 
draugijėlės, prie jaunuolių 
klubo, ir t. t., o faktas yra, 
kad jie buvo tik vargdieniai, 
palyginus su Detroito vei
kėjais, ir negalėjo daug 
darbuotis. Vaikų draugijė
le mokė-vadovavo ne įvar
dinti asmenys, bet J. Vaitu- 
lis.

Jei nereikėjo sužymėt se
nesnių veteranų - darbuoto
jų, tai nereikėjo dėti pa
vardžių ir naujų žmonių, 
atvykusių iš kitu miestų 
arba ir gyvenančių Detro
ite, bet nieko neveikusių 
organizacijose. Kai taip 
pasielgta, tai tarp senesnių 
veikėjų pasireiškė nepasi
tenkinimas, ir todėl jie sa
ko: “Petrikos knygos ne
teisinga istorija.”

Štai trumpai iš eilės:
1) Pranas Jočionis — vi- 

s u o m e n i ninkas, veikėjas 
pažangiose organizacijose, 
o organizuojant LLD, jis 
buvo 52-ros kuopos pirma
sis sekretorius, taipgi 
“Laisvės” ir “Vilnies” bend- 
ra darbi s; jis ir LDS 
seimuose pirmininkaudavo, 
ir dabar dar tebesidarbuo
ja tarp progresyvių žmonių.

2) Mikas Masys, gyven
damas Amerikoje yra bu
vęs septynių organizacijų 
kuopų sekretorium arba 
pirmininku; organizuojant 
LLD, jis buvo 52-ros kuopos 
pirmas iždininkas; Ateities 
Žiedo Vaikų draug i j ė 1 ė s 
mokytojas-vedėjas; Detroi
to Žinių-rašinių tvarkymo 
(viso “Vilnies” puslapio) — 
redakcinės komisijos narys, 
ir su A. Metelioniu per tam 
tikrą laikotarpį jiedu tvar
kė visus rašinius, siunčia
mus “Vilniai” iš Detroito; 
per dešimtį metų kiekvieną 
sekmadienį po pusvalandį

■Radijo klubo programų per 
radiją announseris - direk
torius; dialogų (pasikalbė
jimų) su Jokūbu per radiją 
autorius - sutaisyto jas; aš- 
tuonių pažangių darbinin
kų organizacijų narys; da
lyvavo vaidinime scenos 
veikalų, dainavo Aido Cho
re, ir t. t., Tilžės “Balso,” 
„Laisvės” ir “Vilnies” ko
respondentas, ir šiaip žinių 
rašytojas.

3) Daktaras Palevičius 
(jau miręs) buvo LLD na
rys, Radijo Klubo pirminin
kas, kalbėtojas, LDS dakta
ras kvotėjas, daug veikęs 
pažangiečių organizacijose.

4) Juozas Gugas (jau mi
ręs) irgi buvo LLD ir ki
tų organizacijų narys, Ra
dijo Klubo ir LLD proto
kolų sekretorius, ir veikė 
pažangiečių organizacijose 
kiek jis tik galėjo.

5) Nellie Beliūnienė (jau 
mirusi), narė LLD ir kitų 
organizacijų, iždininkė Ra
dijo Klubo programų per 
radiją; ji veikė pažangiečių 
organizacijose ir buvo aštri 
prieš fašistus ir prieš viso
kius Tarybų Lietuvos prie
šus; ji buvo partijos kandi
datė į Michigano valstijos 
pareigūno vietą.

6) Stefanija Masytė per 
dešimtį metų buvo radijo 
programų finansų sekreto
rė, radijo programų tvar
kytoja ir vertėja anglų kal- 
bon (trijose kopijose dėl 
kariškų patvarkymu), pa
saulinių žinių pranešėja per 
radiją; SLA kuopos finansų 
sekretorė, ir pažangaus Pi
lietinio Pašalpos Klubo fin. 
sekretorė; pažangaus Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Hamtramcke iždinin
kė; su Angela Bubeliūte 
(Adams) dainininkės (due
te) par radiją ir abi Aido 
Choro narės; ii buvo ir nrie 
Vaikų Draugijėlės (AŽVD), 
mokė vaikus lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašvt; besi
darbuojant prie radijo pro
gramų, Masvtė, Beliūnienė 
ir Mikas buvo valdžios 
agentų fotogra f u o j a m i, 
klausinėjami, ir buvo ima
mos jų pirštų antspaudos 
kaip kokių kriminalistų, 
suprantama, pasire m i a n t 
visokiais melagingais skun
dais prieš “raudonuosius.” 
Naciai - fašistai negalėjo 
ikąsti radijo programų! 
Radijo klubą sudarė dau
giausia LLD nariai ir kiek 
galėdami darbavosi palaiky
mui radijo programų.

7) Ona Demskienė (dabar 
Ona Dočkus) — LLD narė. 
Kiek ši draugė veikė pažan
giečiu ir unijų judėiime. 
negalima nei apsakyti; ji 
darbavosi automobilių uni
jos organizavime, streikuo
se ir piketo linijose, veikė 
ir dabar stropiai tebevei
kia pažangiečių judėjime 
ji buvo Aido Choro narė ir 
scenos veikalų aktorė: pa
žangių moterų klubo pirmi
ninkė; draugijų svetainės 
iždininkė; pažangių moterų 
klubo choro narė.

8) Ona Litvinienė (dabar 
Ona Daukus) — LLD narė, 
pažangių moterų klubo na
rė, ir daug veikusi pažan
giečių organizacijose, ir da
bar tebesidarbuoja.

9) Jurgis Nausėda—LLD 
narys, per ilgą laiką dar
bavosi pažangiečių judėji
me, pirmininkavo organiza
cijose, ir dabar jis darbuo
jasi ir yra kaip koks mū
ras palaikymui. Draugijų 
svetainės ir pažangiečių 
veikimo Detroite: vaidinant 
scenos veikalus, jis tiko bi
le kokioje rolėje.

10) Vincas Žabui — dabar 
yra LLD 52-ros kuopos 
sekretorius, ilgametis vei
kėjas pažangiečiu judėiime, 
laikraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” korespondentas, 
linotipininkas - zeceris, jis 
niekad nepavargsta veiklo
je.

11) Juozas Valiukas--LLD 
narys, pažangiečių veikimo 
dalyvis, per radiją pasikal
bėjime su announseriu da
lyvis, išgarsinant organiza
cijų veiklą, ir apie kitokius 
įvykius; jo slapyvardis per

| radiją buvo Jokūbas; LLD 
152-ros kuopos buvo pirmi
ninkas ir dabar tebeveikia 
pažangiečių judėjime.

12) Natalija Astrauskie
ne—LLD narė ir LDS kuo
pos sekretorė; laikraščių 
korespondentė Dėt r o i t e ; 
gera aktorė, vaidinant sce
nos veikalus; nuo seniai 
darbavosi pažangiečių or
ganizacijose ir dabar tebe
sidarbuoja.
13) LLD istorijos knygoje 

reikėjo pažymėti ir draugę 
Zakarienę (jau mirusi), ku
ri stropiai, pasišventusiai 
darbavosi progresyvių ju
dėjime; ji veikė moterų ju
dėjime, ir todėl Lietuvių 
Moterų Sąjungos Centro 
komitetas a p d o v anojo ją 
gražia vėliava “už pasidar
bavimą.” Tačiau ir jos var
das knygoje nepaminėtas; 
numirė, ir visi ją užmir
šo...

Yra ir daugiau veikėjų- 
vetėranų, kurių visų nega
liu čia sužymėti. Tačiau 
Dr. Petrikos knygoje tų 
veikėjų nėra, jie, mat, “ne
svarbūs” pažymėti istorijo
je. Tai kokia gi pagaliau 
susidaro istorija apie LLD 
ir pažangius lietuvius 
Amerikoje?

Bet toje knygoje yra pa
žymėtas vardas detroitietės 
draugės Butkiūtės, ir pasa
kyta, kad ji būk darbavosi 
“prie radijo valandėlės,” t. 
y. prie Radijo klubo pro
gramų: Nieko panašaus ne
buvo, d-gė Butkiūtė nesi- 
darbavo prie Radijo klubo 
programų; klubą sudarė 
LLD nariai ir darbavosi, 
kaip aukščiau minėjau, Ma
svtė, Beliūnienė, Mikas, J. 
Valiukas (slapyvardžiu — 
Jokūbas), Gugas, Nausėda 
ir D r. Palevičius.

Aišku, kad už tai negali
ma kaltinti Dr. A. Petriką; 
jis sudėjo knygon tai, ko
kias informacijas gavo iš 
vietinių draugų. Bet kodėl 
vietiniai draugai paneigė 
teisybę ir painformavo Dr. 
Petriką klaidingai? Ypa
tingai reikėjo pažymėti 
LLD 52-ros kuopos pirmos 
valdybos narių pavardes, 
bet nepažymėta. Rodos, 
kad toikos valdybos nebuvo, 
kurie veikė-darbavosi LLD 
ir kitose pažangiose orga
nizacijose.

Mikas Detroitietis

REDAKCIJOS 
PASTABELĖS

Lietuvių Literatūros 
Draugiją kūrė šimtai 
žmonių — o r g anizatoriai, 
spaudos korespondentai, li
teratūros platintojai, meni
ninkai, prakalbininkai, pra
mogų ruošėjai—mūsų gas- 
nadinės ir kt. Nei viena 
LLD kuopa neatsirado be 
sumanių žmonių, nesigailė
jusių savo laiko ir triūso. 
Vadinasi, visi tie žmonės 
turėtų ieiti į Draugijos is
torijos knygą. Deja!..

Ruošiant M. Detroitiečio 
rašinį spaudai, mes dar 
karta grįžome prie d-ro 
Petrikos knygos “LLD ir 
pažangieji Amerikos lietu
viai.” Puslapiuose 326 ir 
327 randame duomenis apie 
Dešimtąją apskriti ir apie 
Detroito lietuvių pažan
giuosius veikėjus. Daug 
pavardžių ten sužymėta, 
kurias mini ir M. Detroi
tietis. O Pr. Jočionis ka
daise per “Laisvę” atsipra
šė tuos, kurių jis, teikda-

mas knygos autoriui me
džiagą, per klaidą nepami
nėjo.

Ir mums rodosi, jog M. 
Detroitietis pyksta ne dėl 
to, kad knygoje kas buvo 
praleista, o dėl to, kad apie 
dvyliką žmonių nebuvo pla
čiau parašyta, nebuvo kny
goje iškelti jų nuopelnai.

Šiuos žodžius rašančia
jam teko stovėti arti prie 
šios knygos aptarimo, kai 
ji buvo dar rankraštyje. 
Draugijos vadovai nuolat 
ir nuolat “įsakinėjo” kny
gos autoriui ją kuo labiau 
trumpinti. Įsivaizduokime, 
kas būtų buvę, jei autorius 
būtų smulkiai rašęs apie 
šimtus mūsų veikėjų — apie 
tai, kokius visuomeninius 
darbus jie atliko 50 mėtų 
bėgyje!

