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✓ KRISLAI
Prasidėjo!
Konferencija Waterburyje.
Nepasitenkinę “kongresu”.
Jaunimas—mūsų!

K

Rašo R. Mizara

“Laisvės” vajus naujiems 
skaitytojams gauti ir jubilie
jiniam fondui — $10,000—su
kelti jau prasidėjo.

Laikraščio penkiasdešimt 
penkerių metų sukaktį ban
dykime, draugai ir draugės 
laisviečiai, padaryti garbingai 
ženklyvą.

Labai svarbu užsakyti “Lai
svę” tiems, kurie jos dar ne
prenumeruoja.

h

Praėjusį mėnesį Waterbury
je lietuviškieji klerikalai su
šaukė Atlanto pakraščio (At
lantic Seaboard) saviškių 
konferenciją “jaunimo reika
lams aptarti.”

Clevelando “Dirva” paduo
da santrauką tarimų, atliktų 
minėtoje konferencijoje. Bu
vo ten pareikšta nepasitenki
nimo “kongresu”, įvykusiu 
vasarą Čikagoje.

“Kongresas”, girdi, “žadė
tų tikslų tikrumoj neišpildė”, 
nes jis nepadarė “griežto pa
sisakymo už Lietuvos nepri- 

nebuvo 
jauni
ki omu-

klausomybę”, ir jame 
“pareikštas lietuviško 
mo nusistatymas prieš 
nizmą.”

Bet kritikai pamiršo 
greso” “nuopelnus”: 
buvo išgarbinta viena

“kori
jame 

merg
šė, kuri suktais (žulikiškais) 
būdais andai išgavo Justo 

x Paleckio autografą. Garbini
mo apeigas atliko “ambasa
dorius” Rajeckas!

Stebiu waterburiškės kon
ferencijos nutarimus. Ieškau, 
ką jos dalyviai tarė šių die
nų bėgamaisiais, gyvybiniais 
klausimais: Ar konferencija 
pasisakė už karo sulaikymą 
Vietname? Ar ji pasisakė už 
taiką pasaulyje? Ar ji tarė 
savo žodį dėl didžiulių kovų, 
kurias šiandien Amerikos 
žmonės veda už civilines 
sės, už žmonių laisvę?

Nė žodelio!

tei-

siū-Konferencija jaunimui 
lo bendradarbiauti “su mūsų 
natūraliais sąjungininkais”. 
Kas jie? Nedrįsta pasakyti.

Konferencija apgailestauja, 
kad “mūsų jaunimas nėra pa
kankamai informuotas apie 
komunizmą, jo filosofiją...” 
Kur ieškoti informacijų? Kas 
galėtų pakankamai jį infor
muoti ? Nepasakyta. Bijotasi!

Norint jaunimą tikrai gerai 
informuoti apie komunizmą, 
reikia nurodyti mokyklas — 
marksistines, kurių Ameriko
je visgi yra. Reikėtų nurody
ti jaunimui ir literatūrą — 
Markso, Engelso, Lenino} 
Z. Fosterio veikalus.

w.

Drįstu sakyti, jog JAV 
tuvių jaunimas nėra kuo

lie
nors 

skirtingas nuo kitų jaunuolių 
—studentų, tarnautojų, dar
bininkų.

Amerikinis jaunimas, ypa
tingai studentija, supraskime, 
šiuo metu uoliai darbuojasi 
už karo baigimą Vietname. 
Jis domisi ir marksizmu-leni- 
nizmu. Jam rūpi ir tai, kas 
darosi Tarybų Sąjungoje ir 
kituose socialistiniuose kraš- 
tuoe.

Lietuvių kilmės jaunimą bū
tinai turėtume aprūpinti ang
lų kalba knyga apie “Lietuvą 
—-“Lithuania—Past and Pre
sent.”

Sekamais metais reikėtų, kad 
JAV lietuvių kilmės jaunimo

Albanija tyli apie įvykius San Francisce įvyko
Kinijoje, kiti juos smerkia negrų išstojimai

Saigono karinė klika “gal 
tarsis su nauja asamblėja”

Praha. — Iš visų socialis
tinių šalių, tik viena Alba
nija yra tvirta Kinijos po
litikos šalininkė, bet ir ji, 
kaip atrodo, nepritaria, ar
ba bent nepritaria pilnai, 
paskiausiems įvykiams Ki
nijoje. Albanijos spauda la
bai mažai rašo apie taip 
vadinamą kultūrinę prole
tarinę revoliuciją Kinijoje, 
apie jaunųjų raudongvar
diečių veiklą ten. Kadan
gi iki šiol Albanijos Darbo 
(komunistų) partijos vado
vybė pilnai pritardavo Pe
kino linijai ir tas pilnai atsi
spindėdavo Albanijos spau
doje, dabar daroma išvada, 
kad Albanijos partijos va
dovybė bent abejoja, ar Ki
nijos kelias teisingas.

Beveik iš visur kitur at
eina tik pasmerkimai. Pran
cūzijos Kompartijos orga
nas “FHumanite” sako, kad 
Kinijos įvykiai kelia “neri
mą ir nuostabą mūsų eilė
se.”

Portugalija maišosi 
kongiečių reikaluose 
Kinhasa, Kongas. —- Kon

go spauda kaltina, kad Por
tugalija maišosi į vidujinius 
Kongo reikalus, padeda 
eks-premjero Tšombės šali
ninkams, kurie nori grįžti 
prie valdžios vairo.

Kaip žinia, praeitą savai
tę jaunų kongiečių būriai 
demonstravo prie Portuga
lijos ambasados. Demonst
rantai įsilaužė į ambasa
dos vidų ir išvilko į gatvę 
pasiuntinį Garcia. Kelios 
dienos prieš tai Konge pra
vestas pasikėsinimas prieš 
Angolos negrų nacionalistų 
vada Holden Roberto, kuris 
randasi Kinhasoje. Angola 
yra portugalų kolonija gre
ta Kongo. Kongiečiai sako, 
kad pasikėsinimą pravedė 
Portugaliios ambasados 
samdyti žudikai.

TRUMPAI
Paryžius.— Nelegalus Is

panijos Komunistų partijos 
organas “Munde Obrero” 
(“Darbininkų P a s a u 1 is”) 
sako, kad taip vadinama 
“kultūrinė revoliucija” Ki
nijoje “nieko bendro neturi 
su marksizmu-leninizmu.”

viena kita grupe aplankytų 
Tarybų Lietuvą ir savo aki
mis pamatytų, kas ten daro-
SI.

Tas jaunimas, kurį “vaduo
tojai” savinasi, atsiminkime, 
tūri būti ir bus mūsų, pažan
giečių jaunimas. Ir mes pri
valome jam visais būdais pa
dėti greičiau teisingą kelią su
sirasti

Dailininkas Viktoras Viz
girda—dipukas—gyvena Bos
tone. Ir štai jis, nuvyksta į 
Lietuvą pamatyti savo kūri
nių, išstatytų parodon Dailės 
Muziejuje. Kuo visa tai baig
sis? Spėju: gerai baigsis.

Aukštas Ispanijos Komu
nistų partijos lyderis pa-

“Kokie pasiutimo vėjai 
teršia Kinijos revoliuciją?”

Rumunijos komuni štai, 
kurie, neskaitant albanų, iš 
visų Rytų Europos komu
nistų draugiškiausiai atsi
nešė link Pekino, irgi reiš
kia nuostabą ir smerkia 
raudongvardiečių išsišoki
mus.

Jugoslavijos žinių agen
tūra Tanjugas iš Pekino 

straipsnio, kurį parašė 
amerikietė Anna Louise 
Strong, sena radikalė, kuri 
gyvena Kinijoje ir pritaria 
Pekino politikai. Ji sakanti, 
kad raudongvardiečių veik
la yra tik pradžia, kad tai 
pirmos žiežirbos, kurios už
degs pasaulinę revoliuciją, 
ir kad su laiku raudongvar
diečių žygiai “aidės New 
Yorko gatvėse.”

Washingtonas ir Bona 
susiriš telefoniniai

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kancleris, kuris 
lankėsi Amerikoje, jau grį
žo namo. Sakoma, kad jis 
daug ko prašė, bet ne vis
ko išsinrašė. Vak. Vokieti
joje dabar yra apie 200,000 
amerikiečių kareivių. Pagal 
specialia sutartį už ju išlai
kymą atsakinga pati Vak. 
Vokietija. Kancleris Er- 
hardas, sakoma, bandė išsi
derėti, kad Amerika nuim
tų bent dalį tos naštos. Bet 
Johnsonas nenusileido.

Kad patenkinti Erhardą, 
Johnsonas pažadėjo jam, 
kad tiesioginė telefoninė li
nija tarp Washingtono ir 
Bonos bus įsteigta, kad 
Baltieji rūmai ir kanclerio 
būstinė Bonoje galėtų tie
sioginiai susisiekti.

IŠ VISUR
Beirutas. — Penkios ara

biškos valstybės — Irakas, 
Sirija, Kuveitas, Saudi-Ara
bi ja ir Jordanas, susitarė 
pravesti pilną visų gyven
tojų skiepijimą prieš cho-

Atlantic City. — Plieno 
darbininkų unijos (USWA) 
suvažiavime dalyvavo drau
giški delegatai nuo 17-os 
užsienio šalių plieninin- 
kų unijų.'

Niurnbergas. — Ameri
kietis kareivis Ray Martin
dale nut e i s t a s dešimčiai 
metų kalėjimo už 7 metų 
mergaitės išniekinimą ir 
nužudymą.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga ir Maldivo salos Indijos 
vandenyse užmezgė diplo
matinius santykius.

San Francisco. — Praei
tą savaitę ir čia, kaip ei
lėje didmiesčių praeitos va
saros metu, įvyko negrų 
išstojimai prieš policijos 
žiaurumą. Kaip eilėje kitų 
vietovių, išstojimai ir čia 
prasi dėjo policijai nužu
džius negrą. Tas negras 
buvo jaunuolis, kurį polici
ja įtarė automobilio pavogi
me. Apylinkės negrai jau
tė, kad tai buvo bereikalin
gas žiaurumas, kad polici
ja galėjo jaunuolį suimti 
gyvą. Pradėjo rinktis mi
nios, kurios šaukė: “Negrų 
gyvastys ne pigios! Mes 
neleisime policijai mus te
rorizuoti !”

Policija bandė išsklaidyti 
minias, bet ją sutiko plytų 
lietus. Smarkiausi susirė
mimai prasidėjo Hunters 
Point apylinkėje. Negrai 
demonstrantai pradėjo ap
versti policijos automobi
lius ir juos padeginėti. Po
licijai jaučiantis bejėgei, 
Kalifornijos gubernatorius 
Edmundas Brownas iššau
kė 2,000 nacionalinės gvar
dijos kareivių.

Neramumų srityje kilo ei
lė gaisrų., Policija sako, 
kad kalti padegėjai. Poli
cija paskelbė, kad niekas 
negrų kvartaluose negali 
pasirodyti gatvėse nakties 
metu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pekinas.—Spalio 1 d. su

kako 17 metų, kai buvo pa
skelbta Kinijos Liaudies 
Respublika. Pekine įvyko 
didžiulė demonstracija, ku
rioje buvo dievinamas Mao 
Tse-tungas ir puolama. Ta
rybų Sąjunga. Dėl to TSRS 
ir kai kurių kitų socialisti
nių šalių diplomatai de- 
monstratyviškai apleido 
minėjimą, į kurį buvo kvies
ti kaip svečiai.

Berlynas.—Išleisti iš Span
dau kalėjimo du vokiečiai 
karo kriminalistai — Al
bert Speer ir Baldur von 
Schiraęh. Niurenbergo teis
mas juos buvo nuteisęs 
((1946 m.)) kalėti dvide
šimčiai metų. Tame pat 
kalėjime dar pasiliko vie
nas karo kriminalistas, Ru
dolfas Hess, kuris buvo nu
teistas visam amžiui kalėti.

Washingtonas, spalio 2 
d. — Spalio 10 dieną TSRS 
užsienio reikalų ministras 
A. Gromyko lankysis Bal
tuosiuose Rūmuose pas 
prezidentą Johnsoną. Ką 
jiedu kalbės, kol kas nėra 
žinoma.

Londonas. — Lordas 
Tho m p s o n a s, laikraščių 
magnatas, nupirko dienraš
tį “The Times of London,” 
vieną seniausių ir įtakin
giausių Anglijos dienraš
čių.

Išstojimuose, sakoma, 
aktyviai dalyvavo apie 700 
negrų, dauguma jų jaunuo
liai ir jauni vyrai, tarp 13 ir 
30 metų amžiaus. Policija 
pravedė daug areštų. Vie
nas laikraštininkas prane
ša, kad kai jauni suimti 
negrai buvo kemšami į po
licijos vežimus, jie šaukė: 
“Jeigu mes su jumis neap
sidirbsime, su jumis apsi
dirbs Vietkongas...”

Diena, kuomet neramu
mai prasidėjo, buvo vasa
riškai karšta, apie 90 laips
nių, ir gatvėse buvo labai 
daug žmonių.

Nužudytasis jaunas neg
ras, 16 metų jaunuolis Mat
thew Johnsonas, gyveno 
vietinėje apylinkėje ir lankė 
vietinę mokyklą.
' Vienas negrų nacionalis
tų aktyvistas pareiškė 
spaudos atstovams:

“Mes išmokysime baltąją 
policiją, kad šauti negrą ne 
toks jau lengvas dalykas... 
Mes' pasiryžę duoti jiems 
tokiais atsitikimais pamo
kas, kuriu'jie nepamirs... 
Mums, pritrūko kantrybės, 
mes toliau netoleruosime 
policijos sauvaliavimo ir te
roro. Tikrieji riaušininkai 
ne mes, o baltieji policinin
kai. kurie prie mažiausios 
priekabės traukia pistole
tus.”

Miami, Fla.—Baisi audra, 
pavadinta Inezes vardu, pa
liko didelių nuostolių Do
minikos respublikoje, Haiti 
respubl i k o j e , taip pat ir 
Kuboje, tik čia gal mažiau. 
Haityje, sakoma, žuvo ne 
mažiau 1,000 žmonių; Do
minikoje — daugiau kaip 
200. Medžiaginiai nuosto
liai siekia milijonus ir mi
lijonus dolerių.

a
Varšuva. — Laikraštyje 

Try buna Lu d u ” telpa 
straipsniai, reikalaujantys, 
kad Lenkijos Apvienytoji 
Darbininkų (komun i s t ų ) 
partija apsivalytų nuo ne- 
pageid a u j a m ų elementų. 
Ragina narius būti teisin
gais, darbingais, o kad ne
lankau !

New York.—Suimti try
lika raketierių atsisako 
duoti informacijas g r a n - 
džiūrei. Visi trylika, padė
ti po $100,000 užstatu kiek
vienas. Sakoma, j ie pri
klausą slaptai Mafijos or
ganizacijai.

Saigonas. — Per vieną 
savaitę, kuri baigėsi su rug
sėjo mėn. 24 d., mūšiuose su 
liaudies gynėjais, amerikie
čių buvo užmušta 142 ka
riai, trys “dingę be žinios” 
ir 825 amerikiečiai kariai 
buvo mūšiuose sužeisti.

Saigonas. — Taip vadina
ma “konstitucinė asamblė
ja,” išrinkta neseniai K y 
klikos diriguojamoje rinki
minėje komedijoje, laikė sa
vo pirmą posėdį. Nors iš 
anksto buvo sakyta, kad ta 
asamblėja bus kaip ir stei
giamasis seimas, kuris pa
laipsniui perims galią ir 
vairuos šalį, karinė klika 
dabar visai kitaip kalba. 
Leitenantas generolas 
Nguyen Van Thieu karinės 
chuntos vardu štai ką pa
sakė asamblėjai:

“Mes gal, jeigu rasime 
reikalo, prašysime jūsų pa
tarimo. kaip tvarkyti šalį...”

Iš kitos pusės, jis įspėjo 
asamblėjos narius, kad ka
rinė klika nesidrovės asamb
lėjai įsakinėti. Jis .sakė: 

“Kas link konstituciios su
darymo, mes, karinėje ad
ministracijoje esą, visuomet 
būsime pasirengę jums pa
tarti, jus informuoti ir 
jums padėti...”

Paties Johnsono sekta 
nepritaria jo kursui
Dalias. — Čia įvyko taip 

vadinamos Kristaus moki
nių (Disciples of Christ) 
sektos visuotinis suvažia
vimas. Tai protestantiška 
sekta, prie kurios priklauso 
prezidentas Johnsonas.

