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Petnyčios su mėsa. 
Vyskupų balsas. 
Vladimirovai Floridoje. 
$185,000!

, ’ Rašo R. Mizara

Penkias dienas- besitęsusi 
JAV katalikų bažnyčios vys
kupų konferencija Washing- 
ne padarė įdomių nutarimų.

Bažnyčios kunigaikščiai pra
nešė, kad pradedant su š. m. 
gruodžio antra diena, jie lei
sią katalikams pėtnyčiomis 
valgyti mėsą.

Tai, kas per daugelį šimtų 
metų buvo griežtai, po dideliu 
grieku uždrausta, dabar at
šaukta.

Kaip visa tai atsilieps į mi
lijonus tikinčiųjų ?

Daugelis katalikų valgė pėt
nyčiomis mėsą ir be vyskupų 

ji pavelijimo, jei tik jos turėjo.
. i Pasiturintesnieji, kurie vyk

dė Vatikano įsakymą, pėtny- 
čiomis nenusiskriaudė: valgė 
žuvieną, sūrį, sviestą — tai ko 
daugiau bereikia!

Varguomenė nevalgė pėt- 
• nyčiomis mėsos ligi šiol, ne- 
t valgys jos ir dabar, po “atlei

dimo”, nes neturės pinigų nu
sipirkti.

Konferencija pasisakė prieš 
bet kokią gimdymo kontrolę, 
čia, sakysime, tai jau ne ka
žin kas:

Vienokia ai4 kitokia gimdy
mo kontrolės . forma nebūtų 

| ► bloga.

Bet ne minėtieji nutarimai 
šią konferenciją padarė isto
rine. Istorine ji tapo dėl to, 

♦ kad daugiau nei 200 vyskupų 
priėmė atsišaukimą, raginan
tį amerikiečius kovoti skurdą, 
šalinti rasinę neapykantą, dar- 

V buotis už tai, kad kiekvienas 
JAV gyventojas—bus jis bal
tas, juodas, geltonas, ar rau
donas, — turėtų teisę gyventi 

r' ten, kur jis nori, kur išgali.
Bažnyčios tėvai ragino kata

likus, kad jie bandytų supra
sti vargdienių gyvenimą — 
ypatingai diskriminuojamų 
žmonių — negrų, ispanų-ame- 
rikiečių, indėnų—buitį. Atsi- 

į “• šaukimas ragina kovoti už 
pilnas pilietines teises ir lais
ves minėtų tautinių grupių 

i- žmonėms.
Svarbu, kad vyskupai stoja 

už “open housing” — už tei
sę negrams gyventi ten, kur 
jie nori, ir kur išgali.

Ką dabar sakys ir kaip elg
sis lietuviškieji visokių zoko- 
nų apaštalai? Praėjusią vasa
rą, kai Čikagos negrai kovojo 
už teisę gyventi ten, kur jie 
nori, tai lietuviškų marijonų 
spauda stovėjo kartu su bal
taisiais šovinistais, visaip je- 

t zuitiškai sukinėdamasi.
. Reikšminga, kad vyskupų 

atsišaukime nėra priešingo žo
džio komunistams, o lietuviš
kieji “vaduotojai” dėl “rasi- 
nės nesantaikos” dažnai kalti
na komunistus.

' gnekuosi su L. Vladimirovu, 
neseniai grįžusiu iš Tallahasee, 
Floridos. Mes jau rašėme 
“Laisvėje”, kad Jungt. Tautų 

^bibliotekos Niujorke direkto- 
rius buvo pakviestas į ten pa
daryti Universitete du prane- 

. Šimus.
— Vykau su vienu mūsų bi

čiuliu automobiliu,— pasako
ja direktorius. Vyko kartu ir 
Irena (žmona), ir dukrelė Ma

“Nacdemokratai” atsiekė
laimėjimus Bavarijoje

Miunchenas. — Panašiai 
kaip Hesoje, taip ir Bavari
joje, ultra-clešinieji Nacio
naliniai demokratai, kurie 
žinomi po sutrumpintu pa
vadinimu “nacdemokratai,” 
pasiekė žymius laimėjimus 
landtago (seimelio) rinki
muose.

Ši ultra-dešinioji partija 
sakosi nesanti pro-nacinė, 
bet pačios Vakarų Vokieti
jos vidaus reikalų ministe
rija sako, kad ji tokia gali 
būti skaitoma. Sakoma, kad 
jos pavadinimas, “naciona- 
liai demokratai,” faktinai 
yra tik perfrazavimas seno 
pavadinimo “nacionalsocia
listai” — tai yra—naciai.

Bavarijos landtago rinki
muose ši partija dabar ga-

48%, socialdemokratai 35%, 
abieji šiek tiek daugiau ne
gu rinkimuose prieš ketve
rius metus.

Nacdemokratų balsai, tai
gi, atėjo iš kitur. Už juos 
balsavo žmonės, kurie anks
čiau balsuodavo. už kitas 
mažas dešines grupes. Ne
žiūrint to, jų laimėjimas 
žymiai sukrėtė visą Vaka
rų Vokietiją. Ta partija 
atviriau negu bet kokia ki
ta dešini grupė reiškia pro- 
nacines mintis. Demagogi
jos sumetimais ji atakuoja 
ne tik socialistinius kraš
tus, bet ir Ameriką, sto
dama už “tvirta, tradicinę, 
suvienytą Vokietiją.” Jų 
propaganda tokia beveik 
hitlerinė, kad prieš pat rin-

Nebus tariamasi
kol bombarduojama

New Yorkas. — Iš ke
lionės Azijoje grįžo Ame
rikos pacifistų žurnalo “Li
beration” redaktorius Da
vid Dellinger. Dellingeris 
yra ne tik redaktorius, bet 
ir vienas vadovau j a n č i ų 
taikos judėjimo darbuotojų.

Jis lankėsi Šiaurės Viet
name, kur plačiai važinėjo 
po visą šalį, susitiko su žy
miais darbuotojais ir val
džios žmonėmis. Kadangi 
Amerika oficialiai nesiran
da karo stovyje su Š. Viet
namu, jo kelionė skaitosi le- 
gališka.

Dellingeris sakė laikraš
tininkams, kad jis įsitikino, 
jog bombardavimas tik su
tvirtino Šiaurės Vietnamo

gyventojų moralę. Jis sakė, 
kad kur tik jis ėjo Šiaurės 
Vietname, visur matė bom
bardavimo pasekmių dide
les kančias, bet tas nereiš
kia, kad gyventojai įbau
ginti. Jie dar labiau pasi
ryžę.

Jis kalbėjosi ir su prezi
dentu Ho Či-minu. Jis su
sidarė įspūdį, kad kol šalis 
bombarduo j a m a , Šiaurės 
Vietnamas apie derybas nė 
negalvoja. Tik sustabdžius 
bombardavimus, apie dery
bas gali būti kalbų, sakė 
jis. Dellingeris dabar kal
bės eilėje mitingų ir susi
rinkimų. Jis taipgi spaus
dins savo įspūdžius žurna
le “Liberation.”

Izraelis bandys saugoti 
savo rubežius sienomis

|vo virš 7% visų balsų ir 
išrinko 15 deputatų. Maž
daug tokius pat laimėjimus 
ji pasiekė kokią savaitę 
prieš tai H e s o s provinci
joje.

Dvi didžiosios partijos, 
krikščionys demokratai ir 
socialdemokratai, neprara
do balsų. Krikdemai gavo

Podgornis jau apleido 
Austriją, sugrįžo namo

Maskva.—Iš vizito Aust
rian, jau sugrįžo Tarybų 
Sąjungos Aukčiausiosios ta
rybos pirmininkas (prezi
dentas) Nikolajus Podgor
nis. Su juo Austrijoje lan
kėsi jo duktė Natalia.

Austrijos spauda, s ako, 
kad Podgornis ten paliko 
puikų įspūdi. Nors tai bu
vo pamatiniai ceremoninis 
vizitas, Podgornis ir jo pa
dėjėjas Tichonovas vedė 
nuolatinius pasikalbėjimus 
su Austrijos kancleriu Jo
sef u Klausu, kuris visur 
Podgornį lydėjo. O Nata
lia buvo nuolat fotografuo
jama ir apie ją daug rašo
ma— tilpo nuotraukos, ro
dančios ją šokant vieniškus 
valcus, apsirengusią tiroliš- 
kais - austriškais tautiniais 
drabužiais, stebinčią sniegu 
apdengtus Alpių kalnus ir 
t. t.

rija. Floridiečiai priėmė mus 
labai šiltai ir su ypatinga 
nuotaika: Mat, jie pirmą kar
tą savo akimis pamatė Tarybų 
Sąjungos žmones, atvykusius 
pas juos. Vienas asmuo priė
jęs klausė: “Ar aš galėčiau 
savo ranka paliesti Jūsų duk
relę?..” Kai jis tai padarė, 
džiūgavo: “Dabar aš links
mas, nes savo ranka paliečiau 
tikrą tarybinę pilietę...”

Ar jūs, draugai skaitytojai, 
žinote, kad progresyvių žydų 
dienraštis “Freiheit” pradėjo 
savo laikraščio metinį vajų? 
Ar jūs galite atspėti, kokią 
sumą šis laikraštis siekiasi su
kelti aukomis? Jei nežinote, 
tai pasakysiu:

Šimtą aštuoniasdešimt pen
kis tūkstančius dolerių ($185- 
000) !

Ir sukels!

kimus Miuncheno socialde
mokratu rankose esanti 
miesto savivaldybė uždrau
dė nacdemokratų mitingą.

Partijos lyderis Fricas 
Thielenas dabar sako, kad 
ieigu vyktų rinkimai j par- 
lam e n t ą (bundestaga), jo 
partija gautų bent 40 de
putatų.

Romney jau bandąs 
tvirtinti pozicijas

Dorado, Puerto Rico. — 
Čia dabar vieši naujai iš
rinktas Michigano guberna
torius Romney, respubliko
nas. Duodamas spaudos 
interviu, jis smarkokai ata
kavo New Yorko guberna
torių Rockefeller!, irgi res
publikoną, nors iki šiol jie 
skaitėsi gan artimais drau
gais. Iš to daroma išvada, 
kad Romney jau pradeda 
tvirtinti savo pozicijas, ir 
skaito save tokiu tvirtu, 
kad gali a p s i e i t i i r be 
Rockefellerio, nors iki šiol 
jie skaitėsi sąjungininkais. 
Sakoma, kad kuomet Rom
ney atvyko čia, Rockefel- 
leris jo laukė viešbutyje, 
bet gubernatorius Romney 
per dieną nepasirodė, leido 
jam laukti.

Tuo tarpu Californijoje 
kitas respublikonas, į gu
bernatorius išrinktas eks- 
aktorius Reaganas, savo 
ruožtu atakavo Romney. 
Jis sakė, kad į prezidenti
nius kandidatus negali aspi- 
ruoti žmogus, kuris praei
tuose prezidentiniuose rin
kimuose nerėmė Goldwate- 
rio. Kaip žinia, kaip tik 
tain padarė Romnev—skai
tydami a s i s liberališkesniu, 
jis nerėmė Goldwaterio kan
didatūros.

Iš dar kito kampo, Ri
chardas Nixonas atsargiai 
atakuoja ir Romney, ir 
Rockefellerį, ir Reaganą, 
tai yra, ruošia dirvą savo 
kandidatūrai, nors dėl viso 
ko jis dar kartoja, kad jis 
tik nori “dirbti savo par
tijai, nežiūrint, kad nebūtų 
kandidatas.”

DeGolis įsakė kareiviams 
neklausyti žiaurių įsakų

Paryžius. — Prezidentas 
DeGolis paskelbė, kad kiek
vienas Prancūzijos kareivis 
ir karininkas turi teisę ne
klausyti savo viršininko įsa
kų, jei jam atrodo, kad jie 
žiaurūs, prieštarauja huma
niškumui ir moralizmui.

Jis sakė, kad karas Alži- 
rijoje aiškiai parodė, k a d 
aklas paklusnumas gali ves
ti prie karinių1 nusikaltimų. 
Prancūzai kareiviai kanki
no suimtus alžyriečius, pa
deginėjo kaimus, nes gau
davo tokius įsakymus. At
eityje kariai patys turės 
spręsti, sakė jis, kokių įsa
kymų klausyti it kokių ne
klausyti.

Tas DeGolio pareiškimas 
iššaukė Prancūzijoje bega
linį nusistebėjimą. Nuro
doma, kad toks pareiški
mas būtų nuostabus, jeigu 
jį padarytų bile koks ki
tas valstybės galva, bet 
kuomet jį padaro preziden
tas, kuris pats yra gene

rolas, griežtai militarinėje 
dvasioje išauklėtas žmogus, 
tai jau daugiau negu nuo
stabu.

Kai kurie komentatoriai 
sako, kad šiuo pareiškimu 
DeGolis netiesioginiai kaip 
ir pasmerkė Amerikos ar
mijos elgimąsi Vietname.

Saigonas. — 25-osios pės
tininkų divizijos dvi kuopos 
ir pietvietnamiečių susirė- 
rėmime su maždaug tokiu 
pat skaičium 1 i a u d i e č i ų 
centrinių aukštumų srityje. 
Amerikiečiai užtiko liaudie- 
čius besiilsinčius džiunglių 
apsuptoje pievoje, ir prasi
dėjo kautynės, kurios tęsėsi 
36 valandas. Amerikiečių 
štabas sako, kad užmušta 
166 liaudiečiai. Bet, pagal 
dabartines (taisykles, nesa
ko, kiek amerikiečių žuvo. 
Komunikatas, betgi sako, 
kad “buvo sunkių aukų”— 
kas reikštu, jog žuvo ;ir 
daug amerikiečių.

“Oswaldas 
ne vienas”
New Yorkas.—Įtakingas 

žurnalas “Life” vedamaja
me straipsnyje sako, kad 
turėtų būti pravestas nau
jas tyrinėjimas apie prezi
dento Kennedy mirtį. “Life” 
smulkmeniškai išdėsto, kaip 
vis labiau susideda duome
nų, kad vienas žmogus ne
galėjo paleisti visas kulkas, 
kurios užmušė prezidentą 
ir sužeidė gubern a t o r i ų 
Connally. Turėjo būti dau
giau žudikų, sako “Life.” 
Kaip žinia, visa eilė rašy
tojų išleido net knygas, 
kuriose keliama mintis, kad 
Warreno vadovaujama ko
misija neiškėlė visų fak
tų. Britų istorikas Trevor- 
Roper, kuris plačiai tyrinė
jo nužudymą, irgi laikosi 
panašios nuomonės.

Antropologai 
smerkė karą
Pittsburghas.—Čia įvyko 

svarbus visos Amerikos an
tropologų kongresas. Svars
tyti įvairūs moksliniai klau
simai, skaitytos paskaitos 
ir t. t. Bet kongresas nu
stebino šalį nauju dalyku: 
priimta politinė rezoliucija, 
smerkianti napalmo varto
jimą ir bombardavimą, rei
kalaujanti siekti taikos de
rybų keliu. Nors rezoliucija 
nemini Vietnamo ir Ameri
kos, prasmė visiems buvo 
aiški. Kongreso pirminin
kas profesorius de Laguna 
bandė pravesti nutarimą, 
kad tokia rezoliucija ne vie
toje, bet jam nepasisekė. 
Už rezoliuciją balsavo kon
greso didi dauguma.

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras Levis Eškolis sako, 
kad jo šalis bandys saugoti 
savo rubežius apsitveriant 
tam tikra siena. Vietomis 
ta siena bus tikra, pasta
tyta iš plytų arba akmenų. 
Vietomis ji būsianti spyg
liuotų vielų, elektrifikuotu 
vielų ir t. t., o vietomis ji 
bus tik sutvirtintų sargybų 
ir nuolatinių šviesų nakties 
metu.

Tie sutvi r t i n i m a i bus 
įrengti Sirijos ir Jordano 
pasienyje, sakė E š k o 1 i s . 
Prie Jungtinės Arabų res
publikos jie nereikalingi, 
sakė jis, nes ten nutiestas 
demilitarizuotas ruožas, ku
ri patruliuoja Jun g t i n i ų 
Tautų kariai, o prie Libano 
sienos jie nereikalingi, nes 
Tautų kariai, o prie Libano 
sienos iie nereikalingi, nes 
libaniečiai neleidžia teroris
tams pereiti sieną Izraelin.

Tuo tarpu iš Jordano 
pranešama, kad tenykštėje 
spaudoje,dar telpa nuolat 
straipsniai apie žuvusias

aukas izraeliečių agresijos 
metu. Bandydami sušvel
ninti savo agresijos įspūdį, 
izraeliečiai atsiuntė į Jung
tines Tautas nuotraukas, 
kurios būk rodančios, kad 
dauguma pastatų dar stovi 
Es Samu kaime, kurį, kaip 
sako jordaniečiai, izraelie
čiai beveik sunaikino. Jor
daniečiai dabar klausia: 
kaip izraeliečiai gavo tas 
nuotraukas? Jeigu jie jas 
traukė vėliau, tai jie atliko 
kitą agresiją, skrisdami 
antru kartu virš Izraelio 
teritorijos. Bet jeigu jie 
jas traukė dar būdami Jor
dano teritorijoje, jie galė
jo traukti jas agresijai dar 
nepasibaigus, ir paskui su
naikinti daugiau pastatų.

Tokio. — Čia plinta gan
dai, kad greitu laiku Japo
nijoje veiks net trys komu
nistinės partijos: pro-peki- 
niška, pro-maskvinė ir tam 
tikro vidurio besilaikanti, 
koks dabar yra centro ko
mitetas.

