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Mūsų metinė iškilmė 
Nusipelnusi veikėja

— Rašo A. Bimba —
Visoje plačiojoje Tarybų 

Sąjungoje Lapkričio 7-oji bu
vo iškilmingai atžymėta kaip 
Spalio Revoliucijos šventė. A- 
merikiečiai turi liepos 4-ąją, o 
tarybiniai žmonės lapkričio 
7-ąją. Jeigu po amerikiečių 
1776 metų revoliucijos pasau
lis jau buvo nebe toks, koks 
buvo prieš ją, tai po socialisti
nės 1917 metų revoliucijos ke
leriopai didesnės įvyko pakai
tos.

Amerikinėje revoliuci j o j e 
vyriausia laimėtoja buvo bur
žuazija.

Tarybinėje revoliucijoje lai
mėjo darbo liaudis.

Amerikiečių revoliucija pa
dėjo pagrindus moderniškai 
buržuazinei valstybei.

Tarybinė revoliucija padėjo 
^pagrindus socialistinei vals-

Apie atsibuvusius 
balsavimus

i

New Yorkas. — Antra
dienį, lapkričio 5 d., Jungti
nėse Valstijose įvyko rinki
mai miestų valdininkų, o 
kaip kur ir kitų pareigūnų.

Philadelphijos majoru iš
rinktas James H. J. Tate, 
kurį rėmė prezidentas Ke- ' 
nedis. Tai ketvirtu kartu 
miesto majoru išrinktas de
mokratas per 12 metų.

New Yorko mieste buvo 
renkama dešimt narių j

miesto tarybą (City Coun
cil). Išrinko po penkis nuo 
demokratų ir respublikonų. 
Laimėjo demokratų kandi
datas Paul O’Dwyer, advo
katas, brolis seniau buvusio 
miesto majoro O’Dwyerio.

New Yorke daug buvo 
Į kreipiama dėmesio į legali
zavimą lauko pusėje arklių 
lenktynių lažybų (off track 
betting). Balsuotojai tri
mis balsais7 prieš vieną už- 
gyrė legališkas lažybas.

Tarybų Sąjungos satelitas 
ir reikmenų gamyba

Maskva. — Lapkričio 1 d. 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkai vėl nustebino pasau
lį. Jie iššovė į kosmoso erd
vę satelitą “Polet—1”, ku
ris ne tik skraido aplinkui 
Žemę, bet nuo Žemės klauso 
radijo bangų “komandos”. 
Satelitas skrenda į vieną, 
kitą pustę, žemyn ir aukš
tyn, kap kam “įsako”.

Generolas K. Galizinas 
rašė gynybos organe 
“Krasnaja Zvezda”, k a d, 
reikalui esant, tokie sateli
tai gali gerai pasitarnauti 
prieš priešo puolimą.

Amerikiniai specialistai 
sako, kad TSRS tokių sate- 

7 apie" kitą Azijoje, litų pagalba gali sunaikinti 
kitų šalių satelitus arba “iš

? Šiandien turime tuodu milži
nu. Visiems aišku, kad tik 
taikus šių milžinų sugyveni
mas gali garantuoti pasaulinę 
taiką.

Štai kodėl tie, kurie gal
voja apie branduolinį karą 
tarp Jungtinių Amerikos Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos, yra 
mirtini priešai abiejų šalių ir 
visos žmonijos.

tonų naftos ir cheminių 
reikmenų pagaminta 14 
procentų daugiau, kaip 
1962 m. Šiemet TSRS rūpi
nasi kuodaugiau pagaminti 
žmonėms kasdieninio var
tojimo reikmenų.

Jau seniai Jungtinėse Tau
tose girdisi balsų už įvedi
mą deniukliuotų zonų įvairio
se pasaulio dalyse. Kalbama 
apie tokią zoną Centr i n ė j e 
Europoje, 
apie trečią Afrikoje.

Šiomis dienomis rimtai ke-; gpdvių Šnipus”
liamas klausimas apie suda
rymą tokios be atominių gink
lų zonos Lotynų Amerikoje.

Keista ir baisu, kad mūsų 
vyriausybė visomis keturiomis 
tokioms zonoms priešinasi. 
Tuo duoda suprasti, kad ji 
galvoja apie paskaidymą ato
minių ginklų Centrinėje Euro
poje, Azijoje, Afrikoje ir Le

ntynų Amerikoje.

Generolų perversmas Pieti
niame Vietname tik pastatė 
naujus nenaudėlius prie šalies 
vairo. Jie tik žada paaštrinti 
karą prieš savo šalies liaudį.

Nėra jokia paslaptis, kad 
prie generolų sukilimo paruo
šimo savo rankas pridėjo ir 
mūsų A m e r i k os Centralinė 
žvalgybos Agentūra.

Todėl reikia tikėtis P. Viet
name daugiau nekalto kraujo 
praliejimo.

Beje, tik dabar pranešta, 
kad ten spalio 24 dieną krito 
dar keturi amerikiečiai jau
nuoliai. Kur galas?

Per 1)963 m. pirmuosius 
9 mėnesius Tarybų Sąjun
goje buvo pagaminta 65,- 
000,000 metriškų tonų plie
no, gauta 152,000,000 met.

Štai pora įdomių skaičių. 
70,000,000 ame r ik iečių ra- 
gauna svaigalus . Daugelis jų 
tik “burną” kitą laikas nuo 
laiko paima. Bet 5,000,000 jų 
be svaigalų nebepajėgia ap
sieiti. Jie yra alkoholikai.

Tokia didelė masė nelaimin
gųjų J

Kunigų laikraštis stebisi; 
kad po 4 6 metų tarybines 
santvarkos dar vis Chruščio
vas ir kiti vadai esą priversti 
kalbėti apie blogus žmones, 
apie nenaudėlius, sugedėlius 

tt. Girdi, matote, komu
nizmas nepajėgė savo žmones 
padaryti aniuolais!
A Šventa tiesa? Ims dar ne
mažai laiko visus žmones ge
rais žmonėmis padaryti. Bet 
kaip su krikščionybe? Ką ji 

Tąsa 5-tame pusi.
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Dar apie karininkę 
sukilimą P. Vietname

B.
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Sq. Boston, Mass............ ..............................
Brooklyno vajininkai .................................
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J. Gendręnas, St. Petersburg, Fla.................
N. J. valstijos vajininkai.............................
Worcester, Mass. .. ....................................
Mildred Friberg, Chicago, Ill.......................
J. Blažonis, Lowell, Mass.............................
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C. K. Urban, Hudson, Mass. 
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Connecticut valstijos vajininkai puikiai pasidarba
vo. Jie jau pirmoj vietoj. M. Svinkunienė, waterburie- 
tė, ir J. J. Mockaitis, bridgeportietis, prisiuntė atnauji
nimų, o L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

So. Bostono darbščioji Maryte Kvetkus prisiuntė
Gorkis, TSRS. — Čionai atnaujinimų. '

Sarmovo laivų statykla su ;
didele paskuba stato naujos hamton, N. Y., ;
rūšies laivus, kurie vadina- atnaujinimų, ?r liepo jos punktus kredituoti Valiui Bun

• Brooklynui pagelbėjo Paulina Jasilionienė, iš Bing- 
. Y., ji prisiuntė tris naujas prenumeratas ir

si “Vichri” (Viesulas);,1 - i
Šių laįvų paplokšti, dug-1 

nai, tai laivas plaukia be-J 
veik viršum • vandens. Jie __________________ ,

/skiriami plaukiojimui upė- ir liepė punktus kredituoti jo kaimynui J. Blažoniui, ku- 
mis, ežerais ir Juodojoje 
jūroje. Gali daryti apie 45 
mylias per valandą. “Vol
ga” rūšies laivai veža po 
300 keliauninkų.

kui, kurio vardu dėkojame Paulinai?’'
. S. Penkauskas ir V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., 

abu prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimų.
J. Daugirdas, Lowell, Mass., prisiuntė atnaujinimų,

Truckee, Calif. — Apsi
vertė Greyhoundo autobu
sas, kuriame važiavo 38 
žmonės, 8 iš jų buvo už
mušti.

Lietuviai aplankė istorines 
vietas Tarybų Baltarusijoje
Vilnius.—-Būrys Vilniaus 

miesto kraštotyrininkų tris 
dienas svečiavosi Baltaru
sijoje.

Gardine ekskursantai su
sipažino su miesto istorijos 
ir architektūros pamink
lais.

Svetingai vilniečius priė
mė Svisiočės mokyklos-in- 
ternato mokiniai ir moky
tojai. Mokyklos jaunieji 
kraštotyrininkai aprodė sa
vo jėgomis įkurtą muziejų, 
kuriame daug dokumentų 
apie 1863 m. sukilimą, apie 
sukilėlių vadą K. Kalinaus
ką, kilusį iš šių apylinkių.

Didelį įspūdį padarė Be
lovežo giria, nuo seno gar
sėjanti savo grožiu ir galin
gais gyventojais — stumb
rais. Čia įkurtas puikus 
muziejus pasakoja apie vie
no didžiausių pasaul y j e 
draustinio augmeniją ir gy
vūniją.

Ekskursijos dalyviai 
Breste aplankė Didžiojo 
Tėvynės karo didvyrių ko
vų vietas.

Kraštotyrininkai apžiu
rę j o Miro, Nesvy ž i a u s,

Naugarduko, Lydos pilis, 
aplankė vietas, susijusias 
su poeto A. Mickevičiaus 
gyvenimu ir kūryba.

Lotynu 4 šalys 
prieš A-bombas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Brazilija, Meksika, Peru ir 
Ekvadoras pateikė rezoliu
ciją, kurioje siūlo, kad Lo
tynų Amerikos teritorijoje 
nebūtų laikomi jokie ato
miniai ginklai, tai yra, kad 
Lotynų Amerika būtų lais
va pasaulio zona nuo tų 
ginklų.

Pereitąjį balandžio, mėne
sį už tai pasisakė Bolivijos 
ir Čilės vyriausybės.

KALTI AMERIKIEČIAI
Maskva. — Jau kelis kar

tus įvyko nesusipratimai 
ant vieškelio, vedančio iš 
Vakarų Vokietijos į vaka
rinį Berlyną.

Maskvos radijas sakė: 
“Tai įvyksta, nes JAV mi- 
litaristai. daro provokaci
jas, laužydami nustatytą 
susisiekimo tvarką”.

ris irgi darbuojasi vajuje, prisiuntė naują prenumeratą 
ir atnaujinimų.

' St. Petersburg© LLD 45 kp. va j įninkąs Jurgis Gend- 
rėnas prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimu.

Gauta po naują prenumeratą nuo A Žemaičio, Bal-
(Tąsa 5-tame puslapyje)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pekinas. — Lapkričio 3 

d. atvyko skaitlinga Tary
bų Sąjungos delegacija da
lyvauti Kinijos revoliucijos 
sukaktyje. Delegacijai va
dovauja TSRS Komunistų 
partijos veikėjas I. I. Afa
nasenko.

Maskva. — Žydų rašyto
jas Valentinas Alperinas 
kaltina Izraelio vyriausybę, 
kad ji laikosi hitleriško ra
sizmo, nes draudžia , juod- 
spalvių su baltaspalviais 
vedybas.

Beirutas. — Per daugelį 
metų už sostą varžėsi Sau
di Arabijos karalius Sau
das ir sosto įpėdinis, jo jau- 
nesenis brolis, Faisalis. Da
bar Saudas pasitraukė už
leisdamas sostą jaunesniam 
broliui.

Roma. — Italijos premje
ras G. Leone rezignavo. 
Prezidentas A. Segnis pra
šo, kad jis dar eitų parei
gas, kol bus nauja valdžia 
suorganizuota.

vieno kalėjimo buvo susi
rinkusi apie 40,000 minia.

Jie suorganizavo naują 
valdžią, kurios premjeru 
yra budistas Ngujenas 
Ngoc Tho, buvęs viceprezi
dentas. Militaristų suorga
nizuota valdžia paskelbė, 
kad ji artimai bendradar
biaus su Jungtinių Valstijų 
patarėjais ir militarinėmis 
jėgomis, kurių dabar ten 
jau yra apie 20,000 žmonių, 
taipgi “sunaikins partiza
nus”.

Sukilėliu vadas generolas 
Ton That Dinh’as sako, kad 
jie turėjo nuversti Diemo 
valdžią, nes naminį “karą 
būtų laimėję komunistai- 
partizanai”.

Atgarsiai
Maskva. — Tarybinė 

spauda rašo, kad buvo aiš
ku, jog Jungtinės Valstijos 
ruošiasi nuversti Diemo 
valdžią, kaip jos daro Loty
nų Amerikoje.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Diemo valdžią 
nuversta su JAV žvalgybos 
pagalba ir militaristų pri
tarimu. Negalėjimas įveik
ti partizanų jėgų darė JAV 
daug išlaidų ir puldė jų mi- 
litarinį prestižą.

Vientiane. — Laoso vy
riausybė seka įvykius Pie
tiniame Vietname.

Washingtonas. — Numa
toma, kad Jungtinės Vals
tijos tuojau pripažins Pie
tų Vietnamo naują valdžią.

Los Angeles, Calif.—Ngo 
Dinh Nhu, žmona buvusio 
P. Vietnamo prezide n t o 
brolio, už sukilimą ir žuvi
mą jos vyro kaltino Jungti
nių Valstijų ten esamas jė
gas ir diplomatus.

Saigonas. — Ngo Dinh 
Mo b7ofi?N?>“Dinh' Nhu ?n- nužudyto prezidento

Saigonas. — Militaristų 
perversmo vadas generolas 
Ton That Dinh’as papasa
kojo korespondentams, 
kaip jis apgavo buvusį P. 
Vietnamo prezidentą Ngo 
Dinh Diemė, jo brolį Ngo 
Dinh Nhu ir juos įviliojo į 
spąstus. Gene r o 1 a s Ton 
That Dinh’as veidmainiškai 
buvo jiems paklusnus ir tu
rėjo pilniausią jų pasitikė
jimą. Jis įkalbėjo Diemui, 
kad reikia iš miesto išvesti 
ten buvusias ištikimas pre
zidentui armijos dalis, idant 
jos miestą saugotų nuo 
“komunistų partifcanų”, o 
į miestą įvesti tankų, mari- 
ninkų ir kitų armijos dalių 
jėgas — paradui. Preziden
tas Diemas ir jo brolis Nhu 
pasirašė siūlomą patvarky
mą. Nauj.os militarinės jė
gos buvo komandoje gene
rolų, kurie slaptai buvo su
sitarę nuversti Diemo 
džia. c

Sukilimas
Kada iš miesto buvo

į vestos ištikimos preziden- 
j tui ir jo broliui armijos^da
lys, tai į miestą įėję naūjos 
militarinės jėgos užėmė 
vieną po kitam svarbius 
centrus: telegrafo, telefo
no, radijo, šviesos, geležin
kelių stotį, ginklų ir amu
nicijos sandėlius.

Prezidentas Diemas tą 
suinožjo ir įsakė savo bro
liui Ngo Dinh Nhu ir spe
cialių, žandarų jėgų koman- 
dieriui Le Q.uang Tangui 
atsteigti tvarka, tai . yra, 
paimti tas įstaigas į savo 
rankas. Bet ištikimu jėgų 
labai mažai buvo, sukilėliai 
užvaldė visas valdiškas 
įstaigas.

Sumušti ir nužudyti
Buvo skelbiama, kad pre

zidentas Ngo Dinh Diemas

val-

iš-

Madridas. — Jungtinės 
Valstijos nori, kad Ispanija 
leistų jų atominėms po
vandeninėms valtims nau
dotis prieplaukomis.

Saigonas. — Militaristų 
sudaryta valdžia sako, kad 
ji greitai “sunaikins parti
zanų jėgas”.

Ottawa. — Kanada suti
ko per trejis metus parduo
ti Lenkijai po 44,000,000 
bušelių kviečių.

Alžyras.—Marokas ir Al
žyras laikosi paliaubų su
tarties.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pakistanas skundėsi Sau
gumo Tarybai, kad Indija 
siekia paveržti Kašmyrą.

Paryžius. — Jungtinės 
Valstijos siekia, kad }dti 
NATO nariai pasiimtų di
desnę naštą užl a i k y m o 
NATO militarinių jėgų.

Taipei. —Čiang Kai-šeko 
valdžia • prisipažino, kad 
ji neteko šnipiško lėktuvo 
“U-2”, kuris buvo pasiųs
tas šnipinėti Kiniją.

Pijongžanas. — Šiaurės 
Korėjos komunistų spauda 
stoja už baigimą TSRS ir 
Kinijos komunistų ginčų.

Saigonas. — Daug Diemo 
šalininku pasislėpė Angli
jos ir Filipinų ambasadų 
rūmuose.

Paryžius. —Plesline teis
mas nubaudė automobilio 
vairuotoją, kuris įkando 
važiuotės policininką.

nusinuodijo automobily j e, 
kada sukilėliai juos vežė į 
kalėjimą. Kitas paskalas 
buvo, būk jie nusižudė baž
nyčioje, kada sukilėliai juos j 
ten užtiko. Bet Associated 
Press korespondentai matė 
kataliku ligoninėje prezi
dento Diemo ir jo brolio 
Nhu lavonus, kurie buvo 
sudaužyti ir kulkų suvars
tyti, ypatingai Nhu lavo
nas.

Washingtone Jungtinių 
Valstijų vyriausybė išreiš
kė apgailestavimą žuvusių, 
bet nesiima jokios atsako
mybės už tai.