Grupė pastorių - delegatų 
pateikė suvažiavime rezo
liuciją, kurioje pritariama 
karui Vietname ir Johnso
no kursui bendrai. Bet su
važiavimo dauguma rezo
liuciją atmetė. Pateikta ki
ta rezoliucija, kuri aiškiai 
nieko nepasako. Joje tik 
sakoma, kad sekta ragina 
savo pasekėjus “išklausyti 
abi pusi, gilintis i klausi
mą.” Ta rezoliucija priim
ta dauguma balsų.

Sakoma, kad Johnsonas 
labai nepatenkintas suva
žiavimo raida.

Visokios žinios
Washington.—Prez. John- 

sonas užginčija skleidžia
mas kalbas, būk jis nebend
raująs su mokytais žmonė
mis, su intelektualais. Gir
di, jis visuomet sekąs mo
kytų žmonių veiksmus ir iš 
jų mokosi.

New York. — Mirė žymus 
biznierius, Bernard F. Gim- 
bel, sulaukęs 81 metų am
žiaus. Jis turėjo didžiulę 
departmentinę krautuvę 
Niujorke.

Kairas. — Egipto unijos 
paaukojo 150 svarų medici
nos reikmenims pirkti Viet
namo liaudies kovotojams.

Santiago.— Pragyvenimo 
kainos Čilėje pakilo ant 17 
procentų per paskutinius 
kelis mėnesius.

Kaip žinia, taip vadina
muose rinkimuose dalyvavo 
tik dalis žmonių Saigono 
klikos valdomoje teritorijo
je, kuri ir šiaip yra ma
žesnė Pietų Vietnamo da
lis. Rinkimus boikotavo 
Tautinio išsil a i s v i n i m o 
fronto šalininkai, budistai, 
tautiniai demokratai, stu
dentijos didžiuma ir t. t. 
Pasėkoje visi išrin k t i e j i 
asamblėjos nariai yra pati
kimi iš karinės klikos taš- 
karegio, bet nežiūrint to, 
pati karinė klika stengiasi, 
kaip pasirodo, tiesioginiai 
asamblėją kontroliuoti.

Delis. — Kongreso parti
jos kairiojo sparno lyderis 
Krišna Menonas sako, kad 
jis kovos už bankų nacio
nalizavimą. Tas, sakoma, 
nebus lengva, nes dabarti
niai Kongreso partijos de
šinieji lyderiai patys yra 
žymūs bankieriai.

Japonijos socialistai 
prieš Amerikos bazes

Tokio. — Japonijos So
cialistų partija išleido do
kumentą, kurį sutaisė par
tijos centrinis komitetas. 
Tas dokumentas išdėsto, ką 
socialistai darytų, jeigu jie 
stotų prie valdžios vairo.

Socialistai sako, kad jie 
nutrauktų specialią milita- 
rinę sutartį su JAV ir pa
reikalautų, kad amerikie
čiai likviduotų visas savo 
karines bazes Japonijoje. 
Jie taipgi nutrauktų kari
nes sutartis su Pietų Korė
ja ir Č i a n g i u . Iš kitos 
pusės, jų valdoma Japonija 
sudarytų draugingumo ir 
nepuolimo sutartis su Ta- ’ 
rybų Sąjunga ir Liaudies 
Kinija, taipgi su suvienyta 
demokratine Korėja — kuo
met tokia susidarys.

Chicago, Ill.—Rugsėjo 28 
d. St. Anna ligoninėje, Či
kagoje, mirė d-ras Antanas 
Montvidas, sulaukęs 80 me
tų amžiaus. Palaidotas spa
lio 1 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

New Yorkas. — Buvęs 
miesto majoras Wagneris 
nusitarė paremti demokra
tų kandidatą j valstijos gu
bernatorius, Frank D. 0’- 
Connorį.

Maskva. — Išleidžiamas 
naujas žurnalas, “Ruskij 
Jazik za Rubiežom” (“Ru
sų kalba užsienyje”).

Pittsburghas. — Pennsyl- 
vanijos AFL-CIO remia 
Shapp’o kandidatūrą į gu
bernatorius.

t
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ŠOSTAKO-

kompozitoriaus
Šostakovičiaus 

metines (š. m.

Ar įdar gali būti 
geresnis įrodymas?

DAR VISAI NESENIAI, tik prieš kokius dvejus 
metus, mes, oficialiai’ kalbant, neturėjome karinių pa
jėgų Pietų Vietname. Tiesa, ten jau radosi dešimtys 
tūkstančių Amerikos kareivių ir karininkų, bet jie visi 
ten buvo skaitomi tam tikrose misijose—jie visi buvo 
patarėjais (advisors). Iš karto mes turėjome patarėjus 
Saigone prie generalinio štabo, paskui prie, armijų štabų, 
paskui prie divizijų, pulkų, batalionų, ir taip toliau. Pa
galiau prieita prie to, kad keli amerikiečiai, seržantai, 
grandiniai, net eiliniai, kaip “patarėjai” radosi prie 
kiekvienos kuopos leitenanto. Palaipsniui tie “patarė
jai” jau nebuvo skiriami prie vietnamiečių junginių, o 
jau sudarė savo junginius, jie pradėjo pravesti savo 
operacijas fronte. Bet mitas liko mitu, kuriuo Amerikos 
valdžia ir spauda vis maitino Amerikos žmones: ,mes 
tik padedame Saigono valdžiai, mes tik patariame jos 
armijai!..

Tai buvo dar taip neseniai, bet, atrodytų prieš kelis 
amžius. Dabar visos kaukės nuimtos. Mes turime Pie- 

. tų Vietname arti pusės milijono karių, galingą aviaciją, 
tankų dalinius, marinus, ir taip toliau ir taip toliau. 
Ir amerikiečių jėgos ne tik nepataria vietnamiečiams, o 
patys kovoja, ir ne tik patys kovoja, bet kovoja beveik 
vieni. Taip, mūsų šalies spauda jau pripažįsta, kad ame
rikiečiai neša ant savo pečių beveik visą kovojimo naš
tą, kad Saigone taip vadinamos valdžios karinės jėgos 
visai neefektingos, kad geriausiu atveju jos eina sargy
bos pareigas, o apie kovojimą jau beveik kalbos negali 
būti. ; . .

JEIGU AMERIKOS ŽMONĖS logiškai galvotų, jie 
prieitų tokią išvadą:

Mes sakėme, kad Pietų Vietname vyksta komunistų. 
diriguojamos neskaitlingus mažumos sukilimas, kad tam 
sųkilirpui. pritaria tik maža dalelytė Pietų Vietnamo 

' žmonių, kad sukilimas tę^įasi vien dėl to, kad sukilėliams 
padeda Hanojus, Pekinįaš ir Maskva, ir kad todėl mes 
turime padėti Saigono valdžiai sukilimą nugalėti. Bet 
štai pasirodė, kad apie pusę milijono amerikiečių t jau 
randasi Vietname, tuo tarpu, kai ten nėra nei kinų, nei 
tarybinių karių, nei Šiaurės Vietnamo skaitlingų dali
nių. Atrodytų, jeigu Pietų Vietnamo žmonės iš tikro 
būtų pritarę Saigono valdžiai, nugalėti sukilėlius dabar 
būtų vienas niekis! Ar ne? Bet štai mes ten kovoja
me, bombarduojame civilinius gyventojus, padeginėjame 
kaimus, naikiname miškus ir ryžių laukus, darome tą 
visą beveik vieni, ir visgi negalime laimėti. Tad, kas 
prieš mus kovoja, jei ne Pietų Vietnamo liaudies didi 

' dauguma?!
Atrodytų, kad kitokio logiško atsakymo nėra.
O visgi, visgi, reikia pripažinti, kad prie to supra

timo Amerikos žmonių dauguma dar nepriėjo.
Tiesa, taikos judėjimas stiprus. Jis stiprus jaunuo

menėje, universitetuose, inteligentijoje, ypatingai New 
Yorke ir Vakarų pakraštyje. Tiesa, kai kurios darbo 

- unijos pradeda suprasti padėtį. Tiesa, negrų išsilaisvini
mo judėjimo lyderiai kaip tai CORE ir SNO C veikėjai, 
pradeda vis aiškiau suprasti Vietnamo klausimą teisin
gai. Bet kad eilinio Amerikos masių žmogaus suprati
mas apie Vietnamą miglotas, negalime paneigti.

Eilinis amerikietis labai nepatenkintas karu. Jis 
nenori, kad jo jaunas sūnus vyktų žūti tolimose džiung
lėse. Jis instinktyviai jaučia, kad tas karas tolina ga
limas socialines reformas pačioje Amerikoje. Ir jį taipgi 
kamuoja sąžinės balsas, kad tas karas kažkaip nemoralus. 
Bet prie to jis sustoja. Jis sustoja, nes dar neįsisąmo
nino, kad Amerikos rolė Vietname yra gryna, nuoga 
intervencija, agresija, kad Amerikos karinės jėgos fak- 
tinai yra vienintelės Pietų Vietname, kurios neprileidžia 
vienybės ir taikos. . .

APIE KOMPOZITORIŲ 
DMITRIJŲ 
VIČIŲ

Minint 
Dmitri j aus 
60 gimimo
rugs. 25 d.), įžymus muzi
kologas Rodionas Ščedri- 
nas Maskvos “Pravdoje” 
rašė:

Dmitrijui Šostakovičiui su
kanka 60 metų. Visi, kam 
brangus muzikos menas, kas 
turi brangią dovaną—sugebė
jimą gėrėtis “garsų sutari
mu”, — neabejingi šiam įvy
kiui.

šešiasdešimt metų pragyve
no žmogus, kurio vardas dar 
gyvam esant pasaulyje mini
mas šalia Bacho ir Čaikovs
kio, Mocarto ir Musorgskio, 
Bethoveno. , ir Skriabino, De
biusi ir Prokofjevo. Tik ne
daugelis praeities muzikantų 
susilaukė tokio pripažinimo.

Trylika simfonijų, dvi ope
ros, trys baletai, vienuolika 
kvartetų, penki instrumenti
niai koncertai, muzika kino 
filmams ir teatrų spektak
liams, operetė, oratorija, kan
tata, kvintetas, trio, sonatos, 
fugos, preliudijos, chorai, dai
nos — visus, iš tikrųjų, muzi
kos žanrus praturtino šis nuo
stabus menininkas. Praturti
no sava tema, savo požiūriu 
į pasaulį, savo nepraktikuoja
ma individualybe, novatoriš
kais atradimais.

Aš lenkiuosi prieš šį didelį 
meistrą, nors ir nesu jo moki
nys. Gal todėl man bus leng
viau atsakyti į klausimą, ką 
reiškia žodžiai “kompozito
riaus Šostakovičiaus muzika”.

Joje mūsų gyvenimo pulsas. 
Norite paimti laikąs—klausy
kite jos, prasiskverbkite. į įjos 
kūrėjo gilių ir imlių minčių 
pasaulį, nuostabios širdies ir 
proto harmonijos pasaulį. Jis 
kupinas aistringo protesto, 
prieš žiaurumą, miesčionišku
mą. Ir tuo pat metu ši muzi- 
ką ■— visada himnas žmogulį 
himnas tikėjimui juo, šlovė jo 
išminčiai ir gerumui. Hųpiąr 
nizmas ir pilietiškumas—štai 
pamatas, ant kurio pastatytas 
“Šostakovičiaus stiliauš” rū- 
mas.
Kaip jo muzika 
suprasti?

Dmitrijaus šostakovičiaus 
muzika — tai aukštos įtam
pos srovė. Ji niekada nelinks
mina, bet visada praturtina. 
Tiems, kurie muzikoje ieško 
tik glamonės ausiai ir poilsio 
po darbo, šis menas bus sve
timas, jie nesupras kūrinių 
grožio ir didingumo, tuo pa
čiu padarys tik nuostolį savo 
gyvenimui, susiaurins savo bū
ties horizontą.

Dmitrijaus šostakovičiaus 
muzikos negalima klausyti 
bet kur, atsitiktinai ant pieve
lės įjungs tranzistorių, arba 
įbėgus į konservatorijos Di
džiąją salę tik todėl, kad į 
kiną nebuvo bilietų. Bet, at
sidavus jai, galima daug su
prasti, dar kartą pajusti ir 
gimtojo kraštovaizdžio grožį, 
ir tai, kad niekas nepakeis 
prarasto brangaus žmogaus,

ir įtemptą karo metų laukimą, 
ir nuostabą žmogaus protu. . .

Ir pagaliau šostakovičiaus 
muzika — tai mūsų gyveni
mo metraštis. Visą savo gy
venimą kompozitorius žengė 
su šalimi, kartu su ja pergy
veno džiaugsmus ir nelaimes. 
Septintosios simfonijos sukū
rimo apgultame Leningrade 
istorija jau seniai virto legen
da, knygų ir ekranų nuosavy
be.

Bet kompozitorius nebuvo 
metraštininkas tik išorinių 
įvykių, kuriuose jis aktyviai 
dalyvavo. Vidinis tarybinių 
žmonių intelektualinis gyveni
mas — štai jo dėmesio ir 
įkvėpimo šaltinis. Būtent dėl 
to jo kūryba tapo neįkainuo
jamu epochos dokumentu.
Jis—novatorius

šostakovičius — kompozito- 
rius-novatorius. Visas jo kū
rybinis kelias — savitas žodis 
muzikoje. Jis atvėrė naujus 
horizontus melodijoje ir rit
me, harmonijos kalboje ir or
kestruotėje, formos kūrime ir 
polifonijoje. Ir kartu jis me
nininkas, nuostabiai tvirtai su
sijęs su tradicijomis. Kurda
mas nauja, jis nieko negriovė.

Ir dar, šostakovičius — di
delis darbininkas. Kritikos 
griaustinis dažnai griaudėjo 
viršum Dmitrijaus Šostakovi
čiaus galvos, bet niekada kri
tika jam nebuvo pretekstas 
atsisakyti kūrybinio degimo, 
ženklas
Priešingai, valingas darbas ir 
dar kartą darbas, naujas kū
rinys — štai įprasta jo reak
cija, atsakymas į kritiką.

D. Šostakovičiaus jubiliejus 
— tas išimtinis atvejiš, kada 
bet’ kuris perdėjimas: pasiro
dys, laikui bėgant, tik kukliu 
vertinimu“. Nes, mes' minime 
šešiasdešimtmetį žmogaus, ku
riam drąsiai * galime panaudo
ti būdvardį genialus. Tur
būt, tik jis pilnai atspindės 
D m i t r i j a u s šostakovičiaus 
vaidmenį 'ir jo nuopelnus ta
pybinei ir’ pasaulinei1 muziki
nei kultūrai. ū*.. ■ 4d

atsipalaidavimui.

JAV šnipai sustiprino 
savo veiklą Vengrijoje 
Budapeštas. •— Vengrijos 

Informacijos ,skyriaus ve
dėjas 'Gezą Namenyi pasakė 
spaudos konferencijoje, kad 
Amerika smarkiai sustipri
no savo šnipų tinklą Veng
rijoje. Jis perstatė kelis 
asmenis, tarp jų vieną pro
fesorių, kurie liudijo, kad 
amerikiečiai bandė papirkti 
juos šnipinėjimui.

Namenyi sakė, kad ame
rikiečiai šnipinėja ne vien 
socialistiniuose kraštuose, 
bet ir savo sąjungininku 
teritorijose, kaip tai Aust
rijoje ir Prancūzijoje;

Gniezno mieste (Lenkija) 
surasta nežinoma iki šiol 
kompozitoriaus Ha i d e n o 
simfonija, parašyta 1787 
metais.

Vincas Kopka gimė 1892 
m. balandžio 10 d. Mikniū
nų kaimo, Varėnos rajono 
valstiečių šeimoje. 1918— 
metais V. Kopka dalyvavo 
kovoje dėl Tarybų valdžios 
Žemaitijoje, buvo Ylakių 
valsčiaus revkomo narys. Į 
Lietuvos Komunistų partiją 
buvo priimtas 1920 m. va
sarą, dirbo LKP Mažeikių 
Partijos nurodymu 1921 m. 
apsigyveno Kaune, dirbo 
profsąjungų Centro Biu
re, legalaus LKP laikraščio 
“Darbininkų žodis” redak
cijoj. 1920-1921 m. už revo
liucinę veiklą buvo keturis 
kartus suimtas.