Izraeliečiai atakavo 
vienus, kaltina kitus
Jeruzalė. — Izraelio 

premjeras E š k o 1 a s sakė, 
kad jo valdžia laiko Siriją 
vyriausiai atsakinga už te
roristinius aktus prieš Izra
elį. Jis sakė, kad Sirija ne
turėtų manyti, jog ji gali 
“slapstytis užu kitos, dide
lės, šalies žiursto.” Mano
ma. kad jis turėjo omeny
je Tarybų Sąjungą.

Dalis Izraelio spaudos da
bar smerkia pravestą ag
resiją prieš Jordaną. Vie
ni laikraščiai, kaip tai kai
resnių socialistų organas 
“Hamišmar,” sako, kad ag
resija iš viso nebuvo reika
linga. Kiti laikraščiai sa
ko, kad ji buvo “siųsta ne 
tuo adresu” — kitaip sa
kant, reikėjo atakuoti Si
riją. I'WF*.

Iš Kairo pranešama, kad 
izraeliečių užpuolimas žy
miai sustiprino arabų vieny
bę, nors arabiškos šalys dar 
aiškiai pasidalinusios j dvi 
stovyklas: pažangią Egip
to -Alžyro - Irako - Sirijos-Je
meno stovyklą, ir reakcinę 
Saudi Arabijos-Jordano-Je
meno sukilėlių stovyklą. 
Tunisija, Libija ir Libanas 
stovi kur nors tarp abiejų 
stovyklų.

Sofia. — Bulgarijos Ko
munistų partijos suvažiavi
mas, pasibaigė. Daroma iš
vada, kad ten nesusitarta 
sušaukti pasaulinę komu
nistų partijų konferenciją 
Kinijos pasmerkimui, nes 
tam buvo -nemažas skaičius 
priešingų nuomonių.

Anatolijus Spebulis 
bėdoje

Miami, Fla. — Laikraš
tis “The Miami Herald” 
(lapkr. 19 d. laidoje) rašo, 
kad miesto kriminalinė po
licija suėmė Anatolijų Spe- 
bulį, lietuvį nepilietį (ma
tyt. dipuką), ir areštavo jį 
“už merginų kankinimą.”

A. Spebulis, laikraštis sa
ko, kankindavo merginas ir 
traukdavo jų fornografiš- 
kas fotonuotraukas. Tos 
nuotraukos, laikraštis sako, 
labai “negražios.” Be to, 
laikraštis sako, policija ra
dusi pas Spebulį fornogra- 
fiškos literatūros.

A. Snebulis esąs penkių 
vaikų tėvas.

Aviacijos štabas nori 
didesnio bombonešio...

Washingtonas.—Karinės 
aviacijos štabas patiekė gy
nybos sekretoriui Robertui 
McNamarai siūlymą, kad 
būtų pradėta gaminti di
desnius ir pajėginges n i u s 
bombon e š i u s. Dabar di
džiausias ir greiči a u s i a s 
bombonešis yra B-52, kuris 
naudojamas Vietname. Ga
minamas kitas, didesnis ir 
greitesnis, kuris vadinamas 
FB-111.

Sekretorius McNa m a r a 
iki šiol nebuvo didesnių 
bombonešių šalininkas. Jis 
laikosi kitų strategijų teo
rijų, sakoma, bet dabar jis 
pakeitęs savo nuomonę, ir 
rems aviacijos štabo prašy
mą. Prašymas būsiąs, kad 
Kongresas paskirtų bent 
40 milijonų dolerių naujojo 
projekto tyrinėjimui.
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Negras bus JAV senate
SVARBŲ POLITINI ŽINGSNĮ šiemet nužengė 

Massachusetts valstijos piliečiai, išrinkdami i JAV se
natą negrą Edwardą Brooke.

Brooke yra respublikonas, jis nėra pasižymėjęs ko
vomis už pilietines negrams teises, bet vistiek jo išrinki
mas senatorium turi didžiulės reikšmės visam kraštui.

Neturime pamiršti, kad JAV senate per pastaruo
sius 85 metus nebuvo nei vieno negro. Paskiausia senate 
buvo du negrai senatoriai (iš Mississippi valstijos) 1870- 
1881 metais Po to baltieji šovinistai, kukluksklaninin- 
kai ir kitokie jiems uždarė duifis į senatą.

Reikšminga ir tai, kad Edward Brooke senatorium 
išrinko ne kokia pietinė valstija, kur negrai sudaro dau
gumą gyventojų, bet išrinko valstija, kurioje, palyginti, 
negili nedaug.

Kodėl gi E. Brooke buvo išrinktas? Kodėl ne jo 
oponentas demokratas buvęs Massachusetts valstijos 
gubernatorius Endicott Peabody?

Atrodė, todėl, kad Peabody visomis keturiomis sto
jo už rėmimą karo Vietname, o Edward Brooke sto
jo už karo baigimą, prieš jo eskalaciją, o už tarimąsi su 
Pietų Vietnamo liaudiečiais, kovojančiais dėl savo ša
lies žmonių laisvės.

Massachusetts valstijos balsuotojai atliko ir kitą 
įdomų žygi: iš 107ojo Kongresinio distrikto į JAV Kon
gresą buvo išrinkta Margareta Heckler, taip pat respub
likonė. Jos oponentas buvo demokratas Patrick Har- 
ringtonas, pasisakęs už karo Vietname eskalaciją.

Taigi įdomių dalykų atliko Massachusetts balsuo
tojai šių metų lapkričio 8 dieną!

Geras patarimas!
MES ESAME RAŠĘ, kad Dearborno (Mich.) bal- 

suotojams šiemet buvo pastatytas klausimas, kurį galėjo 
vienaip ar kitaip lapkričio 8 d. balsuoti, būtent: ką jie 
mano apie karą Vietname, ar jie stoja už tai, kad karas 
būtų tuojau baigtas ir amerikiniai kariai grąžinti namo, 
ar kad karas būtų dar tęsiamas?

Iš 45,000 asmenų,- dalyvavusių balsavimuose, 77% 
pasisakė tuo klausimu. Na, ir kaip gi jie pasisakė? 
Ogi taip: 20,667 balsavo prieš tuojautinį ištraukimą, 
amerikiečių karinių jėgų iš Vietnamo, o 14,124 pasisakė 
už tuojautinį ištraukimą, už karo baigimą Vietname.

Tai parodo, kaip tūli Dearborno žmonės, užagituoti 
prokarinės propagandos, į dalykus žiūri. Kaip ten be
būtų, Dearborno miesto majoras, Orville Hubbard, su
sipažinęs su balsavimo rezultatais, prisiminė:

—Tiek galiu pasakyti tiems, kurie stoja už karą 
Vietname: jie turėtų tuojau stoti į kariuomenę. Tegu 
jie padeda savo kūnus ten, kur padėjo savo balsus....

Hubbardas mano, kad prezidentas Johnsonas visvien 
praplės karą Vietname, nepaisydamas, kaip balsavo 
dearborniečiai. Hubbardas taip pat priminė, jog, jo 
nuomone, už ištraukimą amerikinės kariuomenės iš 
Vietnamo pasisakė visi tie, kurie yra tiesiogiai karo 
paliesti, kurių vaikai, ar vyrai yra paimti į kariuome
nę, tūli jų gal jau kariauja Vietname, o kiti gal laukia 
būti nugabentais į frontą.

Jubiliejinei Pabaltijo dailės parodai, kuri įvyko 
Maskvoje šių metų sausio mėnesį, ruošėsi visi Lietuvos 
dailininkai.

Antanas Dimžlys šioje parodoje eksponavo grupinę 
skulptūrą “IX forte”.
nio “IX forte”.

Nuotraukoje: skulptorius A. Dimžlys prie naujo kuri-

Kas ką rašo ir sako
SUN YAT-SENUI — 
100 METŲ.

Šiemet sukako šimtas me
tų, kai gimė įžymusis kinų 
tautos sūnus Sun Yat-senas, 
— kovotojas už kinų laisvę, 
pirmasis šalies prezidentas. 
Apie jį rašo tarybinė isto
rikė A. Volochova:

Sun Yat-senas gimė 1866 
metais lapkričio 12-ąją var
gingo valstiečio šeimoje. Vai
kystės ir jaunystės metais jis 
matė, kaip žiauriai Kinijos 
liaudį engė užsienio koloniza
toriai ir svetimšaliai valovai. 
Jis dar tada nutarė skirti sa
vo gyvenimą tam, kad liaudies 
gyvenimas būtų geresnis. Iš 
pradžių jis ruošėsi tapti gy
dytoju ir studijavo mediciną, 
bet greitai suprato, jog Kini
jai 'pirmiausia reikia žmonių, 
kurie kovotų už tai, kad gyve
nimas pasikeistų ir pasirinko 
revoliucinės kovos kelią.

1911 metų revoliucija Kini
joje nuvertė monarchiją. Sun 
Yat-senas tapo laikinu Kinijos 
respublikos 'prezidentu. Bet 
greitai vidaus reakcijos ir im
perialistinių valstybių verčia
mas jis turėjo užleisti valdžią 
jų statytiniui Juan Ši-kajui.

Revoliucijai pralaimėjus, 
Sun Yat-senas viešai demas
kavo kolonialinę imperializmo 
politiką Kinijoje. Bet, revo
liuciniam judėjimui šalyje at
slūgus, jis negalėjo iškelti 
naujos konkrečios politinės 
programos ir atsidūrė akla
vietėje, iš kurios jį išvedė 
Spalio revoliucijos pergalė 
Rusijoje.

Jauna Tarybų šalis panaikino 
nelygiateises sutartis, pažei
džiančias nacionalinį Kinijos 
suverenumą, ir paskelbė savo 
principu draugystę ir bendra
darbiavimą su engiamomis vi
so pasaulio tautomis. Kinijo
je augo revoliucinis judėji
mas, į politinę areną išėjo Ki
nijos darbininkų klasė, vado
vaujama Komunistų partijos. 
Tai iš pagrindų pakeitė Sun 
Yat-seno pažiūras. 1918 me
tų vasarą Sun Yat-senas savo 
telegramoje V. Leninui svei
kino Spalio revoliuciją.

Savo kūriniuose ir praktinė
je veikloje Sun Yat-senas da
žnai mokydavosi iš Tarybų 
Rusijos patyrimo ir ragindavo 
savo bendraminčius taip pat 
mokytis iš jos.

Sun Yat-senas su didele pa
garba ir meile žiūrėjo į V. Le
niną. Kalbėdamas 1924 metų 
sausio 25-ąją Komindano pir
mojo suvažiavimo posėdyje, 
sužinojęs apie Lenino mirtį, 
Sun Yat-senas ragino visus 
Kinijos revoliucionierius va
dovautis Lenino mokymu, 
nuolat stiprinti draugystę ir 
bendradarbiavimą su Tarybų 
Sąjunga.

Mirė Sun Yat-senas 1925 
metų kovo 12-ąją.

Kinijoje Sun Yat-senas ži
nomas kaip didelis Tarybų Są
jungos bičiulis. Skaudu, kad 
šimtmečio jubiliejaus išvaka
rėse jo atminimą išniekino 
“chunveibinai”, kurių veiks
mams, kaip žinoma, pritaria 
KKP vadovai. Nankinge, kur 
yra Sun Yat-seno mauzoliejus, 
“chunveibinai” išmetė jo 
bronzinius biustus, o Kantone 
bandė nuversti nuo pjedesta
lo Sun Yat-seno paminklą ir 
vietoj jo pastatyti Mao Tse- 
duno statulą.

Tarybiniai žmonės visada 
jautė didelę pagarbą Sun Yat- 
senui — įžymiam Kinijos liau
dies sūnui. Mūsų šalyje pla
čiai žinoma šio, anot V. Leni
no, “revoliucinio demokrato, 
kupino tautumo ir didvyriš
kumo”, gyvenimas ir veikla.

Drauge su viso pasaulio pa
žangiąja visuomene minėda
mi šio didžiojo Kinijos revo
liucionieriaus demokrato gimi
mo šimtmetį, tarybiniai žmo
nės reiškė įsitikinimą, jog, ne
žiūrint bet kokių sunkumų ir

Iš po mano balanos
NUŽMOGĖJIMAS

Yra sakoma, kad žmonės 
apsigema su kai kuriomis 
ligomis - silpnybėmis, pavel
dėdami jas iš savo tėvų. Jei 
tame būtų daug tiesos, tai 
laikui bėgant jau visa žmo
nija liktų visų paveldėjimų 
auka, arba, jei eitų į gerąją 
pusę, tai laikui bėgant visa 
žmonija kalbamų silpnybių 
atsikratytų.

Protui yra maistas, ku
ris privalo būti geras, šva
rus. Kuo tu savo protą 
maitini, tokį ir atgarsį gali 
gauti. Pavyzdžiui, mūsų 
komercinė spauda, radio, 
TV ir net mokykla, vado
vaujasi dolerio idėja; nuo
savybė, pelnas, turtai ir 
turčius visada eina pirmoje 
eilėje.

Mokyklose pra vedama 
mintis kad tik gudrus ir 
apsukrus gali atsiekti dide
lės garbės, o garbė yra tur
te. Kuris neturtingas, tam 
sukraunama visokiausi kal
tinimai ir perdėm paveiks
las piešiamas ta m s i o m i s 
spalvomis. Jaunai sielai jau 
to ir užtenka. Jis ims že
miausios kultūros kelią, jei 
tai reiškia praturtėjimą.

Su mūsų jaunuoliais 
įvyksta sekamai: Jie dar 
neturi patyrimo fir protiniai 
trūkumai stato daug klau
simų, o atsakymų nėra. Ta
čiau jie daug girdėjo apie 
turtus ir pavykimus juos 
įgyti, kad viskas, ko reikia, 
tai tik surasti tą kelią, o jis 
kur nors yra, kuris ves į jo 
vieno pasaulį.

Tokia klaidinga psikologi- 
ja priveda prie visko; ka
da pradeda savo mintyse 
klaidžioti, bematant jis, ma
tydamas sunkumus, palieka 
kerštingas aplinkai, palieka 
pavojingu žnjogum visuo
menei.

Neramios mintys juos 
pradeda kankinti, tada ieš
ko pąsiliuosavimo narkoti
kuose, sapnuoja apie hero
izmą, o į heroizmą yra 
daug kelių ir visi pražūtin
gi. Dasileidžiama prie vis
ko...

Šiemet (1966) m. kaip nie
kad pirmiau, mes susilau
kėm pasibaisėtinų žmogžu
dysčių, kurios žmogų sukre
čia iki kauio smegenų.

Pavyzdžiui, praeitą liepos 
mėnesį Čikagoje išprotėjęs 

l vyrukas (tarnavęs mari
nuose) įsigavo į slaugių 
bendrabutį vakare ir astuo
nias jų nužudė. Viena su- 
gabesnė, ar laimingesnė, 
pasislėpė po lova ir išliko 
gyva. Šiurpas pereina per 
kūną, kada ima pasakoti, 
kaip viskas ten vyko. O 
priežastis žudymo? Dar ir 
iki šiol nėra išaiškinta!

Tas pamišėlis vėliau su
galvojo ir sau galą pasida
ryti, bet darbą atliko pras
tai. Surastas jo apartmen- 
te be sąmonės, nuvežtas į 
ligoninę buvo atgaivintas. 
Čia jį atpažino ta nursė ku
ri gulėjo po Ipva ir išliko 
gyva. Jis padėtas po areš
tai! ir laukia teismo.

Š. m. rugpiūčio 1 d. tūlas 
C. J. Whitmanas, 25 m. am
žiaus. Austin, Texas (toje 
pačioje valstijoje, kur buvo 
užmuštas prez. J. F. Ken- 
nedis), universiteto studen
tas, įsigavęs į universiteto 
aukštąjį bokštą, prisinešė
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kliūčių; Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos liaudies draugystė, ku
rią taip karštai propagavo 
Sun Yat-senas, vystysis ir sti
prės.

įvairių ginklų, šaunamos 
medžiagos ir pradėjo šau
dyti į aikštę ir gatvę, ku
rioje buvo pilna- žmonių. 14 
žmonių ant vietos nušovė, o 
33 sužeidė. Keletas mirė 
nuo žaizdų. Tą pamišėlį 
laiku nudėjo į bokštą dasi- 
gavęs policijantas.

Š. m. lapkričio 12 d. Mesa, 
Arizonoje, jaunas vyrukas 
Richard B. Smith, 18 metu 
amžiaus, nusisprendė kur 
nors surasti vietą, kad bū
tų daug moterų ir kad jis 
galėtų jas pavaišinti šū
viais. Jis apsiginklavo 22 
kalibro revo 1 v e r i u , kurį 
(jis sakė) jam dovanojo tė
vas R. B. Smith (aviacijos 
majoras), nuėjo į moterų 
grožio salioną ir ten, radęs 
keletą moterų. 5 nušovė, o 
vieną kritiškai sužeidė.

Ar tai jau viskas? Ne! 
Š. m. spalio 9 d. prie Ocala 
National Forest, Florido
je, piknikavo daug žmonių. 
Iš piknikai! to jų grupės dvi 
mergelės atsiskyrė ir nuėjo 
pasivaikščioti į taip vadina
mą parką. Jos paliko savo 
megstukus. Kada jos laiku 
negrįžo, tai daugelis pradė
jo nerimauti ir ėjo jų ieš
koti. Bet, čia nepermatoma 
masė krūmokšnių trukdė 
tam svarbiam darbui.

Tą dieną nesurastos; ieš
kota per sekamas dvi die
nas, bet nesurastos. Kur 
tos dvi mergelės dingo, kur 
jos ėjo ar norėjo eiti? Jų 
gyvų jau daugiau niekas 
nematė: manoma, jos žuvo 
desperato aukomis.