Rašydamas knygą, d-ras 
A. Petriką buvo dažnus mū
sų redakcijos svečias. Nuo
lat prašydavo mus duoti 
jam vardus žmonių, pas 
kuriuos jis galėtų gauti ži
nių apie tai, kaip ir kas 
dirbo LLD apskrityse bei 
kuopose įvairiuose miestuo
se. Buvęs ilgametis LLD
centro sekretorius D. M. 
šolomskas, tuomet dar dir
bės redakcijoje, daugiau
sia jam pasitarnavo.

Bet, kain dabar paaiški, 
daugumo LLD1 kuopų pro
tokolinės knygos buvo su
naikintos tuomet, kai ant 
Draugijos buvo užgulęs fa
šistinio makartizmo slibi
nas. Tuo būdu visur sto
ka žinių apie Draugijos 
praeitį.

Ne vienoje A. Petrikos 
knygos vietoje yra spragų 
spragelių. Kai kur yra pra
leistos veikėjų pavardės; 
kai kurios pavardės klai
dingai suslebizuotos. Žmo
nės pastebi, bet nepyksta, 
nes žino, jog tai buvo neiš
vengiama.

LLD išgyvavo 50 metų ir 
tik po to, didelėmis pastan
gomis, buvo išleista nedide
lė knyga, bylojanti apie jos- 
gyvavimą, apie nuveiktus, 
didžiulius kultūros bare 
darbus. Dėl to džiaukimės, 
kad nors tiek turime, ir 
venkime grubių žodžiu ir 
aštrių tonų. Kultūriškai 
tarkimės, darydami tas ar 
kitas knygai pastabas.

Apie pažangiuosius JAV 
lietuvius istorinius veikalus 
rašo Lietuvoje gyvenantie
ji jauni, išmokslinti vyrai 
ir moterys. Jei mes suge
bėsime viešai kultūriškai 
spaudoje papildyti randa
mus trūkumus d-ro A. Pet
rikos knygoje, tai anie, Lie
tuvoje, rašydami knygas 
apie mus, ims išdėstyta 
medžiaga ir pasinaudos.

Druskininkų kavinė “Dainava” (Juknevičiaus nuotrauka)

Santuokos sukaktis, aukos
Rugsėjo 11 d. įvyko šau

ni pramogėlė Roy ir Made
line Mijatų žavingoje rezi
dencijoje, Los Altos, Calif. 
Pramoga suruošta San 
Francisco ir Oaklando LLD 
kuopų vardu. Ji buvo ne
paprasta, — mūsų veikliųjų, 
energingųjų Benio ir Va
liūtės Sutkų 40-osios san
tuokinio gyvenimo meti
nės. Draugai Sutkai pasi
siūlė sumokėti visas pokylio 
bei pietų lėšas. Jie pagei
davo, kad nuo šios pramo
gos likęs pelnas būtų pa
skirtas “Laisvei” ir “Vil
niai.” Kuopų nariai mielai 
su draugų Sutkų pageidavi
mu sutiko.

Abu Sutkai visuomet rū
pinasi savo spaudos reika
lais. Tenka priminti ir tai, 
kad Benio Sutkaus sveika
ta nėra per geriausia, bet 
jis mielai pasilieka būti 
abiejų minimų laikraščių 
vajininku. Tiesa, jo žmo
na Valiute tame . reikale 
jam talkininkauja.

Žodis apie mūsų draugę 
Sutkienę. Visai neklysiu 
sakydama, kad mažai tokių 
energingų, darbščių ir 

<draugiškų moterų kaip Va
liute yra.

; Minimoje programoje te
ko gerai padirbėti ir pa
čiai jubiliatei, taipgi M'arv- 
tei Ginaitienei. Pokyliui 
baigiantis sužinojau, kad su 
šiuo pokyliu supuola ir Ma
rytės Ginaitienės gimta
dienis. Nors pati Marytė 
.savo gimtadieni laikė pa
slaptyje, bet jos draugas 
Jonas kažkaip netikėtai pa
slaptį išdavė.

Jubiliatams Sutkams pa
linkėta ilgų ir sveikų metų, 
o Ginaitienė taipgi gavo 
glėbį širdingų linkėjimų.

Aš irgi linkiu visiems 
trims jubiliatams viso ge
riausio!

Didelis padėkos žodis nuo 
LLD kuopu ir nuo jubiliatų 
R. ir M. M'ijatams už su
teikimą • savo rezidencijoj 
pokvliui vietos ir už skanias 
anrikosų vaišes, patarnau
tojoms už talką ir visoms, 
kurios suteikė kalbamam 
pokyliui įvairių dovanėlių!

Posėdis su vaišėmis J
Rugsėjo pradžioje įvyko 

LLD ir LDS kuopų posėdis 
pas J. ir M. Ginaičius, San
ta Claroje. Ne visi nariai 
dalyvavo, nes buvo trans- 
portacinių trūkumų. Bet 
susirinkimo eiga buvo gy
va ir konstruktyvi. Be kitų 
svarbių tarimų, nutarta pa
aukoti “Laisvei” ir “Vil
niai” po $50. Be to, paskir

ta aukų ir kitiems geriems 
tikslams.

Posėdžiui užsibaigus, Gi- 
naičiai pakvietė narius ir 
svečius prie skoningai pa
ruoštu vaišiu. Laike vaišių 
netikėtai sužinojau, kad 
mūsų geros valios žmonėms 
Ginaičiams neseniai sukako 
40 metų nuo jų santuokos. 
Pasipylė širdingi jubilia
tams linkėjimai.

Ginaičių kaiminka ir ar
tima draugė Madeline Mi- 
jat paskatino svečius su
mesti kelis dolerius jubilia
tams. Aukojo sekamai: po 
$3 R. ir M. Mijat, B. ir V. 
Sutkai, po $2 Telda King, 
V. ir U. Burdai, M. Bal- 
tulionytė; po $1 A. Norkie
nė, Ks.Karosienė, Josephine 
Anscot, Mrs. Davis. Įtei
kiant tuos kelis dolerius 
Ginaičiams, jie griežtai nuo 
to atsisakė ir dar jie, pridė
dami nuo savęs $4„ kad pa
darytų $20, paskyrė po $10 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Tai 
šitaip žmonės brangina sa
vo spaudą! L—m a

Bridgeport, Conn.
LDS reikalai

Vietinė LDS 74 kuopa 
vykdys dainų programą ir 
pietus sekmadienį, spalio 
16 d., Lietuvių salėje, 407 
Lafayette St., Bridgeporte. 
Pradžia 1 vai.

Dainų programą atliks 
Hartfordo Laisvės choras. 
Taipgi bus pirmą kartą 
pas mus sutiktas ir pa
gerbtas naujai išrinktas 
LDS prezidentas Richardas 
Janulis iš Worcester, Mass. 
Taipgi kartu su juo daly
vaus jo žmona Irena ir se
suo Helen Smith, kurios 
prisidės prie pro g r a m o s 
paįvairinimo.

Kadangi LDS kreipia 
daug dėmesio į jaunesnią
ja kartą, pritaiky damas 
atitinkamą veikimą ameri
koniškam jaunimui, todėl ši 
dainų programa bus puiki 
proga jaunesniems susitikti 
su naujuoju prezidentu, su
sipažinti su daromais pla
nais ateities veikimui ir 
prisidėti savo mintimis, sa
vo darbais prie gražaus 
fraternalinio ir kultūrinio 
veikimo.

Todėl kaip vietiniai, taip 
ir iš plačios apylinkės lie
tuviškos kultūros simpati- 
kai esate laukiami svečiai.

Bridgeportietės gaspadi- 
nes, kaip ir visada, yra pa
sirengusios dalyvius pavai
šinti. Tik pribūkite pirmą 
valanda.

Už rengėjus
J. J. Mocfcaitis

Easton, Pa.
Rugsėjo 11 d. buvo su

ruoštas pokylis pagerbti še
šioms eastonietėms, sugrį- 
žusioms iš Tarybų Lietuvos 
viešnagės.

Matyti visos mūsų turis
tės labai gerai jaučiasi. Jos 
džiaugėsi aplankę Tarybų 
Lietuvą. Visos labai links- 

i mos, kad galėjo nuvykti 
i pas gimines. Jos pasimatė 
■ su broliais, seselėmis, o kai 
kurios ir su motinėlėmis.

Po puikiai ir skaniai pa
ruoštų pietų, buvo pakvies- 

• tos kelios pakalbėti, pasi- 
! dalinti su visais savo įspū- 
j džiais

Pirmoji kalbėjo E. Šlapi- 
kaitė-Farion. Šlapi^aitė, gi
musi JAV, ir pirmu kartu 
viešėjo savo tėvų žemėje. 
Ji pasakė gerą kalbą; labai 
gražiai nusiteikusi, viskas 
jai patiko ir norėtų dar 
bent sykį aplankyti tą nuo
stabią šalį.

Antra kalbėjo Anita So- 
daitienė, kuri sakė, kad 
džiaugiasi pamačiusi dar 
kartą savo motinėlę Liud- 
visę Paulauskienę Plungė
je. Beje, Sodaitienė Easto- 
no vietiniame angliškame 
laikraštyje labai gražiai at
pasakojo savo įspūdžius 
korespondentei Madeleine 
B. Mathias. Ji sakė: 
“...žmonės ten labai links
mi ir daug geriau gyvena 
dabar, palyginant su tuo 
laiku, kai aš ten gyvenau.” 
Sodaitienė atvyko į JAV 
prieš 34 metus.

Sodaitienė taipgi pabrėžė 
korespondentei apie švarą
— visur, ne tik miestuose, 
o ir kaimuose ir kurortuo
se. Sakė, kad daug žalumy
nų visur, rasi parkų net ir 
mažiausiuose miesteliuose. 
Statyba eina labai sparčiai
— auga naujos mokyklos 
keturių aukštų, gyvenamie
ji namai penkių aukštų ir 
daugiau. Mokslas, atrodo, 
statomas pirmoje vietoje— 
visi mokosi. Štai kad ir jos 
broliai — vienas muzikos 
mokytojas, kitas veterina
ras, o vyriausias brolis, ku
riam jau virš 40 metų, ir 
jis dar vis mokosi.

Nepaisant, kad šalis žen
gia šuoliais pirmyn, bet 
sako Sodaitienė, ji dėkinga, 
kad vaikai laikosi “seno pa
saulio” tradicijų, kas liečia 
paklusnumą ir pagarbą se
nesnei kartai.

Trečia kalbėjo O. Kulai- 
tienė, kuri irgi džiaugėsi 
gavusi progą aplankyti sa
vo tėvynę ir gimtąją vietą. 
Ji visapusiai pasitenkinusi 
kelione.

Mes buvome nuvažiavę 
pas draugus Ramanauskus
į Sellersville, Pa.. Rama
nauskas labai susijaudinęs 
pasitiko mus, nes jo B ro
mutė ligoninėje. Tad nuvy
kome j ligonine radome ją 
gulint lovoje. Jos širdis ne
kaip veikia ir daktaras isa- 
kė gulėti lovoje. Linkime 
B romutei greit pasveikti.