Nuo 1921 m. rudens mo
kytojaudamas Sedoje, V. 
Kopka tęsė revoliucinę 
veiklą. Renkant Buržuazi
nės Lietuvos 1 seimą 1922 
m. ir II seimą 1923 m., buvo 
iškeltas kuopininkų sąraše 
kandidatu į seimo atstovus. 
Kaip kuopininkas buvo 1923 
m. balandžio 18 d. suimtas 
ir daugiau trejų metų ka
lintas Šiaulių ir Kauno ka
lėjimuose. Kuopininkų bylo
je išteisinus, 1926 m. birže
lio 13 d. buvo iš kalėjimo 
paleistas.

Apsigyvenęs Sedoje V. 
Kopka 1926 m. mokytoja
vo, dirbo partinį ir profsą
junginį darbą. Po fašistinio 
perversmo Lietuvoje slaps
tėsi ir,gavęs LKP CK leidi
mą, 1927 m. kovo 4 d. emi
gravo į Latviją. Čia buvo 
daugiau 3 mėnesių kalintas 
ir po to išsiųstas į Tarybų 
Sąjungą.

1927 m. liepos mėn. V. 
Ęopka buvo pervestas i 
VKP(b) narius.

! , 19^8—32 m. v V. Kopka 
•mokyt o j a v o Dimanovos 
(netoli Vitebsko) lietuvių 
vidurinėje mokykloje, kelis 
metus buvo jos direktorius. 
1933 —1937 m. V. Kopka 
dirbo Minske moksliniu 
bendradarbiu Baltarusijos 
TSR Mokslų akademijoje, 
paskui lietuvių laikraščio 
“Raudonasis artojas” re
dakcijos skyriaus vedėju.

Kaip proletarinis poetas 
V. Kopka nuo 1920 metų 
komunistiniuose laikr a š - 
čiuose spausdina eilėraš
čius, daugiausia Vinco Mei
lučio slapyvardžiu.

1937 m. rugpjūčio 24 d. 
V. Kopka Minske buvo ne
teisėtai represuotas ir žuvo. 
1959 m. jis buvo reabilituo
tas.

Kovotojas ir poetas
Prie Ylakių valsčiaus 

būstinės rinkosi žmonės. 
Bernų ir bežemių valstiečių 
minioje Vincas Kopka pa
matė kelis pažįstamus. Su
šalusias rankas trynė Povi
las Lengvenis. Nekantrau

damas trypčiojo vietoje Do
rn a s Tautvydas. Būrio 
draugų apsuptas, k a ž k ą 
linksmai pasakojo Z a n i s 
Jurkšas. Patvory susispietę 
krizeno buožiokai.

Pradėk, — Kopka švel
niai stuktelėjo vižantiškiui 
Juozui Milvydus.

—Draugai! Kažkaip di
dingai nuskambėjo Juozo 
balsas. —Mums reikia tver
ti darbininkų ir valstiečių 
valdžią. Atimkime iš vokie
čių raktus, išdalinkim bied- 
niokams okupantų prisi
plėštą turtą. Padarykime 
taip, kaip draugas Leninas 
padarė Rusijoje. Visur Lie
tuvoje kuriasi Tarybos, ne
gi me* atsiliksime...

Buožiukai Leonas Niūnia- 
va, Jonas Veitas ir dar keli 
triukšmavo, laidė replikas, 
dirbtinai juokėsi. Kopka pa
siūlė triukšmadarius užda
ryti valsčiaus d a boklėje. 
Tvirtos bernų rankos sučiu
po “ponaičius” ir nešte nu
nešė į rūsį.

—Dabar išrinkime revo
liucinį komotetą, taip sa
kant savo valdžią, — pata
rė Kopka.

Į komitetą išrinko Stepo
ną Vitkų, Antaną Šeputą, 
Vincą Kopką, Juozą Milvy
dą, Povilą Lengvenį.

Būrys vaikinų užsirišo 
raudonus raiščius. Tai-liau- 
dies milicija.

Tą pačią dieną buvo nu
ginkluoti miestelyje buvę 
vokiečiai.

Revoliuci n i s komitetas 
pradėjo savo darbą.

Tačiau’ Vincas Kopka bu
vo ne vien1 Ylakiuose. Jis 
pasirodydavo daugelyje Že
maitijos vietų, buvo ten, 
kur vyko k6va už Tarybas, 
patardavo, mokė vietos re
voliucionierius. Jo iniciaty
va revoliuciniai komitetai 
susikūrė ne tik Ylakiuose, 
bet ir Sedoje, Židikuose ir 
kitose vietose.

Vadovauja kovoms
Bud e 1 i o Plechavičiaus 

gauja slopino revoliucinį 
judėjimą, žiauriai susidoro
davo su kovotojais už švie
sesnę rytdieną. Vieną nak
tį, kai Židikuose posėdžia
vo revoliucinis komitetas, į 
miestelį įsėlino plechaviči- 
ninkai. Papliupo šūviai. Bu
vo sužeisti revoliucinio ko
miteto nariai Miknius, Va- 
latkevičius. Kitus revoliu
cionierius budeliai uždarė 
daboklėje.

Ta žinia greitai pasiekė 
Kopką. Jis skubiai sudarė 
ylakišk i ų revoliucionierių 
būrį ir išvyko į Židikus. 
Ten išvaikė plechavičinin- 
kus ir išvadavo draugus.

Tarybų valdžia Lietuvo

je 1918-1919 metais gyva- * 
vo neilgai. Kopka dalyvavo 
kuriant pogrindines Lietu- 
v o s Komunistų partijos 
kuopeles.Viena jų buvo .‘V 
įsteigta Dimgailių kaime | 
(buv. Mažeikių apsk.).Kuo
pelei priklausė beveik 30 
žmonių. Jos pirmininku bu
vo išrinktas Kopka, sekre
toriumi Augustinas Gilys.

1920 metais Kopka slapta 
apsigyveno pas mokytoją 
Antaną Svaravičių. Jo dar
žinėje jis spausdindavo ša- k 
pirografu Lietuvos Komu
nistų partijos atsišaukimus.

Vėliau Vincas Kopka dir
bo mokytojo darbą. Vyks
tant rinkimams į I ir II Lie
tuvos seimą, 1922-1923 me
tais Kopka buvo iškeltas 
kandidatu “Darbi ninku 
kuopų” sąrašuose j seimo 
atstovus. Tuos sąrašus bu
vo sudariusi Lietuvos Ko
munistų partija.

Revoliucionierius - kovo
tojas ne kartą sėdėjo bur
žuaziniuose kalėjimu o s e. 
Kalėjime gimė pirmieji V. 
Kopkos eilėraščiai.

Knygoje “Kovos keliais” 
(Vilnius, 1961) paskelbtas 
nemažas V. Kopkos eilėraš
čių pluoštas. Mus patraukia 
jo lyrikos nuoširdumas, pa
prastumas. Visuose eilėraš
čiuose poe tas vaizduoja 
sunkią Lietuvos darbo žmo- i 
nių padėtį, jų vargus bei iš
naudojimą. Kituose sten
giasi išryškinti Tarybų Są
jungos laimėjimius, kviečia | 
į kovą. Daug jo eilėraščių t 
Meilučio slapyvardžiu buvo 
išspausdinta 1924—26 m. 
“Kibirkšties žurnale. Gy
vendamas Baltarusijoje, sa
vo kūrinius V. Kopka 
spausdindavo “Raudonaja
me artojuje”, “Priekale” ir 
kolė'ktyviniuose leidiniuose 
(“Po raudonąja vėliava” ir 
kituose).

L. Inis

HARLEMO MOKYKLOS
GINČAS NESIBAIGIA
Miestinė Švietimo taryba 

stipriai atsikirto majorui 
Lindsay už tai, kad kriti
kuodamas tarybos veiklą ♦ 
majoras ją pavadino “nu- 
grubnagiška.” Sako, ma
jorui nereikėjo įsikišti tai
kintoju tarp tarybos ir vie
tinių gyventojų organizaci
jų. Ir, jei taryba klydo, 
majoras turįs imti lygią at
sakomybės dalį.

Tuo tarpu mod e r n i o j e 
naujoje mokykloje mokinių 
skaičius tebebuvo nepilnas 
ir rajono gyventojų orga
nizacijų atstovai tebepikie- 
tavo mokyklą protestui 
prieš paskyrimą mokyklos 
vedėju baltojo, kuomet jie 
reikalavo negro ar puerto- 
rikiečio.

EILINIS AMERIKOS ŽMOGUS nuolat bombarduo- 
’ • jamas iš visų pusių propaganda, kuri neleidžia jam pil

nai ir aiškiai suprasti padėties Vietname. Jis nuolat 
" girdi apie “Vietkongą,” kuris vaizduojamas kaip tero- 
r rištinė jėga, kuri įstengia kontroliuoti dalį Pietų Viet- 
” namo kaimų, nes žmonės esą, “bijo partizanų.” Bet kas 

' tie vietkongai, kas tie partizanai, kas tie kovotojai?
Spauda, radijas ir kitos propagandos priemonės nepa- 
sako, kad tai patys pietvietnamiečiai, neturtingi valstie- 

s. čiai ir jų sūnūs, jauni studentai, darbininkai, kurie ko- 
voja, nes jie nori šviesesnės ateities sau ir savo šaliai.

■ Ir taip eilinio amerikiečio vaizduotėje susidaro toks 
- vaizdas: Pietų Vietnamas yra kaip ir tuščia scena, ku-

* rioje vaidinamas dramotiškas veikalas. Iš vienos pu- 
‘ sės stovi raudonasis Vietkongas. Prieš jį stovi “Pietų

Vietnamo valdžia.” Kadangi ta valdžia ir jos kariuo
menė kaip ir prarado norą tęsti kovą, mes, amerikiečiai,

• stojame jos vieton prieš Vietkongą...
Kartais taip galvojantis žmogus gali būti net “tai-

kos šalininkas.” Jo noras matyti taiką Vietname gali 
išplaukti iš izoliacionistinių sumetimų. Jis gali sau sa
kyti: Kokio reikalo mes turime ten tame Vietname, ki
tame pasaulio gale? Kam mirti už tuos azijatus?

Aišku, kad toks “taikos šalininkas” iie taikos šali
ninkas. Užtenka valdžiai padaryti menkiausią spaudi
mą ant jo, ir jis atsiverčia ir pasidaro ura-patriotas. Tik 
tikras supratimas, tik pilnas realizavimasiš to, kas vyks
ta Vietname, gali padaryti iš amerikiečio tvirtą taikos 
šalininka. ’:

ŠTAI KODĖL KOVINGESNĖS taikos organizaci
jos, kaip tai Vietnamo Dienos komitetas, studentų anti
karinės organizacijos ir kitos radikališkos grupės nepasi
tenkina. teigimu, kad Vietnamo karas yra “purvinas.” 
Mat, purvinas ar nepurvinas, jeigu yra pateisinimo ir 
reikalo, ir į purvą reikia įsivelti. Tos organizacijos eina 
prie problemos šaknų. Jos aiškina Amerikos žmonėms, 
koks iš tikro reikalas; už ką kovoja Vietnamo liaudie- 
čiai; kodėl jie turi pilną teisę kovoti prieš užsienio in
tervenciją; kodėl ta intervencija yra ne tik bergždžia, 
bet ir priešinga Amerikos darbo žmonių reikalams.

Toks būdas aiškinti gal sunkesnis, kartais pavojin
gesnis. Bet atrodo, kad jis pamatiniai teisingas ir galų 
gale atneša geresnius rezultatus.
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LAIŠKAS Iš VILNIAUS

Vilniaus universiteto studentų moksliniai 
darbai apie JAV pažangiuosius lietuvius
... Nėra žmogaus, kuris 

nedalyvautų istorijos kūri
me, nėra asmens nesusiju- 
sio su istorija. Tačiau neiš
nagrinėti, neprikelti nau
jam gyvenimui istoriniai 
įvykiai užsineša laiko už
marštim. Štai čia ir iškyla 
istoriko vaidmuo, kuris at
gaivina praeitį...

Daugiatūkstan t i n i a m e 
Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to studentų būryje mokosi 
ir istorikai—busimieji mo
kytojai, muziejų ir archy
vų darbuotojai, dau gelio 
kitų kultu ros ir mokslo 
įstaigų specialistai. Baig
dami universitetą, jie laiko 
valstybinius egzaminus ir 
rašo diplominius darbus. 
Šiuose moksliniuose darbuo
se atsiskleidžia jų per išti
sus 5-erius metus sukaupti 
mokslinio darbo įgūdžiai, 
pasireiškia jų sugebėiimas 
apibendrinti ir analizuoti 
istorinius faktus.

Pastaraisiais metais rado
si studentu, kurie ryžosi 
nagrinėti J A. V pažangiųjų 
lietuvių veikla. Pereitais 
metais A. Každailio ir N. 
Juciūtės. o šiemet V. Jonai- 
tvtės diplominiai darbai su
silaukė gero įvertinimo.

N. Juciūtė nagrinėjo te
mą “Lietuvos gyve n t o j ų 
emigracija į Šiaurės Ame
riką XIX a. viduryje ir 
XX a. pirmoje pusėje.” Au
torės darbą sunkino 
faktinės medžiagos išbars
tymas. Nei Lietuvai 
esant carinės Rusijos su
dėtyje, n e i įsikūrus vadi- 
namai “nepriklausomai” 
Lietuvai, statistikos leidi
niai nebuvo reikiamai su
tvarkyti. Štai čia diploman
tė turėjo daug triūso idėti, 
kol do žiupsnelį surankiojo 
medžiagą ir atkūrė apipilnį 
emigracijos iš Lietuvos 
vaizdą. Autorė patikimais 
duomenimis įrodė, kad Lie- 
tuva vargo ir politinės 
priespaudos slegiama buvo 
priversta išleisti savo sū
nus ir dukras į tolimąją 
Ameriką. Autorė pastebė
jo, kad lietuvių buržuazi
jos atstovai šį reiškinį ver
tino skirtingai. Carizmo 
laikais jie emigravimą 
smerkė ir netgi siekė jį 
sulaikyti, bet savo valdymo 
laikot a r p i u “nepriklauso
moje” Lietuvoje išeivybės 
smerkimą atmetė, žmonių 
vykimą svetur pradėjo lai
kyti “natū raliu,’’ dargi 
“sveiku” reiškiniu. Mūsų 
'istorikai kol kas rašė apie 
išvykimo iš Lietuvos prie
žastis. Amerikos lietuviai 

Susitaikė. (V. Ylevičiaus nuotrauka) (

daugiausia nušviesdavo iš
eivių įsikūrimą naujoje tė
vynėje. Tuo tarpu N. Ju
ciūtė pabandė atkurti visą 
emigracijos procesą: nuo 
vykimo iš Lietuvos prie
žasčių nušvietimo iki įsikū
rimo Amerikoje nagrinėji
mo.

A. Každailis diplominiame 
-darbe “JAV pažangiųjų 
lietuvių ateistinė veikla 
1919-1941 m.” taip pat 
sprendė eile svarbių, 
mažai iki šiol nušviestų, 
problemų. Jau XIX a. pa
baigoje Amerikos lietuvių 
tarpe ėmė vystytis kova 
prieš klerikalus. Kova prieš 
tamsybininkus reiškė sieki
mą pažangos, rodė pastan
gas išsivaduoti iš religinių 
pinkliu. N e a t s i t i ktinai 
Amerikos lietuviai yra iš
leidę daug ir gerų versti
niu (Hekelio, Brauno) ir 
originalių (A. Bimbos, R. 
Mizaros. L. Prūseikos. J. 
Kaškaičio. A. P e t r ikos, 
V. Andrulio ir kt.) ateis
tiniu veikalu. Jeicu kle
rikalai kalbėjo anie žmo- 
g a u s ir pasaulio kilmę 
iš dievo valios. įrodinėjo re- 
Ho'iios igimtiima, tai pažan
giečiai moksliškai sukriti
kavo religines dogmas, 
griovė pasakas anie ant
gamtini žemės ir žmogaus 
sukūrimą. Jūsų laikraščiai 
ir įvairiu organizacijų 
leidiniai dideb' dėmėsi sky
rė krikščioniškosios mora
lės demaskavimui, parodė 
ios svetimumą darbinin
kams. atsidavimą kapita
lizmui. Šio darbo autorius 
kaip tik ir nustatė, kokie 
leidiniai daugiausia skvrė 
dėmesio ateizmui, kokiais 
klausimais buvo daugiausia 
domimasi. Dinlo mantas 
irodė, kad ateistinė Jūsų 
veikla buvo neatskiriama 
dalimi vviso pažangaus iu- 
dėiimo, kad kova prieš kle
rikalus faktinai buvo kova 
už darbininko nrota, jo są
mone. A. Každailis padarė 
brandu anihendrinima. Jis 
nustatė, kad Jūsų ateizmas 
skirtingas nuo buržuazinio 
ateizmo, kuris labiausiai 
mėgsta šaipytis iš kunigu 
ir bažnvčios: iis buvo iš es
mės proletarinis ateizmas, 
kovoies ne tik prieš religi
ja. bet ir prieš jos rėmėja— 
kapitalistine santvarka, ku
ri negali gyventi be bažny
čios.