Nauja valdžia
Militaristai, laimėję, su

ruošė (‘revoliucijos” iškil
mes. Matyt, jų iš anksto su- 
vadus ir zokoninkus. Prie 
Matomai, jų iš anksto su- 
mobilizupti budistai daužė 
senosios valdžios įstaigas. 
Suėmė žandarų vadą Le 
Quanga Tungą, keletą jo ir 
Diemo artimųjų ir sušaudė. 
Iš kalėjimų paleido budistų 
vadus ir zokoninkus. Prie

Diemo brolis, buvo pasislė
pęs JAV ambasadoje, bet 
ambasada perdavė jį į P. 
Vietnamo militaristų ran
kas.
Kas yra Pietų Vietnamas
Pietų Vietnamas yra piet

rytinėje Azijos dalyje prie 
Pietinių Kinijos jūrų. Sau
sumoje rubež i u o j a s i su 
Šiaurės Vietnamo Demo
kratine Liaudies Respubli
ka, Laosu ir Kambodža.

Pietų Vietnamas užima 
65,950 kvadratinių mylių 
plotą ir turi apie 15,000,000 
gyventojų, kurių apie 75 
procentai yra budistai.

Abudu Vietnamai nepri
klausomybę gavo 1956 me
tais, po ilgo karo prieš 
Prancūzijos imperializmą, 
Ženevos sutartimi.. Sutar
ties dalyviai nutarė, kad į 
Vietnamu reikalus nesikiš
tų kitos valstybės, bet JAV 
pradžioje teikė ekonominę 
pagalbą, o paskui pradėjo 
teikti militarinę — nugalė
jimui komunistų vadovau
jamųjų partizanų.
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Spalio revoliucijos sukaktis
LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukako 46-ri metai Didžia

jai Spalio revoliucijai.
t- “Spalio revoliucija” ji vadinama todėl, kad,‘ einant 

senuoju kalendorium, ji prasidėjo 1917 m. spalio 25 dieną.
Kaip kas metai, taip ir šiemet, visose tarybinėse res

publikose ši sukaktis atžymima iškilmingai—tai oficialė 
šventė; iš tikrųjų, tai dviejų dienų šventė Tarybų Sąjun
goje—lapkričio 7 ir 8 dd.

Bet Tarybų Sąjungoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, 
svarbesnių įvykių sukaktys ryškiau atžymimos tik kas 
penkeri metai. Didžiausia iš visų Spalio revoliucijos su
kakčių, be abejonės, žada būti 1967 metais, kai sukaks 
50 metų.

— o —
RYŠIUM SU TUO reikia priminti ir kitą sukaktį, 

svarbią mums, amerikiečiams, lygiai kaip ir tarybiniams 
piliečiams.

Šiemet sukanka 30 metų, kai tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos buvo sumegzti diplomatiniai ryšiai.

Tai buvo padaryta prezidento F. D. Roosevelto pa
stangomis. Visas demokratinis pasaulis, visa laisvoji 
žmonija tuo įvykiu džiaugiasi, nes sumezgimas tarp JAV 
ir TSRS diplomatinių ryšių suvaidino didžiulį vaidmenį 
vėlesniųjų pasaulinių įvykių eigoje.

Atsiminkime, kad 1933 metais Vokietijoje įsigalėjo 
Hitleris, pasiryžęs nusiaubti visą pasaulį karu, pasimo- 
jęs pasaulį užkariauti fašizmui. Jei Jungt. Valstijos tuo
met nebūtų sumezgusios tvirtų ryšių su Tarybų Sąjun
ga, jei vėliau, 1941—1942 šios šalys nebūtų susijungusios 
bendram žygiui—fašizmo ašiai palaužti,—tai šiandien 
nieks negali pasakyti, kas būtų įvykę, kada ir kaip fašis
tinis smakas būtų buvęs parblokštas. - . ■ ,

National Council of American-Soviet Friendship, 
taigi, ruošia didžiulį mitingą atžymėjimui trisdešimt 
metų sukakties, kai buvo sumegzti diplomatiniai- santy
kiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Mitin
gas įvyks š. m. lapkričio 20 d. Carnegie Hali, Manhatta- 
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Kas veją sėja— 
audrą piauna

PIETŲ VIETNAME ĮVYKO “perversmas”: armijos 
generolai nuvertė diktatoriaus “prezidento” Ngo Dinh 
Diemo valdžią, paleido seimą, kuri, iš tikrųjų, neatstova
vo pietvietnamiečių tautos, sudarė laikinąją valdžią, ge
nerolams paklusnią. Na, ir dabar valdys kraštą.

Pats Ngo Dinh Diemas ir jo brolis—slaptosios poli
cijos viršininkas—Ngo Dinh Nhu tapo užmušti. Visa tai 
įvyko trijų dienų bėgy.

Generolai išleido iš kalėjimų studentus, kuriuos Die
mo valdžia buvo suėmusi, taipgi išleisti ir budistai, pasi
priešinę Diemo diktatūrai, kai ji pradėjo juos persekioti.

Užsieniečiai stebėtojai skelbia, kad visa tai buvo 
“Made in Washington”, bet Washingtonas, visaip aiški
nasi, sakydamas, jog jis nesikišo j Pietų Vietnamo vidu
jinius reikalus, jis “avinėlis nekalčiausias”.

— 0 —
DAR EISENHOWERIO prezidentavimo laikais 

amerikiečiai parinko Pietų Vietnamui valdovą—ištraukė 
iš kažin kur kataliką (perkrikštą) Ngo Dinh Diemą ir 
pastatė jį šaliai valdyti. Net ir “demokratiški” rinkimai 
buvo pravesti, ir Diemas buvo “išrinktas” šalies 

^prezidentu. Ngų šeimyna, remiamaWashingtono, įsiga
lėjo visoje šalyje ne juokais: vienas brolis—šalies prezi
dentas, kitas—slaptosios policijos viršininkas, trečias— 
katalikų arkivyskupas. Prezidento brolienė taipgi buvo 

'prileista prie valdžios lovio, ir ji padėjo smaugti liaudį, 
“kovoti prieš komunizmą.”

Ir štai vienu ypu ima ir sugriūva visa Ngu klika, 
piešusi šalį, puolusi “komunistus”, o tai reiškia visus iš
tikimus Pietų Vietnamo darbo žmones. Ji “vedė karą 
prieš komunistus”, o JAV pylė milijonus dolerių—iš vi
so supylė apie $2,500,000,000! Siuntė amerikinius karius 
padėti Diemo klikai “kovoti komunizmą”.

•

NIEKS TIKRAI NEŽINO, kas Pietų Vietname bus 
rytoj. Pilietinis karas ten tebesitęsia; JAV remia reak- 

. cinį elementą—dvarininkus ir fabrikantus. Ngų klika 
•nuversta, jos vieton atsistojo generolų klika. Kaip ilgai 
ji laikysis ?! Juk Pietų Vietnamo liaudis kovos prieš ją 

. lygiai taip pat, kaip kovojo prieš Ngų kliką.
Kalėjimuose tebėra sukišta tūkstančiai “komunistų” 

.—jokia “amnestija” jų nelietė. Generolai žada tęsti pi
lietinį karą, o Washingtonas žada jiems padėti, kaip pa- 

. dėjo NGO diktatūrai.
Mes jau ne kartą esame pareiškę savo nuomonę Ęie- 

..tų Vietnamo klausimu, reiškiame ją ir dabar: ištraukti 
amerikinius karius iš ten, leisti patiems Pietų Vietnamo 
žmonėms apsispręsti savo likimu !i

2 p.-Laisvė (Liberty)—-Penkt., lapkričio (Nov.) 8, 1963

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
J. GRIGIšKlS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS >
Po 700 metų lietuviškieji 

klerikalai Visaip dievina 
Mindaugą. Bet lietuvių tau- 
tįa į tai kitaip žiūri. '

Lietuvos valstybės kūri
me ir jos apvienijime feo
dalinėje gadynėje patį di
džiausią vaidmenį kadaise 
suvaidino didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas, ku
rio vardą ir šiandien nešio
ja Vilniaus pilis — Gedimi
no kalnas.

Gediminas valdė Lietuvą 
tarp 1316 ir 1341 metų. Jis 
ryžtingai kovojo prieš kry
žiuočius ir prieš popiežius, 
siuntu sius krikščioniškuo
sius plėšikus Lietuvą nioko
ti, plėšti, jos žmones į ne
laisvę imti arba žudyti. Įsi
dėmėtini Gedimino žodžiai, 
žerti popiežiaus pasiunti
niams:

“Ką jūs kalbate man apie 
krikščionis! Kur randama 
didesnė neteisybė, didesnė 
nelygybė, smurtas, žudynės 
ir išnaudojimas, jei ne tarp 
krikščionių, o ypač tarp tų, 
kurie atrodo pamaldūs, kaip, 
pa v., kryžiuočiai; jie daro 
visa, kas pikta... visomis 
tomis jų priesaikomis visiš
kai nebetikiu.”

Kovodamas su kryžiuo
čiais, gindamas Veliuonos 
pilį, pats kunigaikštis Gedi
minas mūšyje žuvo 1341 m.

Atrodo, kad klerikalai 
bandys Mindaugą šventuo
ju padaryti. Tik klausimas, 
ar jie užtenkamai suras 
“stebuklų,” Mindaugo atlik
tų. O be stebuklų “velnio 
advokatas” atsisakys Min
daugą šventuoju apskelbti.

Gaila, kad tokie, kaip J. 
Kardelis, taip suklupo, ir ei
na laižyti klerikalams ba
tus. -Ai. - <
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LIETUVOS 
ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. spalio mėn. 25 ir 26 
dd. Vilniuje įvyko Lietuvos 
architektų V-asis suvažiavi
mas. Savaitrašty “Litera
tūra ir menas” skaitome:

Vakar Vilniuje, Miestų sta
tybos projektavimo instituto 
rūmuose prasidėjo Lietuvos 
TSR Architektų sąjungos V- 
tasis suvažiavimas. Tiesą sa
kant, darbas vyko jau ir spa
lio 24 d.: į suvažiavimą atvy
kę gausūs svečiai — Maskvos, 
Leningrado, Latvijos, Moldavi
jos, Kaliningrado, Estijos, Bal
tarusijos, Ukrainos—architek
tai susipažino su Vilniaus nau
jausiomis statybomis, architek
tūriniais paminklais, visuome
ninių pastatų interjerais, ap
žiūrėjo a p d a ilos medžiagų, 
baldų, architektūrinių projek
tų, maketų, keramikos paro
das.

Suvažiavime valdybos ata
skaitinį pranešimą padarė 
LTSR Architėktų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. Ci
bas, revizijos komisijos prane
šimą — komisijos pirmininkas 
arch. D. Todesas.

Tarybų Lietuvos architetų 
sąjunga, savo eilėse jungianti 
250 architektų ir inžinierių, į 
suvažiavimą atėjo sustiprėjusi 
ir išaugusi. Vien per ataskai
tinį laikotarpį — nepilnus tre
jų smetus — į sąjungą buvo 
priimti 53 nauji nariai: pa
gyvėjo, išsiplėtė kūrybinė ir 
organizacinė sąjungos veikla, 
respublikos architektai spren
džia vis sudėtingesnius projek
tavimo, išplanąvimo, statybos 
bei architektūros uždavinius. 
Jų darbo rezultatai akivaiz
dūs: užtenka pažvelgti į vis 
naujus mūsų miestų kvarta
lus, į naujai gimstančius mies
tus, į vis dailesnius, patoges
nius gyvenamuosius namus, 
šiuolaikinių formų visuomeni
nius pastatus. Su tokiu pat 
brandžiu derlium architektai 
susirinko į savo suvažiavimą.

Suvažiavimui sveikinimą 
prisiuntė Lietuvos KP CK 
ir Lietuvos ,T,S R Ministrų

'.i J w .

KARDELIUI 
IR VYTAUTAS 
JAU “NO GOOD” u

Kokių nesveiku elementų 
buržuazinė santvarka išpe
ri, sunku net p a g a I v o t i. 
Vienas tokių “nenusiseku
sių” elementų yra kanadiš- 
kis J. Kardelis, virtęs karš
tu “katalikų vieros išpa
žintoju.”

Paduosime skaitytojui jo 
“samprotavimų” pluoštelį iš 
jo paties laikraščio. J. Kar
delis rašo:

Šiemet minime Mindaugą. 
Bet ar mes jį tikrai minime 
atsidėję, kaip dera minėti Lie
tuvos valstybės kūrėją ir tau
tos vienytoją? Ar ne su jo 
vardu susieta ir Lietuvos vals
tybės pradžia? Ar ne tuo lai
ku, kurių datą turėtų nustaty
ti istorikai, reiktų minėti kaip 
Lietuvos valstybės šventę ?

Tikra nesąmonė minėti Lie
tuvos valstybės šventę Vasario 
16 dieną. . .

Kaž kas mums yra įstaigo- 
jęs Lietuvos krikšto datą 1387 
metus, kai jau Mindaugas 
1250—1251 metais priėmė ka
talikų krikštą, jau daugiau 
kaip šimtmečiu anksčiau? Ko
dėl mes savo istorijoje vis dar 
teberašome lenkišką, nebe lie
tuvišką, Mindaugo, datą?

Ir bendrai lietuviai patys 
perdaug iškėlė Vytautį Didį
jį, kuris Mindaugui negali pri
lygti daugeliu atžvilgių. Min
daugas Lietuvos valstybės kū
rėjas. Mindaugas Lietuvos su- 
artintojas su Europos vaka
rais. Mindaugas Lietuvos krik
štytojas. Mindaugas Lietuvos 
ugdytojas, nes po Mindaugo 
Lietuva kilo, augo, plėtėsi. O 
po Vytauto Lietuva nusmuko, 
nes Vytautas nesugebėjo jos 
pastatyti į gyvybingus kelius.

Mindaugą Lietuvos oficia
liai .karūnuotąjį karalių, Lietu
vos kūrėją ir jai ’gyvybės da
vėją mėš turime įvęrtįnti, ge
rai peržiūrėję ikišiolinį nusi
statymą. , ( .

Mokyti J. Kardelį Lie
tuvos istorijos mes nemoky
sime, nes jis jau per senas 
( be to, ir negabus) ką nors 
išmokti. Verta tik paminė
ti kai kuriuos dalykus.

Kadaise lietuviškieji kle
rikalai buvo pradėję galvo
ti, kad Lietuvos didįjį kuni
gaikštį Vytautą reikėtų pa
daryti šventuoju. Kodėl? 
Todėl, kad jis Lietuvą ap- 
krikštino! Bet kaž kodėl 
klerikalų pastangos neišde
gė, kaž kur sukliuvo.

Mindaugas buvo prastas 
valdovas ir šiaudinis kara
lius. “Vyriausiuoju” Lietu
vos kunigaikščiu jis kelią 
praskynė kitų kunigaikščių 
(XIII amžiaus pradžioje 
Lietuvoje buvo apie 22 ku
nigaikščiai) žudynėmis. Pa- 
siveržęs kunigaikščio Vis
manto žmoną, Mindaugas 
patį Vismantą nužudė, taip 
pat nužudė ir jo du bro
lius — Sprudeiką ir Edivi- 
lą.

1251 m. Mindaugas priė
mė katalikų tikėjimą, o po
piežiaus kurija už tai pri
pažino jį Lietuvos karaliu
mi. Apsikrikštijo Mindau
gas, pataikaudamas kry
žiuočiams ir popiežiui; Kry
žiuočiai betgi nesiliovė Lie
tuvą puolę, tuomet Mindau
gas atsikrikštijo nuėjęs 
prie upės nusiplovė “grie- 
kus” ir vėl garbino “Per
kūną dievaitį.” 1263 metais 
Mindaugo seserėnas Žemai
tijos kunigaikštis Treniota, 
susitaręs su kunigaikščiu 
Daumantu, Mindaugą nu
žudė.
Mindaugui viešpataujant 

vokiškieji plėšikai užgrobė 
Klaipėdą ir, su mažyte per
traukėle, laikė ją iki 1944- 
1945 metų —iki Tarybi
nių laikų; tik dabar Klai
pėdos kraštas buvo visiems 
laikams grąžintas Lietuvai.;

Taryba. Sveikinime skaito
me:

Tarybines architektūros kū
rimas reikalauja iš kūrėjo di
delių pastangų, naujausių 
technikos žinių, menininko ta
lento ir gero skonio. Su archi
tektūra kaip menu susiduria
ma kiekviename žingsnyje, ir 
todėl ji turi labai didelės 
reikšmės estetiniam žmo
gaus auklėjimui. Architektai 
privalo kurti aukšto meninio 
lygio architektūrą, kuri savo 
išraiškingumu veiktų į žmogų 
pakiliai ir optimistiškai.

Lietuvos TSR Architektų są
junga turi sutelkti respublikos 
architektų kūrybines jėgas at
sakingiems ir svarbiems kūry
bos klausimams spręsti. Są
junga turi įkvėpti savo na
riams pareigos jausmą ir atsa
komybę liaudžiai, padėti jiems 
augti idėjiškai ir kūrybiškai, 
plačiai išvystyti principinę kri
tiką ir savikritiką šalinant 
trūkumus. Svarbus Architektų 
sąjungos uždavinys yra rūpin
tis jaunųjų kūrybinių jėgų 
komunistiniu auklėjimu ir pro
fesionalinio meistriškumo kėli
mu.

Lietuvos TSR Architektų są
junga privalo būti tvirtose po
zicijose kovoje už tarybinės 
architektūros idėjinį grynumą, 
prieš formalizmą, estetizmą ir 
kitas buržuazinio meno teori
jas, neatitinkančias socialisti
nio realizmo metodo.

Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba linki vi
siems Lietuvos architektams, 
projektuotojams, statybinin
kams ir kitiems speciaistams, 
dirbantiems statyboje ir archi
tektūroje, naujų darbo pasie
kimų, naujų laimėjimų pro- 
ektuojant ir statant mūsų 
miestus ir gyvenvietes, tobuli
nant konstrukcijas, plečiant ir 
industrializuojant statybos 
darbus, kovojant už aukštą 
statybos darbų kokybę ir sta
tybos atpiginimą. , ■

Liętuvos Komunuistų parti
jos Centro Komitetas ir .Lie
tuvos TSR 'Miništrų" ’Taryba 
yra įsitikinę, kad šis suvažiavi
mas nukreips visų respublikos 
architektų kūrybines pastan
gas naujiems dideliems užda
viniams statant komunizmą 
mūsų šalyje įvykdyti.

LIETUVOJE MIRĖ 
ĮŽYMUS GYDYTOJAS

Š. m. spalių mėnesio 22 d. 
Lietuvoje staiga mirė įžy
mus, nusipelnęs gydytojas 
Jonas Povilaitis. Grupė me
dicinos darbuotojų parašė 
spaudoje tokį velionio ne
krologą:

Jonas Povilaitis gimė 1895 
metais Šakių apskrityje, Va- 
lakbūdžių apylinkėje, šunka- 
rių kaime. Baigęs Vilkaviškio 
gimnaziją, velionis studijavo 
Maskvos universiteto medici
nos fakultete. 1918 metais 
grįžęs į Lietuvą, jis dirbo Ša
kių apskrities medicinos fel
čeriu. 1921 metais baigė Kau
no Aukštųjų kursų medicinos 
skyrių ir gavo gydytojo diplo
mą.

J. Povilaitis visą savo ener
giją, sugebėjimą, žinias ati
davė Šakių rajono Slavikų 
apylinkės gyventojams, iki pa
skutinio atodūsio dirbdamas 
Slavikų' ambulatorijoje.

J. Povilaitis turėjo labai di
delį autoritetą rajono gyven
tojų tarpe. Tai darbštus, ne
paprastai atsidavęs savo dar
bui žmogus. Nors ir būdamas 
silpnos sveikatos Jt>ei senyvo 
amžiaus, jis niekada neatsisa- 
sakė suteikti pagalbos ligo
niams, buvo labai jautrus jų 
poreikiams. J. Povilaitis akty
viai dalyvavo visuomeniniame 
darbe, skleidė sanitarinę kul
tūrą, buvo renkamas deputatu 
į vietines tarybas.

Už pasiaukojantį ir atsida
vusį darbą tarybinio kaimo 
darbo žmonių sveikatos sargy
boje J. Povilaičiui 1955 me
tais buvo suteiktas Lietuvos 
TSR Nusipelniusio gydytojo 
garbės vardas, o 1961 metais 
jis buvo apdovanotas Lenino 
ordinu.

šviėsųs gydytojo Jono Po
vilaičio atminimas ilgai liks 
jo draugų, bendradarbių ir 
šakių rajono darbo žmonių 
širdyse.

Kaip hitlerininkai bandė 
sunaikinti New Yorką
Vokiečių Demokratinėje 

Respublikoje neseniai pasi
rodė žurnalisto Juliaus Ma
deros parašyta knyga “Ge 
heimnis von Huntsville,” 
kurioje jis, patikimais davi
niais pasiremdamas, įrodo, 
kaip Hitlerio pa t i k ę t i n i s 
bandė atominėmis raketo
mis sunaikinti New Yorką.

Baronas W e r n h e r von 
Braun buvo Hitlerio įgalio
tas 1936 metais vadovauti 
raketiniam projektui . Tam 
projektui jis galėjo gauti 
finansų, kiek tik jam jų rei
kėjo. ' Taipgi jis galėjo pa
sirinkti labiausiai patiki
mus vokiečius mokslininkus, 
su kurh:s visą laiką, iki ka
ro pabaigos, dirbo tame 
projekte.

Vyriausia projekto bazė 
buvo Peennemuendėje, prie 
pat Baltijos jūros kranto. 
Toje vietoje raketos buvo 
suplanuotos, prijungtos ir 
išbandytos. ~V-2 raketos leng
vai galėjo pasiekti Londoną 
ir jam padaryti milžiniškų 
nuostolių. Bet jos dar ne
buvo tiek tobulos, kad pa
siektų New Yorką ir jį vi
sai sunaikintų. W e r h n e r 
Braun dėjo visas pastangas 
pagaminti tokią atominę 
raketą, kuri galėtų tą tikslą 
atsiekti.

Raketų bazę Hitleris tan
kiai lankydavo. Jis labai 
įvertino Brauno pasišventi
mą ir atsiekimus. 1944 m. 
Hitleris užkabino Braunui 
aukščiausios pagarbos me
dalį, kaip didžiulio jo atsi- 
žymėjimo “įvertinimą. Tada 
Braunas ir atidengė Hitle
riui savo planą sunaikinti 
New Yorką; - ‘ - • • ■ /

New Yorko sunakinimui 
rakę ta pavyko pagaminti. 
Taipgi buvo ■ paga mintas 
aparatas, kuris įstatytas 
aukščiausiame New Yorko i 
pastate — Empire State 
Building —- g a 1 ė s tą ra
ketą pritraukti prie pat 
to pastato ir tada New Yor- 
kas būtų sunaikintas. Da
bar kaip tą aparatą New 
Yorkan atvežti? Tam buvo 
surasti ištikimiausi šnipai— 
Erich Gimpel, pasivadinęs 
kapitonu Edward Green, ir 
William Curtis Colepough, 
Amerikoje gimęs hitlerinin
kas. Jiems pasisekė perkel
ti aparatą Amerikos žemėn, 
bet netrukus buvo abu su
imti, Colepough kaip šnipas 
sušaudytas, Gimpelis taipgi 
gavo mirties bausmę, kurią 
prez. Trumanas pakeitė vi
so amžiaus kalėjimu. 1956 
m. jis buvo paleistas iš kalė
jimo ir grįžo į Vakarų Vo
kietiją.

Tam planui nepavykus, 
Braunas nenuleido rankų. 
Jam pagaliau pavyko paga
minti tokią raketą, kuri bū
tų tiesiai iš bazės nusiųsta j 
nužymėtą vietą. Pavojus 
New Yorkui ir vėl pasidarė 
didelis. Bet Tarybų Sąjun
gos armija, netikėtu smar
kumu eidama pirmyn, greit 
pasiekė raketų bazę Peen
nemuendėje ir sugriovė ant
rąjį Brauno planą sunaikin
ti New Yorką. Braunas tada 
vos spėjo išsivežti raketų 
įrengimus, kuriuos netru
kus amerikiečiai pasigrobė 
ir Amerikon atsivežė. Sykiu 
atsivežė ir hitlerininką 
Brauną, ir gerą būrį kitų 
atominių mokslininkų.

Von Braun dabar jau pa
tapo Jungtinių Valstijų pi
liečiu, gyvena savo viloje, 
907 McClung Street, Hunts
ville, Alabama. Jis dirba 
amerikiečių raketų bazėje 
ir planuoja, kaip sunaikinti 
Tarybų Sąjungos miestus.

ELIZABETH LAWSON
Spalio 20 d. Brooklyne 

mirė Elizabeth Lawson, 
išgyvenusi 59 metus am
žiaus ir visą subrendusį gy
venimą pašventusi kovai 
prieš rasinę diskriminaciją. 
Tuo klausimu jinai yra pa
rašiusi knygų, brošiūrų, 
laikraščiams ir žurnalams 
straipsnių, pasakiusi daug 
kalbų.

E. Lawson gimė New 
Yorko mieste 1904 metais. 
Dar visai jaunutė būdama, 
mokyklą lankydama, ji, bū-’f 
simoji istorikė ir rašytoja, 
jautė nesveiką atmosferą, 
kai jos draugai baltaodžiai 
niekina kitos rasės ar tau
tos žmones. Jai tai nepati
ko, ji pastebėdavo, kad ne
žmoniška žeminti kitos ra
sės ar tautos žmones.

Studijuodama isto r i n e s 
knygas ir matydama, kaip 
išnaudotojų klasė nesvietiš
kai apiplėšia darbo žmonių 
klasę, dvigubą priespaudą 
palaiko ant negrų darbinin
kų, E. Lawson nusisprendė 
įsitraukti į klasinę kovą 
prieš išnaudotojus.

1930 ekonominės krizės 
metais Lawson jau buvo tos 
kovos sūkuryje . Nuvykusi 
į Birmingham, Alabama, ji 
redaguoja “Southern Work
er,” organizuoja darbinin
kus į unijas, vadovauja 
streikuose, stovi pirmose 
eilėse. Taipgi ji renka me
džiagą naujai knygai. ‘ Ji 
areštuojama ir kalinama. 1

Grįžusi N e w Yorkan jn 
dėsto 'Amerikos istoriją 
Darbininkų Mokykloje, 
skaito lekcijas, sako pra
kalbas; ir rašo knygas ir 
brošiūl’aites, * taipgi darbi
ninkų spaudai straipsnius. 
Vėliau, kąi Darbininkų *Mb- 
kykl'a huvo uždaryta, tai ji
nai dėstė istoriją pažangio
je Jeffersono mokykloje.' Ji 

! dirbo nep a i s y d a m a savo 
sveikatos. Ir sunkiai sirg
dama negalėjo nurimti. Jai 
vis rūpėjo daugiau ir dau
giau parašyti. Mirė dar ne
baigusi vienos istorinės 
knygos.

Žymėtinos šios E. Lawson 
parašytos knygos: “The 
Outline History of the A- 
merican Negro People,” 
“Lincoln’s Third Party,” 
“Thadeus Stevens,” “The 
Peoples Almanac,” “The 
Gentleman From Mississip
pi,” “The Reign of Witch
es” ir dar nebaigta rašyti^ 
“Robert B. Eliott” apie So. 
Carolines negrą kongresu 
maną.

Ji taipgi knygoms recen- 
zijas rašė laikraščiuose 
“Worker” ir ”National 
Guardian,” žurnaluose “Po
litical Affairs” ir “Main
stream.”

Savo darbu ir ryžtu ji tik
rai įrodė, kaip baltieji tu
rėtų drauge su negrais ko
voti prieš visokią rasmę 
diskriminaciją.

Rašo iš Argentinos
Vienas argentinietis mums 

rašo (rugp. 30 d.), kad re
akcija dar neatslūgsta. Rug- 
piūčio 25 d. uždarytas Tary
bų Sąjungos valdžios lei
džiamas žurnalas “Noveda- 
des de Union Sovietika,” 
kuris išeidinėjo Buenos Ai
res mieste; taipgi uždarė 
ir informacinį buletinį.

Visi laukia spalio 12 d., 
kada išrinktas prezidentas 
užims vietą, nes jis žada55T 
gąžinti žmonėms laisvę. 
Tai argentiniečiai galėtų ąū 
sikvėpti. 1 *

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!



D-ro J. Jurginio laiškas
Vienas bruklinietis gavo , Sniečkaus pavardę, aš turiu 

iš d-ro Juozo Jurginio labai 
įdomų laišką, kurio turiniu
norėtume pasidalyti su
Laisvės’.’ skaitytojais.

Dr. J. Jurginis neseniai 
sėkmingai apgynė deserta- 
ciją ir gavo istorijos mokslų 
daktaro laipsnį. Tai, žino
ma, ne koks asmens pager
bimo požymis, bet realus 
mokslinis laipsnis. D r. Jur
ginis savo ilgokame laiške 
išdėsto kelius, kuriuos jam 
teko nueiti, kol jis gavo 
daktaratą. O tie keliai įdo
mūs.

Dr. J. Jurginis tik ką grį
žo iš ligoninės, kurioje jis 
buvo operuotas. Jis iš se
niai turėjo išsiplėtusias ko
jų venas, kurias jam Vil
niaus chirurgai išpjovė.

O čia ir patsai laiškas: 
Didžiai gerbiamas drauge,

Man tenka Jūsų atsipra
šyti, kad taip ilgai neprisi
rengiau parašyti. Jau ar
tėja metų pabaiga, o aš iki 
šiol vis ruošiaus. Ir šian
dien teprisiruošiau, nes tik' 
vakar grįžau iš ligoninės po 
operacijos. Matote, aš la
bai vėluoju ne tik su laiš
kais, bet ir su savo sveika- ’ 
tos priežiūra. Gulti ant 
operacijos stalo ruošiausi 
metų pabaigoje, o atsigu
liau tik spalio pradžioje. 
Šie metai man buvo labai 
bizy.

Metų pradžioje ruošiausi 
disertacijos gynimui. Tu- 
rėjau parašyti ir atspaus- 
dinti savo knygos “Baudžia

mos įsigalėjimas Lietuvoje” 
santrauką (autorefe ratą) 
rusų kalba ir išsiuntinėti 
įžymiesiems Tarybų Sąjun
gos istorikams ir mokslo 
įstaigoms ne mažiau kaip 
šimtą egzempliorių. Autore- 
feratas — 45 puslapių kny
gelė. Jo atspausdinimas ir 
išsiuntinėjimas numatytas 
disertacijų gynimo taisyklė
se, privalomas visoje Tary
bų Sąjungoje. Autorefera- 
tas turi būti išsiuntinėtas 
ne vėliau kaip prieš mėnesį 
iki gynimo dienos. Be to, 
gynimui reikia paruošti ga
na didelę asmens bylą: pa
daryti paskelbtų darbų ir 
recenzijų sąrašą, gauti cha
rakteristiką, pridėti aukš
tojo mokslo baigimo, moks
lų kandidato, docento ir ki
tų dokumentų nuorašus. Ir 
mokslo kelyje pas mus for
malybių gana daug, galėtų 
būti žymiai mažiau. Gyni
mas įvyko birželio 11 d. Vil- 
niaus universiteto kolonų 
salėje. Publikos buvo pil
na salė. Mano oficialiaisiais 
oponentais buvo trys dakta- 
rai-profesoriai: V. Pašų ta 
iš Maskvos, V. Serbentą iš 
Minsko ir D. Budrys iš Vil
niaus. Labai gerus atsilie
pimus apie mano knygą at
siuntė į gynimą mano ko
legos iš Rygos, Talino, Lvo
vo, Kijevo, Minsko ir kitų 
universitetinių miestų. Po 
disputo, kuris truko dau
giau kaip dvi valandas, 
mokslinė taryba slaptu bal
savimu vienbalsiai pasisakė 
už. Pas mus yra tokia tra
dicija, kad po viešo gyni
mo disertantas kelia vaišes 
kokiame nors restorane ar
ba namuose. Kėliau ir aš. 
Kėliau namuose, kuriuos aš
vadinu pilimi, stovinčia 
priešais Sapiegų rūmus An
takalnyje. Mano vaišėse 
tarp kitų mano draugų da
lyvavo ir Justas Paleckis, 

jį; labai linksmas ir pilnas są
mojaus žmogus. Jis daug

^prisidėjo prie geros nuotai
kios. Antanas Sniečkus at

siuntė sveikinimo telegra
mą'. Beje, minėdamas A.

3 pusi.

Jums kai ką pastebėti. Ke
li mano draugai amerikie
čiai apgailestavo, kad A. 
Sniečkus viešai ir gana 
griežtai kritikavo mano pa
rašytą Lietuvos ist o rijos 
vadovėlį, kuris dabar mo
kyklose nebevartojamas, ir 
tuo lyg norėjo pasakyti, kad 
aš nuo Sniečkaus nukentė
jęs ir tarsi A. Sniečkus pa
sidaręs mano priešas. Tai, 
žinoma, nesąmonė. Jeigu 
man reiktų pasakyti, kas iš 
Lietuvos Komunistų parti
jos vadovų mane kaip moks
lo ir kultūros darbuotoją 
labiausiai vertina, tai aš nė 
kiek neabejodamas pasaky
čiau, kad Antanas Snieč
kus.

