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’■ KRISLAI
Visur gerai pavyko 
Daugiau dėmesio! 
Ar bus audra? 
Jaunimas ir kaimas 
Tėvas Sonda 

ir sūnus Sondeckas 
Kur dievui ne vieta 
Neturėtų nutrūkti

— Rašo A. Bimba —

Pas mus rytuose praėjęs sa
vaitgalis buvo tirštas parengi
mais. Buvo prisibijota, kad 
jie vienas kitam gali pakenkti. 
Bet visi jie buvo geri, skait
lingi, sėkmingi. Ypač džiugu, 
kad metinis “Laisvės” koncer
tas taip gražiai pavyko.

Tas tik parodo, kad su ge
romis pastangomis mes dar 
galime savo parengimus pa
daryti dideliais, vaisingais.

Šiauriečiai 500 metų pirm 
Kolumbo buvo Amerikoje

Visiems tenka rimtai susi
rūpinti mūsų laikraščio vajaus 
eiga. Darbas jau įpusėtas, o 
tikslo pusės dar nepasiekta. 
Penkių tūkstančių dolerių fon
das dar stovi per žemai. Mes 
gi esame pasimoję pasiskirtą 
kvotą išpildyti dar su geroku 

įtaupu. Pernai taip padarėme, 
padarykime ir šiemet!

Šiuo tarpu Niujorke vyksta 
Amerikos Darbo Federacijos - 
Industrinių Organizacijų Kon-> 
grešo (AFL-CIO) suvažiavi
mas. Nuo 1955 metų suvieny-

Washingtonas. — Natio
nal Geographic Society vir
šininkai, tyrin ė t o j a i iš 
Smithsonian institu t o ir 
American Museum of Na
tural History patikrino 
Newfoundland© saloje iš
kasenas ir sutiko, kad jos 
buvo prieš 1,000 metų įreng
tos,

Mokslas jau seniai ati
dengė, kad šimtai metų 
pirm Kolumbo danai, nor
vegai ir švedai buvo pasie
kę Greenlandijos salą, kuri 
yra netoli nuo Kanados. 
Jau pirmiau buvo davinių, 
kad apie 500 metų pirm Ko
lumbo Amerikos pakraščius 
buvo pasiekę šiauriečiai, 
gyveno, kaip kurie grįžo į 
savo tėvynę, pasakojo apie 
turtingas salas, o kaip ku
rie jau negrįžo.

Švedų tyrinėtojai ir isto-

rikai siekė tą patikrinti. 
Speciali jų komisija, pasi-i 
remdama sena i s žemėla-1 
piais, 1960 m. atvyko į New- 
foundlando salą, ieškojo, 
kasinėjo ir surado prie žve
jų kaimelio L’Anse aux! 
(Meadows liekanas žmonių I 
gyvenimo. Atkasta senvietė i 
45 pločio ir 60 pėdų ilgio, 
kurioje 
įrankių, 
žmonių.

rasta šiaurieč i ų 
nes ten gyventa

Taigi pasitvirtino spėlio
jimai, kad pirm Kolumbo 
buvo pasiekę Ame r i k o s 
krantus kiti žmonės. Vie
nok tik po Kolumbo atplau
kimo ir jo grįžimo į Europą 
įvyko' Europoje susidomėji
mas “Vakarinėmis Indijo- 
mis”, kaip tada vadi n o 
Ameriką, ir prasidėjo tyri
nėjimas, kuris parodė, kad 
tai yra naujas sausžemis.

SAKOMA, KAD NATO 
SLENKA Į PAKALNĘ

Paryžius. — Prancūzų 
ta organizacija dar nėra pil- laikraščiai rašo, kad Vaka- 
r.xi suvienyta. Trynimasis tarp ‘ rų karinė sąjunga (NATO) 
senųjų amatinių unijų ir jau- šliaužia į pakalnę. Kaip ži-

Atsidarė AFL-CIO

nai
senųjų amatinių 
nesnių pramoninių unijų tebė
ra neišnykęs. Anoms atsto
vauja ir vadovauja užkietėjęs 
reakcionierius George Meany, 
o pastarosioms — gerokai pa
žangesnis Walter Reuther.

Kalbama apie “audrą” su
važiavime. Didžiosioms prar 
moninėms unijoms atsibodę 
būti suvienytos organizacijos 
reakcinės vadovybės už nosies 
vedžiojamomis.

nia, tai sąjungoje vis dau
giau įsigali Vakarų Vokie
tijos militaristai, o mažo
sios NATO valstybės jais 
nepasitiki. NATO laikosi 
tik Jungtinių Valstijų pa
stangomis.

Washingtonas. — Penta
gono karininkai sako, kad 
Jungtinės Valsijos nema- 

Keista,- labai keista, kad žins apsiginklavimo išlaidų 
kai milijonai ir milijonai dar
bininkų tebėra neorganizuoti, 
AFL-CIO unijos neauga, dar 
nariais smunka. Organizavi
mas neorganizuotų darbinin
kų yra pamirštas.

Laikas, labai laikas pakai- 
. tai organizacijos vadovybėje, 
■roet ar šis suvažiavimas tokį 
žygį padarys, tai kitas klau
simas. Veikiausia ir vėl Mea
ny klika paims viršų. Juk ir 
suvažiavimas susideda ne iš ei
linių išrinktų delegatų, bet iš 
viršininkų ir viršininkėlių. Jie 
irgi sotūs, jiems irgi alkanie
ji mažai teapeina.

Anksčiau ar vėliau “audra” 
turės pakilti iŠ apačių.

ir 1964 metais. Jie sako, 
kad nei pasaulinė padėtis, 
nei Maskvos sutartis “ne
užtikrina JAV saugumo.

suvaziavimas
New Yprkas. Lapkri

čio 13 d., Americana vieš
butyje, atsidarė 5-asis AFL- 
OIO suvažia v i m a s. Da-' 
lyvauja apie 1,200 delega
tų, kurie atstovauja 130 
unijų ir 12,500,000 narių.

Tarp svarstymų yra: ne
darbo, automatizacijos, ne
grų rasės, vidujiniai unijų

Iš mus pasiekusių laiškų 
aiškiai matosi, kad Lietuvos 
jaunimas veržiasi j miestus, 
“žemę knisti” mažai kas te
nori.

Panašus procesas seniai ma
tomas ir mūsų amerikiniame 
kaime. Jaunuolis, kuris pa
silieka pas tėvelius farmoje 
žemę arti, laikomas atsilikusiu 
nuo naujosios gyvenimo dva
sios. ’ ** I

Abejotina, ar tam procesui 
kelias bebus užstotas. Galimas 
daiktas, kad šią žemės ūkyje 
darbo jėgų problemą išspręs 
tik traktoriai ir kombainai.

Tysliavienės įspūdžiuose iš 
Lietuvos man akin įkrito vie
na įdomi informacija. Suži
nojau, kad dabartinis “Kelei- 
jao” redaktorius pabėgo iš 

Lietuvos palikęs šeimą. Lietu
voje jis vadinęsis Sondecku. 
T£n jo sūnus S. Sondeckas 
^sąs labai žymus muzikas, 
girdi, “labai privilegijuotas ir 
patikimas žmogus,” vadovau
ja styginiam ansambliui.

Net sunku dabar pasakyti,

'LAISVĖS' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
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KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

2624 
2412 
1948 
1750 
1714 
1470 
840 
828 
696 
682

J.

Connecticut valstija ........... ................
Brcoklynb vajininkai .........................
So. Boston, Mass....................................
N. J. valstijos vajininkai......................
Lawrence, Mass......................................
J. Gendrenas St. Petersburg, Fla. ..... 
Mildred Ęriberg, Chicago, Ill................
Worcester, Mass....................................
Philadelphia, Pa.............. .......................
LLD 20 lip. Moterų, Binghamton, N. Y

— o
648 
576 
516 
468

Blažonis, Lowell, Mass..........
Great Neck, N. Y.......................
Miami, Fla...................................
Chester, Pa...................................
B. Sutkus, V. Taraškienė

San Francisco, Calif ... .....
J. Žebrys, Cleveland, O............
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa......
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Kanadiečiai .................................

M. Aranuk, Detroit, Mich. ...
A. Žemaitis, Baltimore, Md.
M-. Žiedelis. Nashua, N. H. ..
C. K. Urban, Hudson, Mass.
Rochester, N. Y. z.................
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass.................. 216’
Los Angeles, Calif....................... 204
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 136 
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.

322
286

.. 284
280

. 216

456
432 
432
424
360
— O

J. J. Ynamaitis, Union City, Conn., prisiuntė atnau
jinimų, jis darbuojasi išvien su Connecticut valstija.

Brooklyn© vyriausiam vajininkui Valiui Bunkui at
ėjo į pagalbą S. Večkys, S. Sasna ir P. Buknys, priduo
dami atnaujinimų. Valis irgi pridavė atnaujinimų.

N. J. valstijos vajininkai gražiai darbuojasi. Tadas 
Kaškiaučius, newarkietis; P. Poškus, elizabethietis; J. 
Bimba, patersonietis, ir S. Radušis, bayonnietis, visi pri
davė atnaujinimų.

1 (Tąsa 5-tame puslapyje)

1,500,000 JAV militarinių 
žmonių yra užsienyje

Washingtonas. — Jung- matai ir militariniai vadai 
tinių Valstijų vyriausybės reikalauja iš NATO valsty- 
žmonės daug kalba apie pa- bių, kad jos didintų savo 
saulinę taiką, bet užlaiky
mas apie trijų milijonų vy
rų ginkluotose jėgose, ir iš 
jų apie 1,500,000 vyrų lai
kymas kitose šalyse nereiš
kia pasiruošimą taikai.

Vien Vakarų Europoje 
JAV turi virš 400,000 vyrų 
armijoje ir 388,000 karo or- 
laivyne. Prie to, Vidurže
mio jūroje yra Septintasis 
karo laivynas, apginkluotas 
atominiais ginklais.

militarines jėgas ir imtų 
didesnę finansinę naštą už
laikymui NATO jėgų.

Iš Tokio praneša, kad 
JAV ambasadorius E. O. 
Reischaueris reikalauja ir 
Japonijos, kad ir ji didintų 
savo militarines jėgas. O 
JAV duos Japonijai tiems 
reikalams per metus $70,- 
000,000.

Japonija jau ir taip vėl 
militariniai galinga, nes per

Dabar per dvi paras į dešimt metų Jungtinės Val- 
Europą buvo lėktuvais nu- stijos jos militarinių jėgų 
nešta beveik 16,000 vyrų su ; atsteigimui suteikė virš $4,- 
visais ginklais, kas ' rodo, 000,000,000.

72 kad į trumpą laiką lėktu
vais galima iš JAV darvais galima iš JAV dar Seulas.—Pietų Korėja ir 
daugiau jėgų pristatyti į'vėl gavo iš Jungtinių Vals- 
kitas šalis.

Jungtinių Valstijų diplo- nės pagalbos už $10,000,000.
ti jų ekonominės ir militari-

Nauji politiniai wjai 
Lotynu Aemerikoje

m

Sao Paulo, Brazilija. — 
{Brazilijos prezidentas Joao

susitvarkymai, narių skai- Goulartas ragino Lotynų 
čiaus mažėjimo ir kiti klau- Amerikos šalis susivienyti

bendrai prekybai ir apsigy
nimui.

Jis kalbėjo Lotynų Ame-

A. Harrimano, JAV valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojo, misija nepavyko. Jis 
atvyko į Argentiną paveik
ti, kad ji nedarytų spaudi
mo ant Jungtinių Valstijų 
naftos kompanijų.

JAV naftos kompanijos 
Argentinoje yra įdėję apie

simai.
Penktadienį suvažiavime, 

kalbės JAV p r e z i d e n- 
tas. Kfenedis ir Darbo rei- rikos valstybių atstovų su
kalu sekretorius W. W. sirinkime, kuris sušauktas

svarstymui JAV taip vadi- $200,000,000 į naftos gavy-
•V-Wi-k WN Z-X T) 4 11 /-v* 4 iin T 1 o 4

Wirtz.

IŠ VISO PASAULIO
Paryžius. — Policija iš

vaikė studentų demonstra
ciją. ’

Londonas. —Anglijos vy
ri ausy b ė jau pripažino 
Pietų Vietnamo valdžią.

kodėl tėvas Sonda savo ''“Ke
leivyje” šitaip paškudnai 
biaurioja tą Lietuvą, kurioje 
jo sūnus pakilo į tokias mu
zikinio meno aukštumas? Ne
jaugi tuo jis keršija savo li
kusiai šeimai, likusiam talen
tingam sūnui, likusiai savo 
tautai ?

Kažin koks reakcinis idiotas 
davė pasiūlymą virš Aukš
čiausiojo teismo rūmų durų 
užrašyti “In God We Trust.” 
Nuoširdžiai tenka pasveikinti 
teismo pirmininką Warreną, 
kad jis tam sumanymui pasi
priešino.

Su pabaiga metų pasibaigs 
dviejų metų kultūrinio bend
radarbiavimo tarp JAV ir Ta
rybų Sąjungos sutartis. Sako
ma, eina pasitarimai dėl jos 
atnaujinimo vėl porai metų.

Svarbu, kad kultūrinis bend
radarbi avimas nenūtruktų. 
Dar geriau būtų, kad jis būtų 
dar labiau išplėstas. Toks, ro
dos, yra ir Amerikos žmonių 
pageidavimas.

Jammu, Kašmyras.—Įvy
ko riaušės tarp Kašmyro 
nepriklausomybės ir 
jos šalininkų. Virš 100 
nių buvo sužeista.

Indi- 
žmo-

JAVWashingtonas.
neduos pagalbos" Samalio 
valstybei, nes ji sutiko pri
imti iš Tarybų Sąjungos 
ginklų ir amunicijos savo 
šalies gynybai.

LIMA, PERU. — Pikta
dariai metė bombą siekda
mi užmušti V. R. Torrę, bu
vusį kandidatą į preziden
tus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos spauda rašo, kad Va
karai neturi jokių teisiij su
sisiekimui su vakari n i u 
Berlynu, nes nebuvo tokio 
susitarimo. >

Maskva. — Gruodžio 9 d. 
susirinks TSRS Komunistų 
partijos Centralinio Komi
teto nariai į posėdį.

• , /

Atėnai. — Graikijos 
ralius, Povilaš pavedė 
Papandreoui sudaryti 
nistrų kabinetą.

ka-

mi-

namo “Alliance for Prog
ress” plano. Goulartas JAV 
planą tik kartą suminėjo, 
bet tuo metu jis daug kal
bėjo, kiek laimi Lotynų 
Amerikos valstybės plėsda
mos užsienio prekybą.

Goulartas nupeikė Jung
tinių Valstijų užsienio pre
kybos varžymų politiką. Jis 
sakė, kad ta politika “čiul
pia mūsų ekonominį krau
ją”. Jis pareiškė, kad už
sienio prekybos varžymai 
sumažina Lotynų Amerikos 
valstybių įplaukas, siaurina 
įgabenimą reikmenų, naiki
na darbo jėgas, nes trukdo 
industrijos besivystymą.

Goulartas sakė, kad Lo
tynų Amerikos valstybės 
turi jungtis ir bendram ap
sigynimui, nes to reikalau
ja šalių padėtis.

Montevideo. — Lotynų 
Amerikos Laisvos Preky
bos Sąjunga, kuri buvo 
įsteigta 1961 metais, pa
skelbė, kad jos nariai pada
rė didelio progreso. Ypatin
gai žymiai pagerėjo užsie
nio prekybos reikalai Bra
zilijos, Argentinos ir Mek
sikos. Sąjungos nariai 
mažino, o kaip ant kai ku
rių prekių visai panaikino 
muitą.

Buenos Aires. —Argenti
nos laikraščiai rašo, kad W.

bos įrengimus. Jos labai 
mažai atsilygina Argenti
nai. Todėl Argentinos vy
riausybė ruošiasi perimti 
naftos gavybos įmones ir 
JAjV kapitalistams * atsily
ginti’ Laikraščiai rašo, kad 
tas atsilyginimas bus nedi
delis, nes kompanijos iš 
naftos darėsi didelius pel
nus ir savo įdėtus pinigus 
jau seniai atgavo.

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas Arturo II- 
lia sako,-kad buvusio Ar
gentinos prez i d e n t o A. 
Frondizio pasirašyti kontr
aktai su JAV naftos kom
panijomis yra nelegališki, 
nes jie nebuvo parlamento 
užgirti.

Migual Zavala Ortiz, Ar
gentinos Užsienio minist
ras, sako, kad Aargentina 
privalo pati tvarkyti naftos 
gavybą ir tuo parodyti sa
vo nepriklausomybę.

Facuando Suarez, Argen
tinos naftos reikalų tvarky
tojas, sako, kad pati Argen
tina gali gerai tvarkyti 
naftos gavybą.

Sao Paulo. — Lotynų 
Amerikos ekonominiai va
dai , vienbalsiai pasisakė, 
kad JAV “Alliance for Pro
gress” planas neveikia. 
Dauguma, delegatų kritika
vo Jungtinių Valstijų užsie-

JAV VADAI TARSIS 
DĖL P. VIETNAMO

Washingtonas. —Lapkri
čio 20 dieną, Honolulu mies
te, Havajuose, vėl Jungti
nių Valstijų politiniai ir 
militariniai vadai tarsis 
Pietų Vietnamo ’ reikalais. 
Sakoma; kad generolas ! 
Paul D. Harkinsąs, JAV mi
ll tarinių jėgų Pietų Vietna- 

v_ .. 'me komandierius, “metu
Maskvoje Jungtinių Valsti- militaristų sukilimo neteko 
jų ambasadoje už atašę. Į veido”.
Dabar nuvyko į Tarybų j -----------------
Sąjungą neva žinių rinkti' Alžyras. —Čionai atpiau- 
jo rašomai knygai. Bet 
TASS sako, kad jis ne kny
gai žinias rinko, bet ėmėsi 
savo senos specialybės — 
šnipavimo.