Kaip žinome, Amerikos 
lietuvių pažangioji visuo
menė visada didžiai rūpino
si gimtojo krašto likimu ir 
jo pažanga, pastoviai rėmė 
Lietuvos darbo žmonių ko

vą už šviesesnį rytojų. Dip
lomantė V. Jonaitytė šį pa
vasarį kaip tik ir apgynė 
darbą šia reikšminga tema 
— “Pažangiųjų Amerikos 
lietuvių parama revoliuci
niam judėjimui Lietuvoje 
1919-1933 m.” Autorė nu
statė, kad Jūsų pagalba Lie
tuvos darbo žmonių revo
liucinei kovai reiškėsi dviem 
formom: materi alinės ir 
moralinės paramos teikimu. 
Amerikos lietuvių lėšos, su
aukotos gimtinės revoliuci
niam judėjimui, kova prieš 
vietinę ir Lietuvos buržua
ziją buvo rimta jėga tėviš
kės revoliucinio judėjimo 
stiprinimui. LKP vadovai 
aukštai vertino Jūsų pa- 
nastangas remti gimtinės 
darbo žmones. 1928 metais 
LKP sveikinime, siųstame 
pažangiesiems, buvo rašo
ma, kad “Lietuvos darbo 
žmonės niekada neužmirš 
tos pagalbos.” Ir tikrai, 
kaip parodoma darbe, JAV 
nesirado lietuvių kolonijos, 
kuri nebūtu rengusi prieš- 
fašistiniu mitingų, kuri ne
būtų nriėmusi protesto re
zoliucijų prieš fašistine 
santvarka Lietuvoje. Vienu 
iš autorės nuopelnu reikia 
laikyti jos atraostąją tos 
kovos periodizacija.

Jūsų knygos, laikraščiai 
ir kita medžiaga nelieka 
užmarštyje. Juos nuolat 
sklaido ne tik patvre spe
cialistai. bet ir jaunimas. 
Reikia tikėtis, kad mūsų 
jaunimo domėjimasis Ame
rikos lietuviu veikla ir at
eityje nemažės. Jie sten
giasi prisidėti prie Jūsų pa
siaukojamos kovos už de
mokratija ir socialini pro
gresą JAV nušvietimo, jie 
stengiasi nušviesti Jūsų ko
va už gimtinės laisvę ir 
jos pažangą.

A. Kazlauskas

NEISTATYMIšKAI 
PRISIPAŽINO

New Yorko valstijos vy
riausio teismo teisėjas Mi
chael -įKern atleido be baus
mės Mrs. Joan , Powe, 2 6 
metų, kuri buvo kaltinama 
nužudyme savo 4 metų sū
nelio.

Teisėjas sako, jog jos pri
sipažinimas ' nelegalus tuo, 
kad pirm jos tardymo jai 
nebuvo pasakyta, kad ji 
turi teisę nekalbėti be pa
sitarimo su advokatu. Po
licija jai nepasakė, kad ji 
tokią teisę turi. Tokią tei
sę visiems neseniai pripa
žino J u n g t i n ių Valstijų 
Aukščiausiasis teismas.

šeštojo rajono sąskrydis 
turi būti gražus ir 

pasekmingas
Rajono konferencija įvyks

ta Chesteryje, Lietuvių klu
be, spalio 16 dieną.

Pagal pranešimus atrodo, 
kad visose kuopose aktyvie
ji nariai susirūpino ir ren
giasi, nežiūrint kokios 
skerspainės stovi kelyje, tą 
viską nugalėti. Kada, jauni 
buvome, tada turėjome 
daug energijos, bet stokavo 
supratimo ir išsilavinimo. 
Dabar, nors fiziškai atsili
kę, bet mūsų supratimas 
kur kas aukščiau stovi, ne
gu kada buvome jauni. Tai
gi protas paims viršų ir se
natvės slogutį nugalės.

Tik truputį išsijudinkime 
ir visi stokime prie darbo, 
ir turėsime puikių vaisių. 
Juk gero ūpo mums nesto

Mūs ateivių gretos taip smarkiai retėja — 
Jas mirtis, kaip dalgis žolelę!..

Likusiems toks pat likimas artėja, 
Ta linkme nutiesdamas kelią.

Nėra valandėlės, kad nebūt išrautas
Ar vienas ar kitas mūs brolis,

Savo dienas baigia kaip paukštis sugautas- 
Jį skiria tėviškėlės tolis.

* * *
Slopinami vargo, nuoskaudos ir burtų,

Apie naują kraštą svajojom,
Buvo daug legendų apie ją sukurtų,— 

Patys tai jautę, pasimojom.

Smelkėsi kiekvienas, kuris tik galėjo, 
Kad kaip nors pabėgt iš tėvynės,

Ne dėl to, kad savo šalies nemylėjo — 
Kiekvienas nuo vargo taip gynės.

O vargas kerojo, priespauda lapojo
Po našta carizmo valdonų,

Teriojamą liaudį nuoskaudos apstojo 
Bendrijoj kunigų ir ponų.

Kai brolis ar sesė šviesą paregėjo: 
Jos spindulius ėmė įgauti,

Ne'vienam retežiai tremtyje žvangėjo —- 
Taip bandė jų ryžtą nukauti.

Kai vieni prieš skriaudų plūdimą kovojo:
Jie buitį pašventė grumtynėj,

Tai kiti pakėlę sparnelius svajojo:
“Ne ilgai būsime tėvynėj...”

Priespaudos didybę nė vienas nemėgo,
Nekentė slopinimo kieto,

Dėlei to nedelsiant paskubomis bėgo 
Į šalis tolimiausio svieto.

Taip plaukė vargdieniai, kaip upė patvinus, 
Iš savo tėvynės namelių,

Kiekvieno širdelė buvo nusiminus: 
Ašaros biro iš akelių.

Bet jiems išėjimo kitokio nebuvo,
Nežiūrint kaip gailestis žeidė

Vai čia sunkenybių eibės ant jų griuvo, 
O nuo jų pabėgti jie geidė.

# * *

Šalelė svečioji grubiai mus sutiko,
Ne taip kaip motina vaiką,

Po kraštų platybę mūs žmonės iškriko 
Per ilgą atvykimo laiką.

Giliausių sunkumų ir čia pajust teko: 
Išlieti prakaito ir kraujo,

Daugybė į buities padugnes pateko 
Globoj garsaus krašto naujo.

Į kasyklas lindo, kad pelnyti duoną — 
Ten daug kas gyvybes prarado,

Į liejyklas plieno apmainė jie kluoną, 
Kad mirti netektų iš bado.

Kiek daug mūs žmonelių klystkeliais nuėjo, 
Daug mirtis belaikė paklojo

Ir beveik kiekvienas nuoskaudas kentėjo— 
Daugumą tikyba žalojo.

O tai jie pateko į urvus tamsybės
Tarp brolių be susipratimo,

Kur prietarų tvaiko vyravo gausybės 
Iškyloj žalingo veikimo.

Kuomet nebebandė griežčiausia kovoti,
Nuo blogų sandraugų pabėgti, 

Jiems teko tokiom pat aukomis pastoti.
Negerus įpročius pamėgti.

Tokius ir girtybės siaubas nusitvėręs
Iš savo nagų nepaleido,

Į tų nuodų gelmę ne vienas pasinėręs 
Be laiko pasaulį apleido.

Už nesiryžimą palinkti į šviesą,
Daugybę kenkėjų maitino,

Gudrią melagystę palaikė už tiesą 
Tą, kurie jiems dangų ketino.

LLD REIKALAI Chicago, Ill. Laiškas iš Lietuvos
koja, ir sudėję visų pro
tą į vieną krūvą, pasi
džiaugsime nuveiktais pra
kilniais darbais ir prie pa
kilusios nuotaikos padary
sime tarimus, kurie sutvir
tins mūsų brangią Litera
tūros Draugiją!

Kuo daugiau galvų, tuo 
daugiau išminties. Taigi, 
prie darbo, draugai ir drau
gės, o tikslą pasieksime.

Būtų džiugu ir malonu 
turėti daug svečių konfe
rencijoje, nes ir jie galės 
pareikšti savo mintis iškel
tuose klausimuose. O pa
sibaigus konferencijai, tu
rėsime linksmą ir šaunią 
puotą.

Kiekvienas, kas tik gali
me, nepraleiskime šios taip 
geros progos, o pasitenki
nimo tikrai turėsime.

J. A.,Bekampis

Svetur išblestanti lietuvybe

Sveikinimai
prof. B. F. Kubiliui

Šių metų rugsėjo mėne
sį Čikagoje gyvenąs visuo
menininkas ir veikėjas prof. 
B. F. Kubilius minėjo sa
vo 75 metų amžiaus sukak
tį. Ta proga profesorius 
gavo nemaža sveikinimų ir 
linkėjimų. Tarp kitko, štai 
dvi telegramos iš Vilniaus.

Gerbiamas profesoriau. 
Karštai sveikiname Jūsų 
jubiliejaus proga. Linkime 

Į geros sveikatos ir ilgų gy
venimo metų!

Rektorius J. Kubilius
Prorektorius J. Grigonis

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus 75 metų jubiliejaus pro
ga ir linkime daug sėkmės 
Jūsų kilniuose darbuose, 
kovoje už pažangą ir žmo
nių laimę, geros sveikatos, 
daug ilgų gyvenimo metų!

L. Kapočius

--- O^HfdB ĮB^SĮSĮA "feSSTAS Saud OĮJ, 
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Dar tranus mokėjo pagirti.

Jais tvirtai tikėjo ir jiems turtus krovė, 
Kad mirus į dangų patekti

Mažiausia rūpėjo jiems liaudies gerovė, 
Nes teko mulkintojus sekti.

O tie juos pagavę taip kaip vorai musę 
Iščiulpti jų syvus mokėjo, 

Veikloj apgavystės išgudrę, išprusę, 
Juos engė, kad dievams tikėjo.

Tokie jokio gero pažangai nedarė
Jie tiktai dykūnus maitino,

Nuo polėkių liaudies aklai užsidarė, 
Prieš skriaudas kovot neketino.

* * *
Tie, kurie galėjo save sulaikyti

Nuo senų įpročių, žalingų, 
Stengės kuodaugiausia apšvietos įgyti

Liaudiškų giedrulių -teisingų.
Tai tie ir išmoko blaiviai samprotauti: 

fmatyt pasalas skriaudėjų, 
Savo brangų laiką apšvietai aukoti

Dėl didžių naujovės idėjų.

Tokie išgyveno pilnakraują buitį, 
Veikdami dėl visų gerovės

Daug kur kilnių vaisių susilaukė pjūtį, 
Kovojant prieš dėmes senovės.

Širdingai palinkę prie švyturių proto, 
Laisviau sualsuoti galėjo, 

Nes smūgio patamsio ant jų užsimoto 
Pastangos nuėjo ant vėjo.

Tai jie visos liaudies polėkius suprato,
J kovą už juos susibūrė, 

Ateitį skaidresnę be skriaudų įmato, 
Ir ją atsidavusiai kūrė.

Nė darbas, nė siekis negal būt kilnesnis, 
Kaip liaudį iš tamsos išvesti, 

Jai rodyt, kad būvis gali būt pilnesnis
Ir veikt, kad skriaudas nusimesti.

. . . Broliams ir seselėms daug pergyvent
f r teko

Gauboje svetimo pasviečio, 
Daug brangių gyvybių be laiko išseko, 

Kaip grūdų sužaloto kviečio...

Laimingi tiktai tie, kurie užsilaikė, 
Į blogio šalis nenuklydo, 

Pajėgų savųjų veltui neišdraikė — 
Pakopas senatvės išvydo.. .

* * *
. . . Pelnydami duoną pasenom, sulinkom,

Ir jausmai jau mūsų atvėso,, 
Nors tėviškę naują mes čia pasirinkom — 

Lietuva dėl mūs neišblėso.

Mylėjome savo varganą “mamytę”,
Neigiama įvairių skriaudėjų, 

Ją iš visų šonų kirpo kaip avytę 
Būriai atšiaurių niekadėjų.

šioj šalyj galėjom geriau pasimoti,
Nes jungas čia buvo lengvesnis, 

Bet mamos negali pamotė atstoti,
Nors kąsnis jos duonos didesnis...

Iš mūs išsikėlę nūdieną jaunimas,
Atplyšta nuo krašto mūs seno, 

Išblėstantis nuolat, liks tik atminimas, 
Kad čionai lietuviai gyveno,

Nes ateivių gretos taip smarkiai retėja:
Jas mirtis kaip dalgis žolelę, 

Likusiems toks pat likimas artėja
Ta linkme nutiesdamas kelią.

V. Žilvitis

Daktarui A. Petrikai
Didžiai Gerbiamas 
Daktare,

Labai abejoju, ar surasiu 
tinkamų žodžių, norėdamas 
išreikšti visus tuos gerus 
linkėjimus, kuriuos Jums 
perduoti įgaliojo mane pa- 
ežeriečiai. Iš rankų į ran
kas keliauja Jūsų dovana— 
knygos pasakodamos apie 
mūsų tautiečių kultūrinę- 
visuomeninę veiklą užsie
nyje. Puikia ateistine prie
mone tapo kitas Jūsų vei
kalas, padedąs kovoti su 
tamsa, pasakojantis tiesą 
apie šventąjį raštą. Ši prie
monė tuo reikšmi n g e s n ė 
mūsų rankose, visų pirma 
būdama parašyta suvalkie
čio plunksna. Su didžiau
siu atidumu sekame Jūsų 
straipsnius, pasirodančius 
respublikos periodikoje, o 
ypač žurnale “Mokslas ir 
Gyvenimas.”

Todėl leiskite Jums, mūsų 
Brangusis Daktare, iš visos 

.širdies, visų mūsų auklėti
nių ir mokytojų bei visų Jus 
uažįstančių ir labai ger
biančių paežeriečių vardu, 
kuo nuoširdžiausiai palin
kėti Jūsų garbingo jubilie
jaus proga, ilgu ilgų kūry
bingų metų, puikios sveika
tos ir sėkmės Jūsų vaisin
game darbe tiek mūsų so- 
cialis tinęs Lietuvos, tiek 
užsienio tautiečių labui.

Mus visus n epaprastai 
nudžiugino Jūsų laiškas. 
Nepaprastai džiaugia m ė s , 
kad sėkmingai baigėsi di
džioji Jūsų kelionė. Dėko
dami už malonų laišką, 
naudoiamės proga dar kar
tą padėkoti už atsilankvmą 
gimtinėje. Tuo pačiu tiki
mės, kad pavyks išsiprašy
ti iš drg. Šarmaičio dar vie
ną Jūsų diplomo fotografi
ja Paežerių mokyklos isto
rijai iliustruoti.

Paežerių aštuonklasės 
mokyklos direktorius

Vytautas Grinius 
Paežeriai, 1966 IX 3

Italijos socialistai 
nusprendė susivienyti
Roma. — Italijos Socialis

tų partijos centro komite
tas 87-ais balsais prieš 2 
nusprendė siekti vienybės 
su Saragato vadovaujama 
Demok ratinių socialistų 
partija. Ana, savo ruožtu, 
prieš kelias dienas nu
sprendė siekti vienybės su 
Socialistų partija, kuriai 
vadovauja Nenis. Abiejų 
partijų specialūs suvažiavi
mai įvyks spalio pabaigoje, 
ir, manoma, įvyks susilieji
mas.

Kaip žinia, Saragato va
dovaujami dešinieji socia
listai atskilo nuo Socialis
tų partijos 1947-ais metais, 
nes jiems nepatiko partijos 
bendradarbiavimas su ko
munistais. Per paskutinius 
kelerius metus Nenio vado
vaujama partija, betgi, vis 
mažiau b e n d r a d a rbiau- 
ja su k o m u n i stais, nors 
dar kooperuoja su jais 
profesinėse sąju n g o s e ir 
kai kuriose miestų savival
dybėse.