J. Jurginis

Ant rytojaus po disertaci
jos gynimo su svečiais iš 
Maskvos, Rygos ir Minsko 
išvykome į dviejų dienų ke
lionę po Lietuvą. Aplankė
me Kauną, važiavome Ne
muno pakrante iki Klaipė
dos, buvom Palangoje, Ne
ringoje, vaikščiojom po Ni
dos kopas, atgal į Vilnių 
grįžom pro Raseinius. Da
bar keliai Lietuvoje labai 
geri ir mano svečiai kelione 
buvo labai patenkinti. Ap
lankėm Raudondvario, Rau
donės, Gelgaudų pilią Poš
kos baublius ir kitas įdo
mias vietas. Po savaitės tu
rėjau vykti į Berlyną kaip 

! ekspertas Globkės byloje. 
| Savo įspūdžius iš kelionės į 
i Berlyną ketinu aprašyti 
j “Laisvėje.” Rugpjūčio mėn. 
Ibuvo įvykis mano šeimoje. 
I Mano vyresnysis sūnus Ju- 
i liūs laikė konkursinius eg- 
I zaminus į Kauno Politech- 
nikos instituto architektū
ros skyrių. Į vieną studen
to vietą buvo penki kandi
datai: bus priimtas tas,'kas 
geriau išlaikys. Nors Ju
lius mokėsi gerai ir vidu
rinę mokyklą baigė be tre
jetų, bet egzaminus iš rei
kalaujamų dalykų kiti ga
lėjo geriau išlaikyti. Su
prantamas buvo visbs mano 
šeimos džiaugsmas, kad eg
zaminus Julius išlaikė labai 
gerai ir dabar jis jau stu
dentas. Ruošiasi būti in
žinieriumi architektu. 
Tamstos atsiųstas minimas 
plokšteles jis gavo ir labai 
už jas dėkoja. Šiandien jis 
yra parvykęs iš Kauno ir 
žadėjo pats parašyti.
Po to reikėjo ruoštis is

torikų simpoziumui Vilniu
je, kuris įvyko rugsėjo 19- 
24 dienomis. Jame dalyva
vo daugiau kaip 120 istori
kų iš kitų respublikų. Di
džiausias pasiruošimo dar
bas buvo pranešimo tezių ir
programų spausdinimas. 
Darbo ir rūpesčių buvo 
daug. Vienas simpoziumo 
dalyvis, mano geras drau
gas maskvietis N. Ustiugo- 
vas posėdžių metu mirė. 
Susidarė nenumatytų rū
pesčių. Po simpoziumo nu
ėjau operuotis į ligoninę. 
Operavo daktaras A. Dirsė, 
buvęs sveikatos apsaugos
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ministras. Dabar jis I-mos 
Tarybinės (buvusios švento 
Jokūbo) ligoninės vyriau
sias chirurgas. Kol pjovi
mų siūlės galutinai išgis, 
turėsiu kokią savaitę pabū
ti namie. Po to vėl įpras
tinis darbas. Taip laikas ir 
bėga nepastebimai ir nepa
stebimai artėja gyvenimo 
rudenėlis. Bet dar norisi 
daug ką parašyti, turiu 
pradėtų ir neužbaigtų dar
bų. Prie tokių darbų pri
klauso Vilniaus miesto isto
rija, kurią ruošiamės išleis
ti dviejuose tomuose. Pir
masis tomas mano bendra
darbių parašytas, o manoji 
dalis dar neapdorota kaip 
reikiant.

Man tenka ne tik pačiam 
rašyti, bet ir kokios nors 
knygos parašymą organi
zuoti, suburti autorių kolek
ciją. Prie tokių mano su
organizuotų knygų priklau
so “Lietuvių karas su kry
žiuočiais,” kuri šiuo metu 
spausdinama ir ateinančių 
metų pradžioje pasirodys 
knygynuose.

Projektuoju parašyti kny
gą apie renesansą ir refor
maciją Lietuvoje. Šie klau
simai mane senai domina, 
bet vis niekaip negaliu susi
taupyti laiko. Dėl darbo 
sąlygų skųstis negaliu, tu
riu jas geras, sveikata ligi 
šiol taip pat nesiskundžiu. 
Nors ir laikas labai bran
gus, tačiau aš jo nepagailė
čiau kelionei į Ameriką, ku
rią aš mačiau prieš 20 su 
viršum metų. Man būtų 
įdomu pamatyti, kas joje 
pasikeitė, na ir be to norė
čiau susitikti su žmonėmis. 
Lauksiu gal pasitaikys pro
ga, gal ateis palankesni lai
kai. Politinė, atmosfera lyg 
ir giedrėja.

Tas giedrėjimas baimę va
ro išvietintųjų .arba kaip 
jūs vadinate dipukų va
dams. Tas primena man 

| kerštingą bitę, kuri {gelda
ma geluonį palieka žaizdo
je ir pati miršta. Kerštas 
labai blogas politikos vado
vas. Jis veda į bedugnę.
, Antrojo pasaulinio karo 

metu aš visą laiką gyvenau 
Vilniuje ir vieno tetpškau: 
išlikti gyvas ir pamatyti, 
kuo tas karas baigsis. Ant
rasis mano troškimas buvo 
sužinoti, ar iš tiesų kalti 
buvo tie žymūs Tarybų Są
jungos kariniai ir politiniai 
veikėjai, kuriuoą Stalinas 
pasiuntė į kapus. Dabar 
panašių klausimų aš nebe
turiu ir ateities perspekty
vos man aiškios.

Aš gerai prisimenu tuos 
“vaduotojus,” kurie 1945- 
1949 m. nustatinėjo dienas 
ir valandas, kada ameriko
nai su anglais pradės karą 
su rusais ir ragino vyrus ei
ti į miškus, į banditines 
gaujas ir vykdyti karinę di
versiją . Ant jų sąžinės gu
li daugelio tūkstančių žmo
nių gyvybių ir jie, tur būt, 
tuo didžiuojasi. Kada noras 
minčių tėvas, o kerštas jaus
mų motina, vietos objekty
viai minčių logikai nebelie
ka.

Lyg ir atsiteisdamas už 
skolą šį kartą parašiau 
daug; Būtų labai įdomu su 
Jumis pasikalbėti. Aš ma
nau, kad susitiksime jei ne 
Niujorke, tai Vilniuje. Lin
kiu Jums geros labai geros 
sveikatos. Jus visada ger
biąs

J. Jurginis
Vilnius
1963. X. 19
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Kairas. — Eilė arabiškų 
valstybių stoja už tai, kad 
Artimieji Rjytai ir Afrika 
būtų laisvi nuo atominių 
ginklų.

Kas naujo Kaune
KAUNO TEATRUOSE
KAUNAS. Dramos teat

ro kolektyvas pradėjo nau
jąjį sezoną. Žiūrovams bu
vo parodyta premjera— V. 
Rozovo pjesė “Prieš vaka
rienę”. Joje nagrinėjamos 
aktualios nūdienio gyveni
mo problemos. Spektaklį re
žisavo Lietuvos TSR nusi- 

j pelnęs meno veikėjas H. 
Vancevičius, dekoracijas 
piešė dailininkas F. Navic
kas. Premjeroje debiutavo 
jauni, pirmą sezoną teatre 
pradėję aktoriai R. Ado
maitis ir R. Staliliūnaitė.

Kokie artimiausi miesto 
teatrų planai?

Žiūrovai dramos teatre 
artimiausiu metu išvys S. 
Motiejūno režisuojamą J. 
Olešos ir M. Goriunovo pje
sę “Trys dručkiai”. Teat
ro vyr. režisierius H. Van
cevičius ruošiasi statyti 
spektaklį pagal Just. Mar
cinkevičiaus apysaką “Pu
šis, kuri juokėsi”. Diplomi-' 
nis pradedančio režisieriaus 
K. Genio darbas bus estų

dramaturgo Alto pjesė 
“Svetimas”.

Teatre bus parodyti at
naujinti spektakliai — in
scenizacija pagal Just. Mar
cinkevičiaus “Dvidešimtą 
pavasarį” ir H. Hikmeto 
“Keistuolis”.

Daug naujų darbų pa
teiks muzikinis teatras. 
Greit įvyks V. Ščerbakovo 
muzikinės komedijos “Ta
bokinis kapitonas” premje
ra. Spektaklyje dalyvaus 
visas teatro kolektyvas. 
Scenoje žiūrovai vėl pama
tys iš pagrindų atnaujintas 
Vardžio operą “Rigoleto”, 
Oberio operą “Fenela”.

Brandus žada būti rašo
mų kūrinių derlius. Pirmo
sios lietuviškos tarybinės 
operetės “Auksinės marios” 
autorius A. Bielazaras te
atrui kuria opera-pasaką 
pagal P. Cvirkos “Kupriu
ką muzikantą”. Kompozito
rius V. Raumilas pagal A. 
Bieliausko romaną “Rožė 
žydi raudonai” rašo operą 
“Astra”, kompozitorius J.

Apie JAV lietuvius
Didžiuliame mitinge-koncerte, įvykusiame š. m. 

lapkričio 3 d. Town Hall, Niujorke, be kitų, buvo pa
kviesti trijų JAV tautinių grupių — ukrainiečių, žy
dų ir lietuvių — atstovai tarti po žodį. Lietuviams 
atstovavo Rojus Mizara. Žemiau telpa ištraukos iš 

i jo kalbos:
i .. .1 do not know when a Lithuanian “Christopher 
Columbus” landed on the shores of our country but I 
do know that in 1968 or 1969 we will celebrate the one 
hundredth anniversary when emigration started en mass 
from Lithuania to the United States.

Most of the Lithuanian immigrants were of peasant 
origin and when they reached this Promised Land they 
had no other choice but to become the most exploited, 
the lowest paid wage earners in the basic industries— 
the coal mines, steel mills, Chicago stockyards and later 
in the textile factories of New England and other parts 
of the country. - ■ >.:

I can proudly state that whatever industry my 
countrymen went into, they fought side by side with 
their fellow workers for unionism, for higher wages, for 
shorter hours and for better working conditions.

Today perhaps few Americans remember the in
famous, outrageous Lattimer massacre of 1897, near 
Hazelton, Pa., where 21 striking miners were murdered 
in cold blood—well, among these murdered miners, there 
were five Lithuanian strikers.

About 60 years ago, Upton Sinclair wrote his famous 
novel “The Jungle” in which he described the horrid 
conditions in the stockyards of Chicago, and, for his 
main characters he took a Lithuanian worker, Jurgis 
Rutkus and his family.

The words “strikebreaker” or “scab” are words 
of lowest contempt among the great majority of Lith
uanians.

As every day workers, the Lithuanians in America 
have contributed their share in the development of our 
country both economically and culturally.

Almost forty years ago, Anthony Bimba wrote a book 
“The History of the American Working Class.” This 
book was the first history in the English language, 
which was based on Marxist principles. Another valu
able contribution to the history of our country is Bim- 
ba’s book “Molly Maguires.” Both of these books have 
been translated in Europe into other languages.

Philop Bonosky, a son of Lithuanian immigrants, 
who, among other things, wrote two valuable novels — 
“The Burning Valley” and “The Magic Fern” — is 
another writer whom the Lithuanians in America, as 
well is in Soviet Lithuania, are proud of.

We are indeed proud of the fact that our native 
land, Lithuania, became a Soviet Socialist Republic in 
1940. Never in its history Lithuania attained such suc
cessful achievements economically or culturally as it 
has today.

After saying all this, I must state that Lithuanians, 
like other national groups in the U. S., are not a mono
lithic group. We have among us^Republicans and Demo
crats, reactionaries and progressives. There are, I am 
sad to say, even a few war criminals who came to this 
country after the Second World War and who are now 
becoming naturalized citizens of the U. S. Thousands of 
our people are demanding that these criminals be sent 
back to Lithuania to face justice for their actions.

Lithuanian workers in the U. S. are a part of the 
great American working class. Many of them are now 
pariticipating in the historical revolutionary struggle 
for Civil Rights —'for jobs and freedom.

In the name of many thousands of American Lith
uanians, I greet the American Committee for the Pro
tection of Foreign Born on its thirtieth anniversary. 
This committee never failed in its efforts to protect the 
foreign born.

LONG LIVE PEACE!—which translated into my 
language sounds: “TEGYVUOJA TAIKA!”

Indra — operą apie Vytau
tą Montvilą.

Muzikinio teatro scenoje 
žiūrovai pamatys nemaža 
svečių. Čia pasirodys Lietu
vos TSR Valstybinio akade
minio operos ir baleto teat
ro, Estijos, Latvijos ir Min
sko teatrų solistai. •

LINKSMA PASAKA .
KAUNAS. Dramos teat

ras savo jaunajam žiūrovui 
pasekė linksmą pasaką apie 
tris besočius druknus, pik
tą generolą Bonaventūrą, 
narsų ginklininką Prospe
rą, apsukrią cirko artistę 
Suok, gerąjį prom. Gasparą 
ir kitus įdomius dalykus. 
Pjesei panaudotas labai 
linksmas rašytojo Jurijaus 
Olešos romanas “Trys dru- 
kčiai”, kurį scenai pritaikė 
autorius ir M. Goriūnovas. 
Pjesę režisavo St. Motiejū
nas, dekoracijas piešė dail. 
J. Malinauskaitė, muzika 
parašė komp. V. Baumilas.

Gausiai į premjerą susi
rinkę jaunieji kauniečiai 
pasakos sekėjus apdovano
jo gėlėmis ir gausiais aplo
dismentais. 3

MOTERYS BUS 
PATENKINTOS

KAUNAS. “Kotono” fab
rikas gavo paskutiniąją į- 
rengimų, reikalingų įmonės 
rekonstrukcijai siuntą. Dvi
gubai išplėstame mezgimo 
ceche bus sumontuota 200 
greitaeigių šiuolaikinių au
tomatų. Ši mašina moteriš
ką kojinę numezga per 4-6 
minutes. Kiekviena darbi
ninkė galės aptarnauti de
šimt automatų. Panaudojus 
naująją techniką, darbo na- 
'šumas padidės 5-6 kartus.

Jau šiais metais bus su
montuota šimtas tokių au
tomatų. Paskutiniais sep
tynmečio metais fabrikas 
pagamins apie 11 milijonų 
porų kojinių — 4 kartus 
daugiau, negu šiemet.

MIESTO SVEČIŲ 
PASLAUGOMS

KAUNAS. Neseniai indi
vidualaus siuvimo fabriko 
“Mada” rūbų remonto pun
ktas atidarytas “Nemuno” 
viešbutyje. Ten greit vieš
bučio gyventojai galės taip 
pat atiduoti valyti batus ar 
rūbus.

Kaip pranešė “Mados” fa
briko direktorius P. Miro
nas, skubaus rūbų remonto 
punktą numatoma įrengti 
geležinkelio stotyje. Jo pa
slaugomis naudosis tūks
tančiai į Kauną kasdien at
vykstančių svečių.
200 RACIONALIZACINIŲ 

PASIŪLYMŲ
KAUNAS. J. Greifenber- 

gerio vardo mašinų gamyk
loje pradėtas naudoti nova
torių sukurtas presas cin
kuotiems dirbiniams apdo
roti. Atsisakius rankinio 
darbo, našumas pakilo dvi
gubai. Gaunamos atliekos 
tinka cinkuotoms čerpėms 
gaminti, racionaliai sunau- ■ 
dojama žaliava. Šią naujo
vę pasiūlė konstruktorius 
J. Steikūnas ir inžinierius 
A. Lozickas.

Įmonės racionalizatorių 
taryba, vadovaujama inži
nieriaus V. Mažuknos. iš- > 
vystė plačią veiklą. Įdiegta I 
200 racionalizacijų. Sukur-1 
tos įrangos, kurių pagalba 
paspartintas detalių apdir
bimas staklėms, mechani-! 
zuota daug rankinių proce-Į 
sų, pagerinta kai kurių ga
minių kokybė. Užraktų ir 
apkaustų gamyboje plačiai 
naudojamas kapronas pa
keitė metalą.

Nuo metų pradžios nova
toriai į gamyklos septyn
mečio fondą įnešė 100 tūk
stančių rublių.

NAUJI AUDINIAI
KAUNAS.< Spalvingą au

dinį suknelėms iš dažyto 
pluošto ir lavsano, pavadin
tą “Dainava”, sukūrė “Li
mos vilnonių audinių fabri
ko desinatorė Birutė Zie- 
miuvienė. Maskvoje įvyku
sioje tekstilės audinių pa
vyzdžių peržiūroje jis buvo 
teigiamai įvertintas. Atei
nančiais metais “Dainavos” 
bus išausta apie 30 tūkstan
čiu metru.

Kartu su įmonės techni
nio skyriaus inžinierė Hel
ga Mikalauskienė Birutė 
taip pat sukūrė kostiuminę 
medžiagą “Panama”. Da
bartiniu metu ruošiamas 
nauias “Dobilo” medžiagos 
artikulas taip pat su lavsa
no pluoštu. Šis audinys tu
rės dailų pynimą ir tiks mo
teriškoms suknelėms.
KIEK KAUNE GATVIŲ?..

Kaune cįaug nauju gat
vių. Vienos ju jau tiesia
mos, kitos pažymėtos dar 
tik projektuose.

Auga mūsų Kaunas. 
Anksčiau tikrai rami buvo 
mažytė Ramybės gatvė. O 
dabar?.. Čia statomas stam
biausias mieste darbo žmo
nių gyvenamasis mikrora
jonas. Senoji gatvelė per
gyvena savo antrąją jau
nyste ir jau niekada ji ne
beatitiks savo tikrojo pava
dinimo. Šį mikrorajoną su 
Raudonosios Armijos pro
spektu jungs naujoji Taikos 
gatvė. Dabartinė Taikos 
gatvė bus tik pravardžiavi
mas į naujai projektuojamą 
Taikos gatvės gyvenamąjį 
rajona. Tai rajonas, kuris 
bus užstatytas naujos kon
strukcijos stambiapaneli- 
n i a i s namais daugiausia 
penkiaaukščiais, no 70 butų.

Septynmečio, Stadiono 
gatvės nutiestos naujame 
Tunelio rajone jau paseno. 
Baigus tiesti požeminius 
tinklus, bus rekonstruota ir 
pati Tunelio gatvė. Tai bus 
plati, sunkiajam transpor
tui judėti skirta gatvė, gre
ta jos drieksis kelio juostos 
vietiniam transportui.

Tvarkoma Neries kranti
nė Vilijampolės pusėje. Čia 
padėti pirmieji pamatai 
nauju penkiaaukščių namų 
statybai.

Ateityje mieste bus nu
tiesta dar daug naujų gat
vių, prospektų. Atsiras 
Smėlio gatvė projektuoja
mame gyvenamajame mik
rorajone Vilijampolėje. Bi
rutė—Aleksote.

Viso Kaune šiuo metu yra 
daugiau kaip 900 gatvių.
LAISVĖS ALĖJOJE —VIS 

NAUJI INTERJERAI
Iki šiol nepritaikytose pa

talpose buvo įsikūręs “Ma
dos” siuvimo atelje vaikams 
užsakymų priėmimo kam
barys. Dabar po rekonstra
vimo neatpažinsi io. Ir vai
kučiai, ir juos atlydėjusios 
mamytės bus patenkinti.