E. K.

Beirutas, Libanas. — Į 
Jordaną pabėgęs Sirijos re
akcinis pulkininkas Hatou- 
mas per radiją sakė, kad 
dabartinė Sirijos valdžia 
yra “komunistų frontas.” 
Jis sakė, kad Sirijos Darbo 
federacijos (unijų) veikėjų 
grupės suima žmones ir 
juos teisia vietoje. Pulk. 
Hatoumas, kaip matyti, 
kalba apie suimamus reak
cininkus, kurie kartu su juo 
rengė perversmą.
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V. Bovinas Trys dienos gimtinėje BINGHAMTON, N. Y
Poetas Pranas Vaičaitis

o

(Pabaiga)
Eilėraštyje “Du dainių”, Vaičaitis ale

goriškai ■ naudoja lakštingalų ir dainių 
tautinio jausmo akstinimui. Gražiu liau
dies motyvu poetas rašo:

Gražiai lakštingala čiulbėjo 
žaliajam mūs sodelyje. 
Ir dainius netoli sėdėjo, 
Dainuodamas drauge su ja. 
O aidas judviejų galingas 
Aplankė mūs visus kraštus, 
Drūtino širdis rūpestingas, 
Tėvynės žadino jausmus.

Gailestingai poetas primena, kad tų 
lakštingala “išvijo į kitus kraštus”
paskiaus ir dainių “žandarai suėmė”. 
Žinome, kad ir pats Vaičaitis buvo žan
darų suimtas ir įkalintas.

Vaičaitis jautriai eiliuoja “Lietuviškas 
vakaras Petrapilyje”. Poetų sužavi, kai 
jis pamato lietuvius, mergaites ir vaiki
nus, estradoje, išgirsta jų lietuviškas 
dainas. Bet, deja, lietuvių vakare poe
tas pastebi:

žiuriu. .. žiūriu, — inteligentai
Jau pradeda lenkiškai plepėti, 
Vieni tik lietuviai studentai
Dar bando mūsiškai kalbėt. ..
O jūs,, barzdotieji galvijai!
Kur jūs gėda, kur jausmai?

Išbaręs sulenkėjusius inteligentus, po
etas kreipiasi į jaunimų:

Dėl mūs subręs jauna karta,
O jūs lenkystėje pūkit,
Jus nesujaudins jau daina.

Vaičaitis pasisakė už Lietuvos laisvę 
eilėraščiuose “Man vis taip pat” ir “Pa
vasaris”. Pirmuoju poetas kritikuoja 
Vienažindžio eilėraštį, kuriame jis bevil
tiškai numoja ranka į Lietuvos vargus 
ir pasisako, kad tie vargai yra ar nėra, 
o “man vis taip pat”. Vaičaitis žiūri ki-

Poetas čia kalba apie šalių karus, ku
riuose Lietuvos jaunimas varčiamas ka
riauti. Lietuvos senovės karus, kaip 
Žalgirio ir kitus, Vaičaitis garbina ne
paisant, kad jie būtų ir grobimo karai.

Vaičaitis parašė ir lengvos, humuris- 
tiškos tematikos eilių. Jo dainelės “Kur 
bakūžė samanota”, “Neveski, vaikine, 
pačios”, “Verkė Onelė”, “Augo liepelė”, 
“Turi katinas kačiukų” ir kitos Ameri
koje ir Lietuvoje yra girdėtos.

Vaičaitis poezijų kūrė labai trumpu 
laikotarpiu. Jo eilėraščiai riniknyje da
tuoti nuo 1896 iki 1901 metų. Vaičaitis 
mirė 1901 metų rugsėjo 21 dienų. Tad 
kūrybai poetas davė tik apie penketų 
metų. Sakoma, kad Vaičaitis rašė eilė
raščių dar vaiku būdamas, bet jie nebu
vę paskelbti. Jo eilėraščių rinkinyje pa
skutiniame, rašytame 1901 metais, poe
tas pasisako: “Kas dienų prie karsto 
slenku”. Tai galėjo būti ir Vaičaičio 
paskutinis poetinis raštas. Poetas linki, 
kad jo dainos:

Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą, jaunus, senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.

1966-V1II

* Nors karčia tulžį man duoda, 
Bet žiba dar žvaigždė vilties, 
Kad išnaikinsim vargų juodą, 
Kad saulė dar ir mums pašvies.

Eilėse “Pavasaris” poetas piešia gra
žų gamtos pavasarį Lietuvoje, bet lais
vės ir laimės pavasaris Vaičaičio sųmo- 
nėje dar labiau toli, nes

Dar mūsų viengenčiai retežiais apkalti, 
O likusie stoti į kovą akli.

Vaičaitis, matomai, tikėjo, kad ateis 
Lietuvos vargingai liaudžiai laisvė tik 
tada, kai ji apsišvies, kai laikraščiai “eis 
per didelio ir mažo rankas”. Poetas dai
nuoja lietuvių vienybę, nes tik tada “lie
tuvis savo stiprybę” pajus ir eis “su 
priešais kovot”. Vaičaičio ir kitų to lai
ko poetų “priešai” buvo—Rusijos cariz
mas. Bet poetas nieko nesako apie sa
vus, gražiai apdainuotus liaudies skriau
dikus, turto grobikus.

Kiti Vaičaičio ėileraščiai
Vaičaitis ryškiai ir teisingai pasisakė 

prieš grobikiškus karus. Eilėraštyj “Pa
liovė griaut ir baubt kanuolės”, poetas 
klausia: “Už kų čia gausiai liejasi krau
jas?” Ir atsako:

Ar už tėvynę, už liuosybę?
Bet kur čia—ponams to nereikia.
Jiems reik tik turtų ir linksmybių, 
O tu už juos numirti eik.

Žygiuoti į laisvę
Per amžius glūdėjo, skriaudžiama vaitojo 

Užguitoji liaudis bežadė,
Tiek daug kartų bandžius vis neatsistojo, 

Kai siurbėlės kūną jos badė.
Jėgom sužalotom skriaudų neapėjo,

Vis iš. jų neišsivadavo,
Savo darbų vaisiais dykūnus penėjo 

O patys nuolatos badavo.
Vargšams molus teikė eibės niekadėjų, 

Slėpdami teisybę didingą,
Kad jie neieškotų kilnųjų idėjų;

Nerastų išeitį teisingą.
O jų apgavystei vargdieniai tikėjo, 

Kad dievas jiems skurdą paskyrė 
Tamsoj nejmatė gudrybės kenkėjo;

Dar jam nuolankavo, jį gyrė.
Labai sunku žmogui iš burtų išnirti

Iš varžtų jam pasiliuosuoti,
Didingą naujovę įžvelgti, patirti;

Jos oro gausa sualsuoti.
Bet amžinai tiesą užstelbt negalėjo

Turtuoliai ir jų bendradarbiai,
Vergai prasiblaivo, ką ilgai tylėjo, 

Paneigti, užguiti, bedarbiai. . .
Kelias erškėčiuotas, grubus ir nelygus:

Jį priešiškos spėkos pastoja, 
Bet liuosybės sėkla jau yra išdygus—

Ji augti niekad nesustoja.
Kautynėj už laisvę daug, daug aukų reikia:

Tas žygis krauju nudažytas
Dėl to pavergėjus jau liaudis įveikia, 

Kad naktį pamainytų rytas.
Šviesa rytmetinė daug kur pakavota

Į liaudies gyvenimą naują
Ir visur ji turi būti iškovota

Per kalnus lavonų, per kraują, 
įžūliausios spėkos keršto sužalotos

Neįveiks didingą naujovę,
Kovotojų aukos už laisvę paklotos: 

Išugdys dėl liaudies gerovę.
Kurie parazitų globos nusikrato

Ir laisvais žmonėmis pastoja,
Savo darbo vaisių gausumą pamato, 

Į gerbūvį eiti nestoja.

O

KBs#®
Kuo tu vardu, katinėli?

M. K. Čiurlionis”
V. žuklio darbas metale ir medyje —

Dar ne taip seniai, Tary
bų Lietuvos 25-mečio išva
karėse, Panemunėlio vidu
rinės mokyklos mokiniai 
gavo labai brangų laiškų.

“Mano mieli mažieji drau
gai,— jiems rašė JAV gy
venantis žemietis Antanas 
Bimba,— “Jūsų laiškutį ir 
nuotraukas gavau. Širdin
gai Jums ačiū. Taipgi ačiū 
už kvietimų pas jus atsilan
kyti. Gaila, kad jau bent 
šiemet negalėsiu su jumis 
asmeniškai susitikti ir vi
sus apkabinti, nors ir labai, 
labai norėčiau.

Jūsų kelių eilučių laiškas 
ir nuotraukos mane labai 
sujaudino, net džiaugsmo 
ašarų ištraukė iš akių. Jis 
man priminė labai senus 
laikus. Koks didelis skir
tumas. Kokia milžiniška 
pažanga. Tais laikais, prieš 
šešiasdešimt metų Panemu
nėlyje buvo tik mažytė me
dinė pradinė mokykla, ku
rių turėjau laimę lankyti 
dvi žiemas. Dabar, žiūriu, 
turite šaunia didžiulę vidu
rinę mokyklų su gražiais 
mūriniais pastatais. Ypa
tingai man džiugu, kad pri
siųstose nuotraukose matau 
beveik po lygų skaičių ber
niukų ir mergaičių. Na, o 
mano vaikystės laikais, pra
džioje šio šimtmečio, mer
gaitę leisti į mokykla be
veik niekas nė negalvojo. 
Mūsų tėveliai netikėjo, kad 
ir mergaitei reikia mokslo, 
reikia šviesos. Kas kita 
šiandien...

■' s
Tarybinėje santvarkoje, 

partijos ir vyriausybės rū
pinimusi Lietuvos visam 
jaunimui durys plačiausiai 
atidarytos į mokslų ir švie
sa. Naudokitės proga. Mo
kykitės atsidavusiai, moky
kitės nuoširdžiai. Kiekvie
nas stenkitės būti pasidi
džiavimu visos lietuvių tau
tos. Jums priklauso ateitis. 
Jūs esate mūsų viltis. Jums 
atiteko istorinė laimė pa
statyti naujų pasaulį — lai
svų ir šviesų pasaulį, kuria
me klestės taika ir tautų 
draugystė. Nepamirškite 
tų lietuvių tautos sūnų bei 
dukrų, kurie kovojo ir au
kojosi, kad jūs turėtumėte 
progų į mokslų ir šviesų gy
venimų. Būkite energingi 
ir nuoširdūs šviesių komu
nizmo rūmų statytojai.

Iš gilumos širdies linkiu 
jums ir jūsų mokytojams, 
visiems rokiškiečiams sek-, 
mės visuose jūsų darbuose 
ir žygiuose.

Visuomet jūsų 
ir su jumis,

A. Bimba.”
Svajonės išsipildė. Po me

tų atvykęs viešnagėn į Tė
vynę, pažangus JAV lietu
vių visuomenės veikėjas, 
žurnalistas, mokslininkas, 
Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko vardo Universite
to istorijos mokslų garbės 
daktaras Antanas Bimba 
atskubėjo į brangiausių šir
džiai kampelį Panemunėlį, 
kur rasotais takais skubėjo 
į dvimetę mokyklų, bėgdavo 
su draugais Salagirio miš
kan grybų rinkti, maudėsi, 
žvejojo Sietuviškio ežere. 
Kartu su Antanu Bimba 
Rokiškyje viešėjo ir pažan
gus JAV lietuvių judėjimo 
veikėjas Jonas Gasiūnas, jo 
sesuo argentinietė Marija 
Gasiūnaitė — Palionienė. 
Šių savo trijų dienų viešna
gę Rokiškyje svečiai pasky
rė susitikimams su bro
liais, seserimis. Todėl ir 
pasuko tiesiog Panemunėlio 
link, į Raizginės kaimų, kur 

didelius kooperaty- 
ūkius. L. Giros v.

nariai džiaugėsi, 
darbas dabar kur

gyvena Jono Gasiūno sesuo 
Anelė Grigienė. Čia gimi
nės ir jų kaimynai svečius 
pasitiko nulenkę lietuviškų 
berželių viršūnes su duo
na ir druska, gelsvo alaus 
ąsotėliu. Po to šeimininkai 
pakvietė prie turtingo vai
šių stalo.

