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N KRISLAI
Balsas prieš žmogžudžius 
Prakeiksmas ar laimė?
Bėdų bėdos. . A 
Ar iš tikrųjų ? 
Atsisako kvailu dogmų 
Geras pasiūlymas 
Taip, didžiausia gėda!

— Rašo A. Bimba —

Sekmadienį Chicagoje įvyks 
visos šalies suvažiavimas prieš 
nacius kriminalistus, kurių tar
pe turime nemažai ir lietuvių 
ir kurie laisvai vaikšto mūsų 
miestų gatvėse. Džiugu, kad 
suvažiavimas žada būti skait
lingas. Jame nemažai daly
vaus ir lietuvių iš įvairių šalies 
kampų.

Lauksime suvažiavimo nuta
rimų ir planų tolimesnei veik
lai prieš tuos baisius žmogžu
džius.

Mes buvome pradėję ma
nyti, kad jau seniai praėjo tie 
laikai, kai Amerikos darbinin
kas su pasibaisėjimu žiūrėda
vo į įdiegimą pramonėje nau
jų mašinų. Progresas yra pro- 
<resas, ir prieš jį kovoti yra 

vaila. Deja, mes klydome. 
Amerikos Darbo Federacijos- 
Industrinių Organizacijų Kon
greso prezidentas Geo. Mea
ny suvažiavime už galvos už
sidėjęs rankas suriko: “Nau
jos mašinos — šių laikų pra
keikimas!“

Betgi, aišku, mašinos nekal- ] 
tos. Kalta santvarka, kurioje 
jos tampa \pabaisonū»i Mat, 
jos atima darbą daugeliui dar
bininkų. 1

Meany tą supranta,, bet, bū- 
. damas kapitalizmo palaikyto
jas, keikia ne tą santvarką, 
bet niekuo nekaltą mašiną 
(automatiją).

Socialistinėje, k o m u n istų 
vykdomoje, santvarkoje nauja 
mašina skaitoma didžiausia 
laime. Ten ji tarnauja ne kro
vimui saujelei pelnų, bet liau
dies poreikių patenkinimui. 
Tokioje santvarkoje tik pas
kutinis kvailys ją keiktų.

Kapitalistinis pasaulis taip 
pat bėdų turi tiek ir tiek. 
Kenedis negali susikalbėti su 
De Gaulle. Kambodžos va- 

gįas “pasišiaušė“ prieš Jung
ines Valstijas ir veja laukan 
amerikiečius.
* Dar didesnis “pavojus“ atei
na iš Argentinos. Tikra “ne
laimė“ : argentiniečiai sukilo 
prieš mūsų plėšikiškas žibalo 
kompanijas.

O ką jiems padarysi? Jų 
daug, jų kraštas didelis. Ėmė 
ir užsimanė jie amerikinius 
kapitalistus truputį “suvaldy-

RyŠium su Kuba ir Argen
tina, prezidento Kenedžio švo- 
gerio Sargent Schriver, “tai
kos korpuso“ lyderio, balsas 
vertas visų atidžios. Jis bu
vęs Venezuelos sostinėje Ka- 
rakas ir savo akimis matęs 
priemiesčiuose gyvena n č i u s 
žmones. Išsigando dėl jų pa
dėties ir šaukia: “Jeigu aš 
būčiau komunistų agitatorius 
ir per šešis mėnesius tuose 
lūšnynuose nesukelčiau revo
liucijos, aš visko išsižadėčiau.“

Pavojus, sako Schriver, yra, 
kad mes galime netekti visos 
Lotynų Amerikos. Ją gali lai
mėti komunizmas!

’ j
Per ilgus, ilgus amžius ka

talikų bažnyčia šmeižė ir nie- 
Inno žydus. Juos kaltino Kris
taus nužudymu. Bet dabar 
Rpmos suvažiavimas nutarė 
juos atsiprašyti ir daugiau jų 
už Kristaus mirtį nebekaitinti.

Taip pat per ilgus amžius 
katalikų bažnyčia laikėsi dog
mos, kad Marija buvusi gyva

Krize, J. Valstijų prekyba 
ir socialistines šalys

'LAISVES' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
— o —

Washingtonts. — Po An
trojo pasaulinio karo Jung
tinės valstijos vykdo užsie
nio prekyboje: “draudimą 
parduoti socialistinėms ša
lims strateginių medžiagų”. 
Po priedanga “strateginių 
medžiagų” apie 800 įvairių 
prekių buvo draudžiama iš
vežti į liaudiškas respubli
kas. Tikrumoje, tai politi
ka: trukdyti socialistinėms 
šalims. Tą aiškiausiai įrodė
šiemet, kuomet Washingto- 
no paveikti Vakarų Vokie
tijos industrialistai sulau
žė kontraktą su Tarybų Są
junga pardavimui naftolai- 
džiams vamzdžių.

Washingtonas motyvavo, 
kad tas sutrukdys Tarybų 
Sąjungai naftoleidžius nu
tiesti į Klaipėdą. Gal tas su
trukdė kelis mėnesius, bet 
TSRS naftoleidžių liniją nu
tiesė, o dabar nuo Mozylio 
jau tiesia antrą liniją į Klai
pėdą. Net eilė JAV senato
rių išsireiškė prieš tokią 
JAV užsienio politiką. Jie 
argumentavo, kad TSRS 
planus nesulaikė, tik su
trukdė, o JAV prekybai

PUOLIME ANT KUBOS 
BUVO IR LIETUVIŲ
Washingtonas. — Čionai 

tapo paskelbta, kad tarpe 
grįžusių iš Kubos 1,100 in
vazijos dalyvių yra 333 ne- 
kubiečiai. Svetimšalių dau
giausiai dalyvavo ispanų, 
būtent 220. Tarpe invazijos 
dalyvių grįžo ir 4 lietuviai.

IŠ VISO PASAULIO
New Delhi. — Indijos ka

ro orlaivynas turėjo masi
nius pratimus. Juose daly
vavo Indijos, Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Austra
lijos ir Naujosios Zelandi
jos lakūnai.

Bagdadas. — Irako pre
zidentas A. S. Arifas paė
mė visą galią į savo milita- 
ristų rankas.

paimta į dangų. Dabar nutarė 
nebesiųsti peklon tų, kurie ta 
kvaila dogma labai abejoja.

•
Buvusio prezidento Eisen- 

howerio pasiūlymas geras, iš
mintingas. Jį reikia paremti, 
nors jis dar nepilnas. Kodėl 
tik penkias ar šešias amerikie
čių divizijas reikėtų atšaukti 
iš Vakarų Europos, o ne visus 
amerikiečius su visais jų gink
lais?

Praėjusį trečiadienį “N. Y. 
Times“ įdėjo ilgą ir įdomų 
laišką. Rašo Harold W. 
Thatcher iš Forty Fort, Pa. 
Jis atvirai traktavimą revoliur 
cinės Kubos laiko didžiausia 
gėda.

Ir dar kokia gėda!/
Panašiai turėtų prabilti 

daugiau įžymių amerikiečių. 
Pats prezidentas Kenedis tu
rėtų liautis tą mažytį kraštą 
niekinęs. Jo paskutinėje kal
boje išsireiškimas, kad Kubą 
užvaldžiusi “konspiratorių šai- 
ka,“ neturi jokio pagrindo.

kenkė. Vakarų Vokietijoje 
buvo piktai kritikuojama 
JAV ši prekybos varžymo 
politika.

Dabar Washingtone vie
ni stoja už platesnę preky
bą su TSRS ir kitomis liau
diškomis respubl i k o m i s, 
ypatingai po to, kada TSRS 
pirkimo kviečių Kanadoje 
prasidėjo derybos, o kiti 
laikosi įsikibę į “embargo 
politiką”.

Paryžiuje NATO vadai 
svarstė prekybos reikalus 
su socialistinėmis šalimis. 
JAV ekonomistai ir politi
kai bijosi, kad Europos 
NATO nariai nesuteiktų di
delių kreditų socialistinėms 
šalims. Nors iš visų JAV 
industrinių centrų ateina 
žinių, kad fabrikantai daug 
darbininkų paleidžia iš dar
bo, nes “neturi užsakymų“, 
bet užsienio prekybos var
žymo šalininkai daro viską, 
kad ir toliau laikytis tos po
litikos. Blaivus protas sa
ko.. kad praplėtimas preky
bos su socialistinėmis šali
mis būtų naudingas abiems 
pusėms.

LĖKTUVAS NUKRITO 
ANT NAMO

Lindenhurst, N. Y. —Iš 
lavinimosi Zahno orlaukio 
nedidelis lėktuvas nukrito 
ant gyvenamo namo. Lėk
tuvas užsidegė. Nelaimėje 
3 žmonės žuvo, o 4 apdegė, 
kurie buvo paimti į ligoni
nę.

Tokio. — Čionai JAV ka
rininkams labai nepatiko, 
kad Kambodžos vyriausybė 
atsisakė priimti JAV pa
galbią. Jie mano, kad dabar 
Kambodža suartės su Kini
ja.

Varšuva. —Lenkijos teis
mas nuteisė R. Bucholtzą 
sušaudyti, T. Komudą vi
sam amžiui kalėjimo ir J. 
Gniadeką 10 metų kalėjimo. 
Jie buvo teisiami už milici
ninko sumušimą.

Paryžius. — NATO va
dai atmetė JAV siūlymą 
neduoti didelių ir ilgam lai
kui kreditų socialistinėms 
šalims.
cialistinėms šalims.

Uvalde, Texas. — Buvęs 
JAV viceprezidentas John 
Nance Garner sulaukė 
95-ių metų amžiaus.

Rangūnas. — Burmos 
vyriausybė areštavo apie 
300 kairaus nusistatymo 
veikėjų, jų tarpe kelis re
daktorius.

Budapeštas. — Lenkijos 
vadas W. Gomulka ir prem
jeras Qyrankiewicz atvyko 
į Vengriją.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

Connecticut valstija ,....................).................  3320
Brooklyno vajininkai ......................................  2836
So. Boston, Mass................................................. 2692
N. J. Valstijos vajininkai ................................. 2026
Lawrence, Mass. ................................................ 1714
J. Gendrėnas St. Petersburg, Fla......................... 1470
Mildred Friberg,^Chicago, Ill............................. 1404
Worcester, Mass.......... ........................................ 1368
M. Uzdavinis, Norwood, Mass........................... 1008
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass............................. 836

Rochester, N. Y............................. 828
Great Neck, N. Y..................... 816
LLD 20 kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y.............. 750
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa......... 744
Philadelphia, Pa........................... 696
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 648
Miami, Fla................................  552
J. Žebrys, Cleveland, O.............< 504
Chester, Pa. .:............................. 468
B. Sutkus, V. Taraškienė

San Francisco^ Calif ......... 456
— O

(Tąsa 6-tame puslapyje)

Už laisvą L. Ameriką 
nuo atominių ginklų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lapkričio 19 dieną Jungti
nių Tautų asamblėja vien
balsiai užgyre Lotynų Ame
rikos respublikų pateiktą
rezoliuci j ą, kad Lotynų 
Amerika būtų laisva nuo 
atominių ginklų. Už rezo
liuciją balsavo 89 atstovai, 
14 susilaikė, jų tarpe ir JAV 
atstovas.

Kitą rezoliuciją 54 bal
sais, prieš 17, prie 24 susi
laikiusių, priėmė siūlant 
18-kos valstybių nusigink
lavimo konferencijai — pa
daryti nutarimą, kad ato
miniai ginklai nebūtų var
tojami kare, jeigu jis prasi
dėtų.

Argentina nesibijo 
JAV grasinimą

Buenos Aires. — Argen
tina sako, kad ji atsilygins 
su Jungtinių Valstijų kapi
talistais už naftos įmones, 
bet tas atlyginimas bus 
mažas. Argentina reikalaus 
iš kapitalistų pateikti doku
mentus jų pelnų per penke- 
ris metus, taipgi užmokėti 
įplaukų taksus.

Mugulel Angel Zav a 1 a 
Ortiz, Argentinos Užsienio 
ministras, sakė, kad Jung
tinių Valstijų grasinimai 
sulaikyti Argentinai ekono
minę pagalbą gali daugiau 
pakenkti grasintojams, ne
gu grasinamiems. Jis pri
minė, kad JAV kapitalistai 
ir daugiau dar turi įdėjimų 
Argentinoje, kaip į naftos 
gavybą.

Maskva. — Vakarų Vo
kietijos ambasadoje dirbo 
šnipė Verina Von Wisting- 
housen, bet ji suspėjo išsi
sukti arešto, —išvažiavo į 
Vokietiją.

Bangkokas. — Tailandas 
pasiuntė daugiau armijos į 
Kambodžos pasienį.

Scranton, Pa................................. 396
Kanadiečiai ......................   360
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 322
A. Žemaitis, Baltimore, Md. , 286
M. Žiedelis. Nashua, N. H........... 284
C. K. Urban, Hudson, Mass. 280
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass. ............... 216
Los Angeles, Calif....................... 204
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.......... ............ 72

Kambodža atmetė 
JAV "pagalbą”

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė nutraukė 
ryšius su JAV militaristaįs 
ir atsisako priimti bent ko
kią militarinę ir ekonominę
pagalbą.

Kambodžos vadas prin
cas N. Sihanoukas sakė, 
kad JAV militarinių jėgų 
vadai suokalbiauja su Kam
bodžos priešais. Įrodymui, 
per radiją kalbėjo du vyrai, 
kurie buvo aprengti, ap
ginkluoti ir veikė JAV mi- 
litaristų vadovybėje prieš 
Kambodžą.

Kambodžoje yra virš 300 
JAV karininkų ir kitokių 
mil i t a r i n i ų “patarėjų”. 
Kambodža reikalauja, kad 
jie tuojau išvažiuotų.

Tariasi Kinijos ir 
TSRS komunistai

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
vadai vėl pradėjo pasitari
mus su Kinijos atstovais 
pašalinimui ideologinių ne
sutikimų. Sakoma, kad ta
riasi Kinijos ambasadorius, 
o ateinančių metų pradžio
je Pekine įvyks TSRS ir 
Kinijos Komunistų partijų 
vadų platesnis pasitarimas.

Pasitarimo reikalavo ki
tų šalių Komunistų parti
jos, kad baigus tuos ginčus.

Viešbutyje įvyko 
baisus gaisras

Atlantic City, N. J. — 
Čionai Surfside viešbutyje 
įvyko baisus, gaisras, kuria
me 25 žmonės sudegė, 22 
ugniagesiai ir policininkai 
buvo sužeisti arba apdegė.

Viešbutis buvo medinis, 
turėjo 120 kambarių. Ugnis 
sunaikino 60 kamb ariu. 
Liepsna iš degančio viešbu
čio persimetė dar į keturis 
kitus artimus viešbučius. 
Nuostoliai siekia $500,000.

Lot. Amerika ir J. Valstijų 
kapitalistų indėliai

Buenos Aires. — Lapkri
čio 15 dieną Argentinos vy
riausybė panaikino padary
tus kontraktus su Ameri
kos ir Anglijos naftos fir
momis.

Argentinoje JAV naftos 
firmos: Pan American Ar
gentina International, sky
rius Standard Oil Co., Ci- 
ties Service Oil Co., Stand
ard Oil Company of New 
J e r s e y, Tennes see Gas 
Transmission Co., Mara- 
rath on Oil Op., Findlay 
Ohio Co., Union Oil Co, of 
California ir Continental 
Oil Co. of New York yra Ar
gentinoje įdėję į naftos ga
vybą anie $400.060,000. An
glijos British Shell Co. taip- 

| gi ten turi naftos įmonių.
Argentinos vyriaus y b ė 

sako, kad amerikinės ir an
glų naftos kompanijos kon
traktus gavo nuo buvusio 
prezid. Frondizio be par
lamento sutikimo ir darėsi 
sau milžiniškus pelnus.

Jungtinių Valstijų kapi
talistai Lotynų Amerikos 
šalyse yra labai įsigalėję. 
Jie ten įdėjo arti deVynių

TARYBŲ SĄJUNGA 
UŽGINČIJO

Maskva. —Jungtinių Val
stijų spaudoje buvo skelbia
ma, būk T. Sąjunga siekia 
Jungtinėse. Valstijose pirk
ti 30,000 tonų alkoholio. Tai 
netiesa. TSRS nesirengia 
dideliais kiekiais pirkti al
koholio, apart kiekių ban
domiesiems tikslams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos prie Alaskos 
Universiteto steigs Arctic 
Research Center. Jo įsteigi
mui skiriama $44,000,000. 
Jis veiks universiteto vado
vybėje ir tyrinės Lediniuo- 
tąjį vandenyną.

Nagoya, Japonija. — Čio 
nai įvyko sprogimas nafto- 
laivyje “Haiwa Maru”. Ne
laimėje keturi jūrininkai 
žuvo.

Jakarta. — Ę'ali saloje iš
siveržė vulkanas. Teko nuo 
salos iškrau styti 15,000 
žmonių į Borneo salą.

Teheranas. — Irane lan
kosi TSRS prezidentas L. 
Bražnevas. Jis ilgai tarėsi 
su Irano karaliumi.

Ekstra
Leopoldville. — Kongo 

žandarai žvėriškai sumušė 
du Tarybų Sąjungos parei
gūnus. Jie grįžo per Kongo 
upę iš kitos Kongo respub
likos, kuri yra įsteigta bu- 
buvusioje Prancūzijos Kon
go kolonijoje, žandarai už
puolė TSRS pareigūnus, iš
vilko iš automobilio, sumu
šė, uždare į kalėjimą ir prie 
jų nieko neprileidžia. 

bilijonų dolerių į naftos, 
skaudos, vario, bananų ir 
kitokią gavybą. Ten pigiai 
gauna darbininkus ir gavy
bos produktus išveža į JAV 
ir pasaulines rinkas. Pa
vyzdžiui: kavos gavybos iš 
Kolumbijos išveža 71 proc., 
Gvatemalos 60%, Salva
doro — 61%, Brazilijos — 
—62%, vario iš Čilės išveža 
71%, skardos iš Bolivijos— 
67% „ naftos iš Venezuelos 
net 92%, vilnų iš Urugva
jaus 56%.

Taigi vėlesniu laiku lo
tynų Amerikos šalys vis 
dažniau priešinasi tam 
Jungtinių Valstijų kapita
listų viešpatavimui.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis piktai kal
bėjo prieš Argentiną, ku
rios valdžia panaikino kon
traktus su JAV naftos 
kompanijomis.