Apie prieš dvejus metus 
kairioji grupė atskilo nuo 
Nenio partijos ir pasivadi
no Proletarinė Italijos so
cialistų partija. Manoma, 
kad tie socialistai, kuriems 
nepatinka susiliejimas su 
dešiniaisiais sociali stais, 
atskils ir prisidės prie Pro
letarinės Italijos socialistų 
partijos. .<
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Dr. Antanas Petriką

Skaudus aukso ieškotojų kelias
JAV vakarinėje dalyje, 

rytiniame Ramiojo vande
nyno pakraštyje, yra išsi
dėsčiusi egzotiška Kalifor
nijos valstija1), kurią 1846 
m. Amerika atėmė iš Mek
sikos. Kalifornija nepapra
stai turtinga įvairiais mi
neralais, flora ir fauna. Ta
čiau jos turtai uždegė auk
so stabo garbintojų aistras 
tik kai 1848 m. sausio 24 d. 
Kolomoj ir Siera Nevada 
srityje buvo atrasti turtin
gi aukso klodai. Žmonės iš 
viso pasaulio būriais bėgo 
į tą “pažadėtąją žemę”; 
auksą jie “matė” ne tik 
sapnuose, bet ir savo pirš
tų panagėse! San Francis
co 2) miestas iš nedidelio 
bažnytkaimio tapo vakari
nės JAV dalies metropoliu. 
Žmonės, auksu susižavėję, 
važiavo į šiaurinę Kalifor
niją laivais, jaučiais bei 
mulais, jojo arkliais, asi
lais ir kt. O kurie važiuo- 
tės pr i emonių neturėjo, 
buvo be pinigų,— ėjo pėsti. 
Daug jų žuvo nuo visokių 
chuliganų-banditų, parazi
tų, nuovargio ir ligų. Di
džiausi tų pilgrimų priešai 
buvo skorbutas-cinga3) di- 
zinterija-kruvinoji (žarnų 
uždegimas, sukeltas chemi
nių erziklių ar bakterijų), 
viduriavimas-1 ryda (g a u-
nama 
dens, 
kalnų 
narna 
kitų 
(nuo
drėgnose šėtrose)- ir kitos 
ligos. Pakelėse upių bei 
ežerų vanduo buvo pilnas 
visokių parazitų bei bakte
rijų ir stipriai šarminės re
akcijos, dėl to jį gerti buvo 
galima tik distiliuotą; net 
virinto vandens buvo nega
lima vartoti. Vandenį už- 
teršdavo praeinantieji emi
grantai.

• Iš rytinių ir vidurvaka- 
rinių JAV sričių amerikie
čiai į Kaliforniją vyko tri
mis pagrindiniais keliais: 
laivais, aplink visą Pietų 
Amerikos žemyną, per Pa
namą ar Nikaraguą (van
deniu bei sausuma) ir išti
sai sausžemiu. Pastarasis 
kelias (žinomas nuo 1841 
m.), vadinamas Šiauriniu 
Taku, buvo sunkiausias, 
nes keleiviams teko per
kopti 7,000 pėdų aukščio 
uolų kalnus (Rocky Moun
tains) ir pereiti didžiulius 
tyrų-stepių plotus, kur nei 
vandens, nei jokios augme
nijos nebuvo. Vandens at
sargas teko vežtis statinė-

nuo nesvaraus van- 
■netikusio maisto), 

tifas-karštinė (gau- 
nuo miško erkių ir 
parazitų), reumatas 

gyvenimo šaltose,

1) Kalifornija— santrauka 
iš ispanų “Calįento forno” 
(karšta krosnis).

2) San Francisco miestui 
davė pradžią toje apylinkėje

-.1776 m. įsikūrusi ispanų pran
ciškonų misija, pasivadinusi 
San Francisco de Asisi. Tuo 
vardu jie pavadino ir šalia 
esamą Pacifiko vandenyno 
įlanką. 1822 m. meksikiečiai 
vietovę pavadino Dolores, o 
vėliau Yerba Buena.. Gi 1846 
m. amerikiečiai tą miesto em
brioną, kuriame buvo tik apie 
450 gyventojų, pavadino ori
ginaliuoju vardu — San Fran
cisco.- Netoliese atradus auk
so kasyklas, 1849 m. mieste 
jau buvo apie 10,000 gyven
tojų. Kai 1869 m. buvo ten 
atvestas iš rytinės JAV da
lies geležinkelis, o 1914 m. iš
kastas Panamos kanalas, mie
stas išaugo į didžiausią Paci
fiko uostamiestį, 
metu skaito 
johais.. Ten 
900 lietuvių

3) Skorbutas — lot. scorbu
tus, rus. cinga, augi, scurvy.

kuris 
gyventojus 
gyvena ir

(Argi ? — Red.)

.šiuo 
mili- 
apie

se. Tokia kelionė, jaučių 
traukiamais dengtais veži
mais, truklavo 4-6 mėne
sius.

Daugiausia emigrantų 
nužudė skorbutas, tapęs 
kone epidemija, nors jisai 
nėra užsikrečiama liga, 
kaip cholera, ar paveldima, 
kaip hemofilija. Skorbuto 
simptomus sukelia stoka vi
tamino C, o tai tuomet net 
gydytojai nežinojo, nes apie 
vitaminus tuo metu bendrai 
nieko nenusimanyta. Gydy
tojai žinojo tiek, kad citrai 
(limes), citrinos, apelsinai, j 
šermukšnių uogos, erškėt
uogės, žali svogūnai, cinga- 
žolė (cochlearia) ir kiti 
vaisiai bei žalios daržovės 
— skorbutą gydo. Anglų 
karo laivyno gydytojas, dr. 
James Lindas, jau 1847 m. 
pastebėjo, kad jūrininkus 
nuo skorbuto saugoja bei 
gydo citro vaisiai ir citri
nos. Dėl to Anglijos jūri
ninkams kasdien duodavo 
tam tikrą dozę citro sun
kos. Dėl to nežinėliai juos 
pravardžiuodavo “limiais” 
(citrininkais).4)

Tačiau toksai antiskorbi- 
nis maistas—žali vaisiai ar 
daržovės — greitai genda, 
ypatingai šiltame ore. Šal
dytuvų tuo metu nebuvo. 
Taigi ir maisto atsargos 
buvo paruoštos dažniausiai 
iš sūdytų lašinių, rūkyto 
kumpio, cukraus, kruopų, 
kavos ir miltų, iš kurių 
kepdavo sausainius, blynus, 
virdavo košę ir pan. . Pagy
venus tokia “dieta” kelis 
mėnesius — žmones užpul
davo skorbutas: sutindavo 
bei kraujuodavo dantenos, 
iškrisdavo dantys, kojas bei 
rankas suimdavo reumatiš- 
ki skausmai, galūnėse at
sirasdavo žaizdos, kurios 
gangrenuodavo ar pūliuo
davo, ligonis netekdavo jė
gų, po oda atsirasdavo mė
lyni guzai ir pan. Jei nebū
davo pagalbos — ligonis 
mirdavo nuo nusilpimo ar 
infekcijos.

Kai emigrantų karavanas 
pasiekdavo Portą Laramie, 
kur dabar yra Vyomingo 
valstija, ten jie pailsėdavo 
ir atsigaudavo: prisirink
davo laukinių vyšnių, ser
bentų, kriaušių bei kaktu
sų lapų, ląukinių svogūnų 
ir kitokių priešskorbutinių 
vaisių bei daržovių; galė
davo nusipirkti, jei tik san
dėliuose buvo, kopūstų, 
agurkų ir bulvių, kurias 
tarkuodavo ir žalias valgy
davo ar prie atvirų žaizdų 
bulvių kompresus dėdavo. 
Bet ir ten dažnai žalumynų 
buvo didelė stoka; apie 20 
procentų Forto kareivių 
sirgdavo skorbutu. Pasi
stiprinę ir apsirūpinę var
gingu maistu emigrantai 
keliavo toliau į vakarus, kol 
jų menkos žalumynų at
sargos išsibaigdavo. Tuo
met ir vėl jie sirgdavo ar 
mirdavo. Pilnos pakelės 
buvo prisodintos medinių 
kryželių, ženklinančių auk
so ieškotojų kapus.

Kol jie pasiekdavo Kali
forniją, jų gretos buvo- la
bai praretėję. O tie, ku
riems pavykdavo pasiekti 
vaivorykštės galą, vos ko
jas pavilko iš nuovargio. 
Sveikas buvo retas. Sirg
davo bei mirdavo ir su jais 
keliaujanti gydytojai, nes 
ir jie geresnio 
turėjo

rūkytas kumpis ir miltiniai 
blynai bei kruopų košė, ku
rią jie praminė “duff, plum 
duff”. Apskaičiuojama, jog 
ne mažiau kaip 10,000 emi
grantų tose kelionėse žuvo. 
Tik per vieną Fortą Lara
mie iki 1950 m. perėjo apie 
44,600 pionierių: vyrų bu
vo apie 39,500, moterų 2,- 
900, vaikų apie 6-700. Iš St. 
Josepho, Missouri

daug visokių aferistų, ku
rie kortomis ar degtine iš
viliodavo iš kitų -auksą. Il
gainiui buvo išrištas butų 
ir maisto klausimas, tik vis
kas labai brangiai atsieida
vo. Iš pietinės Kalifornijos 
ir Havajų salyno atveždavo 
apelsinų, obuolių, kriau
šių, citrų, citrinų ir kitokių 
vaisių bei daržovių. Rau
gintų agurkų kvorta buvo 
$8.00. Gydytojai lupo po 
$20.00 už vizitą. Pasireiš
kė choleros epidemij a, 

kurios nemaža žmo- 
O nuo 1850

ST. PETERSBURG, FLA

meniu” ne
sūdyti lašiniai,

4) Tarp 1600 ir 1800 m. 
nuo skorbuto mirė apie mili
jonas Anglijos jūrininkų.

valst., nuo 
iki Kalifornijos buvo apie' nių mirė. 
1,800 angliškų mylių, o iš metų ir auksas upeliuose

Erazmas Roterdamietis
...Jokie pamišėliai negali 

eiti rungtynių su tais be
pročiais, kuriuos vieną gra
žią dieną apima krikščio
niško pamaldumo įkarštis.”

Iš “Pagiriamojo 
žodžio kvailybei”

Paskaita ir pokylis
Š. m. rugsėjo 24 d. LLD 

45 kp. suruošė pokylį ir pa
skaitą prisiminimui penk- 
metinės Leono Prūseikos 
mirties sukakties.

LLD 45 kuopos valdyba 
atkreipė į dienraščio “Vil
nies” personalo narį S. J. 
Jokubką ir prašė, kad jis 
paruoštų atitinkamą pa
skaitą, nes jis su L. Prusei- 
ka įkartu dirbo prie dien
raščio “Vilnies” ir abelnai 
pažangiame judėjime

‘jis apie L. PrūseiKą dau
giau žino nei kas kitas. 
Tokią paskaitą S. J. Jo- 
kubka paruošė ir prisiun
tė LLD 45 kuopai, kuri mi-

1,800 angliškų mylių,
Niujorkui — suvirš 4,000.

Aptariamųjų kelionių 
karavanus dažniausiai ruoš
davo “prityrę” sukti 
govai bei agentai. Už su- tai 0 mašmomiS (1852), nėta^diena "ir'buvo^ skaitv
ygtą dolerių sumą jie ke- ku;.ias vg]iau akeit§ elek. netą dieną n buvo skaity- 
hniininkus “viakiin anninin. 1 ... , T

ran-

sumažėjo. Daug kam, po 
tiekos vargo ir kančių, te
ko nusivilti. Kiti gr|žo at- f 
gal į rytus. Auksą kalnuo-' 
se pradėjo kasti organizuo-

liauninkus “viskuo aprūpin-; 
davo.” Mėsa rytuose ir 
vidurvaka r i u o s e tuomet 
buvo gana pigi. Rūkytas 
kumpis kainavo 10 centų 
svarui, sūdyti lašiniai, 
kruopos bei miltai irgi bu
vo pigūs. Brangūs buvo tik 
doleriai, nes jų buvo maža. 
Kai kurie pilgrimai vykda
vo pavieniai, neorganizuo
ti. Kaip vienas žmogus ke
lionei pasiruošdavo, .gerą 
pavyzdį mums duoda dr. A. 
Tompkinsas, išvykęs iš Niu
jorko 1850 m. Jis jau buvo 
tuo reikalu skaitęs nemaža 
memorandumų, parašytų 
ankstesniųjų keliauninkų, 
todėl tarėsi, jog Kaliforni
ją pasieks pats vienas be 
jokios bėdos. Jis nusipirko 
du mulu, provizionui nešti, 
ir jojamą arklį su balnu. 
Maistui jis pasiėmė 10 0 
svarų sausainių, 35 sv. cuk
raus, 10 sv. kavos, 1 sv. ar
batos ir 65 sv. rūkyto kum
pio. Visas įrengimas jam 
atsiėjo $317.75. Matyt, dr.
Tompkinsas buvo gana ap-. na ar du mėnesiu. Bet tam 
dairus ir patvarus vyras. 
Tačiau po keturių mėnesių 
tokios “dietos” jis smarkiai 
susirgo skorbutu bei dizin- 
terija ir vos nenumirė. Kai 
jau “pasigydęs” pagaliau 
pasiekė kelionės galą — jis 
buvo nei gyvas, nei miręs.

Atvykę keliauninkai į šiau
rinę Kaliforniją irgi nera
do “keptų karvelių.” Gyve
nimas ten buvo gana primi
tyvus: nei butų, nei tinka
mo priešskorbutinio maisto. 
Citrinų ar apelsinų sunku 
buvo gauti. Kainos buvo 
n eį k a n d a m os: už vieną 
kriaušę ar apelsiną reikėjo 
mokėti $2.00 ir daugiau. 
Svogūnų svaras kainavo 
$3.00. Žmonės gyveno su- 
sikimšę mediniuose bara
kuose arba šėtrose bei pa
lapinėse. Gi aukso kasyk
los buvo kalnuose, kur nak
tys šaltos ir drėgnos, o ten 
jokių butų nebuvo, teko pa
sikliauti savo palapine arba 
atviru dangumi. Nusilpu- 
siems iš kelionės žmonėms 
toks gyvenimas buvo tikra 
giltinė. Daug jų mirė ka
syklų šlaituose ir šiaip gy
venvietėse. Dabar t i n ė j e 
Kalifornijos sostinėje, Sac
ramento “mieste,” kasdien 
mirdavo po 18-20 žmonių.

Kai kurie tų pionierių, 
kurie išliko gyvi ir apysvei
kiai, praturtėjo, nes aukso 
grūdelių ar žvynelių kalnų 
upeliuose buvo, 
daug nereikėjo: 
kaplys-kirstukas ir skardi
nė smėliui sijoti — tai ir 
visas reikalingas 
tari jus. Nemaža auksaka
sių žuvo nuo savo kolegų 
rankos, nes tūli dirbti neno
rėjo ir siekė greitai pra
lobti. Todėl jie užpuldinė
jo ir plėšė darbinguosius, 
kurie tūrėjo kiek geltonojo 
metalo prisisijoję. Buvo

triniai pabūklai. Laisvo

Įrankių 
s p a t a s ,

armamen-

Leoną Pruseiką kaip vi-
aukso vietoje,, kalnuose jį suomenininką daugelis pa
rasta susimaišiusį su kvar
cu, kurį, mašinomis sutry-1 žino, bet ne visi turėjo pro- 

1 gos smulkmeniškai žinoti
nūs, buvo galima iš tų apįe j0 jaunatvę, ir iš kur 
miltų išskirti gyvsidabrio jis yra kilęs< ši paskaita
(merkurijaus) pagalba.5).

Lengviausią kelionę tu- Valley ją skaitė labai aiš- 
rėjo tie, kurie laivais plau
kė aplink Pietų Ameriką 
(178 dienas). Tik jie pil- 
grimažo gale, po tokių ilgų 
“atostogų,” buvo “suminkš
tėję,” neužsigrūdinę sun
kiam, varginančiam darbui 
bei gyvenimui kasyklose. 
Skorbutas ir jų laivuose 
buvo gana dažnas svečias, 
nes ir jiems pritrūkdavo 
vaisių bei daržovių. Gi 
trumpiausia kelionė, ir 
lengviausia, buvo per Pa
namą arba Nikaraguą: da
lį kelionės jie atlikdavo lai
vu Atlanto vandenynu, da
lį sausžemiu (apie 50 angį, 
mylių) iki Pacifiko, o iš ten 
vėl laivu į San Franciską. 
Tokia kelionė trukdavo vie-

tą daugiau ir palietė. V. J.

kiai, ir didžiulė publika su 
dideliu atidumu jos klausė
si. Rodosi, ėmė apie 30 mi
nučių ją perskaityti. Publi
ka buvo taip įsigilinusi, 
kad pabaigus skaityti nei 
iš vietos nejudėjo. Rodosi, 
norėjo girdėti dar daugiau 
ir daugiau apie jo nuovei- 
kius. (Minėtoji paskaita 
tuoj bus išspausdinta “Lai
svėje”).