Maža to, apie brangius 
svečius greit sužinojo visa 
rajono visuomenė, Panemu
nėlio mokytojai, kultūros 
darbuotojai, žemdirbiai, 
Rokiškio miesto įmonės. Ir 
dauguma jų reiškė norų 
pasimatyti, paspausti že- 
miečiams rankų, persimesti 
vienu kitu žodžiu. Todėl lai
kų teko naudoti labai tau
piai ir kiekvienuose namuo
se sakyti: “Iki pasimaty
mo.

Antanas Bimba papasa
kojo įdomų pokalbį su vie
na Belgijos turistų grupės 
atstove, kuri šiuo metu 
taip pat vieši Lietuvoje. Mo
terį suklaidino reakcingoji 
propaganda. Ji vykdama į 
Lietuvų, į lagaminų įsidėjo 
keletu kilogramų dešros, 
sūrio, taukų vienų kitų sti
klainį prilydė, muilo pora 
gabalų pasiėmė. Viešnia 
buvo pasiryžusi gelbėti nuo 
bado ir skurdo savo arti
muosius. Tačiau, atvykus 
į Lietuvų, tų lagaminų su 
senstelėjusiais maisto pro
duktais teko slėpti, kad ne
reikėtų raudonuoti prieš 
gimines už savo lengvabū
diškumų.

Svečiai iš Amerikos do
mėjosi žemdirbių gyveni
mu, darbu, kaip jie išmoko 
valdyti 
vinius 
kolūkio 
kad jų 
kas pasidarė lengvesnis. 
Ūkis turi 21 traktorių, 9 
automašinas, grūdinių ir 
kaupiamųjų kultūrų nuėmi
mo kombainus, mechani
zuotas fermas, kitus pasta
tus.

Tokias šeimas, džiugias 
permainas, tolimieji svečiai 
pamatė ir “šetekšnos” ko
lūkyje, kur Valaikiškių ir 
Grigiškių kaimuose gimė ir 
augo Antanas Bimba ir Jo
nas ir Marija Gasiūnai. An
tanas Bimba vaikščiodamas 
gimtaisiais tėviškės take
liais, skindamas iš valtelės 
vandens lelijas Sietuviškio 
ežere prisiminė, jog prieš 
pusšimtį metų, kai jis pa
liko gimtinę, apylinkėje te
buvo vienas namas su ka
minu. Kiti žmonės gyveno 
dūminėse pirkiose.

Svečiai gėrėjosi ir džiau
gėsi, kad tolimas Šiaurės 
•Rytų Lietuvos kampas, 
garsėja išvystytu socialisti
niu žemės ūkiu.

Tačiau dar labiau džiugi
no, tiesiog nustebino tai, 
jog rokiškiečiai patys ga
mina daugelį žemės ūkio 
mašinų, padargų, išmoko 
austi ne tik lininius rank
šluosčius, bet ir puikias 
vilnones , medžiagas, gerų 
vardų turinčias visoje Ta
rybų Sų jungoje: čionykš
čiai žmonės patys perdirba 
ir žemės ūkio produkcijų. 
Turi vaisių—konservų fab
rikų, vienų didžiausių Pa- 
baltyje modern ę sūrių ga
myklų, statosi automatizuo
ta koncentruotų pašarų ga
myklų. ‘ Nors ir labai maža 
buvo laiko, Antanas Bimba 
ir Lietuvos kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininku Lau
rynu Kapočiumi aplankė 
šias įmones, paragavo sū
rio, braškių ir kitų uogie
nių skonio. Ir gamintojų

Linksmai praleidome laikų
Vasarai baigiantis, su ja 

baigiasi ir vasarinės išvy
kos: užsidarinėja parkai, 
maudynės, piknikų ruoši
mas.

Kad dar kartų pabūti 
vasarinėje gamtoje ir pasi
džiaugti jos gražiais vaiz
dais, tad sekmadienį, rug
sėjo 11 d., Leonardas Gir- 
nis susikvietė didelį savo 
draugų būrį tuo tikslu, kad 
linksmai uždaryti savo gra
žų vasarnamį prie gražaus 
ežero, apsupto dideliais, 
įvairiais lapuočiais prie 
Melody Lake, Willet, N. Y. 
Oras buvo nepaprastai gra
žus, šiltas, skaistus, tykus, 
saulėtas. Susirinkusieji sve
čiai laisvai linksminosi ati- 
virame ore: Vaikučiai eže
ro pakrantėje krykštauda
mi gaudė žuvytes. Paaug
liai laiveliais irstėsi. Senes
ni (mūsų vadinami jaunuo
liai) žaidė savo mėgiamas 
žaismes. O seneliai, sėdė
dami pavėsyje, kalbėjosi ir 
atidžiai stebėjo jaunuolius 
besilinksminančius.

Pobūvis buvo malonus. 
Visi linksmai vaišinosi, kiek 
kas ir kaip norėjo. Buvo 
duota valgių, kavutės ir 
stipresnių gėrimų.
Įvyko maloni staigmenuke
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XJhaPpy uhunuay . - v įsi 
buliui u ivaiii va lamie syp- 
busi. iuuj ibi'y bA\cj u, is.au. uai 
uuvo ivianuteS xvazaaabKie- 
nes piibiiiiAiumas jos ii-vų 
gimimo. įlietų, uaiyviai lin
ksmai suuamayo' ’"nappy 
mruiaay" ir įannKejo jai 
ilgiausių metų. Mariute bu
vo truputį aziaugsmih g a i 
susijaudinusi netikėta staig
mena.
Dabar eina “Vilnies” dien

raščio vajus, panaujimmui 
senų prenumeratų, Laisvės 
vajus prasidės su spalio pir
ma diena. Veikiausiai, kiek 
vėliau ir Kanados darbinin
kiško laikraščio—“Liaudies 
Balso” vajus prasidės tuo 
pačiu tikslu, gavimui naujų 
skaitytojų ir finansinės pa
ramos. Tad M'ariutė Kaz
lauskienė paskyrė po dolerį 
nuo metų—$74.00, ir pada
lino: “Laisvei” $30.00; “Vil
niai” $30.00 ir “Liaudies 
Balsui” $14.00. Ir pasakė:

“Lai ši mano dovanėlė su 
pradžia vajaus pastiprina 
sukti apšvietos ir progreso 
ratų, iš po kurio trykšta 
teisybės žodžiai ir teikia 
mums įkvėpimų aktyviau 
darbuotis už laimingesnę 
darbo žmonėms ateitį.”

Yra vilties manyti, kad 
ir daugiau atsiras gerų mū-. 
sų spaudos entuziastų ir 
parems pagal išgalę.

Visais spaudos reikalais 
matykite Mariutę Kazlaus
kienę. Ji mielai su jumis 
kooperuos.

Onytė Wellus

neišpeikė. Gyrė už gerų 
tvarkų, skanius gaminius.

Antanas Bimba neaplen
kė ir Panemunėlio viduri
nės mokyklos. Išpildė mo
kytojų prašymų, nors minu
tei užsukti.

Brangius Amerikos sve
čius lydėjo L. Kapočius.

Kostas Verslovas
Lietuvos TSR

Rokiškio rajonas

LDS 6 kp. susirinkimas
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 5 d. So
kol Hall. Narių dalyvavo 
vidutiniškai.

Iš kuopos valdybos rapor
tų pasirodo, kad nariai ge
rai mokasi savo mokesčius. 
Turime keturis ligonius. 
Plačiau pasiteiravus apie 
ligonių padėtį paaiškėjo, 
kad M. Kazlauskienės svei
kata palaipsniui gerėja- A. 
Judikaitis ir F. Žiboris sun
kiai serga. O A. Navalins
kas, kaip kad J. Navalins- 
kienė sakė, yra kritiškoje 
padėtyje. Gaila. Linkiu li
goniams greito pasveikimo.

Platokai buvo kalbėta 
apie suruošimų Tarybų Lie
tuvoje gamintų filmų rody
mo vakarų kuopos naudai. 
Vietos žmonės pageidauja 
ir laukia tokio vakaro. Mes 
gerai žinome, kad susidu
riame su sunkumais sve
tainei gauti. Išbandyti sa
vo laimę svetainei gauti 
apsiėmė Mariutė Lynn, Si
monas Dainys ir Ona Wel- 
lus. Komisija darbuojasi. 
Jau turi nuožiūrų, kad bus 
galima gauti svetainę apie 
vidurį gruodžio mėnesio. 
Plačiau apie tai bus praneš
ta sekančiame kuopos su
sirinkime.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, spalio 3 d. Sokol Hall, 
226 Clinton St. Įėjimas iš 
Jarvis St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti.

Onytė Wellus

t

MIAMI, FLA.
Lietuvių Socialis Klubas 

rengiasi1 naujam sezono 
svečių priėmimui. Dekoruo
tojas V. Bovinas sudarė tal
kų iš C. Aimanto, I. Urbo
no, J. Šukaičio, J. Smalens- 
ko ir G. Danio, ir naujai 
perdažė klubo salę. Dažus 
nupirko ir padovanojo klu
bui Marie ir Jonas Kochai.

Jonas Koch nors ir pats 
dirbo su dažytojais, bet 
priedu dar paraginimui tal
kininkų, kad gražiau ir ge
riau dirbtų, vaišino juos 
škotiška arbatėle. J. Pauk
štasis atliko patarnavimo 
darbų.

Pirm negu sezonas prasi
dės, įvyks dar daugiau klu
bo salės pagerinimų. Pa
gražintoje salėje pirmas 
parengimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 25 d. Šiame 
parengime minės savo gim
tadienius apie tuzinas rug
sėjo mėnesį gimusių narių. 
Vienas . iš gimtadieninkų 
pasamdė tai dienai gerų or
kestrų, tad šilta ar šalta, 
šoksim kaip padūkę.

Sugrįžo į namus iš atos
togų mylimieji klubo na
riai Gabrėnai ir Clee’s. Klu- 
biečiai buvo jų jau gerokai

e

Sekančiame Literatūros 
Draugijos susirinkime bus 
pasidalinimas mintimis, Ci
vilių Teisių negrams klau
simu. Susirinkimas bus su 
užkandžiais.

Literatūros Draugija ta
riasi su Aido choru koncer
to reikale susipažinimui su 
Worcesterio dainininkėmis: 
Helen Smith ir Irena Janu
tiene.

Šių savaitę svečiuojasi 
Miamyje draugė Užusienie- 
nė,. buvusi Samulionienė. 
Malonaus jai laiko! Gi G. 
Danis šių savaitę, rodos, 
bus operuotas. Tokių pačių 
operacijų pasekmingai per
gyveno mūsų narys Novak.

