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KRISLAI
Atgarsiai Lietuvoje 

I . Justo Paleckio laiškas 
j ( Dvi našlės ir našlaičiai

Giliau I mišką— 
daugiau medžių 

Vienuolika milijonų! 
Pasijudinkime

— Rašo A. Bimba —
žinia apie nužudymą mūsų 

prezidento garsiai nuskambė
jo visuose pasaulio kampuo
se. Žaibo greičiu ji pasiekė ir 
mūsų senąją tėvynę.

Kaip Lietuvos žmonės Į tą 
baisų nuotykį žiūri?

Sekamas Justo Paleckio 
laiškas, gautas praėjusį 
madienį, puikiai atsako 
klausimą. Prašau: 
Sveikas, mielas Drauge 
ANTANAI!

Tai matai, kokie dalykai 
darosi Jūsų šalyje. Atenta
tas prieš prezidentą Džoną
Kenedį sukrėtė tikrai ne tik į 
Ameriką, bet ir visą pasauli.! 
Šūvis į Kenedį buvo šūvis į 
demokratiją, i taiką, į tarp
tautinių santykių sušvelnėji- 

^ną, i rasinę lygybę. Ir, be 
1 Abejo, tą šūvį ir atentatą su

organizavo 
sios fašistinės jėgos, 1 
veikia atvirai Techaso šteite 
ir kitur. Deja, toms juoda
šimčių jėgoms s u t r a m d yti 
priemonių nesiranda. Ne 
be pagrindo atentatas Dalase 
gretinamas su ' tokiu žinomu 
provokaciniu nacist“ i1"'1

pir- 
! ŠĮ

Lee Oswaldas rašė 
knygą prieš TSRS 

/
New Orleans. — Kada 

Lee Oswaldas grįžo iš Ta
rybų Sąjungos, tai jis atvy
ko pas stenografistę Bates 

! ir paprašė, kad ji nukopi
juotų mašinėle jo užrašus 
knygai apie padėtį Tarybų 
Sąjungoje.

Ji atliko apie trečdalio 
užrašų darbą. Oswal das 
puolė Tarybų Sąjungos san
tvarką. Jis rašė, kad ten 
yra “labai blogai”. Jis pasa
kojo, kad pats dirbęs Mins
ke nuo 12 iki 14 valandų 
per dieną, gaudamas tik 
apie 80 rublių per mėnesį.

Jis pasakojo, būk Tarybų 
Sąjungoje “šnipai visus 
žmones sekioja”. Kitais žo
džiais, Oswaldas pasakojo 
tą patį, ką sako ir kiti 
TSRS priešai

Miss Bates spausdinda
ma jo užrašus gavo supra
timą, kad Oswaldas Tary
bų Sąjungoje gyveno, kaip 
Jungtinių Valstijų agentas 
—šnipas.

Mexico City. —Tarp rug
sėjo 26 ir spalio 3 dienų, tai 
yra 7 dienas Lee Osvaldas

'LAISVES' VSlJUS j
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

4687 
3708 
3484 
2491 
2278 
19061 
1656

A 1 Kuboje bus tik vien 
liaudies partija

Apie tyrinėjimą 
Kenedžio mirties

Washingtonas, — Prezi
dentas Johnsonas paskyrėpačios juodžiau-

kurios Earl Warreną, Allan Dulle-

nusikal

są, buvusį JAV Centrinės 
Žvalgybos Agentūros virši
ninką John McCloy, buvu
sį prezidento patarėją, se
natorius R. Russelį ir John 
Cooperį, ir kongresmanusprovokaciniu nacistų nusjKai- uooperĮ, ir Kongresmanus 

tim.u/> koks buvo Reichstago Hale Boggsą ir Gerald For- 
padegimas 1933 metais, kada ištyrinėti prezidento Ke- 
patys juodąšimciai ji įvykdė, dži užmušvste

hm noainQHHniA kruvinama neQZ1° UZHlUbySLę.o tuo pasinaudojo kruviniems 
žygiams prieš komunistus ir 
visus pažangiuosius.

Sakoma, kad Dali aso 
miesto policija ir JAV vidų- 1 • • — V 1 1 T'VT'l T *1Visi tarybiniai žmonės jdė- jinė žvalgyba FBI surink- 

miai sekė įvykius Amerikoje, 
mūsų sauda plačiai juos ap
rašinėjo, plačiai skelbė per 
radiją, I 
per televiziją iš Amerikos 
apie Kenedžio gyvenimą ir jo 
tragišką mirti. Vakar žiūrė
jome per televiziją Kenedžio 
laidotuvių transliaciją iš Va
šingtono. Visur buvo pabrė
žiama, kad tarybiniai žmonės 
liūdi ir gedi kartu su JAV 
liaudimi dėl tos tragedijos.