Washingtonas. — R. Mc
Namara, JAV Gynybos 
sek-retorius, pasakojo, kad 
kapitalistinės vai s t y b ė s 
tvirčiau apsiginklavę už so
cialistines.

NGO DINH NHU 
RAšO KNYGĄ

Roma. — , Ponia Ngo 
Dinh Nhu, žmona Pietų 
Vietnamo nužudyto žanda
rų viršininko, rašo knygą. 
Ji sako, kad savo knygoje 
faktais įrodyš?) jog prezi
dento Dinh Diemo valdžia 
nuvertė Jungtinės Valsti
jos.

Akrą.. — Piktadariai už
puolė M. R. Darko-Sarwa, 
prekybos ministro pava
duotoją, ir taip sumušė, 
kad Sarkwa mirė.

Goteborgas, Švedija. — 
Čionai įvyko sprogi m a s 
suomių laive “Bonny ir ne
laimėje žuvo 3 jūrininkai.

Williamston, N. C. —Po
licija areštavo kelis negrus, 
jų tarpe ir Goldeną Frink- 
są, negrų vadą. <

Tuscaloosa, Ala. — Spro
go bomba netoli Alabamos 
universiteto ir daug langų 
išdaužė.

Washingtonas. — JAV 
Valsty b ė s departamentas 
dar nepaskelbė ką jis darys 
Kambodžos klausimu.

Washingtonas. — Sena
tas 44 balsais prieš 31 at
metė pasiūlymą aprėžti Lo
tynų Amerikai pagalbą.

Karakas. — Venezueloje 
plečiasi liaudies kova prieš 
diktatorišką valdžią.

Helsinkis. — Sušik ū 1 ė 
suomių lėktuvas “DC-3” ir 
žuvo 21 žmogus.
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Prezidentas darbuojasi
PREZIDENTAS KENEDIS ne juokais pasiryžo 

darbuotis, kad 1964 metų rinkimuose jis būtų išrinktas 
antram terminui.

Kadangi 1960 metais Floridoje už jį buvo paduota 
mažiau balsų negu už Niksoną, tai jis ryžtasi ten daly
kus pataisyti, žmones suagituoti, kad jie žinotų “kaip 
balsuoti” 1964 metais.

Praėjusį pirmadienį prezidentas Kenedis pasakė 
Floridoje dvi stambias kalbas, kuriomis jis, be kitko, lie
tė ne tik naminius reikalus, o ir Lotynų Ameriką, ypa
tingai Kubą, kuri visiškai arti stovi nuo Floridos.

Naminiais klausimais prezidentas pareiškė, kad De
mokratų partija, kurios sąrašu jis kandidatavo preziden
to vietai ir buvo išrinktas, turtingųjų (kapitalistų) ne
skriaudžia, kad kapitalistų pelnai šiuo kartu vis auga, 
kad jie už tai turį būti dėkingi jo partijai ir jo vadovau
jamai valdžiai.

Bet čia nėra nieko naujo. Kiekvienas juk žino, kad 
Demokratų partija yra kapitalo partija, ne darbininkų.

Tiesa, darbo unijos šitą partiją remia rinkimų me
tu, bet tai dar nepasako, kad Demokratų partija būtų 
liaudies partija. Jeigu Demokratų partija—kapitalo par
tija. tai savaime aišku, kad ji kapitahstų neskriaudžia 
ir niekad neskriaus. Pats prezidentas Kenedis juk nepar
eina iš darbininkų: jis pats yra kapitalistas.

— o —
NESMAGU SKAITYTI prezidento Kenedžio kalbo

je įterptus tokius dalykus, kaip jo pasisakymą apie Ku- 
. bą. Prezidentas pasitenkinęs, kad Kuboje žmonių gyve

nimas pasunkėjo. Girdi, Kuba, tapusi socialistine šalimi, 
žmonių ekonominio gyvenimo lygio nepakėlė.

Mes, iš tikrųjų, nesame Kubos reikalų žinovai; ne
galėtume pasakyti, kiek Kubos liaudies, darbo žmonių, 
gyvenimas pakilo po to, kai ji įstojo į socialistinį kelią. 
Bet blaiviai galvojąs žmogus labai gerai žino tai, kad 
didysis Kubos kaimynas—Jungtinės Valstijos—daro visa, 

. kad Kuba būtų numarinta badu! Į Kubą buvo sugalvota 
ir pasiųsta ginkluota plėšikų invazija; Kubą kasdien vi
sokie kontrrevoliucionieriai puola, žaloja jos pakraščius. 
Kubą neseniai aplankė ir gamtos pabaisa—baisus uraga
nas, nusiaubęs ištisas provincijas, sunaikinęs daug javų, 

. miestelių, kaimų ir net žmonių. Kubai JAV valdžia, pa
ties prezidento Kenedžio vadovaujama, paskelbė boikotą 

.—nieko neparduoda, draudžia kitiems kraštams vesti 
prekybą su Kuba; daro visa, kad Kuba būtų numarinta 

. badu. Tik Tarybų Sąjunga ir kitos socialistinės-liaudiš- 
kos šalys teikia Kubai visokiausią pagalbą.

Prezidentas Kenedis tai aiškiai mato, tai žino. Jeigu 
taip, tai ar tinka džiaugtis tuo, kad Kubos žmonių gyve
nimo lygis nekyla taip, kaip kadaise Kastro buvo paža
dėjęs?

— 0 —

PREZIDENTAS KENEDIS pasigyrė, jog “svarbų 
••• progresą” padarė jo sugalvota Alliance for Progress 

. .(Sąjunga Vardan Progreso). Ką gi toji sąjunga padarė? 
Kokie apčiuopiami jos darbų rezultatai?

Kad Sąjunga savo pasibrėžto tikslo nepasiekė, ge
riausiai įrodo neseniai įvykęs Sanpa'uly, Brazilijoje, Lo- 

• tynų Amerikos šalių atstovų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir Kenedžio atstovas Harrimanas. Tiek Brazili
ja, tiek Argentina, tiek kitos Lotynų Amerikos šalys ge- 

... rai žino, kad ši sąjunga nieko teigiamo neišsprendė. Var
gas, skurdas tebešakoja ir tebelapoja visose Lotynų 
Amerikos respublikose, kurioms ši Sąjunga žadėjo pa
dėti. Milijonai ir milijonai žmonių tebeskursta, tebevai- 
toja dėl baisaus skurdo. Na, o kapitalistai ir ten lobsta 
taip pat, kaip Jungtinėse Valstijose!

Ne, prezidentas negali pasididžiuoti Sąjungos pasieki
mais Lotynų Amerikoje.

O kai dėl Kubos, mes manome, reikėtų tuojau su- 
. megzti su ja normalius diplomatinius ryšius ir 
ti prekybą.

pradė-

Kanados darbininkai nori
.. būti nepriklausomi

ĮDOMŲ PRANEŠIMĄ padarė Kanados Darbo Kon
greso (Canadian Labor Congress) broliškasis delegatas 

’’ AFL-CtO suvažiavime, vykstančiame Niujorke. Tuo de- 
( z legatu buvo Joseph Morris.

Morris pareiškė, jog Kanados darbo unijos yra pasi- 
ryžusios būti savystovios, nepriklausomos nuo JAV dar
bo unijų. Ligi šiol apie 70 procentų Kanados organizuotų 
į profesines sąjungas darbininkų dar skaitosi JAV pro
fesinių sąjungų dalimi, klauso direktyvų iš Jungtinių 
Valstijų.

Tačiau neseniai įvykę kanadiečių laivakrovių ir
• •'• prekybinių laivų jūreivių kivirčiai su Seafarers Intema- 
7" tional unija parodė, kad ilgiau taip negali būti, kad ka-

• - - -nadieciai turi nepriklausomai nuo amerikiečių profsąjun
gų tvarkyti savo reikalus.

Mums jau seniai atrodė, kad kanadiečiai unijistai 
'—“-turėtų nepriklausomai veikti, nesivadovauti JAV unijų

Kas ka rašo ir sako
APIE KANADĄ

“Liaudies Balse” skaito
me:

Kada Kanada minės 100 
metų sukaktuves nuo konfe
deracijos sudarymo, situacija 
veikiausiai bus nei kiek ne 
geresnė, kaip buvo konfede
racijos sudarymo metu. Vis 
daugiau ir daugiau perspėjan
čių balsų girdisi.

Kanadai pavojus kyla iš 
dviejų šaltinių . Iš vienos pu
sė, Kanadai grūmoja galuti
na JAV ekonominė ir politi
nė dominacija, o iš kitos — 
vidujiniai santykiai, vyriausiai 
santykiai tarp prancūzų ir an
glų.

Jau virš 20 bilijonų dole
rių svetimšalių investmentų 
Kanadoje. Užsienio kapitalo 
augimas Kanadoje labai dide
lis. Vien tik palūkanas inves
tuojant, užsienio kapitalas Ka
nadoje auga šimtais milijonų 
dolerių per metus. Aišku, eko
nominę dominacija seka poli
tinė.

Anglų dominacija Kvebeko 
provincijos pramonėj ir kito
se srityse pakėlė ant kojų 
prancūzus. Pradžioje buvo 
tiktai šaipomasi iš seperatis- 
tų, o dabar jau su baime kal
bama. Jeigu niebus konfe
deracija iš naujo pertvarkyta, 
kas gali žinoti, gal ir įvyks at
siskyrimas. Tai reikštų taip 
pat Kanados sugriuvimą. Ka
nados ateitis priklauso nuo 
jos lyderių pastangų rimtai il
su dideliu patriotiškumu per
žiūrėti visus klausimus, kaip 
ekonominius, taip ir tarppro- 
vincinius.

AR TUOJ P. VIETNAMO 
GENEROLAI PRADĖS 
VIENI KITUS 
GALABYTI?

Įdomią korespondenciją 
parašė APN koresponden

Jie pasirengę susimušti tarpu
savy dėl postų. Tiek minė
tieji, tiek ir visi kiti komite
to .nariai ištikimai tarn a v o 
amerikiniam : imperia 1 i z m' U i 
bei Djemui bilM-uoliai slopino 
liaudidės išsivadavimo judėji
mą Pietų Vietname.

.Netenka abejoti, kad komi
tetas veikė glaudžiame kon
takte su' Amerikos ambasada 
ir vykdė šeimininko — ame
rikinio pasiuntinio Keboto Lo- 
džo — paliepimus. Teigiama, 
jog tasai net mėginęs gelbėti 
Djemo ir Niu gyvybę “gailes
tingumo sumetimais.” Jungti
nės Valstijos tučtuojau pripa
žino naująjį režimą.

Farsas aplink “revoliuciją” 
Pietų Vietname baigiamas. 
Vis rečiau begirdėti žodžiai 
apie “demokratiją,” vis daž
niau skamba seni šūkiai apie 
“būtinumą kovoti prieš komu
nizmą.” Iš pirmo žvilgsnio, 
JAV tarytum galėtų būti pa
tenkintos. Jos laimingai atsi
kratė “neefektyviuoju” Dje- 
mu ir pastatė prie valdžios 
naujas marionetes, tikėdamosi, 
kad pastarosios padės ameri
kiečiams sėkmingiau varyti jų 
politinę ir karinę agresiją. Bet 
šios viltys tuščios. Pasaulio 
tautos ir pirmiausia Pietų 
Vietnamo liaudis puikiai 
supranta dabartinių įvykių 
esmę. Pietų Vietnamo Na
cionalinio išsivadavimo fronto 
radijas kviečia liaudį netikėti 
kolonizatorių manevrais, to-1 
liau ryžtingai ir tvirtai kovoti 
dėl Pietų Vietnamo išvadavi
mo, už nepriklausomybę, už 
tikrą demokratiją.

DU BUVUSIEJI 
VIENUOLIAI 
DARBUOJASI

Kelmės miestelio kino te
atro salėje įvyko mitingas, 
kuriame darė pranešimus 
du buvusieji vienuoliai—R.

tas I. Savičevas apie dabar- Gedgaudas ir S. Bataitis.
tinę padėtį Pietų Vietname. 
L Savičevas šiuo metu yra 
Hanojuje, Šiaurės Vietna
mo sostinėje; iš^ten jis stė- ’ 
bi, kas darosi-; Pietų Viet
name. Žurnalistas rašo:

Kaip žinia, Pietų Vietname 
suformuota vyriausybė, kurios 
vadovas — buvęs Djemo vals
tybės viceprezidentas Nguen 
Ngok Tcho. Tačiau tai gry
nas formalumas. Faktiškai vi
sa valdžia sukoncentruota ge
nerolų chuntos rankose.

Generolai paskelbė “laiki
ną susitarimą,” pagal kurį vy
riausiąją valdžią Pietų Viet
name pasilieka sau vadinamo
jo “karinio revoliucinio komi
teto” pirmininkas. Jis turi 
teisę skirti ministrą pirminin
ką. Svarbiausias valstybines 
funkcijas — biudžeto tvirtini
mą, mokesčių, politinius ir ka
rinius klausimus — generolai 
taip pat palieka sau.

Tad rimtai kalbėti apie nau
ją Saigono vyriausybę nėra 
ko. Verčiau pažiūrėkime, kas 
per vienas yra tas generolų 
komitetas. Jame — 23 aukš
čiausi karininkai, iš kurių 19 
—generolai. Kaip praneša Va
karų agentūros, pagrindinį 
vaidmenį komitete vaidina 
trys žmonės* Pirmiausia — 
Zyong Van Milnis, svarbiau
sias valstybinio perversmo at
likėjas. Jis buvęs prancūzų 
armijos leitenantas, pripažin
tas specialistas sulipdyti gink
luotus išdavikų būrius, savo 
laiku padėjusius prancūziškie
siems kolonizatoriams i kovoti 
prieš vietnamiečių tautą. Ant
ras jų — generolas Čan Van 
Donas, kuris, būdamas Djemo 
armijos štabo virši n i n k a s , 
griebdavosi represijų prieš bu
distus. .Paskutinis triumvirato ! 
narys — generolas Ton Tchat 
Dinis, išgelbėjęs Djemą per 
nepavykusį pučą prieš prezi
dentą 1960 metais, pirmasis 
Djemo numylėtinis.
Generolai pasirengę 
muštis...

Kaip pranešama iš Saigono, 
generolų tarpe nėra santarvės. I

Apie tai rašo L. Stasevičius 
Vilniaus “Tiesoje”:
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Būdamas jaunuoliu

Dr. A. Petriką

Kova su sveikatos priešais
Pasaulis skelbia karą ba

landžiams !
Seniai jau žinoma, jog 

karveliai yra netik parazi
tai, bet ir, pavojingų ligų iš
nešiotojai. Jų viduriuose 
įsiveisia žalingos bakterijos, 
kurios su jų mėšlu, nuo ba
tų bei drabužių, — paten
ka žmonėms į burną ir juos 
užkrečia smegenų liga, va
dinama psitakoze (psytaco- 
sis). Visai neseniai Niujor
ko mieste du žmonės nuo 
tos ligos mirė. O kiek jų 
mirė seniau, kiek jų serga 
dabar — tai niekas nežino. 
Retas kuris gydytojas gali 
šią ligą atpažinti, todėl ne 
dažnai ji patenka ir į ofici
alius ligonių sąrašus. Daž
niausiai ji “prašliaužia” 
svetimu vardu prisidengus!

Viename tik Niujorko 
mieste yra apie 5,000,000 
karvelių, kuriems čia suvis 
nėra natūralaus maisto re
sursų. Jie minta išmaldo
mis, elgetavimu, pasinaudo
dami ligotu tūlų žmonių 
sent imentalumu. Karvelių 
jie gailisi, jais gėrisi, juos 
maitina bei globoja. Apie 
sveikatą ar gyvybei pavojų, • 
kurį jie nešioja, — tokie 
žmonės nenori nė girdėti. 
Tikybini n kai net “šventą 
dvasią” vaizduojasi karve
lio pavidalu.

Igi šiol ir pats Niujorko 
miestas turėjo įsteigęs par
kuose karvelių maitinimo 
punktus, kur juos sentimen- 
talistai šerdavo. Dabar 
miesto sveikatos departa
mentas įsakė tokias maiti
nimo vietas likviduoti, di- 
rektyvus (sainus), rodan
čius, jog ten ir ten yra kar
velių maitinimo vieta, pa-

čiau iki šiol to įstatymo 
niekas nepaisė, jį ignoravo. 
Dabar jau pradėta rimtai 
tą įstatymą vykinti ir viso
kiais būdais karvelių per
viršį naikinti. Londonas 
dar kol kas rimtos kovos su 
jais nepradėjo, tačiau ir ten 
sveikatos sargai jau prade
da tais nešvaros ir ligų 
skleidėjais bodėtis.

Maskvoje seniau, kai au
tomobilių dar buvo nedaug, 
šoninės gatvės buvo atviros 
laisvam piliečių pasivaikš
čiojimui ir karvelių maiti
nimui. Kioskuose ir krau
tuvėse buvo pigiai pardavo- 
•jama karveliams maistas. 
Automobilių vairuotojai už 
karvelio suvažinėjimą buvo 
baudžiami. Buvo išstatyta 
šoferiam 
gotų karvelius, kad greitai 
nevažinėtų. Dabar jau tų 
iškabų nėra, galima leisti 
mašiną pilnu greičiu į kar
velių būrį, ir maisto jiems 
jau nebepardavojama. Dar 
daugiau: sanitarai regulia
riai važinėja specialiais au
tomobiliais ir tinklais gau
do karvelius, o sugautus— 
kemša į maišus. Žinoma, 
sentimentalistams jie nesa
ko, ką jie su tais karveliais 
daro. Paklausovams pasa
ko, kad juos veža į “zoolo
gijos sodą, kur jie turės ge
resnes gyvenmo sąlygas.”

Lietuvoje iki šiol karve
liai vis dar globojami. Vie
nas veikėjas man kartą ra
šė, jog “mūsų karveliai 
sveiki, mes juos mylim,” ir 
pan. Bet kai juos pradėjo 
naikinti Maskvoje, manau, 
jog ir Kaune 'ar Vilniuje 
neilgai jais žavėsis...

Kol kas daugiausia pa
garbos karveliams skiriama 
Italijoje. Kiek užsikrėtę

Binghamton, N. Y. *
Serga Jonas Žemaitis 

Lapkričio 8 d. buvo operuo
tas Wilson Memorial ligo
ninėje, Johnson City. Gaila 
gero žmogaus. Sveikas bū
damas daug yra pasidarba
vęs organizacijose ir jų pa
rengimuose. Nepamirškite 
jį aplankyti, arba laiškelį 
prisiųsti į ligoninę, arba į 
jo namus 18 Hazel St., Bing
hamton, N. Y. Rei š k i u 
užuojautą jo žmonai Amili- 
jai, dukrai Mrs. Cy Van 
Berger, kuri gyvena New 
Yorko mieste.