T. Sąjunga sako, kad 
areštavo JAV agentą
Maskva. — TASS, TSRS 

žinių agentūra,; praneša,1 
kad yra areštuotas F red e - 
rickas C. Burghoornas, Ya
le universiteto profesorius, 
už šnipavimą.

Prieš keleris metus jis 
per penkeris metus buvo!

kė Egipto du karo laivai 
naikintojai “Suez” ir “Da- 
miette”, abu greiti, tvirtai 
ginkluoti, turi po 2,600 to
nų įtalpos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Sulaukęs 81 me

tų amžiaus mirė dr. Anto
nio Gasparrini, kuris buvo 
dviem popiežiams daktaru, 
tai yra, Pijui XII ir Jonui 
XXIII-ajam.

Berlynas. — JAV milita- 
rinė komanda vis drumsčia 
tarptautinę atmosferą, 
siuntinėdama savo jėgų 
jėgų konvojus tarp Vakarų 
Vokietijos ir vak. Berlyno.

------------------- Maskva. — šešiolika žy-
Bagdadas. — Buvusioj mių TSRS rašytojų, jų tar- 

premjero Kasimo šalininkai 
bandė nuversti dabartinę 
Irako avldžią, bet jų sukili
mas greitai buvo nuslopin
tas.

pe Birisas Poleyojus, žydų 
žurnalo redaktorius Aro- 
nas Vergelis, vyksta į JAV.

Kairas. — Sekamą mėne
sį į Egiptą atvyks Kinijos 
premjeras Chou Enlajus.

Paryžius. — Prancūzija 
dar nepripažino Pietų Viet
namo valdžios.

nio prekybos varžymų poli- 
titiką. Antonio Ma y o b e, 
sekretorius Lotynų Ameri
kos ekonominės komisijos, 
sakė, kad po dvejų metų 
“Alliance for Progress” 
veiklos Lotynų Amerikoje 
tas planas nedavė teikiamų 
rezultatų.

Konferencijoje JAV at
stovauja W. A. Harrima- 
nas. Jis su daugelio delega
tų kritika sutiko.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė, kad laipsniškai JAV 
turėtų trauktis iš Vakarų 
Europos — palikti patiems 
europiečiams tvarkytis.

Pekinas. — Kinijos karo 
laivai suėmė aštuonis Čiang 
Kaišeko ir JAV ginkluotus 
laivelius, iš kurių buvo ban
doma iškelti diversantus.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų suorgani
zuota valdžia, su JAV pa
tarimu, paskyrė du naujus 
komandierius karui prieš 
partizanus.

Honkongas. — čionai pa
sireiškė 00 naujų cholera 
susirgimų.
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Nusiginklavimas sunki problema
GAL BŪTI JOKIU kitu klausimu nėra tiek: daug 

prikalbėta, prirašyta ir konferencijų prilaikyta, kaip nu
siginklavimo, taikos išlaikymo.

Karas—baisi žmonijos nelaimė. Jo metu milijonai 
žmonių žūva, ugnyje sunaikinami miestai, didžiausi žmo
nijos kultūriniai ir kitokį turtai. Rodosi, tik nesveiko 
proto žmonės turėtų veikti sukėlimui karo, bet kapitalis
tinėje gadynėje yra tokių, kurie nesidrovi kalbėti už ka
rą net ir tada, kada jie žino, kad masės žmonių trokšta 
taikos, kad net kai kurie ir jų vadai, kaip buvęs popie
žius Jonas XXIII-iasis, stoja už taiką.

— o —
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėjos vis dažniau 

gauname žinių, kad daugiau ir daugiau valstybių atsto
vų susirūpino taikos išlaikymu ir nusiginklavimu.

Štai dešimt Lotynų Amerikos valstybių: Brazilija, 
Bolivija, Čilė, Cpsta Rica, Ekvadoras, Salvadoras, Haiti, 
Meksika, Panama ir Urugvajus stoja už tai, kad Lotynų 
Amerikos šalyse nebūtų laikomi atominiai ginklai. Tai 
labai svarbus nusiginklavimui ir taikai reiškinys. Yra ži
noma. kad seniau Lotynų Amerikos valstybės sekdavo 
Washington© politiką. Buvo net!sakoma: “Jeigu JAV at
stovas Jungtinėse Tautose pakelia ranką plaukus pasi
taisyti, tai tą patį daro ir Lotynų Amerikos atstovai”. 
Kaip matome, tai dabar jau kita padėtis.

POPULIARIAUSIA 
KNYGA

Mums atrodo, kad šiuo 
metu Lietuvoje populiariau
sia knyga yra J. Ragausko 
“Ite, Missa ėst.” Kėtvėrių 
metų bėgy si knyga siisilau- 
kė net keturių laidų—ket
virtoji laida 15,000 ėgz.

■ ■ I S’
Be to, ši knyga yra iš

versta į rusų kalbą,J lenkų 
kalbą, taip pat, rodosi, ver
čiama (o gal jau išversta) 
į latvių kalbą Latvijoje, 
į ‘eilę kitų kalbų.

ir

TAIKOS IR NUSIGINKLAVIMO priešai "dalijasi į 
daugelį grupių. Imperialistiniai užkariautojai vis dar gy
vena senomis viltimis. Jiems dar vaidinasi, kad kažin 
kaip “grįš senoji gadynė”. Jie tikisi, kad bus nugalėtos 
socialistinės valstybės, atimta laisvė tautoms, kurios iš
sivadavo ir išsivaduoja iš kolonializmo. Žinoma, to nieka
dos jau nebus.

Kitą grupę sudaro pelnagrobiai, kurie didžiausius 
pelnus darosi iš apsiginklavimo. Tai aiškiausiai parodo 
kai kurių kongresmanų, senatorių ir karininkų stojimas 
už statymą atominių lėktuvnešių. Jau net Pėntagono ad
mirolai, JAV Gynybos sekretorius McNamara sutinka, 
kad tos plaukiojančios tvirtovės—atgyveno savo amžių, 
kad jos po šarvuočių turi eiti į “muziejų”.

Bet atominio lėktuvnešio pastatymui ir įrengimui 
vyriausybė išleidžia apie $400,000,000. Laivų statykla, 
fabrikantai, kurie gamina lėktuvnešiui įrengimus, iš to
kio užsakymo pasidaro didelių pelnų. Štai jie ir stoja už 
lėktuvnešių statyba. Tas pats su tankų, lėktuvų, patran
kų ir kitokių ginklų gamintojais.

Trečiąją grupę sudaro liaudies išmatos, visokie pa
bėgėliai, kurie buvusiose jų “tėvynėse” neteko privile
gijuoto gyvenimo, kurie bėgo nuo socialistinės santvar
kos, nuo liaudies, bijodami gauti pelnytą bausmę už ben
dradarbiavimą su hitlerininkais. Šie elementai gatavi 
viską daryti, kad tik sugriovus taiką, kad pakenkus visų 
tautų, valstybių taikingam sugyvenimui.. Paimkime kai 

kuriuos lietuvių pabėgėlius. Jie geriau sutiktų matyti 
atominių bombų sudegintą Lietuvą, negu ten gerėjantį 
liaudies gyvenimą, augančią industriją, kylančią kultū-

KAS BIJOSI MIRTI?
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas”, rašo:
Tėviškės žiburiai, rašydami 

ryšium su vėlinėmis, daro iš
vadą, kad tikėjimo į dievą, 
pomirtinį gyvenimą milžinai 
nebijo mirti. Gal ir buvo ka
da tokių “milžinų.” Šiandien, 
kaip visiems- gerai žinoma, ti
kėjimo vadovai labai bijo mir
ti ir bent kiek susirgę tuoj 
šaukiasi gydytojo. Nėra no
rinčių skubėti į “aną gyveni
mą.”

Yra mirties nebijančių ir 
bedievių. Gal dar daugiau, 
negu tikinčiųjų. Kai žmonės 
eina į kovas už žemiškus rei
kalus, už teises, už laisvę, už 
duoną, jie gerai žino, kad gali 
tekti mirti. Tokiose kovose 
daug kas mirė.

Jei žmogus susipratęs, žino 
žmogaus likimą, jam mirtis 
nebaisi; Jis juk žino, kad toks 
tai gamtos surėdymas. Niekas 
negali gyventi amžinai. Ti
kintieji į pomirtinį gyvenimą, 
į “tojų,” labiau bijo mirti. 
Tikėjimas nepašalina to fakto, 
kad mirtis yra mirtis. Tikin
tįjį baugina dar tas, kad jis 
kunigų yra įbaugintas. Jis ne
žino, kas su juo dėsis po mir
ties. O gal kokion peklon 
įgrūs; įę. spirgins. ' .

Labiausiai mirties bijosi 
kunigai ir kapitalistai. Po
piežiai, bei vyskupai, kai 
suserga, apsistatė gydyto
jais ir tik prašo, kad juos 
gelbėtų; jie užkomanduoja 
katalikus darbo žmones, kad 
šie melstųsi už juos, kad 
tik ilgiau galėtų “griešname 
pasaulyje” pagyventi. Jų 
gyvenimas, mat, yra viskuo 
aprūpintas, išteklingas. 
Naudojasi jie visokiomis 
“mornastimis,” o kitiems 
liepia nuolankauti, skursti, 
kad po mirties gautų “dan
gaus karalystę.”

Dar yra nemaža dalis darbo žmonių suviltų, kurie 
mano, jeigu nebūtų apsiginklavimo, tai jie neturėtų dar
bų. Jų galvosena nesveika. Nejaugi turi būti gaminami 
ginklai, ruošiami karai, kad dalis darbininkų turėtų dar
bus? Nieko panašaus! Socialistinės šalys visas laikas 
stoja už nusiginklavimą, jos nesibijo nedarbo, kurio ten 
nėra ir nebūtų, jeigu įvyktų nusiginklavimas ir nebūtų 
priverstos gamintis apsigynimui ginklų. Žmonija galėtų 
taip susitvarkyti, kad darbo energija būtų panaudota ge
rinimui žmonių gyvenimo. Atminkime, kad ir dabartiniu 
metu dar apie du trečdaliai viso pasaulio gyventojų yrą 
tokioje padėtyje, kad neturi nei tinkamų gyvenimui na
mų, nei kultūrinio prasilavinimo, nei aptarnaujančios in
dustrijos, nei susisiekimo priemonių.

— o —
NET IR JUNGTINĖSE VAISTUOSE, kurių indus

trija pasiekus aukštą laipsnį, kurios stovi priešakyje 
yisų kapitalistinių valstybių, dar mil i j o n a i ž m o- 
nių yra beraščių, milijonai gyvena varge ir skurde pie
tinėse valstijose.

Štai mokyklų tvarkytojas M. Beckeris rašo, kad pa
statymui ir įrengimui mokyklos trim tūkstančiams mo
kinių reikalinga $700.000. Gi Queens apskritis neturi jų. 
Už vieno atominio lėktuvnešio pastatymą ir įrengimą 
būtų galima pastatyti virš 500 tokių mokyklų. O kiek bū
tų galima pastatyti gyvenamųjų namų, mokyklų, nuties
ti susisiekimo kelių, pagelbėti atsilikusioms šalims tik 
už vienerių metų Jungtinių Valstijų militarines išlaidas, 
kurios siekia apie 50 bilijonų dolerių?

— o —
SUNKUS KELIAS PRIE TAIKOS. Dar daug kliū

čių ant kelio prie visų tautų ir rasių sugyveniiho. Bet 
taika laimės. Jos trokšta visame pasaulyje liaudis. Liau
dis darb įtaką į vyriausybes. Tai aiškiai parodė Maskvos 
Sutartis—nebandyti nuklinių ginklų atmosferoje, kosmo-

AUGA NAUJAS 
ŽMOGUS

Didžiojo Spalio 46-rių me
tų sukakties išvakarėse (lap
kričio 5 d. laidoje) Vilniaus 
“Tiesa” parašė vedamąjį 
apie augantį, kylantį naują 
žmogų Lietuvoje; apie gy
venimo gerėjimą, ekonomi
nio ir kultūrinio lygio kili
mą. Tarp kitko straipsny
je skaitome:

Tai, apie ką pranašingai 
svajojo V. Leninas, apie ką 
svajojo senosios kartos komu
nistai, dėdami pirmąsias ply
tas į socializmo pamatus, šian
dien konkrečiai ir ryškiai at
sispindi naujojoje TSKP Pro
gramoje: Skaitydami šią Pro
gramą, mes įsivaizduojame, 
koks ta$ komunizmo rūmas, 
kaip jį statyti, kokie turi būti 
jo gyventojai. Matydami aiš
kų tikslą, darbo žmonės dar 
labiau telkiasi apie Komunis
tų partiją, visą energiją skir
dami jos iškeltų uždavinių 
įgyvendinimui.

Tarybiniai žmonės gerai su
pranta, kaip svarbu sėkmin
gai įgyvendinti partijos iškel
tą uždavinį — sukurti mate
rialinę - techninę komunizmo 

so erdvėse ir vandenyne. Į trumpą laiką beveik viso pa
saulio valstybės prisidėjo prie tos sutarties.

Ji dar nedraudžia gaminti ginklus,jų tarpe ir ato
minius. Nedraudžia nei juos vartoti kare. Bet tai tik 
pradžia.

Šią sutartį tuhės sekti kitos sutartys, kurios ves prie 
pilno nusiginklavimo, prie visų tautų ir rasių taikingo 
sambūvio. Bet tas bus pasiekta tik uoliai kovojant prieš 
kam kurstytojus, kovojant už taiką.

bazę. Gamyklose, kolūkiuose, 
naujosiose stat y b o s e darbo 
žmonės aktyviai kovoja, kad 
būtų išspręstas artimiau s i a s 
uždavinys z sėkmingai įvyk
dytas septynmečiopi Ahas.,>;Rę'r 
zultąt^feai^kžymėjo, 
■N. Chrusčkvąs savo pašikM- 
bėjime su žurnalistais, šioje 
srityje geri. Per šį septynmetį 
Tarybų? šą^gos liaudis1 pa
gamins "'Virsti m p 1 a ni n ės pro
dukcijos ne mažiau kaip už 
40 milijardų xrublių.

Konkrečiame darbe bręsta, 
formuojasi ir grūdinasi nauji 
k o m u n istiniai visuomeniniai 
santykiai, auga naujas žmo
gus. Draugiškos kritikos, tei
giamo pavyzdžio veikiami, 
žmonės darosi geresni, gražes
ni. Tirpsta praeities atgyve
nų liekanos, nuodijusios žmo
nių sąmonę. Didi asmeninė 
atsakomybė už visuomenės 
reikalą, už kolektyvą, už kiek
vieną jo narį, kolektyvišku
mas, gilus idėjiškumas, pasi
reiškiantis sąmoninga pažiūra 
į darbą, vis. labiau įleidžia 
šaknis kiekviename kolektyve.

Komunistų partija išsprendė 
labai sudėtingą problemą, ku
ri daugelį amžių jaudino žmo
niją. Tai nacionalistinių san
tykių problema. Kapitalisti
niame pasaulyje ji ir šiandien 
tebėra aštri. Tarybų šalyje 
Komunistų partijos didžiulių 
pastangų dėka susiformavo 
naujas bendrus būdingus 
bruožus turinčių įvairių tau
tybių žmonių i storinis bend
rumas — tarybinė liaudis., Ji 
turi bendrą socialistinę Tėvy
nę — TSRS, bendrą ekonomi
nę bazę-—socialistinį ūkį, ben
drą socialinę klasinę struktū
rą, bendrą pasaulėžiūrą — 
marksizmą - leninizmą, bend
rą tikslą —■ komunizmo pa
statymą. Socialistinės tautos, 
draugiškai bendradarbiauda
mos, sėkmihgai sprendžia ne 
tik ūkinės statybos uždavi
nius, bet kartu praturtina vie
na kitos kultūrą, jų dvasinis 
gyvenimas da^i turtingesnis. 
Pažvelkime tik į Tarybų Lie
tuvos ūkinį, kultūrinį, politinį 
gyvenimą1 ir pdmatysime, ko
kia daigi yra TSKP nacionali
nės politikos sėkla, kokius 
puikius rėzųltątųs ji duoda.

Nuolaida protestantam 
dėl Marijos kulto

Roma. —Bažnyčios suva
žiavimas nutarė nebebijoti 
diskusijų apie Marijos kul
tą. Iki šiol būdavo drau
džiama ją kaip nors kliudy
ti, jos garbinimą mažinti ar 
žeminti.

Ir tai būdavo vienas iš tų 
punktų, kuriais protestan
tai negalėdavo susikalbėti 
su katalikais. Katalikai tei
gia, pavyzdžiui, kad ir pati 
Marija, “dievo moti n a”, 
buvus nekaltai prad ė t a, 
kaip ir pats jos sūnus Jė
zus. Jie taipgi tiki, kad vie
ną gražią dieną Marija bu
vo gyva ir su žemiškais rū
bais paimta ir nukraustyta 
tiesiai į dangų. Na, o pro
testantai tokioms aiškioms 
kvailybėms nenori tikėti.

Taigi, šis bažnyčios suva
žiavimo žygis esąs padary
tas geresniam susikalbėji
mui su protestantais.

ŽVEJYBA KAUNO 
MARIOSE

KaUno mariose vyksta 
žvejyba. Čia gerai aklimati
zavosi iš Ohabarovsko at
vežti sazanai, karpio-saza- 
no hibridai; o taip pat ster- 
lės, atkeliavusios iš Novo
sibirsko. Nemuno vandeny
se gerai apsiprato Kuršių 
marių gyventojai —karšiai 
ir sterkai.

Skaitytojas—puikus 
kritikas

Ne, rašytojas kuria ne 
sau. Taigi literatas, įžieb- 
damaslšavo širdies ir sme
genų ugnį — eilėraštį ar ro
maną, jaudinasi: “Kaip pa
tiks mano knyga liaudžiai, 
skaitytojui?” O< nelengva 
sujaudinti savo kūriniu iš
prususį žmogų. Toks reik
lus Lietuvos skaitytojas.

Kai knygą perka, gali au
torius džiaugtis: jis sugebė
jo į skaitytojo širdį nuties
ti savo minčių vieškelį.