Paskutiniu 1 a i k u nusi- 
spręsta negarsinti tokių 
žiaurių žmogžudysčių. Sa
koma, jos tik duoda paaks- 
tinimą silpnapročiams siek- 
tis tikslo—žudyti. Žudyti 
tai jų tikslas. Ir tai deda
si ne Afrikos tyruose ar 
Azijos džiunglėse, tas deda
si kultūringoje Amerikoje. 
Ar tai reiškinys, kad kapi
talistinė kultūra su savo 
mokymu (kur nieko dau
giau nemokoma, kaip tik 
praturtėti), jau nesugeba 
duoti doros pamato? Jei 
taip, tai mes ir sakom, kad 
ši tvarka atgyveno savo 
laikus. Tokiu keliu ėjo Ro
ma su savo didžiūnija ir 
ji sugriuvo.

Blogai veikia ant žmo
nių proto ir ruošiami ka
rai. Mes šiuo laiku kenčiam 
nuo praeitų dviejų didžių
jų karų bei Korėjos karo, o 
dar daugiau matysime su
žalotų, sudarkytų protiškai, 
kada mes gausim Vietnamo 
karius namo, nes ten. karas 
vedamas pačiomis nežmo- 
niškiausiomis metodomis.

Dzūkelis

DuPont firmos direkto
riai nutarė šiemet išmokėti 
dividendų už Šerą po $2. 
Pernai mokėjo po $2.25.

Bostonietė F. Gedrimiene praėjusią 
vasarą lankės j savo gimtojoje Že
maitijoje. Atvyko prie tėvo Valeri
jono Mickaus kapo Ylakių kapinėse.

Miestas prie Sonkojaus
ti—V a. Nuo pat įsikūri- ) 
mo, neskaitant trumpų per-' 
traukų, jis buvo šalies sos-

Sonkojus-Raudonoj i upė- 
įteka į Tenkino įlanką, ku
rią nuo Ramiojo Vandeny
no platybių skiria nedidelė 
Pietų Kinijos jūra. Sonko
jaus deltoje, apie 100 km. 
nuo įlankos, tropikų žalu
mynuose slepiasi didžiau
sias Vietnamo Demokrati
nės Respublikos miestas, 
apie kurį rašo viso pasau
lio spauda, — Hanojus — 
“Miestas prie upės.” Nedi
delė šalis Vietnamas, tai
kūs jos žmonės. Tačiau, 
gindami savo tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę, jie 
parodė nepaprastą didvy
riškumą, kuris sukėlė visų 
pasaulio tautų pagarbą, pa- 
sigėr"”mą ir solidarumą.

Kada įkurtas Hanojus, 
tikslių duomenų nėra. Vie
ni šaltiniai nurodo HI, ki-

Tėviškę aplankius
Praslinko apie trys mėne

siai, kai turėjau laimės ap
lankyti mano numylėtą Lie
tuvos kampelį žemai t i j ą. 
Kelionė visais atžvilgiais 
sudarė daug įdomumo ap
lankant svarbesnius Euro
pos miestas.

Didelių miestų gyvumas, 
judėjimas negali šutei k t 
širdžiai tiek malonumo, 
kiek paprastas tylus Žemai
tijos miestelis, kuriame te
ko praleisti pačias gražią
sias jaunystės dienas.

Pats Ylakių miestelis 
daug nukentėjęs nuo karo. 
Ir ko pasigedau,—kur žydų 
gyventa, nei vieno nebėra, 
vokiečių okupacijos mętu 
jie visi buvo iššaudyti.

Malonu buvo aplankyti 
senelių moterų prieglaudą. 
Jos gražiai išlaikomos, kam
bariai švarūs, nuotaika ge
ra; jos prižiūrimos slaugės 
ir kitos jaunos mergaitės. 
Taipgi patogus vaikų dar
želis, kur į darbą eidamos 
motinos palieka vaikučius 
rūpestingai slaugių priežiū
rai. Nėra ten elgetų, kur 
anais metais vaikščiodavo 
no kaimus duonos prašyti. 
Taipgi nėra piemenėliui 
vargdienė 1 i ų , jie visi mo
kykloj mokslo siekia.

Pastebėjau, kad vieške
liai vietomis prilygsta mū
sų amerikoniškiems. Labai 
gražų vaizdą sudaro pake
lėmis susodinti vienodi me
džiai, beržai ar gluosniai. 
Susisiekimas autobusais — 
patogus ir greitas.

Teko daug kalbėtis su 
Vilniaus ir Žemaitijos jau
nimu. Jie visi linksmi ir 
patenkinti gyvenimu. Jie 
sako: mes nenorime matyti 
kitokios Lietuvos.

Mano mintyse kilo prisi- 
minimas, kiek pas mus 
Amerikoj yra rengiama 
įvairių pramogų, renkami 
pinigai Lietuvos “išvadavi
mui” — tas viskas už dy
ką. Lietuvos jaunimas ne
nori ir visai nelaukia Jokio 
išvadavimo. Gal tik senus 
laikus prisiminę seneliai, 
ypač kurie per riebiai gyve
no, jie gal norėtų senus lai
kus sugrąžinti, bet jų net 
norams jau per vėlu, nes 
saulėlydis nebetoli.

Vilniaus aerodrome gimi
nės mus su gėlėmis pasiti
ko, o siu ašaromis palydėjo. 
Tolima kelionė,amžiaus me
tų sunki našta ne vienam 
išspaudė ašaras iš akių pa
manius, jog šis gal bus pas
kutinis Sudie brangiai tė
viškėlei.

Pranutė

tinė, nors ir kitokiais var
dais vadinama. L

Vietnamą—“Pietų šalį”—- 
mūsų eros pradžioje buvo 
užkariavus Kinija ir paver
tus savo provincija. VI a. 
ten, kur dabar yra Hanojus, 
įsikūrė vietnamiečių ka-* 
rinė stovykla, kuriai vado
vavo vienas antikiniško su
kilimo vadų. 767 m. ten 
buvo pastatyta tvirtovė La- 
thanas. Ją 868 m. užėmė 
vienas kinų feodalas. X a. 
vietnamiečiai nusikratė ki
nų feodalų viešpata v i m o. 
1010 m. Vietnamo karalius 
perkėlė sostinę į miestą prie 
Sonkojaus ir pavadino jį 
Thanlongu — “Paki 1 u s i u 
po visos šalies ūkiniu ir kul- 
drakonu.” Netrukus jŲ-t^i- 
tūriniu centru, pasipuošda- 
ma gražiais monumentaliais 
architektūros pamin k 1 a i s 
ir gyvenamaisiais namais. 
XV a. miestas buvo naujai 
pavadintas — Donkinu. Ir 
tiktai nuo 1831 m. Vietna
mo sostinę pradėta vadinti 
Hanojumi.

1882., po ilgai trukusių 
susirėmimų, Vietnamą už
ėmė prancūzai ir Hanojų 
paskelbė naujai sudaryto 
Tonkino protektorato sosti
ne, o vėliau jį padarė pran
cūzų Indokinijos administ- *- 
raciniu centru. Antrojo 
pasaulinio karo metais 
miestą buvo okupavę japo
nai.

1945 m. Hanojuje įsiga
lėjo liaudies valdžia, susi
kūrė Vietnamo Demokrati
nė Respublika. Bet prancū
ziškieji imperialistai neno
rėjo pripažinti liaudies val
džios Vietname ir prieš 
vietnamiečius pradėjo ne
švarų karą. Aštuonerius 
metus truko šis karas, pa
sibaigęs prancūzų koloniza
torių pralaimėjimu. Pagal 
sudarytą 1954 m. Ženevos 5 

sutartį prancūzai buvo pri
versti evakuoti kariuomenę 
iš Vietnamo.

Hanojus susideda iš trį-^ 
jų pagrindinių dalių: sena
miesčio, centro ir nauja
miesčio. Jame gausu archi
tektūros paminklų. Tai dau
giausia įvairios šventyklos, 
statytos prieš daugelį šimt
mečių. Antai, šventykla 
“Ant vienos kolonos” pasta
tyta XI a. Liaudies val
džios rūpesčiu šis architek
tūros paminklas prieš de
šimt metų buvo iš pagrin
dų restauruotas ir jam su
grąžintas 'pirmykštis gro
žis bei puošnumas. XI a. 
iškilo ir “Literatūros” šven- - 
tykia. Hanojiečių pamėgta 
pasivaikščiojimų ir susiti
kimų vieta yra “Sugrąžin
to Ginklo” ežero apylinkės. 
Čia irgi yra puošni šventyk
la. Vėlesniais laikais pasta
tytos “Dviejų seserų,” “Bal
tojo žirgo” ir kitos miesto 
įžymybės byloja apie tur
tingą vietnamiečių tautos 
kultūros ir meno praeitį.

Egzotiški senamiesčio gat
vių pavadinimai — Burių, 
Būgnų, Žuvies patiekalų, 
Persikų, Sidabro ir kt. — 
savotiškas reliktas, nusa
kantis, kuo praeityje vertė-< > 
si šio miesto gyventojai. 
Senamiestis garsėja savo 
turgumi: karališkaisiais ba» 
nanais, milžižniškais koko-V‘ 
so riešutais, rin k t i n i a i s 
apelsinais, sultingais ana
nasais ir kitais atogrąžų 
vaisiais.

(“Moksl. ir Gyv.”)
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PR. JUOZAPAVIČIUS

IGNAS BATAITIS: KNYGNEŠYS IR VEIKĖJAS
(90>ąsias gimimo metines minint)

Spaudos draudimo laikais įvairiais ir sun
kiais knygnešių keliais iš Rytprūsių į Lie
tuvą keliavo lietuviška knyga. Ją gabeno 
ir platino tam pasišventę žmones, vadina
mi knygnešiais. Jų gretose buvo ir jaunas 
poetas Ignas Bitaitis. Apie jį kalba Lietu
vos TSR Generaliniame istoriniame archy
ve saugojama Vilniaus teismo rūmų proku
roro sudaryta baudžiamoji politinė byla, nu
lėmusi jaunuolio likimą.

Ignas Bitaitis gimė 1876 metais, Lumbe- 
lių kaime (Pakrojo rajonas) trobelninkų 
šeimoje. Nikodemo Bitaičio sūnaus liki
mas buvo nulemtas pačios jo socialinės kil
mės. Tik vaiko gabumai ir noras mokytis, 
o tėvų pasišventimas ir atkaklumas išgelbėjo 
Ignelį nuo piemens dalios.

Bitaičiai, nepaisydami savo nuolatinio pa
lydovo—skurdo ir nedatekliaus, leido sūnų 
mokytis į Joniškėlio pradinę, o šią baigus— 
į dviklasę mokyklą. Joniškėlio dviklasę 
mokyklą Bitaitis baigė su pagyrimu.

Jaunuolis nesitenkino šia mokykla, bet, 
dėl tėvų neturto, nebuvo galimybės moky
tis Šiaulių ar Mintaujos gimnazijose. Pa
maldi motina norėjo, kad jos sūnus būtų 
kunigu ir senatvėje tėvams užtikrintų ge
resnes gyvenimo sąlygas. Po ilgų svarsty
mų, Bitaičiai nutarė keletui metų išnuomoti 
savo lūšną su daržu ir persikelti į Rygą.

1888 metų rudenį, Bitaičių šeima įsikūrė 
Rygoje: Nikodemas Bitaitis gavo darbą fa
brike, Ignas įstojo į Rygos gimnaziją, mo
tina tvarkė šeimos ūkinius reikalus.

Ignas Bitaitis sėkmingai mokėsi gimnazi
joje. Ne kartą jis su pagyrimu buvo per
keltas į aukštesnę klasę. Besimokydamas 
gimnazijos 5-oje klasėje, pradėjo bendrau
ti su vyresniųjų klasių pažangiais moki
niais. Jie žingeidų jaunuolį švietė įvairiais 
gyvenimo klausimais. Kvietė jį dalyvauti 
mokinių ruošiamose gegužinėse, slaptuose 
susirinkimuose, kur buvo studijuojama so
cialistinė literatūra. Čia Bitaitis gavo atsa
kymą į daugelį jį dominančių klausimų. Bet 
jaunuolis į aktyvesnę veiklą neįsitraukė.

Besimokant 6-oje klasėje, tėvai vis daž
niau Ignui kalbėjo apie kunigų seminariją. 
Motina patarė palaikyti glaudesnius ryšius 
su gimnazijos kapelionu. Bet Ignas, neno
rėdamas dėl jo besiaukojančių tėvų įžeisti, 
vis tylėjo ir, savyje užsidaręs, pergyveno 
tėvų kalbas.

Per penkeris metus Ig. Bitaitis baigė še
šias gimnazijos klases. Atėjo lemiama va
landa, kada reikėjo tėvams pasakyti tiesą, 
kad jo dvasininkų luomas nevilioja. Tai iš
girdę Igno tėvai, labai supyko ir nutarė 
grįžti į tėviškę, matydami, kad iš sūnaus 
kunigas nebus.

1893 metų rudenį Nikodemas Bitaitis at
sisakė darbo fabrike ir su šeima grįžo į 
Lumbelius. Tamsūs kaimynai pašiepė Bi- 
taičius: “Matgi, ubagai užsigeidė sūnų pa
daryti ponu, še tau ir ponai!..” O dori kai
mo žmonės Igno Bitaičio grįžimu į kaimą 
džiaugėsi, nes jie suprato, kad išsilavinęs 
vaikinas visur reikalingas.

Aštuoniolikmetis jaunuolis, nepaisydamas 
šmeižtų, pasiliko kaime ir ėmėsi darbo. Jis 
slapta mokė lietuvių valstiečių vaikus skai
tyti ir rašyti, supažindino su aritmetika ir 
lietuvių tautos istorija. Kaimo žmonėms 
paskaitė laikraščius. Aiškino carizmo ve
damą pragaištingą politiką lietuvių ir kitų 
pavergtų tautų atžvilgiu. Rašė vailsiečiams 
laiškus, pareiškimus ir padėjo įvairiuose jų 
reikaluose.

Linkuvos valsčiaus žemaičių viršininkas 
(zemskij načalnik) sužinojęs, kad Lumbe- 
liuose yra jaunuolis, baigęs gimnazijos še
šias klases, pasiūlė jam raštininko vietą sa
vo įstaigoje. Ig. Bitaitis, manydamas, kad 
jis, dirbdamas šioje įstaigoje, galės patar
nauti liaudžiai, sutiko dirbti.

Čia jis bedirbdamas ne kartą išgelbėjo

knygnešius nuo areštų, juos įspėjo apie grę- 
siančias kratas, padėjo slaptųjų mokyklų 
lankytojams ir “daraktoriams” apsisaugo
ti nuo žandarų ir skundikų.

Vertingesnes knygas, patekusias į žanda
rų būstinę, jis stengėsi grąžinti knygne
šiams, arba pats jas atsargiai platino apy
linkės patikimų žmonių tarpe.

Kartą Bitaitis žandarų parvežtų knygų 
tarpe rado J. šliupo “Išganymas vargdie
nio” ir “Dievas, dangus .ir pragaras”. Šias 
knygas jis perskaitė su nepaprastu įdomu
mu ir davė jas skaityti raštingiems, sąmo
ningiems valstiečiams.

žinoma, tokia Bitaičio veikla nesiderino 
su darbu įstaigoje. Cariniai valdininkai 
pradėjo jį įtarti antivalstybine veikla, bet 
tam įrodymų neturėjo. Tai nujausdamas, 
Ig. Bitaitis atsisakė raštininko pareigų, aiš
kindamasis sveikatos pablogėjimu.

Metęs tarnybą, susirašo su knygnešiu Jur
giu Bieliniu. Jo patariamas dar aktyviau 
ir atsargiau platino draudžiamą literatūrą. 
1894 metais Bitaitis su Bieliniu pirmą kar
tą apsilankė Prūsuose, užmezgė ryšius, su 
“Varpo”, “Ūkininko” redakcijomis ir parsi
nešė lietuviškų laikraščių, elementorių ir 
kitos literatūros.

Ig. Bitaitis, mokėdamas vokiečių kalbą, 
vėliau dar keletą kartų vienas lankėsi Prū
suose ir iš ten parsinešė nemaža draudžia
mos literatūros.

Gyvendamas tėviškėje, Bitaitis nenutrau
kė ryšių ir su Ryga. Kartą jis, apsilankęs 
Rygoje, parsivežė Drangaičio apsakymą 
“Jei aušra išaušo, patekės ir saulė”, o taip 
pat ir socialdemokratinės literatūros.

Ig. Bitaitis susipažinęs su socialistinėmis 
idėjomis, dar daugiau ir sąmoningiau įsi
jungė į kovą už lietuvių liaudies teises, jos 
švietimą ir išsivadavimą iš tamsos.

Šalia draudžiamos literatūros platinimo, 
slapto vaikų mokymo, Ig. Bitaitis ėmėsi ir 
literatūrinio darbo. Dar mokydamasis 6-oje 
klasėje, atostogų metu, parašė prieš cariz
mą nukreiptą ilgoką eilėraštį “Lietuva dar 
nepražuvo”, kuris 1894 m. buvo išspausdin
tas “Varpo” Nr. 7.

Tg. Bitaitis. gyvendamas tėviškėje, para
šė nemažą pluoštą eilėraščių, kelias apysa
kas ir eilę literatūrinio pobūdžio straipsnių 
bei korespondencijų. Po straipsniais pasi
rašinėjo Bitinėlio, Kaltūnio ir kitomis sla- 
pyvardėmis. Dalis Ig. Bitaičio kūrinėlių 
buvo išspausdinta to meto periodinėje spau
doje, kaip antai: eilėraštis “Išleistuvės” — 
Amerikos lietuvių laikraštyje “Vienybė Lie
tuvninku” (1897 m.), straipsnis apie Jurgį 
Bielinį “Ūkininke” Nr. 8 (1898 m.). Tais 
pačiais metais Ig. Bitaitis savo lėšomis M. 
Jankaus spaustuvėje Bitėnuose, Kaltūnio 
slapyvarde. išleido eiliuotą apysaka “Lau
kinis kvietkelis”, vaizduojančią Lietuvos 
valstiečiu buitį.