Vis dar serga Antanas 
Navalinskas. Sveikas būdyti 
mas buvo geras laikraščių 
skaitytojas ir rėmėjas. Na
valinskas jau treji metai 
nesveikuoja. Nuo pereito 
birželio mėnesio negali 
vaikščioti ir jaučiasi silp-

’ iškabos, kad sau-1 nas, daugumą laiko pralėk
džia lovoje.

Navalinskas širdingai dė
koja visiems už aplankymą 
ir užuojautos laiškus bei 
dovanas. Jį aplankė F. ir P. 
Walantai iš Philadelphijos, 
J. J. Burbulis iš Shaidy 
Side, Ohio, Walter ir Mild
red Žukai, iš Elizabeth, Ig. 
Klevinskas, iš Scranton ir 
S. ir L. Raūduvės iš Pittsto- 
no.

Aš ir Amilija Žemaitienė 
negalime daug dirbti “Lais
vės” vajuje, nes abidvi turi
me sergančius vyrus. Taigi 
šiame vajuje ir negalime 
tiek pasidarbuoti, kaip ki
tais metais veikdavome. 
Bandysime dirbti kiek ap
linkybės leis. Prašome skry
ty to jų talkos. Mūsų punk
tus skiriame LLD 20 kum
pai.

J. K. Na Valinskienė, 
vajininkė

Būdamas jaunuoliu, 1920 | naikinti, jų vietoj išdėti už
motais R. Gedgaudas pradėjo | rašus, jog. karvelius .šerti 
mokytis' Itaiijfe vienūblynūo- draudžiama! Yra net ir karvelių mėšlu ten žmonių

Karštas tikėjimas, hepa- įstatymas, tokį karvelių .miršta ar serga, nepaisoma, 
bile tik bizniui gera. Dau
giausia jų yra Venecijoje, 
kur Piazza San Marco kar
veliais žavisi tūkstančiai 
turistų. Jie perka jiems 
maistą, juos šeria ir foto
grafuojasi. Retą turistą ra
si, kuris ten nebūtų su kar
veliais nusifotografavęs. 
Tokią nuotrauką jis laiko 
kaip suvenyrą. Nenusifo
tografuoti su švento Mor
kaus karveliais, tai taip 
kaip būti Romoje, o nema
tyti popiežiaus! Iš to tu
rizmo magneto yra pelnas 
vertelgoms, o vęrtelgystė 
yra šventas dalykas, nes tai 
neša kam nors pelną.

Tai ve kaip yra su balan
džiais, su tom skrajojan
čiom “šventom dvasiom.” 
Laikas į tai atkreipti' rimtą 
dėmesį, blaiviai pasvarstyti 
ir ligoto sentimentalumo at
sisakyti.

se. ' 
liaujamos maldos, dievo ieško-| 
jimas. . . 7Mano tikėjimas 
buvo fanatiškas,” — prisime
na R. Gedgaudas. Slinko me
tai, ir viltys x nyko. Tūkstan
čiai klausimų suardė jo reli
ginius įsitikinimus. O kai vie
nuolynas liepė plėsti kataliky
bę žmonių tarpe,—R. Gedgau
das atsisakė. Jis suprato ne
galįs apgaudinėti žmones, 
klaidinti juos. Šiandien R. 
Gedgaudas — gydytojas, 
istas.

Panaši ir pedagogo S. 
taičio biografija: patys 
žiausieji jaunystės metai 
žudyti už buvusio Plungės vie
nuolyno sienų. Gyvenimo tik
rovė, studijos universitete, tie 
patys klausimai, į kuriuos ne
gali atsakyti religija, atvedė 
S. Bataitį į ateisto kelią.

Jaudinančio ir įdomaus šių 
žmonių pasakojimo susidomė
ję klausėsi šimtai kaimiečių, 
gausiai susirinkusių miesto ki
no teatro salėje. Taip prasi
dėjo naujieji, mokslo metai 
Kelmės liaudies universiteto 
ateizmo fakultete. įdomios 
ateistinės paskaitos, susitiki
mai su buvusiais dvasiškiais 
bei tikėjusiais, antireliginių 
filpių demonstravimas — toks 
numatytas šio fakulteto užsi
ėmimų planas.

I’ASISLėPė liaudies 
FRIES AS

Washinigtbnas. — F.B.L 
ieško JohiTb Harrell’io. Jis 
Illinois valstijoje plačiai | 
veikė puldamas komunistus 
ir kitus darbo žmonių Vei-1 
kėjus. Jis neva skelbė kokią 1 
ten religiją, kurios pagal-1 ^VarZTtZ 
ba skleidė neapykantą ir - - r. -
kurstę prie riaušių Keli jo “Kalbamasai''’miestas 
pasėkėjai Spnngfielde, Illi
nois, pašaukti atsakomy
bėn, bet paties vado nesu
randa.

ate-

Ba- 
gra- 
pra-

vadovų smegenimis, bet patys turėtų tvarkyti savo rei
kalus sulyg vietos sąlygomis.

Jeigu JAV kapitalistai turi invesdinę į Kanadą mil
žiniškas pinigų ąumas, tai dar nereiškia, kad ir JAV dar
bo unijų biurokratija turėtų diktuoti kanadiškiams dar
bininkams, kaip jie turi tvarkytis.

maitinimą draudžiantis, bet 
jis buvo ignoruojamas, nie
kas už karvelio šėrimą dar 
nebuvo nubaustas. Dabar 
jau kiti ..laikai, papūtė kiti 
vėjai...

Miesto sveikatos departa
mentas norintiems duoda 
patarimus, kaip karveliais 
nusikratyti, kaip pasinau
doti cheminėmis bei elektri- 
n ė m i s priemonėmis. Lei
džiama net sląstus spęsti ir 
kitaip juos naikinti. Kol 
kas, miestas masinę kovą 
prieš karvelius dar nepra
dėjo, dar vis svarsto, ko
kius efektingesnius būdus 
galima būtų tam tikslui pa
vartoti ir, dalinai, — kaip 
apeiti sentimentalistų • aklą 
pasipriešinimą. Dėl karve
lių naikinimo ypatingai sie
lojasi senyvos moterys; jos 
negali įsivaizduoti pasaulio 
be karvelių...

Karvelių problema vargi
na ne tik Niujorko valdo
vus bei žmonių sveikatos 
saugotojus. Tų kenkėjų nai
kinimu susirūpinę ir kiti 
didesnieji pasaulio miestai. 
Pav., Vokietijos miestuose 
karvelius nuodija, užšeria 
juos užnuodytais duonos 
trupiniais bei grūdais. Buf

falo mieste, N. Y., šaudo 
1 pasamdyti vyrai iš mažų .22 
kalibro šautuvėlių. Šaudo 

'ne kulkomis, kurios galėtų 
ką nors sužeisti, bet speci- 

» šoviniais, 
■ kurie atsimušę į objektą su- 

__ ______  ______i 
karvelių naikinimui kas ' 
metai išleidžia apie $30,000. 
Apskaitoma, jog per 12 me
tų šaudymu ir kitais būdais 
Buffalo mieste sunaikinta 
daugiau kaip pusė milijono 
karvelių.

Paryžiuje jau prieš 27 
metus buvo išleistas įstaty
mas, draudžiantis pilie
čiams karvelius šerti. Ta-

Damaskas. — Generolas 
Amin El-Hafezas vadovaus 
Sirijos gynybos jėgoms.

Tel Avivas* — Į Izraelį 
atvyko Tailando militaris- 
tų grupė.

' Methuen, Mass. •
Lapkričio 10 d. musų sū

nūs ik marti, anūkė, anūkai 
ir švogerka J. šleivienČ 'su
rengė mums mūsų 50 metų 
vedybinio gyvenimo atžy- 
mėjimui banketą. Sukvietė 
gimines, draugus - drauges 
ir mūsų pažįstamus. Jie 
skaitlingai dalyvavo mūsų 
pagerbime ir pal i n k ė j o 
mums geriausių laimių mū
sų auksinio jubiliejaus pro
ga. Mes tariame visiems 
širdingiausią ačiū: gimi
nėms, draugams-draugėm, 
susiedams ir visiems pažįs
tamiems už jūsų skaitlingą 
atsilankymą, kuriuo mums 
suteikėte to k i ą pagarbą. 
Mes tariame jums visienŠ? 
širdingą padėką.

Dėkojame ir už gražus 
dovanas, kurių daug gavo
me! Dėkojam J. Šleivienei 
mūsų gerai draugei M. Kaz
lauskienei už pagražinimą 
stalų visokiais pyragaičiais, 
grūzdais, sūriais ir skaniais 
pyragais.

Mes, nuo savęs, šia proga 
i siunčiame “Laisvei” ir lais- 
viečiams sveik i n i m u s ir 
nuoširdžius lin k ė j i m u s. 
Taipgi siunčiame $25.00 į 
“Laisvės” fondą.

Ignas ir Rožė čiuladai

Kapsukp jaunimas linksminasi
—----“-----..............— ■.......... .. ' ' . .................. . . ..... .■ . , : ..
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Krislai iš Lietuvos Montello, Mass.
(Laiškas iš Vilniaus)

Turbūt mažai kas paste
bėjo, kad tarp Tarybų Lat
vijos deputatų, išrinktų į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą, yra viena mūsų tautie
tė — lietuvė. Tai Felicija 
čiuplinskienė. Ji išrinkta 
Jelgavos (Mintaujos) rinki
mo apygardoje, Latvijoje, 
bet kilusi iš Lietuvos. F. 
Čiuplinskienė dirbo Nako- 
nių kaime, netoli Linkuvos, 
veterinarinio punkto sani
tare, bet po karo persikėlė 

. į Latviją. Nuo 1952 metų 
\jinai dirba melžėja Lielpla- 

tonės gyvulininkystės ban
domajame - parodomoj ame 
ūkyje. Už didelius laimėji
mus darbe jai suteiktas So
cialistinio Darbo Didvyrės 
vardas, o pernai ji išrinkta 
deputatu į aukščiausiąjį Ta
rybų Sąjungos valdžios or
ganą.

Kiek žmonių emigravo iš 
Lietuvos buržuazijos vieš
patavimo metais ? Papras
tai skaičiuojama, kad apie 
100,000, kalbant apskritais 
skaičiais. Galutinai ir tiks
liai suskaičiuoti sunku. Bet 
buržuazinės valdžios oficia- 
lė statistika patiekia duo
menis, kurie liudija, kad 
per laikotarpį nuo 1923 ligi 
1939 metų imtinai iš Lietu
vos emigravo 79,431 žmo
gus. Žinoma, tai nepilnas 
vaizdas. Toje statistikoje 
neatspindi emigracija, vy
kusi 1919 metais metais, ka- 

•da daugelis emigravo bėg
ėdami nuo baltojo teroro, o 
taip pat 1920 metais, kada 
taip pat kurį laiką buvo at
verta siena į rytus. Statis
tikoje nefiguruoja išvyku- 
sieji į Latviją ir Vokietiją, 
o ten sieną pereidavo de
šimtimis tūkstančių. tarnau
ti pas buožes ir dvarinin-
kus, ir daugelis jų ten lik- ryti abortus. Prabiltų me-
« -K -V w 1 JI * — 2 J «davo. Nemažai taip pat bu

vo pereinančių “žaliąją sie
ną” į Lenkiją. Taigi, emi
grantų bus daugiau kaip 
100,000. Daugiausia emig
rantų buvo po fašistinio 
perversmo, būtent 1927 m. 
emigravo 18,086 žmonės, 
1929 m. — 15,999 žmonės. 
Tai be politinių emigrantų, 
kurių daug traukėsi iš Lie
tuvos po perversmo. Iš Va
karų šalių daugiausia emi
gravo į Braziliją—apie 23,- 
000 žmonių. Ir į Argenti
ną—apie 15,000 žmonių.

Teko skaityti dipukinio pro
cesoriaus Greimo įvairius 
“išminties perlus,” kurie skir
ti mulkinti mažai žinančius 
apie Lietuvos gyvenimą 
žmones. Tarp kitko tas 
mandrapypkis tikina, kad 
esą lietuviai tebegyveną 
daugiausia kaime, o mies
tuose jų esą mažai. Tuo 
tarpu tarybinėje santvarko
je Lietuvos miestai žymiai 
padidėjo ir ne keno kito, o 
lietuvių sąskaiton. Buržu
azijos viešpatavimo laikais, 
1939 metais, Lietuvoje 
miestų gyventojų buvo tik 
23 procentai, o kaime — 77 
procentai. Tuo tarpu da
bar miestuose gyvena 41 
proc., o kaime 59 proc. res
publikos gyventojų. Jau ne
kalbant apie Kauną, Šiau
lius, Panevėžį ir kitus lie
tuviškus miestus, ir Vilniu
je dabar lietuviai užima 
skaičiumi pirmąją vietą ten 
gyvenančių tarpe. Menkos 
vertės tėra dipukiško galvo- 

^čiaus mandravimai.

Neseniai Vilniuje išleista 
S. Markonio knyga “Didžio
ji iliuzija.” S. Markoms —- 
buvęs kunigas, metęs kuni
gystę 1937 metais, bet dar 
1940 metais nebuvęs iš

brauktas iš kunigų, lau
kiant, kad jis grįš į “dievo 
avinyčią.” Tačiau S. Mar-, 
konis negrįžo ir tapo civiliu 
piliečiu. Tarybiniais laikais 
jis buvo Telšių Žemaitės 
vardo Vidurinės mokyklos 
direktoriumi . Dabar jis or
ganizuoja Vilniuje ateistinį 
muziejų, kurio direktoriumi 
yra paskirtas.

j Savo knygoje S. Markoms 
i išdėstė savo gyvenimo ke- 
■ lią, kuris jį nuvedė į kuni- 
i gystę, o paskui, po ilgų gal- 
į vojimų ir svyravimų, išve- 
' dė iš to dvasiško stono.
Knygoje atskleidžiama 

j daug užkulisių iš kunigų 
i gyvenimo. Tarp kitko, palie- 
; čiamas ir celibato klausi
mas. Ji pasakoja apie kuni
gus, kurie meta kunigystę 
dėl moters meilės. Kiti ir 
myli, ir vaikų turi, ir ku
nigais pasilieka. Apie tą 
kunigų rūšį S. Markonis 
rašo:

“Ne, aš nemanau, kad vi
si kunigai buvo ar yra vai
kų tėvai. Visų faktų ne
žinau, bet jų žinau ne vie
ną ir ne tris. Galiu primin
ti eilę dvasininkų, kuriems 
dievas davė vaikų. Po vie
ną ar daugiau jų turėjo Tel
šių vyskupai Staugaitis ir 
Ramanauskas, Kauno arki
vyskupijos generalvikaras 
Šaulys, kunigų seminarijos 
profesorius Malak a u s k i s, 
prelatas Olšauskis (sūnų ir 
meilužę nužudė), Ukmergės 
dekanas kanauninkas Špo
kevičius, Žagarės dekanas 
kanauninkas Jazdauskas, 
kunigai Ivaška, Pranys, Ko- 
cėnas, Prancūzevičius, Ged
vilą, Kazlauskas, Budrai
tis ir tt. Jie iki mirties ku
nigavo arba tebekunigauja. 
Kita dalis kunigų tos “ne
laimės” išvengė, įkalbinė
dami savo meilužes pada- 

dicinos darbuotojai, o dar 
geriau pačios moterys, tuo
met paaiškėtų, kiek kunigų 
laikėsi ir laikosi celibato 
nuostatų.”

Daug įdomaus S. Marko- 
nio knygoje ne tik apie in
tymius kunigų nuotykius, 
bet ir apie slaptus “Kata
likų Veikimo Centro” pasi
tarimus, kuriuose kalbėjo 
Krupavičius, apie generolą 
budelį Glovackį, demonstra
vusį savo maldingumą pro- 
cijose su dideliu rožančiu
mi rankose, apie kunigą 
Kapočių, apie jėzuitų orga
no provincijolą garsųjį “tė
vą” Kipą ir daugelį kitų is
torijų iš nesenosios praei
ties.

J. Paliukonis
Vilnius, 1963. XI. 10.

Lisabonas. Portugalija 
paskyrė generolą A. A. E. 
Silvą komanduoti jos jėgas 
kare prieš Angolos sukilė
lius.

Bona. — Sakoma, kad 
naujas Vakarų Vokietijos 
kancleris Erhartas stoja už 
praplėtimą prekybos su so
cialistinėmis šalimis.

Anykščių restorane

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais

proc., 
pasie-

balto i o

Valdiškos įstaigos daviniai 
apie rasinę diskriminaciją

Valdiškasis Census Biu
ras pagamino už 1960 m. 
mų raportą., kuriame pa
grindiniai įrodoma, kaip 
Jungtinėse Valstijose pla
čiai praktikuojama rasinė 
diskriminacija įvairiu o s e 
darbuose.

Raporte atžymėta, kad 
metinis baltųjų darbininkų 
uždarbis, abelnai imant, 
siekia po $6,112, negrų — 
$3,260. Kaip matome, neg
rai uždirba mažiau po $2,- 
852 arba tik 53 proc., palygi
nant su baltųjų uždarbiais.

Diskriminuojami negrai 
beveik visuose užsiėmimuo
se. Pasiekti kokią nors pro
fesiją ar amatą negrams la
bai sunku, bet ir tie, kurie 
patampa amatininkais ar 
profesionalais, dar labiau 
diskriminuojami. Baigęs 
aštuonmetę mokyklą neg
ras teuždirba 69 proc., kiek 
baltasis tokio pat išsilavini
mo. Aukštąją mokyklą bai
gęs negras teuždirba 64 
proc., o kolegija baigęs ne
gras teuždirba 55 
kiek tą patį mokslą 
kęs baltasis.

Kuomet paprasto 
darbininko metinė alga sie
kia $3.895, negro —$2,802 
arba 72 proc., kai b a 11 o i o 
daktaro uždarbis siekia 
$19.908, negro daktaro' — 
$9,393 arba 47 proc., kiek 
tos pačios profesijos baltie
ji uždirba.

Sunkiausia padėtis pieti
nėse valstijose, kur baltojo 
uždarbis siekia $5,407, neg
ro— $2.427 arba 45 proc. 
Šiaurinėse ir rytinėse vals
tijose baltajam išeina $6,- 
356, negrui—$4,123 arba 65 
proc.