Su tokia meile skaitytojai 
įvertino Venclovos romaną, 
T. Tilvyčio poemą apie 
Montvilą, Mieželaičio eilė
raščius apie žmogų, -Baltu-

A. Liepsnoms
šio prozos drobę apie praei
ties kaimą, Pranskaus atsi
minimus apie pogrindžio 
kovotojus, Mizaros roma
nus apie lietuvių gyvenimą 
ir kovą svetimoje padangė
je... Kuo jie sužavi? Skais
čia, kaip saulė, idėja, meniš
kumu — kalbos muzika, sti
liaus lyriškumu, patosu, po
etiškais dialogais. Kokiu 
skaitytojas žavisi dialogu? 
Kaip paprastas . žmogus — 
darbininkas, valstietis šne
ka, tartum > poetas. -

Labai greitai išpirko Lie
tuvoje Simonovo romaną 
“Gyvieji ir mirusieji.” Te
ma—Tėvynės karo pradžia. 
Autorius atskleidė žmonių, 
kovojusių prieš fašizmą, di
dybę, drąsumą. Kauniečiai 
šį autoriaus romaną išpirko 
per keletą dienų.

Didelio pasisekimo susi
laukė Stelmacho epopėja 
“Plati giminė.” Romanas 
pavaizduoja naujo kaimo 
buitį, kovą prieš hitlerinin
kus karo metais. Jo sti
lius — patosas, lyrika, pa
tetiškas tonas. Kas saki
nys — poezijos upė, lakš
tingalos giesmė. Stelma- 
chas — labai didelio talen
to prozininkas. Jo raštai 
jau išversti į daugelio Eu
ropos tautų kalbas. Lietu
viškoje spaudoje ne kartą 
apie Stelmachą rašiau su 
patetika, su patosu. 1962 
metais ukrainiečių rašytojų 
žurnalas “Tėvynė” 5 nu
meryje atspausdino mano 
atsiliepimą apie įkitą Stel
macho romaną “Tiesa ir 
skriauda.”

Kitų tautų rašytojų kū
riniai išverčiami į Lietuvių 
kalbą gan tobulai. 1959 m., 
kai trūko vertėjų kadrų, su
redagavau išverstą į lietu
vių kalbą Kerašovo romaną 
“Kelias į laimę.” Knyga 
mane sužavėjo savo patosu, 
subtilumu. Redaguod amas 
ją beveik iš naujo išverčiau. 
Ir šį kūrinį skaitytojai iš
grobstė.

Kai tik pasirodo naujas 
kūrinys, jo autorių skaity
tojai užverčia laiškais. Jie 
gan kvalifikuotai atsiliepia 
apie herojų ir rodo, kodėl 
jį pamėgo ar nepamėgo ir 
t. t. Jie skatina poezijos 
kibirkštį, švystelėjusią poe
zijos ar prozos veikale, se- 
kaničbse knygose išryškinti 
į negęstančios lyrikos, min
čių,. kilniausių idėjų saulę. 

Štai viena jaunuolė, užside
gusi studijuoti žurnalistiką, 
man rašo: “Man... patin
ka Jūsų straipsniai todėl, 
kad kiekviename kažkas pa
sakoma naujo, reikšmingo, 
jau nekalbant apie stilių. 
Patosą, lyriškumą taip pat 
labai vertinu...

Labai vertinu Jus už sub
tilią, jautrią nuomonę apie 
žmones... Ir straipsnis 
apie Salomėją Nėrį pui
kus ... Šiltai parašytas... 
Kada nors pamėginsiu pati 
rašyti... O dabar norėčiau 
sistemingai, darbščiai studi
juoti savo mylimąją litera
tūrą ...”

Ne, nuo tokio jautrumo 
rašytojas neapsvaigsta. Jis 
tatai P. T'o paskatinimu už
degti ryškesnius sakinių, 

Ivaizdų, dialogų žiburius. 
Gorkis teigė: “Kiekvienas 
žmogus yra šiek tiek po
etas.” Juo labiau jis tokiu 
tampa, kai jo vaizduotę, kai 
jo pojūčius, emocingumą 
vysto mokykla, gyvenimas, 
knyga, graži tikrovė. Ra
šytojai tokių išprususių 
skaitytojų nuomonę itin 
aukštai vertina.

Linkolno Gettysburgo 
kalbai 100 metų

Prieš 100 metų buvo pa
sakyta kalba, kuri nuskam
bėjo per visą pasaulį. Nors 
tuo metu nebuvo radijo, nei 
kalbos užrekordavimo, ne
buvo, net jos kopijų laikraš
tininkams, o tačiau ji buvo 
išgirstą kiekvienoje pasau
lio kertėje. Ta kalb'a buvo 
pasakyta' tik voį ataušusia- 
mę Gettysburgo kovo's lau
ke, . kapinėse^ Perinsylv'ani- 
joje, 1863 'm. lapkričio ihėn.
19 d. Kalbėtoju buvo Pre-;jo tęsiant.. Linkolnas ątsi- 
zidentas Abraomas Linkol
nas.

Gettysburgo Kalba įvyko 
kritišku JAV-jų istorijos 
metu, kai jos buvo suskilu
sios į du ideologiškai prie
šingus barus, esančius kare. 
Centre radosi ne tik Unijos 
išlaikymas, bet ir vergijos 
institucija.

1863 m. liepos mėn. Kon
federacijos pietiečių armija 
prisiartino apie 100 mylių 
nuo Vašingtono šiaurinės 
dalies; Ten mažų kalnelių 
nusagstytame lauke, į pietus 
nuo Gettysburgo miestelio, 
ji susitiko su pagrindine 
šiauriečių Unijos armija. 
Dauguma istorikų laiko šį 
mūšį kaipo Civilinio Karo 
pasisukimo tašku. Konfe
deratai su milžiniškais pra
laimėjimais pasitraukė į 
Virginiją. Daugelis ameri
kiečių, šiauriečių ir pietie
čių, liko gulėti Gettysburgo 
mūšio lauke. :

Unijos valdžia po kelių 
mėnesių šią vietą pavadino 
Tautinėmis Kapinėmis. Lap
kričio mėn. 19 d. Preziden
tas Linkolnas atvyko į ce
remonijas. Vienas liudinin
kas jį aprašo kaip “aukš
tesnį už visus kitus keliais 
coliais.... atrodantį dar 
daugiau susirūpinusiu negu 
paprastai.” Užmindamas sa
vo kelionės metu traukiny
je surašytas mintis, Linkol
nas pradėjo:

“Mūsų tėvai ir, protėviai 
atnešė į šį kontinentą nau
ją tautą, gimusią laisvėje 
ir pašvęstą tam, kad visi 
žmonės sukurti lygiais...” 
Jis savo garsius 272 žodžius 
baigė taip:

“... mes čia tvirtai nu-
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Dar senais laikais mėgau 
rašytojui išrekišti savo siir 
sidomėjimą jo puikiu ir ko^ 
vingu kūriniu. Ir dabar ši* 
tradiciją tęsiu. Nors neretai 
savo susižavėjimą vieno ar 
kito rašytojo knyga išreiš
kiu ir viešai — spaudoje. 
Laiške Venclovai pagrin
džiau, kodėl mane šviesiai 
nuteikė jo atsiminimų ir 
kritikos raštų knyga “Epo
chos vėjas.” Venclova man 
atrašė: “Klausi, ar sutin
ku su Tavo nuomonėmis. 
Ką gi, atvirai pasakysiu, 
kad aš pats apie savo knygą 
esu daug kuklesnės nuomo
nės ... Aš pats manau, kad 
knygoje vertingiausi atsi< 
minimai apie Tumą, Nėrįį, 
Vienuolį... Bet knyga 
skaitytojams patinka. Gra
žų laišką man apie ją J. 
Šimkus parašė. Vakar ga
vau laišką iš kažkokios ne
pažįstamos A. Dilytės, kuri 
rašo: “Perskaičiau‘Epo-- 
chos vėją,” ir Jus pami
lau...

Žinoma, visa tai savotiš
kai jaudina ir atlygina už 
darbą, įdėtą rašant kny
ga...”

Gera kurti, turint tokį 
jautrų, tokį subtilų skaity
toją.

A. Liepsnoms
1963. V. 14-15 d, Kaunas

1

sprendžiame, kad šie miru
sieji nemirė veltui, kad Ji 
tauta su Dievo valia vėl 
gims iš laisvės ir kad žnuA 
,nių valdžia iš žmonių jr 
žmonėms nežus iš šios že
mės.” , , j •

Mažai kas plojo. ,Daugu
ma kalbos, negirdėjo .dėl vė
jo atvirame lauke ir, nera
siąs; au^ęųcijos. i Dauguma 
magę/;1 kad -Linkolnas/ jiar 

• nebaigė sąvo kalbos ir laukė 

sėdo, galvodamas, kad jo 
žodžiai buvo veltui pasaky
ti. Tik kai jie buvo sekan
čią dieną išspausdinti “New 
Yorke Timese” ir kitų laik
raščių perspausdinti, Ame
rikos žmonės suprato jo žo
džius.

Istorikai sako, kad po ka
pinių ceremonijų Linkolnas 
nuvyko pietums ir priėmi
mui "viename Gettysburgo 
name, dalyvavo pamaldose 
Presbyterijos bažnyčioje ir 
grįžo į Vašingtoną gulėda
mas traukinio kabinete su 
šlapiu rankšluosčiu, uždėtų, 
ant akių ir kaktos. Tą die-^ 
ną Abraomas Linkolnas tik
rai nejautė triumfo. Jis bvb 
vo susirūpinęs ligi 
gelmių.

Tačiau jo žodžiai 
pasakyti ir jie buvo 
tingi...

i

v

B
sielos

b u v o 
nemir-

ACNS

Philadelphia, Pa.
Prašome filadelfiečius lie

tuvius atvykti į gražų po
būvį, kuris įvyks sekmadie
nį, lapkričio 17 d., svetainė
je 715 N. 6th St. Bus už
kandžių, bus prakalbos. 
Kalbės Ieva Mizarienė, iš 
Niujorko, ir turbūt daugiau 
kas. Prasidės 2 vai. popiet. 
Pobūvį rengia lietuvės mo
terys.

I

I

Washingfotias. — Šiemet 
tik 10 valstijų turėjo pa-> 
kankamai lietaus, 10 turėjo 
mažiau, kaip reikia, o 28 
valstijose buvo sausra.

---------------- $
New Yorka-s. — North 

American Aviation, Iqc„ 
šiemet pasidarė $41,196,000 
pelno, šėrai pakilo po $4.91.

t



J. GRIGIŠKIS

* ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Įdomi knyga apie 

partizanus Filipinų 
miškuose <

William J. Pomeroy, kaip 
amerikietis kareivis, tarna
vo Filipinų salose Antrojo 
Pasaulinio karo metu ir 
mušėsi su okupantais japo
nais. Kai japonai buvo iš 
Filipinų išvaryti, jis grįžo į 
savo namus Amerikon.

1950 metais Wm. Pome
roy, kaip žurnalistas, vyks- 
ta į Filipinus. Jis buvo pa

psimo j ęs parašyti knygą apie 
plačiai pagarsėjusius vadi
namus H u k s partizanus, 
veikiančius Filipinų miš
kuose. Jo filipinietė revo
liucionierė žmona pagelbė
jo užmegsti ryšius su par
tizanais, su kuriais jis su 
savo žmona išbuvo apie dve
jetą metų ir surinko apie jų 
veiklą daug knygai medžia
gos.

Sykiu su partizanais veik
damas, vėliau areštuotas ir 
dešimt metų kalėjime būda
mas, Wm. Pomeroy kiekvie
na planuojamos knygos 
“The Forest” detalę nuo
dugniai apgalvojo. Todėl 
minima knyga yra labai 
atidengianti tikrąją Filipi
nų partizanų istoriją.

Knyga parodo, kodėl par
tizanai, taip narsiai karia
vę prieš japonus okupantus 
ir kai buvo jų tėvynė iš
laisvinta, nesudėjo ginklu, 
bet toliau tęsė kovą su Fi- 

* lipinu valdžios jėgomis.
į Partizanai ginklų nepa

dėjo todėl, kad Filpinų val
džia buvo sudaryta iš aiškių 
Jungtinių Valstijų korpora
cijų agentų, gavusių po ge
rą kiekį kooperacinių šėrų. 
Tai valdžia, kuriai liaudies 
reikalai neapėjo. Tai buvo 
reakcinė valdžia, ginanti 
svetimšalių bankininkų in- 
vestmentus.

Luzanos kalnuose partiza
nai įsitvirtino. Jų gretos 
greitai augo naujais rekrū
tais, atėjusiais iš kaimų ir 
miestų. Nemažai kareivių 
pereidinėjo pas partizanus. 

‘ Gerai disciplinuotų ir išla
vintų kovotojų susidarė 
apie 10,000. Jie palaikė ar
timus ryšius su kaimų ir 
miestų gyventojais, gauda
vo iš ten maisto ir kitų 
reikmenų.

Matydama, kad Filipinų 
partizanai, visokiais būdais 
remiami, sudaro rimtą pa
vojų bankininkams tarnau
jančiai valdžiai, Jungtinių 

* Valstijų administracija at
siskubino pagalbon. Ant 
greitųjų buvo prigabenta 
įvairiausių ginklų, pasiųsta 
patyrusių oficierių ir karei
vių, kariavusių su partiza
nais Graikijoje ir Korėjoje. 
Sudaryta 100,000 armija 
prieš 10,000 partizanų. Pa
skirta didžiulės sumos, net 
iki 150,000 pesų už parti
zanų vadovus, gyvus ar už
muštus.

Valdžios kareiviai šukavo 
miškus, o jiems padėjo už 
pinigus parsidavę išdavikai. 
Atkirstos nuo susisiekimo 
su kaimų ir miestų gyven
tojais, riebegaudamos pagal
bos, partizanų eilės pradėjo 

> krikti, vieni slaptai išbėgio
jo, kiti paklusę valdžios pa
skelbtos amnestijos su vi
sais ginklais pasidavė, gera 
dalis narsiųjų kovotojų su
sirėmimuose su valdžios ka
reiviais žuvo arba buvo su- 

^limti .
Apie 200 narsiausių par

tizanų, pramušę kareivių 
apsupimą, patraukė į sun
kiai pereinamas klampynes. 
Jie maršavo dienas ir nak
tis, po kelias dienas nieko 
nevalgę. Pomeroy su savo 

žmona irgi kartu ėjo. Jau 
buvo pasirinkę klampynėj 
ir tankumynėj stovyklai 
vietą. Bet neilgai jiems ten 
teko būti. Visa apylinkė pa
virto ugnies liepsna ir juos 
privertė išeiti aikštėn, kur 
buvo kareivių apsupti ir su
imti.

Taip garsieji ir narsieji 
partizanai ir buvo nugalė
ti. Dabar nei nežinia, kiek 
dar jų liko miškuose pasi
slėpusių.

Išbuvęs 10 metų kalėjime, 
knygos autorius Pomeroy 
buvo išdeportuotas į Jung
tines Valstijas. Šių metų 
rugpjūčio mėn. jo žmona 
gavo leidimą išvykti į Ang
lija, kur juodu vėl, po dau
gelio metų, prievartingų 
perskirų, susitiko .

Knygą “The Forest” išlei
do International Publishers. 
Parsiduoda po $3.95.

• 
Vienatinė negrų respublika 

Amerikos kontinente
Haiti yra vienatinė neg

rų respublika Amerikos kon
tinente. Jos prezidentas Du- 
valieris todėl lengvai gali 
jos gyventojuose palaikyti 
rasiniai nacionalinį jausmą 
ir didižulę JAV imperializ
mui neapykantą.

Amerikos, monopolistų re
miama invazija iš Domini
kos respublikos bandė kelis 
kartus sumušti Duvalierio 
jėgas ir įsteigti Amerikai 
paklusnesnę valdžią. Bet 
kiekvienas pasikės i n i m a s 
buvo sudaužytas su didžiau
siu Amerikai pasipiktinimu.

Duvalierio valdžia yra re
akcinė, šalyje feodalinės są
lygas palaikanti. Kuomet 
Lotynų Amerikoje propor- 
cionalės metinės pajamos 
siekia $307 gyventojui, tai 
Haiti gyventojui išeina ne 
daugiau $70. Mirtingumas 
pasiekęs aukštą laipsnį, vi
dutinis žmonių gyvenimo il
gis iki 35 metų. Respubli
koje nėra gerai veikiančių 
telefonų. Prekybiniai trau
kiniai teturi 45 mylių gele
žinkelį, vedantį į amerikie
čių valdomą cukraus plan
taciją.

Haiti yra Hispaniola sa
loje, rubežiuojasi su Domi
nikos respublika. Ji, turi 
apie pusę milijono gyvento
jų. Vienatinė šalis Ameri
kos kontinente naudojanti 
prancūzų kalbą.

- *• —

Kodėl rankos šaltos?
Daugelis skundžiasi nuo

latiniu savo rankų šaltumu. 
Tam net yra susidaręs visai 
neteisingas posakis: jeigu 
rankos šaltos, tai širdis šil
ta.

Dr. T. R. Van Dellen aiš
kina, kad rankų šaltumas 
nieko bendra neturi su šir
dies šiltumu. Rankų šaltu
mas parodo, kad kraujo 
cirkuliacija prasta ir kad 
tai pasireiškia daugiau pas 
moteris, negu pas vyrus.

Kai esti pakrikusi kraujo 
cirkuliacija smul k i o s i o s e 
paviršutinėse kraujagyslė
se, tai jos nepakankamai 
šildo rankų odą. Tai nėra 
pavojinga, bet nelengvai pa
taisoma.

NAIKINA KENKĖJUS
Pekinas. — Nuo birželio 

mėnesio pradžios iki spalio 
Kinijos ir Šiaurės Vietna
mo saugos jėgos sunaikino 
460 čiangkaišekinių diver
santų. Diversantai bando 
įsigauti ir kenkti liaudiš
koms respublikoms.

Detroitas. — Susirgo Lo
well Thomas ir pasidavė į 
ligoninę.