Yra žinomi nespausdinti Bitaičio kūri
niai : “Viensėdis” — apysaka iš lietuviu gy
venimo XVTII-me amžiuje, drama — “Dėl 
pačios” ir eilė kitų rankraščių, patekusių į 
žandarų rankas.

Ignas Bitaitis buvo nuoširdus, švelnaus 
būdo, atviras, tiesus. Jis pažįstamiems pa
sipasakodavo savo mintis, ateities planus, 
stengėsi kuo galėdamas patarnauti darbo

(Nukelta į 4-tą psl.).

įžymusis Lietuvos dailininkas—grafikas 
Stasys Krasauskas

GALIOS DŽIAUGSMAS
Tarytum laivas erdvėmis kviečių ' 
Kombainas supasi virš aukso marių... 
Pasijunti vidur laukų plačių
It šimtas vyrų stamantrių pečių,

Kurs pradalgį — trisieksnį barą — 
Be prakaito lengviausiai varo.

Tas milžinas gal tūkstančio jėgų 
Nuolankiai klauso tavo mosto menko, 
Ir tau nuo pjedestalo žvelgt smagu, 
Mašiną žlengančią valdyt džiugu,

Regėt kaip svarios varpos galvas 
lenkia

Prieš didžiagalę tavo ranką...

BLEZDINGA
Blezdinga pagegnėje gūžtą susuko, 
Čiauškėjo, čiulbėjo, iškišusi snapą; 
Vos vanagas piktas namų * link pasuko, 
Staiga ji lyg sargu sodybos patapo,— 

iEmė šaukti ir klykt: 
‘ ‘ V y ti-vy t! V y ti-vy t! ’ ’

Plėšikas į šalį tuoj spruko, 
Be grobio, sugėdintas rūko.

Mitruolę blezdingą namiškiai globoja, 
Ją gerbia ir myli, ir saugo jos gūžtą; 
Jinai pro pat vanagą šaudo, lakioja, 
Plėšrių jo nagų anaiptol nepabūgsta, 

Jai smagu šaukt ir klykt: 
“Vyti-vyt! Vyti-vyt!”

Piratas pykčiu suliepsnoja, 
Bejėgis tuščiom nulapsnoja.

J. Subata

Laiškas iš Lietuvos
Brooklynietis Jurgis Va- 

resorias gavo laišką savo 
brolėno traktorininko Jono 
Žeiningo iš šiliškių kai
mo, Pakruojo rajono. Spaus
diname kai kurias įdomes
nes vietas.—Redakcija.

Aš nuo lapkričio pirmos 
paėmiau atostogas, tai bū
siu visą mėnesį laisvas. 
Tuojau paplovėme vieną 
kiaulę, jau buvo didelė. 
Svėrė apie 200 kilogramų, 
o kitą tokią pat dar au
giname. ..

Bulvių, pas mus užaugo 
nemažai, apie 2 tonus, bet 
šiais met ais, kai vasara bu
vo lietinga, tai jos truputį 
pūna, bet; visvien dar už
teks. Burokų tai truputį 
mažiau Ikaip pernai, nes 
buvo truputį prastesni. Ka
dangi iš pavasario buvo 

■ daug lietaus, tai nebe taip 
dirbome t:| patį darbą, kaip 
anksčiau.

Kai užsibaigė laukų dar
bai, tai paėmėm atostogas. 
Mums, traktorin inkams, 
duoda 24 darbo dienas, tai 
su šventėmis išeina visas 
mėnuo ir už atostogas už
moka pilnut atlyginimą. Aš 
uždirbdavau 150-180 rub
lių i mėnesi, tai tiek ir už
mokės. D».abar reikės ap
lankyti brolius ir šiaip pa
važinėti po* įdomesnes vie
tas.

Orai pas mus jau atšalo, 
sniego dar nėra. Bendrai 
ruduo buvo geras. Vasari
nių kviečių ir rugių pas 
mus nesėja, nes jie prastai 
auga. Linų tai sėja daug 
ir gerai valstybė už juos 
moka. Linus pas mus rau
na kombainas — iš karto 
nurauna, suriša į sauias, 
nukarsią galveles, į maišus 
supila ir saujas — no 10 
saujų krūvelėmis—sukrau
na. I

Prie karvių pas mus nėra 
daug darbininku — 24 kar
ves prižiūri vienas žmogus, 
o kiaulių tai 800 prižiūri 
vienas žmogus.

Pakruojus labai daug 
statosi ir daug dar pasta
tys per šį penkmetį.

Aš “Laisvės” gaunu vi
sus numerius, tik nežinau, 
kodėl nevienodai, kai kada 
pasitaiko po 2-3 numerius 
sykiu. Tai įdomus laikraš
tis. daug visko aprašo.

Tai matote, dėdute, ko
kios naujienos pas mus.

Kas naujesnio pas tamstą, 
dėdute? Ar moka pas jus 
pensijas, kokios sąlygos dėl 
pensijų gavimo ir ar daug 
duoda pensijos?

Pas mus tai tokios są
lygos: Vyrui reikia turėti 
60 metų, o moteriai •— 55 
metus, ir reikia turėti dar
bo staža (būti išdirbusiam) 
vyrui—20 metų, moteriai — 
18 metų, o daugiavaikėms 
— 15 metų. Tai duoda tą 
pati atlyginimą iki amžiaus 
pabaigos, koki uždirbdavai. 
O jeigu neturi tiek išdirbęs, 
tai numuša tam tikrą pro
centą. Įdomu, kaip mo
ka pas tamstas pensijas? 
Kaip esate, ir ką veikiate, 
kai nėra darbo?..

Sūnus Jonas

IR KALAKUTAS 
PABRANGO

Apskaičiuota, kad nami
nių paukščių karalius ka
lakutas irgi pasišiaušė. 
Kad nereikėtų jam bile kie
no stalui šventėmis tar
nauti, jo vertė (ne vertė, 
tik kaina) pakilusi po 14 c. 
svarui, kaip apskaičiuoja 
kainų ekspertai.

MIAMI. FLA.
Koncertui /praėjus

Miamiečiai V apylinkės 
lietuviai, sulaukęMapkričio 
16 dienos, nors tai buvo 
trečiadienis, suvažiavo į So
cialinio Klubo patalpas iš
girsti pagarsėjusias daini
ninkės iš Worcester, Mass., 
Ireną Janulienę ir Eleną 
Janulytę-Smith. Prie to vi
si žingeidavo išgirsti vieti
nį Aido chorą su jo solis
tais direkcijoje naujo mo
kytojo Bruno Nekrošiaus.

Svečių prisirinko tiek, 
kiek klubo patalpos galėjo 
talpinti. Tai buvo pirmas 
šio sezono žymus parengi
mas mūsų pastogėje.

Svečių buvo atvykusių ir 
iš toliau nuo Miamio gyve
nančiu.

Šalia sveikuojančių svečių 
teko susidurti ir su ne visai 
sveikuojančiais. Mūsų cho
ristė A. Paukštienė per pa
staruosius tris mėnesius iš
buvusi lovos prieglobstyje, 
nors ir su vargu, bet pasi
ramstydama lazduke atvy
ko koncerte išblaškyti ligų 
slogučius. N. Benekaitienė, 
muzikos entuziastė, po ne
seniai turėtos operacijos ir 
jau virš metai laiko stangi
nanti savo negaluojantį Jo
nelį, paliko ji vargšą namie, 
o pati atvažiavo j koncer
tą paskęsti muzikos svajo
se ir nors trumpam pamirš
ti savuosius vargus.

O buvo ir tokiu, kurie no
rėjo atvažiuoti, bet neįsten
gė. Tarp dalyvavusių gal 
buvo ir tokių, kurie nega
lavo, bet asmeniškai su jais 
nesusidūrus sunku džiaugs
mus bei ašaras patirti.

Mūsų viešnios dainininkės 
atsirekomen d a v o miamie- 
č i a m s patenkinančiai n e 
tik savo išvaizda, draugiš
kumu, bet svarbiausia,—sa
vo dainavimu. Publika jas 
pamilo, šiltai priėmė ir ne
norėjo su jomis skirtis.

ST. PETERSBURG. FLA.
Streikas pensininkų mieste

Čia sustreikavo taip va
dinami atmatų rinkėjai — 
garbage collectors. Kada 
jūs skaitysite šią žinią laik
raštyje, tai gal streikas 
bus jau užsibaigęs, arba jis 
eis su dideliais pasikeiti
mais. Jau pradėjo streiką 
laužyti—skebai užėmė strei
kuojančių darbininkų vie
tas. Niūri padėtis mieste.

Iš pradžių apie šį streiką 
nebuvo pranešimų, niekas 
apie ji daug negirdėjo ir 
nekalbėjo. Tai kas čia to
kio, kad 280 miesto darbi
ninkų — išmatų rinkėjų — 
išėjo į streiką. Kadangi šio 
miesto gyventojai yra dau
gumoje pensininkai ir nieko 
nedirba, tai jiems nei šis, 
nei tas. Tačiau žinios apie 
streiką garsiai suskambėjo, 
kada laikraščiuose pasirodė 
žinios, jog “miesto tėtušiai” 
traukia skebus ir ginkluoja 
miestą, rodosi, išsigelbėji
mui nuo apgulimo.

Nežinoma tikrai, ar šie 
darbininkai turi uniją, nes 
tik 280 iš viso jų. yra, tai 
i jų organizavimą nekreipė 
dėmesio nei viena kuri ša
lies plotu veikianti unija. 
Kiek šie darbininkai už
dirbdavo į valandą, ar die
ną, manau, niekam nėra ži
noma, tik jiems patiems. Jie 
dirba 6 dienas savaitėje, o 
kadangi jie visi yra 100% 
negrai, tai apie žmoniškas 
darbo sąlygas nėra kalbos.

Bet, va, vieną dieną šie 
užmiršti darbininkai susi- -

Aido choras su nauju 
moky toju B. Nekrošium, 
pasirodė, yra gana žymiai 
pažengęs pirmyn.

Choro solistės: Mikitienė 
ir Gabrėnienė, Nekrošiaus 
įtakos paveiktos, jau irgi 
n e k u r i u o s savo dainų 
šiurkštumėlius yra sušvel
ninę.

Nuolatinis mūsų žiema- 
votojas svečias S. Vaineikis 
savo skardžiu balsu atliko 
M. Petrausko šedevrą “Kal
vį” ir dar kitą dainelę.

Mokytojas B. Nekrošas 
ne tik vadovavo chorui, 
akompanavo solistams, bet 
ir pats labai vykusiai su
dainavo porą sudėtingų kū
rinių ir porą piano solo. 
Tad, va, koncertinė progra
ma praėjo švelniai ir žavin
gai.

Užbaigai turiu pastebėti, 
kad šiam koncertui ne tik 
gražiosios solistės, bet ir vi
sos choristės buvo extra 
gražiai apsire n g.u s i o s ir 
skoningai pasipuošę įvairia
spalviais orchidu korsažais; 
iš publikos veizint, jauki 
scena susidarė — vaizdas 
žavingos panoramos, sutei
kiančios jausma, kad esi ra
miame rojaus kampelyje.

Net mūsų nebe jaunuolė 
Anna Martin, dainuodama 
aiškesnėje šviesos srovėje, 
tikrai atrodė kaip klasiškas 
dangaus cherubinas.

O jau M. Gabrėnienė, sa
vo baltos suknelės su spar
neliais supama, rodėsi, kad, 
va, pakils kaip aniuolėlis į 
dausas ant srovės dainos 
aidu ir dings kur ten toli, 
aukštai už debesų.

Visos solistės buvo už jų 
pastangas apdovanotos gy
vų gėlių puokštėmis, o mū
sų vyrai, kaip ir visada, 
aplodismentus tegavo ir 
jais turėjo ganėdintis.

S. Zavis

tarė ir paskelbė streiką, rei
kalaudami geresnių darbo 
sąlygų ir algų pakėlimo. 
Sakoma, pradžioje su jų 
reikalavimais ir atstovybe 
nebuvo skaitomasi, bet vė
liau pasiūlė mokėti už dvi 
savaites darbo $170, nema
žinant dienų. Iš tos sumos 
dar išskaitoma apdrauda, 
pajamų taksai, o ne kartą 
dar atskaitoma, jei kuris 
turi ką nors ant išmokes- 
čio. ir tt., tai kada viskas 
atsiskaito iš mokesčio, tai 
bematant dvisavaitinis mo
kestis sunyksta pirmiau, 
negu jis pasiekia, darbinin
ko rankas.

Komercinėje spa ūdoje 
matosi pranešimai, kad 
tarp streikierių ir miesto 
tėtušių eina pasitarimai, bet 
tuo pačiu taiku skebai par
traukti iš kitur atlieka dar
bą. Taipgi matosi, kad 
streikierių pasitari m u o s e 
ima dalyvumą net 4 kuni
gai.

Vietinė spauda, nors 
labai minkštai, bet išeina su 
kritika ir papeikia miesto 
atsakingus autoritetus, kad, 
girdi, “toli nueita,” nes tai 
gali pakenkti miestui, nes 
jau pradeda atvažiuoti žie- 
mavotojai. “St. Petersburg 
Times” sako, kad “daugelis 
nenorės nieko bendro turėti 
su miestu, kuris nesaugus.

Didelė dalis pensininkų, 
kurie čia apsigyvena arba 
atvažiuoja praleisti žiemas, 
yra buvę unijistai, ir jie la
bai įvertina darbo unijas,

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 12 d. LLD 10 

kuopa taikė mėnesinį susi
rinkimą. Narių dalyvavo 
vidutiniškai ir jie pravedė 
keletą svarbių nutarimų. 
Nutarė paremti LDS vajų 
ir maršrutą. Gruodžio 11 
d., sekmadienio popietę, A. 
Merkio salėje, 6024 Wayne 
Ave. kalbės kalifornietis 
Taraška ir rodys ekrane fil
mus. Taraškos tikslas — 
gauti Darbininkų Susivieni
jimui naujų narių ir atgai
vinti neveiklias kuopas.

Plačiai buvo kalbėta apie 
.LLD leidžiamą literatūrą, 
10-a kuopa pageidauja, kad 
centro knygų leidimo komi
sija kreiptų daugiau dėme
sio išleidimui daugiau kny
gų anglų kalba. Taipgi 10 
kuopa pataria įvesti angliš
ką skyrių žurnale “Švieso
je” (nors kelis puslapius).

Buvo daug diskusuota 
apie kai kuriuos centro val
dybos pareigūnus, kurie 
būk tai neatlieka savo par
eigų ir peržengia organi
zacijos konstitucijos ribas. 
Dešimta kuopa, pataria iš
lyginti visus nesklandumus, 
kuopos susirinkimuose.

Išrinko prityrusias mote
ris skanaus maisto gami
nimui artimam pobūviui— 
lapkričio 27 d. 6024 Wayne 
Ave. Salė atokiai nuo gat
vės. Paklysti negalima, nes 
šalia randasi didelė protes
tantų bažnyčia. Busas No. 
53 priveš arti.

Lapkričio 11 d. staigiai 
mirė kuhigas A. Čepukaitis. 
Vos tik atlaikė mišias ir 
įėjo į kleboniją, parpuolė 
ant grindų ir mirė. Lavo
nas buvo pašarvotas jo kle
bonijoje. Laidotuvės ivyko 
lapkričio 16 d. Šv. Kryžiaus 
kapinėse — jo paties pasta 
tytame Mauzoliejume. Lai
dotuvėse dalyvavo gal arti 
šimto kunigų, būrys davat
kų.. Vvskunas Brizgys, Hit
lerio bičiulis, buvo vyriau
sias laidotuvių apeigų ko- 
mandierius.

Kažin ar kur kitur yra 
veiklesnių moterų už taiką, 
kaip Philadelnhijoje? Kar
tą užeinu į Womepfelhuke 
for Peace ir randi/pusę tu
zino pusamžių moterų. Jos 
visos dirba pasišventusiai: 
vienos mimeog r a f u o j a - 
spausdina prieškarinius la
pelius, kitos deda į vokus, 
adresuoja ir išsiun t i n ė j a 
plačiajai visuomenei. Vie
na veikėja, priėjusi prie 
manęs, sako: Mietas drau
ge, tai mat prie ko prive
dė mūsų šalies militaris- 
tai!. . “Laisvės” Reporteris

neapkenčia skebų ir ne kar
tą yra su jais “matęsi” ko
vose. Tas pats laikraštis 
lapkričio 18 d. š.m. duoda 
aprašymą apie einamą 
streiką ir rašo apie skebus 
ir kaip miesto atsakingi au
toritetai parsigabeno gink
lus, kovoti su einamu strei
ku. Telpa sarašas ginklų.

Į St. Petersburgą yra par
traukta didelis užsakymas 
ginklų iš Federal Labora- 
torv, Inc., Saltsburg, Pa.

Kas bus toliau, sunku at
spėti, bet pagal toki pasi
ruošima galima tikėtis dau
giau blogo negu gero.

Iki šiol reakcija čia buvo 
aprimus, pensininkų mies
tas buvo tykus; streikai 
čia buvo nežinomi. Bet jei 
šis streikas bus laužomas 
ginklo jėga, tai gali būti 
visko.

Seksim ir siųsim šiltas - 
greitas žinias “Laisvei.0

Dainavos sūnus “
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A. Petriką

Atostogos Tarybų Lietuvoje
(Tęsinys)

Šiuo metu—sakė švietimo 
ministras — pradėta įgy
vendinti visuotiną vidurinį 
11-kos metų mokymą. Mums 
iškyla svarbus uždavinys, 
kad iki 1967 m._ visi pa
augliai išeitų v i d u r i n į 
mokslą bendrojo lavinimo 
mokyklose arba techniku
muose.”