Bedarbių gretose negrai 
sudaro daug didesni nuo
šimtį, kaip baltieji. Negrai 
priversti gyventi prasčiau
siuose namuose, kuriu bal
tieji savininkai ima aukštas 
nuomas. Negrai neša eko
nomine. socialinę, politinę 
ir kultūrinę priespaudą. 
Nors šimtmetis prabė g o 
nuo negrų vergovės panai
kinimo ir negrų lygiatei
siais pripažinimo, tačiau 
tomis teisėmis jie ir šian
dien neleidžiami naudotis.

Štai kodėl negrai dabar 
pasiryžo daugiau nebetole- 
ruoti jokios rasinės diskri
minacijos. Jie pasiryžo nau
dotis tomis pačiomis teisė
mis, kaip ir baltieji naudo
jasi. Jie pasiryžo būti lygia
teisiais piliečiais.

Profsąjungų konferencija 
P. Vietnamo klausimu
Šiaurės Vietnamo sosti

nėje Hanoi įvyko tarptauti
nė profesinių sąjungų (uni
jų) konferencija Pietų Viet
namo klausimu. Profsąjun
gų atstovai atvyko iš 31 ša
lies.

Konferencija vienbalsiai 
pasmerkė Pietų Vietnamo 
reakcinę valdžią ir Jungti

nių Valstijų valdžią, už ve
damą ■ karą prieš Pietų 
Vietnamo liaudį. Konferen
cija reikalauja Amerikos 
tuoj ištraukti iš P. Vietna
mo savo kariuomenę, ku
rios dabar ten yra apie 25,- 
000. Reikalauja taipgi su
laikyti kasdien duodamus 
pusantro milijono dolerių.

Pietų Vietnamo atstovai 
raportavo, kad šiame kare 
užmušta 156,000 žmonių, 
areštuota 672,000, kalėji
muose kankinti 370,000. Mi
lijonai žmonių nukentėjo, 
kai jų namai ir visas turtas 
sunaikinta. Apie 1,800,000 
yra bedarbių eilėse.

Pietų Vietnamo liaudis 
kovojo per 80 metų prieš 
prancūzus ir japonus oku
pantus. iki jie buvo iš tos 
šalies išvaryti. Dabar jie 
pasiryžę vesti kovą prieš 
amerikiečius okupantus, iki 
jie bus išvyti.

Profsąjungų konferencija 
sudarė tarptautinį komite
tą Pietų Vietnamo kovojan
čiai liaudžiai remti.

Diemo valdžios susmuki
mas, aišku, nesudaro jokių 
pagrindinių pamainų. Dže
mui tarnavę tie patys gene
rolai toliau tęsia karą. Kaip 
Diemas nenugalėjo partiza
nų, taip ir naujieji valdovai 
nepajėgs Amerikos imperi
alistų patenkinti. Anksčiau 
ar vėliau liaudis laimės.

Naujos vilties namai
Žurnalistas Schofield Co

ryell lankėsi naujos vilties 
namuose, kurie randasi už 
10 mylių nuo Alžyro sosti
nės. Juose dabar gyvena 
virš 200 našlaičių berniukų, 
kurie pirmiau sostinės gat
vėmis bėgiojo pusbadžiai, 
apiplyšę, ięą^odami progų 
kam nors batus nuvalyti. 
Dabar jie kultūringai augi
nami ir mokomi.

Tokius namus įsteigti su
planavo nacionalistas Ma- 
hommedas Zaoulas-Amida, 
dar tebebūdamas prancūzų 
kalėjime. Dabar jis su savo 
prancūze žmona tuos na
mus prižiūri. Alžyro prezi
dentas Ben Belia, įtikintas 
Amidos plano naudingumu, 
padėjo tą našlaičiams prie
glaudą įsteigti.

■ Pradžia buvo gana sunki, 
nes lauke augę vaikai neži
nojo jokios disciplinos ir 
nesidavė tvarkomi. Bet 
laipsniškai jie išmoko kul
tūringai elgtiis ir 'demokra
tiniai tvarkytis. Dabar jie 
pasidarė visiems pavyzdin
gi. Jie turi viltį suaugę bū
ti naudingais visuomenei 
žmonėmis.
Nematoma bedarbių armija

Michigano valstijos uni
versiteto profesorius Char
les Killingsworth surado 
“nematomą armiją”, kuri 
susideda maž daug iš pus
antro milijono bedarbių. 
Tai tie bedarbiai, kuriems 
seniai išsibaigė bedarbių 
apdrauda ir kurie niekur 
nebegalėdami darbo gauti 
dabar jau nebeieško darbo. 
Todėl jie nebeskaitomi be
darbiais.

Killingsworth teigia, kad 
šiuo metu Jungtinėse Vals
tijose bedarbiai sudaro 8.8 
proc. visos darbo jėgos. 
Valdžios skelbiamas ap
skaičiavimas, kad bedarbiai 
sudaro 5.6 proc. visos darbo 
jėgos, todėl nėra tikrais 
duomenimis paremtas, nes 
tas apskaičiavimas neapima 
“nematomos armijos”. Šiuo 
metu bedarbių yra virš pen
ki milijonai.

Tirana. — Albanijos Ko
munistų partija minėjo 15 
metų sukaktį.

Nuo seniai Naujosios An
glijos lietuvių laukiamas 
koncertas ir banketas pa- 
gtrbimui “Laisvės” redak
toriaus draugo Ant. Bimbos 
įvyko lapkričio 10 d. Lietu
vių svetainėje. Noriu pasi
dalyti įspūdžiais tik apie 
koncertą ir jo atlikėjus.

Pirmieji estradoj pasiro
dė Montellos Vyrų grupė, o 
šalia jų prie piano atsisėdo 
graži jauna mergaitė, tai 
Potsių dukrelė, atėjusi savo 
tėveliui į pagalbą. Gal ta 
jauna mergaitė ir buvo mū
sų mylimiems dainininkams 
inspiracija, kad jie taip su
tartinai sudainavo keletą 
dainelių, iš kurių vieną at
pažinau, tai buvo Juozo Slė
nio, palyginti dar jauno 
kompozitoriaus, gyvenančio 
Panevėžy, “Nuostabusis ke
lias.”

Išeina jaunas,gražiai nu
augęs vyras. Už mano nu
garos girdžiu moteris paty- 
kiai kalbant, kad jis yra 
Walantu žentas, daininin
kės Aldonos vyras. Tvirtu, 
gerai išlavintu gražiu bari
tono balsu sudainuoja ang
lų kalba dvi dainas. Publi
ka smarkiai jam ploja, pra
šydama daugiau dainuoti, 
bet jis mandagiai nusilenk
damas su malonia šypsena 
veide išeina.

Aplodismentams nespėjus 
nuaidėti, jis sugrįžta vedi
nas savo gražia žmonelę Al
doną. Jiedu tikrai profesi
onališkai sudainavo dvi dai
neles ir vėl dingsta už sce- 
nerijų. Manau, kad ne aš 
vienas susijaudinimu per
gyvenau tas kelias trumpas 
minutes, matant ir girdint 
tą jauną porelę taip sutar
tinai ir gražiai dainuojant.

Svetainėje vėl pasipila 
garsus, delnų plojimas, bet 
grįžta tik viena Aldona. Jai 
baigus dainuoti Miko Pet
rausko “Tykiai tykiai Ne
munėlis teka.” šalia manęs 
sėdintis bičiulis L. Trakimą- 
vičia pašnibždėjo man į au
sį: Gerai ta moteriukė 
dainuoja. Tas jo sakinys lyg 
sapne mane grąžino į Fra
mingham, Mass., iš kur oro 
bangomis per radiją anksti 
sekmadienio rytais skambė
davo lietuviška muzika ir 
dainos. Prisimenu ta sek- 
madieno rytą, kai iš Montel
los atvažiavo pilna automa
šina, iš kurios išlipo Aldo
nos tėvelis ir priėjęs prie 
manęs prakalbėjo: Draugas 
Niaura, atvežiau jums nau
ją dainininkę. Susipažinkit 
su mano dukrele Aldona; ji 
nori per mūsų radiją ką 
nors padainuoti. Kai atėjo 
laikas jai dainuoti, aš ati
džiai klausiausi ir tėmijau 
kiekviena jos judesį. Ji at
rodė ne daugiau kai penkio
likos metu mergaitė, bet jau- 

< čiasi, kaip būtų patyrusi baigusi Verdun High mo- 
dainininkė, nors savo balso | kyklą, iš mergaičių išėjo 
dar neįstengė taip lanksčiai pirmoji ir už tai tapo ap

dovanota. Dabar įstojusi ir
dar neįstengė taip lanksčiai 
valdyti. Programai užsibai
gus, vienas iš ten buvusiu studijuoja McGill universi- 
bandė mane įtikinti, kad' 
“iš jos niekas neišeis.” Nesi
skubink, broluti, taip grei
tai spręsti, nes ta mergaitė 
turi ką nors tokio, ko trūks
ta daugeliui patyrusių dai- Į tą jos gyvenime įvykį. Vi- 
nininkų. Ar pastebėjai, kaip sai pamatuotai, tėveliai ga
jos akys, kaip du deiman-lbios dukters pagerbimui 
tukai, blizgėjo jai dainuo-1 pasikvietė savo draugų ir 
jant, ir kaip daug jausmo i giminiu... ir padėjo jai “sa- 
ji įdeda į dainą, kurią ji dai-! labreitinti”, už sėkmingą 
uoja, nors gal ir tos dainos į mokymąsi, 
ir nesuprasdama?

Daugelis jaunu berniukų 
ir mergaičių dažnai paste 
bėję padangėj daugiaspal
vę juostą, klausia savo 
motinas, “ką tai reiškia?”

Kita lietuvaitė, Lily Ur
banavičiūtė (Juozo ir Elz
bietos Urbanavičių dukre
lė), taipgi sėkmingai baigu
si Montreal High mokyklą, 
gavo diplomą su dovanomis

Motina., neįstengdama su- į ir parama tolimes n i a m 
rasti tinkamo atsakymo, pa- mokslo tęsimui. Jinai dabar 
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mergaitė ir eisi, iki pasieksi 
jos galą, tai rasi puoduką 
aukso, už kurį galėsi nu
sipirkti, ką tik norėsi.

Mūsų mylima dainininkė 
Aldona ėjo, ėjo, iki sura
do tos juostos galą ir tą 
puoduką, bet tame juoduke 
ji rado ką nors brangesnio 
už auksą. Ji rado*- gyve
nimo draugą, o už kelių me
tų rado mažytę, bet garsiai 
verkiančią dukrelę.

Jonas Sabaliauskas ir 
Ona Dirvelienė, ar jie dai
nuotų solo ar duetą, visada 
sudainuoja gerai ir gražiai, 
nes jie kitaip ir nemoka, 
kaip geri dainininkai. Bet 
mes jiems daugiausia katu
čių plojame, kada jie dai
nuoja mums suprantamas 
daineles.

Irena Janulienė, Richardo 
Janulio žmonelė, labai gra
žiai sudainavo daug sykių 
girdėtą ir visada mylimą 
Stasio Šimkaus dainele “Kur 
bakūžė samanota.” Reikia

MONTREAL, CANADA
Ir lietuviai gelbsti 

kubiečius
Nukentėjusiems nuo ura

gano audrų kubiečiams pa
galba plaukia iš visų pasau
lio kraštų. Remia valsty
bės, organizacijos, privatiš- 
ki žmonės. Socialistin i a i 
kraštai, savaime, siunčia 
masišką pagalbą. Gelbsti ir 
kapitalistiniai kraštai, pav., 
Britanijos valdžia pasiuntė 
du didelius siuntinius medi
cinos ir t.t.

Nors Kanados valdžia 
tiesioginiai neskyrė pagal
bos, bet už tai atskiros or
ganizacijos veikia už sutei
kimą galimos pagalbos nu
kentėjusiems kubiečiu m s. 
Mūsų garbei, kaip kores
pondentui teko patirti, 
montrealiečiai lietuviai irgi 
labai gražiai prisidėjo prie 
šios pagalbos — daugiau
siai suaukodami drabužių. 
Lietuviai visur ir visada 
dosnūs, kam reikalinga pa
galba.

Sėkmingai mokosi
Kaip paprastai čia priim

ta, baigus aukštesniąsias 
mokyklas, mokiniams išda
vimo diplomų (graduation) 
ceremonijos atliekama jau 
gerokai įsisiūbavus sekan
tiems mokslo metams. Tai 
buvo atlikta pabaigoj per
eito mėnesio ir pradžioje 
šio mėnesio. Tarp daugelio 
kitu mokiniu, dvi lietuvai- 
tės jaunuolės buvo apdova
notos ne tik diplomais, bet 
ir dovanomis už x gerą mo
kymąsi.

Lydia Keršiūtė Antano 
ir Kazės Keršių dukrelė), 

tete. Kupina džiaugsmo sa
vo pasisekimais, Lydia pa
sikvietė savo amžiaus drau
gių ir draugų ir linksmai 
“salabreitino” šį nepapras- 

pasakyti, kad ši jauna dai
nininkė, visai nesudarkyda
ma dainelės, labai sugabiai 
pakeitė tūlus jos žodžius.

Worcesterio Aido choras 
po ilgų vasaros atostogų 
nuostabiai gražiai sudaina
vo keletą dainų, bet kai už
traukė “Vilniuj liepos židi 
baltai,” tai tiesiog nuste
bau, negalėdamas suprasti, 
kokiu būdu choro mokyto
jas Jonas Dirvelis palyginti 
iš taip mažos grupės moka 
ištraukti tiek daug gražių 
balsų.

Vienas dalykas, kurio ne
galėjau išsiaiškinti, tai ko
dėl mūsų dainininkai ir cho
rų vedėjai vengia pasakyti, 
kurio kompozitoriaus para
šytą dainą dainuos?

Nekurie pirm pradėsiant 
dainuoti patykiai pasako: 
“Dabar sudainuosime dainą 
iš Lietuvos.” Mūsų jauni 
k o m p o z i t oriai, poetai ir 
knygų autoriai nori žinoti 
mūsų nuomonę. Neignoruo
kime.

R. Niaura

įstojusi ir studijuoja Mac- 
donaldo College, St. Anne- 
de-I3ellevue. Planuoja būti 
mokytoja.

Pasiliko ta pati valdyba
Montrealo Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašaipinės 
Dr-jos nepaprastam susi
rinkime, įvykusiam lapkri
čio 10 d., tarp kitko, prave- 

’ dė nominacijas į valdybą 
11964 metams. Kadangi esa
moji valdyba yra darbšti ir 
rūpestinga, tad, susirinki
me prašoma, sutiko dar-

■ buotis dėl Draugijos gero- 
jVės ir ateinančiais metais. 
;Todė.l vietoje, susirinkimas 
vienbalsiai užtvirtino, bū
tent: pirm.—Antanas Ja
nužis, vice-pirm. —Bernar
das Kvietinskas, ižd. —Jo
nas Vilkelis, fin. sekr.' — 
Viktoras Verbyla, prot. raš
tininkas—Jonas Braknyš ir 
valdybos nariai —Mykolas 
Martusevičius ir Adolfas 
Morkevičius.

Susituokė
Lapkri č i o 9 d. sukūrė 

naują šeimos židinį-apsive- 
dė Anthony Kavoliūnas su 
Jean Meištaite. Apart: ne 
mažo skaičiaus vietinių sve
čių, vestuvėse dalyvavo sve
čių ir iš Ontario provinci
jos—M. Bartuliui ir J. Stro- 
liai. Po vedybų jaunave
džiai išvyko praleisti “me
daus mėnesį” į Virginia Is
land, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Serga
Verutė Mikalauskienė 

sunkiai susirgusi. Su gydy-
tojo pagalba kol kas gydosi 
namuose.

Petronėlė Strimienė Bel- 
lechasse ligoninėje aplaikė 
operaciją.

Mire
Lapkričio 9 d. mirė Sta

sys Jurgutis, sulaukęs 63 m. 
amžiaus. Kiek žinia, ilgai ir 
sunkiai sirgęs. Velionis bė
gyje pastarųjų keleto metų 
mažai su lietuviais tesuei
davo, todėl mažai kas apie 
ii ir žinoma. Buvo nevedęs. 
Čia Kanadoje, rodos, turėjo 
brolį Joną ir pusbrolį Pet
rą Jurgučius.

Addis Ababa. — Čionai 
susirinko Afrikos 32 šalių 
užsienio ministrai sutaiky
mui Alžyro su Maroko. ~



JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
j Pabaltijį ir Rytų Europą

BOSTON, MASS.

(Tąsa)
Atkaklus pasipriešinimas

Tačiau nuolatinis kovingas lietuvių, 
rusų, baltarusių ir ukrainiečių tautų 
pasipriešinimas grobikiškiems kryžinin- 
kų antpuoliams, mūšiai prie Saulės (1236 
m.), ant Čiudės ežero ledo (1242 m.), 
prie Durbės (1236 m.), prie Strėvos 
(1348 m.) ir daugelis kitų mūšių, kuriuo
se lietuvių ir rusų jėgos naikinamai 
triuškino Kryžiuočių ir Livonijos ordi- 
nų bei jų talkininkų plėšikiškas kariau
nas, pavertė niekais popiežių ir jų sąjun
gininkų įsiviešpatavimo siekimus.

Katalikybės įvedimas Lietuvoje 1387 
m., prievartiniu būdu krikštijant plačią
sias lietuvių liaudies mases, be abejoji
mo, buvo didelis katalikų bažnyčios eks
pansijos laimėjimas. Nuo to laiko kata
likybė ir Lietuvoje ne tik rūpinosi pri
versti visą lietuvių liaudį klusniai vyk
dyti bažnyčios reikalavimus, bet ir viso
keriopai gynė feodalų-žemvaldžių intere
sus, kildino monarchų — karalių, kuni
gaikščių valdžią iš dievo, dievo vardu pa
laikė feodalinį-baudžiavinį valstiečių iš
naudojimą, buvo ryški, veiksmingo feo
dalinės santvarkos, viešpataujančios fe
odalų klasės ideologija . Drauge katalikų 
bažnyčia — popiežiai, vyskupai, kunigai, 
vienuolynai—Lietuvą laikė baze tolesnei 
savo ekspansijai į Rytus, j rusų žemes.