, t *. » <• 0 •

Kaunietis sporto meistras Ričardas Tamulis Maskvoje 
vykusiose Europos bokso pirmenybėse antrą kartą iš :eiles 
iškovojo žemyno čempiono vardą.

Nuotraukoje: R. Tamulis (dešinėje) su italu Bertini.

Melaginskas veiki
(Feljetonas)

“Melas ir šmeižtas — pa
grindinė j Ameriką nusi
danginusių buržuazinių na
cionalistų ‘veiklos’ priemo- 
monė.”

(Iš pažangiosios Amerikos 
lietuvių spaudos)

Džonas (Jonas) Melagins
kis taip įprato prie ameri
kinio gyvenimo būdo, jog jo 
kojos dabar automatiškai 
užsikelia ant stalo. Bet tai 
tik išviršinė aklimatizacija. 
Dvasiškai jis dar vis neuž
miršta Lietuvos, tiksliau sa
kant, jos gėrybių. Antai, už
sikėlęs kojas ant stalo ir 

: valandėlei užsnūdęs, ponas 
Melaginskis susapnavo, jog 

■jis sėdi Lietuvos karaliaus 
soste. Toks sapnas jo ne 
tik nenugąsdino, bet ir ne
nustebino: šiaip ar taip, šis 
“vaduotojas” jau seniai pre
tenduoja į kažkokius kara
liškus “būsimos Lietuvos” 
postus. Todėl toks sapnas 
jį labai pradžiugino. Be to, 
kaip aiškina Čikagoje išleis
tas socialdemo kratiškas 
sapnininkas, sapnuoti pana
šų reiškinį — daug žadantis 
ženklas.

Beje, ne visuomet jis sap
nuodavo tokius karališkus 
sapnus. Daugiausia ponui 
Melaginskiui prisisapnuoda
vo iš jo kasdieninio šmeiž
to ir melo išplaukiantys 
sapnai. Štai paskutinį kar
tą snūstelėjęs įprastoje po
zoje prie stalo, ponas Mela
ginskis pamatė sapne šiur
piausius dalykus.

...Vilniuje, prie Neries 
krantinės, staugė aukštyn 
galvą iškėlęs geležinis vil
kas. Centrinėse miesto gat
vėse vaikščiojo alkani žmo
nės ir, laikydami rankose 
žalių kopūstų galvas, su pa
sigardžiavimu kramtė jų la
pus. Stebėdamas tokį pasi
baisėtiną reiškinį, Melagins
kis samprotavo: “Aha, va
dinasi, teisingai rašė Čika
gos bendraminčiai, kad “au
gindami kopūstus Lietuvos 
žmonės ginasi nuo bado.”

Bijodamas, kad alkani 
žmonės nesuvalgytų jo, kan
didato į Lietuvos karališką 
kėdę, Melaginskis spruko 
prie geležinkelio sto
ties ir... O, viešpatie! Ant 
ilgų traukinio p 1 a t f o r mų 
buvo sukrauti švento Kazi
miero paveikslai. “Aha, — 
samprotavo Melaginskis, — 
vadinasi, teisingai rašė ‘tė
vų pranciškonų’ laikraštis, 
kad ‘iš visų Lietuvos baž
nyčių altorių bolševikai išė
mė švento Kazimiero pa
veikslus ir kažkur juos iš
vežė’.”

Čia pat atskubėjusios iš 
miesto centro alkanų žmo
nių minios pastojo kelią 
traukiniui, apmėtė jį kopūs
tų galvomis ir šaukė:

—Neduosime išvežti šven
to Kazimiero—Lietuvos ka
ralaičio! Jis bus mūsų ka
raliumi !

Prasidėjo maištas... lėktuvus, kurie skrajos po 
‘—Valio Lietuvos vaduo-h,500 mylių per valandą.

“Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka...” — kadaise ilgesin
gai niūniavo Rokiškio rajo
no Panemunėlio jaunimas. 
Žmonės nutiesė geležinkelį, 
ir j vagonų dundesys įsiveržė 
į tylias Nemunėlio apylin
kes.

Prie geležinkelio išaugo 
stotis, gyvenvietė. Nedide
lė tai stotelė, ir ne visi 
traukiniai čia sustodavo — 
dumdavo ir nudumdavo pro 
šalį.

1907 m. Panemunėlio gele
žinkelio stotyje buvo pasta
tyta mokykla, kurioje mokė 
tik geležinkelininkų vaikus. 
Valstiečių vaikai, jeigu jie 
norėjo išmokti rašto, turė
jo klampoti į bažnytkaimį...

Juozas Pranckūnas, Pane
munėlio vidurinės mokyklos 
direktorius, užverčia aplan
ką, kuriame rašoma mo
kyklos istorija. Nėra kada 
dabar į ją gilintis: reikia 
tą “istoriją” nešti į naujas 
patalpas! Bet jis ir taip 
gerai žino mokyklos istori
ją, ne kartą ir šiuos užra
šus yra žiūrinėjęs: vis dėl
to įdomu žvilgterti į senas, 
jau istorinėmis tapusias nuo
traukas, iš kurių žvelgia bu
vę mokyklos auklėtiniai, pa
lyginti ir apmąstyti jos 
praeitį ir dabartį, ateities 
perspektyvas.

Šiemet mokiniai į mokyk
los istoriją įrašė: “Moks- 

Melaginskį ir ėmė skaityti, 1° metus pradėjome naujo- 
■“Laisvę”: .ie mokykloje...” Taip, su-

“Taip meluoti apie kopus- klestėjo švietimas Panemu- 
tų auginimą Lietuvoje gali n^ko apylinkėje Tarybų val- 
tik paskutiniai kopūstgal- džios metais. Čia dabar vei- 

. Nuoširdžiai patariu kia ^ys pradinės, aštuon- 
melagiui - redaktoriui: dau- ™etė, o štai jo, juozo Pranc- 
giau valgyk kopūstų, tai ii- j kūno, vadovaujama aštuon-

tojui Melaginskiui! — šau
kė minia, pastebėjusi jį, 
Džoną Melaginski.

Kažkur pokštelėjo keli šū
viai ...

... Ponas Me 1 a g i n s k i s 
krūptelėjo ir pabudo. Tai 
nebuvo šūviai: į kambarį, 
smarkiai trinktelėjęs duri
mis, įėjo jo kolega Frankas 
Bukas.

—Godem, žiūrėk, ką tie 
parmazonai rašo, — keikėsi 
jis, atkišęs Niujorko “Lais
vę.”

—Tokių laikraščių neskai
tau !

—Vis tiek verta žinoti, ką 
apie mus rašo, — ramino 
Bukas piktą užsimiegojusį 

viai

je mokykloje...”

giau gyvensi ir mažiau ne
sąmonių pripeckosi”...

—Mes kopūstagalviai ? — 
supyko Melūginskis, grasin
damas: Mes jiems parody
sime, langus išdaužysime!

—Tegu jie išdrįstų pava-
dinti mus kopūstg a 1 v i a i s k a i buvo pradėta . statyti 
tuomet, Lietuvoje, prie A-; Panemunėlio naujoji... Ta- 
dolfo Hitlerio, — pastebėjo | suėjo aplinkinių kolū- 
Bukas.

—Lėktų galvos!
—Kaip kopūstai! — šūk

telėjo Melaginskis.
Po šio smulkaus inciden

to Džonas (Jonas) Mela
ginskis dar labiau suaktyvi
no savo “vaduotoj išką”veik-

I kių — “Atžalyno,” “šetekš- 
nos,” “Žalgirio” — pirmi
ninkai ir nutarė: “Pasta
tyti kolūkiečių vaikams 
naują vidurinę!” Vėliau 
prie mokyklos statybos pri
sijungė ir vietos linų fabri- 

I kas. Daug dirbo žmonės. 
Tačiau baigti keliaaukštę 
520 vietų mokyklą su erd
via sporto sale, mokymo ka
binetais, valgykla ir šviesio
mis klasėmis buvo neleng
va—į pagalbą gamybinėms 
organizacijoms atėjo vals
tybė. Ir dabar Rokiškio ra
jono Panemunėlio gyvento
jai turi naujutėlaitę, dažais 
tebekvepiančią mokyklą, 
kurioje mokosi kolūkiečių 
vaikai.

—Vaikai, geru darbu, 
stropiu mokymusi mes atsi
dėkosime partijai ir vyriau
sybei už puikią dovaną, už 
tokį didelį rūpinimąsi visų 
mūsų šviesia ateitimi,—ta
ria pradinių kalsiu mokyto-

T. Garstytis
Kaunas

ZARASŲ EŽERĖLIAI
Zaarasų ežerėliai, 
Kur Marytė užaugo, 
Zarasų ežerėliai 
Atminimą jos saugo.

Kai prakalbinau šiandien 
Žaliskarę pušaitę, 
Man ji ošė legendas 
Apie šaunią mergaitę...

...Metai vėtrom praskriejo 
Lietūs žemę pagirdė...
Mums jinai patikėjo 
Komjaunuolišką širdį.

Mums paliko kaip draugą 
Tą pušelę ant kranto, 
Mums paliko ji saugot 
Savo priesaiką šventą.

...Zarasų ežerėliuos
Skalbia drobes saulytė, 
Zarasų ežerėlius, 
Kur kovojo Marytė.1

Medžio lapą jau skina 
Šalto rudenio pirštai...
Kas myllėjo Tėvynę, 
Tas jau niekad nemiršta!;

St. žlibinąs
“Liet. Pionierius”

Wasjhingtonas. — JAV 
aviacijos specialistai tvirti
na, būk Tarybų Sąjunga 
jau gaminasi keleivinius

Panemunėlio naujoji...
ja Ona Skipskienė. Ji pir
maisiais pokario metais iš
leido pirmąją septynmetės 
laidą, jos akyse išaugo Pa
nemunėlio vidurinė. Išaugo 
ir mokytojų kolektyvas, pra
turtėjo pedagoginio darbo 
patirtis.

“Į naują mokyklą su nau
ju ryžtu!” — šie žodžiai'sa
vaime išsprūsta Panemunė
lio mokytojams, šiais, nau
jaisiais mokslo metais jie 
dirba pilni energijos, gerų 
norų, atkaklaus ryžto siek
ti, kad iš mokyklos po apy
linkę sklistų dar ryškesnė 
mokslo šviesa.

B. Petrėnas 
Rokiškio rajonas

Povandeniniai kalnai

metė išaugo į vidurine, ku
ri jau spėjo išleisti šešias 
abiturientų laidas. Kolūkie
čių mokinių bendrabutyje 
atidarytas vaikų darželis...

Direktorius susimąsto. 
Jis prisimena tas dienas,

Ramiojo vandenyno dug
ne žinoma apie tūkstantį 
vienišų kūgių formos po
vandeninių kalnų. Beveik 
visi jie turi aštrią arba nu
plautą plokščią viršūnę. 
Tačiau iš tikrųjų šių kalnų 
esama dešimt kartų dau
giau. Dauguma jų yra vul
kaninės kilmės. Mokslinin
kus labai domina jų pasi
skirstymas, nes povandeni
nių vulkaninių kalnų tyri
mas susijęs su viršutinio- 
sios mantijos tyrimu. Be to, 
manoma, kad povandeni
niai kalnai turi reikšmės 
susidarant vadinamosioms 
vidinėms bangoms. Naujie
ji duomenys apie povanda- 
nių kalnų pasiskarstvmą 
svarbūs ir sprendžiant hid- 
roakustikos klausimus.

TSRS jūrų tyrimo laivo 
“Vitiazio” plaukiojimo —34 
reiso — metu buvo aptikta 
daugiau kaip 30 anksčiau 
nežinomu povand e n i n i ų
kalinu. Dalis jų buvo smuF’V 
kiai ištyrinėti. Netoli Ha-|į_:i, 
vajų salų aptiktas 4500 me- - 
trų reliatyvaus aukščio kai-; 
nas, mažiausias gylis virš 
jo viršūnės yra 787 metrai. 
(Metras yra 3 pėdos ir 3 
coliai ilgio). Matyt, jis pri
klauso vadinamajam Hava
jų skliautui, kuris driekiasi 
beveik lygiagrečiai su Ha
vajų kalnagūbriu. Keletas 
povandeninių kalnų buvo 
aptikta i šiaurę nuo Kliper- 
tono lūžio. I pietus lygumos 
ribose aptikti trys kūgio 
formos povandeniniai kal
nai, kurių reliatyvūs aukš
čiai daugiau kaip 1000 met
rų. Sudėtingai suskaldyto 
reljefo rajone, netoli Tua- 
motu salų, rastas anksčiau 
nežinomas apie 2000 metrų 
kalnas.

Labiausiai mokslininkus 
domino trys didžiausieji 
kalnai, k u r i ų reliatyvus 
aukštis nuo 3 iki 4.5 tūkst. 
metrų. Jie buvo specialiai 
tiriami. Dviem iš jų suteik
ti pirmųjų tarybinių kos
monautų vardai — Gagari- 
no ir Titovo, trečiasis pava
dintas žymaus okeanografo 
N. Zubovo vardu.

3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., lapkr. (Nov.) 15, 1963

Apie girtuokles
Girtuoklės, dar kitaip va

dinamos girtėmis, vaivo
rais, o moksliškai —Vacci- 
nium uliginosum L., pri
klauso tai pačiai viržinių 
(Ericaceae) šeimai ir tai 
pačiai šilauogių (Vacci- 
nium) genčiai kaip ir bruk
nės bei mėlynės. Jos auga 
pelkėse, pelkėtuose pušy
nuose.

Girtuoklės yra 0,31—1,2 
metro aukščio, su apvalio
mis šakelėmis krūmokšniai. 
Lapai lygiakraščiai, uogos 
melsvai juodos, viduje žals
vos su bespalvėmis sulti
mis.

Girtuoklės panašios į mė
lynes, tiktai mėlynių krū
mokšniai kiek žemesni, ša
kelės briaunotos, lapų pa
kraščiai smulkiai dantyti, 
-uogos mažesnės, tamsesnės, 
viduje purpurinės su rau
donomis sultimis.

Žmonėse paplitus klaidin
ga nuomonė, kad girtuoklių ' 
uogos yra nuodingos. Mat, 
renkant girtuoklių uogas, 
ypač esant giedram ir sau
sam orui, galva pradeda 
suktis, skaudėti, kart a i s 
netgi vemiama (nuo čia ki
lęs ir pavadinimas — gir
tuoklės). Tačiau girtuoklė
se nerasta jokių nuodingu 
medžiagų. O apsinuodyti 
galima dėl to, kad girtuok
lės beveik visuomet auga 
drauge su gailiu (Ledup 
palustre L.), kuris yra nuo
dingas ir nemaloniai svai
ginančiai kvepia. Nuo šio 
kvapo ir įskausta uogų rin
kėjams galvos. Be to, esant 
sausam orui, gailių žieda
dulkės, nešiojamos oro sro
vių, nusėda ant girtuoklių 
uogų, dėl to jos ir įgauna 
kiek svaiginančias, nuodin
gas savybes. Tačiau prieš 
yąi'tojįmą uogas gerai nu- ' 
plovus, jokio nuodijančio 

'poveikio jos neturi. Tiesą, 
j pasitaiko atvejų, kai, suval
gius daugiau girtuoklių, 
pasijuntama blogai. Tačiau 
tai ne nuodinga jų poveikių 
pasekmė, o jautraus orga
nizmo reakcija, kartais kai 
kuriems žmonėms pasitai
kanti ir valgant kitokias 
uogas, pavyzdžiui, žemuo
ges.

Girtuoklių uogos yra ver
tingos kaip maisto ir vita
mino C šaltinis.

Kalbos apie atšaukimą 
vieno regimento

Paryžius. — Čionai pla
čiai kalbama, kad Jungti
nės Valstijos žada ištrauk
ti iš Vakarų Vokietijos vie
ną artilerijos regimentą iš 
5.000 vyrų. Viso tos rūšies 
divizijų yra keturios. Taip
gi kalbama, kad gal bus iš
traukta ir daugiau armi
jos, net iki 40,000 vyrų.

Washingtonas. — Penta
gonas (militarinių jėgų va
dovybė) griežtai paneigia 
tuos gandus Paryžiuje. Sa
ko, niekas negalvoja apie 
sumažini m ą Amerikos 
ginkluotų jėgų V. Vokieti
joje.

BtlLVĖS KELIONĖ

Bulvės buvo surastos 
Pietų Amerikoje, kur da-

Indėnai sodino saldžiąsias 
ir kitokias bulves.

Pirmosios bulvės į Ispa
niją, Europą, buvo nuvež
tos 1553 metais. Paskui jos 
greitai išsiplatino Europo
je ir kitur.

1845-1846 metais neužde
rėjo bulvės Airijoje—prasi-' 
dėjo badas. Nuo bado iš Ai-
rijos 1,700,000 airių pabėgo 
į Jungtines Valstijas*
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JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
Į Pabaltijį ir Rytų Europą

(Tąsa)
2. Grobikiškas Vakarų Europos 
feodalų-kryžininkų veržimasis

į Pabaltijį XIII-XV amžiais
Katalikų bažnyčios siekimas įsitvir

tinti Pabaltijyje konkrečiais veiksmais 
prasidėjo X-XI amžiais. Verždamiesi į 
Pabaltijį, katalikų,bažnyčios agentai sa
vo pozicijas Pabaltijo žemėse, lygiai kaip 
ir Lenkijoje, visą laiką vertino kaip 
avanpostą, kaip priešakines linijas toles
niam šuoliui į Rytų Europą, į rusų že
mes.