S. Zavis

i
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Vakarinių lietuvių kova su 
Prūsijos feodalais

Kryžiuočių ordinas, nuo 
s 1466 m., pasidaręs Lenkijos 

karaliaus vasalu, kelis kar
tus ir diplomatinėmis prie
monėmis, • ir karu mėgino 
išsivaduoti iš tos vasalinės 
priklausomybės, bet tatai 
jam nepavyko.

1 Ordinas nuolat darėsi 
silpnesnis ne tik dėl savo 
valdomų žemės plotų suma

žėjimo ir nepasisekimų ka
ruose su Lenkija, bet ir dėl 
nuolat augančių prieštara
vimų feodalinės ordino val
stybės viduje.

Ordino valdomuose plo
tuose, be savo dvarus įsikū
rusių kolonistų dvarininkų, 
dideli dirbamosios žemės ir 
miško plotai priklausė vys
kupams, kunigams, bažny
čioms ir vienuolynams.

Valstiečių padėtis buvo 
nepaprastai sunki. Užka
riautojai savo valdose iš 
karto įvedė baudžiavinį-la- 
žinį išnaudojimą.

Dvarininkai, bažnyčios, 
vienuolynai, vyskupai ir ku
nigai žiauriai išnaudojo ir 
engė baudžiauninkus, kurie 
turėjo dirbti dvarų, bažny
čių ir vienuolynų žemes, mo
kėti jiems duoklę, o bažny
čiai, be to, dar ir vadinamą
ją dešimtinę. Išnaudojo 
žemdirbius ir miestiečiai 
palūkanų lupikai, kurie val
stiečiams, neišsigalintiems 
išsimokėti dvarininkui ar 
bažnyčiai, skolindavo pini
gus ir už tai paskui lupo iš 
jų plėšikiškas palūkanas. 
Baudžiauninkai ir kurie, be 
baudžiavinės-lažinės prie
spaudos, turėjo kęsti vokiš
kųjų dvarininkų, valdinin
kų, miestiečių, kunigų ir 
net vokiečių valstiečių kolo
nistų nuolatinius persekio
jimus ir paniekinimus dėl i 
savo lietuvių kalbos, dėl sa
vo tautinės kultūros.

Ordino miestuose šeimi
ninkavo pralobę stambieji 
pirkliai, suėmę į savo ran
kas visą prekybą, ir tur
tingieji cechų meistrai, ku
rie savo vardą ir padėtį pa
veldėjimo keliu perduodavo 
savo vaikams ir neįsileisda

vo į savo tarpą amatininkų 
padėjėjų—pameistrių, ypač 
vietinių gyventojų — lietu
vių. Miestų varguomenės 
padėtis buvo ypač sunki.

Tuo pačiu metu ir tarp 
kryžiuočių ordino riterių, 
norėjusių laikyti save viso 
krašto šeimininkais, vis la
biau augo nepasitenkinimas 
žemvaldžiais, p i r k 1 i a i s, 
dvasininkais, bažnyčiomis, 
vienuolynais, suėmusiais j 
savo rankas visus krašto 
turtus. Kryžiuočių ordino 
valstybėje nuolat didėjo so
cialiniai prieštaravimai, au
go ir stiprėjo klasiniai ir 
nacionaliniai prieštaravi
mai, vystėsi klasių kova 
mieste ir kaime: tarp bau
džiauninkų, amatininkų pa- 
dėjėjų-pameistrių, smulkių 
prekybininkų bei šiaip mie
stų varguomenės, iš vienos 
pusės, ir dvarininkų bei 
bažnytinių feodalų, pirklių 
turtingųjų meistrų, iš kitos 
pusės.

Paraku šaunamojo ginklo 
išplitimas iš viso sumenki
no karinę riterių reikšmę, 
o paskutiniai pralaimėji
mai, ypač kare su Lenkija, 
pakirto kryžiuočių ordino 
ekonominę galią, susmukdė 
jo autoritetą ir Vakarų Eu
ropos valstybių akyse XVI 
a. pradžioje kryžiuočių or
dinas atsidūrė bendroje po
litinėje ir ekonominėje kri
zėje.

Vokietijoje XVI a. pra
džioje vis labiau didėjo 
liaudies masių nepasiten
kinimas dvarininkų ir ka
talikų dvasininkų savava
liavimu. Martynas Liuteris 
pradėjo skelbti reformaci
jos mokymą, nukreiptą 
prieš popiežių, prieš katali
kų dvarininkų savanaudiš
kumą ir savavaliavimą, iš 
dalies prieš feodalinį išnau
dojimą. .

Visas tas judėjimas paga
liau peraugo į masinį Vo
kietijos valstiečių pasiprie
šinimą, virtusį valstiečių 
karu (1524 ir 1525 m.).

Vokietijos valstiečiai, pra
dėję karą prieš feodalus ir

prieš katalikų bažnyčios 
tarnų savavaliavimą, iškėlė 
reikalavimus panaikinti 
baudžiavą, grąžinti valstie
čiams dvarininkų užgrobtus 
miškus, pievas, ganyklas, 
leisti žuvauti ežeruose bei upė
se ir medžioti miškuose, duoti 
teisę patiems valstiečiams 
rinkti sau kunigus ir pa
naikinti bažnytinę dešimti
nę. Visi tie įvykiai atsilie
pė kryžiuočių ordino vals
tybėje, padidindami ir ašt
rindami ir be to joje buvu
sius klasinius ir naciona
linius prieštaravimus.

Ordino valstybės valstie 
čiai, ypač lietuviai valstie
čiai, taip pat sukilo prieš 
dvarininkus, vyskupus ir 
kunigus, prieš miestų 
burmistrus ir pirkliu s, 
prieš savavaliautojus rite
rius (1525 m.).

Ordino magistratas Al
brechtas Hohencolernas, 
Lietuvos didžiojo kunigaik
ščio Kazimiero dukters sū
nus, ir ordino riteriai netu
rėjo pakankamų nei ekono
minių, nei karinių priemo
nių, kad galėtų atstatyti se
nąją padėtį.

Tuo tarpu Vokietijoje M. 
Liuteris, nusigandęs kylan
čio reformacijos paskatinto 
revoliucinio valstiečių judė
jimo, savo vadovautą refor
macijos judėjimą atgręžė 
prieš valstiečių revoliuciją, 
stojo ginti dvarininkų, ku
nigaikščių ir pirklių reika
lus. Kryžiuočių ordino ma
gistratas Albrechtas ir vi
sa ordino1 vadovaujanti vir
šūnė, naudodamiesi ta ap
linkybe, nutarė priimti Liu
terio mokymą ir kryžiuo
čių ordiną paversti pasau
lietiška valstybe.

Tačiau nepaisant to, kad 
M. Liuteris atvirai perėjo į 
feodalizmo rėmėjų eiles, 
valstiečių judėjimas nesu
laikomai stiprėjo, didėjo ir 
kiti vidujiniai prieštaravi
mai ordino valstybėje. Pri
ėmus reformaciją,* pasunkė
jo tarptautinė kryžiuočių 
ordino padėtis, kadangi bu
vusieji ordino globėjai — 
popiežius ir dalis katalikiš
kų valstybių pasidarė jo 
priešai. Grobikiškomis prie
monėmis sukaltai ordino 
valstybei grėsė pavojus bū
ti sunaikintai. Vėl susidarė 
labai palankios aplinkybės 
išvaduoti vakarinių lietuvių 
žemėms ir joms sujungti 
su visa Lietuva, ypač kad 
vyko vakarinių lietuvių 
valstiečių judėjimas ir jam 
buvo reikalinga parama iš 
Lietuvos pusės.

(Bus daugiau)

mo priešininkas, garbino 
Smetoną ir jo režimą.

Čia buvo sugauti trys 
vaikai vagiant, visi vos su
laukę 12 metų amžiaus. 
Policijai tyrinėjant, jie pri
sipažino apvogę 3 krautu
ves ir 8 namus.

Policija mano, kad kas 
nors yra jų vadas. Seka 
tyrinėjimas, gal bus išaiš
kinta.

J. Kunca

MEHUEN, MASS.

JONAS ŠLEIVIS
Mirė rugsėjo 25, 1959

Liūdnas septynerių metų mano mylimo vyro 
mirties prisiminimas. Jo niekada neužmiršiu ko
lei mano krūtinėj širdis plaka. Ilsėkis ramiai, 
mano mielas, liūdime visi.

Juzė Šleivienė, žmona.
Stefanija, duktė.,
Albinas Kaupinis, žentas.
Richardas, anūkas sū žmona, 
tetrisė, anūkė.
Keturi Proahūkai
R. Chuladienė^ švogerka,
T. Tartonis, švogeris.
Ir kiti giminės.

New Haven, Conn.
Rugs. 18 d. dalyvavome 

gražiajame Vaitonių darže, 
Waterburyj, kur buvo su
rengti pietūs “Laisvės”nau- 
dai. Svečių buvo daug ir 
visi gėrėjos waterburieciu 
širdingu priėmimu ir ska
niai paruoštais valgiais.

Diena buvo ide ai i š k a i 
graži, nei už pinigus nebū
tų galima nupirkti gražes
nės. Svečiai buvo iš visų 
apylinkių, taipgi ir iš Niu
jorko. Visi maloniai kalbėjo
si. Atrodo, kad spaudai liks 
gražaus pelno. Garbė wa- 
terburiečiams!

Rugsėjo 10 d. mirė Mo
tiejus Vok e t a i t i s, senas 
New Haveno gyventojas. 
Per visą savo gyvenimą 
jis buvo pažangaus judėji

Philadelphia, Pa.
Netekome darbuotojų

Per porą dienų netekome 
dvejų darbščių draugų. Mi
rė Antanas Matulis ir Pet
ras Zaleskas.

Apie A. Matulį tikiuosi 
daugiau parašys niujorkie
čiai, nes jis savo jaunystę 
praleido ir veikė toje apy
linkėje.

Kuomet 1961 metais persi
kėlė gyventi į Levittown, 
Pa., ir persikėlė į ALDLD 
10 kuopą, tuojau pasijuto 
lyg patekęs “ištremtin”. 
Nes,. gyvendamas šiame 
naujame miestelyje, kiek
vienas turi turėti savo ma
šiną. Kitaip nedėldienio 
pabaigoje visai neįmanoma 
susisiekti nei su Philadel
phia, neigi išvykti kur ki
tur.

Bet jis nerimo. Rinko ži
nutes ir kas savaitė “Lais
vėje” tilpdavo Piliečio “kri
slai”.

Petras Zaleskas čia. buvo 
žinomas nuo 1906 metų. 
Tai aukštas, tvirtas, gal 
pats didžiausias visoje Vil
niaus apylinkėj buvęs lietu
vis. P. Zaleskas bene bus 
ilgiausiai darbavęsis lietu
viškose draugijose. Baigė 
gyvenimą, sulaukęs 82 me
tų amžiaus.

1906 m. atvykęs į Phila- 
delphią, čia jau rado besi
kuriančias pašalpos draugi
jas. Taip ir pradėjo prisi
rašyti tai prie vienos, tai 
prie kitos. Petras labai mė
go patekti į draugijų val
dybas. Būdamas bemoksliu, 
stengėsi prasilavinti nors 
tiek, kiek tais laikais rei
kėjo.