Netrukus Laisvės alėja - 
pasipuoš dar vienu dailiu 
interjeru. Baigiamas įreng
ti modernus kosmetikos ka
binetas, rekonstruojama di
džiausia mieste vyrų kir
pykla.

ŠIAURĖS VIETNAME
1962 metais pasėlių plo

tas padidėjo, palyginus su 
1961 metais, 60 tūkstan
čių hektarų. Vidutinis 
ryžių derlius iš ha sudarė 
2.05 tonas (50 kilogramų 
daugiau, negu 196.1 metais). 
Iš viso gauta apie 5,600 
tūkst. tonų maistinių kultū
rų .Bendroji techninių kul
tūrų derliaus vertė padidė
jo, palyginus su 1961 me
tais, 14.8 proc., o gyvulinin
kystės produkcijos — 18%.



MONTREAL, CANADA PHILADELPHIA, PA.
J. YLA KALBĖJO 

SUSIRINKIME
Mont r e al o miesto ir 

apylinkės pažangūs lietu-, 
viai, kaip ir visuomet, šiais 
metais gražiai pradėjo 
LIAUDIES BALSO vajų. 
Tas atlikta Kanados Lietu
vių Literatlros Draugijos 
kuopos susirinkime spalio 
27 d. Nors susirinkimas bu
vo šauktas vyriausiai LB 
vajaus reikalais, bet buvo 
aptarti kai kurie ir savo 
Draugijos bėgamieji klau
simai.
„ Kadangi kuopos sekreto
rius L. Kisielis sekmadie
niais dirba ir susirinkime 
negalėjo dalyvauti, tad jo 
žmona, Petrė, išdavė kuo
pos narių ir finansinio sto
vio raportą. Iš raporto pa
aiškėjo, kad kuopos nariai, 
su labai mažomis išimtimis, 
yra geram stovyj—veik vi
si pasimokėję narines duok
les. Neblogai stovi kuopos 
ir finansinė padėtis, nežiū
rint ir to, kad kuopa, kur 
reikia, visur ir visuomet 
paremia pažangiąją veiklą. 
Taip, pav., raportuota, kad 
ukrainų Kultūrinis Centras 
vienų metų sukakties proga 
pasveikintas su $20. Taipgi 
šiame susirinkime nutarta 
pasveikinti Amerikos lietu
vių pažangų laikraštį “Lai
svę0 su $25.
■ Po to buvo pakviestas 
kalbėti veiklus ir labai rū
pestingas LB: darbuotojas 
B. Kvietinskas. Jis neilgoj, 
bet ryškioj savo, kalboj nu
švietė. LB reikšmę Montre
al© ir apylinkės lietuviams 
ir stipriai paragino visus 
pažangaus judėjimo bend
rininkus palaikyti ir remti 
pažangų, tiesos skleidėją 
liaudies Balsą.

Ant galo kalbėjo LB re^' 
daktorius J. Yla,,-iš Toron
to. Jis .savo išsamioj ir duo
menimis pagrįstoj kalboj 
perstatė laikraščio ‘ reika
lus, palietė ii’ bendrus mūsų 
pažangių Kanados lietuvius 
liečiančius klausimus bei 
mūsų pastangas ir atsieki- 
mus, ranka rankon einant 
su visu Kanados progreso, 
pirmynžangos ir taikos ju
dėjimu. Po jo kalbos sekė 
klausimai. Taipgi, kiek lai
kas leido, buvo gana gyvų 
ir nuoseklių diskusijų laik
raščio ir kitais klausimais.
.Tada, aptarus LB vajaus 

rekalus, sėkmingesniam jo 
pravedimui išrinktas Va
jaus Komitetas, į kurį įei
na: P. Kisielienė, M. Spai- 
ęys, B. Kvietinskas, J. Ur
banavičius ir J. Lesevičius.

Susirinkimas entuziastiš
kai ir su pakilusiu ūpu pri
zmė mums montrealiečiams 
skirtą kvotą: laike vajaus 

• gauti 15 naujų skaitytojų, 
atnaujinti visas senas pre
numeratas ir sukelti aukų 
$800. Pradžiai vajaus (kai 
Hune iš jų atsinaujino savo 
prenumeratas, dar kiti ir 
giminėms Lietuvon, kartu 
paskyrė ir aukų), čia pat 
vietoje sudėjo $306 aukų!

Štai sąrašas tų spaudos 
brangintojų, kurie spaudai 
paramą pridavė per kitus 
ar patys aukojo:
7 Po $20— B. Kvietinskas, 
G. šerpitienė, S. Doveika, 
Ęlena ir J. Lesevičius,

Po $15—E. ir O, jStreliai, 
Taikos Mylėtojai ir J. Ur
banavičius.

J. Braknys—$11 ir F.
' Spaičys —$10,50.

Po $10—E. Vilkis, B. Pauk
štys, J. Verbyla, L. ir P. Ki
sieliai, J. Petrauskas, M. 
Spaičys, A. Liokaitis, Ada 
ir J. J.

Po $6—M. Gudas, Brom 
Lake, J. Petronis, J. Mika-

liūnas, F. ir P. Bendžiaičiai 
ir J. Skripka.

Pp $5-UE. Martinkus ir 
A. Balčiūnas.

K. Karąlevičius—$1.50.
-Po $1—B'. Yarmolinskai 
ir P.-Valinčienė.

MįelFLB skaitytojai, re— 
mgįąi ir^simpatikai-simpati- 
kės! Kaip -matote, puiki va
jaus pradžia jau padaryta. 
Reikia lygiai taip sėkmin
gai pravesti ir užbaigti mū
sų mylimo laikraščio vajų. 
Tam reikalinga visų talka. 
Nors va j minkai stengiasi ir 
stengsis pasiekti visus skai
tytojus ir rėmėjus, bet jūs 
iš savo pusės galite irgi 
daug jiems padpti—nelauk
ti, kol jie pas jus ateis. Ar
timiausiu laiku priduokite 
jiems savo skirtą auką, at
sinaujinkite prenumeratą, 
priduokite gavę naujų skai
tytojų. Tas žymiai paleng
vintų vajininkų darbą.

Šis korespondentas pilnai 
pasitiki, kad skaitytojai su
teiks kooperaciją, kaip dau
geliu atžvilgių yra suteikę 
praeityj ir mes savo kvotą 
išpildysime dar ir su kau
pu!

J. Lesevičius

Atšaukta pašalpinės 
draugijos balius

Prieš dvi savaites šiose 
skiltyse buvo rašyta, kad 
Montrealo Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Pašalp. Dr-ja 
ruošia balių lapkričio 30 d. 
Bet Draugijos atsakingi 
pareigūnai šį koresponden
tą informavo, kad balius, 
minėtą dieną neįvyks, at
šauktas. Mat, tą dieną ren
gia Šv. Elzbietos Moterų' 
Pašalpinė Dr-tja, Jų dr-josj 
vadovybė • kreipėsi prašyda-i 
ma ęųląikyti, Todėl Sūnų ir į 
Dukterų Pašalp. Dr-jos val
dyba varde nuoširdžios ko
operacijos su kitomis drau
gi jomis jr. atšaukė savo pa
rengimą.

• Tuo pačiu . sykiu infor
muota, kad Montrealo Lie
tuvių Sūnų įr Dukterų Pa
šalpinės Dr-jos balius nu
keltas ir įvyks 1964 m. sau
sio 25 d., D. L. K. Vytauto 
Neprig. Klubo svetainėje.

Svečiavimasis
Henri ir Theresa (Šerpy- 

tytė) Reichrath kokiam lai
kui buvo nuvažiavę į To
ronto pasivečiuoti, ten pa
viešėti.

O Onutės Strėlienės pus
brolis su žmona iš Jungti
nių Am. Valstijų atvyko čia 
pas ją ir pas jos dukterį 
Matildą Tautkuvienę pavie
šėti.

Gražus buvo parengimas
Jau visiems žinoma, kad 

pas mus išsivystęs Ubai 
veiklus lietuvių Taikos Ko
mitetas. Jis visur aktyviai 
dalyvauja su visu Kanados 
taikos judėjimu, kur tik ky
la taikos akstinimo klausi
mas. Šalia to, gražaus veik
lumo parodo ir lietuviškoje 
dirvoje. Taip, pavyzdžiui, 
turėjo savo parengimą-vą- 
karienę spalio 26 d. O ka
dangi Komitetą daugumoje 
sudaro moterys, kurios ben
drai pasižymėjus i o s, ką 
rengia, mokėjimu puikiai 
suorganizuoti,/tai ir šis pa
rengimas, ištikrųjų, buvo 
Šaunus, pasekmingas. Da
lyvavo daug svečių, kurie 
buvo gražiai priimti, pui
kiai pavaišinti.

Tenka pasakyti, kad šis 
parengimas buvo ne tik pa
silinksminimo pramoga- 
Komiteto pirmininkė Jane 
Vilkelienė gražiai apibūdi
nusi Taikos Komiteto veik
lą ir užduotis, pakvietė vieš
nią kalbėtoją, kanadietę de-

Sukėlimui biudžeto “Lai
svės” išlaikymui kitais me
tais LLD 101 kuopa ir “Lai
svės” prieteliai gražiai pa
sirodė, sukeldami virš . po
ros šimtų dolerių; O vajaus 
dar tik pradžia, . tikimasi, 
“Laisvės” prieteliai sukels 
daugiau, pralenkdami au
komis kitas kolonijas. Pra
šome visų talkos ir laikraš
čiui paramos.

Chesteryje LLD šeštos 
apskrities parengime teko 
pasikalbėti su mūsų organi
zacijų nariais, “Laisvės” 
skaitytojais. Juozas Deltu
va, baltimorietis, pasisakė 
turįs 80 metų. Keršanskas, 
pyhiladelphietis, ir Grigas, 
chesterietis, po 75 metus, 
bet gerai atrodo, pilni gy
vumo, sveikata nenusiskun- 
džia. • i : :

Gaila draugo Lipčiaus, 
kuris nesveikuoju, bet, sa
ko, sveikata gerėja. Linkiu 
jam pilnai pasveikti. Drau
gas Lipčius—ilgametis šeš
tos apskrities komiteto na
rys, jam priklauso padėkos 
žodis.

LLD veteranai verti pa
garbos. Maža apskritis su 
mažu skaičiumi kuopų (tu
ri tik 73 narius), bet suruo
šia parengimų, sukelia pa
ramos mūsų spaudos palai
kymui, dalyvauja vajuose.

Philadelphiečiai pasižy
mėkite lapkričio 17 dieną, 
sekmadienį. Svetainėje 715 
N. 6 St. įvyks pobūvis su 
užkandžiais, i Dalyvaus Ieva 
Mizarienė, kuri pasakys sa
vo įspūdžius iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje ir taikos 
suvažiavimo Maskvoje.

. Miestą^ turi bėdų sų kąr- 
veliais? .kurie, aptęršia motu
šę. Tony Amato, sako' turįs 
formulą karvelių; pašalini 
mui ir galįs sutaupyti mies
tui nemažai išlaidų. Bet at
sisako pasakyti * savo pa
slaptį 

■■ Huųian Relations Ta
ryba ir keturi prieplau
kų unijos lokolai veda 
derybas panaikinimui 
diskriminacijos darbe. Prie
plaukų darbininkai pasida
liję į keturis lokalus su aš- 
tuoniais tūkstančiais narių. 
Clerk and Checkers 1242 lo- 
kale nėra nė vieno negro. 
Lokalas 1332 pirmiau buvo 
didžiumoje baltųjų valdo
mas, dabar negrų didžiuma. 
Negrai nusiskundžia nepri- 
leidimu prie geresnių dar
bų, ir kad ne visi lokalai 
juos priima.

Jungtinių Tautų 18-kos 
metų sukaktis Philądelphi- 
joje grąžiai atžymėta. Wo
men Strike for Peace vaiši
no praeivius gatvėje sukak
ties tortu, skleisdamos agi
taciją už taikos palaikymą.

\ t i r -i ■(

Transport .Workers uni- 
jos lokalu 234 prezidentas 
Davjd Reick rezignavo, ne
sutikdamas šu didžiumos 
lokaio valdybos pasisaky
mu už respublikonų kandi
datą mero vietai MeDęr- 
moth. Reick sako, respubli
konai yra Landrum,Griffin 
ir Taft-Hartley įstatymų 
sumanytojai. Didžiuma kal
tina Tate blogu nusistaty
mu paskiausiame važiuo- 
tės streikę.

1 «■» ....y*1’?"i ■ i.'V" ■ t'R"

legatę, buvusią pereitą va
sarą pasauliniam moterų 
taikos kongrese, Maskvoje. 
Jos kalba buvo brandi ir 
įdomi, stipr i a i raginanti 
vekti prieš atominį ginkla- 
vmąsi, už išlaikymą taikos 
pasaulyje.

J.—

A. J. Kaelin, vice-prezi- 
deptas Bucks County AFL- 
QIO Tarybos, nepasitenki
nęs tarybos pąšisakymu už 
respublikonų **' kandidat u s, 
rekomohdūdja' Ipkalam '282 
įr 500, kurie nebuvo pa
kviesti į posėdį,1 pasitrauk
ti iš tarybos. Tarybos virši
ninkai sako, lokalai nebuvo 
pasimokėję ir todėl nebuvo 
kviečiami. Sakoma, ir dau
giau lokalų nepasitenkinę.

....................... 1

Laikinas masinis pikietas 
IUEIR 137 lokalui prieš 
Precision Products kom
paniją, kurios 1,200 dar
bininkų streikuoja, De
laware county Common 
Pleas teismo uždraustas. 
Gali turėti tik po du pikie- 
tuotojus prie kiekvieno įė
jimo.

Dr. Missiuro, Polish Aca
demy of Science Institute 
of Warsaw, kalbėdamas 
Valley Forge Research 
Foundation, pasakė: Žmo
nės, darydami mankštą, ju
dėdami, gali gyventi iki 110 
metų, sėdinti ne. žmogaus 
nervai ir sistema reikalau
ja judėjimo.

James J. Forbes, preziden
tas Association City Fire 
Fighters, AFL—CIO lokaio 
22, ir 59 ugniagesiai su
spenduoti už pikietavimą 
mero Tate politinių prakal
bų. Ugniagesių komisijo- 
niėrius McNamee sako, 
įstatymai pikietą draudžia.

Teisėjas Waters uždrau
dė iš darbo atstatinėti, įsa
kydamas suspenduotie m s 
nesulaikyti algiį. Solicitor 
E, G. Baur sako, ne teisėjo 
jurisdikcija ir suspendavi
mas galioje. Ugniagesiai 
kovoja už virš tūkstančio 
dolerių pakėlimą. Miestas 
siūlo ' $400. Ugniagesiai 
kiekvieną dieną valandą 
laiko pikietuoja rotušę, rei
kalaudami algiį pakėlimo. 
Kuomi dalykai pasibaigs, 
ateitis nusakys.

• Pilietis

Hartford, Conn.
New Yorke, Massachu

setts ir Hartforde įvyks 3 
parengimai spaudos nau
dai. Žiūrėkime, kad jie bū
tų visi sėkmingi. Kur kam 
parankiau, ten ir važiuoki
me į juos. Mūsų spauda, tai 
protui maistas. Sueikime 
su žmonėmis ir priminkime 
apie minimus parengimus.

Lapkričio 10 dieną įvyks
ta minimi parengimai, tai 
yra ateinantį sekmadienį 
Hartforde įvyks 157 Hun
gerford St., Laisvės choro 
svetainėje. Pietūs bus duo
dami 1-mą valandą dieną. 
Draugė Ieva Miza r i e n ė 
duos raportą iš savo buvi
mo Sovietų Sąjungoje. Ji 
plačiai važinėjo po Tarybų 
Lietuvą, kalbėjosi su žmo
nėmis 'kur ji tik buvo,' o ji 
plačiai apvažinėjo Lietuvą 
ir su daugeliu kalbėjosi.

Tad< drauges ir draugai, 
dalyvaukime!

Waterburiečįų daug at
vyks pas mus Hartfordan 
šį eskmądienį, ląpkr. 10 d., 
157 Hungerford Št, Pasi
matysime su visais.

x J. ž.

Budapeštas, — Vengri
jos liaudis paminėjo žuvu
sius draugus metu nuslopi
nimo 1956 m. kontr-revoliu- 
cijos.

Maskva. —Lapkričio 3 d. 
susituokė TSRS kosmonau
tai Valentina Tereškova ir 
Andrianas Nikolajevas.

MIAMI, FLA.
Ir mes turime kultūrinį 

ceptrą
, Kai LSK pradėjo darbą 
savam pastatui, kai kurie 
rašė, “o't, tai bus Miamio 
lietuvių kultūrinis centras.” 
O kiti pasišaipė, girdi, ko
kią kultūrą jau čia gali kel
ti šiame JAV užkampyje. 
Tad ir pasidairykime, ką 
mes turime?

Dėka apšivetos mylėtojo 
Jono Smalensko, jau turime 
gana gausų knygynėlį. Jo
nas jį įsteigė ir tvarko. 
Knygos duodama neštis į 
namus. O laikraščių, žur
nalų turime visokių spalvų. 
Čia rasi “Laisvę,” “Vilnį” 
kaipo nuolatinius. Kazys 
Kriaučiūnas Klubui užrašė 
“Vienybę.” Ateina ir “sve
čių.” Kartais pasirodo ir 
“Sandara,” bet klubiečiai sa
ko, kad ji labai nedora. A- 
pie Klubą ji jau melus rašė 
ir neatsiprašė. Užklysta ir 
“Keleivis,” bet ir jo kelias 
vis tas pats labai kreivas. 
Jo giesmė sena ir juoda, 
nariai sako, jis eina su mi
rusiu Smetona.