Jau nuo IX-X a. Vakarų Europos fe
odalai, iš pradžių skandinavai, o vėliau 
daugiausia vokiškieji feodalai pradėjo 
savo grobiamuosius žygius į Rytų Pa
baltijį. Šių žygių įkvėpėjai, labai dažnai 
ir jų organizatoriai bei žvalgai buvo Ro
mos popiežiaus agentai, oficialūs katali
kų bažnyčios atstovai. X ir XI a. se
nųjų prūsų ir vakarinių lietuvių žemėse 

, pasirodė pirmieji vokiškųjų feodalų ir 
Romos popiežiaus žvalgai: vyskupas Vai- 
tiekus-Adalbertas ir vienuolis Brunonas.

jotvingių bei vakarinių lietuvių žemes ir 
krikščionybės skelbimo priedangoje sie
kė ištirti tų teritorijų gyventojų padėtį 
bei įtvirtinti pirmąsias savo šeimininkų 
pozicijas. Tačiau vietos gyventojai griež
tai pasipriešino popiežiniams įsibrovė
liams, pareikalavo juos grįžti, iš kur 
atėję, o jiems atsisakius paklausyti, nu
žudė juos. Lygiai taip pat popiežiai, 
ypač Grigalius VII, mėgino plėsti katali
kybę rusų žemėse jau XI a. pabaigoje, 
siekdami pasinaudoti feodaliniu rusų že
mių susiskaldymu. Betgi ir čia popiežių 
siekimai buvo atblokšti.

XII a. pabaigoje latvių ir lyvių žemėse 
prie Dauguvos žiočių išsikėlė vokiškieji 
pirkliai ir pradėjo steigti savo kolonijas.

• Su šiais kolonistais drauge atvyko po
piežiaus Aleksandro III pasiųstas vie
nuolis Meinhardas, kuris reikalavo, kad 
latviai ir lyviai priimtų krikščionybę, 
mokėtų jo bažnytinei organizacijai de
šimtinę ir paklustų jo valiai. Vietos gy
ventojai pasipriešino enegėjiškiems vie
nuolio siekimams, ir popiežius čia jau 
nedviprasmiškai parodė grobikiškus ka
talikų bažnyčios siekimus ir tikslus. Pa
baltijyje jis paskelbė kryžiaus karą prieš 
latvius ir lyvius. Iš pradžių vienuolis 
Meinhardas, o po jo mirties popiežiaus 
pasiųstas vienuolis Bertoldas su ginkluo
tų kryžininkų būriais mėgino pavergti 
vietos gyventojus, priversti juos vykdyti 
užkraunamas žiauraus feodalinio išnau
dojimo prievoles ir pripažinti atėjūnų 
pavergėjų ir popiežiaus valdžią.

Tačiau vietos gyventojai ryžtingai pa
sipriešino popiežiniams kryžininkams, 
atrėmė jų puolimus ir kovoje nužudė 
Bertoldą (1198 m.).

Tai buvo pirmutinis tikslingai nu
kreiptas katalikų bažnyčios grobikiškos 
ekspansijos žygis Pabaltijyje, ir tas žy
gis buvo vietos gyventojų atmuštas.

Nauji antpuoliai
Betgi pirmieji pralaimėjimai nesulaikė 

popiežiaus ir Vakarų Europos feodalų 
užsimojimų įsiveržti į Pabaltijį. Popie
žius vėl paskelbė kryžiaus karą prieš 
Pabaltijo gyventojus ir pasiuntė vysku
pą Albertą^ kuris 1200 m. išsikėlė prie 
Dauguvos žiočių su stipria kryžininkų 
kariuomene.

Vokiškieji pirkliai teikė Alberto kry
žininkams paramą pinigais, laivais ir 
maistu. Siekdamas užtikrinti sąlygas 
Pabaltijį užkariauti, Alebrtas ėmėsi prie
monių sudaryti tvirtam atramos punktui 
užgrobtoje teritorijoje. 1201 m. jis pa
statydino Rygos pilį ir pasiūlė popiežiui 
sudaryti pastovią ginkluotą jėgą prieš 
Pabaltijo gyventojus. Popiežius Ino
centas III Alberto pasiūlymu 1202 metais 
įkūrė specialų karišką-vienuolišką rite
rių ordiną, vadinamąjį Kalavijuočių or
diną Pabaltijui ir rusų žemėms užkariau
ti. Pirmajame savo veikimo etape šis 
ordinas popiežiaus ir jo agentų buvo va
dinamas “Kristaus karių brolija.”

Tuo būdu, X ir XI a. prasidėjęs žval
gybinis katalikų bažnyčios agentų, vo
kiškųjų feodalų ir pirklių veržimasis į 
senųjų prūsų ir vakarinių lietuvių že
mes, XIII a. pradžioje virto organizuo
ta agresija, kuri peraugo į nuolatinį Va
karų Europos užkariautojų veržimąsi į 
Rytus, į tradicinį vokiškųjų grobikų—

Drang nach Osten. xVienas svarbiausių
jų šio veržimosi įkvėpėjų ir. organizator, 
rių buvo katalikų bažnyčia, visas platus 
Romos popiežiaus agentų tinklas.

Kalavijuočių ordinas, popiežiaus, vys
kupų, Vakarų Europos feodalų bei pirk
lių remiamas, nuolatiniais grobuoniškais 
daug stipresnių jėgų puolimais ilgainiui 
nukariavo latvių ir estų žemes ir įtvirti
no jose vokiškųjų feodalų bei katalikų 
bažnyčios viešpatavimą.

Dar kiti puolimai
Lygiagrečiai su agresyvia ekspansija 

į latvių ir estų žemes katalikų bažny
čia ir Vakarų Europos feodalai, pir
miausia vokiškieji feodalai, pradėjo 
platų grobikišką puolimą prieš Pabalti
jo gyventojus iš kitos pusės, verždamie
si į senųjų prūsų ir vakarinių lietuvių 
žemes.

Jau 1210 m. Romos popiežius Inocen
tas III specialia bule nukreipė į senųjų 
prūsų žemes vienuolius Kristijoną Pily
pą ir kitus, kurie, K. Markso žodžiais ta
riant, stengėsi “apkrėsti prūsus krikš
čionybe.” Sutikę prūsų pasipriešinimą 
primetamai ekonominei ir dvasinei prie
spaudai, šie vienuoliai atitinkamai krei
pėsi į popiežių, ir popiežius Inocentas 
III pradėjo skelbti kryžiaus karus prieš 
prūsus ir vakarinius lietuvius. 1218 m. 
popiežius Honorijus III specialia bule pa
skelbė kryžiaus žygį prieš prūsus ir va
karinius lietuvius ir pažadėjo visiems, 
kurie tik eis naikinti šių tautų ir “ku
rie kitus ten savo lėšomis siunčia,” nuo
dėmių atleidimą, kaip žygiuojantiems į 
Jeruzalę,” t. y. žygį prieš prūsus ir lie
tuvius popiežius prilygino grobuoniškam 
kryžiaus žygiui į Palestiną. Tais pat 
1218 m. popiežius kreipėsi į Kristijoną, 
nurodydamas jam, kad “pagonys neturi 
nei geležies, nei ginklų, nei druskos, jei
gu tik jų negauna iš krikščionių kaimy
nų.” Popiežius liepė Kristijonui para
ginti aplinkinių kraštų krikščionis “ne
pardavinėti pagonims to, kas išvardyta.

Tačiau nei popiežių ir jų agėntų su
telkiamos iš Vakarų Europos feodalinių 
plėšikų gaujos, nei jų ekonominės blo
kados priemonės prieš užpultuosius ne
pajėgė palaužti prūsų bei vakarinių lie
tuvių pasipriešinimo. Tuomet popiežius 
ir jo ištikimas agentas Kristijonas krei
pėsi į jau turėjusį kruvinų žygių paty
rimą Kryžiuočių ordiną, vokiškųjų fe
odalų įkurtą per grobuoniškus kryžiaus 
karus Palestinoje (1190) m.), ir pakvie
tė jį naujiems grobikiškiems žygiams į 
Pabaltijį.

Kryžiuočių žygiai
Kryžiuočių ordinas, vokiečių kroniki

ninko Dusburgo žodžiais tariant, “pa
veiktas viešpaties popiežiaus, imperato
riaus Fridricho II ir pažadėjusių jam 
paramą Vokietijos kunigaikščių, apie 
1230 m. atvyko į Chelmo žemę ir, Mo- 
zūrijos kunigaikščio Konrado padeda
mas, įsikūrė joje. Iš čia Kryžiuočių or
dino riteriai; vykdydami popiežiaus ku
rijos valią, pradėjo apie 200 metų tru
kusį kruviną puolimą prieš senuosius

- prūsus, prieš lietuvius ir prieš rusų že
mes, taip pat ir pneš Lenkiją. Per, visą 
tą laiką katalikų bažnyčios ekspansija į 
Rytus, jos siekimas įleisti savo ekonomi
nius, politinius ir dvasinius čiulptuvus į 
Pabaltijo tautų, taip pat ir į vrusų že
mes, į tų tautų kūną reiškėsi, žiauriau
siais žvėriškumais. Tuos žvėriškumus 
vykdė Kryžiuočių ordinas jo užkariau
tose senųjų prūsų ir vakarinių lietuvių 
žemėse ir šio ordino, lygiai kaip ir sū 
juo 1237 m. susijungusio Livonijos, buvo- • <« • • W ■ a . a a -w a . .šio Kalavijuočių, ordino riteriai Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Nuolatiniai 
katalikų bažnyčios skerbimosi palydovai 
—jos agentų žvėriškumai Rytų Europos 
tautose yra visuotinai žinomi. Naujes- 
niaisiais laikais daugelis katalikų veikė
jų, jų tarpe ir lie tėviškieji klerikalai, 
įvairiuose savo rašiniuose stengėsi ir te- 
besistengia atriboti Romos popiežių ir 
apskritai katalikų bažnyčių nuo Kryžiuo
čių ordino žiaurumų. Tačiau istoriniai 
faktai aiškiai rodo, kad visiems ordino 
vykdytiems grobimams, plėšikavimams, 
žmonių kankinimams, žudynėms ir ki
toms piktadarybėms Romos popiežius ir 
jo agentai pritarė, jas laimino, ir visa 
tai buvo daroma katalikų bažnyčios var
du.

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J
Ant. Stripeikos laidotuvės

Š. m. lapkričio 9 d. stai
ga nuo širdies smūgio mirė 
Antanas Stripeika,1 ilgame- ■ 
tis šio miesto gyventojas ir 
veiklūs'“La'išvės” laikraščio, 
vajininkas. Jis • mirė savo 
namuose Elizabethporte. Jo 
kūnas buvo pašarvotas Sa
kewitch š e r m e ninėje, 215 
Elizabeth Ave.

Pirmadienį lankytojų bu
vo daug. Būtų buvę, žino
ma, dar daugiau jų, jei bū
tų buvę galima anksčiau 
apie Antano mirtį pranešti 
per “Laisvę.” Bet to ne
buvo galima padaryti, nes 
Antanas mirė lapkričio 9 d., 
o “Laisvė” išėjo tik antra
dienį, lapkričio 12 d. — tą 
dieną, kai Antanas jau buvo 
laidojamas. Tiesa, pirmadie
nio laidoje tilpo apie jo mir
tį žinutė vietos angliškame 
laikrašty, bet šis laikraštis 
kitų miestų žmonių nepa
siekė.

Antanas Stripeika
Prieš mirtį Antanas pra

šė savo dukters Jadvygos 
Paulauskienės, kad, jam mi
rus, jį sukremuotų krema
toriume Lindeno kapinėse. 
Duktė išpildė tėvo norą — 
palaidojo, kaip jis norėjo. 
Už tai ją reikia pagirti.

Antradienis buvo daili, 
saulėta diena; suvyko dide
lis būrys velionio draugų ir 
bičiulių palydėti Antaną į 
amžinatvę — lydėjo apie 17 
mašinų, pilnų žmonių.

Šermeninėje, prieš išve
žant velionio kūną į kre
matoriumą, kalbą pasakė 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara; krematoriume taip 
pat Mižara kalbėjo apie 
Antano gyvenimą ir jo nu
veiktus visuomeninius' dar-, 
bus.

Krematoriumas iš■ vidaus 
dailus irj erdvus. Ir jame 
Antanas atsiskyrė • nuo sa
vo dukros ir nuo draugų 
ant visados. ,.,Jau visa eile 
mirusių lietuvių pažangie
čių šiame krematoriume 
anksčiau buvo sudeginti.

Antano gyvenimas 
ir veikla

Antanas Stripeika gimė 
1883 m. kovo 10 d. Lygudų 
kaime, Gruzdžių valsčiuje, 
Šiaulių apskrity. Jo tėvai 
buvo valstiečiai. 1904-1905 
metais rusų - japonų karo 
metu Antanas buvo paim
tas į karį ir išvežtas į To
limuosius Rytus. Bet ka
riauti jam neteko, nes ka
ras tuoį baigėsi.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu A. Stripeika taip pat 
pašauktas kariauti; pate
ko į vokiečių nelaisvę ir ten 
labai nukentėjo.

Pagaliau grįžo atgal į Lie
tuvą, manydamas, kad ne
priklausoma buržuazinė 
Lietuva s u d k t y s sąlygas 
jam ir kitiems darbo žmo
nėms žmoniškiau gyventi, 
bet nusivylė. Tuomet, 1923 
metais išvyko į Kanadą, o 
iš ten persikėlė gyventi Či
kagon.

1926 m. atvyko į Eliza- 
bethą, gavo darbą Singerio 
fabrike, kuris dirbo siuva
mąsias mašinas—dirbo Čia, 
kol buvo paleistas pensi
jon. Įstojo Antanas į pa
žangųjį judėjimą—1930 me
tais tapo Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariu ir 
juo buvo per visą gyveni
mą. Todėl ir vietos ALDLD 
kuopos nariai, Antanui mi
rus, prisiuntė gėlių vainiką 
savo kuopos vardu.

Pagaliau velionis įsijungė 
į laikraščio “Laisvės” vaji- 
ninkus, ir vajininku buvo 
iki pat savo mirties. Jis 
mokėjo prieiti prie žmonių, 
paraginti juos, kad skaitytų

laikraštį, kovojantį už tai
ką ir už kitus bendrus dar
bo žmonių reikalus. Jis 
pats “Laisvę” uoliai skaitė 
ir ’ raginė ’ kitus/ tai daryti.

Likusieji
A. Stripeika paliko liūde

sy dvi dukteris: Jadvygą 
Paulauskienę, gy ven a n č i ą 
čia pat su- vyru Justinu, 
taipgi Vitaliją Stirbavičienę 
su šeima, gyvenančią Lietu
voje; pastaroji — mokyto
ja. Iš viso paliko penkis 
anūkus. Liko trys broliai; 
Pranas, gyvenąs Čikagoje, 
taipgi Stasys ir Benediktas, 
gyveną Lietuvoje.
Taip pat Lietuvoje liūdesy

Hartford, Conn.
Praėjusį sekmadienį Hart

forde įvyko tikrai gražus 
pobūvis. Žmonių susirinko 
nemanai, rengėjos patenkin
tos. O pietūs buvo labai 
skoningai paruošti. Dau
giau apie parengimą, ma
nau, patys hartfordi e č i a i 
parašys, aš tik noriu šį tą 
pasakyti apie vieną kitą 
mūtų veikėją.

Man tik atvažiavus, priė
jo pasevikinti draugas A. 
Klimas, kurį pažįstu per 
daugelį metų. Be didelių 
kalbų, tuojau draugas Kli
mas išsiėmė iš kišenės dvi 
popierines ir sako: Štai gal 
gali parvežti—$50.00 “Lais- 
įvei” tai už metų prenume-

liko pusbrolis, įžymus rašy- 0 ^as pkSj įaį vajui
toj as - dramaturgas Augus
tinas Gricius, su kuriuo ve
lionis nuolat susirašinėjo.

1960 m. Antanas buvo nu
vykęs į Tarybų Lietuvą. Iš 
ten grįžęs, labai džiaugėsi, 
kad jo gimtoji žemė spar
čiai atsistatė ir uo
liais tempais žengia pir
myn, statydama nau
ją gyvenimą. Labai norėjo 
dar kartą aplankyti Lietu
vą, o gal net ten ir apsigy
venti, bet staigi mirtis tam 
pastojo kelią.

Antanas Stripeika buvo 
malonus, draugiškas žmo
gus, ir labai gaila, kad mir
tis jį išplėšė iš mūsiį tarpo.

Tebūva jam ilga atmintis, 
o jo dukroms ir jų šeimoms, 
broliams, giminėms, drau
gams ir bičiuliams, liūdesio 
valandoje, nuoširdi užuo
jauta!

Korespondentas

Lawrence, Mass.
Dirbdamas “Laisvės” va- * 

juje dažnai susitinku su 
skaitytojais ir plačiai pasi- 
•kalbarhė. Daug skaitytojų 
įdomauja apie atomines 
bombas. Kiti klausia: Ar 
gerai pasielgė Tarybų Są
junga pasirašydama su 
JAV ir Anglija sutartį, 
draudžiančią nuklinius gin
klus bandyti erdvėje, at
mosferoje ir vandenyje.

Atsakymas trumpas: La
bai gerai padarė, tai pirmas 
žingsnis prie taikos išlaiky
mo. Ir kas gi, aphrt be
pročių ir politinių nusigy- 
venėlių, galėtų noręti ka
ro — baisaus pasaulio su
naikinimo ?

Manau, kad dabar geras 
laikas užsirašyti “Laisvę,” 
“Vilnį” arba “Liaudies Bal
są?’ Užsirašyti saū, arba 
užrašyti savo giminėms į 
Lietuvą. Nėra geresnio da
lyko, kaip gauti “Laisvę” į 
namus, skaityti žinias iš vi
so pasaulio, įdomius ir pa
mokinančius straipsnius.

Vajuje dirbu aš, S. Pen- 
kauskas. Galite ir telefonu 
pašaukti 55809, ir aš mielai 
patarnausiu. Dirba ir V. 
Kralikauskas, jis taip pat 
noriai patarnaus.

Pakvaišėliai gąsdiną bom
bų padėjimais. Du kartus 
skambino telefonu į High 
School, kad ten padeda bom
ba. Buvo išvaryta iš mo
kyklos 3,300 mokiniį. Po
licija ieškojo bombos, bet 
nerado, o tik laiko ir ener- 
gojos sueikvojo. . Už pana
šius “šposus” keli jaunuo
liai jau yra pataisos namuo
se, bet atsiranda daugiau 
tokių pakvaišėlių.