Manoma, jog šiai refor
mai pasipriešins dalis tėvų 
ar vaikų, nes kai kurie no
ri anksti išeiti iš mokyklos 
ir būti savistovūs, uždar
biauti. Tačiau manoma, jog 
šis planas jau pirmaisiais 
metais palies bent 63% mo
kinių. Apie aukštųjų mo
kyklų augimą'T. Lietuvoje 
gerb. ministras pasakė:

“Dvi aukštosios mokyklos 
—Kauno Politechnikos ins
titutas ir Vilniaus univer
sitetas — auga ypač spar
čiai. Nuo 1959 m. iki šiol 
Kauno Politechnikos insti
tutas išaugo 3 su puse kar
to ir dabar turi daugiau 
kaip 16,000 studentų. Vil
niaus Valstybinis universi
tetas tuo pačiu laikotarpiu 
išaugo du kartus, jame jau 
daugiau kaip 11,000 studen
tų... Be to, buvo sukur
tos dvi stambios aukštosios 
mokyklos Vilniuje — Vals
tybinė konservą t o r i j a ir 
Valstybinis dailės institu
tas.”

T. Lietuva yra aukštojo 
mokslo pirmūnas, ji pralen
kia kitas senesnes šalis:

“Dabar T. Lietuva iš tie
sų tapo aukštojo mokslo 
kraštas, toli pralenkęs 
prie šakines kapitalistines 
šalis. Lietuvoje praei
tais mokslo metais mokėsi 
dvylika kartų daugiau stu
dentų, negu buržuaziniais 
laikais. Proporcingai gy
ventojų skaičiui, mes dabar 
turime studentu 2.5 karto 
daugiau negu Austrija, 3 
kartus pralenkiame Pran
cūziją, 3.5 karto Vakarų 
Vokietiją, beveik 4 kartus 
Italiją, 6 kartus Norvegiją

‘ ir t. t.”
Lygiai tokia padėtis 

ir bibliotekų srityje:
“Tarybiniais metais

šųjų bibliotekų skaičius iš
augo daugiau kaip dešimtį 
kartų. Vietoje 130 biblio
tekų, kurios buvo buržua
ziniais laikais, 1966 m. pra
džioje vien Kultūros mi
nisterijos sistemoje turime 
1797 masines bibliotekas ir 
daugiau kaip dvigubai tiek 
įvairių profsąjunginių, ži
nybinių ir mokyklų biblio
tekų.”

Tokiais aukštais kultūri
niais pasiekimais tikrai ga
lima pasidžiaugti!

Dėl to, kad kai kuriose 
Lietuvos vietovėse yra dalis 
kitataučių, tai daugiausia 
kalti “dipukai,” kurie pa
sitraukė į vakarus, ir naci
onalistiniai banditai, išžudę 
tūkstančius lietuvių. Su
mažėjus lietuvių skaičiui, 
pasidarė tuštuma, į kurią 
atėjo žmonės iš kitur, dau
giausia iš šiaurės ir rytų. 
Išvežtųjų į Sibirą, asmeny
bės kulto laikotarpiu, skai
čius buvo palyginti nedide
lis ir dauguma jų jau grį
žo. Teko sutikti keletą 
mišrių šeimų, ypatingai Vil
niuje, kurių kita t a u č i a i 
partneriai yra sulietuvėję: 
jie kalba gerai lietuviškai, 
taip, kad jų nuo lietuvių 
nebeatskirsi. Nedidelis 
skaičius mišrių šeimų lietu-

yra

vie-

vybei pavojaus nesudaro.
D-ras V. Gurevičius pa

vedžiojo mane po Vilniaus 
miesto ligoninę ir dantų 
gydymo bei taisymo klini
ką. Beveik pusė medicinos 
gydytojų yra moterys, o 
dantų gydytojos tai kone 
visos moterys. Pasirodo, 
kad jos yra ne tik geros vi
rėjos, bet ir g y d y t o j o s. 
Garbė gabioms, talentin
goms Lietuvos moterims! 
Jas rasi' minis t e r i j o s e , 
mokslo bei technikos įstai
gose, profesūrose, pramo
nės vadovybėje ir kt. Jas 
matysi šluojant bei plati j ant 
gatves ar tiesiant kelius, 
statant namus bei kraujant 
smėlį į sunkvežimius. Jos 
nebijo jokio darbo. Joms 
lygios teisės ir lygios par
eigos! Darbas žmogų ne
žemina, jis jį išaukština.

Sveikatos apsaugos minist
ro pavaduotojas J. Zaikaus
kas man pasakė, jog šiuo 
metu Lietuvoje, kaip ir vi
same pasaulyje, daugiausia 
žmonių miršta nuo širdies 
ir kraujotakos ligų. Antra 
didžiausia mirtingumo liga 
yra vėžys. Džiova sergan
čių Lietuvoje nedaug ir 
manoma neužilgo ją visai 
likviduoti. Sifilitikų nėra. 
Gonorėja irgi labai mažai 
kas serga, nes užsikrėtusius 
Veneros (lyties) ligomis — 
vyriausybė verčia be jokio 
išsikalbėjimo tuoj gydytis 
ir pasakyti, kas juos užkrė
tė. Nesutinkančius pasa
kyti jų užsikrėtimo šalti
nį—baudžia kalėjimu. Nar
komanų ir narkotikais pre
kiaujančių — suvis nėra. 
Tai džiuginanti žinia!

Atsirado “brolis”
Kartą grįžau iš kur tai 

į “Neringos” viešbutį ir ad
ministratorė pasakė, jog 
buvo atėjęs mano “brolis,” 
būk jis manęs ieško. Nu
stebau, nes jokio gyvo bro
lio neturiu! Jaunesnysis 
brolis dar mažas būdamas 
mirė, o į reinkarnaciją (iš 
mirusiųjų pri s i k ė 1 i m ą ) 
netikiu. Bet ji neatlaidžiai 
teigė, jog tikrai tokis as
muo buvęs ir žadėjęs vė
liau užeiti. Pasakiau, jog 
būtų labai įdomu pamaty
ti tą mano “brolį,” jeigu iš 
tikrųjų toks žmogus yra. 
Nejaugi, pamaniau, mano 
velionis tėvas jį būtų taip 
gudriai nuo manęs paslė
pęs! O jis, kiek žinau, don
žuaniškų polinkių neturėjo.

Tuoj vėl kokiu tai rei
kalu turėjau išeiti ir grį
žęs vestibiulyje tikrai ra
dau belaukiantį tariamąjį 
“brolį” ir dar porą jo drau
gų ar giminių. Administ
ratorė mane pristatė sve
čiams ir kaip bematant prie 
manęs priėjo vidurinio am
žiaus žmogus, mano ūgio, 
dužokas, pasisakė, esąs ma
no brolis ir griebęs mane 
į glėbį pradėjo bučiuoti. Aš 
bandžiau iš jo glėbio ištrūk
ti, jam aiškinau, jog vy
rams bučiuotis iš viso ne
koks malonumas, o dar ne
aišku, kokia čia ta mūsų 
giminystė. Pamaniau, gal 
jis bus koks nežinomas ant
rosios ar trečiosios kartos 
pusbrolis ir nori kokiu nors 
būdu “amerikoną” išnau
doti.

Atsikvošėjęs, paklausiau 
jo pavardės. Pasisakė esąs 
Baltrušaitis (vardą pamir
šau). Bet aš sakau, jokio 
Baltrušaičio giminės netu
riu. O jis man kuo griež
čiausiai teigia, jog aš esu

Antanas Baltrušaitis, prieš 
daug metų iš Lietuvos iš
vykęs į Ameriką, pasivadi
nęs Petriką ir “dingęs,” 
niekam apie save niekad ne
rašąs ir pan. Aš gi žmogui 
aiškinau, jog mano tėvas bu
vo Petriką, ta pačia pavar
de vadinosi tėvukas ir aš 
pats niekad savo pavardės 
nekeičiau. Jis netiki ir sa
ko, tikrai mane pažinęs iš 
fotoatvaizdo, tilpusio Vil
niaus dienraštyje “Tiesa” ir 
jog aš be reikalo bandau 
išsisukinėti.

Ir dabar nesuprantu, kaip 
tą dilemą išaiškinti? Žmo
gus neatrodė koks nors afe
ristas ar šantažistas, atvy
kęs iš provincijos (vietą pa
miršau), atrodė kaimietiš
kai, ranka kieta, matoma, 
sunkaus darbo žmogus, ir 
mane vadina “broliu”! Aiš
ku, kad jis, be blogos in
tencijos, suklydo ar buvo 
kitų suklaidintas.

Po išsiaiškinimo atsisvei
kinome ir išsiskyrėme. Ta
čiau ar aš jį įtikinau, jog 
nesu jo brolis, nežinau. Man 
atrodė, jog tuo metu jis 
abejojo, manė, kad nenoriu 
prisipažinti.

Kitą prietikį tame pačia
me viešbutyje turėjau su 
pinigų spekuliantu. Vieną 
rytą , į mano kambarį įsi- 
briovė jaunas vyras, apsi
vilkęs juodu lietpalčiu, po 
pažaste pasikišęs portfelį. 
Atsirekomendavo kaip stu
dentas, kuriam būtinai rei
kią $40. Už kiekvienus $10 
jis siūlė po 30 rublių. Pa
sakiau, jog jo transakcija 
manęs nedomina ir papra
šiau išeiti. Tačiau neleng
va buvo juo nusikratyti: 
turėjau jėga jį iš kambario 
išstumti. Aišku, jog tai bu
vo paprastas valiutos spe
kuliantas. Girdėjau, kad ir 
“Vilniaus” viešbutyje tasai 
tipas sukinėjosi ir ieškojo 
lengvatikių. Lietuvos vy
riausybė turėtų kreipti dau
giau dėmesio į tokių aferis
tų machinacijas.

Atsisveikinu su Lietuva
“Sudie, Lietuva, 
man linksma buvo 
gyvent tavo šalelėj”...

Liepos 17 d. Palangos 
restorane, Vilniuje, buvo 
mano išleistuvės, į kurias 
atėjo nemažas būrys gerų 
draugų. Tuo metu Mask
voje vyko svarbi konferen
cija, kurioje dalyvavo dau
gelis pirmaeilių T. Lietuvos 
veikėjų, dėlto ir išleistuvė
se jie dalyvauti negalėjo; 
kiti atostogavo. Atsisvei
kinta gražiai, draugiškai, 
nuoširdžiai.

Anksti sekamą rytą, bū
relio draugų palydėtas, iš
vykau į aerodromą ir iš
skridau iš Vilniaus—ir iš 
Lietuvos. G r a u d u buvo 
skirtis! Už poros valandų 
jau buvau T. Sąjungos sos
tinėje — Maskvoje. Ryšių 
su užsienio lietuviais Drau
gija. man palydove paskyrė 
gabią savo tarnautoją Mo
niką Ravinskienę.

Dėl to, kad Vilniuje ne
buvo pilnai sutvarkyti tam 
tikri kelionės reikalai, pa
siekęs Maskvą turėjau kiek 
nesmagumo. Pareigingajai 
draugei M. Ravinski e n e i 
teko bėgioti iš vienos įstai
gos j kitą, kol viską ištai
sė. Kad ji gerai žinojo į 
kokias įstaigas reikia kreip
tis ir kur tos įstaigos yra— 
viskas išėjo kogeriausia.

Už tai kreditas tenka kom
petentinga j ai palydovei; be 
jos man būtų buvę sunku.

Maskvoje sutikau anks
čiau atvykusius draugus L. 
Kapočių ir V. Burkauską. 
Jie buvo užimti savo rei
kalais. Ten juos ir palikau. 
Maskvoje teko išbūti tik 
pusantros paros, tad ne kas- 
žin kiek tesuspejau jos pa
matyti. Tačiau, palydovės 
rūpestingumo dėka, svar
biausias įstaigas suspėjau 
aplankyti ir pavažinėti jos 
puošniuoju “Metro” (sub
way).

Būti Maskvoje ir nepa
matyti Kremliaus, tai būtų 
didelis apsileidimas, jei ir 
ne nusidėjimas. Maskva 
turi daug istorinių vietų, 
kurios turistų domina. 
Aukščiausias pastatas yra 
jos universitetas, kuriame 
mokosi įvairių pasaulio tau
tų bei rasių apie 32,000 
studentų. Jos hermitažas ir 
kiti muziejai bei bibliote
kos — verti dėmesio. Prie 
Kremliaus Spas ko (Išgany
tojo) vartų stovi šv. Bazi- 
liaus (ar Vasiliaus) kated
ra, kurią 1552 m. pastatydi
no Rusijos caras Ivanas 
Baisusis atminimui nugalė
jimo Kazanės totorių. Tai 
stebėtinas rusų architektū
ros pavyzdys. Šiuo metu 
katedra tarnauja kaip na
cionalinis muziejus. 1812 
m., kai Napoleonas buvo 
trumpam paėmęs Mask
vą, jis minėtąją kated
rą buvo pavertęs raitinin
kų arklide ir ruošėsi ją nu
griauti, žinoma, iš pavydo.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

IŠ LIETUVOS
Televizijos dramaturgijos 

klausimais
Keturias dienas vyko Vil

niuje Visasąjunginis pasi
tarimas kino ir televizijos 
dramaturgipos klausimais. 
Apie 40 kūrybinių darbuo
tojų iš Maskvos ir sąjungi
nių respublikų dalijosi min
timis apie teledramaturgi- 
jos problemas.

“Aido” choro gastrolės
Su dideliu pasisekimu 

Vengrijos Liaudies Respu
blikoje koncertavo Vilniaus 
maisto pramonės darbuoto
jų pavyzdinis vyrų choras 
“Aidas”. Per dvi savaites 
choras, vadovaujamas Juo
zo Vanago, surengė penkis 
koncertus. Spalio švenčių 
metu “Aidas” koncertuos 
Maskvoje.

Dar trys operetės
Kauno Muzikaliniame te

atre rampos šviesą išvydo 
S. Kramerio trijų veiksmų 
operetė apie paprasto Itali
jos jaunimo gyvenimą — 
“Sekmadienis Romoje”.

Muzikinis teatras netru
kus pradžiugins savo žiū
rovus dar dviem naujais 
spektakliais: Zupės “Dona 
Džuanita” ir originalia 
kompozitoriaus Gorbulskio 
operetė apie mūsų jaunimą.

Saviveiklinis simfoninis 
orkestras

Šiaulių miesto saviveikli

nis simfoninis orkestras, 
kurioi programoje — beveik 
šimtas simfoninių kūrinių, 
neseniai surengė savo šeše- 
rių metų kūrybinio darbo 
atskaitą, skirtą Didžiojo 
Spalio 50-mečiui.

Simfoninės muzikos mė
gėjai dėkingi orkestrui už 
beveik šimtą populiarios 
simfoninės muzikos vaka
rų. 50 muzikantų būrys, 
kurio daugumą suzdaro 
muikos technikumo ir vai
kų muzikos mokyklos dės
tytojai bei moksleiviai, kon
certavo Akmenėje, Palan
goje, Kretingoje ir kituose 
respublikos miestuose.

Laiškutis iš Lietuvos
Zosė Simanavičiųtė-Niči- 

purkuvienė yra mano sesuo 
ir gyvena Kaune. Visą savo 
amžių dirbo kaip slaugė— 
“nursė”. Dirbo nuo pat pir
mojo pasaulinio karo iki 
šiemet išėjo ant valdiškos 
pensijos. Paskutinė jos tar
nyba buvo d-ro Domaševi
čiaus Sanatorijoje Kaune.

Savo laiške spalio 19 d. 
Zosė rašo:—

“Aš esu labai dėkinga už 
‘Laisvę’. Skaitau nuo pra
džios iki galo su malonumu, 
o mano akimis kaip tik te
ikis šriftas tinka. Pasitaiko 
straipsnių ir tavo, bet pas
kutiniuose egzemplioriuose 
tavo straipsnių nerandu...”

B. Simonavičius 
Providence, R. I.

IŠ Chicagos gautas 
įdomus biuletinis

A i

Kovai prieš nacizmą* 
Amerikoje Komiteto lietu
viai atstovai parnešė mums 
Komiteto centre Chicagoje i. 
išleistą biuletinį “Combat.” 
Jame išspausdintas labai 
įdomus rabino S. Burr 
Yampol raportas iš vizito 
Tarybų Sąjungos respubli
kose, tarp tų ir Lietuvoje. € 

Biuletinis labai informuo
jantis pačiam pasiskaityti 
ir svarbus turėti po ranka 
tiems, kurie su žydais daž-1 
niau susitinka, nes tai svar
bių, greit atrandamų faktų 
šaltinis.

Fitchburg, Mass.
Lapkričio 16 d. susitarė

me su žmona aplankyti mū
sų gerą ir malonų draugą 
Joną Samulėną, kuris gyve
na 955 Westminster Hill 
Road.

Joną Samulėną paraly
žius kamuoja 4 metus. Jis 
buvo pagerėjęs ir galėjo pa
vaikščioti, bet ir vėl gavo 
antrą šoką. Dabar supara
lyžiuotas visas, guli lovoje, 
tik rankas gali šiek tiek pa
judinti.

Pamatęs mus, draugas 
pradėjo verkti. Jau šeši mė
nesiai kaip parvežtas iš li
goninės, randasi namie. Di
delė garbė jo žmonai Onu- * 
tei ir jos sesutei Ievutei. 
Jos abi taip stropiai ir gra
žiai jį prižiūri.

Į pagalbą ateina slaugė 
(nursė) joms lovą pakloti, į 
nes jis pats negali pasiju
dinti.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
žmonėms. Už tai Bitaitį apylinkės dori 
žmonės gerbė ir mylėjo. Bet tamsuoliai ir 
įvairaus plauko carizmo tarnai stengėsi jį 
persekioti ir kaip įmanydami šmeižti. Kal
tino vaikiną, kad jis griaunąs tikėjimą ir 
jaunimą vedąs iš kelio. Jį pravardžiavo 
“Šliuptarniu”, “Bedieviu”, “Velnio agentu”. 
Dėl ilgų plaukų nešiojimo Bitaitį vadino 
“Kaltūniumi”.