“Vienybė” kiek geresnė ir 
liberališkesnė. Tysliavienės 
“apsil a n k y m u s Lietuvoj ” 
nariai skaito. Bet jos pus
lapiuose mirga įvairios poli
tinės figūros, ot, sakytum, 
tai “lietuviškas viešbutis, 
toks Sirvydų idealas. O Vy
tautas tai vadina — “lietu
vių vienybė.” Bet ilgas 
“Vienybės amžius lietuvius 
nesuvienijo. Vadinasi, lie
tuviškos vienybės “idealą,” 
paties Sirvydo žodžiais ta
riant, — “neša istorijos vė
jai.” Pridėti tenka tik tiek, 
kad tie “vėjai” ne tik “ne
ša,” bet jau ir nunešė visą 
idealinį “Vienybės” ilgą gy
venimą. Šiuo metu lietuviai 
toliau nuo vienybės, negu 
kada pirmiau. Lietuvius 
vienyja ir suvienys tie, 
prieš kuriuos Vytautas ne
gražiai burnoj a, Tik neži
nia, ar tai supranta “istori
nių vėjų” autorius?

Vėl dėka mūs Jono, Klu
be dažnai pasirodo Vilniaus 
“Tiesa.” Čia ir lėktuvas at
eina į talką, —iš Vilniaus 
į Miami “Tiesa” ateina tik 
kelių dienų senumo. Tad 
iškyla ir posakis: jei nori 
matyti šviesą, tai skaityk 
“Tiesą.” O gražiai meniš
kai vedamas žurnalas “Švy
turys” kiekvieno traukia 
akį. Taip pat visų mėgia
mas yra “Mokslas ir gyve
nimas.”

Mūs vietinė meninė paži
ba Aido choras. Aidiečių 
grupė didėja. Choro moky
toja Viola daro gerą pro
gresą Aido vadovybėje. 
LLD kuopa laiko skaitlin
gus susirinkimus, kuomet 
pradėta veikti kultūriniai. 
Po trumpo biznio susirinki
mo, vykdoma trumpos pa
skaitos, diskusijos. Pavyz
džiui, Juozas Sliekas davė 
įdomią paskaitą apie Ju
liaus Janonio gyvenimą ir 
jo poeziją. Inžinierius Gab
rėnas skaitė apie visatą, as
tronomiją. Sekančiuose su
sirinkimuose duos paskai
tas S. Zavis, J. W. Thomp
son's ir kiti.

Rasime ir daugiau temų. 
Paskaitos gali būti ir ang
lų kalba, ypač apie sveika
tą. Vakarą ar popietį ga
lima skirti skaitymui kele
to poetų eilėraščių. Neuž
mirškime ir šios mūsų ša
lies istorinių ir kultūrinių 
įvykių. Tai ko daugiau? 
Visgi kultūrinė veikla pas 
mus yra. Miamyje gal nėra 
lietuvių tūkstančiai, bet tik
rai jų yra šimtai. Vadina
si, yra dirva kultūrinei veik
lai.

Ramstis

Norwood, Mass.
Mūsų ligoniai

. V. Navickas, gyvenantis 
38 Austin St., jau virš dve
ji metai kenčia skausmą 
kojose. Vėlesniais laikais ne 
dažnai gali lipti laiptais. O 
jis gyvena trečiame aukšte. 
Žemyn nulipti dar paken
čiama, bet užlipti aukštyn, 
tai tikra bėda. Blogi daly
kai žmogui, kuomet sveika
ta pradeda krypti blogon 
pusėn.

B. Sarapienė per visą 
rudens laiką nustojo daug 
sveikatos kovodama su šie
nine sloga. Ši liga ją kas 
metai smarkiai privargina, 
kol pereina jos sezonas.

Ei. Kurulienė, gyvenanti 
71 Morse St., buvo sunkiai 
susirgus.

Spalio 6 d. jos giminaičio 
atsibuvo vestuvės, kurios 
įvyko West Quincy, Mass. 
Keideris (caterer) išdavė 
skanius pietus. Visi daly
viai skaniai valgė, niekas 
negalvojo, kad nuo šių ska
nių valgių reikės bent kam 
sirgti. Tačiau taip buvo, 
nes dalis maisto buvo su 
nuodais (arba maistas su
gedęs).

Pirmadienio rytą jau 
daug kam reikėjo šauktis 
gydytojo pagalbos. Drg. E. 
Kurulienė buvo suimta bai
sių skausmų ir skubiai bu
vo išvežta į Norwoodo ligo
ninę. kur ji išbuvo 10 die
nų. Dabar jau randasi savo 
namuose, bet vis dar dak
taro priežiūroje. Atrodo 
dar ne labai tvirta. Sakė, 
nesitikėjau, kad išliksiu gy
va. Laimė mano, kad ture- 
jau gerą gydytoją, tai iš- 
gelbėjo nuo mirties,

M. Uždavinis

New Kensington, Pa.
Dar niekas neparašė apie 

mirtį A. Shierio. Aš ma
nau, kad ir pavėluotai, rei
kia jį prisiminti, nes jisai 
yra to užsipelnęs.

Antanas Shieris mirė 
rugsėjo 7 d. sulaukęs 84 
metų. Per paskutinius 10 
metų jį kankino širdies 
priepuoliai.

Antanas gimęs Viekšnių 
miestelyje, Žemaitijoje. Bu
vo užbaigęs pradinę mo
kyklą. Prieš japonų-rusų 
karą dirbo Tolimuose Ry
tuose, Sibire, ant gelžkelio 
už pečkurį. Karui prasidė
jus, pasitraukė į Ameriką. 
1904 m. atvažiavo į New 
Kensingtoną ir čia gyveno 
iki užgeso jo gyvybė. Buvo 
labai rimto būdo mūsų 
draugas. Aš A. Shierį paži
nojau nuo 1910 m. ir sykiu 
veikėme kaip APLA, taip 
pat ir LDS 10 kuopoje. Nie
kada nesu pastebėjęs, kad 
kam prastą žodį būtų pasa
kęs, tik patardavo, kaip kas 
turi būti.

Antanas Shieris buvo ve- 
dęs našlę. Jinai turėjo ke
turis mažus—tris sūnus ir 
vieną dukterį. Antanas juos 
užaugino. Laidotuvių metu 
jo posūniai labai verkė, o 
mes netekom mylimo drau
go, ypatingai neteko mūsų 
progresyvė spauda gausaus 
rėmėjo. Jis skaitė “Laisvę” 
nuo pirmojo numerio ir kas 
metai, vajaus metu, paau
kodavo po stambesnę su
mą, taip pat ir dienraščiui 
^Vilniai”.

Laike laidotuvių susirin
ko gražus būrelis lietuvių 
ir jo kaimynų paskutinį 
kartą atsisveikinti ant visa
dos. Palaidotas Memorial 
Park kapinėse.

Ilsėkis, Antanai, ant 
aukšto kalnelio, o mes pasi-

4 pusi. Laisvė (Liberty) 

likę visada prisiminsime 
tave.

—*
Nors trumpai noriu pa

rašyti apie New Kensing- 
tono organizacijas. LDS 10 
kuopa dar vis gerai laikosi; 
ir nariai gražiai sugyvena, 
rodos, kad yra vienos šei
mos vaikai. Tai malonu bū
ti su jais sykiu. Tvarka yra 
vedama teisingai. Garbė 10 
kuopos komitetui: P. Povi
laičiui, K. Tamošiūnui ir A. 
Čiesnikienei.

ALDLD 74 kuopa taipgi 
gyvuoja, bet veikimo jokio 
nesudaro, nes visi nariai 
jau iškuopę į 80 metų, o ke- 
lėtas jau ir 90 m. Daugu-^ 
mai sveikata nebetarnauja, 
bet visi skaito mūsų prog
resyvius laikraščius ir visi 
laiku užsimoka. Tai ir bū
kime mes visi sveiki.

C. Stashinsky

Scranton, Pa.
Gražus, šiltas rudens sek

madienis, spalio 27-ta. Žval
gausi pro langus ir galvo
ju: kur praleisti šį popietį., 
kai tuo laiku sustoja maši
na prie mano buto. A. S. 
Rauduvė, pittstonietis, su 
savo jau gerokai susveiku- 
sia Lucija po jos sunkios 
operacijos, važiuoja pasi
grožėti nuplikintais laukais 
ir miškais. Na, sako, va
žiuojam. Žinoma, man tas 
labai patiko, bet kur va
žiuosim? —aš klausiu.

—Kai išvažiuosim, tai su
sirasim ir kur važiuoti,— 
atsako.

Aš nieko nelaukęs, žipo- 
ną ant pečių ir bematant^ 
jau mašinoj. Pavažiavęs 
kiek iš miesto, pasuka į di
dįjį kelią. — Na, jeigu jau 
pasukai į šį kelią, tai žinai 
ką? Jei nebus perdaug 
nuovarginga Lucijai, tai 
važiuokim į Binghamtoną 
aplankyti mūsų gerą drau
gą A. Navalinsku, kuris jau 
ilgas laikas serga

—Geras sumanymas —sa
ko Lucija—važiuokim!

Ir taip mes keturiese— 
Rauduviai, aš ir drg. K. Ge
nys nė nejuntam, kaip štai 
ir Binghamtone.

Draugas Navalinskas nu
džiugo netikėtais svečiais, 
atvykusiais aplankyti jį 
sergantį. Vienok perdaug 
nesileido į kalbą, nes grei
tai pavargsta bekalbėda
mas. Labai gaila gero drau
go, kad nelaboji liga jį taip 
sunkiai surakinusi laiko ir 
nesijaučia, kol kas, kad ei- t 
tų geryn. Turėk, drauge, 
viltį! Senesniam žmogui ne/ 
taip greit galima susveikti, 
kaip jaunam.

Žiūriu, lange stovi garsi
nimas, kad namas ant par
davimo. Draugas Navalins
kas jau nesitiki, kad ir ge
rai susveiks, grįžti prie sa
vo siuvėjo amato, tad nusi- 
sprendė ir namą parduoti. 
Geram siuvėjui gera vieta: 
gražūs, patogūs kambariai 
ir siuvykla po vienu stogu. 
Bet tu, drauge Antanai, tu
rėk viltį pasveikti ir grįžti 
prie savo seno užsiėmimo!

I. Klevinskas

“Mes tebeskrisime į 
Mėnulį”, sako Kenedis

Washingtonas. — Praė
jusį ketvirtadienį spaudos 
korespondentams preziden
tas Kenedis sakė, kad jis 
abejoja, ar iš tikrųjų Tary
bų Sąjunga atsisako lenk- 
tynių skridimui į Mėnulį. Ji 
galinti mus. “sukirsti”. To
dėl jis užtikrino, kad mūsųK 
planai ir pastangos Mėnulį 
pasiekti nebus sulėtinti.

Penkt, lapkričio (Nov.) 8, 1963



;'LAISVĖS' VAJUS
(Tasa iš 1-mojo puslapio)

timore, Md., ir J. Jaskevičiaus, Worcester, Mass.
Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: F. Šim

kienė, Arlington, N. J.; A. Stripeika, Elizabeth, N. J.; 
B:. Sutkus, San Francisco, Qalif; V. Černiauskas, Roches
ter, N. Y.; A. Lipčius, Chester, Pa.; J. Miliauskas (LLD 
87 kp.), Pittsburgh, Pa.; S. F.’Smith, Los Angeles, Ca
lif., ir K. Kilikevičius, per “Liaudies Balsą”, Toronto, 
Canada.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Pasiskaitykime keletą laiškų forido reikalu:
“Toronto, Canada: Kanados Lietuvių Literatūros 

Draugijos kp. narių susirinkime, spalio 25 d., buvo prisi- 
minta‘Laisvės’ parėmimo reikalas. Kadangi kuopos iždas 
apytuštis, tai kuopa pajėgė paskirti iš savo iždo tik $5, 

♦bet dalyvaujantieji susirinkime ir po susirinkimo, pasi
darbavus J. Valūnui, suaukojo sekamai: K. Kilikevičius 
$5; J. Morkūnas ir Z. Janauskas po $2; J. Žiulys. P. 
Pleskus, P. Gutauskas, J. Valūnas, F. Bočiulis, J. Kevė- 
ža, P. Bepirštis, A. Daukantas, L. Valatis, T. Rimdžius, 
B. Žukauskas, V. Žilinskas, S. Kuisis, A. Morkis, Pet. Pa
juodis, J. Šinkūnas, J. Mingilas, P. Karpavičis, V. Vit
kus, Ch. Morkūnas, A. Juozaitis, R. Gilevičius ir J. K. 
po $1.

“Atsinaujindami aprenumeratas po $5 paaukojo J. 
Urbanavičius, Verdunietis ir A. Petronis, hamiltonietis. 
Viso prisiunčiu $47. Draugiškai, K. Kilikevičius.”

— o —
“San Francisco, Calif: Čia rasite $100 nuo LLD 153 

kp., ir sveikinant A. Norkienę jos 80 m. gimtadienio pro
ga draugai sudėjo sekamai—po $3: R. M. Mijat, V. U. 
Burdai, B. V. Sutkai; po $2: J. M. Ginaičiai ir M. Baltu- 
lionytė; po $1.50: T. King, A. Knišius, A. Dagis, M. R., 
A. Norkienė $1. Ben Sutkus.ir V. Taraškienė susitarė 
bendrai dirbti vajuje San Francisco-Oaklando 
Draugiškai, V. Sutkienė.”

— 0 —
“Hartford, Conn.: Čia rasite $69. Aukojo—

O. Krasnickienė, Coventry .... $25.00 
A. Laurinaičiai, 50 metų

vedybų sukakties proga ......... 20.00
J. ir M. Strižauskai, Bridgeport . 11.00
P. Bokas,' Terryville .................... 6.00
J. Barkauskas, Manchester ......... 2.00

* Po $1: J. Gedeminas, J. Jasas, W. Yorkevičienė 
^Warehouse pt) J. Saurusaičiai ir G. Mazoniai (Wind
sor). Draugiškai, L. Žemaitienė.”

— 0 —
“Gerbiamieji: Čia prisiunčiu čekį $70 vertės, skiriu 

proga mano 70 metų gimtadienio, tai bus po $1 nuo kiek
vienų mano metų, Jaučiuos gerai, taipgi jaučiu, kad to
kio amžiaus išgyventa kiekviena diena yra priedas. Daug 
linkėjimų visiems ten prie ‘Laisvės’, J. M. Lukas, 
cester, Mass.”

vardu.

Wor-

— o —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

Antanina Marcinkus, Los Angeles, Qalif .... 
ALDLD 6 Apskr. per A. Lipčių, Chester, Pa. 
J. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y...................
A. Lipčius ir šeima, Chester, Pa...................
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn.......................
Paul Nukas, No. Andover, Mass...................
LDLD 7 Apskr., per S. Penkauską,

Lawrence, Mass.........................................
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y. ...
A. Stravinskas, Lowell, Mass.........................
Charles Wallent, Auburn, Mass...................
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa.................
W. Ruginis, Waterbury, Conn.......................
J. Semėnas, Gulfport, Fla...............................
M. Mickus, Worcester, Mass. ... -.................
Vincas Kazakevičius, Hillside, N. J..............
A. dr D. Veličkai, Albertson, N. Y................

L Juozas Miliauskas, McKees Rocks, Pa..........
Joseph Dementis, Redlands, Calif. ...............
M. Žukienė, Worcester, Mass.........................
August Gerbut, Hartford, Conn................... .
J. Krapavickas, Auburn, Me...........................
A. Raškauskas, Waterbury, Conn..................
J. Blažonis, Lowell, Mass. ...,....................
J. Bakšys, Worcester, Mass............................
Po $1: A. Šimkus, Hightstown, N. J.; S. Suslavich, 

Lawrence, Mass.; J. Dvilinskas, F. Terepas, J. Laurinai
tis, Nora Kvedaras,, Waterbury, Conn.; K. K. Peslis, 
Inglewood, Calif.; Jonas Kodis, Petras Aleksonis, Law
rence Mass.; Jonas Briedis, McKees Rocks, Pa.; B. Mi
kulis, Ig. Janulis, No. Chelmsford, Mass.; K. Kojutis, 
Dracut, Mass.; J. Palubinskas, S. Alexa, Lowell, Mass.; 
P. Narus, St. Petersburg, Fla.; P. Kalendo, L. Zelsonas, 
J.Shukis, So. Boston, Mass; F. Šimkienė, A. Kaziukaitis, 
Arlington, N J.; A. Kušlis, M. Pakštas, K. J., AL Mičiu- 
lis, Kearny, N. J.; F. Josmantas, P. Marson, J. Marcin
kevičius, Harrison, N. J.; J. Kanapsky, Industry, Pa.; J. 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.; A. Kupronis, Somer
dale, N. J.; L. Ausiejienė, Worcester, Mass.; J. Motuzas, 
J. Ramonas, J. Plioplis, Mexico, Me.; J. Skliutas, Matta- 
pan, Mass.; Catherine Matakas, Jackson Heights, N. Y.; 
Helen Graibus, Carle Place, N. Y.