Pittsburgh, Pa.
Prisimenant Stasį Ordą t
Prieš suvirš metus laiko 

LDS 160 kuopos susirinki
me Stasys Orda, priėjęs prie 
manęs, sako: “Jonai, labai 
prastai jaučiuosi su sveika
ta; todėl aš prašau tave: 
man mirus, rūpinkis, kad aš 
būčiau palaidotas Pittsbur
gh© Lietuvių kapinėse, ir 
sutvarkyk, kas yra reikalin • 
ga manęs palaidojimui; ap
mokėk visas mano palaido
jimo išlaidas...”

Tas Stasio Ordos prašy
mas padėjo mane į nesma
gią padėtį... Nes S. O. man 
atrodė esantis geroj sveika- 
toj. Bet patariau, kad bū
tų geriau tuo reikalu kreip
tis į draugijos pirmininką 
Ed. Norkų, kuris yra daug 
jaunesnis ir kurio, kaip 
draugijos pirmininko, prie
volė yra rūpintis draugijos 
nariais.

Paaiškinus Norkui S. O. 
prašymą, jis sutiko patar
nauti ir buvo padarytas 
tinkamas raštiškas S. O. 
testamentas.

Lapkričio 22 d. anksti ry
tą telefonu gaunu praneši
mą, kad Stasys Orda mirė. 
Tuojau susirinkę Ed. Nor
kas, laidojimo direktorius 
J. Wentz, S. Jablonškienė ir 
aš apkalbėjome laidotuvių 
reikalus.

Stasys Orda buvo palai
dotas 1962 m. lapkričio 26 
d. Pittsburgho Lietuvių ka
pinėse. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių. Palydo
vai buvo pakviesti į LDS 
160-os kuopos narna ant 
pietų.

Ant Stasio Ordos kapi 
yra pastatytas jo atminčiai 
paminklas ir kapas aptai
sytas.

* S. O. nebuvo turtingas do
leriais ir per paskutinius 
kelerius metus gyveno iš 
mažos pensijos. Surinkus

auka nuo mano šeimos. O 
kitą $50.00 tai gal galėtum 
pasiųsti “Vilniai,” taipgi už 
prenumeratą vienų metų, o 
kas liks, tai jiems auka.

A. Klimui šiais metais su
ėjo 70 metų; jis jau išėjęs į 
pensiją, bet tas jo nesulaiko 
nuo lankymosi į mūsų pa
rengimus, aukojimo mūsų 
(tuo pačiu sykiu ir savo) 
reikalams. Didelis ačiū 
draugui A. Klimui. Gyvuok 
ilgai ir būk toks stiprus, 
kaip iki šiol!

Prieina kitas draugas, tai 
Justinas Totorėlis iš Rock- 
villes, ir sako: “Vilnį” skai
tau jau seniai, bet noriu už
sisakyti ir “Laisvę.” Štai 
$10.00 už metų prenumera
tą, o atliekami lai būna 
“Laisvei” į vajaus fondą.

Po $2.00 “Laisvei” aukojo 
šie draugai: J. Kazlauskas, 
Jonas Gedeminas, Joe Ber
žinis, Vincas Karalius ir 
Vincas iš Waterbury.

Viso parvežiau $120.00 — 
$70.00 “Laisvei” ir $50.00 
“Vilniai.” Norėčiau, kad 
šie pinigai būtų kredituoja
mi Connecticut vajininku 
naudai. Žinau, kad jie dar- 

| bavosi ir sekmadienį gavi-, visą jo turtą (viskas buvo 
mui skaitytojų ir aukų i smulkmeniškai raportuota
“Laisvei”, ir savo ruožtu jie 
paskelbs, kiek gavo.

Smagu buvo matyti gražų 
būrelį draugų iš Waterbu- 
rio. Klementina Jankeliū- 
niene sakė turinti “Laisvei” 
pinigų, bet jie bus perduoti 
per jų miesto vajininkus. 
Malonu buvo pasikalbėti su 
abiem broliais Krasnickais, 
kurie, kaip ir visada, pilni 
humoro. Taipgi dalyvavo 
Vincąs Jokubonis iš Water- 
burio, kurį galima vadinti 
visų parengimų dalyviu — 
jį matysi ir New Yorke, ir 
Massachusetts ir Connecti
cut. Šį sykį jis, kaip ir aš, 
apgailestavome, kad nega
lėjome būti vienu kartu 
dviejose vietose—New Yor
ke “Laisvės” koncerte ir 
Hartforde “Laisvės” naudai 
bankete.

Ieva T. Mizarienė
(“Laisvės” kolektyvas, 

dėkodamas už dovaną laik
raščiui, tar i a draugui 
A. Klimui jo 70 metų su
kakties proga: geriausios 
sveikatos, ilgiausių metų ir 
sėkmes gyvenime ! — Re
dakcija.)

Norwood, Mass.
LD^.D 9 kuopa rengia pietų 

banketą. įvyks sekmadienį, 
gruodžio-Dec. 8 d. Pietūs bus 
duodami lygiai 1-mą vąlandą. 
Vieta- 
Avė..

Šio banketo pelnas skiria
mas spaudos naudai. Kviečia
me visus Norwood© 
kolonijų dalyvauti.
linksiuai praleisti 1

■L. B. salėje, 13 George

Mirė, M. Balevičienė ir V. 
Zulierie, o dabar mirė Razu- 
levičius nuo širdies smūgio. 
Atsikėlęs ryte dar triūsėsi, 
bet krito ant grindų ir ve
žamas į ligoninę mįrė. Re
tėja senoji lietuviui karta.

š. Pėnkauskas

mas s
me visus Norwood© ir iš kitų 
kolonijų dalyvauti. Galėsite 

laiką. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Mes 
savo parengimuose visada sve
čius gerai pavaisiname.

Rengimo komisija
(91-92)

LDS 160-os kuopos su
sirinkime), apmokėjus vi
sas laidotuvių išlaidas, dar 
liko $97. Sudariau lygią 
šimtinę ir padalijau į ketu
rias dalis: “Laisvei” $25, 
“Vilniai” $25 Pittsburgho 
Lietuvių kapinėms $25 ir 
LLD 87-ai kuopai $25, kurie 
ir bus sunaudoti apšvietai.

Jaučiuosi, kad su pagalba 
LDS 160-os kuopos pirmi
ninko Ed. Norkaus ir kuo
pos narių pilnai išpildžiau 
pažangaus ir apšvietą my
linčio Stasio Ordos prašy
mą. į

Ilsėkis ramiai, Stasy, tarp 
daugelio Tavo idėjos drau
gų Lietuvių kapinių gražią? 
me kalnelyje!

Jonas K. Mažukna

Philadelphia, Pa.
Šį penktadienį, lapkričio 

22 d., Respublikonų klube, 
2530 N. 4 St., bus rodomi 
judami paveikslai iš Tary
bų Lietuvos. Daugelis mūsų 
norėtume aplankyti savo tė
vų kraštą, kuriame pralei
dome jaunystės dienas, bet 
šaltajam karui besitęsiant, 
negalima to padaryti. Tai 
matykime Lietuvą juda
muose paveiksluose.

Ekrane gal užtiksime tas 
vietas,'kuriose augome. Gal 
užtiksime savo artimus 
ir matysime daromą pro
gresą statant naują gyveni
mą. “Laisvės” skaitytojai 
prašomi ateiti ir savo kai
mynus pakalbinti.

Rengėjai .

Cape Canaveral, Fla. — 
Sprogo raketa “Minutę 
man”, kada buvo bandoma 
ją iššauti.
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LAISVĖS' VAJUS
>. (Tasa ’š 1-moio puslapio)

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., laikosi laimėtojų 
skyriuje, prisiuntė atnaujinimų.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
atnaujinimų. Jis darbuojasi Literatūros 45 kp. vardu.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Laukiame žinių nuo jo kaimyno 
F. Klastausko.

Kiti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami atnauji
nimų—

R. Merkis, Philadelphia, Pa.; M. Kazlauskienė (LLD 
20 kp. Moterų skyr.), Binghamton, N. Y.; Mildred Fri- 
berg, Chicago, Ill.; M. Valilionienė, Ft. Lauderdale, Fla.; 
P. Šlajus, Chester, Pa.; A. J. Pranaitis, Camden, N. J. 
(jis darbuojasi su Philadelphijos vajininkais); J. Mažei
ka (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa., ir M. Aranuk, Detroit, 
Mich. Jai pagelbėjo su punktais Ieva Mizarienė, kuri 
parvežė iš Detroito naują prenumeratą.

AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Ona Makarevičienė, Brooklyn, N. Y..............$20.00
Anna Phillipse, Stamford, Qonn......................... 20.00
George Mikita, Miami, Fla...................................11.00
Ed. Rakita, Pittsburgh, Pa............ z.....................11.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y......................... 11.00
V. ir F., Bayside, N. Y........................................ 11.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa....................... 11.00
F. Milvid, Bayonne, N. J...................................... 11.00
Rožė Samulionienė, Chicago, Ill....................... 10.00
Jonas Leveckis, Brooklyn, N. Y.....................  8.50
Ignas Lisajus, Seymour, Conn...............................8.00
Ignas Beeis, Union, N. J........................................ 6.00
F. Kalanta, St. Petersburg, Fla.............................6.00
S. Zavis, Ft. Lauderdale, Fla............................. 6.00
A. Janušienė, New Hyde Park, N. Y....................6.00
V. Karalius, Naugatuck, Conn........................... 6.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y......................... 6.00
F. Trainis, Paterson, N. J......................................6.00
V. Phillips, Cherry Hill, N. J...............................6.00
S. Radušis, Bayonne, N. J..............................•.. 6.00
J. Kirmela, Bayonne, N. J..................................... 6.00
Nancy Benikaitis, Ft. Lauderdale, Fla...............5.00
V. Petraitis, Woodhaven, N. Y............................. 5.00
P. Šlajus, Chester, Pa...................................... 5.00
V. Valangevičius, Maspeth, N. Y.......................... 5.00

< A. Gilman, Springfield Gardens, N. Y..................5.00
P. Poškus, Hillside, N. J........................................ 5.00
P. Valaitis, Brooklyn, N. Y................................... 5.00
B. Kųtkienė, Great Neck, N. Y............................. 5.00
Elizabeth Wicinas, Munhall, Pa.............................4.00
P. M. Smalsčiai, Ludington, Mich.......................... 3.00
D. Yokis, Ridley Park, Pa......................................3.00 I
E. Ališauskas, Newark, N. J.................................2.00
A. Sholunas, St. Petersburg, Fla........................... 2.00
J. Giedrynas, Great Neck, N. Y................... 2.00
P. Augutis, N. Haledon, N. J.................................2.00
Po $1: M. Stakoff, Brooklyn, N. Y.; K. Bulzgis, 

Newark, N. J.; W. Tiliunas, Livingston, N. J.; Thos. Te- 
luns, W. Orange, N. J.; Anna Norkienė, M. Bradauskas, 
Detroit, Mich; M. Kulbienė, Johnson City, N. Y.; V. Mi- 
kulienė, Lawrence, Mass.; D. J. Burnett, Canterbury, 
Conn.; John Blaškis, St. Petersburg, Fla.; R. Chulada, 
No. Miami Beach, Fla.; A. Suvak, Miami, Fla; Mary Im- 
brass, H. Kairys, Pittsburgh, Pa.; A. Šidlauskas, M. Ka- 
razejus, Pt. Washington, N. Y.; P. Višniauskas, Geo. 
Wareson, Brooklyn, N. Y.; E. Tureikis, K. Juknevičius, 
Philadelphia, Pa.; P. Krauch, Great Neck, N. Y.; A. 
Yuška, K. Mažeika, Jersey City^ N. J.; F. Muzikevičius, 
Budd Lake, N. J.; M. Grakey, Asbury, N. J.; E'. Viš- 
niauskienė, Bayonne, N. J.

— 0 —
Aukų gauta 247.50. Anksčiau įplaukė $1,615. Viso 

gauta $1,862.50. Balansas — $3,137.50.
— 0 —

Kaip matote, fondas šlubuoja—galėtų eiti smarkiau. 
Antras mėnuo vajaus, o dar nei pusė kvotos nesukelta. 
Mes esame pasiuntę vajininkams fondo blankas. Iki šiai 
dienai negavome atgal nei vienos blankos. Būtų gerai, 
jeigu vajininkai panaudotų tas blankas fondo reikalui.

Ačiū viršminėtiems aukotojams už dovanas.
Pasiekė mus liūdna žinia. Mirė mūsų geras darbuo-

♦ tojas, energingas vajininkas Antanas Stripeika, iš Eli
zabeth, N. J. Jis labai entuziastiškai dirbo vajuose, va
žinėdavo, rūpindavosi, kad beveik visi skaitytojai jo, 
mieste ir apylinkėje būtų prižiūrėti prenumeratų reika
lu. Daug sykių yra laimėjęs pirmą dovaną vajuje. Gaili
me netekę gero vajininko. Dabar jo mieste turėtų apsi
imti kitas geras draugas—stoti jo vieton, ir dirbti Anta
no Stripeikos pagarbai, kad jo darbai nebūtų užmiršti. 
Ilsėkis, mūsų gerasis .Antanai, ramiai!

“Laisvės” Administracija

Miami, Fla.
Svarbus parengimas

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
, Lietuvių Socialio klubo sve
tainėje įvyks labai svarbus 
parengimas. Rengia LLD 
75 kuopa. Bus muzikalė 
programa, kurią atliks nau- 
,jąs Aido choras, vadovybė
je Viola Hagerty. Dainuos 
ir ukrainiečių choras.
^Žinokime, kad tuo metu 
jau iš šiaurinių valstijų pra
dės atvykti svečiai į saulė
tąją Floridą, tai bus malo

nu su jais susitikti. Tiki
mės, kad atvyks ir solistų. 
S. Vaineikis jau “atskrido” 
visai žiemai.

Girdėjai!, kad iš St. Pe
tersburg© atvažiuos didelis 
būrys malonių svečių. > Lauk
sime ir iš kitų miestų ir 
miestelių.

Mūsų nuoširdžios ir ilgų 
metų veikėjos gaspadinės 
paruoš skanaus maisto sve
čiams priimti. Parengimas 
atsibus gerai žinomoje vie
toje — Lietuvių socialiame 
klube. Komisija

Cleveland, Ohio
Spalio 26 d. įvyko LLD 

22 kuopos parengimas. Jis 
buvo pasekmingas. Atsilan
kė apie 50 svečių ir vieš
nių. Buvo pagaminta ska
naus maisto. Ačiū atsilan
kiusiems ir suteikusiems 
dovanas. Aukojo: Nikas 
Werner, Gendrėnienė, Kras- 
nickas, Salen, Stripeika, 
Mikalajūnienė, Petruškienė, 
Rauluševičienė ir Wilimie- 
nė. Jeigu kurių vardų ne
suminėjau, tai malonėsite 
atleisti ir atsiliepti.

Ačiū dirbusiems M. Nikui- 
J. Krasnickui, O. Gendrė- 
nienei, O Salen, A. Salen, O. 
Nikas, V. Daraškienei ir ki
tiems. Komisija

s, —:—
LLD 22 kuopos susirin

kimas įvyks lapkričio 17 d., 
3 vai. popiet. Komitetas 
kviečia visus narius daly
vauti, nes bus svarbių rei
kalų. Bus išduoti raportai 
iš dviejų parengimų. Po su
sirinkimo turėsime ir vai
šių. Komitetas

Los Angeles, Cal.
Lapkričio 4 d. ilgai sir- 

gus mirė ilgametė Los An
geles gvyentoja Rozalija 
Vaitkienė - Radzevičiūtė, iš
gyvenusi 69 metus. Buvo 
gimusi Lietuvoje, Vilniaus 
gubernijoje, Grekonių kai
me.

Pirm atvykimo į Los An
geles gyveno Brighton, 
Mass.

Prigulėjo prie LDS 35 kp. 
Skaitė “Laisvę,” turėjo jos 
Šerų, kuriuos prieš kiek lai
ko paaukojo “Laisvei.”

Velionė buvo laisvų įsiti
kinimų ir jaunesnėse dieno
se atsilankydavo į progre
syvių parengimus. Ji ieš
kojo kelio į skaidresnę at
eitį, tačiau gyvenimas nu
lenkė kitaip.

Palaidota lapkričio 6 d. 
Roosevelt Memorial Parko 
kapinėse. Kadangi laidotu
vės buvo privatiškos, tik 
šeimai dalyvaujant, tai ir 
gėlių vainiko vertę ($10) 
nuo LDS 35 kuopos patvar
kė pasiųsti “Laisvei.”

Liūdesyje paliko^ gyveni
mo draugą Petrą Vaitkų, 
sūnų Louis ir marčią Fran
ces, kuriems reiškiu gilią 
Užuojautą. O Tau, Rozalija, 
Amžinos ramybės, išvilku- 
siai sunkius gyvenimo rete
žius.

šakalių žemaitis

Bayonne, N. J.
Biskis iš LDS 26 kuopos 

veiklos
Kai mūsų kolonija maža, 

tai mažai apie ją spaudoje 
ir matyti. Tačiau lapkričio 
5 d. atsibuvusiame kuopos 
susirinkime, tarp kitų rei
kalų, buvę, perskaitytas laiš
kas nuo National Coiųmit- 
tee Against Nazi Criminals. 
Laiške sakoma, kad yra 
šaukiamas nacionaliniu su
važiavimas lapkričio 24 d. 
Chicagoje. Kviečia siųsti 
delegatus ir sveikinimus. 
Susirinkusių ūpas labai pa
kilo; Kadangi mūsų nedaug 
ir neišgalėsime pasiųsti de
legatą, tai nutarta suvažia
vimą pasveikinti. Tam tiks
lui paskirta $10 ir dar ke
letas narių aukojo ir pasi
žadėjo parinkti daugiau au
kų.

Aukoto jų, vardus paskelbs 
viršminėtas komitetas Chi- 
cagoš “Vilnyje.” Sekr.

Magadišas. — §amalio 
respublika priims iš TSRS 
ginklų ir amunicijos pagal
bą apginklavimui savo 20,- 
000 vyrų armijos.