Jau pačioje katlikybės įvedimo pra
džioje katalikų bažnyčia per Lietuvos 
valdovus ėmė rūpintis prievartiniu ka
talikybės platinimu tarp pravoslavų. Jo
gaila, vykdydamas katalikų aukštųjų 
dvasininkų nurodymus, griežtai uždrau
dė, “kad nė vienas lietuvis, katros ly
ties bebūtų, nebūtų moteryste jungiamas 
su bet kurios lyties rusu, jei šis pirma 
tikrai nėra paklusęs Romos bažnyčiai.” 
Tokiems atvejams, kada “vienas iš susi
tuokusiųjų būtų pravoslavų tikėjimo,” 
Jogailos įsakymas reikalavo, kad pravo
slavas pereitų į katalikų tikėjimą, ir 
drauge buvo nurodoma, kad prie to “ga
li būti priverčiami net kūno bausmėmis.”

Tuo būdu jau pirmieji laimėjusios ir 
popiežinę kosmopolitinę reakciją atnešu- 
sios katalikų bažnyčios žingsniai Lietu
voje buvo susiję su Lietuvos, jos val
džios aparato panaudojimu tolesniam 
veržimuisi į Rytus.

žygiai prieš rusų žemes
Kai jungtinės lietuvių, rusų, lenkų, 

ukrainiečių ir baltarusių jėgos 1410 m. 
Žalgirio mūšyje lemiamai sutriuškino 
Kryžiuočių ordino ir jo talkininkų ka
rines jėgas, popiežiaus kurija ir Vokie
tijos imperatorius ir toliau visokeriopai 
stengėsi padėti Ordinui, telkdami jam 
naujus talkininkus ne tik prieš Lietuvą 
ir rusų žemes, bet ir prieš Lenkiją, rū
pindamiesi išsaugoti Ordinui jo anksčiau 
užkariautas teritorijas. Be ko kita, po
piežius visaip gynė kryžiuočių reikalavi
mus, kad Žemaitija, Užnemunė ir Klai
pėdos kraštas liktų Ordinui. Popiežiaus 
atstovai atkakliai gynė Ordiną prieš Lie
tuvą ir Lenkiją Konstancos bažnytinia
me susirinkime ir per visas diplomatines 
derybas 1414-1420 m. ir vėliau.

Stengdamiesi atitraukti Lietuvos bei 
Lenkijos feodalų dėmesį nuo Kryžiuočių 
ordino grobikiškų tiksų ir palaikyti Or
diną kaip savo tolesnės ekspansijos į Ry
tus įrankį, popiežiai kreipė Lietuvos bei 
Lenkijos valdovų aktyvumą prieš rusų 
žemes. Jau nuo seniau su įvairių kry- 
žininkų kreipimu prieš rusų žemes, po
piežiai rūpinosi ir diplomatinėmis 
priemonėmis arba per įvairius savo 
agentus įtvirtinti ir plėsti savo įtaką to
se žemėse. Antai, jau 1246 m. popiežius 
Inocentas IV Prūsijai ir Livonijai duotą 
arkivyskupą Albertą Suerberą paskyrė 
savo “legatu” rusų žemėms. Kadangi 
kryžininkai po 1242 m. Ledo kautynių, 
kuriose Novgorodo ir kitij rusų žemių 
kariai sutriuškino Livonijos ordino rite
rių kariuomenę, buvo lemiamai atblokšti 
nuo rusų žemių, tai ir šio “legato” veiki
mas nedavė popiežiui jokių vaisių.

XV a. būtent kaip tik tokių “legatūrų” 
būdu popiežiai ryžosi panaudoti Lietu
vos ir Lenkijos feodalinius valdovus. 
1415 m. popiežius Jonas XXIII ir 1418 m. 
popiežius Martynas V paskyrė Lietuvos 
didįjį kunigaikštį Vytautą ir Lenkijos 
karalių Jogailą savo “generaliniais vika
rais” JNovgorodui ir Pskovui. Tuo popie
žiai ne tik kreipė Lietuvos bei Lenkijos 

feodalus prieš rusų žemes, bet ir norėjo 
padaryti juos savo agentais katalikų 
bažnyčios ekspansijai vykdyti visose ru
sų žemėse. Su šiais Romos kurijos veiks
mais yra susijęs ir tas faktas, kad Vy
tautas ėmėsi priemonių nutraukti Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės pravosla
vų ryšiams su Maskvos metropolitu ir 
įsteigė jiems Kijevo metropoliją (1416 
m.). Vytauto paskirtas Kijevo metropo
litas Camblakas lankėsi pas popiežių 
Martyną V ir, dalyvaujant Vokietijos 
imperatoriui Zigmantui, tarėsi dėl su
darymo bažnytinės unijos, turėjusios 
tikslą išplėsti popiežiaus valią ne tik Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės pravo
slavams, bet ir toliau į rusų žemes.

Betgi visuotinis Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės gyventojų, rusų, 
ukrainiečių, baltarusių, tame tar
pe ir jų žemesniųjų dvasininkų pasiprie
šinimas sužlugdė unijinius popiežiaus ir 
Camblako planus. Camblakas buvo pri
verstas pasitraukti.

Po to, kai Kryžiuočių ordino karinė 
galia ir autoritetas galutinai nusmuko 
dėl jo pralaimėjimų Žalgirio mūšyje ir 
vėlesniuose karuose su Lietuva ir Lenki
ja, priešakiniu būriu rusų žemėms pulti 
ir katalikų bažnyčios ekspansijai j Rytus 
vykdyti popiežiai laikė Lenkijos, o pas
kui ir Lietuvos feodalus. Dėl to jie labai 
rūpinosi, kad Lietuvos ir Lenkijos feo
dalinės jėgos būtų sujungtos ir sudarytų 
vieną branduolį popiežiaus kurijos gro
bikiškiems planams vydyti rusų žemėse. 
Popiežių siekimas išlaikyti Lietuvos pa
jungimą feodalinei Lenkijai ryškiai at
sispindėjo Vytautui siekiant vainikuotis 
karaliaus vainiku. Popiežius Martynas 
V 1430 m. rašė Vytautui, gąsdindamas 
jį dievo rūstybe bei reikalaudamas ne
pasiduoti “jokiems velnio gundymams” 
ir neskirti Lietuvos nuo Lenkijos.

3. UNIJŲ PRIEDANGOJE
Nuo XV a. prasidėjo n a u j a s katlikų 

bažnyčios veržimosi etapas. Netekę to
kios karinės atramos, kokią anksčiau 
sudarė Kryžiuočių ordinas, Romos po
piežiai ir katalikų bažnyčia iš viso pa
keitė savo ekspansinę taktiką Rytuose. 
Dar popiežiaus Martyno V ir jo agento 
Camblako planuotas bažnytinės unijos 
skleidimas tose rusų, baltarusių ir ukrai
niečių žemėse, kurias buvo užkariavusi 
Lenkija arba Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštyste, buvo nuolatinis popiežių rū
pestis. Nuo XV a. pabaigos prasidėjo 
prievartinis katalikybės platinimas tose 
žemėse.

Romos popiežiai savo tikslams rū
pestingai stengėsi pasinaudoti santykių 
aplinkybėmis. XV a. pirmojoje pusėje 
Bizantijos imperijai grėsė turkų įsiver
žimo pavojus. Popiežius Eugenijus IV 
pažadėjo, kad Bizantiją katalikiškosios 
šalys parems, jeigu ji priims bažnytinę 
uniją, t. y. sutiks, kad graikų (pravo- 
slovų) bažnyčia susijungtų su katalikų 
bažnyčia. Sušauktame Florencijos baž
nytiniame susirinkime (1439 m.) popie
žius tam tikra prasme pasiekė savo tiks
lą: turkų pavojaus akivaizdoje buvę su
sirinkime Bizantijos vyskupai sutiko pri
pažinti uniją. Su tuo sutiko taip pat ir 
buvęs susirinkime Maskvos metropolitas 
Isidoras. Tačiau Bizantijos gyventojai ir 
žemesnieji dvasininkai pasipriešino uni
jai, ypač kad žadėtos pagalbos prieš tur
kus popiežius visiškai nesuteikė. Popie
žinė unija Bizantijoje buvo sužlugdyta. 
Taip pat ir Maskvoje unijai buvo griež
tai pasipriešinta, rusų dvasininkai pa
smerkė ją, ir Isidoras buvo priverstas 
bėgti į Romą.

(Bus daugiau)
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Visiems mums leista 
nešti estafetę

Mieloji sese! Kas iš to, jei keiktum, 
Vilties netekusi, pasaulį visą, 
Ir jei likimą koneveiktum, 
Kad jaunai tau sparnus surišo?
Planetos skries toliau orbitom, 
Prieš milijonus metų nužymėtom, 
Žadėdamos mūs žemei pergalingą RYTĄ, 
Beauštantį per mūsų pastangas iš lėto.
Juk šypsenos liepsningą estafetę 
Visiems mums leista priekin nešti 
Ir, miąiją atliekant patikėtą, 
Dabar jau regimą triumfą švęsti!

J. Subatavičius

ALDU) REIKALAI
ŽURNALAS "ŠVIESA”

11963 metų 4-tą “Šviesos” numerį šiomis dienomis 
gausite visi tie, kurių adresus turime. O 1964 metų pir
mas numeris “Šviesos” išeis padidintas iki 64 puslapių. 
Tai bus'atžymėjimas 30 metų žurnalo “Šviesos” sukak
ties. Tas “Šviesos” numeris bus labai gausus gerais raš
tais ne tik mūsų žymiausių amerikiečių rašytojų, bet ir 
iš Tarybų Lietuvos įžymiųjų rašytojų raštai puoš mūsų 
“Šviesą”. To numerio išleidimas atsieis apie $1,000. Todėl 
kuopos ir apskritys, o taipgi ir abelnai ALDLD nariai 
prašomi prisidėti su. doleriu kitu. Labai reikalinga ir la
bai svarbu.
VISOS LLD KUOPOS GAUKIM NAUJŲ NARIŲ

Štai kuopos, kurios įrodo, kad naujų narių į LLD 
galima gauti:

J. Paukštaitis, 75 kp., Miami, Fla., gavo 5nauj. narius.
J. Gužas, 1 kp., Brooklyn, N. Y., 2 narius.
Klem Yenkelunas, 28 kp., Waterbury, Gonn., 2 narius.
S. Rusaitis, 52 kp., Detroit, Mich., 1 narį.
Margaret Alvinienė, Yucaipa, Calif., 1 narį.
S. Penkauskas, 37 kp„ Lawrence, Mass., 1 narį.
M. Kazlauskienė, 20 kp., Binghamton, N. Y., 1 narį.
R. Merkis, 10 kp., Philadelphia, Pa., 2 narius.
Kaip būtų gražu, kad visos LLD kp. pasidarbuotų ga

vimui naujų narių į tokią garbingą kultūros organizaciją.
AUKOS KNYGŲ IR “ŠVIESOS” LEIDIMO FONDAN:

J. Blažys, Brooklyn, N. Y., pomirtinis palikimas 
$460.

Tony Metelionis, St. Petersburg, Fla., pomirtinis pa
likimas $406.

J. Rūbas, St. Petersbug, Fla., 45 kp., 
(ateivių gynimui) $100.

S. F. Smith, Los Angeles, Calif., 145 kp., $35.
J. Deltuva, Baltimore, Md., 25 kp., $10.
Helen Žukas, Binghamton, N. Y., $5.
Anna Wellus, Binghamton, N. Y., $3.
P. Dennis, Clifton, N. J., $2.
D. Machus, Detroit, Mich., $1.
Širdingai ačiū už aukas.

KELIOM SAVAITĖM VYKSTU Į FLORIDĄ
Kviečiamas floridiečių, kad atvykčiau ir plačiai pa

rodyčiau Tarybų Lietuvoje gamintus filmus, mielai suti
kau jų pageidavimą išpildyti. Filmų turiu daug, ir labai 
gražių, įvairių. Išvažiuoju į Floridą lapkričio 24 d. ir ma
nau pabūti iki naujų metų. Tai yra apie 5 savaites. Bū
siu St. Petersburg, Tampa, Miami ir kitur. Kur bus ro
doma filmai, tai visada bus rodomi skirtingi, Per filmus 
jus gerai susipažinsite su Tarybų Lietuvos dabartiniu 
gyvenimu. O tas gyvenimas yra toks įvairus, toks kultū
ringas ir ekonominiai taip aukštai pakilęs, kad kiekvie
nam yra labai malonu tuos filmus matyti.
MAN IŠVYKUS

Kadangi aš išvažiuoju keliom savaitėm, tai LLD 
raštinės darbą atliks LLD pirmininkė Kj, Petrikienė. Bile 
reikalu, surištu su ALDLD, rašykite kaip ir visada, ir 
tuojau gausite tinkamą patarnavimą iš centro.

Visiems LLD nariams, visiems LLD kuopų veikė
jams linkiu geriausių sėkmių jūsų kultūrinėje veikloje, 
ir visada būti stipriais ir darbingais.

ALDLD centro sekr. J. Grybas
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N, Y. 11417

Bridgeport, Conn.
Lapkričio 10 d. keturiese 

sėdome į forduką ir leido
mės link B.rooklyno. Kaip 2 
vai. jau buvome svetainėje. 
Tarpduryj sutikome drau
gus Grybą ir Bfuknį, brook- 
lyniečius. Neužilgo pasiro
dė Philadelphijos keletas 
draugų. Ir taip daugėjo 
žmonių, apie 3-čią valandą 
svetainė buvo pilna ir dar 
vis daugėjo.

Atrodo, kad žmonės 
spaudai ir apšvietai prita
ria ir gausiai lankosi į pa
rengimus.

Dainų programa buvo ge
ra. Visi artistai savo už
duotį atliko gerai. Atrodo, 
kad visi buvo gan gerai pri
sirengę ir visi gerokai pa-, 
žengę pirmyn. Girdėjau 
daugelį svečių kalbant, kad 
šiemet koncertas buvo pui
kiai prirengtas ir artistų 
atliktas.

, Lapkričio 14 d. į Bridge- 
portą atvykę iš Waterbu- 
rio geri visuomenininkai V. 
Jakubonis, P. B okas ir 
draugė K. Jenkeliūnienė, 
sakė, kad pereitą sekma
dienį jie buvę nuvykę į 
Hartfordą, kur spaudos 
naudai buvo parengimas ir 
buvęs sėkmingas.

J. Strižauskas

New Haven, Conn.
Apie spaudos vajų

J. Petkus, “Laisvės” va- 
jįninkąs, sako, kad aplankė 
J. Kazlauską, kuris jau su
laukė 82 metų amžiaus, J. 
Cheplevičių, sulaukusį 85 
metų ir J. šemetą, 73 metų 
amžiaus. Sako, kad negalė
tume tikėti, jog jie jau pra
gyveno tiek metų: visi link
smi, gerai atrodo, mielai 
pasimokėjo prenumeratą už 
“Laisvę” ir dar suteikė do
vanų. Malonu tokius skai
tytojus susitikti.

Marg. Valinčius, “Vil
nies” vajininkė, sakė, kad 
gavo naują skaitytoją į Lie
tuvą. Ji turi viltį ir dar 
daugiau gauti.
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Pas mus fabrikantai la
bai daug darbininkų palei
džia iš darbo, Kompanijų 
boseliai sako, kad neturi 
užsakymų. Gi daugelis dar
bininkų yra rakandų ir ki
tų reikmenų įsigiję išmokė
jimui—mokėdavo už juos 
kiekvieną mėnesį. Kas bus 
darbo netekus?

J. Kūnca

Baguvas, Ispanija. — Su
laukus 50 metų amžiaus mi
rė ispanų šokėja Carmen 
Amaya. .

Toledo, Ohio. — Sustrei
kavo spaustuvininkai prieš 
laikraštį “The Toledo 
Blade”. '
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Sofija. — Bulgarijai rei
kės iŠ užsienio įsivežti 100,- 
000 tonų kviečių.

Apie kai ką
Lapkričio 9-ą į So. Bosto

ną buvo atvykę du garbin
gi svečiai. Dar tik apie 4-ą 
valandą popiet jau rinkosi 
žmonės į klubo patalpas. 
Dar mažam būreliui esant 
apatinėje svetainėje, Jonas 
Petrus atvyko su svečiu iš 
Washingtono. Čia tik pasi
sveikinęs Vytautas su tėvy
nės nepamirštančiais, nors 
jau labai seniai Amerikoj 
gyvenančiais lietuviais, sto
jo į darbą — atsakinėjo į 
klausimus...

Dar prieš septintą valan
dą J. Petrus paprašė publi
ką nusiraminti. Trumpai 
šnektelėjęs, iškvietė V. Zen
kevičių kai ką pasakyti apie 
mūsų gimtinę, nes jis nese
niai grįžo iš atostogų po 
Tarybų Lietuvą. Kalbėjo jis 
virš valandos laiko. Dau
giausia apie tai, kas pasi
keitė per metus laiko Lietu
voje, jam ten nebūnant, nes 
kas buvo pasiekta anksčiau, 
jis mums pasakojo prieš 
metus laiko. Jo pasakoji
mai, matomai, publikai pa
tiko, nęs labai atidžiai klau
sėsi. Išgirdę apie pasiektą 
didelį progresą, matomai, 
pasitenkinę nauja santvar
ka mūsų senoje tėvynėje, 
susirinkusieji nebesiskubi
no ir su klausimais. Tie
sa, buvo keli klausėjai, ku
riems Vytautas aiškiai ir 
nuosekliai atsakinėjo.

Antrasis svečias mums 
daugiau pažįstamas, tai 
žurnalo “Šviesos” ir “Lais
vės” redaktorius Antanas 
Bimba. Jis savo kalboje 
pabrėžė, kad yra svarbu 
mums remti darbininkišką 
spaudą. Šiuo metu eina 
“Laisvės” vajus, svarbu 
gauti, naujų skaitytojų ir 
sukelti $5,000 aukomis. Taip
gi sakė, kad šaukiamoji 
lapkričio 24 Chicagoj kon
ferencija protesto pareiški
mui prieš apsigyvenusius 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose nekaltų žmonių per 
antrąjį pasaulinį karą žudi
kus, kurie išžudę tūkstan
čius žmonių, čia atsikraus- 
tų sau ramiai gyvena, bus 
labai svarbi.

Per prakalbų pertrauką 
gėrėme kavos, užkandžiau
dami sūrio, pyragaičių ir 
kitokių skanėsių, kuriuos 
sunešė mūsų duosnios mote
rys. J. Petrus paprašė “Lais
vei” aukų. Dalyviai suauko
jo $90. Galima sakyti, kad 
to šeštadienio vakaras visa
pusiškai, visuomeniškai ge
rai praleistas.