Apie Lumbelių bedievį sužinojo ir klebo
nas Antanas Bortkevičius. Jis per davat
kas Bitaitį kvietė pas save pasikalbėti dėl 
“nepadorios” veiklos. Jo nesulaukęs, pats 
atbildėjo į Lumbelius išbarti Igno už bedie
višką vaiklą. Bet Ig. Bitaitis, gerai išstu
dijavęs religijos klausimus, būdamas iškal
bus ir greitos orientacijos sugebėjo ir prieš 
kleboną apginti savo įsitikinimų teisingu
mą. A. Bortkevičius su Bitaičiu rado ben
drą kalbą ir išsiskyrė geruoju, nes ir jis 
platino draudžiamą lietuvišką spaudą.

Nepaisant to, po Bortkevičiaus apsilanky
mo, Bitaitis buvo atsargesnis, nes ne kartą 
klebonas pamokslų metu keikė bedievius ir 
skatino tikinčiuosius juos įduoti caro val
džiai, pabrėždamas: “Kas neklauso dievo 
žodžio, tas neklauso ir valdžios, kas slepia 
bedievius, tas papildo mirtiną nuodėmę”.

Tokių pamokslų prisiklausęs dievobaimin
gas kaimynas Jonas Pliura, bijodamas po 
mirties'patekti į pragara, Bitaitį įskundė 
Pasvalio pristovui (policijos viršininkui).

Kopose

O to šiam ir tereikėjo. 1898 m. lapkričio 
mėnesį pristovas su žandarais atskubėjo į 
Bitaičiu sodybą padaryti kratos ir suimti 
nusikaltėlį.

Tuo metu Igno Bitaičio nebuvo namuose, 
žandarai, padarę nuodugnią kratą, surado 
keletą lietuviškų knygų; jų tarpe — 1891 
metais Tilžėje išleistas Kristijono Donelai
čio “Pavasario linksmybės”, žandarai, at
plėšę stalą, stalčiuje su dvigubu dugnu su
rado pluoštą rankraščių, kuriuose buvo ne
palankiai atsiliepiama apie caro valdžią. 
Jie, nesulaukę grįžtančio Bitaičio, paėmė 
visas jo bibliotekos knygas ir rankraščius. 
Prigrasino jo motiną, kad ji užtikrintų sū
naus atvykimą į policiją ir išsidangino.

Ig. Bitaitis grįžęs namo, ilgai svarstė ką 
daryti? Pagaliau ryžosi jiems pasirodyti, 
galvodamas kaip nors išsisukti iš jų rankų, 
žandarų viršininkas Bitaitį sutiko labai ma
loniai, tikėdamasis iš jo gauti nemažą kyšį, 
paleisti ir sekti jo tolimesnę veiklą. Tris 
paras Pasvalyje Bitaitis buvo laikomas be 
tardymo. Reikia manyti, kad iš jo buvo 
laukiama kyšio. Tik ketvirtą dieną buvo 
surašytas protokolas ir jis išvežtas į Pane
vėžio kalėjimą.

Tris mėnesius žandarai rinko žinias apie 
Igno Bitaičio veiklą, ieškojo jo bendrininkų. 
Buvo apsilankę Joniškėlyje ir pas Gabrelę 
Petkevičaitę-Bitę, įtardami, kad ji galėjo 
palaikyti ryšius su Bitaičiu.

Bitaičiu nusikaltėlis merdėjo Panevėžio 
kalėjime, kuris buvo šaltas, drėgnas, nevė
dinamas. Kamera, kurioje kalėjo Bitaitis, 
buvo maža, vaikščioti nebuvo kur. Žiau
rios kalėjimo sąlygos visiškai suardė jau
nuolio sveikatą. Bitaitis pradėjo jausti 
krūtinėje skausmus, susirgo džiova. Dėl li
gos ir nepakeliamų kalėjimo sąlygų jis ne 
kartą kreipėsi į kalėjimo vadovybę ir ka
meros gydytoją, kad pagerintų kalinimo są
lygas arba ištremtų į Rusiją. Šito Bitaitis 
sulaukė tik ipo dešimties mėnesių, kada jo 
sveikata visiškai suiro.

1899 metų rudenį jis administratyvine 
tvarka buvo ištremtas į Rusiją neribotam 
laikui, bet jo sveikata jau buvo visiškai pa
šlijusi. Jaunuolis, trokšdamas gyventi, iš
sirūpino leidimą persikelti į Kaukazą, kur 
buvo palankesnės gydymuisi sąlygos. Ta
čiau ir čia Bitaičiui neilgai teko džiaugtis 
gražia Kaukazo gamta. Netrukus liga jį 
prikaustė prie lovos. 1900 m. rugsėjo 22 d. 
Bitaitis mirė džiova Tbilisio ligoninėje, te
turėdamas vos 23 metus. Tbilisio kapinėse 
atsirado dar vienos carizmo aukos kapas.

Šviesus Igno Bitaičio asmenybės paveiks
las, jo kova už liaudies švietimą ir jos išva
davimą iš tamsos paliko ryškus tarnavimo 
liaudžiai pavyzdys.

Labai gaila Jono. Jis ma
žai kalba, bet jei klausi ko, 
tai atsako. Žmona Onutė 
klausė ar duoti “Laisvei” 
$5 auką, tai jis atsakė: — 
Taip.
... “Laisvei” aukavo abi s 
draugės — Onutė Samulio- 
nienė ir Ievutė Tamulionis 
—po $5.

Draugės prašė išreikšti 
per “Laisvę” širdingą ačiū ’ 
tiems, kurie aplanko Joną 
Samulionį, bei parašo.

St. ir Julia Rainardai, *
Dorchester, Mass.

Stoughton, Mass.
Girdėjau, kad “Laisvės” 

skaitytoja, Adelė Malakau
skas, sunkiai susirgo ir pa
sidavė į ligoninę. Linkiu jai 
laimingai ir greit pasveik
ti.

LDS 71 kuopos finansų 
sekretorė irgi buvo susirgu
si, buvo ligoninėje. Dabar 
nežinau, kur ji randasi. Vi
si nariai gyrė ją, kad ji ge
rai atliekanti finansinius 
reikalus.

George Shimaitis

Wilkes-Barre, Pa.
I

LLD 97 kuopa laikė susi
rinkimą mano namuose lap
kričio 6 d. Susirinko gražus 
būrelis narių.

Kadangi mums sunku ir 
veik neįmanoma surengti 
didesnius parengimus, tai 
mes retkarčiais po susirin
kimų, arba ir šiaip, sueina
me vieni pas kitus, ir turi
me pasikalbėjimus su už
kandžiais. t

Taigi, ir šiame lapkričio f¥ 
6 d. susirinkime, aš suren
giau vakarienę, o draugai 
sudėjo $10 pinigais. Tai^ 
šiuos pinigus prisiunčia 
“Laisvei” ir tariu ačiū vi
siems už auką.

Linkiu “Laisvei” ilgos, ge
ros ateities.

E. Kaspariene
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Atostogos Tarybų Lietuvoj
vienas sau stotyje ir lau
kiau 4 valandas, kol atskri
do tasai lėktuvas. Laimei, 
vietos ten buvo ir mane pri- 

’ ėmė. Pusiau penktą valan
dą išskridome į Airijos ae
rouostą Šanoną. Iš ten pa
kilome į Niujorką, kurį pa- 
soiekiau 7 vai. rytą. (Niu
jorko laiku). Ten jau ra
dau lankančią žmoną ir— 
atlikę formalumus su mui
tine — paėmę “taksi” lai
mingai pasiekėme namus.

Taip baigėsi neužmirš
tina mano septynių savai
čių odisėja Tarybų Lietuvo
je. Šį kartą pamačiau visą 
Lietuvą, išv a ž i n ė j a u ją 
skersai ir išilgai. Niekas 
man nekliudė, niekas ne
draudė važiuoti ten, kur 
norėjau. Jokie “čekistai” 
manęs nesekiojo, kaip kad 
čia mane kai kurie žmonės 
gąsdino. Nakvojau keliuo
se kolūkiuose, o kituose tik 
šiaip lankiausi. Žmonės so
čiai pavalgę, linksmi, visur 
atviri, nuoširdūs, vaišingi, 
draugiški. Kur reikėjo “gi
do” (vado), kreiplausi į 
kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais draugystę ir jie 
man parūpino kompetentin
gą vadą, kuris žinojo visus 
kelius ir kelelius. Daugely
je vietų be vado negalima 
apsieiti. Net tokiame, pav., 
Vilkaviškyje ar Pilviškiuo
se, kuriuos prieš karą taip 
gerai žinojau, būčiau pakly
dęs, jų neatpažinau. Karo 
metu jie buvo išgriauti. Da
bar ten nutiesti kiti keliai, 
tiltai pastatyti kitose vie
tose ir t. t. Kelias iš Vil
kaviškio į Paežerius eina 
visai kita miško puse per 
Stirniškių kaimą. Be vado 
pats nieko nesurastum.

Didesnieji keliai visur ge
ri, nors ir nevisi asfaltuoti. 
Pav., kelias iš Vilkaviškio į 
Pilviškius dažnai būdavo 
neišvažiuojamas. Dabar 
aukštai išpiltas, išžvyruo- 
tas, smagu juo važiuoti. Va
sarojus ir žiemkenčiai pa
sėliai atrodo gerai, ypatin
gai Suvalkijoje. Tačiau pa
sodintų kukurūzų (kornų), 
to “Lietuvos aukso,” kaip 
seniau kad buvo pradėta 
juos vadinti, retai kur matė
si, o ir tie ne kažkokie. At
rodo, jog Lietuvos žemė ir 
klimatas jiems nelabai tin
ka — pertrumpos vasaros 
ir pan.

Būdamas Vilniuje, Kaune 
ir bendrai bekeliaudamas 
po Lietuvą pastebėjau, kad 
tokie seni lietuvių tautinio 
atbudimo žadintojai (aušri
ninkai ir varpininkai-pozi- 
tivistai), kovotojai prieš ca
rinę priespaudą, kaip J. Ba
sanavičius, V. Kudirka, P. 
Višinskis, V. Pietaris ir ki
ti, — ten yra labjau gerbia
mi, negu čia , Amerikoje. 
Pas mus vis dar yra žmo
nių, nors ir nedaug, kurie 
laikosi seno kairioliško nu
sistatymo, galiojusio asme
nybes kulto laikotarpiu, ir 
neigiamai žiūri į tuos se
nesniosios kartos veikėjus, 
juos laiko lyg ir nieko ne
reiškiančiom lietuvių tautos 
atgyvenom. Tai klaidinga 
nuomonė. Nežiūrint jų kla
siniai visuomeninių pažiū
rų ribotumo, ar “tautinės 
vienybės” iliuzijų, vistiek 
reikia pripažinti, kad, jų 
gyventoje gadynėje, kaip 
švietėjai ir agitatoriai, jie 
atliko daug naudingo dar
bo.

Miestų merginos apsiren
gę gražiomis sukn e 1 ė m is 
arba bliuskutėmis su sijone- : 
liais. Tik jos nenešioja

(Tąsa iš 4-to Dusi.)
Maskva šiuo metu turi še

šis su puse milijono gy
ventojų. Raudonosios 
Aikštės*) šone yra Krem
lius, kuris užima apie 65-ių 
akrų mūro siena apvestą 
plotą. Ten yra svarbios vy
riausybinės įsta i g o s , mo
dernūs Kongreso rūmai, an
tikiniai pastatai, muziejai, 
bažnyčios ir kiti istorinės 
vertės namai. Ten yra di
džiausia pasaulio patranka 
ir didžiausias pasaulio var
pas, vadinamas “Varpų im
peratorium.” Šis grynos 
bronzos varpas buvo nulie
tas 1735 m. Jis sveria 197 
tonas, jo skersmuo yra 19- 
kos pėdų, o aukštis—22 pė
dos. Bekeliant varpinėn, 
jis nukrito ir jo šonas, sve- 
riąs 10 su puse tonos, lūžo. 
Taigi juo skambinti neteko. 
Prie Kremliaus sienos, Rau
donosios Aikštės krašte, 
yra Lenino Mauzoliejuss, 
kurį kas metai atlanko ke
li milijonai žmonių. Arti 
Mauzoliejaus palaidota 
daug įžymiu revoliucionie
rių,, kai kurie amerikiečiai: 
John Reed, Wm. Haywood, 
Ch. E. Ruthenberg.

Kremlius (rusiškai—tvir
tovė) buvo pradėtas staty
ti 12-ajame amžiuje, kai ru
sų princas Jurijus Dolgoru- 
kis (Ilgarankis), Maskvos 
įkūrėjas, pastatė viduram
žiniam miestui apginti gru
bią medinių rąstų tvirtovę. 
Vėliau kiti ją stiprino, ge
rino, tobulino.

Maskvos aerodromas (jo 
pavadinimą pamiršau), iš 
kurio išskridau, nuo miesto 
gana toli, dėlto teko ilgokai 
automobiliu važiuoti, kol jį 
pasiekėme. Ten atlikta pas
kutiniai kelionės formalu
mai. Aerodrome buvo tik 
viena T. Lietuvos atstovė, 
draugė M. Ravinskienė. At
sisveikindamas su ja jau
čiau, jog atsisveikinu su vi
sa Lietuva, o tai buvo ne
lengva. ..

Iš Maskvos per Vilnių, 
Varšuvą ir Prahą pasiekė
me Paryžių. Varšuvoje bu
vome pusei valandos susto
ję. Paryžių pasiekėm vi
durnaktį, smarkiai lyjant. 
Čia ir prasidėjo mano bė
dos: neturėjau iš anksto už
sakytos viešbutyje nakvy
nės, o lėktuvo į Niujorką, 
ko tikėjausi, irgi nebuvo. 
Padėtis buvo tokia, kad nei 
bėgt, nei rėkt! Ten man pa
tarė skristi j Londoną, gal 
iš ten gausiu lėktuvą. Nu
skridau, bet ir ten nieko ge
resnio neradau.. Pasakė, 
jog dėl aero mechanikų 
streiko visi lėktuvai esą la
bai užimti ir man ’vietos 
nebus gal tokias tris die
nas. Sakoma, jog skęstan
tis ir už britvos griebiasi. 
Nusitariau pabandyti ne- 
pertoliese esančią kitą lini
ją—Pan American. Ten nu
vykus pasakė, • jog ir pas 
juos didelis susikimšimas. 
Tik vėliau radijo operato
rius pranešė, kad iš Indijos, 
5 valandas pavėlavęs, 4 vai.' 
rytą atskris lėktuvas ir ten 
veikiausia bus laisva vieta. 
Paėmiau “taksi” ir atsive
žiau į čia iš pirmosios sto
ties savo lagaminą. Visas 
sulytas, šlapias sėdėjau

♦) Krasnaja Ploščad” gali būti 
vadlnma Raudonąja arba Gražiąja 
Aikšte, nes rusų kalboje žodis 
“krasnaja” turi daugiau nei vieną 
prasmę. Sakoma—’'Krasnaja die. 
vuška,” kas reiškia—graži mergi
na, o ne raudona. Aikštė buvo va
dinama “Krasnaja Ploščad“ dar ir 
prieš 1517 metų revoliuciją.

skrybėlaičių, vaikščioja 
v i e n p 1 a ūkės ir nenešioja 
siaurų, aptemptų, palšų vy
riškų kelnių (streteh-pants) 
gatvėse. Vyrų apranga vi
sai “amerikietiška,” jų ei
lutės geros medžiagos ir ge
rai pasiūtos., tik skrybėles 
ir kaklaraiščius jie retai 
kada nešioja: Miestų gatvė
se vaikščiojančių žmonių 
gana daug. Taipgi daug 
autobusų ir “taksių.” Va- 
žiuotė autobusu pigi, tik 4 
kapeikos. “Taksi” trans
portas irgi nebrangus. 
Lengvųjų - privačių mašinų 
nedaug. Moterį automobi
lio vairuotoją retai maty
si. Mat, ten šoferis turi 
būti ir mechanikas, turi mo
kėti, reikalui esant, pats 
savo mašiną pasitaisyti. 
Aptarnavimo stotelių 
(“service stations”) prie 
kelių bei mašinų remonto 
vietų miestuose — kol kas 
nedaug.

Be T. Sąjungos fabrikų, 
už metų kitų ten pradės 
masiniai ' automobilius ga
minti italų ir prancūzų fir
mos. Tam reikalui sutar
tys pasirašytos. Padaugė- 
ju privačių mašinų skaičiui, 
pagerės ir jų aptarnavimas.

Gatvėse lakstančius vai
kus retai kada matysi. Jie 
dažniausiai vasaroja pionie
rių stovyklose, o paaugliai; 
turi savo komjaunimo va- j prie Chesterio lietuvių klu- 
sarvietes.

Atostogomis Lietuvoje esu 
pilnai patenkintas! Jei tik 
būtų galima tiesiai iš Niu
jorko nuskristi į Vilnių be 
jokių persėdinėjimų — va
žiuočiau ten kas pavasarį. 
Už šias nuostabias atosto
gas, už sėkmingą jų p ra-, 
vedimą ir nuoširdų priėmi
mą—esu, ir visuomet būsiu, 
giliai dėkingas Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijai, jos veikliam pir
mininkui draugui L. Kapo
čiui, ir Lietuvos Kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsieny
je komitetui bei jo pirmi
ninkui generolui V. Karve
liui. Jų ir jų šaunių san- 
darbininkų, kurie visokiu 
reikalu man padėjo, — nie
kad neužmiršiu!