Amerikos pažangieji lie
tuviai žino Leoną Pruseiką 
kaip oratorių-prakalbinin- 
ką, rašytoją ir uolų nuola
tinį darbuotoją organizaci
jose- Jis buvo sumanyto
jas ir organizatorius LLD, 
kuri savo laiku buvo pasie
kusi iki 6,000 narių ir tu
rėjo kuopas ne tik JAV, 
bet ir Kanadoje bei Lotynų 
šalyje. Tai pati svarbiausia 
ir tvirčiausia apšvietos or
ganizacija lietuvių' išeivijo-

Tarp daugelio įžymių 
vardų, Atgimimo epochos 
pagimdytų ir jų išgarsinu
sių, garbingą vietą užima 
Erazmas iš Roterdamo. Tai 
XV amžiaus šviesiausio 
proto žmogus, aplankęs vi
sas žymiausias Europos ša
lis, pažįstamas su visu in
telektualiniu Europos pa
sauliu. Visada nepatenkin
tas savim, jis nuolat ieško
jo, siekė, keliavo. Jo gy
venimas oilnas prieštara
vimų. Užtenka priminti, 
kad jis buvo teologijos dak
taras, o jo mokslinė ir li
teratūrinė veikla iš tikrųjų 
gerokai apgriovė viduram
žių katalikų bažnyčios rū
mą.

E. Roterdamietis paliko 
labai daug ve’kaJu. tačiau 
ne^estanf spindėsi išlaikė

Draugui V. J. Valley už
baigus paskaitą, Dainos 
mylėtojų choras, vadovybė
je A. Pakalniškienės, su
dainavo “Ko liūdi berželi”, 
ir dar vieną liūdesio dainą 
ir dvi svetingas dainas. 
Programas tuomi baigėsi, 
o prasidėjo liuosi pasikal
bėjimai ir šokiai.

Aš, kaip svečias, norėčiau 
tart mano žodį ir pagirti 
LLD 45 kuopos darbuoto
jus. Jie sumanūs planuoto-

įr i jai ir gabūs svarbių darbų 
| pravedėjai- Reikia duoti 
pagyrimą ir vietos publi
kai. Ji pavyzdingai užsi
laiko ir visame kame koo
peruoja. Tai tikrai kultū
ringa publika.

Tiesa, vietos veikėjai, tu
rėdami gabumus, moka pa
daryti įtekmę į atsilankiu-| 
sius (net ir į svetimų pa
žiūrų žmones), todėl juos 
gerbia ir skaitosi su jais.

Dar yra nugirsta, kad ki
tų pažiūrų lietuviai, kada 
atsilanko pas pažangiuo
sius, tai sugrįžę į savo tar
pą, iškelia savo patyrimus . tik “Pagir i a m a s i s žodis 

kvailybei.” Veikalas, greta 
Tomo Moro ir Rablės vei
kalų, pasilieka humanisti
nės literatūros viršūne. Ši 
knyga ir šiandien padeda 
kovoti su visu tuo, kas 
trukdo žengti į priekį.

ir ne vienas pasako, kad 
pas juos pačius “vadovybė 
netikusi ir neverta gero 
žodžio.” Tą tiesą daugelis 
žino.

LLD 45 kuopa su savo 
veiklia valdyba, kaip girdė
jau, turi didelius pasibrėži- 
mus ateinančiam sezonui, 
kurie svečiai čia atsilan
kys, nesigailės.

Dzūkelis

Indonezijos vyriausybė 
uždraudė visoje šalyje prieš 
šešerius metus įkurto “Na
cionalinio fronto” veiklą.

ne visi turėjo pinigų.
Taigi tie pilgrimai - pio

nieriai, kurie- būvu susiža
vėję tauriojo metalo blizge
siu ir ryžosi jo ieškoti, tu- je. 
re jo pakęsti daug vargo, o 
daugelis sveikatą, ar net eilę knygų įvairiais klausi- 
pačią gyvybę, aukso dievai-1 mais. 
čiui paaukoti!

Leonas Pruseiką parašė

Šią nepaprastą, žmonių 
migraciją aprašė rašytojas 
Anthony J. Lorenzas savo il
goje studijoje, pavadintoje 
“Scurvy in the Gold Rush”, 
išspausdintoje žurnale “Jour
nal of the History of Medi
cine and Allied Sciences, 1957 
m., tom.. XH, nr. 4. Savo 
straipsniui medžiagą autorius 
surinko iš monografijų, bio
grafijų, laiškų, dienoraščių ir 
kitokių užrašų, sudėtų Kali
fornijos muziejų bei univer
sitetų bibliotekose. Šiuo ger
biamojo Lorenzo kruopščiu 
darbu čia ir pasinaudojame.

5) Gyvsidabris — šviesus, skys
tas metalas, kuriame ištirpsta auk
sas. Tąją amalgamą pakaitinus ati
tinkamame re torte—gyvsidabris iš
garuoja ir lieka grynas auksas. 
Gyvsidabrj atšaldžius, jo garai su
tirštėja į skystį, kur, ir vėl gali
ma iš naujo vartoti. Kai auksas bū
na susimaišęs, ar susilydinęs, su si
dabru ar kitais metalais bei mi
neralais, jj galima atskirti skirtin
gom cheminėm ar tcrminėm prie
monėm.

Su juo skaitėsi pa
žangusis judėjimas į ne tik 
čia Amerikoje, bet ir kitur. 
Jo mirtis atnešė džiaugs
mą darbininkų judėjimo 
priešams, bet didelį liūdesį 
susipratusiems pažangiems 
lietuviams.

Ši paskaita supažindino 
mus visus su Leono Prūsei- 
kos jaunatve; iš kur jtysyra 
kilęs, kur jis ėjo mojusius 
ir kas į jį paveikė, kadi jis 
dar mokslus eidamas jau
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holders owning or holding 1 percent 
or more of total amount of stock. If

ad-
St.,

prisidėjo prie revoliucinio not owned by a corporation, the names 
. i-, v. i • and addresses of the individualjudėjimo. Todėl si paskai- owners must be given. If owned 
ta, kaip ji yra svarbi taip by a partnership or other unincor- 
ji yra ir dokumentinė. LpD 
nariai ir abelnai pažangaus 
lietuviai norėjo tokių žinLių 
gauti apie savo mokytoją ir 
vadą. Ši paskaita yra svar
bi lekcija kiekvienam, ku
ris nori daugiau žinoti apile 
pažangų judėjimą, apie tai- 
lentingus žmones, kurie gy
veno ir darbavosi mūsų} 
tarpe.

Dailės muziejaus direktorius V. Gudynas, (A. Sutkaus);

9. Paragraphs 7 and 8 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting, al
so the statements in two paragraphs 
show the affiant’s full knowledge 
and belief as to the circumstances 
and conditions under which stock
holders and security holders who do 
not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner. Names 
and addresses of individuals who 
are stockholders of a corparation 
which itself is a stockholder or hol
der of bonds, mortgages or other 
securities of the publishing corpo
ration have been included in par
agraphs 7 and 8 when the interests 
of such individuals are equivalent 
to 1 percent or more of the total 
amount of the stock or securities 
of the publishing corporation.

10. This item must be Complete for 
all publications except those which 
do not carry advertising other than 
the publisher’s own and which are 
name in sections 132.321, 132.232, 
and 132.233, Postal Manual (Sec
tions 4355a, 4355b, and 4356 of Title 
39, United States Code).
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during preceding 12 months:
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as well as that of each individual 
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John Rushinskas, 2883 W. 12th
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Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 392.

2. Mail Subscription. 2,622. 
Total Paid Circulation. 3,014. 
Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 3,014.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 
118.
Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in 
A). 3,132.

Single issue nearest to Filing

a) Total No copies printed (Net 
Press Run) — 3,132.

Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers; Street Vendors and 
Counter Sales. 392.

2. Mail Subscriptions. 2,622.
Total Paid Circulation. 3,100

Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 3,014.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 
—118.

Total (Sum of E & F—should 
equal net press run shown in
A). 3,132.

I certify that the statements made 
by me above are correct and com
plete.

(signed)
Frank P. Buck, Business Mgr.
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Antradienis, spalio (October) 4, 1966 5 pusi

Dainy turto brangintojas
“Šiandien su lietuvių mu- 

**•» zika labai blogai yra... — 
vienoje savo recenzijų rašė 
M. K. Čiurlionis. — Nėra 
dar jos, o tas, kas yra, tai 
tartum apžavėtas turtas, ir, 

t norint juo naudotis, reikia 
žinoti burtų žodį, reikia bū
ti pašauktam. Tas turtas 
guli mūsų dainose, nejudin
tas mažne, laukdamas pa- 

* šauktųjų, tikrų dailininkų, 
lietuvių muzijos įsteigėjų.”

“Įsitikinęs esu, —tvirtino 
.^kitą kartą jis, —jog kiek

vienas iš mūsų lietuvių 
kompozitorių gelmėje jau
čia savo dainų grožybę. Bet 
tik prigimtojo jausmo dar 
maža, kad komponuojant 
nesuklystumei... reikia nuo
lat studijuoti dainas, kurių 
mums netrūksta”.

i

i

I
I
I

r

f *
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M. K. Čiurlionis, baigęs 
Varšuvos muzikos institu
tą, rimtai pradėjo domėtis 
lietuvišku muzikiniu folklo
rų. Vasarą, parvažiavęs tė
viškėn, į Druskininkus, jis 
renka ir užrašinėja lietuvių 
liaudies dainas, gražiausias 
jų harmonizuoja. Suorgani
zavęs iš namiškių ir kaimy
nų nedidelį c horą, M. K. 
Čiurlionis jį išmoko savo 
subalsuotų dainų, ir vaka
rais iš Čiurlioniu namelio 
sklinda gaivūs dainos gar
sai, o jų pasiklausyti susi
renka net kurorto svečiai— 
poilsiautojai. .

Nemaža liaudies dainų 
M'. K. Čiurlionis suharmoni
zavo ir savo vedamiems 
chorams—pradžioje Varšu
voje, vėliau Vilniuje. Skir
tingai nuo kitų to meto mū
sų muzikų, jis nesitenkino 
vien apvilkdamas kuklią 
liaudies dain o s melodiją 
spalvingu harmonijos rūbu. 
M. K. Čiurlionis pirmasis 
stengėsi ir moksliškai iš
nagrinėti mūsų dainų bū
dingąsias intonacijas, jų 
baigiamus i a s kadencijas. 
Savo gan plačios apimties 
straipsnyje “Apie muziką” 
(atspausdintas 1910 m. S. 
Čiurlionien ė s - Kymantai
tės knygoje “Lietuvoje”) 
jis bando nustatyti parale
les tarp lietuvių ir kaimyni
nių tautų muzikinio folklo
ro, skirsto mūsų liaudies 
dainas į atskiras grupes 
pagal jų muzikinę faktūrą, 
nagrinėja jų metro - ritmi
nes bei melodines ypatybes. 
Ir visa tai daro, pateikda
mas gausius natų pavyz
džius. M. K. Čiurlionis ko
voja prieš lietuviškai dainai 
visiškai svetimas lenkiško 
miesčioniško romanso įta
kas, kritikuoja “visų kata- 
rinkų nujodytas” dainuš
kas...

Savo teorinius samprota
vimus M. K. Čiurlionis įgy
vendino kūrybinėje prakti
koje. Kaip žinia, kompozito
rius yra suharmonizavęs 
apie pusšimtį liaudies dai
nų. Priešingai kitiems to 
meto kompozitoriams, jis 
visiškai atsisakė chorališ-

kūmo principų. Naudoda
masis ir šalutinėmis har
monijos funkcijomis (III, 
VII, VI laipsniais, dviguba 
dominante ir pan.), M1. K. 
Čiurlionis stengėsi suteikti 
ne vien tik lanksčią melodi
ją kiekvienam atski r a m 
balsui, bet kartu ieškojo ir 
dargi chromatizmų bei po
lifonijos elementų.

Puikios yra Čiurlionio 
subalsuotos liaudies dainos 
“Šėriau žirgelį”, “Kas ber
nelio sumislyta”, “Prapuo
liau, močiute”, “Beauštant! 
aušrelė”, “Anoj pusėj Ne
muno”, kuriose labai jaut
riai pagautos būdingos liau
diškos intonacijos. Šios dai
nos ir dabar mėgiamos bei 
dažnai mūsų chorų atlieka
mos.

Rūpindamasis, kad liau
dies daina kuo plačiau 
pasklistų įvairiuose visuo
menės sluoksniuose, M. K. 
Čiurlionis pirmasis iš lietu
vių kompozitorių paruošė 
dainų rinkinį vaikams “Vie
versėlis”, kuriame atspaus
dintos 23 liaudies dainos. Ir 
čia šalia šokių bei žaidimų 
randame tikrų liaudies dai
nų' subalsavimo perlų. Tai 
nuotaikinga “Ko vėjai pū
tė”, žvali “Oi, lekia, lelda 
gulbių pulkelis”, paprastutė 
“Aš padainuosiu” ir dauge
lis kitu, v

Originaliojoje savo kūry
boje kompozitorius tiesiogi
nių folkloro citatų nenau
dojo, tačiau beveik visada, 
netgi pačiame stambiausia
me kūrinyje — simfoninėje 
poemoje “Jūra” — mes ran
dame savo intonacijomis la
bai artimų lietuviškai dai
nai muzikinių temų. Forte
pijoniniame M. K. Čiurlio
nio palikime yra apie dvi
dešimt kūrinių, paremtų 
liaudies melodijomis. Vieni 
jų, pavyzdžiui, “Prapuoliau, 
močiute” ar “Išėjo tėvelis” 
—suharmonizuotos liaudies 
dainos, kuriose labai taik
liai panaudota fortepijoninė 
faktūra dainos nuotaikai 
pagauti; kiti — variacijos 
kurios nors liaudies dainos 
tema. Įdomiausios variaci
jos, be abejo, yra dainos 
“Bėkis, bareliai” tema. Šią 
senovinę dzūkų dainą kom
pozitorius išvysto nuo ty
laus niūniavimo iki perga- 
galingo maršo. “Tai rugia- 
piūtės triumfo daina, — sa
kė jis,— piovėjų pabaigtu
vių eisenos maršas. Nors 
nuvargę, eina jie namo lai
mingi, darbą pabaigę”.

Panašiu principu, visą 
dėmesį sutelkiant dainos 
turiniui išryškinti ir ven
giant bet kokios pianistinės 
bravūros, sukomponuotos ir 
variacijos dainų “Oi, lekia, 
lekia gulbių pulkelis”, “Oi, 
giria, giria” temomis. O iš 
liaudies dainos “Vai, močiu
te” M. K. Čiurlionis išvystė 
tribalsę fugetę fortepijonui.

Savo nuotaikingais liau
dies dainų subalsavimais M.

K. Čiurlionis parodė, kad 
joms reikalinga specifinė 
liaudi š k a harmonizacijos 
kalba, grindžiama jų turi
niu ir melodine sandara, 
kad klasikiniai “tradiciniai” 
kanonai ne visada jai tin
ka. M. K. Čiurlionis įrodė, 
jog ir kontrapunkt i n ė s 
priemonės lietuviškai dai
nai yra kur kas artimesnės, 
negu šaltas bažnytinis cho
ralas.

Šiuo nauju keliu, M. K. 
Čiurlionio pramintomis pė
domis, pasekė vėlesnieji lie
tuvių kompozitoriai, visų 
pirma St. Šimkus. Išvesda
mas liaudies dainą į instru
mentinės muzikos horizon
tus, M. K. Čiurlionis atliko 
tikrai pionierišką darbą ir 
tapo švyturiu jaunesniajai 
lietuvių muzikų kartai.

A. Kalinauskas

>

LEVITTOWN, PA.

Antanas Matulis
Mirė ’Rugsėjo 13, 1966

Reiškiame gilią užuojautą jo sergančiai žmonai 
Stefanijai, podukrai Elenai ir jos šeimai.

A. Lipčius
H. Tureikis
W. Gudzonis

J. Stasiukaitis
A. Zalner

Naujienos iš Šiaulių
• Ežero gatvėje, Šiaulių 

mieste, naujiems mokslo 
metams atiduota l;200 vie
tų vidurinė mokykla. Joje 
aktų ir sporto salės, plau
kymo baseinas, o šalia—sta
dionas. Naujus mokslo me
tus pradėjo daugiau kaip 
13,000 moksleivių.