Sekmadienį, lapkričio 10, 
3-ią vai. popiet, V. Zenke
vičius jau kalbėjo Rusų klu
be, Chelsea. Oficialiai jis 
buvo siunčiamas dalyvauti 
pas rusus, kurie minėjo 46- 
uosius metus nuo bolševikų 
revoliucijos įvykimo. (O pas 
mus dalyvavo tik atsitikti
nai.) Rusų klube V. Zen
kevičius kalbėjo virš valan
dos, gerai rusų kalbą var
todamas. Bent jau taip sa
kė prakalbose dalyvavę. Re- 
miantieji Sovietų Sąjungą 
ir norintieji naujos santvar
kos, didį progresą darančios 
savo gimtinės pamaty
ti per 4 valandas svečią iš 
Sovietų ambasados Vašing
tone išlaikė klubo patalpose. 
Vieni norėjo žinoti daugiau 
apie progresuojančią šalį, 
kiti teiravosi, kaip parvyk
ti ilgesniam laikui į gimtą
jį kaimą... New Yorke iš
einančiam rusų laikraščiui 
dalyviai sumetė $500 aukų.

•

Kaip kiekvieheriais me
tais, taip ir šį rudenį buvo

surengtas balius Olympia 
parko uždarymui. Mat, per 
žiemą ten biznio nedaroma. 
Worcesterieciai už mažą pi
nigą davė biskį įsigert, o 
valgyt—labai daug. Mudu 
su J. 'Skliutu labai gardžią 
vakarienę valgėme, nesigai
lėjome net 40 mylių nuva
žiavę. Į šią vakarienę ne
paprastai daug kitataučių 
atsilankė, nes žinojo, kad 
tradiciniame baliuje gaus 
geras vaišes. Baigiant va
karieniauti, Richardas Ja
nulis, trumpai šnektelėjęs, 
iškvietė net keturis Worce&r* 
terio politikierius kai ką 
pasakyti. Mat, tuo metu 
ėjo rinkiminė kampanija, 
tai buvo prieš pat miesto 
valdžios rinkimus.

Anais senais laikais Lie
tuvos bočiai siekė kuni
gaikštį Vytautą apkarū
nuoti. Jiems karūną bedai- 
linant, Vytautas pasimirė. 
Rodos, kad Mindaugą kai 
kas vadino karaliumi, bet... 
O visi kiti Lietuvą valdžiu
sieji tik kunigaikščiais tesi
vadino. Tačiau South Bos
tono sandarietės nenori, kad 
lietuviai būtų be karaliaus, 
surengę našlių balių, kas 
metai išsirenka našlių kara
lienę, kuriai suteikiama tei
sė iš viengungių ar našlių 
paskirti vieną karaliumi.

Šiais metais per gerą 
draugę S. E. ir aš patekau 
į puošnų našlių balių. $2.50 
pasimokėję, palyginant su 
restoranuose valgių kaina*^ 
kai kas atsiėmė $5.00 ver
tės... Na, tiek to. Msrfi 
atrodė, kad darbščios ba
liaus gaspadinės to nepaisė, 
davė valgyt kiek kas norėjo, 
sakydamos: “Jei truks, tai 
karalius su karaliene da- 
dės.”

išam' baliui sugabiai va
dovavo Steslerienė. Rodos, 
iš trijų asmenų komisija 
rinko karalienę. Publikos 
delnų plojimo komisija ne
galėjo ignoruoti, turėjo tą 
garbę pripažinti Annai 
Stankienei, kuri nesibijo 
progresyvių, kuri lanko vi
sokių organizacijų parengi
mus ir kuri simpatiškai su 
bile lietuviu bei lietuve pa
šneka. ..

Dabar belieka Annai pa
siskirti karalių. Ji, gerai 
našlius bei viengungius per
žvelgus, pasiskyrė buvusį 
pažangietį dainininką Igną 
Kubiliūną. Gerai, Anna, kad 
palaikai kairįjį “sparną/^ 
Girdėjau sandariečius kal
bant, kad kairieji užkariay) 
karalystės sostą.

Praėjusiais metais kara
liene buvo Julia Arlauskie
nė, karaliumi — Steve Nau
džiūnas, kurie Annos ir Ig
no apkarūnavo j imo ceremo
nijose aktyviai dalyvavo.

A. K—a

Santiago. —Čilės rfespub- 
lika parduos Kinijai 10,000 
tonų vario.

MIŠKELYJE
Avietėlės
Skaisčiai dega, 
Jas renką 
Vaikučiai klega.

Kiek priskynė 
Jie uogelių, 
Tiek išmindžiojo 
Šakelių.

Avietėlės
Susitarę
Iš krepšelių
Garsiai tarė:

— Jeigu taip 
Daugiau darysit^ 
Jūs uogyčių 
Nematysit!

L. Vainikonis

4 pusi* Laisve (Liberty) Penkt, lapkl*. (NpV.) 22, 1963
I
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ST. PETERSBURG, FLA
JTarengimų kalendorius ir 

prisiminimas A. Metelionio
Šiuo laikotarpiu j šį mies

tą atvažiuoja iš šiaurinių 
valstijų pažangiečių pasi
svečiuoti, kiti apsistoja čio- 

. nai praleisti saulėtame kli
mate žiemą. Visi jaučiame 
didoką įvairumą. Daugelis 
myli LLD 45 kuopos gyvus, 
skaitlingus įvairius paren
gimus, pramogas, suėjimus 
vieni pas kitus, dėl to ir ne
prisieina nuobodulį jausti.

Labai svarbu, kad vieti- 
<niai ir nauji pribuvėliai ne- 

'patingi ir lanko kuopos 
banketus ir kitus parengi
mus. Čionai visi sykiu link
sminasi, atnaujindami su 
senais draugais pažintis, 
įgyja ir naujų.

Kitas gražus požymis 
verta paminėti, tai kuopos 
narių lankstus, rūpestingas 
veiklumas. To sėkmėje susi
daro fondai remti apšvietą. 
Praeitame susirinkime na
riai pajuto reikalą, laikraš
čių vajaus metu, remti pa
žangiąją spaudą: “Laisvę”, 
“Vilnį”, “Liaudies balsą”, ir 
Pietų Amerikos “Darbą”. 
Visiems laikraščiams pa
skirstė po šimtinukę.. Bet 
jei tik nariai pasilaikys 
tvirtoje sveikatoje, tai ir 
vėl iždas atsipildys.

Kuopos parengimų lente
lė rodo, jog dar šiais me
tais įvyks visa eilė parengi
mų. Pirmas, tai Padėkos 
Dieną,' lapkričio 28 ruošia
mas šaunus banketas su šo- 

*kiais Laiškanešių salėje, 
1814 15th Ave., So. (Šioje sa
lėje visi kuopos parengimai 
atsibūna). Pietūs bus duoti 
12 vai. dieną. Į šį banketą 
laukiame daug svetelių. 
Tikrai šiame pažmonyje 
bus linksma praleisti laiką.

Įžanga, kaip visados, pri
einama.

Gruodžio 1 d. bus prisi
minimas A. Metelionio, ku
rį rengia LLD 45 kuopa. 
Todėl įsidėmėtina ši diena 
kuopos nariams ir visiems 
geros valios žmonėms. Iš 
ryto, vienuoliktą vai., atsi
bus kuopos susirinkimas. 
Bus renkama sekantiems 
metams valdyba,, darbinga 
pramogų komisija ir kiti 
reikalai svarstomi.

Dvyliktą vai. bus išduoti 
skanūs pietūs, su įvairia, 
bet neilga programa prisi
minimui mūsų mielo nario, 
apie religiją rašėjo A. Me- 

fctelionio, kurį tragiška, ne
laukta mirtis ištraukė iš 

unūsų tarpo. Tą dieną su
kanka metai, kai jo neteko
me.

Į susirinkimą ir pietus 
bandysime sukviesti daug 
žmonių ir atžymėti Metelio
nio mirties metines.

Gruodžio 2 ir 5 dienomis 
bus rodomi filmai iš Tary
bų Lietuvos. Drg. J. Grybas 
kuopos valdybai rašė, kad 
jis atsivešiąs naujų, dar 

. mums nematytų įdomių fil
mų, ir juos parodysiąs su 
geru prožektoriumi.

Filmų rodymas per abi 
dienas prasidės lygiai 7 vai. 
vakare.

Dar du baliai bus duoti 
gruod. 14 ii' 25, t. y., Kalėdų 
dieną, kad atvaduoti mote
ris nuo sunkaus rengimosi 
namie pietų ruošos. Po šių 
visų pažmonių jau įžengsi
me į 1964 metus.

Tai matote, kiek kuopos 
moterys ir vyrai pasirengę 
įvykdyti parengimų dar 
šiais metais. Naujus metus 
atidarysime dienos metu su 

linksmu banketu, bet apie 
tai bus pranešta vėliau.

Kurie iš šiaurinių valsti
jų planuoja lankytis St. Pe- 
tersburge, bet nėra apsipa-

žinę su miestu ir nežino, 
kur gauti apsistojimo vietą, 
tai jiems gali pagelbėti 
LLD 45 kuopos turistams 
teikimo informacijų komi
sija. Visų trijų kom. narių 
yra adresai: J. Greblik, 
3031 50th St. So.; J. Davi- 
donis, 2227 34th Aye. No., 
ir A. Vėgela (Vegel), 624 
3rd Ave. So. Atvykę, jei 
bus reikalas juos pašaukti, 
rasite telefonų knygoje nu
merius.

Mūs miela draugė P. Si- 
mėnienė vėl randasi ligoni
nėje, Tampos mieste. Vėli
name draugei greito susvei- 
kimo. Visi kiti mūs pažan
giečiai laikosi neblogai. Vi
siems linkėtina užbaigti lai
mingai šiuos metus ir būti 
visados tvirtais.

Vikutis

Baltimore, Md.
Šį sekmadienį filmų 

dymo nebus.
Filmų rodymas atidėtas į 

pirmą sekmadienį po Na jų
jų metų. Tai bus sausio 
diena, 1964 m.

LLD 25 kuopa

ro-

5

Oakville, Conn Bridgeport, Conn
Teko lankytis, “Laisvės” Milė Petras Baranauskas 

reikalais, Oakvillėj. Buvo- Po ilgos ir sunkios ligos

Laisvoji Sakykla

Miami, Fla.
Pastaromis dienomis 

pas mus oras truputį at
vėso, ir turbūt dėl to ir mū
sų Socialiame klube paren
gimuose atsirado daugiau 
miklintojų senų kojų — šo
kėjų. Kai šilta, tai labai 
mažai kas nori šokti, nes, 
mat, bijo perdaug prakai
to prarasti. Lapkričio 17 
pietauti atvažiavo tik ką 
pasiekę Floridą niūdžerzie- 
čiai Čiurliai. Pavalgė, pa- j CU OCVW MA MUM o 
šoko. Jadzė Čiurlienė labai kuris gyvena Šakiuose, 
greit pastebėjo, kad pas 
mus randasi gana daug 
našlių ir našliukių. ’ 
va tuoj su sumanymu: ko
dėl klubas negalėtų įsteig
ti vedybų arba piršlybų biu
ro, kadz tuos našlius ir naš- 
liukes suvesti į poras? Tie
są pasakius, tai sveikas pa
tarimas. Dabar tie mūsų 
nabagai žiūri vieni į kitus, 
kaip katinai į lašinius, ir 
nedrįsta susiartinti. Jadzės 
patarimas Vietoje.

Lapkričio 17 pas mus pie
tavo ir daugiau svečių at
vykėlių. Va, su Čiurliais at
vykusi draugė Vilčinskienė, 
torontietis A. Kregždis, pa- 
tersonietis C. D a b u 1 s k is, 
bostoniečiai Bagdonai ir de- 
troitietė draugė Pasnick.

Prie to, mums pranešė, 
kad sekantį sekmadienį lan
kysis pas mus toji neišse
miamos energijos chorų mo
kytoja Mildred Stensler, to
dėl va mes ir tikimės, kad 
ji įlies atominės energijos į 
visų snūduriuojančius jaus
mus. Taipgi garso aidas 
pasiekė mus, kad Jionas 
Grybas atkeliauja į Flori
dą atostogas praleisti ir, 
surpantama, atsiveža visą 
balaganą naujų gražių lie
tuviškų filmų, kuriuos, jei 
mes pageidausime matyti, 
jis mielu noru mums pade
monstruos.

Prieš mūsų pesimistiš
kiausias abejones, mūsų 
jaunutis choras visgi daro 
žymų progresą, na, ir jie 
sako: mes parodysime, ką 
seniai gali! Niekas nesiti
kėjo, kad Viola Hagerty- 
Stankutė turės užtektinai 
ištvermės mūsų rambuolius 
palaužti savo valiai. O pa
sirodė, kad gali. Viola vi
są laiką čia su mumis buvo 
ir niekas nežinojo, kokius 
gabumus ji savyje turi. 

/ • Arėjas

ir

me sustoję pas J. ir O. Žiū- lapkričio 19 d. mirė ilgame- 
raičius. Juozas Žiūraitis ir tis šio miesto gyventojas 
vyriausias jų sūnus Joseph 
tik dabar sugrįžo iš kelio-, 
nės po kitas šalis.

Sakė, kad buvo apsilankę 
Lietuvoje, Vilniuje 2 dienas. 
Rusijoje, Leningrade — 5 
dienas. Buvo Hollandijoje 
3 dienas; Danijoje, Finlan- 
dijoje—2 dienas; Italijoje, 
Romoje — 4 dienas. Buvo 
Prancūzijoje, Paryžiuje 1 
dieną, Ispanijoje 1 dieną, 
Monaco 5 dienas, Vakarų 
Vokietijoj, Graikijoj — 2 
dienas. '
- Sakė, kad kelionė buvo la
bai įspūdinga ir daug ką 
pamatė, ir džiaugiasi, kad 
viskas gerai pavyko.

Būdami Vliniuje susitiko 
su jų giminėmis, kurie at
vyko į Vilnių jų pamatyt- 
ti. Buvo pasisamdę Vilniu
je mašiną su vairuotoju, ku
ris vežiojo juos po miestą 
ir aprodė visas svarbesnes 
vietas. Giria, kad Vilniaus 
miestas yra gražus ir labai 
švarus, ir žmonės gražiai 
atrodo ir draugiški.
Būdami Leningrade per 5 

dienas, jie taipgi gerai ap
žiūrėjo miestą, ir giria, kad 
miestas labai gražus ir šva
rus.'

Juozas Žiūraitis yra ne
jaunas žmogus, apie 75 me
tų, bet sako, kad jam ge
rai viskas pavyko ir dabar 
jisai jaučiasi geriau negu 
prieš kelionę.

Po pasikalbėjimo Žiūrai- 
tienė atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą, o J. Žiūraitis 
užprenumeravo, “Laisvę” į 
Lietuvą savo brolio sūnui,

Petras Baranauskas, sulau
kęs apie 57 iri? amžiaus. Pa
šarvotas Daiigelbs šermeni
nėje; laidojamas penktadie
nį, lapkričio 22 d.

Liūdesyje liko žmona Ele
na ir sūnus.

Smulkiau apie velionį bus 
parašyta vėliau.

Rochester, N. Y.
Elzbieta Duobienė labai 

serga. Ji puolė ir nulaužė 
kaulą klube, negali sutaisy
ti, jau du mėnesiai. Labai 
gaila didelių nelaimių ištik
tos geros drauges.

L. Bekešienė

Taipgi aplankėme ir Vin-

Lawrence, Mass.
Chuladai minėjo 
50 metų sukaktį

Lapkričio 10 dieną, Liet. 
P. klube, 41 Berkeley St., 
įvyko paminėjimas Igno ir 
Rožės Chuladų 50-ties metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties. Jie apsivedė 1913 m. 
lapkričio 13 dieną.

Parę surengė jų sunūs, 
marti ir anūkai. Jubilija- 
tams apie ją pasakė tik va
landa prieš jos įvykimą.

Svetainė jau buvo pilna 
svečių ir viešnių, laukė 
Chuladų pasirodant. Štai ir 
“jaunavedžiai” atvyko. Mu
zika užgrojo maršą. Po to 
buvę tostų, linkėjimų dar 
daug daug metų jiems gy
venti; ir laimingai sulaukti 
deimąntinės sukakties. Pub
likos buvo iššaukti jubilia
tai pakalbėti. Jie dar gerai 
atrodo, nors jiems teko vis
ko pergyventi.

Į Ameriką atvykęs Ignas 
susipažino rs(i Rože Tarto-

q -ica Žiūraitį, Juozo brolį, nyte ir apsivedė. Tai buvo
1 Vincas skundėsi, kad jo 
akys pasidarė .labai pras
tos, negali gerai skaityti, 
bet pas jį gyvena Jonas Ar
minas, nebejaunas žmogus, 
kuris moka gerai skaityti, 
ir jo akys dar gerai jam 
tarnauja, tai jis jam paskai
to ir pats sau. Jie abudu 
užsiprenumeravo “Laisvę” 
ant metų.

Taipgi aplankėme irJohną 
Kindulą. Radome jį dirbi- 
nėjant aplink savo namus. 
Pasikalbėjome draugiškai, 
ir jis atsihaujino “Laisvės” 
prenumeratą ir dar nurodė 
kitą žmogų naujai “Lais
vės” prenumeratai.

Po to buvome sustoję pa$ 
Juozą Radauską, įuris ne
seniai pasistatė gražų namą 
ir neseniai perėjo į jį gy
venti. Jis pradėjo skųstis, 
kad pergyveno labai didėlį 
širdies skausmą. Neseniai 
mirė jo duktė, o kai tik per
ėjo gyventi į savo namą, 
už 5 dienų mirė jo žmona 
Kazimiera, palikdama dide
liame liūdesyje savo vyrą, 
dukterį Rose ir žentą Bul
lis. Apgailestaujame tokį 
liūdną jo likimą ir reiškia
me jiems gilią užuojautą, 
liūdesio valandose.

Po pasikalbėjimo jis už
siprenumeravo “Laisvę” ant 
metų.

Dar aplankėme ir John 
Bartush, kuris pirmiau gy
veno Waterbury, bet valsti
ja paėmė jo namą kelio pra- 
vedimui, kaip ir daugelio 
kitų namus paėmė. Dabar 
jis nusipirko vienos šeimy
nos namą Oakvillėj, ne nau
ją, bet labai gražiai apžiū
rėtą. John Bartush gerai 
nusimano apie namus, nes 
jis yra senas Real estate 
agentas.