P. Zaleskas sąžiningai 
dirbdavo draugijų valdybo
se, už tai turėjo narių pasi
tikėjimą. Kadaise tvirtesnės 
draugijos statėsi namus su 
svetainėmis; Petras visur 
buvo komisijose.

Kuomet draugijos pradė
jo silpnėti, jis sykiu su ki
tais rėmė darbuotę už drau
gijų suvienijimą. Kuomet 
pradėjo nekurios likviduo
tis, tas jį labai sukrėtė. Pa
matuotai sakydavo, kad tai 
dipukų kaltė...

P. Zaleskas palaikydavo 
pažangius draugijų užma
nymus, nors pats neprigu
lėjo prie apšvietos draugi
jų. Buvo “Laisvės” skaity
tojas nuo senesnių laikų. , 

Petras paliko liūdesyje, 
apart daugelio senlietuvių, 
žmoną Evą Zuikaitę, sūnų 
Edvardą, tris dukrąs: Ele
anor, Florence ir Alice. 
Taipgi 7 anūkus ir 4 pro
anūkius.

Nors ilgokai jis pagy
veno šiame mieste, bet jis 
niekuomet nei nebandė bū
ti jokiu verslininku. Nesi- 
siekė nei profesijos bei žy
mesnio amato. Jis augino 
draugijas. Kuomet draugi
jos pradėjo mirti, tai ir jam 
atęjo amžiaus pabaiga^ 

Paskiausia jis dar buvo 
nariu Lietuvių Muzikalio 
klubo.

Garbingas prisiminimas, 
liūdnas netekimas A. Matu
lio ir P. Zaleskio!

JuŽintiškis

Pattenburg, N. J.
Pietūs pas čiurlius 
“Laisves” paramai

Rugsėjo 18-ą d. puikiai 
pasisekė pietūs pas Čiur
lius. Atsilankė daug sve
čių. Visi buvo patenkinti 
puota ir tarp svečių buvo 
maloni nuotaika.

Papietavus buvo atlikta 
trumpa programėlė. Pirmi
ninkavusi Vera Bunkienč 
pakvietė asmenis, kurie šią 
vasarą lankėsi Lietuvoje, 
pakalbėti — papasakoti įgy
tus įspūdžius besilankant 
tėvų žemėje. Kalbėjo: E. 
Katinienė ir O. Kulaitienė 
iš Eastono, Pa., ir M. Bur- 
kauskienė iš Elizabetho. 
Jos visos papasakojo labai 
įdomių įspūdžių, įsigytų 
Lietuvoje, kurie giliai inte
resavo publiką.

Pr. Buknys kalbėjo apie 
pažangiosios spaudos išlai
kymo svarbą ir abelnai ap
švietos per spaudą skleidi
mą. Kvietė visus darbuo
tis “Laisvės” vajuje, kuris 
dabar pradedamas.

Viktoras Beckeris links
mino publiką per garsiakal
bį perduodamas plokštelė
mis gražių lietuvių liaudies 
dainų.

Dovanos: L. Rauduvienė 
iš Pittston, Pa., padovano
jo 4 gražias paduškaites ir 
labai gražų paveikslą, kurį 
ji pati nupiešė. O. Bunkie- 
nė iš Linden, N. J., dova
nojo dėžutę vyriškų parė- 
dalų. Bronė Ramanauskie
nė iš Sellersville, Pa., dova
nojo butelį degtinės.

Sudovanotų daiktų išpar- 
davimu pasklarbavo: O. 
Čepulienė, H. Feiferienė, N. 
Bunkienč, F. Šimkienė, L. 
Rauduvienė, V. Bunkienč.

Dėkojame visoms už do
vanas.

Prie pietų aptarnavimo 
darbavosi Čiurliai ir jų 
dukra, V. Bunkienč, G. Wa- 
risonas ir kiti. Gaila, kad 
negalėjau visų vardus su
žinoti.

Visas “Laisvės” kolekty
vas dėkoja draugams Čiur
liams už surengimą “Lais
vės” naudai pramogos, ir 
dėkojame visiems dirbu
siems svečių aptarnavimui, 
ir visiems atsilankiusiems į 
šį parengimą. Atrodo, kad 
viskas išėjo gražiai ir “L” 
bus puiki finansine parama.

“Laisvės” Reporteris

MIAMI, FLA.
Kubos bėgliai šukele 

triukšmą
Kada tik buvo kas da

roma Anglijoj Kubos labui, 
tai čia susispietę bėgliai vis 
šturmu puolė Britanijos 
ambasados namą, aplaisty
dami raudonais dažais.

Šiomis dienomis jų su
sirinko daugiau kaip 200 į 
miesto parką, nešiojo iška
bas, šaukė visokiais žo
džiais prieš Britaniją, jos 
valdžią ir visus, kas tik 
pritaria dabartinei Kubos 
santvarkai ir valdžiai.

Parėkavę‘parke pradėjo 
maršuoti į miesto centrą, 
kur Britanijos konsulato 
įstaiga. Kadangi policijos 
buvo jiems uždrausta ten 
eiti, tai policija juos sulai
kė, neleido ten maršuoti. 
Tada jie puolė policiją, ap
šaukdami ir policini n k u s 
raudonais. Bet kai kurie 
buvo sugrūsti į vežimus, nu
vežti į kalėjimą, padėti po

tomašinas ir vėl pradėjo 
gatvėmis važinėti, /barškin- 
ti, visokiais balsais ir gar
sais triukšmauti, plevėsuo
dami senos Kubos vėliavo
mis, kad daugiau dėmesio 
iš miesto gyventojų gautų. 
Bet M'iamio gyventojai jau 
daug matė jų netinkamų 
elgesių, gerai juos pažįsta 
iš jų darbų.

Saulutė

Bridgeport, Conn.
Rugsėjo 18 d. water bu- 

riečiai turėjo gražų paren
gimą spaudos naudai. Vai
tonių darželyje svečių pri
sirinko daug, matėsi daly
vių iš daugelio Connecti
cut miestų, taipgi ir iš Niu
jorko atvyko nemažas bū
rys, rodos, trys mašinos. 
Taipgi smagu buvo susitik
ti iš Pennsylvanijos vals
tijos, iš angliakasių srities 
svečius ir paspausti jiems 
ranką, palinkėti vieni ki
tiems geros sėkmės.

Pietūs buvo geri, su įvai
riais ir skaniais patieka- 
kalais. Visi buvo pilnai pa
tenkinti maistu ir už tai 
priklauso didelė garbė gas- 
padinėms. Jos įdėjo daug 
darbo pagamindamos tokių 
skanių ir tiek daug įvai
rumų. Svečiai nebuvo ap
gauti; gaspadinės atliko, 
ką žadėjo, ir visi buvo pa
valgydinti iki soties.

Bridgeportiečiai, k u r i e 
buvome šioje gražioje išvy
koje, esame pilnai patenkin
ti. Ypatingai moterys 
džiaugiasi, nes joms pasi
sekė išplatinti nemažai LDS 
74 kuopos parengimo bilie
tukų.

LDS 74 kuopos pietūs, su 
dainų programa, įvyks sek
madienį, spalio 16 d., 407 
Lafayette Street, Lietuvių 
svetainėje. Programą at
liks Hartfordo choras ir 
Worcesterio dainininkai.

J. Strižauskas

Woodburry, Conn.
Mirė Juozas Prakuckas.
Rugsėjo 15 d. mirė Juo

zas Prakuckas, sulaukęs 75 
metus amžiaus. Paliko trys 
dukterys ir keli an ū k a i. 
Prakucko žmona mirė prieš 
t re j is metus.

Prakuckas buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daugelį me
tų. 1931 metais, kai buvo su
organizuota LDS 125 kuo
pa, Prakuckas jon įstojo ir 
buvo nariu iki kuopa pakri
ko.

Reiškiu užuojautą duk
roms ir visiems artimiems.

W. J.Dūda

Cliffside, N. J.
A. Bakuniene per ilgą lai

ką nesijautė gerai. Krei
pėsi pas gydytoją, tas su
rado, kad ji turį tulžies 
akmenis. Kreipėsi pas ki
tą gydytoją, tas suranda 
tą patį. Patarė pasiduoti 
operacijai. Rugsėjo 18 ji 
išvažiavo į Englewood, N. 
J., ligoninę; operaciją ke
tino daryti rugsėjo 20-tą.

Linkiu draugei A. Bakū- 
nienei greitai pasveikti.

Ligoninėj jos kambarys 
C-306. Lankymo valandos 
popiet nuo 2 iki 4, vaka
rais nuo 7 iki 8.

G. S.

Redakcijos atsakymai
Frank Zavisui, Bethle

hem, Pa. — Dėkojame už
koresppndenciją apie pie- 

užstatu. . . tus Pattenburge. Bet kai
Kada juos paleido eiti jūsiškę gavome, kito kores- 

namo, vėl susirinko apie 200 I pondento apie tą patį daly- 
jų pritarėjų, susėdo Į au-ką jau buvo surinkta.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE
KITCHEN HULP

Cooks, dishwashers, utility full time 
employment.

Call between 9 AM and 3 PM

VI 8-6345
(73-75)

MECHANIC
Tow Motor. Experience required.
Must be able to work shift work.

NE plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.
PI 4-4452 (69-75)

KENNEL MEN (2)

Hours 8 to 4. 6 days week.
Between 9 & 5 call

(72-75)

MACHINIST. Lathe & milling 
machine experience. 1st class, good 

starting rate, steady work with 
all benefits.

AMERICAN INSULATING 
MACHINERY CO. 

Fairhill & Huntington Sts.
RE 9-7857. (68-74)

SIDING MECHANICS
Asbestos. Experienced. Must have 

own equipment.
Apply

WELZEL ROOFING
609-TI 5-7295

(69-73)

COOK. Short order. Opportunity 
for clean, fast reliable man to grow 
with a growing Concern. 45 hrs., 5 
days, $100.. We now seat 350. 4 PM 
to 12 AM or 12 PM to 9 AM. 
WARRINGTON DINER, Rt. 611, 
Warrington, Pa. DI 3-1265

(72-78)

MAINTENANCE MAN. Able to 

work in electrical and piping trades 
for building maintenance crew. Year 
round employment, liberal benefits, 
day work. Mature man. Phone BA 
9-9000 after 9 AM.

(72-74)

MAINTENANCE Mechanic, good 
electrical & pipe work exp., familiar 
low-pressure boilers, to head up 
small building maintenance crew. 
Day work, Steady all year round 
job. Liberal benefits, fine oppor. for 
older man. BA 9-9000. (72-73)

LAMP & FIXTURE ASSEMBLER &

WIRER

Experience required
TAUBE —LO 4-37-47

(72-74)

DRAFTSMEN. Small consulting 

engineering firm desires 2 men. Some 

experience preferred. Will consider 
HS grad, without experience. Paid 
vacation, other benefits. MU 8-1452.

(72-74)

Help Wanted Female

WOMAN to live in beautiful su- 
buran home, outside Camden, to 
take charge of children. Lt. hskpg 
& cooking are only duties. Domestic 
work done by other help. Excel, 
pos. for mature woman. Reas. sal. 
Call collect, 609-UL 7-0808 or TI 
5-0093.