• Dešimties metų jubilie
jų atšventė Šiaulių rajono 
tarpkolūkinė statybinė or
ganizacija. Per šį laikotar
pį ūkiams pastatė daugiau 
kaip 200 įvairių gamybinių 
pastatų, dešimtis gyvena
mųjų namų.

• Buvo laikas, kai kaime 
statė vienaaukščius mūri
nius namus. Dabar juos pa
keičia gražūs dviaukščiai 
su vandentiekiu, kanaliza
cija ir kitais patogumais 
namai. Neseniai tokius bu
tus gavo susi vienijimo

T 7 A 11 T C GAVIMUI “LAISVEI”V A J U U naujV skaitytojų

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1967 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Del pilnes
nių informacijų rašykite “Laisves” administracijai.

$10,000 FONDAS BIUDŽEO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1967 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1966. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

‘‘LAISVĖS0 KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE: 
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų 
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; 
pusei metų 
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visąis vajaus reikalais rašykite:

$5.50

102*02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

“Lietuvos žemės ūkio tech
nika” Šiaulių rajono sky
riaus darbininkai Kairių 
gyvenvietėje.

• Su dideliu įdomumu 
klausomos Šiaulių rajono 
studijos laidos. Kiekvieną 
savaitę žemdirbiai girdi 
įdomius pasisakymus, pa
sakojimus, reportažus, po
kalbius gamtos mokslo, kul
tūros, mokslinės - ateistinės 
propagandos ir kitomis te
momis.

• Šiaulių televizorių ga
mykla atšventė 5 metų ju
biliejų, pagamindama 72,- 
100 televizorių “Temp-6.” 
Dabar įmonė plečiama, o 
lygiagrečiai jau pagaminti 
unifikuoto televi z o r i a u s 
“Tauras” pirmieji pavyz
džiai.

• Dar šių metų pavasarį 
į Afrikos šalis — Tanzani
ją ir Yemeną Šiaulių bal
dų kombinatas pasiuntė 
1,300 kėdžių. Dabar jos 
gaminamos būsimam tary
biniam paviljonui Montre- 
alyje (Kanada).

• Kas antrąjį šeštadie
nį prie rajono civilinės met
rikacijos biuro naujos, pui
kios aktų salės sustoja 
“Volgos,” “Moskvičiai,” at- 
veždami laimingus jaunuo
sius, juos lydinčius piršlius, 

^pabrolius. Šiemet be alto
rių, be bažnyčios susituokė 
230 porų.

Male and Female
-g..... . - ■" 1 1 ■ —...

COUPLE. Experience. Apt. house 
maintenance. New development in 
N. E. Gas, furnaces, good con
ditions. Salary plus apartment. No 
children. OR 6-3440, Mr. Gibbs.

(75-80)

PORTER TRAINEES. No exp. nec. 
Perm, position in hospital house
keeping dept. Full salary during 
training period. Must be sober and 
indust, with good former refs. 
Also MAID TRAINEES. No exp. 
nec. Perm. pos. in hospital house
keeping dept Full sal. during train
ing period Good former -refs. Apply 
Personnel Office, Memorial Hospi
tal, Roxborough, 5800 Ridge Ave. 
An equal opp. employer.

LABORATORY HELPER to clean 
animal laboratories. No exp. need
ed. Steady work, reference req. 
Reg. increases. Good fringe bene
fits. Apply Personnel Dept. AL
BERT EINSTEIN MEDICAL CEN
TER, York & Trabor Rds., 9:30—11 
AM or 2—2:30 PM.

Please bring this ad with you.

vė-

A. Poškus

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 27 d. sveikatos 

sumetimais, pasivaikščio
damas, atsidūriau pas mie
lus draugus Užusienius jų 
gražioj rezidencijoje. Ma
no nuostabai, radau daug 
Dainos mylėtojų, susirikia
vusių į pusratį, o dirigentė 
Adele Pakalniškienė, ko tai 
ieškodama, žvalgėsi po gai
dų lapus. Už valandėlės su
skambėjo melodingi garsai. 
Ir tie garsai nesiliovė 
skambėję per daugiau kaip 
valandą.

Pagaliau, mano kitai nuo
stabai, visi dainininkai su
stojo ir užtraukė “Ilgiau
sių metų”. Kam gi čia tai
koma? Tai buvo taikyta 
Rojui ir Charlote Rūkams, 
laimingai sulaukusiems 46 
metus ženybinio gyvenimo. 
Rezidencijos šeimininkė ir 
kitos visus ragino į valgo
mąjį prie kavos ir tortų. 
Radosi po raselę ir stipres
nės.

Draugai Rukaį abu la
bai draugiški, nuolatiniai 
pažangiečių pramogų lan
kytojai. Charlote Dainos 
mylėtojų narė ir su gerai 
valdomu balsu dainininkė. 
Visi juodviem paspaudė 
ranką, palinkėjome laimin
go ilgo gyvenimo sulaukti 
auksinio (50) metinio jubi- 
liajaus.

Jie tikrai gražiai įsikūrę 
gyvena Clearwater mieste.

Kai žmogui priartėja se
natvė, atsiveria įvairios be
dės. LLD 45 kuopos narys 
Kazys Valeika, sunkios li
gos prispaustas, randasi 
Mound Park ligoninėje. 
Žmogus <nebūtum, taip su
krėstas jo vieno bėdomis, 
bet dabar ir jo žmonelė 
Magdutė toje pačioje ligo
ninėje dar labiau serga. 
Skaudus šeimos likimas! 
Linkime abiem susveikti.

Vis Vienas

Paterson, N. J.
Mirtis

Šiomis dienomis nuo
žio ligos, sulaukus 77 metų, 
mirė Patersono gyventoja 
Ona Padriežienė. Savo lai
ku O. P. priklausė progresy
vių organizacijoms ir skai
tė “Laisvę.” Šiuo metu pa
siliko tik LDS.

Liūdintiems — jos gyveni
mo draugui Mikolui, abiem 
sūnums, d u k r a i ir jų šei
moms linkiu susiraminimo.

Ligoniai
Rugsėjo 20 d., nuo pa

trūkimo, buvo operuota K. 
Aučienė iš Fairlawn, N. J. 
Jaučiasi gerai. Jei nesusi
darys komplikacijų, neužil
go mūsų Keidutė bus su 
mumis sveika ir linksma, ir 
vėl ją matysime “Laisvės” 
koncertuose ir kituose pro
gresyvių parengimuose. Ji 
yra pažangiečių parengimų 
lankytoja ir uoli darbinin
kiškų reikalų rėmėja.

P. Malinauskas, “Laisvės” 
skaityojas ir LDS narys, 
skundžiasi n e g a 1 a vimais, 
tačiau dar lovon nepagul- 
dytas. Jis yra jau įpusėjęs 
devintą kryželį, tad savaime 
aišku, kad kažkokios svei
katos nebėra ko tikėtis.

Girdėjau, kad “Laisvės” 
skaitytojas J. Strimila bu
vo operuotas antrą kartą 
dėl pūslės netvarkos. Dar 
neteko sužinoti pasekmių.

Neseniai buvo operuota 
nuo patrūkimo “Laisvės” 
skaitytoja C. Skarbalienė. 
Operacija pavykusi. Džiau
giasi, kad jaučiasi geriau.

“Laisvėje” jau buvo mi
nė ta, kad Motiejus Kli
mas iš Ramsey, N. J., ope
ruotas Bostono ligoninėje. 
Girdėjau, kad operacija pa
vykusi. Linkime greitai 
sveikti. Šeima ir draugai 
laukiame sugrįžtančio na
mo.

Aš pats sveikata negaliu 
pasigirti — krūtinė ir pil
vas tikri “trobelių” daryto
jai, gydytojai juos sutvar
kyti nepajėgia. Kaip dabar 
dalykai stovi, tai saulėlydis 
pamaži artėja.

Visiems sunegalėjusiems 
linkiu sustiprėti.

Gaila, kad iš Patersono 
vien apie sergančius belie
ka rašyti, nes nėra nieko 
veikiama, nors keletas pro
gresyvių dar yra. Tik tiek 
džiugu, kad paremia mūsų 
spaudą finansiškai.

J. Bimba

Canberra, Australija. — 
Darbo partijos vadovas Ar
thur Caldwell pareiškė jogConey Islande nugriau

nami buvusio Steeplechase partija, jeigu ji įeis galion, 
griaučiai ir pastatai; ten Australijos militarines jė-* 

gas atšauks iš Vietnamo.statys apartmentus.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE
KITCHEN HELP

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 

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

2121

KENNEL MEN (2)

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

(72-75)

MECHANIC—Tow Motor
Experience reg. Must be able to 

shift work. N. E. plant loca-

CROWN PRODUCTS
Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

work 
tion.

2121

STATIONARY ENGINEER. Lic
ensed, able to operate high pressure 
Steam Boiler. Mechanically inclined. 
N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.

PI 4-4452 (76-82)

SHIPPING and receiving Clerk, 
some mechanical exp., for electrical 
tool service branch. Co. benefits. 
Apply —

ROCKWELL MFG. CO.
4210 Macalester Ave., Phila., Pa. 

An equal opportunity employer.
(76-78)

COOK. Short order. Opportunity 
for clean, fast reliable man to grow 
with a growing 
days, $100.. We 
to 12 AM or 
WARRINGTON
Warrington, Pa. DI 3-1265

Concern. 45 hrs., 5 
now seat 350. 4 PM 
12 PM to 9 AM. 
DINER, Rt. 611,

(72-78)

OFFSET
Plate making & stripping experience 

preferred.
MILTON C. JOHNSON CO.,

210 N. 13th St., 6th floor.
LO. 7-3127. (74-76)

ORNAMENTAL IRON WORKER- 
LAY OUT MAN for Shop. $2.80 per 
hr., time and half for 

Steady employ all year 
609-DU 7-0981.

overtime.
around.

(74-76

LAMP & FIXTURE ASSEMBLER &

WIRER

Experience required
TAUBE —LO 4-3747.

(74-76)

DIE SETTERS
2nd and 3rd shifts

P. W. INDUSTRIES
11500 B. Roosevelt Blvd.

(75-77)

PRESS OPERATORS 
1st, 2nd

P. W.
11500 B.

and 3rd shifts
INDUSTRIES
Roosevelt Blvd.

(75-77)

MACHINE OPERATORS
Experienced

P. W. INDUSTRIES
11500 6. Roosevelt Blvd.

(75-77)

CUTTER
Ladies cotton garments, 

steady work, 
plenty overtime.

1730 N. 5th St., 6th fi.
CE 6-3095

(75-77)

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER, cook, mature, 

for adult family on Central Bucks 
County Estate, near Doylestown. 
Must drive, excellent salary & liv
ing conditions. Call 1-297-5193 or 
write. P-392 Inquirer.

(75-77)

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)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

t



6 pusi.

Laiškas iš Vilniaus
Šiandien šeštadienis, rug

sėjo 24 diena. Jau gerokai 
daugiau kaip mėnuo prabė
go nuo mano atvykimo į 
Lietuvą, o aš dar beveik 
nieko neparašiau mūsų 
“Laisvės” sakitytojams apie 
savo neapsakomai įspūdin
gus išgyvenimus mus gim
tame krašte. . Mano geras 
draugas ir daugeliui pui
kiai pažįstamas Laurynas 
Kapočius taip sutvarkė, 
mano visešnagę Lietuvoje, 
jog nebeturiu laiko nė atsi
kvėpti: susirinkimai, suei
gos, pasimatymai ir susiti
kimai su žmonėmis iš visu 
pašaukimų, paskaitos Uni
versitete, kasdien ir kas
dien taip ir eina nuo ryto 
iki vakaro. Na, o jis toks 
jau žmogus: pats nė valan
dos nenurimsta ir neleidžia 
tau menkniekiais užsiimi
nėti. Jei kuriai įstaigai ar 
kuriems žmonėms pažadė
jo tave pristatyti, tai turė
si ten būti.

Štai kad ir vakar. Uni
versiteto bibliotekoje dar 
prieš pietus apžiūrinėjame 
didžiausią dvasinį turtą 
(žilosios senovės leidinius), 
o čia uždusęs atbėga mūsų 
Laurynas ir sako, kad vis
ką turite mesti, nes reikia 
skubintis į radijo-televizi- 
jos studiją, nes ten žmonės 
laukia. Ir taip turėjau pa
daryti.

Šiandien vėl: skambina 
“Tiesos” redaktorius Hen
rikas Zimanas ir siūlo man 
puikiausią propozicija. Va
žiuokime, sako, šiandien j 
“Pergalės” kolūkį, o rytoj 
visą dieną žuvausime. Už
tikrinu, girdi, kad šį kartą 
ką nors pagausime! Šaukiu 
Lauryną ir prašau paliuo- 
suoti mane nuo kitų susi
tarimu. Bet kur tau: kas 
pažadėta — turi būti ište
sėta! Turime būti susiti
kime bibliotekoje ir Istori
jos institute, ir tiek. Ir su
žlugo mano viltis rytoj kur 
nors ant gražaus Lietuvos 
ežerėlio pažvejoti ir riešku
čiomis pasisemti gamtos 
malonių.

Dvi savaites praleidau 
Druskininkuose. Tokio gra
žaus, tiesiog stebuklingo 
kampelio niekur kitur visa
me pasaulyje nerasi. Tiek 
daug maloniausiu, nuošir
džiausių pažinčių. Tiek 
daug turiu medžiagos apie 
ši Lietuvos “rojų”, bet gal 
tik kada nors vėliau, tik 
jau sugrįžęs į Ameriką, jei 
sveikas būsiu, galėsiu su 
jumis tais įspūdžiais pasi
dalyti.

Pirmadienį skrendam su 
Bronium Raguočiu j Rygą, 
paskui į Tallina. o iš ten į 
Kauną. Nuo čia prasidės 
ilgas maršrutas po visą 
Lietuvą. Aplankysiu tas 
vietoves, kurias mačiau 
prieš dvidešimt metų suly
gintas su žeme — Šiaulius, 
Raseinius, Klaipėdą ir kt. 
Kaip jie šiandien atrodo po 
dvidešimties metų?!

MIRUS

Antanui Matuliui
Lietuvių Darbininkų Susivienijimoi 3-čioji Ap

skritis išreiškia gilią užuojautą velionio žmonai 
Stefanijai, podukrai Elenai ir jos šeimai; taipgi 
jo artimiesiems ir draugams.

Velionis Antanas Matulis yra buvęs keletą 
metų LDS 3-čios Apskrities pirmininku, ir abel- 
nai buvo nuoširdus šios organizacijos veikėjas.

Apskrities komitetas ir nariai

Čia jau ruduo, oras jau 
šaltokas. Bet medžių lapai 
dar nenukritę. Vilnius te- 
beskęsta žalumynuose ir 
gėlėse. Lenino Prospektas 
visuomet pilnas kažin kur 
skubančiu žmonių... v v

Vakar gražiai saulė švie
tė. Buvau pasižadėjęs ir 
susitaręs į Gedimino kalną 
lipti ir iš garsiosios pilies 
dar kartą apžvelgti visą 
Lietuvos sostinės apylinkę. 
Deja, svarbesni reikalai ne
prileido. Kitą kartą...

Žodelis i “Laisvės” skai
tytojus. Tuojau, kaip ma
tau. prasidės laikraščio ru
deninis vajus- O mūsų va
jus juk didžiausia rugia
pjūtė. Žinau, kad kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas 
vienoje ar kitoje formoje 
šiame vajuje dalyvaus ak- 
tyviškai.

Su kuo tik kalbėjaus Lie
tuvoje, visi labai norėtų 
gauti mūsų “Laisve.” Bet 
kaip ją įsigyti? Kol kas, 
visiems sakau, tėra vienas 
kelias. Tegu jūsų giminės 
bei bičiuliai jums ją užra- 
šo-užprenumeruoja.

Labai karštai jus, drau
gai, raginu padėti jūsų ar
timiesiems Lietuvoje įsigy
ti “Laisvę.” Užsa k v k i t e 
ją. Jie jums bus labai, la
bai dėkingi!

A. Bimba

Nedaug trūko balsy 
iki laimėjimo

New Yorko 19-me kong
resiniame distrikte rugsėjo 
27, įvyko perbals avimas 
dviejų Demokratų partijos 
kandidatų j kongresmanus. 
Paantrino del to, kad p i r- 
mojoje nominacij oje jų 
abiejų balsu skaičiai bu v o 
labai artimi.