Ar teks dar kada vėl pa
matyti T. Lietuvos žemę 
ir pasidžiaugti jos pažanga 
bei jos puikiais žmonėmis— 
sunku pasakyti. O su jais 
sustitikti tikrai norėčiau! 
Šių atostogų įspūdžius leis
kite užbaigti poeto žodžiais:

O jei kartais, 
po daugio metų, 

' Sueisim vėl, 
mieli draugai, 

Tai mūsų gretos 
bus jau praretę, 

Ir pasikeitę mūs veidai. 
Tik širdis viena, 

ilgesio pilna, 
Skausmo kupina— 

pasiliks jauna!
(Pabaiga)

Linden, N. J.
Gaisras apgadino Rosehill 

krematoriją Lindene. / Iš 
kur ugnis prasidėjo, pakol 
kas nėra žinoma. Daug 
urnų apgadinta. Šioje kre- 
matorijoje\ yra daug lietu
vių sukremuota, ir jų pe
lenai ten buvo urnose padė
ti, urnos bus sugadintos.

Ukrinas

Gimbel Brothers krautu
vė paskiausiais 9 mėne
siais turėjo rekordiniai gau
sų išpardavimą prekių ir 
pelną.

Viešnagė pas baltimoriečius
Praėjusio lapkričio 16 d. 

Chester, Pa., po LLD šeštos 
apskrities konferencijos, iš
girstam skardų moterišką 
balsą: Baltimoriečiai kvie
čia philadelphiečius atvykti 
į Baltimorę viešnagėn sek
madienio popietį, lapkr. 6 
d. Tik atvažiuokite, mes 
priimsime ir pavaišinsime 
brangius svečius, jūs ilgai 
nepamiršit mūsų nuošir
daus vaišingumo ir nesigai- 
lėsit tolimos kelionės.

Mes, philadelphiečiai, iš
girdę kvietimą, visi išplės
tomis akimis tik pasižval
gėme viens į kitą. Ką da
ryti ?
Susitarta net keturiomis 

automašinomis vykti į Bal
timorę. Nes kas gi gali 
priešintis Genės Stanienės 
prašymams? Jinai kaip ko
kia laputė, tikra pakusa!...

Prieš pat važiavimą 
įvyksta staigių nelaimių, 
kurios 
planus.
vyksta į ligoninę, Onutė 
Žalner
dės skaudžiai susižeidžia 
blauzdą. Įvyksta dar ir ki
tokių nemalonumų ir viena 
automašina pasilieka gara- 
džiuje. Tačiau toji nesėk
mė nepalaužė kitų trejeto 
mašinų keliautojų ūpo.

Prieš dešimtą valandą

suardė užsibrėžtus
A. Pranaitis nu-

krisdama nuo ke-

bo atriedėjo trys mašinos. 
Merkis, Valentą ir Bekam
pis pasitaria ir sugrupuoja 
keleivius—kurie kur sėsis.

Zurbus šiaurys pūtė be 
atodūsio, o skaidri saulė 
švietė žydrame horizonte. 
Na, ir visi linksmai nusi
teikę važiuojame.

Pravažiavus Wilmingtono 
miestą, randame platų vieš
kelį. Pavažiavus toliau, 
abiem šonais matosi miškai, 
j kuriuos žiūrint pro langą 
nesinori akių kitur nu
kreipti. Miškuose nuosta
bus grožis. Medžiai tartum 
liepsnodami žėri spalvomis. 
Stebėdamas lapų spalvas 
pagalvoji: Ak, kokia ta mo
tina gamta gera, kad jinai 
tokiu grožiu papuošia že
mę, kad žmogus žiūrėda
mas pasidžiaugtų.

Iškyla visokių pokalbių, 
Viena moterėlė, juokauda- 
mo, pareiškė: Ir kur gi 
mūsų protas? Važiuojame 
virš šimto mylių pietų val
gyti ! Ot, lyg būtum išba
dėję ir Filadelfijoje nebū
tų ko valgyti!..

—Ne tame dalykas,—ki
tas atsiliepia. — Draugiška 
sueiga svarbesnė ir skanes
nė už lietuviškas dešrukes.

I

Pasiekiam Baltimorę ir 
pobūvio vietą. Keli draugai 
pasitinka mus su nušvitu
siais veidais. Mažoj, bet 
jaukioj salėj jau randame 
didoką būrį svečių. Prasi-, 
deda nuoširdūs sveikinimai, 
meilūs bučkiai ir trumpį 
malonūs pokalbiai.

—Sėskitės prie stalų, sve
teliai, — prašo gaspadinės.

Susėdame.
Netrukus apkrauna sta

lus įvairiais maisto skanu
mynais. Pavaišino ir links
mybės skystimėliu. O kiek 
vėliau, žiūriu, prie stalų 
ateina aukštas petingas vy
ras ir iškėlęs savo ranką 
sustabdo svečių pokalbius 
ir sušunka:

—Gerbiami svečiai ir vieš
nios. Jūs čion atvykę pa
darėte mums nemažai nuo
stolių! Tad, jei norite būti 
džentelmenais, tai prašau 
atlyginti mūsų nuostolius.

Kiekvienas po $3.50. O jei- 
kuris duos penkinę, dešim
tinę, ar daugiau, tai mes 
irgi nepyksime...

Na, ir ateina su didele 
skrybėle “taksų” rinkėjas. 
Žaliukės į skrybėlę pradė
jo kristi kaip lapai nuo 
medžių. Prikrito suvirš po
ra šimtinių, kurios bus su
naudotos geriems tikslams. 
Daugiausia mūsų spaudai.

Po rinkliavos suminkštė
jo širdys ir svečių apkal- 
tintojų. Sako, jie patenkin
ti svečių atsiteisimu “už 
p a d a r y tus jiems nuosto
lius.” O mes, nelaukdami 
sutemos, paspaudėme drau
giškai rankas ir grįžome į 
namus.

Leonora

Septynių vaiky motina 
ieškojo laimės

Į Bronxa sugrįžo There
sa Smollen, septynių vaikų 
motina. Ji buvo dingusi be 
žinios praėjusio spalio 4 d.

Kas ją vedė iš namų, nuo 
šeimos, ką ji veikė?

Smulkutė, daug senesnė 
už savo 30 metų amžiaus 
atrodanti moteriškė, varga
name 3 kambariukų bute 
sugužėjusiems reporteriams 
atsakinėjo. Būrelis mažųjų 
į svetimuosius ned r ą s i a i 
žvilgčiojo, tarsi bijodami, 
kad vėl kas nors nuo jų 
motiną pagrobs.

Bėgo ji nuo skurdo. Kiek 
jie besistengė, kad gadėtų 
kur pasin u o m o t i didesnį 
butą, gal dar su kiemeliu, 
kur vaikai galėtų po jos 
akimis pažaisti, pabėgioti, 
kur būtų bute kamputis 
vyresniesiems pasimokyti, 
jie niekaip negalėjo gauti. 
Nepaisant kiek valandų dir
bo, vis sunkiau darėsi iš 
jo $85 algos suvesti galą 
su galu. Jie rašė valdinin
kams laiškus su prašymais 
pagelbėti gauti butą, bet 
nieko iš to neišėjo.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
I 

Paraše Antanas Bimba
550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė .Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas

' Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 
(1886-1900)

Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai -

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite:

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

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugijų kuopų susirinki

mai — LDS 67 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks ketvirtadieni, gruo
džio (Dec.) 1-mą, 7 vai. vakare. Bus 
išduotas metinis raportas, valdybos 
rinkimas, prisirengimas prie A. Ta- 
raškos maršruto; pas mus bus sau
sio (Jan.) 8 ir 9 dienomis, 1967m.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pirmadienf, gruodžio 5, 
7 vai. vakare. Bus valdybos rinki
mas ir raportas iš 7 Apskr. konfe
rencijos.

Liet. Taut. Namo draugovės mė
nesinis susirinkimas jvyks antradie
nį, gruodžio 6-tą. Bus apkalbėta 
naujų metų laikymų veikalai; ti- 
kietai jau gatavi, tik reikia pradėti 
platinti.

šių organizacijų susirinkimai at- 
sibūna Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 8 Vine St.

šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gruodžio 7-tą, Piliečių klube, 
128 Ames St. salėje.

Liet. Piliečių klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtad., gruo
džio 8-tą, minėto klubo salėje 128 
Ames St.

Šių organizacijų nariai prašomi 
dalyvauti susirinkimuose, nes . yra 
paskutiniai šių metų sutrinkimai.

George Shimaitis 
(91-93)

—Kad taip išeiti iš namų 
kur nors uždarbiauti, gal 
vaikai apsieitų dienomis 
vieni? Naktį prižiūrės tė
vas. Ji pasiėmė $10, nuvyko 
į Darby, Pa., ir tą pačią 
popietę stojo dirbti. O na
mie jos vyriausioji 9 metų 
dukrelė Margaret iš po 
nakties staiga tapo globėja 
ir šeimininke šešių nuo 10 
mėnesių iki 11 metų vai
kų, šen ten prigelbstima 11 
metų broliuko.

Ilgainiui šeimos nelaimę 
sužinojo kaimynai, šiuo tuo 
padėdavo. Paskiausi o m i s 
dienomis ir labdaros įstaiga 
atsiuntė mažajai šeiminin
kei talkos. Pagaliau šeimos 
išsiilgusi motina nusprendė, 
kad jos planas išėjimu iš 
namų pagelbėti šeimai su
dužo lyg sapnas. Gauda
ma tik po $1.35 už darbo 
valandą, turėdama svetur 
pasilaikyti kambarį ir pirk
tis maistą ji niekad nesu
taupys pinigų geresniam 
butui. Ji nuėjo policijon ir 
pasakė:

—Noriu važiuoti pas šei
mą ! Ji sugrįžo.

’Ryšium su tuo skaudu 
yra priminti, jog visa tai 
dėjosi New Yorke, didžiau
siame pasaulio mieste, kai 
mūsų bombos neša tos rū
šies gyvenimą arba 
Vietnamu žmonėms. c

mirtį

Pranešimas
HARTFORD, CONN.

Žaislų pare su užkandžiais.
Durys atdaros 12 valandą.

Rengia liet. Sūnų ir Dukterų 
pašalpos draugija 

Gruodžio 4 d., sekmadienį, 
157 Hungerford Street.

Pietūs 1 valandą, po to bus 
žaislai

Kviečiame visus praleist gra
žiai popietį. Bus geri pietūs, 
pagaminti .gerų gaspadinių.

Komisija 
(91-92)

American Motors Corp, 
skelbia, kad bėgiu paskiau
sių metų, pasibaigusių rug
sėjo 30 d., turėjo $12,648, 
170 nedatekliaus, po 66 cen
tus per šėrą.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

ROOFING
Supply Wholesale, warehouse man 
and truck driver. Experienced. Call 

ROOSEVELT DISTRIBUTORS
HO 4-6300

(87-91)

MILLWRIGHT
Mechanic

Experienced. Ability to 
read blueprints. 3rd shift.

NE Plant location

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452. (91-97)

FOREMAN

Shift work, mechanical aptitude, 
able to supervise people. Textile 

exp. helpful but not necessary.
Northeast plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.

PI 4-4452 ‘ (91-97)

2121

FORK LIFT MECHANIC 
Exp. required. Must be able to 

work shift work.
N. E. Plant location 
CROWN PRODUCTS 

Wheatsheaf Lane, Phila., Pa.
PI 4-4452

(91-97)

ENGRAVER—HAND, etxpd. 5 day 
week, steady work, union, health 
ins. and pension plan, paid vacation. 
Apply — *

JAMES A. KENNEY, INC.,
120 W. Norris St. RE 9-8290.

(91-95)

Help Wanted Female
NURSE, R. N. Full or part time. 

Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. Shift of choice. Licensed by 
examination pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)

HOUSEKEEPER sleep in Tues, 
thru Sat. Gen. housework, good 
plain cooking, must love child, own 
rm, bth, TV, other help kept. Must 
have good references and be able to 
go away 1 mo. in summer. $55.

TR 7-8551. (91-92)

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

Pranešimas—Pakvietimas
Sekmadienį, lapkričio 27 d., 

Lietuvių svetainėje,- 29 Endi
cott St., 1-mą valandą bus 
Padėkavonės dienos pietūs. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Rengėjos užtikrina svetingą 
patarnavimą ir šaunius pietus.

Moterų komisija
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Veikėjas apie rinkimus 
ir liberalų partija

Darbininkų judėjimo įžy
mus politikas ir žurnalistas
Mike Davidow angliškame 
“The Worker ” pateikia 
įdomią peržvalgą Liberalų 
partijos pasiekimų su Roo- 
seveltu kandidatūroje į gu
bernatorių. Sykiu jis nu
mato kai kurias galimybes 
ateityje.

Tikimės, jog “Laisvės” 
skaitvtojams irgi įdomu su
sipažinti su jo išvadomis, 
tad čia keletas jo minčių.

Davidow sako, jog nors 
Franklin D. Roosevelto, Jr., 
Liberalų partijos kandidato 
į gubernatorių, balsų nebu
vo tiek, kiek laukta; ir nors 
Konservatyvių partijos bal
sai už kandidatą Adams bu
vo nuostabiai gausūs, lai 
tas viskas neleidžia mums 
užmiršti fakto, kad Libera
lu partija šiuose rinkimuose 
New Yorko valstijoje gavo 
daugiausia balsų visoje sa
vo gvvavimo istoriioje. Nė
ra abejonės, kad didelė da
lis tų balsų yra asmeniniai 
Roosevelto balsai, visvien 
jie buvo gauti Liberalų par
tijos linijoje...

Prisidėjo jėgos ir iš to, 
kad Simeon Golar vienati
nis negras buvo tarp viršu
tinių kandidatų Roosevelto

Kuo d-ras Matulaitis 
brangus mūšy tautai?
Jau buvo rašyta, kad yra 

rengiama kultūrinis popie
tis pagerbti d-ra Matulaitį 
— atžymėti jo šimtmeti gi
mimo iubilieju. Pobūvis bus 
gruodžio 11 d. Laisvės sa
lėje. Įžanga nemokama.

Dr. Matulaitis — didelių 
nuopelnų žmogus. Jis nenu
plaukė su srove liaudies 
priešams tarnauti, o prie-
šingai. jis nurodė, kad tik į 
liaudžiai paėmus
rankas reikalus tvarkyti, 
Lietuvos reikalai bus tvar
komi taip, kad būtų dau
giau naudos visiems Lietu
vos gyventojams.

Jis nepamiršo, kad daug 
Lietuvos sūnų ir dukrų ran
dasi už Atlanto. Jis .ir juos 
rėmė, kaip galėio, raštais 
ir visaip padėjo. Kas iš mū
sų nežino jo parašvtos kny
gos “Religija”? Mes daug 
daug iš jos pasimokėme.

Kad daugiau sužinotumė
me apie d-ro Matulaičio 
nuopelnus — nuveiktus dar
bus, prašome ateiti į šį pa
rengimą. Prelegentas Ro
jus Mizara, “Laisvės” re
daktorius, pateiks išsamų 
pranešimą apie d-rą Matu
laitį ir jo nuveiktus darbus 
mūsų tautai.

Popieti rengia LLD 1 kp. 
Prašo visus šio pranešimo 
skaitytojus būti mūsų sve
čiais ir savo draugus-kai- 
mynus kviesti ateiti.

Rengėjai

Susirinkimas
LLD 1 kp. nariams.

Susirinkimas bus lapkri
čio 28 d., 7:30 vai., Laisvės 
salėje. Visus narius prašo
me dalyvauti. Rinksim cen
tro Komitetą ir turime kitų 
reikalų, būtinų aptarti.

V aldyba

“Laisves” direktoriams
“Laisvės” direktoriai esa

te prašomi nepamiršti, kad 
šį pirmadienį, lapkričio 28,. 
turi įvykti mūsų posėdis.

Sekretorius

[sąraše; greta Roosevelto 
kandidatavo Donald S. Har
rington, ilgametis teisių ir 
taikos veikėjas.

Roosevelį) 519,387 balsai 
viršijo pirmesniuose rinki
muose buvusius Liberalų 
partijos gautus 489,775 bal
sus 1952 metais už jos kan
didatą į senatorius profe
sorių George S. Counts.

Counts buvo panašioje 
padėtyje kaip ir Roosevel- 
tas, jis kandidatavo kaip 
nepriklausomas Lib e r a 1 ų 
kandidatas prieš Demokra- 

, tu partijos išstatytą kandi- 
I datą John Cashmore.

Liberalų partijos balsai 
už Rooseveltą buvo dau
giau negu dukart tiek, kiek 
1962 metais buvo paduota 
už Robert Morgenthau, de
mokratų kandidatą. Mor
genthau buvo gavęs 235,835 
balsus.

Toliau Davidow parodo 
balsų skirtumus tarp mies
to ir valstijos. Po visų ap
skaičiavimų jis daro išvada, 
kad Liberalų partija galė
tų būti tuo tašku, su kuriuo 
bendratyje ir aplink ji ga
lėtų susiburti liberalinių 
žmonių, darbininkų ir neg-

1 rų koalicija.

Areštavo gulbių 
šaudytoją

Bronxo gyventojas Ro
mualdas Sicinski tapo areš
tuotas netoli Katonah, N. 
Y., kai jis Muscoot rezervu
are iššaudė 5 gulbes.