(72-74)

MASSEUSE

Excellent opportunity for 
experienced masseuse 

to work in health Club
Phone 609-665-3567

(70-74)

STENOGRAPHER. Expd. Able to 

take shorthand. Use electric type
writer & IBM transcriber. Know
ledge general office routine. NE 
Plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf Lane.. PI 4-4452.

(72-78)

Male and Female
HAIRDRESSER, male or female, 

expd. Full time. Top salary plus 
commission.
HEAD HUNTER COIFFEURES 

NE 7-9918. Phila., Pa.
(71-74)

Pranešimas
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos turėsime susirin
kimą spalio (October) 1 dieną, Šeš
tadienį, 2-rą vai. popiet, visiems na
riams Žinomoje vietoje.

Girdėsime raportą atsibuvusio 
pikniko 11-tą d. rugsėjo, taipgi tu
rėsime išrinkti delegatus į 6-tos ap
skrities konferenciją, kuri įvyks 16 
d. spalio, Chester, Pa. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti.

Kuopos Komitetas 
(73-74)
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Kernavė
Kernavė—tai lietuvių tau

tos lopšys, Lietuvos Troja.
Padavimuose pasakoja

ma, kad X amžiuje ją įkū
ręs legendarinis kunigaikš
tis Kernius ir ten esantis 
slėnis pavadintas jo duk
ters Pajautos vardu. Ta
čiau Kernavės istorija pra
sideda kur kas anksčiau. 
Apie tai liudija jos apylin
kėse esančios akmens am
žiaus stovyklos, pirmųjų ir 
vėlyvesnių mūsų eros am
žių pilkapiai.

Dabar tėra išlikę tik trys 
Kernavės piliakalniai, iš ku
riu seniausias “Lizde i k o s 
kalnas”—siekia pirmuosius 
mūsų eros šimtmečius. Kiti 
du—maždaug X-XIV a. Be 
to, tam pačiam laikotarpiui 
tenka priskirti ir piliavie- 
te, vadinamą “Pilimi.” Pi
liakalnis ir piliavietė suda
rė senovės- lietuvių žymaus 
administracinio ir ekonomi
nio centro ginamųjų įren
gimų kompleksą.

XIII a. Kernavė buvo 
Lietuvos kunigaikščio Trai
denio sostinė. Spėjama, kad 
“Mindaugo sostu” vadina
mame piliakalnyje buvusi 
Traidenio centrinė buveinė.

Kernavė ne kartą atrėmė 
vokiečių riteriu puolimus, o 
1279 m. organizuotas Livo
nijos ordino puolimas pasi
baigė jo paties žlugimu. 
Šiame mūšyje žuvo pats 
Ordino magistras Efrnstas 
fon Rasburgas ir daug kry
žiuočių.

XIV a. pradžioje Lietuvos 
valstybės sostine perkėlus į 
Trakus, o vėliau į Vilnių, 
Kernavė nustojo savo poli
tinės ir ekonominės reikš
mės.

■ Dabar Kernavė turistų 
mėgstama vieta.

V. Deimantienė

Berlynas. — Speer ir Von 
• Schirach, du aukšti nacių

vadai, atsėdėjo savo baus- U Thanto ir sulaikvk šį
mes ir paleisti laisvėn. Da- barbariška karą”. “Moti-
bar vienas Rudolfas He- nos, palaikvkime U Than-
sas lieka kalėiime. Jis lai- to ir popiežiaus Povilo rei-
komas Snandau kalėjime, kalavima vykdyti karo pa-
kuri bendrai administruoja liaubas.”
amerikiečiai. Sovietai, bri- Pribuvo dvi jaunos, gra-
tai ir prancūzai. žiai pasirėdžiusios moterys,
.. .............................. —-------------------------------------- —------------------------------------

I Antanas Matulis-Matulevičius
I Mirė
I Rugsėjo 13, 1966 — Levittown, Pa.

I Reiškiame gilią užuojautą jo sergančiai žmonai
I ir kitiems giminėms.

I S. Sharkey N. P. VentaiI Ch. Čiurlis J. J. LazauskaiI J. Kicenąs P. M. šolomskasI F. Zavis St. VečkysI D. Burkauskas K. PetrikienėI J. Višniauskienė F. Šimkienė1 S. Radusis Anne JamisonI A. Lukaitis Ona BečienėI Mildred Stensler Ch. Anuškis
I O. Muzikevičienė J. StanelisI F. Muzikevičius J. KirmilaI P. Janiūnienė K. PaciūnasI J. Skiparis ' Ch. DzevečkaI A. Trakimienė A. StaniulisI P. Boyonnietis F. YakštysI E. Panalis Mag. YuškaI Jack Molders Jonas GužasI M. Maziliauskienė S. SasnaI W. Luice J. KatinisI I. R. Mizarai F. BunkusI L. Kavaliauskaitė S. ShvelnikasI N. P. Sukniai A. KulaitisI O. V. Čepuliai A. CibulskienėI N. Griciunienė Frank WalantaI L. Tilvikas M. Kalvaitienė
■ • V. V. Bunkai O. černevičienė
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Rūkoriams iš kišenes
Newjorkieciams cigarečių 

rūkoriams ir vėl nemaloni 
žinia: pakelia po centą pa
keli cigarečių.

Kompanijos teisinasi neiš
galinčios darbininkams pri
dėti po $8.25 algos, kaip nu
matyta 1964 metais pasira
šytoje sutartvie. O už pir- 
mesnius pakėlimus kainų ji 
esanti nekalta — kaltos fe
deralinė, valstijos ir mies
to valdžios.

Automobilio vairavimo 
prašymas ispaniškai

Gubernatorius Rockefel
ler patvarkė, kad būtų pa
gamintos auto vairavimui 
leidimo prašymo aplikacijos 
ispanų kalba. Asmuo .galės 
ta kalba visą prašymo pro
cesą baigti. Žinoma, turės 
parodyti, kad jis supranta 
pakelėse išstatytas direkty
vas, kurios kol 'kas, yra tik 
angliškai.

Moterys reikalauja taikos
Antradienį, rugsėjo 20 d., 

Women Strike for Peace 
susirinko prie Jungtinių 
Tautų asamblėjos protes
tuoti prieš karą, reikalauti 
taikos.

Kadangi man tą dieną te
ko būti Niujorke, nuvykau 
pas Women Strike for 
Peace pasikalbėti, kaip mū
sų Niujorko Lietuvių Mo
terų klubas galėtų joms pa
gelbėti. Besikalbant, klau
siu Normą Spector, kas 
naujo šiandien. O ji atsa
ko, kad štai 1:30 vai. po 
pietų eisime prie Jungtinių 
Tautų pikietuoti už taiką. 
Esame labai susirūpinę, sa
ko ji, nes tik vakar vėlai 
nusitarėme tai daryti ir nėr 
žinome, kiek suvyks mote
rų. Gerai, sakau, nors dar
bų turiu daug, bet jie ne
pabėgs, dalyvausiu ir aš.

Kaip žinome, antradienį 
atsidarė Jungtinių Tautų 
asamblėjos 21-oji sesija. 
Visų akys atkreiptos į ją. 
Women Strike for Peace 
daugiausia rūpinasi tuo, 
kad nebūtų karų, kad pa
sauly viešpatautų taika.

Norš 1:30 vai. po pietų 
pradėjo gana smarkokai ly
ti, visvien moterys susirin
ko. Rodosi, jos iš žemės iš
dygo. Ant syk atsirado 
apie 100 moterų su iškabo
mis ir pradėjo maršuoti. 
Tai buvo skersai gatvės nuo 
J. T. vartų, per kuriuos vy
ko delegacijos j sesiją. Po
licija irgi nesnaudė, stovė
jo jos gana didelis būrys.

Iškabas moterys nešė su 
tokiais šūkiais: “Remkime 
U Thantą ir popiežių Povi- 
la, kurie reikalauja sulaiky-1 kolegijos mokslo, bet jie 
ti ši nešvarų karą Vietna
me.” “Muškime skurdą, o 
ne žmones”. “Sulaikykime 
bombardavimą, paliaukime 
kariavę tuojau.” “Sulaiky
kime karą Vietname — ne
reikia daugiau Hirošimų.” 
“Ponas prezidente, klausyk

nešdamos puikią puokštę 
raudonų rožių. Jos irgi pri
sideda prie žygiuotojų. 
Puokštė gėlių bus įteikta U 
Th an tu i.

—‘-Būsime čia, kol atvyks 
sekr. Rusk ir vice-preziden- 
tas Humphrey, lai jie mato 
mūsų pasiryžimą! — kalba 
kovotojos už taiką. O jų 
skaičius vis auga, kas mi
nutę maršuotojų eilė daro
si ilgesnė ir ilgesnė. Iki 2 
vai. jau susidarė apie 250 
moterų.

Galvoju, jeigu mūsų klu- 
bietės būtų žinojusios apie 
šį žygį, daug jų būtų atvy
kę. — Ieva

Dėl ko jis nedirba?
New Yorke prie miešti- . Ttuoseveiuis va

nio Welfare departamento | žiuotgs linijas turgtų pa
rugsėjo 12 d. vyko didelės 
demonstracijos. Vieni sto
vėjo ilgu dideliu mūru 
skersai gatvę prieš depar
tamento raštinę, grupė 
maršavo, o kita grupė vi
duje sėdėjo, atsisakė išeiti. 
Jie reikalavo pašalpgavių 
šeimų vaikams drabužių.

Sėdėjimą paskelbusiųjų 
grupėje buvo negras Ch. 
Taylor, 6 vaikų tėvas. Re
porterio klausiamas, kode 
jis čia sėdi, atsakė:

Turiu 6 vaikus — jau
niausiam dvi savaitės. Du 
serga. Labdarybės įstaga 
nuolat mano dar b a v i e t ę 
kiek aš algos gaunu. Pa
galiau samdytojas mane 
atstatė iš darbo, sakyda
mas, jog 
problema.

tai mano, ne jo 
Turiu trejus

aš imčiau Kornori, kad 
vette įstaigoje darbą su 
$1.45 mokesčio už valandą. 
Argi už tiek 6 vaikus iš
maitinsi?

Rooseveltas apie 
važiuotės fėrą

Franklin D. Roosevelt Jr. 
įspėja subways ir busais 
keliauja n č i u s newyorkie- 
ičus, kad fėras gali būti 
dar daugiau pakeltas, jeigu 
nebus panaikintas įstaty
mas (“Dewey law”), kuris 
fėro kėlimą įgalino.

Jis primena, jog Dewey’ui 
esant gubernatoriumi 1953 
metais buvo įkurtas Tran
site Authority, jam išnuo
motos miestinės važiuotės 
linijos, su įsaku, kad Auto
ritetas linijas išlaikytų iš 
tose linijose gaunamų paja
mų. To pasėkoje mes jau 
turėjome du fėro pakėli
mus ir, kol tas “Dewey įsta
tymas” galioja, galime su
silaukti ir kito fėro pakėli
mo.

Rooseveltas sako, kad va- 

remti valdžios, kur tos li
nijos tarnauja bendrajai to 
rajono ekonomijai.