M. Svinkjiniene
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tuojau po Lawrencuj įvyku
sio didžiojo streiko. Jie 
skąitė laikraščius ir knygas, 
įstojo į organizacijas ir vi
sada jose veikė ir tebevei
kia. Kada čia gyvavo Lais
vės choras, tai priklausė ir 
jame. Chuladai niekados 
nepavargsta, nesiskundžia, 
bet pagal savo jėgas veikia.

Linkiu jiems geriausios 
sveikatos, energijos veikti, 
kaip iki šiol veikė, ir lai
mingai sulaukti deimanti
nės sukakties.

S. Penkau^kas

Ar taip gražu daryti?

Visokie vaidai ir užsipuldi
nėjimai ant vieni kitų — tai 
gangrena mūsų judėjimui.

Visiems žinoma, kaip fila- 
delfiečiai surengdavo, pikni
kus, į kuriuos suvažiuodavo 
tūkstančiai pažangiečių lietu
vių ir kokie jie būdavo dideli 
ir įspūdingi, ir būdavo suke
liama “Laisvei” gražios para
mos. Bet kada filadelfiečiams 
1950 metais uždraudę Glou- 
cestery laikyti “Laisvės” nau
dai pikniką, tai nuo tada pik
nikai šioj apylinkėj išėjo iš 
mados.

Tais laikais gyvenimo aplin
kybių mes buvome priversti 
apleisti Merchantville, N. J., 
ir apsigyvenome Avalon, N. J. 
Tai nedidelis prie Atlanto ku
rortinis miestelis. Kadangi či; 
nėra jokių dirbtuvių, tai 
yra tyras, sveikas, ir 
trumpą laiką mudviejų 
kata pagerėjo.

Kadangi mes visą savo gy
venimą dalyvaudavome judė 
jime, tai įsigijome daug drau
gų, ir tie draugai, kai tik čk 
apsigyvenome, pradėjo gausia 
mus lankyti, nes vieta graži 
patraukli. Tada ne tik links
mai praleisdavome laiką, bet 
ir pasikalbėdavome apie gyvo 
nimo įvykius, prisimindavome 
tuoš didelius ir įspūdingus pik
nikus, ir tas sukeldavo pas vi
sus dar didesnę pagiežos, pa
sipiktinimo dvasią prieš val
dančiuosius sluoksnius.

Ne vieną kartą kalbėjome, 
kad reikėtų rengti parengi
mus, bet kur ir kaip, tas kal
bomis ir pasilikdavo. Bet štai 
1955 metais per Darbo dienos 
šventę, tarp kitų svečių, buvo 
atvažiavęs ir A. Lipčius iš 
Eddystone, Pa. Mums besi
kalbant, gimė mintis pas mus 
surengti, kol oras gražus ir 
šiltas, vasarinio sezono užda
rymui išvažiavimą. Tąsyk A. 
Lipčius paaukojo maistą, o 
aš—gėrimą. Kad nepasibaig
tų vasara, už poros savaičių 
pas mus įvyksta mažai rekla
muotas išvažiavimas.

Suvažiavo apie. 35 svečiai ir 
viešnios, tarp k u r i ų buvo 
“Laisvės” administratorius Pr. 
Buknys ir Kaz. Jankaitis, abu 
iš Brooklyn©. Visi buvo so
čiai pavalgydinti ir gerai pa
vaišinti. Visų nuotaika buvo 
kuo puikiausia. Visi išklausė 
draugo Buknio prakalbą, ku-r- 
rioj jis paaiškino tuolaikinę 
sunkią ekonominę “Laisves” 
padėtį, ir svečiai gražiai parė
mė “Laisvę,” sukeldami apie 
$200.

Taip puikiai, be dideliu pa
stangų pavykęs parengimas 
visus mus nudžiugino. Nors 
mums ir Lipčiui kainavo tas 
nedidelis parengimas virš $50, 
bet ką tai reiškia, kuomet pa
sidaro naudos !

šis taip puikiai nusisekęs 
pirmas pokylis nutiesė kelią 
ateities parengimams, kurių

Miami, Fla.
Oną dieną vietos TV ko

mentatorius Ralph Renick 
verkšleno, kad gauna daug 
nuo žmonių išmetinėjimų, 
kad per TV labai prastos 
programos ir tt.

Tai labai laikas pradėti 
reikalauti ko nors geresnio, 
nes tokios programos, ko
kias jie duoda, yra niekam 
tikę, tik laiko eikvojimas ir

pas mus įvyko 17. Naudos 
mūsų judėjimui padaryta virš 
$3,500.

Netenka aiškinti, kiek darbo 
ir rūpesčio reikia įdėti ban
ketui surengti. Tik gerai, kad 
mes ne vieni. Ar kartais kas 
pagalvojo, kiek mes turime 
įdėti pinigų banketui sureng
ti ? Keletą kartų mūsų pa
rengimai buvo sulyti. Ar kas 
nors atėjo mums į pagalbą
tuos pasidariusius nuostolius < akių gadinimas. Iš tikrųjų 
išlyginti ? Vietą parengimams i kartais bežiūrint norisi imti

ELIZABETH, N. J.

Antanas Stripeika
Mirė lapkričio 9, palaidotas lapkr. 12, 196;'

orą: 
p ei 

svei-

H

'Reiškiame gilią užuojautą jo šeimai—dukroms 
Jadvygai Paulauskienei ir jos šeimai, gyvenan
tiems Elizabeth, N^J^Vitalijai Stirbavičienei ir 
jos šeimai, gyvenantiems Lietuvoje, broliams 
Pranui, gyvenančiam Chicago, Ill., ir Stasiui ir . 
Benediktui, gyvenantiems Lietuvoje. Taipgi ki
tiems giminėms ir artimiesiems.

G. ir H. Kudirkai
D. ir M. Burkauskai 
S. ir L. Bačiūnai
A. Lukoševičius • 
Mrs. Masionienė
S. ir j. Šalkauskai 
L. ir O. Slančiauskai
B. Barkauskas 
S. Paulauskas 
L. Pošiūnas
V. Paulauskas 
P.Poškus
J. Zagrėckas 
L. Novak.
W. Simans

Ig. Beeis
S. ir J. Brazaitis
L. Bartkienė
A. ir F. Bunka i
M. Gasparaitienė
A. ir T. Makutėnai
B. Makutėnienė
A. Skairius i

J. Usonis
L. Sljožis
L. ir P. Vačioniai
M. ir W. Žukai
G. Stasiukaitis
F. Stankus

‘ M*

davėme veltui.
Kai kas gal mano, kad 

mums elektra nieko nekainuo
ja, o to važinėjimo prie kiek
vieno parengimo pasidaro 
mažiau 600 mylių.

Tokie dalykai niekados 
būtų pasiekę spaudos, jei 
ta “išmintinga” propaganda, 
vedama keleto asmenų Fila
delfijoj, liečianti mūsų paren
gimus. Pirmiausia buvo pa-

ne

ne-

11 e

akmeni ir duoti i televizo
rių ...

Dažniausia jie rodo, kaip 
ponai baliavoja ir ištvirkau
ja, visokie nupuolėliai ir pa
daužos kvailioja.

Pereitą savaitę per TV 
pranešė “liūdna” žinią, kad 
i Floridos valstija neįleis

leistos kalbos, kad pas Rokam- arklių lenktynių; mat, ark- 
pins Į banketus suvažiuoja to-I liai serga kokia ten limpa-
<ių asmenų, 
jrisigeria ir, 
žino ja namo, 
prašyta, kad

kurie prisivalgo, 
neatsiteisę, išva-

O kai buvo pa- 
tokius žmones 

’vardintų, gautas atsakymas, 
<ad pavardžių nežinome, tik 
š veido juos pažįstame. Vė
liau buvo plačiai vedama pro
paganda, kad pas Bekampius 
vykdomi parengimai turėtų 
būti ne jų vardu, bot organi
zacijos. Tas klausimas prieš 
ketverius metus buvo iškeltas 
Vl-os apskrities Veikiančiojo, 
komiteto posėdyje, 
tai pravesti, šalia 
kalba, kad turėtų 
tyta įžanga.

Jei kas įrodytų, 
kalbos, tokie 
parengimams 
mielu noru tai padarytume.
Toliau, keli asmenys veda agi

taciją, kad prie mūsų parengi
mų būtų kontrolės komisija: 
tai patarė net viena konferen
cijos delegatė. Tiesiog nesu
prantama, kodėl taip kalba- Į 
ma ir atbulai aiškinama. Juk i 
A. Lipčius, kuris atstovauja 1 
veikiantį komitetą, pasakė: j 
Kam neaišku, tai pas mane 
randasi bilos, ir galite matyti. 
Kai kas to nenori matyti ir i 
surasti, bet kalba, nes niekas 

inegali jam uždrausti tai da
ryti.

To visko dar neužtenka. 
Po išduotų komiteto ir kuopų 
raportų, kada jau eina tu ra
portų apkalbėjimas, viena de
legatė, gavusi balsą, sako:

—Bekampiai visur važinėja 
! į parengimus ir su savimi ve- 
I žasi kitus, kurie jam užmoka, 

ir kadangi jam automobilis 
nieko nekainuoja, tai jis už
sidirba pinigų. Kada pas Be
kampius įvyksta parengimai, 
tai jis priima nuo žmonių pi
nigus, pats vienas išduoda ra
portus per “Laisvę” ir ne
kuriu žmonių jam duotų pi
nigų per laikrašti nepaskelbia, 
bet įsideda į kišenę.

Ar tai gražu taip maliavoti 
kita asmenį ? 
reiškia, kad 
drąsos negu 

a sau

ir bandyta 
to, nekuric 
būti n u sta-

kad tokios 
samprotavimai 

pasitarnautų —

Toks pasakymas 
pas jus daugiau 
proto. Jei . jūs 

ir judėjimui, tai 
Į turėdama ant Bekampiu• nuo- 
: žiūrą, kad jie yra savanau- 
i džiai — .savinasi jiems 
niu duotus pinigus, tai reikėjo 
prieš prasidedant konferenci
jai matyti veikiantįjį komitetą 
ir paduoti jiems prieš mus 
skundą; reikėjo paduoti jiems 
“faktus.’’ Kadangi jūs to ne
padarėte, tai prisieina dabar 
tai padaryti. Kadangi Vei
kiantysis komitetas prisidėjo 
prie parengimo, tai jis kom- 
petentikas priimti jūsų skun 
dą prieš mus. Už kiekvieną 
įrodytą dolerį, kad mes įsi- 
dėjome į savo kišenę, mes duo- 
duosime “Laisvei” po 10 do
lerių. Manau, kad tuo jūs bū
site patenkintos. Turiu pažy
mėti, kad mudu su Elzbieta 
neturime prieš jus jokios šird
peršos bei neapykantos.

Su tuo ir taškas.

| I teisingi;

ma liga. Gal tai ir liūd
na žinia tų arklių savinin
kams ir tiems, kas iš to da
ro gerą gyvenimą, bet tik 
jau geri žmonės neturėtų 
dėl to liūsti.

žilas Juozas
Nuo Redakcijos: Apie rin

kimus nedėjome, nes kores
pondenciją gavome lapkri
čio 19 d., o rašote, kad tą 
dieną įvyks miesto rinki
mai.

Akron, Ohio. — Policija 
areštavo L. D. Skinneri. bu
vusi JAV kareivį Korėjos 
kare, už kelias piktadarys
tes.

Tirana, Albanija. — At
vyko Kubos ambasadorius.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted — Female
REGISTRUOTA SLAUGE. 3-11 

ai., kaipo prižiūrėtoja. Taipgi rei- 
| kalingos laisniuotos praktiškos 
| slaugės. Patyrusios prie medikaci- 
jos, prisiiniančios visą atsakomybę. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9 ir 3 
vai.

CHATHAM ACRES 
CHATHAM, PA.

(93-95)

OFFICE SPACE
Office Space for rent. 5100 N. 

Broad St. Professional office. 1st 
floor. 2 rooms and powder room. 
Heat included, $75.00 per month. 
J. T. JACKSON & CO. DA. 4-2000.

(92-95)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai jvyks 
Gruodžio-Dec. 1 d. Vieta 408 Court 

Pradžia 2-ą valandą.
svarbių reikalų 
valdybą kitiems

St.
Turime aptarti 

ir išsirinkti naują 
melams.

Pirmas bus LDP Klubo susirinki-

Po jo seks LLD 54 kuopos.
Trečias — LDS 33 kuopos susirin

kimas.
Visi minčių organizacijų nariai

(93-94)
Žmo- kviečiami būtinai dalyvauti.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS tariasi reikalais at
naujinimo kultūrinio apsi
keitimo sutarties.

Washington a s. — JAV 
pertvarko Vakarų Europo
je savo “inform a c i j o s” 
įstaigas.

MASS.
jvyksiančios Pa

šventęs lapkričio 28, 
Sūnų ir dukterų Moterų

susirinkimas atkeltas j

WORCESTER
Iš priežasties 

dėkų dienos 
Lietuvos 
komiteto
lapkričio 26-ą, 1-ą vai. popiet, 29 
Endicott 
'temyli ir

St. Prašome nares jsi- 
dalyvauti susirinkime.

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadienj, lapkričio 25 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės’' salėje, 
162-02 Liberty Avė., Ozone Parko. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Valdyba

NORWOOD, MASS.
LLD 9 kuopa atšaukia savo 

turėjo būti 
Susidarė 
negalima

pietų banketą, kuris 
vykdomas gruodžio 8 d. 
rimtų kliūčių, dėl kurių 
vykdyti.

Rengimo komisijos narys
M. Uždą vi n is

BALTIMORE, M D.
Pagerbkime Prof. Scottą Nearingą, 

Sukako 80 metų įžymiajam ame
rikiečiui — liaudies švietėjui, pub
licistui, profesoriui Scottui Nearin- 
gui. Jam pagerbti ruošiamas pobū
vis, kuris jvyks Lapkričio-Nov. 22 d., 
8 vai. vak., netoli Stafford Charles 
St. ir Madison. įėjimas $1.50, moks
leiviams 75c. Prašome įsigyti bilie
tus iš anksto The New Era Book
shop, 408 Park Ave., Baltimore 1, 
Md. (92-93)

15 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, lapkrA (Nov.) 22, 1963
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Connecticut valstijos vajininkai laikosi pirmoj vie
toj. M. Strižauskienė, Waterbury, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas, ir Ieva Mizarienė, newyorkiete, jiems pa
gelbėjo su nauja prenumerata ir atnaujinimais.

Valys Bunkus gražiai darbuojasi Brooklyn© vajinin- 
kų labui, pridavė atnaujinimų. Su atnaujinimais jam at
ėjo į pagalbą ir R. Mizara.

.Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., prisiuntė nauią 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jai į pagalbą atėjo ir Julia 
Rainardienė, ’š Dorchesterio. su atnaujinimais.

N. J. vajininkams pasidarbavo su atnaujinimais A. 
bukaitis, bayonnietis, ir Geo. Stasiukaitis, cliffsidietis.

Laikraščio “Vilnies” knygvedė Mildred Friberg, či- i 
kagietė. prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Gražiai pasidarbavo Worcesterio darbštus vajinin- j 
kas J. Jaskevičius, prisiusdamas atnaujinimų.

Į laimėtojų skyrių Įžengė M. Uždavinis, Norwood, 
Mass., prisiusdamas nauja prenumeratą ir atnaujinimų. 
Linkime jam tame skyriuje laikytis.

Į vajų ižengė ir Scrantono miestas, vajininkas Kle- 
vinskas prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

Sekanti pakilo punktais su atnaujinimais: George I 
Shimaitis, Brockton. Mass.: V. Černiauskas ir L. Beke- j 
šiene, Rochester. N. Y.; F. Klastauskas. Huntington 1 
Sta, L. L; J. K. Navalinskienė (LLD 20 kp. Moterų), 
Binghamton. N. Y.; LLD 87 kp. (J. Purtikas, J. K. Ma- 
žukna ir J. Miliauskas), Pittsburgh. Pa.: M. Valilionienė, 
Miami, Fla., ir J. Žebrys, Cleveland, Ohio.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
A. Bimba, dalyvavęs bankete Brockton, Mass., par

J. Guligauskas, Dorchester, Mass. ...................  2.00
J. Vosylius, St. Petersburg, Fla............................ 2.00
Po $1: J. Grigas, G. Budrikienė, J. Gėrulskienė, Pe

ter Kmaras, B’rockton, Mass.; M. Kazlauskas, J. Pel- 
džius, A. Vasil, So. Boston, Mass.; J. Šalkauskas, Union, 
N, J.;,William Bernotas, Worcester, Mass.; T. Shantor, 
Aliquippa, Pa.; E. Usavage, J. Vaitas, Rochester, N. Y.; 
V. Gailiūnas, Egg Harbor, N. J.; J. Petraus, Cleveland, 
Ohio; Geo. Urban, Detroit, Mich.; A. Laukaitis, Bay
shore, N. Y.; V. Lisajus, Brooklyn, N. Y.; J. Naudžius, 
Pearl River, N. Y.; K. Derenčius, Cliffside Park, bL J.; 
S. Rogers, Edgewater, N. J.; A. Motuzas, Mexico, Me.; 
J. Waznis, P. Lawrence, Rumford, Me.; J. Vaičekauskas, 
V. Kapičiauskas, Binghamton, N. Y.; A. Smolskis, Ded
ham, Mass.; P. Kurulis, M. Krasauskienė, L. Trakimavi
čius, V. Navickas, S. Zenis, Norwood, Mass.; M. Klebo
nas, M. Plečkaitis, S. Vaičiulionis, Chicago, Ill.; F. Ivan, 
Roslindale, Mass.; A. Lallis, Z. Yaruth, Dorchester, 
Mass.; C. Ziechoose, Brooklyn, N. Y.; K|. Krukonis, Marl
boro, Mass.

— o — • .
Aukų gauta $598. Iš anksčiau įplaukė $1,862.50. Vi

so gauta $2,460.50. Balansas $2,539.50.
— o —

Gražiai pasidarbavo mūsų vajininkai, bet dar negauta 
žinių iš kitų miestų—kodėl vėlinti?

Ačiuojame viršminėtiems, kurie prisidėjo prie sukė
limo fondo. Toli gražu nuo nustatytos kvotos. Būtų ge
rai, kad tą kvotą galėtume baigti pirm vajaus užbaigi
mo... iš tikrųjų būtų gerai.

Sekančiame vajaus pranešime bus pažymėti kitų va- 
jininkų rezultatai.