Sicinski, iš Lenkijos atvy
kęs 1959 metais, teisinosi, 
kad jis nežinojęs, jog įsta
tymas draudžia gulbes šau
dyti. Be to, jis nepažinęs, 
kad tai gulbės, palaikęs jas
žąsimis, o žąsims šaudyti 

į savo i jis turis leidimą.
Šaudymą mačiusieji kal

ba kitaip. Jie piktinosi šau
dymu ir šaukė jam ragini
mą paliauti, bet jis atsikir- 
tęs patarimu jiems “žiūrėti 
savo biznio.” Jie nežiūrėjo, 
pašaukė policija. Sicinskis 
turės užsimokėti po $25 už 
kiekviena gulbe, $60 pabau
dų ir $2.50 už arešto iš- 
kašti. v

New Yorko 12-kos žuvu- 
šių gaisrininku šeimos fon
das jau vra virš pusės mi
lijono dolerių.

KVIETIMAS
Šių metų rugsėjo 3 d. d-rui A. Petrikai sukako 75 metai amžiaus. 

Tą dieną Vilniuje įvyko šio gimtadienio atžymėjimas, ir Lietuva, vertin
dama jubiliato nuveiktus visuomeninius darbus, suteikė d-rui Antanui Pet
rikai Nusipelniusio Kultūros Veikėjo garbės vardą.

Šia proga A. Petrikos bičiulių grupė sumanė suruošti pobūvį d-rui A. 
Petrikai pagerbti. Jis įvyks š. m. gruodžio 3 d., šeštadienį, 5:30 vai. vakare, 
Winter Garden salėje, 1883 Madison Street, Brooklyn, N. Y.

D-ras A. Petriką yra vienas iš ne daugelio JAV lietuvių profesionalų, 
kurie rūpinasi ne tik savo profesija, o ir visuomeniniais reikalais. Prieš 
daugiau kaip penkiasdešimt metų A. Petriką pradėjo rašyti mūsų spau
dai—pirmiausia “Kovai,” vėliau “Laisvei,” “Vilniai,” ir žurnalui “Šviesai.” 
Jo straipsniai gilūs, pamokiną kiekvieną, kuris juos skaito.

Be to, d-ras A. Petriką yra parašęs eilę knygų ir brošiūrų, kaip tai: 
“Atmosfera,” “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai/’ “LLD ir Pažangieji 
Amerikos Lietuviai,” ir kt.

Jis yra skaitęs daug referatų visokiomis temomis.
Žodžiu, d-ras A. Petriką yra didžiai nusipelnęs Amerikos lietuviams.
Iki minėto pobūvio (banketo) laiko beliko labai mažai, tad tie, kurie 

žadate būti, prašomi pranešti telefonu arba laišku, kad būsite. Skambin 
kite Lilijai Kavaliauskaitei: MI 1-6887. Arba rašykite laišku “Laisvės” 
adresu: 102-02 Liberty Avė., Ozone Park., N. Y.

Iki lapkričio 30 dienos turime žinoti, kiek iš viso bus svečių.
RENGĖJŲ GRUPĖ

Gyventoją namai 
išperkami, bet...

Gyventojams jau įsakyta 
kraustytis iš valdžios nu
pirkto vieškeliui ploto, gy
ventojai jau išsikrausto, 
bet dar nežino, kiek jie už 
tuos apleidžiamus namus 
gaus.

Taip dalykai yra gale L. 
Island City, Laurel Hill ra
jone, kur planuojama nu
tiesti naują vieškelį. Pasta
ruoju metu iš rajono turės 
išsikraustyti 325 šeimos, tu
rės mokėti nuomas, kokių 
kas reikalaus, nes paskubo
mis nepasirinksi.

Wagneris apie Lindsay
Buvęs New Yorko mies

to majoru Robertas F. 
Wagneris TV programoje 
peržvalginėjo miesto stovį, 
kaip jam miestas atrodo 
baigiantis Lindsay admi
nistracijos pirmiesiems me
tams.

Wagneris sakė, kad Lind
say daug kalbąs, bet jo 
nuodar bumas esąs tiktai 
“vidutiniokas.” Kaltino ma
jorą, kad jis “užmiršęs,” 
jog turi City Council, per 
daug atsidedas savimi. Bet, 
sakė jis. reikia visiems su 
majoru kooperuoti ir tada 
pažiūrėti, ką jis atliks.

Wagneris pas i j u o k ė iš 
skvrimo specialaus asmens 
piliečių skundams priimti. 
Sako. City Hali turi tam 

| specifišką dėžutę — Box 
100. — kur metama visokie 
majoro dėmesiui taikomi 
piliečių skundai ir pasiūly
mai.

LOS Los Kuopos žinios
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo Pinna Kuopa 
nešauks ateinančio susirin
kimo atvirukais, kaip buvo 
daroma gale metų praeity. 
Tas reikalas paliktas 1-mos 
kuopos narių atm i n č i a i. 
Nariai jau gerai žino, kad 
paskutiniame metų susi
rinkime renkama ateinan
čių metų valdyba. Todėl 
kiekvienam nariui dubelta- 
vai svarbu būti ateinančia
me 1-os kuopos susirinkime, 
kuris įvyks gruodžio (Dec.) 
6, “Laisvės” name, 7 vai. 
vakare.

Juo daugiau narių bus 
susirinkime, tuo daugiau 
bus pasitenkinusių išrink
ta nauja valdyba.

LDS 1 kp. valdyba

Siūlo įvesti maisto 
štampas bedaliams

New Yorko miesto par
eigūnai jau turi sumanymą 
įvesti maisto pirkimui 
štampas. Jas išdalintų var
guomenei. Su tomis stam- 
pomis jie galėtų tokį pat 
maistą pirkti pigiau, jo 
daugiau. Skirtumą iškaš- 
čio padengtų valdinės įstai
gos iš specialių tiems rajo
nams skiriamų pag a 1 b o s 
fondų.

Miesto valdžia turi savo 
planui gauti visašališkosios 
vyriausybės užgyrimą. ’

Numatoma plane paleng
vintu pirkimu maisto aprū
pinti 600,000 pašalpgavių ir 
250,000 kitų, kurių pajamos 
skaitomos per menkomis 
tinkamai pragyventi. Štam
pas jie pirktųsi banke su 
nuolaidomis pagal šeimos 
pajamas ir narių skaičių. 
Pirkti galėtų bile kur.

Aido choro žinios
Ši penktadienį, lapkričio 

25 d., Aido choro pamokų 
nebus. Sekančios pamokos 
įvyks gruodžio 2 d. Prašo
me atsilankyti, nes reikia 
aptarti neužbaigtus reika
lus.

H. F.

AIDO CHORO GARBeS 
NARIAI IR RĖMĖJAI
Pastaruoju laiku apdova

nojo Aido chorą šie rėmė
jai: Anna Phillipse, nuola
tinė Aido choro rėmėja, 
$10; M. Klimas, kad ir dar 
tebesirg damas, $5, ir R. 
Feiferis, visiems žinomas 
artistas-piešėjas, $5, tap
damas garbės nariu.
- Didelis dėkui visiems! La
bai džiugu, kad vis atsiran
da rėmėju, kurie priduoda 
choro dainininkams ener
gijos dainavimui.

Jonas Juška

OPERA Už DURŲ
Anie 150 asmenų praėju

si sekmadienį prarado visą 
Metropolitan operos aktą. 
Vaidinimui prasidėjus, ope
ros prižiūrovai atsisakė pa
vėlavusius įleisti iki per
traukos. Apie 3,700 operos 
mėgėjų suspėjo laiku.

Kai kurie pavėlavo dėl to, 
jog nepatikslino, kuriuo lai
ku pradžia. Pradžios laikas 
būna nevienodas — ilgas 
operas pradeda 7 vai., kitas 
8, o daugumą 8:45.

Anicetas Vildžius 
palaidotas

Kaip jau žinoma, lapkri
čio 19 d. nuo baisiosios vė
žio ligos mirė ilgametis 
Niujorko gyventojas Anice
tas Vildžius (Wildges), su
laukęs 77 metų amžiaus. Jo 
palaikai buvo pašarvoti Ša- 
lin-Šalinskų šermeninėje, 
Woodhavene.

Pirmadienio vakare buvo 
susirinkę į šermenis grupė 
velionio bičilių, artimųjų, 
taip pat dalyvavo’ atvykęs 
iš Daytona Beach, Florida, 
velionio pusbrolis Kostan- 
tas Wildges.

Čia pat apie velionį trum
pais bruožais pakalbėjo R. 
Mizara, “Laisvės” redakto
rius, nušviesdamas A. Vil- 
džiaus p'vvenimo kai ku
riuos epizodus.

A. Vildžius gimė Kauno 
gubernijoje, Kovarsko vals
čiuje, Juodžių kaime. Į 

I Ameriką atvyko' 1906 me
tais. Sustojo Niujorke ir 
čia per visą laiką gyveno. 
Dirbo visokiausius darbus, 
o pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo paimtas į JAV 
kariuomenę; tarnavo sar- 
žentu, dalvvavo kare “už 
demokratiją.”

Kaip grįžo iš kariuome
nės, velionis vėl dirbo viso
kius darbus, vėliau buvo 
įsisteigęs taverną (Bush
wick Ave.. Brooklyne), po 
to įėjo į didesnį bizni: tu
rėjo keletą sunkvežįmių ir 
jais tarnaudavo tiems, ku
rie norėjo daiktus gabenti 
iš vietos į vietą.

Po kiek laiko jis šį biznį 
likvidavęs, dirbinėjo šen ir 
ten, o pastaruoju laiku gy
veno kaip ir kiti pensinin
kai. Buvo viengungis. Ve
lionis buvo ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
buvo narys ALDLD, taip 
pat veikėjas LDS kuopoje 
Manhattane. kol ji gyvavo, 
A. Vildžius buvo jos pirmi
ninkas.

1965 metais buvo nuvykęs 
i Lietuvą ir ten susitiko su 
savo giminėmis. Giminių 
velionis ten turi nemaža, 
tarp kitko liūdesvie liko dvi 
sesutės: Ono Vildžiūtė ir 
Veronika Dilienė, o Ameri
koje liko, kaip minėjau, 
pusbrolis Konstantinas.

Velionis buvo palaidotas 
lapkr. 22 d. National Ceme- 
tarv. Long Islande.

Tegu Anicetas ilsisi ra
miai, o jo artimiesiems — 
liūdesio valandoj — nuošir
di mūsų užuojauta!

Ns.

Matthew Merman, stu
dentas. linksmame pobūvy
je įsigėrę. Įkaitęs, išėjo ant 
5 aukštu namo stogo, nu
krito į kiemą ir užsimušė.

Laiškas
Prisimindama savo myli

mos mamytės mirties su
kaktį (Gruodžio 6, 1963), 
Suzanna Kazokytė rašo se
kamai: Mylima Lilija: Čia 
rasi money-orderį sumoje 
$37.00. Prašau išdalinti se
kamai: $10 dėl Prisiminimo 
skelbimo, $9 už “Laisvės” 
prenumeratą, $6 auka laik
raščiui; $5 auka Aido cho
rui, $5 auka Liet. Moterų 
Klubui ir $2 už LLD duok
les. -

Gaila, kad negalėjau da
lyvauti “Laisvės” koncerte. 
Mano sesutė Aldona Gra
bauskienė nesveikuoja, tad 
man prisieina prie jos būti 
ir tvarkyti namų ruošą. Ge
riausių linkėjimų tau asme
niškai ir visiems mano 
draugams, kurių taip pasi
ilgau. Iki.... Suzanna

SVARBIAIS REIKALAIS 
SUSITIKIMAS

Labai svarbi konferenci
ja įvyks gruodžio 3 ir 4 
dienomis. Jos tikslas: pa
sitarti kaip kovoti nacizmą 
ir antisemitizmą. Vieta: 
Hotel Governor Clinton sa
lėj, 7th Ave. ir 31st Street, 
New Yorke.

Privažiuoti patogia u s i a 
B MT traukiniais, vieta prie
šais Pennsylvania stotį.

Pradžia šeštadienį 1 vai. 
(iki 5), sekmadienį 10 iki 
5 vai.
Prašo organizacijas iš ar

ti ir iš toli atsiųsti delega
tus į konferenciją. Atskiri 
asmenys irgi prašomi daly
vauti. L. S.
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SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame siuntėjams, kurie siunčia šventėms dovanas giminėms 
Sovietų Sąjungon, kad yra 10% nuolaida ant visų populiarių stan- 
dardinių -ir specialių Švenčių maisto paketų, {vykdoma dabar.

Telefonuokite arba rašykite, reikalaudami mūsų Specialaus 
Maisto Katalogo, kuriame sužymėti 22 Populiaraus 

Maisto paketai—siuntiniai.

Specialūs Šventėms Maisto Paketai
No. 1. “HOLIDAY” $34.00 dabar $30.60

1. SOVIET CHAMPAGNE 0,8 L..................................... 1 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. 1 BTL.
3. VODKA ’’STOLICHNAYA” 0,50 L............................ 1 BTL.
4. WINE DRY “CI N AN DALI” 0,75 L.......................... 2 BTL.
5. ARMENIAN COGNAC 5 STARS 0,50 L................ 1 BTL.
6. SALAMI SMOKED ....................................................... 1 KGR.
7. CRABS 1/220-245 ........................................................... 3 CANS
8. BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 .................... 4 CANS
9. PICKLES CANNED 1/500 ................................  2 CANS

10. COOKIES 1/500 ....................  1 BOX
11. CHOCOLATE CANDY “TRUFELI” ................... 1 KGR.
No. 2. “MALENKYI PODAROK'’ $25.00 dabar $22.50
1. ARMENIAN COGNAC 5 STARS .............................. 2 BTL.
2 BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 ...................... 2 CANS
3. CRABS 1/22O-24O ................   2 CANS
4. • INSTANT COFFEE 1/050 ........................................ 3 CANS
5. ASSORTMENT OF CHOCOLATES 1/400 ............. 2 BOXES
6. SĮOVIET CHAMPAGNE 0,8 L........... .......................... 2 BTL.

No. 3. “GASTRONOMICHESKIY” $31.00 dabar $27.90
1. VODKA STOLICHNAYA 0,5 L........... ..............   2 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. . 2 BTL.
3. SPRATS IN OLIVE OIL 1/350 ......... •..................... 1 CAN
4. INSTANT COFFEE 1/050 .................:.......................... 2 CANS
5. PICKLES CANNED 1/500 .......................................... 2 CANS
6. SMOKED SALAMI ................ .••••••................................. 1 KGR.
7. FILTER CIGARETTES “NOVOST” 1/20. ............... 10 PKG.
8. CHOCOLATE CANDIES “MISHKA KOSOLAPI” 1 KGR.
9. RED-FISH IN-TOMATO SAUCE 1/350 ................ 2 CANS

10. CRABS 1/220-240 .... ,...................................................... 1 CAN
11. BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 ...................... 2 CANS
12. SMOKED PORK TENDERLOIN OR BACON ..... 1 KGR.
13. HOLtAND CHEESE ...............    2,3 KGR.
No. 4. “PODAROK K CHAYU” $26.00 dabar $23.40

1. TEA “CEYLON” OR “INDIA” 1/050 ...................... 2 PKG.
2. WINE “KAGOR” 0/75 L................................................ 1 BTL.
3. CHERRY LIQUOR 0/5 L................................................ 1 BTL.
4. CHOCOLATE BARS-“LUX” 1/100 ............................  2 BARS
5. CHOCOLATE CANDIES “STRATOSPHERE” ...... 1 KGR.
6. ASSORTMENT OF CHOCOLATES V400 ............. 1 BOX
7. CARMEL “RAKOVIE SHEIKI” ................................ 0,5 KGR.
8. COOKIES “MO1E LIUBIMOIE” 1/500 .................... 2 BOXES
9. LUMP SUGAR ......................... ......................................... 1 KGR.

10. SWEETENED CONDENSED CREAM 1/400 ........ 2 CANS
11. JAM ASSORTED 1/650 .................   4 CANS
12. INSTANT COFFEE 1/050 ....................................... 5 CANS
No. 5. “BAKALEINYI NABOR” $26.50 dabar $23.85
1. WHEAT FLOUR ......................    2 KGR.
2. BUCKWHEAT CEREAL ................................................ 2 KGR.
3. RICE ................................   1 KGR.
4. MELTED BUTTER 1/450 ............................................ 4 CANS
5. SUNFLOWER OIL 1/500 ............................................. 2 BTL.
6. LARD ................................................................................... 1 KGR.
7. SWEETENED CONDENSED MILK 1/410 .............. 4 CANS
8. SUGAR GRANULATED ............................................... 2 KGR.
9. HONEY NATURAL 1/600 ........................................... 2 CANS

10. MACARONI PRODUCTS 1/600 .................................. 2 BOXES
11. STEWED PORK 1/338 ................................................. 3 CANS
12. CANDIES “MISHKA KOSOLAPIY” ........................ 1 KGR.

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
(I Angliški žodžiai lietuviškai išdSstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisves” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar Čekius rašykite: 

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Ave^ Otone Park, N. 11417

1
1

NERIBOTAS SVORIS IR PASIRINKIMAS dovanų iš maisto pro
duktų sąskaitos. $5.00 Patarnavimo mokestis panaikinta.

Pasinaudokite šia proga, siųskite viršminėtus ŠVENTĖMS SPE- 
, CIALIUS PRODUKTUS savo giminėms DABAR.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tel. 212-228-9547

Liūtas išgelbėjo žmogų
Plovdivo mieste cirko 

vaidinimo metu vienas liū- 
tas įsiutęs puolė savo dresi
ruotoją Aleksandrą Spaso- 
vą. Kol jis “skriejo” ore, 
kitas liūtas šoko jam prie- * 
šais ir galingu smūgiu at
metė jį į šalį. Nustebusios 
publikos akivaizdoje dresi
ruotojo gynėjas dar kartą 
smogė letena savo įžūliam 
giminaičiui, nustūmė jį • 
prie grotų ir uždengė sa
vimi žmogų.

Dar niekad cirke nebuvo t 
tokių audringų plojimų, ku
riais žiūrovai apdovanojo 
ištikimą dresiruotojo Spa- 
sovo bičiulį. --