— o —
Aukų gauta $567.00. Anksčiau įplaukė $1,048. Viso 

gauta $1,615. Balansas $3,385.00 
b — o —

Dėkojame už dovanas viršminėtiems prieteliams, va
lininkams už pasidarbavimą. Jau įžengėm į vajaus ant
rą mėnesį. Artinasi šventės—užrašykite laikraštį “Lais
vę” savo giminėms ar draugams kaipo dovaną—tai bus 
puiki dovana!

“Laisvės” Administracija

LMS VEIKLA
PHILIP BONOSKIO MARŠRUTAS

Kurie skaitėte Philip Bonoskio pirmesnes knygas 
“Degantis. Slėnis” (Burning Valley), “Paparčio žiedas” 
(Magic Fern) ir “Bjll McKie”, žinote, kad šis čia gimęs 
jaunas lietuvis yra stiprus literatas ir darbinįn^ų kįasčs 
užtarėjas. Jis yra ir geras kalbėtojau (lecturer) ir sugebi 
užinteresuoti savo klausytojus su savo lengva, aiškią 
kalba. Dažnai Philip gauna užkvietimų kalbėti visokioms 
organizacijoms, kolegijoms ir mokykloms, nes* jis yra jau 
pagarsėjęs kaipo autoritetas.

Neseniai išėjo iš spaudos jo nauja knyga “Dragon 
Pink on Old White”,,tai jo įspūdžiai iš 1959 metų kelio
nės naujojoje Kinijoje. Savo kelionėje jis daug patyrė 
apie Kiniją. Koks iš tikrųjų yra ten gyvenimas Kinijoje 
šiandien, ką kinietis nešioja, valgo, mato, jaučia, ir kaip 
jis žiūri į senovę ir į ateitį?

Įdomu susipažinti su šiais klausimais. Pavyzdžiui, 
spalvų simbolis pas kiniečius turi atbulą reikšmę: balta 
spalva atvaizduoja blogą, juoda reiškia darybę, raudo
na—heroiką.

Daug tokių keistų kontrastų Philip Bonoskis nupie
šia savo virš minė to j knygoj'apie Kiniją, ir savo kalboj.

Lapkričio (November) mėnesio 14—16 d.d. jis kal
bės Chicagoj ir Wisconsine... Lietuviai galės jį girdėti 
Mildos salėj. Po to jis keliaus į San Francisco, kur taip
gi turi užkvietimus. Tikime, kad lietuviai San Francis
co taipgi pasikvies Philipą kokį vakarą pas save.

Beje, knyga “Dragon Pink on Old White” galima 
užsisakyt pas patį autorių už $5. Jo antrašas f 35 Fort 
Washington Avenue, New York, New York.

Mildred Stensler

gaidų ir praktikos), tačiau 
ne vienam gniūžtelėje širdį 
ir aprasojo blakstienos. Tos 
dainelės primena mūsų, kad 
ir jau tolimas, jaunystės 
dienas. Mes visi jas žino
me. Mes jas dainuodavome 
Lietuvoje dar piemenėliais 
ar jau pusberniais ir pus
mergėmis būdami.

Apie 10 vai., programai 
užsibaigus, skirstėmės na
mo. Visų nuotaika puiki.

Bevardis -

Lawrence, Mass.
Mire V. Gladys Zula

Belleviue kapinėse ir vėl 
tapo supiltas naujas kapas. 
Mirė Valerija Gladys Zula, 
sulaukus tik 55 metų am
žiaus. Liūdesy paliko savo 
vyrą Praną Zulą, dukrą Al- 
midą, žentą Vincentą Fo- 
derro, brolį Albertą, dvi se
sutes—Aldoną ir Birutą, jų 
vyrus, mylimą motiną Mor
tą Dvareckienę, tetules Ma
rę Petrukevičienę ir Teofilę 
Šimkonienę, taipgi daug ki
tų giminių, draugų ir drau
gie

ji buvo gimus ir augus 
Amerikoje. Jauna būdama 
priklausę prie Maple Par
ko bendrovės, Laisvės cho
ro, Onos pašalpinės drau
gystės, Lietuvių moterų pi
liečių klubo, skaitė “Laisvę” 
ir kitą progresyvių spaudą.

Velionės vyras Pranas, 
dukterys ir visi giminės 
širdingai dėkoja visiems už

Quincy, Mass.
Spalio 29 d. mirė Vale

rija Vaszkis. Gyvenę 78 
Arnell Sį., Quincy. Mirė su
laukus 92 metų. Palaidota 
lapkričio 2 d. M t. Wallas- 
ton kapinėse.

Valerija Vaszkis gimė 
Lietuvoje, Plaišių kaime. 
Ištekėjus už Jono Vaszkio 
išvažiavo gyventi į Latviją 
ir veikė progresyviame ju
dėjime.

Jie atvyko į šią šalį 1906 
metais ir visą laiką gyveno 
Bostono priemiesty Quincy. 
Užaugino didelę ir gražią 
šeimyną — 2 dukteris ir 3 
sūnus. Stanley gyvena New 
Jersey valstijoje, Stephen- 
New Yorko valstijoje, Bill 
gyveno su motina ir ją už
laikė. Duktė Julia gyveno 
su motina ir ją prižiūrėjo 
per 2 metus. Valerija 
su savo vyru John Bridges 
gyvena Floridoje. Paliko 
marčias, 8 anūkus ir 6 pro
anūkius.

Palaidota laisvai. S. Rai- 
nardas pasakė kalbą koply
čioje iV kapinėse. Palydo

vai buvo pakviesti į namus 
ir pavaišinti.

Gyva būdama su savo vy
ru visados dalyvaudavo vi
suose progresyvių parengi
muose ir skaitė “Laisvę.” 
Jos vyras Juozas Vaszkis 
mirė 1944 metais, bet jinai 
nenustojo dalyvavus su pro
gresyviais Montelloj, Wor- 
cesteryj, Lawrencuj ir Bos
tone. Visados ji buvo mū
sų tarpe, kol galėjo pavaikš
čioti. Didelė garbe jos sū
nui Billui, kuris ją visados 
atveždavo į parengimus. t

Te būna Valerijai lengva 
šios šalies žemelė, o jos šei
mai ir giminėms reiškiu už-, 
uojautą.

$40.00
, 35.00

15.00
15.00
11.00
10.00 1 gėlių vainikus, lankymąsi į

10.00
10.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
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2.00
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šermeninę ir palydėjimą į 
kapines. Taria širdingą ačiū 
Šv. Onos draugystės ir Lie
tuvių moterų piliečių klubo 
atstovybėms. Dėkui grabo- 
riui J. Churlioniui, kurio 
šermeninė yra 16 Park St., 
už nuoširdų patarnavimą. 
Varde mirusios šeimos ir 
giminių didelis ačiū vi
siems !

Vincas Kralikauskas

S. R.

Miami, Fla.
Iš Miami miesto matosi 

tiek daug korespondencijų 
ir taip tiksliai parašytų, 
jog, rodos, nieko daugiau ir 
nelieka pasakyti. Tačiau vie
nos pramogėlės Miamės 
Lietuvių Socialiame Klube, 
2610 N. W. 119 St7 nega
lima nepaminėti.

Spalio 31 d., iniciatyva 
draugės Viginienės ir cho
ro mokytojos Viola Hag
gerty buvo surengta “Holo 
ween party.” Angliškai sa
kant, “party” buvo “how
ling success.” Susirinko vįrš 
50 svečių. Mary Koch pa
dovanojo užkandžiams dona- 
cų, Birštonienė — “mango 
jello pudding/’ Viginienė— 
Smetonos ir varškes. Drau
gė Viginienė nupirko mė
sos, kavęs ir dar ten 
ką jai buvo atlyginta iš pa
jamų. Buvo puikus užkan
džiai už 75 'Čeptus ,asme
niui. Pusė pajamų, viską 
apmokėjus, liko klubui, ar 
gal chorui—nežinau.

Pramogėlę gabiai vedė 
Vincas Bovinas. Viola gabi 
ne' tik muzikoj, bet ir abelnai 
veikloj. Ji suorganizavo 
grupeles žaidėjų, kaip tai, 
įvairių ratelių šokįius, “ihu- 
zical choir” žaismelę, jr tam 
panašiai. Mūsų sešiaądė- 
mečiai jaunuoliai — senste
lėję tėveliai ir močiutės,' 
kostiumuose, žaidžia. Už jų 
vikrumus kai kurie išlošė ir 
dovanėlių, kurias draugė 
Koch dovanojo kaip prizus 
laimėtojams.

Vėliau, po vadovybe Vio
los, choristai sudainuoja 
keletą dainelių: “Kai aš tu
rėjau kaime mergelę,” “bi
jūnėlis žaliau,” “Kur tas 
šaltinėlis” ir keletą kitų. 
Nors dainelės gal ir ne taip 
meistriškai sudainuotos ' (nes 
choras dar jaunas, trūksta

Brockton, Mass.
Užkvietimas

Sekmadienį, lapkričio 10 
d7 Liet. Tautiškame Na
me, 2 vai. popiet įvyks kon
certas ir bankętas. Rengia 
LLD 6 kuopa. Bus graži 
meninė programa, kurią at- 
liks Montello Vyrų dailės 
grupė ir Worcesterio Aido 
choras.

Po koncerto apatinėje sa
lėje bus banketas . Bus ska
nių valgių. Dalyvaus labai 
svarbus svečias iš New Yor
ko.

LLD 6 kp. komitetas

Filmai
. . (Tąsa iš šešto pusi.) 

kuklų režisierių televizijoje 
ir asmeniniai. Jis gyvai ir 
nuosekliai atsakinėjo į fil
mų korespondentų klausi
mus apie patį filmą ir apie 
filmų produkciją Lenkijoje. 
Pasirodo, kad Lenkijoje 
yra daug gerų režisierių, 
bet kadangi šioje srityje 
dirva dar neužtektinai pla
ti, tad kai kurie režisieriai 
važiuoja į kitas šalis sukti 
filmus. Pats Roman Polans
ki sako, kad jo sekantis fil
mas bus suktas Prancūzijo
je. ? ‘
' Malonu ir įdomu buvo 

manyti jauną žmogų pakilų-; 
sį taip ąųkštal Savo srityje L

Pravartu pamatyti šį fil
mą todėl, kad visi trys ak
toriai gana vykusiai atlieka 
savo roles ir fotografinės 
scenos efektingai paimtos. 
Be to, matomi.filme vaiz
dai, kur švytruoja prieš 
saulę dideli ežerai, kur ke
liai apsodinti iš abiejų pu
sių medžiais, primena mū
sų tęvynę Lietuvą!

“Knife in the Water” da-

KRISLAI
' Tąsa iš 1-mo pusi.

padarė su savo žmonėmis per 
beveik 2,000 metų? Ar jau vi
si jie aniuolai su sparnais?

Anų dienų net popiežius Po
vilas VI skundėsi, kad dar 
daugelis net kunigų nueina 
šunims šėką piauti. -•-’Reikia, 
girdi, geriau išsijoti jaunuo
lius, kurie siekia kunigystės 
ątono. Vadinasi, krikščiony
bė nepajėgė net savo sutanuo
tus tėvelius padaryti' gerais, 
dorais žmonėmis.

“Laisves” metinis koncertas 
jau šį sekmadienį. Apie jo 
programų nereikia daug kal
bėti. Ji žada būti viena iš 
geriausių.

Nuoširdžiausiai prašomi ir 
raginami šios apylinkės lais- 
viečiai padaryti jį viena iš 
skaitlingiausių sueigų. O tai 
padarysite, patys atvykdami 
ir su savimi atsiveždami savo 
artimuosius ir pažįstamuosius.

Moterų Apšvietos Klubas 
ruošia sueigų pagerbimui il
gametės veikėjos ir kovotojos 
Katrinos Petrikienės. Nežinau 
kitos mūsų draugės, geriau 
nusipelnusios būti pagerbta.

Toji musų pažangi visuomeni- 
ninkė švęs savo 70-ųjį gimta
dienį.

Pagerbtuvės įvyks lapkričio 
23 d. “Laisvės” salėje.

Kokia graži proga mums vi
siems susieiti ir palinkėti Kat-, 
rinai geros sveikatos ir dar 
daugelio metelių tokio pat 
veiklaus ir kūrybingo gyveni
mo! ;.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinė Respubl i k a 
užmezgė diplomatinius ry
šius su Jemeno respublika.

New Delhi. — Didėja ne
sutikimai Indijos Kongreso 
partijoje.

PRANEŠIMAS 
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 11 d., 
2:30 popiet, 29 Endicott St. Kvie
čiame visus dalyvauti, turime svar
bių reikalų atlikti. Bus Centro Val
dybos balsavimai ir taipgi apkalbė
sime lapkričio 24 d. Čikagoje įvyks
tantį suvažiavmią, kurį šaukia Na
cionalinis komitetas prieš fašizmą. 
Praėjusiame ALDLD 7-os apskri
ties konferencijoje nutarta pasiųsti 
skaitlingą delegaciją į suvažiavimą 

j nuo Massachusetts valstijos organi- 
1 zacijų. Jaskevičius, sekr.

LOS ANGELES, CALIF.

Liūdnas Prisiminimas

Kazimieras Marcenkus
Mirė Lapkričio-November 10, 1962

Jau vieneri metai, kai begailestinga mirtis 
pasisavino mano mylimą gyvenimo draugą ir 
kovotoją už šviesesnį rytojų liaudžiai, Kazimie
rą Marcenkų.

Gyvenimas liko beprasmis, vienatvės buitis 
slegia krūtinę. Vaizduotėje kartojasi jo šviesi 
ir maloni praeitis, ir vilgo akis. Aš dedu pastan
gas, kad įvykdyti Tavo likusias viltis ir lūkes- 

; čius . Ilsėkis ramiai, Kaziuk! Aš Tavęs neuž
miršiu, širdyje turėsiu kol gyva būsiu—su gai
lesčiu Tavo kapą' lankysiu^, ;

bar rodomas Beekman ki- 
ųoteatre, 2 Avė. ir 65 St7 
Manhattan.

H. F.

Svarba kuro dujų
Dujos visame pasaulyje 

ųžįma vis svarbesnę vietą. 
JAV-ose dujų gavyba per 
pastaruosius dešimtį metų 
padidėjo daugiau kaip dvi
gubai ; palyginus su W45 
metais, ji padidėjo daugiau 
kaip 3 partus. Vidutiniai 
metipiąi dujų gavybos di
dėjimo tempui pokarinių 
laikotarpiu sudarė 7 pro
centus, tai yra jįuvo žymiai j 
spartesni, negu kitų pra
monės šakų didęjįmo tęm- 
pM-' •• '■' '

Kaip energijos šaltinis, 
natūraliosios dujos Jungt. 
Valstijose užims beveik to
kią pat vietą, kaip ir naftą. 
Natūraliųjų dujų lygina
masis svoris bendroje ener
gijos gamyboje JAV-ose 
padidėjo nuo 13.7 procento 
1045 metais iki 34.1% 1962 
metais. Naftos lyginamasis 
svoris visų rūšių energijos 
gamyboje 1952 metais su-, 
darė 33;2 proc„ 1962 metais 
—35.3 proc., anglies —42.5 
ir 26.2, hidroelektros ener
gijos atitinkamai —4.5 pro
cento ir 4.4%>. .

Paryžius. — Sulaukęs 78 
metų ■ amžiaus mirė krikš
čionių vadas F. Gay.

—Tavo liūdinti Antanina

HARTFORD, CONN.

Mirus

Peter Žalis-Žilinskui
Reiškiame širdingą užuojautą jo gyvenimo draugei 

Onai Žalis, sūnui ir jo gyvenimo draugei, duk
relei ir jos gyvenimo draugui, jo sesutei B.

Karvelis ir visiems draugams ir drau
gėms šioje liūdesio valandoje:

Mrs. B. Karvelis 
E. Gęįsler
J. ir L. Žemaičiai
J. ir M. Barnett
J. ir V. Kazlau
J. ir V. Vasil
O. VisOekienė
J. Beržinis
J. Vilčinskas

A. ir O. Latven
O. Giraitienė
L. Butkevičienė
J. ir M. Lukštas
G. ir O. Šilkas
F. Roman
J. Kazlauskas
A. Dagilienė
C. Miller

LAWRENCE, MASS.

Valeria Gladys Zula (Pvareckaitė)
Mirė spalių 27 d., 1963

Mes, jos draugai reiškiame širdingą užuojautą 
jos vyrui Pranui Zula, dukteriai Almidą ir moti
nai Marta Dvareckas, taipgi visiems artimiesiems.

J. T. Milvidai
Ji F. Kodžiai
S. B. šlekiai
J. N. Rudžiai

L. šiupetris
S. Ęenkauskai
K. Milius

V. E. Kralikauskai
A. Butėnas
A. Večkys
T. Tartonis
M. Liauškienė
D. L. BulaukaiS

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkričio .(Nov.) 8, 1963



Įspūdžiai iš sekmadienio 
spektaklio Town Hallei

Sekmadienis, spalio 3 die-! Gardene, esu girdėjęs 
na.

jį

kėja. Jauna, energinga, 
kultūriška.

Ji bėgioja, dairosi, rūpi
nasi, kad tik viskas gerai 
išeitų.

Programa baigiasi, publi-
K1 ausiu ašdainuojant daugelyje kitų į ka skirstosi.