Maždaug panašaus nusi
statymo laikėsi ir te, kurie 
protestavo prieš linijų pa
vedimą Autoriteto globai. 
Jie sakė: linijos tarnauja 
fabrikams, krautuvėms, te
atrams, visokiems bizniams. 
Vieškeliu neišlaiko vieni 
jais važiuoiantieji, priside
da ir valdžia. Tai kodėl 
neturėtų- prisidėti valdžia 
išlaikymui keliu ir keliavi
mo priemonių įmestuose?

Brooklyne mirė Rosalee 
McGee Campbell, kurią dau
guma atsimename iš jos 
veiksmų gelbėjimui jos bro
lio Willie McGee , gyvybės. 
Brolio išgelbėti nepavyko, 
bet ji tepasiliko gretose tų, 
su kuriais bendrai ji už 
brolį kovojo.

New Yorko pastoviųjų 
teatrų aktoriai gavo- trims 
metams sutartį. Numatyta 
algos pakėlimai pagal te
atrų pajamas, alga turi bū
ti ne mžiau 90 iki 135 do
lerių savaitei, pagal katego
riją.

New Jersey ir New York 
pieno kainos pakelta po pu
sę cento kvorta. Miestams 
pieno pristatymo kompani
jos moka po $5.98 už šimtą, 
svarų (46 ir pusę kvortos), 
įskaitant 22 centus priedo.

New York. — S. Barbe
no opera “Anthony and 
Cleopatra, kritikų nuomo
ne, silpna.

Spektaklis spalio 2 d.
Mūsų parengimų lankyto

jai labai dažnai pasisako, 
kad norėtų dažniau matyti 
vaidinimus. Ot, štai ir bus 
vaidinimas spalio 2 d. “Lai
svės” salėje, Niujorko Lie
tuvių Moterų klubo įvairu
mų parengime.

Visiems gerai žinomi vai
dintojai — Nastė Bukniene 
ir Jonas Lazauskas — per
statys spektaklius iš dabar
tinės Tarybų Lietuvos gy
venimo. žinau, kad bus ir 
juoko ir rimtų momentų, o 
šie du gabūs menininkai 
mums perduos kiekvieną 
įvykį kaip reikia.

Parengimas prasidės 1 
vai. po pietų, bet progra
mos pradžią bus 3 vai. At
eikite nevalgę, nes klubo 
gerosios gaspadinės priruoš 
visokių gardumynų — ga
lėsime pavalgyti iki sočiai.

Bus išstatyti parodoje 
moterų suneštų įvairių da
lykų, kaip iš Lietuvos, taip 
ir pačių moterų visokių 
rankdarbių, žinoma, bus 
galima įsigyti kai ką.

O svarbiausia: įėjimas ne
mokamas !

Kviečiame! Ieva

Brooklyno plumberiam 
pasiūlyta sutartis
BrooklynoalO-ojo lokalo 

viršininkas Greenberg sa
ko, jog jų streikas, prasi
dėjęs liepos 28-tą, pagaliau 
jau baigsis.

Plumberių 2-o j o lokalo 
4,000 narių streike nuo lie
pos 25-os, dar vis tebesi- 
derėjo. Lokalo teritorija 
yra Manhattanas ir Bronx.

Pirmojo lokalo nariams 
palaipsniui .pridedama $1.- 
25 per valandą: 35 centai 
šų naujais metais, 40 c. se
kamais metais, 54 c. tre
čiais metais. Ekspertų va
landinis uždarbis buvo $5.-

Bupvo reikalauta 6 va
landų darbo doienos (dirba 
7 vai.) taipgi 50 procentų 
samdos per uniją, bet tais 
klausimais nusileista.

Du newyorkieciai jau
nuoliai užsimušė, kai nepri
silaikius vingio jų mašina 
smoge į stulpą netoli Falls-

Capetown. — Pietų Afri
kos valdžia planuoja įsta
tymą, kuris uždraus įvairių 
rasių žmonėms priklausyti 
prie vienos partijos.

Žada prižiūrėti 
nuomą kėlimą

Brooklyne susekta bent 
600 apartmentinių namų, 
kuriuose nuomos pakeltos 
suktu būdu, tai yra, vyriau
sybinei įstaigai nuomos kė
limą nepripažinus reikalin
gu, leidimo nedavus. Sako, 
jog pakėlimai bus atimti, 
asmenys nubausti.

Sakoma, kad ieškantieji 
neužpelnytų pinigų suradę 
būdą prieiti net prie val
dinių rekordų. Nuomoms 
pakelti pasinaudoję suklas
totais neva Rent and Re
habilitation Administraci
jos įstaigos pareigūnų pa
rašais.

Sakoma, kad tiems nele
galiems pakėlimams nuo
mų daugiausia imti tie na
mai, kuriuose apgyvendinti 
valdinės labdaros šelpiamie
ji žmonės, už kuriuos nuo
ma mokama iš valdinių 
fondų. Tikėtasi, matyt, ten 
mažiau sutikti pasipriešini
mo.

Žmona nužudė buvusį 
pataisą pareigūną
Sulaikyta Mrs. Gwendo

lyn Green, 41 m., kaltinama 
peiliu paskerdime savo vy
ro Samuel, 45 metų, žmog
žudystė įvyko jų pačių bu
te, ten esant kitiems pen
kiems asmenims, be kitų ir 
13 metų dukrelei.

Greenas rugp. 16 buvęs 
atstatytas iš Department of 
Correection pareigūno dar
bo po to, kai jis tapo įkai
tintas kaip kriminališkas 
mušeika.

Forest Parke pietūs 
Jau šį sekmadienį ,

I
Pietūs bus iš viščiuku, 

jautienos ir kitų skanumy
nų. >

Pradžia 1 vai. Kviečiame 
iš plačios Brooklyno ir apy
linkės miestelių atsilanky
ti, skaniai papietauti ir gra
žiai laiką praleisti su LLD 
185 kuopos nariais ir veikė
jais. t 1

Jei diena lietinga, pietūs 
bus “Laisvės” salėje.

Tai bus paskutinis šių I 
metų parengimas gražiame 
parke. J. G. II 1 t

Petras Višniauskas 
pavaišino aidiečius
Rugsėjo 16 d. Aido cho

ro pamokose P. Višniauskas 
gražiai atžymėjo savo 75- T 
ąjį gimtadienį. Puikiai pa
vaišino visus susirinkusius 
aidiečius skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Aidie- 
čiai P. Višniauskui sudai
navo Ilgiausių metų. Pa
tarnavo: Kazė Čeikauskic- •* . Ine.

Ilgiausių metų ir gražių 
sėkmių Jūsų gyvenime ir 
veikloje! J.G.

' Mokyklos virš i n i n k a s 
Aūstill saktf, kad' esą’ prie
saikos reikalaujama ■ iš vi
sų /fakulteto ‘ narių, kurie 
nori mokyti taksų nemo
kančiose mokyklose.

Paterson. — šiame New 
Jersey mieste atsirado šau
lys, kuris šaudo taikliai ir 
stipriai. Jis iššaukė kelių 
pastatytų auto ir policinin
kų namų langus. Blogdario 
ieškojo keletą valandų, bet 
nesurado.

.. . ■■....... .■/ j
Pranešimas

RICHMOND HILL, N. Y.
Pietus Forest parke rengia LDS 

185 kuopa 25 d. ruogsėjo (Sept), 
12-tą vai. pietausim. Pietūs bus 
skanūs su vaišėm. Auka $2.50 as
meniui; pavakarių taip pat gausite.

Pasarga, jeigu lytų, tai bus Lais
vės salėje tuom pat laiku.

Prašome atsilankyti.
Valdyba

Tarp lietuvių ?
Antradienį lankėsi “Lais- < 

vės” įstaigoj buvusi brook- 
lynietė Mary Zeikus. Ji at- t 
vyko iš Marylando pasitikti > 
dukrą ir žentą, kurie grįšta 
iš Europos.

Marytė sako, kad labai 
pasiilgus savo draugų, o 
ypač mūsų parengimų, ku
riuose ji sueidavo su dau
geliu pažįstamų. Tad ga- v 
vus progą, ji nepraleidžia 
neužėjusi į mūsų įstaigą j 
pasimatyt, pasikalbėt su 
draugais. Buvo malonu su 
Maryte pasimatyt. Beje, ta 
proga ji ir atnaujino pre
numeratą į Lietuvą ir laik- * 
raščiui įteikė dovaną—$10.
Ačiū Marytei. e *

-------------  t
Anksčiau buvo pranešta, 

kad woodhavenietis M. Lie
pa pasidavė operacijai. Šio
mis dienomis Liepa grįžo 
namo iš ligoninės ir po bis- 
kį stiprėja sveikata.

Jis džiaugiasi, kad pavy- ‘ 
ko operacija. Beje, prašo 
padėkoti draugams, kurie 
jam prisiuntė atvirukes ir 
perdavė linkėjimus per te
lefoną.

L. K—te

Metropolitan operos mu
zikantai sako, kad jie at
gros operos atidarymo va
karo programoje ir dau
giau negros iki negaus kon
trakto. Jie sako — dvejus 
ir pusę metų sutarties lau
kėme. Gana!

REAL ESTATE
HOUSE FOR SALE

Farmingville, L. I.— Near Lake 
Ronkonkoma, real country. Have 
own garden, npar Skiing and skat-, 
ing. 5 room ranch, with fireplace, 
full basement. Owner will pay half 
closing fee. $17,000. Call after 2 
PM. 516-732-6091. (73-74)

NEW YORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Rengia “Laisvės” naudai
ĮVAIRUMŲ POPIETĮ

Įvyks

Sekmadienį, spalio 2, 1966
Laisvės Svetainėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Pradžia 1 vai. popiet Įėjimas nemokamas

Įvairumų paroda prasidės 1 vai. popiet, o programa 
-prasidės 3 vai. popiet

Programoje dalyvaus Nastė Buknienė ir Jonas Lazau
skas, visiems gerai žinomi mūsų scenų vaidintojai. Jie 
perstatys iš dabartinės Lietuvos vieną-kitą spektaklį.

Dalyvaus mūsų narės, kurios buvo nuvykusios į Tary
bų Lietuvą šiais metais — bus malonu išgirsti jų įspū
džius.

Pasitarsime apie “Laisvės” vajų — lai pradžia vajaus 
su šiuo mūsų parengimu duoda inspiracijos visiems va- 
jininkams.

Ateikite nevalgę, nes per visą dieną bus parduodami 
visokie pačių klubiečių pagaminti valgiai.

Kviečia Klubietės

Brooklyn, N. Y.

Šiemet “Laisves” Koncertas
Bus Naujoje Vietoje
Bet gerai bruklyniečiams žinomoje:

New National Hali
261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

Buvusi Schwaben Hall, kur būdavo “Laisvės” 
koncertai, yra parduota ir naujieji savininkai per
taiso ją. Remontas bus baigtas tik po naujų metų. 
Tad dėl tos priežasties koncertas yra perkeltas j 
New National Hali, įvyks Lapkričio 13-tą dieną, 
prasidės 3-čią vai. popiet.
Prašome visuomenę įsitėmyti pakeitimą salės ir 

kviečiame iš anksto ruoštis į “Laisvės” koncertą.
Rengėjai rūpinasi sudaryti koncertui gerą pro

gramą, kuri bus laikraštyje paskelbta- kai tik bus 
su talentais susitarta.

“Laisvės Administracija