Montreal, Canada
/

Galėsime pamatyti 
pirmąjį šputniką

Pradžioje ateinančių metų 
čia ruošiamas Tarptautinis 
žiemos karnivalas. Tarp 
daugelio kitų-valstybių ja
me dalyvaus ir Tarybų Są
junga. Karnivalo oficialūs 
pareigūnai pranešė, kad iš 
Otavos Tarybų Sąjungos 
ambasada juos informavo, 
jog šalia _ kitų eksponatų, 
bus išstatytas parodymui 
pirmasis Tarybų Sąjungos 
sputnikas, paleistas į erdvę 
prieš šešerius metus. Viena 
karnivalo diena bus skirta 
Tarybų Sąjungos aktyviam 
dalyvavimui. Tai bus sau
sio 21 d. ir čia tarp kitko 
bus parodyta spalvotas fil
mas iš paskilbusio skridimo 
į erdvę astronauto Jurijaus 
Gagarino. Taip pat bus pa
rodytas filmas iš pasauli
niai garsaus Bolšoi Baleto 
ir Tretjakovo Meno galeri
jos.

Karnivalas prasidės 1964 
m. sausio 11 d. ir tęsis iki 
vasario ,11 d. Jam parinkta 
Ville d’Anjou priemiestis, 
tai yra priemiestis, kur Ber
nardas Kvietinskas jau iš 
anksto nuskubo gyventi...

Montrealas—batų gamybos 
centras

Miesto meras Jean Dra
peau neseniai čia kalbėda
mas “Kanados Avalynės sa
vaitėje,” pažymėjo, kad 
Montrealas yra batų gami
nimo centras Kanadoje, nes 
ši industrija čia išsivysčiusi.

Jis sakė, kad seniausia 
Kanados industrija yra ba
tų gamybos industrija. Jis 
sake, kad ši industrija viso
je Kanadoje samdo virš 50,- 

; 000 darbininkų ir duoda ar
ti $600,000,000 valstybinių 
pajamų.

Ne tik Vy^ai kortuoja
Jei kas mapytų, kad vien 

tik vyrai kortuoja ir kar
tais pralošia, visus savo pi
nigus, tai klystų. Štai čia 
neseniai savivaldybės teis
me buvo teisiama 12 mote
rų, kurios buvo suimtos, 
vyrams apsiskundus polici
jai, nes jos pralošia vyrų 
duotus dėl maisto pinigus. 
Jų amžius siekė nuo 35 iki 
65 metų. Visos teisme pri- 
šipažino kaltos. Todėb teisė
jas priteisė užsimokėti pa
baudas — namų savininkei 
$50, o kortuotojoms po $25.

Važinėja po Europą
Jaunuolės Birutė Monsta- 

vičaitė ir Elma Aitraitytė, 
pasiekusios ilgas atostogas, 
buvo nuskridusios pasivaži
nėti po Europą. Lankėsi 
Ąnglijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje. Daugiausia laiko 
praleidusios Romoje. Grįžo 
namo, sakoma, kelione labai 
pasitenkinusios.

Serga
jau senokai darbovietėje 

sunkiai susižeidė ranką He
lena Pankevičienė. Jos ran
ka dar ir dabar yra sugip
suota. Gydosi nhmuose.

Taipgi susirgusi Marijo
na Patapieriė. Buvo pagul
dyta ligoninėje. Bet dabar 
jau grįžusi ir gydosi, na- 
kuošie. J--

PRANEŠIMAS
Baltimore, md.

Svarbus pranešimas visiems Bal- 
timorės lietuviams, o ypatingai 
'(Laisvės" skaitytojams, kad lapkri
čio 24 dįeną, 2 vai. popiet, 2219 
W. Pratt St. (įėjimas iŠ McFailSt.), 1* *-‘L ’ ’ *' '' • • 'bus rodomi judami paveikslai iš 
Lietuvos paveikslai, šį parengimą 
rengia LLD 25 kuopa. Rodys Jo
nas Gfryb'aš iš Niujorko.

Įėjimas nemokamas. Vi^us nuo
širdžiai kviečiame.

Konjitelas (91-92)

5 p.-Laisve (Liberty)—Penki., lapkr. (Nov.) 15, 1963

Berkeley, Cal.
Lapkričio 3 d. turėjome 

Vinco Burdos 70-ųjų gimi
mo metinių proga pagerbi
mo parengimą. Man buvo 
dabar gera proga išdalyti 
lietuvių ir anglų kalbo- 

brošiūras.

rie negau- 
nėra buvę

mis' knygas bei 
Viso labo 25. Dadg dėmesio 
skyriau tiems, ku 
na knygų ir dar 
Lietuvoje. Kita, man labai
rūpėjo sužinoti, ką mūsų 
moterys mano apie mano 
straipsnį, Įjūris tilpo “Lais
vės” nr. 84. Iš pasikalbėji
mo sužinojau, kad šiais me
tais nebus galimi to suma
nymo pravesti. Gal 1964 m., 
jei viskas gerai seksis. Jau 
seniai apie tai girdėjau ir 
dabar mūsų moterys rimtai 
rengiasi surengti kovo mė
nesį rašytojui B n o s k i u i 
maršrutą per lietuvių kolo
nijas Kalifornijoje, ir kar
tu kviesti vieną iš “Lais
vės” redaktorių, kuris galė
tų bendrai dalyvąuti su pra
kalbomis.

Kad nepasidarytų nema
lonumo ir keblumo, būtų 
linkėtina, kad visos moterys 
tuo Reikalu susihaš i n ė t ų. 
Lietuvių Literaūros draugi
jos visų kuopų pirmininkės 
yra moterys: San Francis
co V. Sutkienė, Oaklando 
Ks. Karosienė, Los Angeles 
A. Bernotienė-Bernat, Yu
caipa M. Alvinienė. Iki to 
laiko dar bus įuopų susi
rinkimai, kame bus galima 
išdiskusuoti ir nutarti, kurį 
iš redaktorių kviesti — R. 
Mizarą, ar A. Bimbą. Būtų 
geriausia tai palikti jiems 
patiems nusispręsti, kuris 
turės galimybę tą maršrutą 
atlikti.

Aš turiu viltį ir pasiti
kiu mūsų moterimis. Jos 
visos yra darbščios ir savo 
užmojį visadą atlieka su 
kaupu. Mano nuomone, tam 
maršrutui laikas yra pri
brendęs, kad padaryti rei
kiamą progresą.

John Baker

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kuopos reikalai
Kuopos susirinkimas, įvy

kęs lapkričio 3 d., buvo vie
nas gražiausių ir skaitlin
giausių. Su svečiais buvo 
yirš 40 dalyvių. Nubalsuo
ta LLD Centro Komitetas, 
išrinkta kuopos valdyba 
1964 metams: pirm. J. Ei
tutis, sekr. J. Petraus, fin. 
sekr. J. Žebrys, ižd. P. Ne- 
murienė. Iš raportų matė
si, jog duokles užsimokėju
sių narių už 1963 meus bu
vo 88, 3 iš jų mirė. Nutar
ta pagerbti per “Laisvę” vi
sus mirusius kuopos narius, 
kurių yra viso 24. Perskai
čiau paruoštą paskaitą 
“Skirtingi morales suprati
mai,” kurią susirinkimas 
atidžiai išklausė. Bet kiek 
ji patiko, tik ją išklausiusie
ji galėtų pasakyti. Tačiau 
buvo reikalavimų ir kituose 
susirinkimuose ką nors pa
našaus paruošti. /

Kalbėta apie Chicago j e 
šaukiamą stivažiavimą lap
kričio 24 dieną čion atbėgu
sių žudikų klausimu. Trys 
kuopos nariai savanoriai 
apsiėmė dalyvauti, bet at
sirado tam rimtų kliūčių, 
nes lapkričio 23 dieną Cle- 
velande rengiamas spaudos 
naudai banketas, kuriame 
irgi svarbu dalyvauti. Ban
ketas .įvyks klubo salėje, 
9305 St. Clair Ave,. Pra
džia >6 vai. vakare. Meninę 
programą atliks Meno cho
ras vadovybėje Juliaus 
Krasnicko.

LLD 190 kudpa nutarė 
surengti pramogą gruodžio 
14 d. ir šioje sueigoje pa

gerbti du daug veikiančius 
ne tik šioje kuopoje, bet ir 
kitose draugijose narius, 
tai yra Joną ir Oną Eitu
čius. Nėra abejonės, kad 
šioje pramogoje dalyvaus 
ne tik kuopos nariai, bet ir 
yisi jų pažįstami atsilankys 
juos pagerbti.

J. žebrys

KLAIDŲ PATAISYMAI
“Laisvėje” iš lapkričio 13 

dienos Rochesterio kores
pondencijoje įvyko klaida 
aukojusiųjų varduose. Ten 
yra pasakyta, kad L. Beke- 
šienė aukojo $1.50. Turėjo 
būti L. Baltakienė aukojo 
$1.50.

•

Pirmajame puslapyje ži
nioje apie JAV kviečių pri
statymą į Tarybų Sąjungą 
pasakyta: “...o už prista
tymą didesniais laivais tik 
po $16,000.” Turėjo būti: 
tik po $16.

Redakcija

VOKIEČIŲ KARO 
JĖGOS

Bona. — Dabar Vakarų 
Vokietija po ginklu turi 
445,000 vyrų armijoje, virš 
100,000 karo orlaivyne ir 
apie 80,000 karo laivyne. 
NATO komandieriai džiau
giasi, kad vakarų vokiečių 
karo jėgos greitai auga.

Washingtonas. —Per dvi 
savaites 11 TSRS moksli
ninkų lankysis į JAV moks
lines įstaigas.

MALE & FEMALE

JANITOR
For Spruce Apartments.
Retired couple preferred.

JOSEPH BARNESS & SON 
Warrington, Pa. — DI. 8-0700

' (90-92)

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą i£ pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus., savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedine apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo j LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 
ir pusę pašaipūs už 72s dienas. Pavyzdžiui, kaip’ dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa
vo kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417

Pažvelgkite į sekamus mėnesinius mokesčius ir 
savaitinę pašalpą:

Pašalpos Mėnesiniai Savaitinė
Laipsnis Mokesčiai Pašalpa

I .35 $6.00
II .65 9.00
III .95 12.00
IV 1.20 15.00

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted — Female

HOUSEKEEPER. Mature, bet
ween 35 and 50 years old. Full 
time, live in, own room and bath. 
6 days, Sundays off. 2 children, 
10 and 5. Salary $40. TR. 8-7663.

(90-91)

Merginos ar Moterys. Mokintis 
per vieną mėnesį, išmokti kaip 
operuoti siuvamąja mašina, prie 
megztinukų. Mokykla yra šiaur
rytinėje srityje. Malonėkite skam
binti LO. 4-0923, jei interesuojatės.

HOUSEWORK
General. Cook. 1 elderly person.
Good Home. Sleep in own room.

Mr. E. Zimmerman
570 Walnut St., Audubon, N. J.

(91-93)

HOUSEKEEPER. Child care and 
light housekeeping. Also help with 
school work, sleep in. References 
required. Call MOhawk 4-1780.

(91-92)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL MECHANIC.
Experienced on Duct work. Must 
be able to do layout. Steady work. 
Apply 8-10 A. M., 6120 Vine St. 
Phone GR. 4-9800.,

(90-91)

COOK—HOUSEMAN
Live in. Own room, bath and 

TV. References and experience re
quired. $55 week.

MI. 2-1056
(90-91)

Salesmen — Immediate choice 
openings. Sell products produced by 
Pennsylvania .Assoc. For The Blind. 
Must be neat, and reliable. You 
can't get rich at this job. But you 
can enjoy a comfortable living 
based on commissions. Transporta
tion furnished. Call Mr. Morris for 
appt. TR. 4-5478. (90-92)

UPHOLSTERER

Experienced. Partimc or full time: 
Riverside, N. J.
609-110. 1-1248

(90-91)



Prasta demokratų strategija
2-30) Prasta demokratų stra

New Jersey valstijoj ėjo 
labai smarki kampanija tarp 
demokratų ir respublikonų. 
Seimelio aukšte s n i a j a m e 
bute respublikonai turėjo 
vieną narį daugiau, kas, su
prantama, kenkė demokra
tei veikimui, nors jie turė
jo gubernatorių ir didžiumą 
žemesniajame bute, bet 
respublikonai ne visuomet 
praleisdavo demokratų ta
rimus.

Tokiai padėčiai esant, de
mokratai dėjo visas pastan
gas, kad tą blogą padėtį pa
šalinti, kad būtinai — gau
tų demokratų atstovą į 
aukštąjį butą, kad toliau 
nekenktų jų veikimui.

Tačiau demokratai, su gu
bernatoriumi Hughes prieš
aky, padarė perdaug didelį 
užsimojimą, kad N. J. bal
suotojai nubalsuotų bondsų 
už 750 milijonų dolerių, už 
kuriuos būtų pataisyti ke
liai, universitetai, mokyk
los, ligoninės, pataisos na
mai ir kalėjimai, žodžiu sa
kant; kad būtų pataisyta 
viskas kuo geriausiai, ko 
kitos valstijos dar neturi. 
Gubernatorius sakė, kad N. 
J. bus pavyzdys ir kitoms 
valstijoms. Respublikonai 
seimelyje nepritarė bond- 
sams, betgi praleido, kad pi
liečiai balsuotų, nes, kaip 
žinoma, šis būdas labai ne
populiarus ir išeis jų nau
dai.

N. J. situacija yra tokia: 
Valstija susideda tik iš ke
lių didesnių industrinių 
miestų, o didelė didžiumoj— 
iš priemiesčių ir mažų mies
telių, kurie turi tik mažas 
industrijas ir mažas pramo
nes, o nekurie ir visai jų ne
turi.

Tų priemiesčių ir mieste
lių gyventojai čia tik gyve
na, o pragyvenimą užsi
dirba tik didmiesčiuose. Pa
vyzdžiu paimkime Newar- 
ką. Jis gyventojų neturi 
pilnai pusės milijono, o die
nomis jis turi visą milijo
ną, kurie suvažiuoja į dar
bus iš priemiesčių ir mies
telių.

Tuose priemiesčiuose ir 
miesteliuose, su maža išim
timi, gyvena darbininkai ir 
turi savo namukus; jie tu
ri mokėti taksus, kad palai
kytų tvarką, ir visi rūpina
si, kad tik taksai būtų ma
žesni.

Kuomet 
klausimas, 
mokyklos, 
sų mokyklos pastatyti ne
galima, reikia skolintis pi
nigų. Už paskolą reikia 
mokėti palūkanas ir kiek 
galint mažinti paskolą. No
ri ar nenori, taksai turi kil
ti. Taigi, kuomet mokyk
los klausimas kyla, mieste
lio valdyba duoda paaiškini
mą apie mokyklą ir reika-1 

referendumu įgaliotų komi
tetą užtraukti paskolą mo
kyklai pastatyti.

Praėjusiais metais tik 
Newark© apylinkėje pusė 

' tuzino miesčiukų atmetė 
mokyklų statymą. Tai reiš
kia, kad vaikų prieauglis di
dėja, o mokyklų nestato
ma, ir kamšatis darosi vis 
didesnė.

Gubernatorius Hughes tuo 
klausimu labai teisingas. Jis 
išnagrinėjo valstijos padėtį 
ir surado visus trūkumus, 
nedateklius, visose įstaigose 
susikikmšimus ir visose sri
tyse pairimą. * Ir apie tai 
raportavo savo balsuoto
jams, savo partijai ir reko
mendavo, kad, norint kaip 
reikiant valstijos reikalus 
sutvarkyti, būtinai reikia 
užtraukti bondsus už 750 
milijonų dolerių.

Įvykę lapkričio 5 d. rin
kimai bei balsavimai ne tik 
atmetė bondsu klausima, 
bet atmetė ir beveik visus 
demokratus, kurie kandida
tavo j įvairias įstaigas.

Dabar abu seimelio butus 
k o n t r oliuos respublikonai, 
nes jie gavo 11 atstovų dau
giau. Respublikonai turės 
33 prieš demokratų 27-is.

Jau yra manoma, kad per 
kelioliką metų N. J. valstiją 
k o n t roliuos respublikonai, 
nebent jie padarytų klaidų, 
kaip padarė prieš 6-ius me
tus. Ta proga pasinaudojo 
demokratai ir gavo guber
natorių. Dabar demokratai 
padarė klaidą su bondsų 
siūlymu ir viską prarado.

Ignas

sukinėjosi, baisus jo sna
pas, vis dar grobuoniškai 
pražiotas, gaudė orą, jo 
akys temo ir pagaliau nu
stojo blizgėti. Taip baigėsi 
dviejų jūros galiūnų kova. 
Nugalėtojas nėrė į vandenį 
su jūros dugno baisenybės 
kūnu.

Yra kalmaru, kurie nuo 
uodegos galo iki čiulptuvų 
galų yra apie 50 pėdų ilgio.

Aukos, surinktos 
‘laisvės” koncerte

ateina mokyklų 
reikia naujos 
Iš mokamų tak-

Kova tarp banginio 
ir kalmaro

Banginiai — ne giliavan
deniai gyvūnai. Tuo tarpu 
kalmarai gyvena j ū r o s 
dugne. Ten, ieš k o d a m i 
maisto, kartais neria ir 
banginiai. Jie pasiekia dau
giau vieno kilometro gy
lį, suranda nedidelių mo
liuskų ir su jais lengvai su
sidoroja. Tač i a u okeano 
gelmės slepia savyje netikė
tumų net tokiems bebai
miams medžiotojams, kaip 
kašalotai.

...Tai įvyko praėjusiais 
metais. Tarybinis laivas 
plaukė į Kamčiatkos Petro
pavlovską. AJušo. Žuvėdros, 
kaip ir visada, lydėjo laivą. 
Tolumoje švirkštė į viršų 
banginių sukelti fontanai. 
Staiga apie 700 pėdų nuo 
laivo vandenyno paviršiuje 
šovė i orą kokių 30 pėdų 
aukščiu nematyta būtybė.1 
Vandens fontanuose ir sro-

Per H. Feiferienę ir 
O. Čepulienę

J. ir E. Bekampiai. $10.00
A. Rainienė 1..............
K. Anuškis ........... .
B. ir W. Keršuliai ....
Z. Kavaliūnas ^...... 
Mrs. Janulevičienė ... 
Samauska^ ................
Kacinkevičius.............
V. ir V. Venskūnai ...
M. Virbickas .............
Mr.ir Mrs. Meškiai ... 
D. Galinauskienė ....