‘Laisves” Administracija

Aido choro žinios
Šį sezoną Aido choras 

pradėjo su gana gražiu už
simojimu. Teko dainuoti 
New Yorko įžymioj koncer
tų salėj Town Hall, kur ki
tataučiai meno mylėtojai 
gana šiltai įvertino mūsų 
choro pasirodymą. Taip pat 
gražiai užsirekomendavo 
Aido choras ir “Laisvės” 
koncerte. Apart paties cho
ro, čia turėjo progos padai
nuoti mūsų solistai, moterų 
kvartetas ir moterų choras. 
Publikos atsiliepimai buvo 
labai palankūs.

Dabar turėsime dviejų 
sava i č i ų pertrauką, nes 
choro mokytoja Miįdred 
Stensler išvažiuoja truputį 
paatostogauti į Floridą, na, 
o mes. aidiečiai, turėsime 
progą biskelį pailsėti. Ge
riausių, Tau Mildred, sėk
mių! Susitiksime sekančio
se pamokose gruodžio 6-tą 
dieną. 

•
Taip pat išvažiuoja ilgon 

kelionėn ir choro pirminin
kas J. Grybas. Jis važiuoja
jau su pareigomis, su f ii-

vežė, $72:
J. ir A. Skirmontai.....................$25.00

S. Šukienė, duktė Olga ir žentas
Frank Graham (So. Boston) .... 15.00 
J. Barišauskas (Arlington) ..........10.00
Povilas Chekaitis (N. Middleboro) 10.00 
Steve Družas (Norwood) ............  5.00
F. Kiela .......   3.00
V. Vindžiulis ................................. 2.00

Po $1: P. Baron ir Ona Mažuikienė (Dorchester).
— o —

Ieva Mizarienė dalyvavo spaudos bankete Hartford, 
Conn., parvežė $52:

A. Klimas ................................. $41.00
Po $2: J. Kazlauskas, Jonas Gedeminas, Joe Berži

nis, Vincas Karalius ir Waterburio Vincas. — Justinas 
Totorėlis, rockvillietis, $1.

— o —
“Gerbiami Draugai: Čia rasite money-orderi sumo

je $25, tai bus kukli auka ‘Laisvei’ nuo Montrealo Liet. 
Literatūros Dr-jos. Linkime ‘Laisvės’ visam personalui 
geros sveikatos, daug energijos ir kad ‘L’ dar ilgai, ilgai 
gyvuotų! Lai gyvuoja taika pasaulyje! Draugiškai, L. 
Kisielis, LLD Montrealo kp., f in. sekr.”

— o'—
Nuo L Klevinsko, Scrąnton, Pa., gauta 331:

Senas laisvietis .......................... $10.00
B. Tusky ....................................... 5.00
K. G. Žilvitis ................................. 5.00
J. ir M. geri draugai ...................... 5.00
M. Vanagaitienė .......................... 2.00
J. Liepa ........................................  2.00

Po $1: J. Grinevičia ir J. Seniauskas.
— 0 —

J. Jeskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $17:
J. Deksnys ................................. $6.00
V. Trakimavičius ..........................3.00

Po $1: J. Rudnickas (Millbury), J. Bendorius, V.
Žitkus, Anna Margis, P. Skralskis, P. Bacevičius, J. Jo- 
džionė, M. Mačionis.

— 0 —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

ALDLD 45 kp. (per J. Davidonį)
St. Petersburg, Fla.....................................$100.00

L. Bekešienė (koresp. tilpo), Rochester, N. Y. 52.00 
Per J. K. Mažukną (Stasio Ordos palikimas),

Pittsburgh, Pa............................................ 25.00
LDLD 9 kp. (per M. Uždavinį), 

Norwood, Mass................................. 25.00
Ig. Chulada, Methuen, Mass............................. 25.00
T. Brosky, Tridelphia, W. Va.............................11.00
Wm. Žilaitis, Norwood, Mass...............................11.00
R. K., brookly n i e t i s ................................. 10.00
Wm. Goodis, Earlville, N. Y.................................10.00
John Ella, Butte, Montana................................... 6.00
Frank Kvedaras, Miami, Fla. .......................... 6.00
Adam Gudaitis, Toms River, N. J.........................6.00
Frank Obrekes, Shamokin, Pa........................... 6.00
Huntingtonietis .................................................. 0.00
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y....................... 6.00
J. Kalinauskas, Freehold, N. J...............................5.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y....................... 5.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y....................... 5.00
J. Kaulinis, Huntington. N. Y...............................5.00
G. K. Budris, Chicago, Ill...................................... 5.00
S. Damijonaitis, Brooklyn, N. Y........ >................. 5.00
A. Dulsky, St. Petersburg, Fla............................. 5.00
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa................................... 4.00
J. Gabriunas, Dorchester, Mass............................3.00
J. Shopuk, E. Gary, Ind........................................ 3.00
J. Bagdonas, Beria, Ohio .................................. 3.00
S. Puidokas, Rumford, Me......................................3.00
P. Dauderis, Qhicago, Ill..............................  3.00
J. Žilinskas, St. Petersburg, Fla................. 3.00
S. Gendrėnas, E. Rochester, N. Y......................... 2.00
J. Petronis, Montreal, Canada..........................   2.00
J. Pečiulis, Cliffside Park, N. J.............................2.00

Philadelphia, Pa.
Iš parengimo lapkr. 17 d.

Buvo pakviesta gerbiama 
draugė Ieva Mizarienė pa
sakyti įspūdžius iš jos va
žinėjimo po Tarybų Lietu
vą ir iš Tarptautinio mote
rų kongreso už taiką, ku
riame ji dalyvavo.

Ieva Mizarienė pasakojo 
mums apie visą kongreso ir 
kitų įvykių eigą iš ten, kur 
ji buvo ir dalyvavo. Ji kal
ba aiškiai ir gražia, turtin
ga žodžiais kalba, kiekvie
nas žodis aiškus, , jautiesi, 
kad ten matai jų kalbas ir 
tarimus. Ačiū draugei už- 
pasakyta gražią lietuvišką 
kalbą. < Mes, girdėjusiejį, 
esame labai patenkinti. 
Draugų ir draugių užsilai
kymas ląike kalbos buvo la
bai ramus.

Baigus kalbėti, turėjom 
užkandžių. Sakau: užkan
džių, bet ir sočiai prisival- 
gėme. Maistas skaniai bu
vo pagamintas, tai ačiū d. 
Nelei Griciunienei už sko
ningą maisto sutaisymą ir 
rūpestingą ruošą. Buvo ir 
sudovanotų skanėstų: tar
tų, kugelių. Sūrių atvežė d. 
Ramanauskai, kurie gyve
na ant ūkės, Sellersville, Pa. 
Jie visuomet atvyksta su 
dovanomis. Iš Easton, Pa. 
buvo L. Tilvikas ir pora ki
tų draugų. Buvo svečių iš 
Kanados, viešį pas d.d. Ra
manauskus Stasys Kačiulis 
su žmona, Ramanauskienės 
brolis.

Spaudoj buvo minėta, 
kad šį parengimą ruošia 
moterys. Taip, šį ar kitus 
visus parengimus ruošiant 
moterims tenka visuomet 
daug pridėti darbo. Drau
gai vyrai gelbsti ten,\J<^r 
reikia. )

Alčiū draugėms ir drau
gams už atėjimą. Prašome 
ir tuos, kurie dėl kokių 
nors priežasčių nebuvote,

Mums reikia 
daugiau diskusijų

Praėjusi sekmadienį įvy
kęs ALDLD 1-osios kuopos 
mitingas, kuriame R. Miza
ra dėstė tarp kinų komu
nistu ir tarybinių komunis
tų kilusius ginčus ir jų es
me. parodė tai, kad mums 
reikėtų dažniau ruošti dis
kusijas įvairiais svarbiais 
politiniais klausimais.

Kurie mitinge-prakalbose 
buvo, matė, kiek žmonių 
diskusijose ėmė baisa, dis- 
kusavo. Kiekvienas, kalbė
les vienaip ar kitai n, pareiš
kė idomiu minčių. Vadinasi, 
susidomėjimą Š buvo :didelis; 
mūsų žmones' skaitą spau
dą, seką naminius ir tarp
tautinius politinio vystymo
si vingius, gali ir nori dėl 
jų pasakyti savo nuomonę.

Gal būt reikėtų mūsų 
ALDLD kųopų mėnesinius 
mitingus sutvarkvti taip, 
kad juose būtų galima viso
kius svarbius klausimus 
diskusuoti: viename mitin
ge vieną, kitame — kitą, ir 
t. t.

Beje, minėto ALDLD 1- 
osios kuopos mitingo-pra- 
kalbu-diskusijų apr a š y m e 
(“Laisvėje” lapkr. 19 d. lai
doje) įvyko paklaida. Pa
sakyta: tarp kinų ir tarybi
niu komunistu ginčai prasi
dėjo “nuo 1948 metų,” o tu
rėjo būti: nuo 1958 metų.

mais, kuriuos parodys . Fila
delfijoje, Miami ir kituose 
miestuose. Su juo Floridon 
vyksta ir aidietis Ch. Alek
synas. Draugas Grybas ža
da sugrįžti tik po Naujų 
metų..

Laimingos kelionės drau
gužiams, ir gero pasiseki
mo Tau, Jonai, skleisti lie
tuvišką meną, kurį trokšta 
pamatyti ir pažinti kiekvie
nas čia gyvenantis lietuvis, 
nežiūrint kokių pažiūrų jis 
bebūtų... 

•
Artinasi žiemos šventės. 

Naujieji Metai tik už kam
po. Nepajusime, kaip ir vėl 
vienas metelis jau pralėkė, 
palikdamas savotiškus pėd
sakus mūsų gyvenime.

■ ' ' • ♦

šiemet, kaip ir kitais me
tais, Aidas rengia Naujų 
metų sutikimą “Laisvės” 
salėje. Kurie norite drauge 
su aidiečiais pasitikti Nau
jus metus, prašome regist
ruotis pas bile kurį aidietį 
Kaina tik 5 doleriai vienam 
asmeniui. Prašome nesivė- 
luoti!

Po Naujų Metų jau rei
kia rūpintis apie pavasarinį 
parengimą. Yra parinkta 
linksma operetė, kurią rei
kia tuojau, sekančiais me
tais, pradėti mokytis. Bet 
apie tai dar turime užten
kamai laiko parašyti vėliau.

H. F.

Saliamoniškas 
nuosprendis

Niujorko miesto gatvėse 
vyksta labai daug susimu
šimų ir apiplėšimų. Dažnai 
pilietis, eidamas šaligatviu, 
mato kitus žmones mušan
tis, ir jis bijosi įsikišti į tas 
muštynes. Tas pats ir su 
apiplėšimais. Matai, kaip 
plėšikas žmogų plėšia, 
krausto kišenes, bet nedrįs
ti kištis, nes ir pats gali 
gauti.

Daug plėšikų yra organi
zuoti, jie turi pasisamdę ga
bius advokatus, kurie juos 
gina, kai policija suima ir 
atiduoda teismui, ir labai 
dažnai teismas išteisina.

Yra ir kitokių dalykų.
Andai, naktį, vienas žmo

gus ėjo šaligatviu ir pama
tė, kaip kitas vyras muša 
savo žmoną. Tuo vyru bu
vo tūlas daktaras. Na, drą
suolis įsikišo į muštynes,; 
gynė mušančiojo žmoną. 
Daktaras kibo į praeivį — 
abudu susimušė, apdraskė 
vienas kitam rūbus.

Tuomet drąsuolis pa
traukė daktarą teisman, 
reikalaudamas, kad pasta
rasis sumokėtų jam apie 
$250 už rūbų sudraskymą. 
O daktaras patraukė drą
suolį .teisman, kad šis jam 
sumokėtų didoką sumą už 
jo rūbus, kurie buvo su- į 
draskyti besimušant. Dak
taras sakė, kad drąsuolis 
neturėjęs teisės kištis į jo 
ir jo žmonos reikalus.

Ką gi teisėjas pasakė?
Teisėjas nutarė, kad drą

suolis turėjo teisę įsikišti į 
vyro ir žmonos muštynes; 
jis turėjo teisę ginti mote
riškę. £Ja, ir nuteisė dak
tarą sumokėti tam tikrą pi
nigų sumą drąsuoliui. Kai 
kuHe tokį teisėjo nutarimą 
vadina “saliamonišku.”

Nežinau, kaip tai pava
dinti. Man dažnai prisime
na mano dėdės Petro (Lie
tuvoje) pasakymas:

—Kur geria ir valgo, ten 
neik, ba neduos, ale kur mu
šasi—ten eik, tai duos...

Man rodosi, geriausia iš
eitis būtų: pamatai žmogų, 
vagių plėšiamą ar mušamą, 
tuojau bandyk ieškoti poli
cijos ir jai pranešk. Gink 
užpultąjį tik tau pažįstamą.

O gal kiti turi geresnius 
tam receptus.

Ns.

Pasimatysime bankete!
Būkime visi K. Petrikio 

nes pagerbimo bankete šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 6 
vai. vakaro, Laisvės svetai
nėje.

Rengėjos

Iš laiškų
Dear Mr. Mizara:

On behalf of the American 
Committee I wish to thank 
you for your fine particip
ation in our last Sunday’s 
(October 30th) program in 
Town Hall which so en
riched our program.

It was not an easy assign
ment that we gave you—to 
speak on behalf of the Lith
uanian-American and about 
them for only two minutes, 
but you did it and did it 
well.

Our best wishes to you, 
your wife, and all our 
friends at the newspaper 
office.

Sincerely,
Annette Provinzanb

Drauge Bimba,
Artėja pas mus didelė 

šventė — Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 46- 
osios metinės. Ta proga 
sveikinu “Šviesos” žurnalo 
ir “Laisvės” laikraščio re
dakcijų kolektyvus ir linkiu 
ištvermingai nešti pažangių 
žmonių vėliavą, sumaniai 
skleisti progresyvias idėjas, 
narsiai kovoti už taiką ir 
visu žmonių laimę žemėje. 
Visiems geros sveikatos ir 
sėkmės asmeniniame gyve? 
nime.

Vandelinas Junevičius
Kaunas, 1963. X. 25

ateityje bandykite sykiu su 
mumis dalyvauti.

P. Walantiene

Vyksta į Čikagą
Sekamą šeštadienį Povilas 

Venta vyksta į Čikagą at
stovauti Niujorko lietuvius 
konferencijoje kovai su ka
ro kriminalistais, pasislėpu
siais JAV-ose. Konferenci
ja įvyks sekmadienį.

New Yorke. — Mirė bu
vęs New Yorko valstijos 
Aukščiausiojo Teismo na
rys James C. Van Siclen. 
Jis jau buvo 94 metų am
žiaus.

SERGA
Staigiai susirgo Frank 

• Bepirštis. Išvežtas į Coney 
Island ligoninę, Ward 16, ir 
ten buvo padaryta vidurių 
operacija. Jis yra kritiško
je padėtyje. Apie jį pranešė 
jo sesuo. Ji labai susijaudi
nusi dėl brolio padėties.

New Yorkas. — Sulaukęs 
88 metų amžiaus mirė isto
rikas Alvinas Harlowas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
70 metų amžiaus mirė bu
vęs policijos viršininkas 
James R. Kenedis.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

LAWRENCE, MASS.
Atminčiai

Valerkos Gladys Zula
Mirė spalio 27, 1963

Aš, Tavo motina, su visa šeima ir su artimomis 
giminėmis, liūdime Tavęs, mylima dukrele. Pali
kai mus, pasirinkai sau amžinus namus aukšta
me kalenyje, Bellevue kapinėse. Ilsėkis, mylima 
dukrele, amžinai, mes Tavo kapą lankysime vi
sados.

Argi taip?
A. Gilmanas, praėjusiame 

“Laisvės” numery rašyda
mas apie Aido choro Mote
rų kvartetą, dainavusį “L” 
koncerte, sako, kad jis no
rėtų K. Rušinskienę išgirs
ti dainuojant solo. Paskui: 
“Manau, • kad galėtų būti 
gražu, nes juk ir ji (Ru- 
šinskienė) nė kiek ne ma
žiau dainuoja mums, kaip 
kokį penkiasdešimt metų...”

Iš kur tai A. Gilmanas iš
traukė? Aš gerai žinau, kad 
J. ir K. Rušinskai į JAV 
atvyko prieš apie 40 metų; 
ilgai jie gyveno Pennsylva
nia valstijoje. Tai kokiu 
būdu A. Gilmanas surado, 
kad K. Rušinskienė “mums 
dainuoja” ne mažiau kaip 
penkiasdešimt metų?..

Rušinskų pažįstamas

INDIJA SLEPIA 
APSIGINKLAVIMĄ

New Delhi. —- šio. miesto 
srityje atnęrikiečiai lakūnai 
manevravo JAV gamybos 
mūšio lėktuvais. Manevruo
se dalyvavo 118 lėktuvų. 
Kada korespondentai pa
klausė Indijos karo laivyno 
komandieriaus maršalo Ar- 
Įano Singho, kiek Indija to
kių lėktuvų turi, tai jis 
pareiškė, kad tai yra “mili- 
tarinė slaptybė”.

Saigonas. — Partizanai 
metė bombą po JAV kari
ninkų automobiliumi ir du 
iš jų sužeidė.

Rockford, lill. — Besi
rengi an t medžioti Jack 
Morris pašovė savo brolyJ 
Orvillę.

PARDAVIMAI f
įrengta drabužių taisymo ir va

lymo krautuvėlė ir trys mašinos 
parduodama arba renduojama la
bai prieinama kaina. Kreiptis 468 
arba 474 Lorimer St., Williamsbur- 
ge. Telefonas EV. 7-2675.

(93-95)

PRANEŠIMAI
KAS PAMETfi

“Laisvės” koncerte, lapkričio 10 
d., rasta auskaris (ear-ring). Matyt, 
geras. Kas pametė, malonėkite 
kreiptis pas Liliją, “Laisvės” rašti
nėje. (92-93)

Marta Dvareckienė
motina

Pranas Zula, vyras
Almida Zula, duktė
Vincent Foderaro, žentas

Aldona ir Birutė 
seserys

Albertas Dvareckas 
brolis

Paieškojimas
Ieškau sesers, kuri gyveno po 

sekamu adresu: Julia Songaila, 
4107 Sacramento Avenue, Chica
go, Ill. Prašau ją atsiliepti, arba 
kas žino apie ją pranešti man: 
Olimpija Gintaliene, Telšių rajonas, 
Kamnatavos paštas, Lithuania, 
USSR.
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