Gerokai prieš 2 vai. po-i Niujorko ir Brooklyno sa-! Annettes: 
piet publika jau rinkosi į lių, bet labiausiai aidiečiu 
meno šventovę, į Town Hali, pasirodymu džiaugiausi čia, liu? 
M a n h a 11 ane, į Sveturgi- Town Hall.
miams ginti Komiteto ruoš- jie patys džiaugėsi, kad čia turime prieš savo akis mil-

—Pasitenkinusi spektak-

Esu tikras, ir — Labai!—atsako.—Mes
***AWA*AK  ̂ A. K- W A VV A vtvu , 'oCA J HUM. LUI 1V0 OUVV CAJLXAkJ 1X111

tą spektaklį. 'dainavo. Ilgai ilgai galės | žiniškus darbus, ir va ši
—Ar pripildys salę? — jie pasididžiuodami paša-i programa labai sutvirtino 

klausiu vieną rengėjų. kyti kitiems: ir aš ir, aš i mūsų komitetą moraliai.
—Gerai būtų, kad tik visi; dainavau Town Hall!!.. ! —O kaip materialiai?

tilptų! — gaunu atsakymą, i pet mes pasįgef]Ome' —Spėju, materialiai tai])
Apie 2 vai. salė žmonių clVieju aidiečiu: Valterį o | šypsodamasi ;

pilna kaip akis. | Keršulio ir
Prasideda programa ! Abudu juodu liga supančio- 

himnu, kurį giedojo tenoras i jo, neleido čia jiems būti— ' taklyje buvo nemaža 
Albert Clipper, o paskui dainuoti, pasidžiaugti. I vkb 
trys chorai — ukrainiečių, Labai norėčiau, kad mū- ■ e ~ ~~
mūsiškis Aidas ir Schubert į su Aido choras kada nors ! isiP'vRlITIC tlklfitUS 
Music Society (negrų) — gautų progą dainuoti Car-1 
dramatiškai, iškilmingai at- negie Hali, 
lieka “Give Me Your Tired, Aš manau, jog susilauks 
Your Poor...” (iš poemos tos dienos, jei tik aidiečiai 
“The Colossus” — žodžiai gerai laikysis, jei progre- 

'Emmos Lazarus, muzika suos.
Irving Berlino).

Programoje apie 18-ka nu
merių, o ją būtinai baigti 
reikia 5 vai., kadangi nuo 
tada salė kitiems išnuomo
ta. Rengėjai rūpinasi, kad 
tik nieks ilgiau nedainuotų 
(ar nekalbėtų), kiek jam iš 
anksto nuskirta, kad “ne
prasilenktų” su nustatytu 
laiku.

Jono Juškos. JL
Smagu, kad šiame

lietu- 
Ns.

Paskutinis 
pakvietimas

Visi Niujorko ir apylin
kės laisviečiai ir visi geri 
žmonės yra kviečiami į me
tini “Laisvės” koncertą, 
įvyksiantį sekmadienį, lap
kričio 10 d. Schwaben salė
je, Brooklyne.

Tai paskutinis pakvieti
mas, ir mes tikimės, kad jis 
bus išklausytas.

jaučio, be jokių pretenzijų 
vyruko ir pagyvenusio ap- 
sivedusio vyro —sporto ži
nių korespondento.

Jaunuolis norėtų kuo nors 
jiems padėti, bet ką tik jis 
pradeda daryti —jiems vis 
negerai. Supykęs, jis pasii
ma savo mantą ir eina nuo 

i jų, tada žurnalistas ir vėl jį

“Laisvės” reporteris jau 
aprašė šį spektaklį praėju
siame numery, tai aš čia tik 
kai kuriuos dalykėlius pri
minsiu.

Gilų įspūdį publikoje pa
liko aktorė Sarah Cunning
ham atlikta poema “They 
Call Me Alien” (žodžiai Al
lan Nurmi). Taipgi baletis- 
tas-artistas Paul Draper 
šokiu.

Svarbią kalbą pasakė Ko
miteto garbės pirmininkė 
profesorė Louise Pettibone 
Smith.

Paskutinis numeris — 
Schubert Music Choro at
liktas — “Ballad for Ame
ricans.” Solistas — galingas, 
sidabringas baritonas, Hart
well Mace, Harlemo Operos 
Draugijos narys. Pavasarį 
jis išvyksta gastroliuoti į 
Italiją. Schubert Choro va
dovas — Joseph Delicary. 
Choras pasiekęs aukštą iš
silavinimo laipsnį. Harmo
nija, dikcija, disciplina ste
bina klausovą.

x i - . . ’ • .. Lte.Snekejausi su visa eile / 
Schubert Music Society na
rių. Tai jau viduramžiai 
vyrai ir moterys, gerai pa-1 
žengę muzikoje.

—Kaip ilgai jūsų drau
gija gyvuoja?—klausiu.

—Jau keliolika metų,— 
atsako.

—Kaip ji pasilaiko?
Kiekvienas choristas mo

kame po $1 į mėnesį; be to, 
ruošiame koncertus, pada
rome pelno. Na, tai ir lai
komės.

—Apie kiek iš viso jūsų 
choras turi narių ?

—Apie šešiasdešimt.
— Kur renkatės repetici

joms?
—Bronkse!—atsako.
Malonūs jie žmonės; vi

si su gerais balsais; visi 
ne profesionalai — duoną 
pelno dienomis kitur, ne iš 
dainavimo.

banketui
Geriausia proga įsigyti 

bilietus į banketą pagerbi
mui K. Petrikienės, tai sek
madienį “Laisvės” koncer- 

Banketą ruošia Lietu
vių Moterų Klubas lapkri
čio 23 d. Koncerte klubie- 
tės jums patarnaus, ir be 
jokių kliūčių gausite bilietą. 
Kaina tik $3. Banketas 
įvyks “Laisvės” svetainėje, 
6 vai. vakare.

Apart skanių valgių ir 
gėrimų, bus puiki meninė 
programa, ir tikimės turėti 
svečių iš Washingtono, ger
biamus V. ir M. Zenkevi
čius. Rengėjos

Annette Provin z a n o — 
Sveturgimiams Ginti Komi
teto sekretorė. Tai JAV 
gimusi ir mokslus ėjusi vei-

Labai svarbiu klausimu 
susirinkimas

LLD Antros apskrities 
komitetas šaukia labai 
svarbiu reikalu usirinkima 
sykiu su Brooklyno veikė- 
jais-vęikėjomis. Ypač kuo
pų valdybų nariai raginami 
dalyvauti. Įvyks antradie
nio vakarą, lapkričio 12 d., 
7-tą vai., Laisvės salėje.

LLD Antros apskrities 
visi komiteto nariai susirin
kite.

Atsako kinams 
komunistams

Šiomis dienomis JAV 
Komunistų partija paskelbė 
savo atsakymą Kinijos ko
munistų vadovams, kurie 
puola ir šios šalies komunis
tus.

Apie kinų komunistus ide-1 jaukia suprižti atgal ant 
ologinius ginčus su tarybi-1 ,achtos. Jis ir vėl bando 
niais komunistais bus aiški- j jiems padėti pasiruošti iš- 
nama prakalbose,, k u r j as plaukti ežeran, bet nė iškel- 
ruošia Lietuvių Literatūros I y burės jis jiems nepataiko. 
Draugijos 1-oji kuopa. !jam neaiškus ir nesupran- 

.Prakalbos .įvyks sekma- tamas toks žurnalisto pasi- 
dĮenį, lapkričio 17 d., “Lais- rof]ymas; atrodo, 
vės” salėje. Pranešima pa- i inteligentas tik i 
darys Rojus Mizara. Po to priemonių pakamandavoti I 

. .^v,. .......v^ks diskusijos. Pradžia j pamokyti kita už save į
prašo visus choriečius daly-' 3:30 vaL P°Piet- i jaunesni ir gal, jo nuomone, I

i silpnesni.
Pagaliau jaunuoliui nusi-' 

i bosta tie įkyrūs pamokymai i 
' ir jis nutaria pademonst- 

Jau pradeda pasirodyti j ruoti, ka jis moka. Jis pra-1 
deda rodyti visokius pokš
tus su lenktiniu peiliu, ku
riuos iis gana Įmantriai at
lieka. Na, o viską žinantis 
žurnalistas, nenorėdam a s 
pasiduoti, irgi bando ką 
nors parodyti, tačiau jam 
nesiseka ir po keleto bandy
mu. iš piktumo, jis numeta 
peili i vandenį...

Filme matbme k ei e t ą 
ypatingų scenų, kur reiš
kiamas pavydas ir pasity
čiojimas tarp šių dviejų vy
rų. Gi žurnalisto žmona — 
mokytoja, seka visa tai la
bai ramiai, retkarčiais pa
stebėdama vienam arba ki
tam. Ji graži, liekna, kaiti
nasi prieš saulę ant denio 
su bikini maudymosi kos
tiumu ir stebi abiejų vyrų 
revanšus, kartais užtarda
ma vieną, kartais kitą.

Pabaigoje filmo matome, 
kad šis 19 metų jaunuolis 
vised turėjo progos pasiro- 
dvti. kad jis irgi yra vvras, 
nė kiek neblogesnis už kitą.

Filmą režisavo Roman 
Polanski, jaunas, tik virš 30 
metų, Lenkijos režisierius. 
Tai pirmas jo režisuotas 
kūrinys, apart poros trum
pų filmų.

Teko matyti šį įdomų ir 
(Tąsa 5-tame pusi.)

Aido choras^
Paskutinė “Laisvės” kon

certui pasiruošti pamoka 
Įvyks lapkr. 8-os vakaro 
7:30. Mokytoja ir valdyba

va u t i.

Dovanos pažangiesiems
FILMAI !

KNIFE IN THE WATER I
0 • (J Ct Lt jJL Ct\4V\4.Ct ĮJclOll vilietuviams r. Amerikoj į New Yorko kinų ekranuose 

' Lenkijoje suktų filmų. Vie
nas iš jų yra “Knife in the 
Water”, kuris buvo demon
struojamas buvusiam Lin
coln Center Filmų Festiva
lyje ir tapo aukštai įvertin
tas, kaipo vienas iš populia
rių. veikalų iš dvidešimtvie- 
no ten rodytų įvairių vals
tybių filmų.

Temoje tik trys veikian
tieji asmenys: vedusi pora 
ir 19 metu vaikinas. Turi
nys lengvas, bet pikantiš
kas. Norima pajuokti tuos 
inteligentus — snobus, ku
rie bando žeminti kitus, 
skrajodami po dausas ir 
žiūrėdami į kitą žmogų iš 
aukšto...

Pradžioje filmo matome 
vedusia porą važiuojant au
tomobiliu praleisti savait
galį ant ežero, kur jie turi 
savo nedidelę jachtą. Pake
lyje juos sustabdo jaunas, 
paprastai apsirengęs, vyru
kas ir prašo pavėžėti.. Tas 
pąvėžėjimas užsibaigia ant 
ežero, kur ,jis tampa pa
kviestas praleisti tą dieną 
drauge ant jachtos.

Per visą filmą matome 
varžybas tarp dviejų vyrų. 
Tarp jauno lengvai galvo-

Birželio 15 d. sueigoje 
buvo prisminta paremti pa
žangiuosius lietuvius Pietų 
Amerikoje. Tam tikslui au
kojo sekami:

Po $5—J. ir S. Bimbai, K. 
Briedis ir A. Babarskienė; 
$3—W. Brazauskas; po $2 
S. Večkis ir J. Lazauskas; 
po $1—M. Klimas, J. Ru- 
šinskas, J. Babarskas, A. 
Nevinskas, H. Feiferienė, 
R,. Mizara, Mažylis, A. Bim
ba, P. Venta ir J. Siurba.

Viso buvo suaukota $32.

Vėliau tam pačiam tiks
lui sekami aukojo:

Po $10—A. Bimba, J. Ga- 
siūnas, Jonas. Jr. ir P. Jasi- 
lionienė; po $5—L. Tilvikas, 
Ona Cibulskienė, M. Siman, 
S. Sasna, D. M; Šolomsko 
šeima, S. Radušis ir Ado
monis; J. Stanelis—$3; po 
$2—J. Weiss ir P. Bunkus; 
no $1 — A. ^kairius, Ch. 
Dzevečka, Geo. Wareson, 
M. Urba, P. Rimkienė, A. 
Staniulis, H., Merkienė, L. 
Tilvikas.

Viso $90.

rodymas; atrodo, kad šis 
ir ieško

LLD 185 kp. nariams^
Į ši susirinkimą atėję > 

gaus dovaną
LLD 185 kp. komitetas 

patvarkė taip, kad į šį susi
rinkimą atėję, kurie bus 
laimingi, gaus piniginę do
vaną. Todėl visi LLD 185 
kp. nariai, yra kviečiami 
susirinkime dalyvauti. Su
sirinkimas įvyks lapkričio 
12 d., antradienį, Laisvės 
salėje. Pradžia 7:30 v. va
kare. Būkim patys ir naujų 
narių atsiveskim. Taipgi 
šiam susirinkime turėsim 
atlikti LLD Centro komite
to rinkimus. Yra ir kitu 
reikalų, kuriuos sužinosite* 
atėję į susirinkimą. J. (S

LID 1 kuopos nariams
Mūsų susirinkimas Įvyks 

lapkričio 13-tą, 7:30 vai.va
karo, Laisvės salėje. Visi 
būtinai dalyvaukime. Bal
suosime Centro Komitetą ir 
turime kitų svarbiu reika
lu. Valdvba

v- •

Nuoširdi padėka
Sunku yra surasti žodžių, 

kuriais būtų galima išsaky
ti širdyje ir mintyse susi
kaupusį dėkingumą visiems 
geriems žmonėms, kurie 
parodė didelį draugiškumą 
velioniui mano vyrui Wal
ter Danilevičiui jo sunkios

man.
Esu didžiai dėkinga vi

siems, kurie jį lankė ligo
ninėje ir namie, taipgi ir 
tiems, kurie jį pagerbė i?\ 
man reiškė užuojauta atvy/ 
kimu į šermenis, kiti gėl& 
mis aukomis jo pamylėtoms 
įstaigoms ar bet kuriuo ki
tu būdu.

Jūsų man teiktas drau
giškumas mano liūdesio 
metu visuomet liksis man 
mielu atsiminimu.

Johanna Danilevičienė

Mūsų Aidas buvo garbin
goje vietoje — numeris 15- 
tas.

Atsistojau pačiame salės 
gale aidiečiu paklausyti. Ža
vintį vaizdą jis padarė, gra
žiai išsirikiavęs erdvioje 
estradoje. 0 tos aidietės!.. 
Tautiniuose kostiumuose iš 
tolo jos visos atrodė kaip 
jaunutės mergytės! Moky
toja Mildred Stensler šau
niai diriguoja.

Netoli manęs stovi įžymus 
publicistas - rašytojas, isto
rikas Aleksandras Trach- 
tenbergas. Jis neturi ran
koje programos; “pramie
gojo” pirmininkės praneši
mą, kas dainuoja, tai kiau
šio greta savęs stovinčiojo:

—Kas čia?
—Lietuvių choras, — gir

džiu, jam atsako.
Trachtenbergas pakraipo 

pečiais, stebisi.
—Puiku! puiku! — sako • •JIS. .
Ne tik choro ,o ir solistų— 

—A. lešmantos, V. Bekerio 
ir N. Ventienės—balsai ža
vingai skambėjo per visą 
salę, nes Town Hall akusti- 

labai gera.
Giliausią įspūdį aidiečiai 
įdarė su daina “Vilniuj 
ydi liepos.”

girdėjęs mūsų Aidą 
lainuojant Madison Square

ŠĮSEKMBDIEMĮ ĮVYKS — 
i 

“Laisves” Koncertas Lapkričio-November 10-tą Dieną
Labai įdomi programa, kurią atliks grupės ir individualui talentai

IŠ KRIKŠTYNŲ I 
MIRTIES GLĖBĮ

New Yorkas. — Iš krikš
tynų viename dideliame au
tomobilyje namo važiavo 12 
žmonių, jų tarpe 4 vaikai. 
Matomai, vairuotojas buvo 
linksmas, kad nematė per
sergėjimo, jog gatvė baigia
si. Jie nusivertė Į Harlem 
upę ir 11 jų prigėrė.

saa

5-kerių Metų Sukaktis 
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Victor Becker, baritonasBirūta Ramoškaitė-Mann 
sopranas, iš Jacksonville, F’la.

Elena Brazauskiene 
lyriškas sopranas

Mildred Stensler
Choro ir grupių dirigente

Programų atidarys Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler

Pataisa
Dar žodis dėl Walter 
Danilevičiaus laidotuvių 
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta, kad Walter Danilevi
čius mirė spalio 15-ta ir jog 
laidos 18-tą dieną. O buvo 
laidojamas 19-tą, išlydėtas 
iš šermeninės, Brooklyne, į 
Evergreen kapines, New 
Jersey.

Pranešimas buvo rašytas 
remiantis laidotuvių direk
toriaus ankstyva paduota 
data. Korespondentas atsi
prašo už Įvykusią paklaidą.^

Koresp.

Visą mylima ir laukiama dainininke Biru ta Ramoškaite-Mann dalyvaus programoje

VIKTORAS BECKERIS, baritonas, puikaus talento dainininkas

ELENA BRAZAUSKIENĖ, sopranas, tai Brooklyno lakštingala

Rusų Šokėjų Grupė, vadovaujama Klimovičiaus, iš New Yorko
Taipgi dalyvaus Aido Moterų Choras ir Aido Chąro Moterų kvartetas su naujomis dainomis

Koncertas bus Schwaben Salėje, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyne
Įžanga $1.50 asmeniuiPradžia 3-čią valandą popiet

Emilios Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du jo sūnus 
Stevį ir Valerį, o seserį Anelę Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penki., lapkričio (Nov.) 8, 1963