Po $1: K. Benderis, 
Griškus, A; Krapavickas,
J. Patašius, G. Laukaitis, 
Mrs. Kunevičienė, Brookly- 
nietė, O. černevičienė, O. 
Kalvaitienė. K. Čaikauskie- 
nė, M. Petronienė, R. Allen, 
S. Rainys, A. Gilmanienė,
K. Petrikienė, G. Kaulinis, 
V. Budronienė, A. Sadienė,
N. Bikulčius.

Iš laiškų
Gerbiama Redakcija!

Rašau Jums iš Lietuvos. 
Esu “Laisvės” skaitytoja 
jau keletas metų. Man “L” 
užsakydavo velionis mano 
dėdė Stasys Rumšą. Man 
apie jo mirtį pranešė teta, 
gyvenanti Hudsono mieste. 
Man ji rašė, kad dėdė sun
kiai sirgo dvi savaites, ir ji, 

I pasikeisdama su slauge, bu
vo prie ligonio iki mirties. 
Mirė kepenų vėžiu, sulau
kęs virš 80 metų.

Jau metai laiko kai dė
dė rašydavo apie silpną 
sveikatą ir retai laiškus ra
šė.

“Laisvėje” radau trumpą 
straipsnelį, pranešant apie 
dėdės mirtį ir pageidaujant į S. K. Radusiai 

j tolimesnių žinių apie jį. Tad
parašysiu.

Stasys Rumšą, Antano sū
nus, gimė Jovališkės kaime, 
Raseinių apskrity, mažaže
mio valstiečio šeimoje.

Augo trys vaikai — mano 
tėvas Antanas, dėdė Stasys 
ir teta Domicėlė. Paūgėję, 
vaikai ėjo piemenauti pas 
ūkininkus, vėliau bernauti.

Stasys, susitaupęs pinigų, 
išvažiavo į Ameriką prieš

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Per V. Nevinskienę ir jos 
Dukrelę Dianą

Bičiulis .....
J. Lazauskas

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00. 
2.00 
2.00 
2.00

F. H. Vaitkus ........... 2.00
Po $1: S. Dominas, Gu- 

ris, Draugas, Brooklynietis, 
Vosilius, J. Dranginis. J. 
Bernotas, Ch. Nečiunskas, 
Ch. Karpavičius,' Draugas, 
J. Bimba, S. Bimbienė, F. 
Trainienė, A. Valickienė, 
A. Navikas, J. S., P. Šo- 
lomskas, John Karpavich.

Per N. Buknienę ir
L. Kavaliauskaitę

P. Beeis ............ $5.00 
Uršulė Gužonienė .... 5.00 
LLD 6-a Apskr. (E.M.) 

Philadelphia, Pa. .. 
M. ir J. Strižauskai .. 
P. Baranauskas .........
Ona Phillipse .............
M. Šukaitienė.............
J. Danilevičienė.........
Aldona Žilinskaitė-

Ahderšon ..............
W. Paulauskas...........
K. Motiejūnienė .....
M. Klimas....... .
P. A. Bt Conn .............
J. KJupčinskas ...........
W. Grannas ..............
O. Babarskienė .........
J. Burbienė ...............
A. Vaznienė ..............
Mr. ir Mrs. J. Yurevich 2.00
O. ir S. Titaniai.........
B. Kušlienė................
Mr. ir Mrs. J. Kairys . 
Mr. ir Mrs. B. Beleišis .
P. Babarskas .............
J. Augutienė .............
U. Navickienė ...........

Po $1: C. Devetzko,
nas, L. Gavrilovich, K. Dep- 
sas, G. Tomczak, J. Mačiu- 
ta, M. Riskevičienė, M. Va
latkienė, J. Mitchell, X, A. 
Kuniskienė, F. Šimkienė, 
Mr. Matonis, Mrs. X, J. ir 
A. Auguliai, O. Dobinienė, 
Mrs. X, N. Kairienė, Mrs. 
Vižlianskienė, M. Bukantie- 
nė, Mr. ir Mrs. Kasmočiai, 
Helen Siaurienė, Andrew 
Stenes, J. * Navickas, M. 
Nargelienė, O. Makarevi- 
čienė, O Zeidatiėnė.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
Jo-

Banketas bus 
linksmas

Moterų Klubo ruošiamas 
banketas pagerbimui K. 
Petrikienės, kuris įvyks šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 6 v. 
vakare, “Laisvės” svetainė
je, turės gražią meninę pro
gramą.

Dainuos Aido Choro Mo 
terų Kvartetas, kuris dar 
niekad nėra klausytojų nu
vylęs. Taipgi dainuos solis
tai — Augustinas Iešman
tą ir Elena Brazauskienė. 
Dainininkams akompanuos 
lietuviams gerai žinoma pi
anistė Anna Salyk.

Svečių turėsime iš Wash- 
ingtono — tai gerbiami Vy
tautas ir Marytė Zenkevi- 
čiai. Jie praleido atostogas 
šią vasarą savo Tėvynėje, 
Lietuvoje, tai galės mums 
daug ką papasakoti. Laiko 
bus su jais ir asmeniškai 
pasikalbėti. Taipgi mano
me turėti svečių ir iš kitų 
kolonijų—iš Philadelphijos, 
Hartfordo, Bridgeporto, o 
gal net ir iš Cleveland©.

Prašome visų įsigyti bilie
tus iš anksto, kuriuos gali
ma gauti pas klubietes ar
ba “Laisvės” administraci
joje. Rengėjos

Būkite prakalbose *
Prakalbos ir diskusijoj 

kurias ruošia ALDLD 1-oji 
kuopa, įvyks sekmadienį, 
lapkričio 17 d., “Laisvės”; 
salėje, Ozone Parke.

Tai bus svarbios prakal
bos, nes bus svastomas 
svarbus klausimas: Kodėl 
tarp kinų komunistų ir ta
rybinių komunistų iškilo 
ideologinė kova? Ką ji reiš
kia tarptautiniam darbinin- s 
kų judėjimui?

Pranešimą padarys Rojus 
Mizara, o po pranešimo' 
seks diskusijos.

Kuriems laikas leidžią^ 
dalyvaukite prakalbose, t

Kviečia Rengėjai

IR

Motery klubo narių 
susirinkimas

Trečiadienį, lapkričio 20 
d., įvyks Moterų Klubo su
sirinkimas “Laisvės” sve-t 
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Visos dalyvaukime susi-; 
rinkime, nes turime svarbių 
reikalų. Vienas iš svarbiau
sių, tai galutinas prisirengi
mas įvyksiančiam, banketui 
K. Petrikienės jos 70-ųjų gi
mimo metinių proga. Ban
ketas įvyks lapkričio 23 d., 
šeštadienį, po mūsų klubo 
susirinkimo.

Kviečiame moteris, kurios 
dar nesate narėmis, ateiti į 
mūsų mitingą ir įstoti. La
bai trokštame išpildyti savo 
užsibrėžtą kvotą — išau
ginti klubą iki 100 narių!

Valdyba (90-91)

BANKETAN ATVYKS 
Iš ROCHESTERIO

Rochesteriečių darbuoto
ja, spaudos vajininkė, L. 
Bekešienė jau užsisakė bi
lietą K. Petrikienei pagerb
ti banketui.

Bilietai labai gerai sklin
da. Biet kad banketas galė
tų būti pilnutinai gražus, 
svečiai viskuo aptarnauti, 
reikia, kad visi svečiai iš 
anksto bilietus turėtu. Tik 
turintiems labai svarbių 
kliūčių teleistina delsti iki 
paskutinės dienos. Nebu
vusiems banketų komisijo
se gaLbūt nežinoma, kad 
daugmeniškai perkant pro
duktus reikia užsakyti ge
rokai iš anksto, jei nori pa
rinkti. O rengėjos nori sa
vo svetelius pavaišinti vis
kuo geriausiu. Gi ta vaišių 
diena —lapkričio 23-čioji— 
jau visai netoli. S. S.

F. Muzikevičiai .........
J. Naudžius ...............
W. O. Baltrušaičiai .. 
.0. Stakovienė ...........
K. Vilkas ...................
F. Bunkus..................
M. Adomonis .............
A. Lepsevičius ...........
A; Petraitienė ...........
P: Petraitis ...............
E. Morkus ................

Po $1: Lauriukus, Drau
gas, A. Mikniaus, B u z i- 

, Vinikaičiai, 
Friend, Janušienė, E. Yum- 
plot, Šolomskienė, Zeikus, 
M. Vitkus.

Per V. Binkienę ir ' 
K. Rušinskienę

M. KrėivėnieHe *...'.’ $10.00 
V. Lisajienė ......... 5.00 
K. ir I. Levanai....... .  5.00
V. Urbonas, A ..... 5.00 
J. Byronas 1?.c........ 5.00 
O. Cibulskieriė ........... 5.00
A. J. Pranaitis ........ 5.00
J. Grybas ................... ’ 5.00
V. ir V. Bankai......... 5.00
Lillian Novak ........ .  5.00
J. ir O. Staneliai....... 2.00
B. Makutėnienė......... 2.00

Po $1: P. Višniauskas, J.' 
A., M. Jakštienė, K. Milen- 
kevičia, P. Kaplas, P. Bie
liauskas, Pociūnas, Ignas, 
Berankis, Briedis, P. Gus
taitis,. J. Sheen ir Juozas.

V- A. y A

Didįjį karą — 1912-13 me- liauskiė'nė,
tais. Vėliau atsiėmė seserį, 
o mano tėvas liko.

Dėdė Stasys buvo darbš
tus ir taupus žmogus, įsigi
jo nuosavą namą ir banke 

. . v ■ t - v-.u. daug pinigų turėjo. Dėdė
vių kaskadose „u žėrėjo sau-. gyVeno nuosavame name,
Įėję blizgančiomis spalvo
mis. Padariusi pre didelį 
lanką, keistenybė su baisiu 
švilpesiu ir triukšmu vėl 
krito i vandenį. Po kelių se
kundžių iškilo jos galva, 
prie kurios kaip milžiniš
kos gyvatės rangėsi ilgi 
čiulptuvai. Kalmaras! Jis 
buvo pradėjęs mirtiną kovą 

. su kašalotu.
Tokio vaizdo dar niekas 

i nematė. Laivas sustojo, ir 
budintieji jūreiviai tapo ne
matytų grumtynių liudinin
kais.

Kašalotas mirtinai su
spaudė galingais savo žan
dikauliais rusvai oranžinį 
kalmabo kūną, o pastarasis 
apipynė jo galvą dešimčia 
čiulptuvų. Plėšydamasis į 
visas puses, kalmaras sten
gėsi ištrūkti iš kašaloto 
dantų. Didelės akys ant jo 
galvos tai suartėdavo, tai 
nutoldavo. Jos sukinėjosi ir 
švietė melsvai žalsva švie
sa. Baisus kalmaro snapas

lauja, kad namų savininkai' draskė riebų kašaloto kūną,

i

iš kurio sruveno kraujas. 
Banginis blaškėsi į šalis, 
neišleisdamas iš nasrų kal
maro. Tačiau jo švilpesys 
ėmė tilti. Matyti, čiauptū- 
vas suspaudė jam gerklę, 
neduodamas atsikvėpti. Ka- 
šalotas silpo, jo judesiai da
rėsi vis mėšlungiškesni. At
rodė, kad dvikova jau ši- 
spręsta. Bet štai kašalotas, 
įtempęs paskutines jėgas, 
nusimetė povandeninę bai
senybę. Pasigirdo kurtinan
tis švilpesys — sukvėpavo 
visa jėga kašaloto galingi 
plaučiai. Jis su dešimterio
pa energija vėl metėsi ant 
aukos, čiupo ir metė kalma
rą į viršų, sugriebė arčiau 
galvos. Dabar jis lyg žaislą 
mėtė baisenybės^ kūną, ne
duodamas prisiliesti prie 
galvos čiulptuvavams. Kal
maro čiulptuvai bejėgiai

203 Maujer St., Broklyne.
Stasys dėdė gyveno neve

dęs; buvo laisvų pažiūrų, ir 
mus ragindavo daug moky
tis ir padėjo gyvenime pi
nigais bei siuntiniais. Žadė
jo dėdė palikimą skirti bro
lio ir sesers vaikams, o mi
rė nesutvarkęs dokumentų, 
nežinia dėl kokios priežas
ties.

Aš labai noriu susiraši
nėti su dėdės artimais pa
žįstamais lietuviais, ir no
riu žinoti, kokia tvarka bū
tų galima ieškoti priklauso
mo palikimo dalį, jei nėra 
testamento.

Labai prašau gerb. “L” 
redakciją šiuo reikalu man 
padėti.

Man “Laisvė” labai patin
ka ir būtų liūdna su ja skir
tis.

Dabar apie save. Esame 
kolūkiečiai, dirbame lauki
ninkystėj, gyvename paten
kinamai, turime tris vaikus. 
Duktė baigė mokslą ir dir
ba Tauragėje, vienas sūnus 
tarnauja armijoj, jauniau
sias dar mokosi. Mūsų kol- į 
ūkis “Petras Cvirka,” Jur
barko rajone, anksčiau bu
vo

Viso; surinkta $474.00 Ši 
suma skiriama preso sutai- 
symo išlaidoms. Širdingai 
dėkojame koncerto daly
viams už jų dosnumą. Jeigu 
keno pavardė nėpažymėta, 
prašome susisiekti su Ad
ministracija, sutvarkysime.

“Laisvės” Administracija

TSRS SIUVĖJAI L 
LANKĖSI JAV

New Yorkas. — šeši Ta
rybų Sąjungos siuvyklų pa
reigūnai lankėsi Jungtinių 
Valstijų siuvyklose. New 
Yorke su jais į siuvyklas s 
lankėsi t>. Dubinsky, Inter
national Ladies . Garment 
Workers unijos preziden- 
cas.

5.00
5.00
5.00
5.00

Vilkijos rajonas.
Su pagarba,
Konstancija Rumšaitė- 

Lukošienė
Adresas:

Jurbarko rajonas 
Veliuonos paštas 
Pakalniškių kaimas 
Broniui Lukošiui
Lithuania, USSR

(Kurie mūsų skaitytojai 
turi žinių apie Stasį Rum
šą, turėtų parašyti K. Luko
šienei.—Redakcija).

New Yorkas — Atlante 
ant laivo “Hercules Victo
ry” įvyko sprogimas, nes 
jame vežė į Ispaniją amu
niciją. >

Per Nellie Ventienę ir 
Amelia Juškevičienę

Leonas Pošiūnas ... $15.00 
S. Shulin .................. 10.00
G. Stasiukaitis......... 10.00
Vincas Karlonas .... 10.00 
S. Sasna ... 
Rogers .....
J. Pužauskas 
Onytė ........ ;
Vincas Maciulevičius . 3.00 
F. D. Mažiliai ....... 2.00 
Napoleonas Kisielius . 2.00 
W. Brazauskas ...... 2.00

Po $1: J. Babarskas, A. 
Švėgžda, M. Gronsky, M. 
Purvėnienė, M. Krunglie- 
nė, Ona Bečienė, E!. Sungai- 
lienė, M. Gasparaitis, M. 
K'alvaitienė, O. Malinaus
kienė, A. A. Lašas, J. Saka
lauskas, J. Neveckis, A. 
Butkauskas, A. Velička, P. 
Kapickas, A. Nevins, P. 
Alekna.,

Per A. Aleknienę ir 
N. lešmantienę

A. Jasulaitis...........$10.00
Ignas Sutkus ............   5.00
Walter Juškevičius ... 5.00 
Merkių šeima ........... 5.00
J. ' Alionis ............ 5.00
K. ir Pauliną Meškėnai 5.00 
George Wareson ..... 3.00

SIEROS RŪGŠTIS 
ŽMOGAUS KŪNE

Žmogaus kepenys gami
na sieros rūgštį. Pagrindi
nė jos paskirtis — neutra
lizuoti nuodingas medžia
gas, susidariusias storosio
se žarnose, pūvant - nesu
virškintoms maisto lieka
noms. Šie puvimo produk
tai, iš žarnyno susirinkę į 
kraują, su juo patenka į 
kepenis ir ten reaguoja su 
sieros rūgštimi. Išdavoje 
atsiranda organizmui ne
kenksmingi junginiai, kurie 
patenka į bendrąją kraujo 
apytaką ir pagaliau iš 
ganįzmo pašalinami 
inkstus.

Albany, N. Y. — Lapkri
čio 12 d. aukštutinėje New 
Yorko valstijos dalyje pri
snigo nuo 4 iki 5 calių.

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos senatorius Ja
cob Javits, respublikonas, 
remia lekališkas lauko pu
sėje arklių lenktynių lažy
bas (off track betting).

or- 
per

gy-

NEPALIO GALVIJAI 
IR GYVENTOJAI

Katmandu. — Įvyko 
ventojų ir galvijų surašy
mas. Nepalis. turi 8,500,000 
gyventojų, 2,850,00 karvių, 
2,820,000 jaučių ir 1,620,000 
bizonų.

Nepalio karalystė yra 
aukščiausiuose pasaulyje 
Himalajų kalnuose, tarp 
Indijos ir Kinijos. Ji užima 
54,000 kvadratinių mylių 
plotą.

New Yorkas. — Sulaukęs 
91 metų amžiaus mirė ge
nerolas R. O. Landon.

New Yorkas. — 1963 me
tais mieste džiovos susirgi
mai padaugėjo 14 procentų 
lyginant su 1962 metais.

Washingtonas. — Sulau
kęs. 82 metų amžiaus mirė 
JAV buvęs politinis veikė
jas J. M. Carmody.

Londonas. — Nusižudė 
Julia Molley, 24 metų am
žiaus, paskilbusi lytinių or
gijų specialistė. Jos kamba
riuose surasta virš 3,500 
fotografijų, kurių dauguma 
“labai gražios”.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai iždėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 15, 1963