Kandidatūrą laimėjo esa
masis kongresmanas Farb- 
stein, bet netoli atsiliko ir 
jo oponentas Weiss, Miesto 
tarybos narys.

Šią nominaciją stebėjo vi
sa šalis, o gal ir pasaulis, 
nes Farbsteinas p ai a i k o 
Johnsono, politika, reiškia 
Vietname karą, o Weiss bu
vo pasisakęs prieš tą karą.

Žinančius padėtį, neste
bina Farbsteino laimėji
mas. Jis — senosios De
mokratų partijos politinės 
mašinos statomasis, jis jau 
yra kongresm anų, jam 
spauda ir radijas teikė daž
nesni ir malonesnį žodelį, 
jis tame distrikte gyvena. 
Weissui, kaip liberališkes- 
niųjų demokratų kandida
tui, teko plaukti prieš sro
vę. Be to, jis gyvena už 
di s t rikto ribų, jam buvo 
sunkiau pasireikšti veikloje 
su to distrikto gyventojais. 
Visą paėmus domėn, Weisso 
balsai skaitomi reikšmin
gais.

Už Farbsteina paduota 
17,080 balsų, už Weissą — 
16,151.

Puikiai pavykusi 
pramoga

Praėjusį sekmadienį 
“Laisvės” salėje, kaip ži
nia, Moterų klubas turėjo 
su ruošęs popietę. Parengi
mas visais atžvilgiais gra
žiai pavyko. Smulkiau apie 
jį parašys klubo korespon
dentė V. Bunkienė.

ši pramoga buvo suruošta 
“Laisvės” vajaus pradžiai.

Juozas Repečka— 
naujose pareigose

“The New York Times” 
(rugs. 28 d.) praneša, kad 
lietuvis Juozas P. Repečka 
tapo išrinktas West Hemp
stead, L. L, banko vice
prezidentu. Jis vadovaus 
“research and develop
ment” departamentui.

Ligi šiol jis tarnavo In
ternational Telephone and 
Telegraph korporacijai at
stovu Europoje.

J. P. Repečka yra baigęs 
Vilniaus universitetą Lie
tuvoje. Į Ameriką atvyko 
po antrojo pasaulinio karo.

Tarp lietuvių
Mateušas Sknpnavičius 

buvo nuvykęs /pasisvečiuoti 
pas sūnų ir jo šeimą Kali
fornijoje. Įdomiai pralei
dęs laiką. Laisvomis nuo 
darbo dienomis sūnus jį 
pavežiojo po apylinkes, pa
rodė įdomias vietas.

Klausėme, kaip patiktų 
Kalifornijoje gyventi, jis 
atsakė:

—Kraštas gražus. Sūnus 
apsigyvenęs gražioje vieto
je, patogiai įsitaisęs namus, 
ramu pas juos gyventi ir 
malonu su sūnumi ir anū
kėliais pabūti. Bet arti nė
ra pažįstamų, nėra senų 
draugų, nėra tokių drau
giškų gražių pramogų kaip 
čia, Brooklyne, arba kaip 
Floridos miamiečiai ir saint- 
netersburgiečiai pažangieji 
lietuviai surengia. Taigi, 
nasisvečiuoti Kalifornijoje 
buvo miela ir smagu, bet 
gyventi daugiau natinka 
Brooklynas ir Florida, — 
atsakė Simonavičius.

Galima pridėti tiek: Si
monavičius yra visur esan
tis žmogus ir dėl to džiau
giamės, kad jis į Brooklyną 
sugrįžo.

O iš Floridos yra sugrį
žęs Kazys Aleksynas, aidie- 
tis. Paklaustas, kaip ilgai 
čia bus, atsakė, jog žiemos 
pasiilgęs, norėtų ją pama
tyti.

Grįždamas iš Lietuvos 
(kur jis ilgai pabuvojo), pas 
Keršulius sustojo čikagie- 
tis darbuotojas Stasys Vė- 
šys.

Praėjusį sekmadienį bu
vo atsilankęs J. J. Ynamai- 
tis iš Waterburio. Jis da- 
Ivvavo Moterų klubo popie
tėje. taip pat paaukojo “L” 
naudai $10.

Svečias — įdomus žmog- 
uns. Jis jau 82 metų am
žiaus, bet dar gajus, atro
do dešimtmečiu jaunesnis. 
Ynamaitis per ilgus metus 
Naugatucke turėjo nedide
lę spaustuvėlę visokiems 
'plakatams spausdinti. Da
bar jos jau nebeturi—pen
sininkas.

—Į Ameriką atvažiavau 
1903 metais,—pasakoja jis. 
—Tai galite suprasti, kad 
visko man teko patirti ir 
matyti.

L a i s ve

Piliečiai parėmė 
Apthekerj

Brooklyno pažangieji pi
liečiai nudirbo milžinų dar
bą bėgiu keleto pastarųjų 
savaičių. Jie surinko 10,128 
piliečių parašus uždėjimui 
ant baloto Peace and Free
dom kandidato dr. Herbert 
Apthekerio.

Aptheker yra kandidatas 
į kongresmanus Brooklyno 
12-ajame kongres i n i a m e 
distrike. Tai nenuoalsus 
taikos gynėjas, ilgametis 
kovotojas už liaudies rei
kalus. Liaudis jį ir išsta
tė kandidatu. Kaip nepri
klausomai kandidat u o j ą s 
bile kurių pažiūrų kandi
datas, taip ir Apthekeris 
turėjo gauti ne mažiau 3,- 
000 piliečių parašų. Už Ap- 
thekerį surinkta daugiau 
negu triskart tiek.

| Į dvvliktąii distriktą Įei
na Bedford-Stuyvesant, Bo
ro Park, Flatbush ir Crown 
Heights rajonai. Rinkimų 
centreliai jau atidaryti 3: 
722 ir 2178 Nostrand Avė., 
ir 579 MlcDonald Avė.

Wagneris pasisakė 
už O’Connor

Buvęs majoras Robert F. 
Wagner išskaičiavo visus 
Demokratų partijos vadovų 
prieš jį padarytus “grieke- 
lius,” bet galop vis vien pri
dėjo, kad jis rems demo- 
kratų O’Connorį į N e w 
Yorko valstijos gubernato
rių. Pažadėjo darbuotis už 
jo išrinkimą.

O’Connor šalininkai turi 
rimtą problema, nes prieš ji 
stovi du stiprūs oponentai 
kandidatai — respublikonų 
gubernatorius Rockefelleris 
ir Liberalų Rboseveltas, ku
rį remia, daugelis demokra
tų partijos balsuotojų.

IR POLICIJOJE YRA 
PASIDALINIMŲ

Sena policininkų organi
zacija Patrolmen’s Benevo
lent Asso c i a t i o n kovoja 
prieš majoro Lindsay pa
skirtą civilinę policijos ir 
prieš policiją skundams 
spręsti tarybą. Klausimas 
palaikyti ar nepalaikyti ci
vilinę tarybą yra net už
dėtas ant baloto piliečiams 
balsuoti rinkimuose lapkri
čio 8-ą.

Bet policijos viršininkas 
Howard R. Leary sako, jog 
per trejetą mėnesių civili
nių tarybos veiklos krimi- 
nalybės New Yorke nei pa
daugėjo, nei pamažėjo. Sa
ko, jog kalbos prieš civi
linių tarybą nepagrįstos.

MAJORAS SUSIDARĖ 
PATARĖJŲ TARYBĄ 
Majoras Lįndsay susikvie

tę 17 asmenų tarybą, suda
rytą iš biznio, industrijos 
ir mokslų ■ srities žmonių. 
Jos užduotis, sako praneši
mas, bus tyrinėti ir patarti 
New Yorko miesto vyriau
sybei įvairiose problemose. 
Numatoma, jog jų patarna
vimas bus saviveiklinis, ne
mokamas.

Rado nužudytą merginą
Blue Point, L. L, rasta 

nužudyta Irene Brandt, 20 
metų, kuri dienomis dirbo 
banko kasininke, o vakarais 
—šokėja. Merginos jau bu
vo ieškoma po to, kai ji pir
madienį popiet nesugrįžo į 
darbą. Sako, kad sykiu su 
ja buvę dingę ir jos žinio
je turėję būti $21,000 pi
nigų. Jos kūną rado ket
virtadienį.

Šios unijos laikysis 
neutraliai

New Yorko AFL - CIO 
vykdomoji taryba nuspren
dė laikytis neutr a 1 i š k a i 
šiuose rinkimuose, kaip or
ganizacija oficialiai nepasi
rinksianti savuoju nė vie
no.

Politikos stebėtojai sako, 
kad tai smūgis Demokratų 
partijai ir jos pastatytam 
kandidatui į valstijos gu- 
ber n a t o r i ų O’Connoriui. 
Praeityje New Yorko AFL- 
CIO remdavo demokratu 
kandidatus.

Balsuojant, kurį kandi
datą remti, balsai pasidali
no: už Rockefeller! 11, už 
O’Connorį 9, už Rooseveltą 
2. Keli susilaikė ar neda
lyvavo. Taryba turi 28 na
rius.

Žinoma, unijų nariai pilie
čiai darbuosis, balsuos už 
savo pasirinktuosius.

Politikai tuo j a u šoko 
unijų viršininkų tarimą aiš
kinti savaip. Respublikonų 
kampanijos vedėias Pfeif
fer tuojau pareiškė, kad 
toks tarimas reiškia “tylų” 
užgvrimą R o c k e f ellerio. 
Unijų valstijinis preziden
tas Corbett sako, kad tari
mas nereiškia “juodos 
akies” nei pergalės ne vie
nam.

Kaltina beverčių Šerų 
pardavime publikai

New Yorke škelti kalti
nimai trims asmenims sako, 
kad jie pardavinėjo žmo
nėms beverčius šėrus, įkal
binėdami juos esant aukso 
šaltiniu “sumaniam” bizniš- 
kai nusiteikusiam žmogui.

Pradžiai jie panaudojo 
kokios jau iš. biznio išėju
sios kompanijukės vardą. 
Kai tas pradėjo išryškėti, 
jie užsidėjo tikrą kompani
ja investuodami jau “kapi
talą” — $400.

New Yorke vienos namų 
dažymo firmos viršininkas 
traukiamas teisman einant 
kaltinimu, kad suokalbiavo 
reikalauti už miesto valdo
mų namų dažymą daug 
aukštesnių kainų negu ima
mos už privatinius namus.

NAMŲ SAVININKAMS
Spalio 1-ą įeina galion 

nauji nuostatai šildymui 
namų: tarp 6 ryto laikyti 
vidaus tem per a turą 68 
laipsnių, tarp 10 vakaro ir 
6 ryto—55 laipsnių, kai 
lauke temperatūra nupuola 
žemiau 40 laipsnių.

ATSIPRAŠAU
Praėjusiame “L” numery

je korespondencijoje apie 
Moterų klubo susirinkimą 
buvo paminėta S. Levanie- 
nė, o turėjo būti Irena Le- 
vanienė. V. B.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
spalio-October 8 d., 2 vai. popiet, 
svetainėje 1154 N. 4th St. Draugai 
ir draugės, atvykite į susirinkimą 
laiku pasitarti apie organizacijos 
svarbius reikalus ir kuopos veiklą.

LLD 6-osios -Apskrities konferen
cija jau visai arti — 16 d. spalio. 
Ruoškimės vykti į tą kultūros san- 
būrį ne vien tik delegatai, bet ir 
pašaliniai svečiai. Vykime būriais.

Valdyba
(75-76)

ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 
spalio 9 d., 408 Court St., 2 v. die
ną, Rusų kambariuose.

Visi nąriai prašome būti susirin
kime ir atsivesti naujų prirašyti.

Valdyba 
(76-77)

Piliečių registracijai 
paskutinės dienos

Apie pusę milijono iki mi
lijono New Yorko piliečių 
tebėra neužsiregistravę bal
savimams. Paskutinės trys 
dienos yra: spalio 4-os va
karą tarp 5:30 iki 10:30; 
spalio 8 visą dieną tarp 
7:30 ryto ir 10:30 vakaro; 
spalio 10-os vakarą tarp 
5:30 ir 10:30.

Neregistruoti negali bal
suoti.

Kas turi registruotis? 
Visi nauji piliečiai; visi, 
kurie po paskiausio balsa
vimo pakeitė gyvenimo vie
tą; tie, kurie nuo 1963 m. 
nėra balsavę; moterys, ku
rios ištekėjo po paskiausio 
balsavimo, turi registruotis 
nauja pavarde.

Vėl sučiupo daug 
marijuanos

New Yorko Bronx rajo
ne sekliai sustabdė įtartą 
narkotiškų nuodų skleidėją 
Jose Danois. Jo ryšulyje 
rado 10 svarų marijuanos. 
O kai padarė jo bute kra
tą, surankiojo 300 su viršum 
svarų. Jį sulaikė po 50,000 
dolerių užstatu.

Sako, jog tas marijuanos 
kiekis, perdirbtas į cigare
tes, būtų buvęs pardavinė
jamas po $1 ir iš to būtų 
gavęs 350 tūkstančių dole
rių pajamų.

Buvusį unijų viršytą 
įtaria suokalbiavime
Senatinis tyri n ė t o j a s 

Duffy pasakojo savo kole
goms, kad buvęs New Yor
ke unijoms patarėjas Jack 
McCa r t h y “patardinėjęs” 
abejiems >— unijų ir kom- 

! panijų viršininkams.
Duffy sakė, kad McCar

thy taip “patardinėdamas” 
tarp 1959 ir 1962 metų pa
sidėjęs į banką virš 343 
tūkstančių dolerių daugiau 
negu jis raportavo mokėda
mas taksus. Sako, kad jis 
piktnaudojęs ir gerovės 
fondą.

Tuo tarpu McCarthy ir 
jo šalininkai atsisakė tar
dytojams įstaigos veiksmų 
užrašus duoti.

Mirus

Onai Dobinienei
Su širdperša liūdžiu netekus gerosios draugės 

Onos. Lai ji ramiai ilsisi Cypress Hills kapinėse. 
O jos šeimai, sūnui Algirdui, marčiai Marytei, 
anūkei Christinai linkiu ištvermingai pergyventi 
liūdesio valandą-

Domicėlė Galinauskienė

Queens Village, N. Y.

Mirus

Onai Dobinienei
Nuoširdžiai išreiškiu užuojautą jos sūnui Algir

dui, marčiai Mary, anūkei Christine, taipgi gimi
nėms Lietuvoje. Ilsėkis ramiai!

Adelė Rainienė
Brooklyn, N. Y.

Antradienis, spalio (October) 4. 1966

MIRĖ
Šeštadienį, spalio 1 d., mi

rė Jonas Jurevičius, 74 me
tų amžiaus, gyvenęs 103 
Arlington Ave., Brooklyne. 
Bus laidojamas trečiadienį, 
spalio 5 d. Kūnas pašar
votas F. W. Shalins Fune
ral Home, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Paliko 
liūdinčia žmona, v v

Vėliau plačiau bus apie 
jį parašyta.

Šią žinią telefonu prane
šė Klemensas Briedis.

Kreivi distriktai— 
nelygybė

Taikos ir Laisvės (’’Peace 
and Freedom”) kandidatas 
i kongresmanus dr. Apthe
ker sako, kad jis kovos už 
išlyginimą, išt i e s i n i m ą , 
praktišką sudarymą rinki
miniu distriktu. v C

Kandidatas sako, jog tie 
distriktai yra sudaryti taip, 
kad negras arba ir baltasis 
vidutinis pilietis niekad ne
galėtų tapti valdžion iš
rinktu. Tokiais pažabotais 
tarnauti stambiesiems da
bartiniams valdovams esą 
kongres i n i a i distriktai 4, 
10, 11, 13 ir jo paties gy
venamasis 12-asis, Brookly
ne.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 4 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Visi nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėte.

Valdyba 
(75-76)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
spalio 5 d., 7:30 v. v., 102-02 Li
berty Avė. Kviečiame narius daly
vauti. Prašome tų, kurių duoklės 
neužmokėtos, ateiti j susirinkimą, 
užsimokėti. Ačiū. —Fin. Sekr.

(75-76)

*

JUOKŲ VAKARAS
Pranešama, kad sekmadienį, lap

kričio 27 dieną, 2:30 vai. po pietų, 
“Laisvės”! svetainėje bus taip va
dinamas Juokų vakaras, kuriame 
bus vaidinama net šeši juikingi vai
zdeliai.

Taigi, prašom visas kitas draugi
jas tą dieną nerengti jokių kitokių 
parengimų.

ALDLD 24 kp. komitetas 
(76-77)