Dž. Kenedis buvo realus po
litikas ir suprato, kad pasaulį 

4įjiuo tragedijos gali išgelbėti 
tiktai taika tarptautinėje plot
mėje ir rasizmo likvidavimas 
Amerikoje. Deja, toji politika 
nepatiko juodajai reakcijai, 
už kurios nugaros stovi galin
gos kapitalizmo jėgos. O 
toms jėgoms rūpi kurstyti ne
santaiką ir karus tarp tautų.

Įvykiai Dalase turi atidary
ti akis amerikiečių tautos dau
gumai, kuri, reikia tikėti, pa
darys tinkamas išvadas.

Būk sveikas, labų dienų vi
siems.

tus davinius jau perdavė 
šiam komitetui.

Washingtonas. - Prezi-
dentas Johnsonas pasiuntė 
laišką Indijos valdžiai, ku
riame sako, kad JAV padi
dins jai militarinę pagalbą.

Karačis. — Pakistanas 
apkaltino šnipavime du In
dijos diplomatus ir parei
kalavo juos išvažiuoti.

Justas
, Vilnius, 1963. XI. 26

’t

Visų dėmesys nukreiptas Į 
našlę Mrs. Kennedy ir jos vai
kučius. Nors, kaip žinia, šiai 
turtingai šeimai nieko , ne
trūksta, bet valdžia dar pa
skyrė $50,000 našlės reika
lams sutvarkyti. Jos du vai
kučiai geriausioje priežiūroje 
augs ir visuomet bus gerbiami 
kaip kankinio prezidento pa
likuonys.

Bet kaip su našle Mrs. Os
wald ir' jos dviem dar ma
žesnėmis mergytėmis, našlai
tėlėmis? Kas jomis rūpinasi? 
Niekas. O kuo tos dvi ma- 
lytės našlaitės kaltos? Kaip 

jas bus visuomet žiūrima? 
Pagal mūsų Įstatymus, Os

valdas, jų tėvelis, irgi buvo 
nekaltas, nes jam daromi kal
tinimai nebuvo teisme įrodyti.

Matote, kokia baisi gyveni
me nelygybė!

(Tąsa 6-tam pusi.)

tik yra darbo žmonių gru
pės.

į

Į partiją priimant pirmos 
sąlygos kandidatui bus—jis 
arba ji turi dirbti, priklau
syti šalies gynybos organi- 
zaciioje, būti pavyzdingas 
ir lavintis—pakėlimui savo 
klasinio ir kultūrinio žinoji
mo.

Dabar Kubos revoliuci
niam judėjimui vadovauja 
iš visų trijų partijų 25 vei
kėjai. Visos revoliucinės 
partijos turi apie 55,000 na
rių.

Havana. — Kuboje dabar 
yra trys liaudies partijos: 
Liaudies socialistų (komu
nistų) partija, Liepos 26-os 
judėjimo, kada buvo pradė
tas veikimas nuvertimui 
Batistos režimo, ir Kovo 
13-tos judėjimo.

Dabar visos šios partijos 
1524 eina prie sudarymo vienos 
1440 ' Suvienytos socialistų revo- 
1422 bucinės partijos.

Connecticut valstija .................................. .
Brooklyn© vajininkai ........... . .......................
So. Boston, Mass................................................
Lawrence, Mass.................................................
N. J. valstijos vajininkai.................................
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla...................
Worcester, Mass................... .............................
Philadelphia, Pa.................................................
Mildred Friberg. Chicago, Hl............................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.......................

— o —
1116 | B. Sutkus, V. Taraškiene 
1044 ! 
1008
836 
780

LLD
Rochester, N. Y.1..
Great Neck, N. Y.

87 kp., Pittsburgh, Pa.

lankėsi Meksikoje. Jam kai- Kanadiečiai ................... .......
Chester, Pa......... į..................

LLD 20 kuopa, Moterų
Binghamton, N. Y. .... 

A. Žemaitis, Baltimore, Md 
J. Blažonis, Lowell. Mass. 

Miami, Fla......... ....................
Los Angeles, Calif...............

J. žebrys, Cleveland, O. ....

navo tik apie $30.

Po buvusią rinkimą 
Japonijoje

Tokio. — Japonijoje įvy
kę parlamentariniai rinki
mai beveik nepakeitė parla
mento sudėties.

Liberalų - demokratų, da
bartinės valdžios, partija 
laimėjo 283 vietas . parla
mente, tai 13 daugiau, kaip 
1960 m. buvo gavusį, ]

Socialistų partija gavo 
144 vietas, vietoje 145, gi. 
Socialistų - demokratų par
tija gavo 23 vietas, vieton 
17. ) \ .

Komunistų partija pir
miau turėjo 3 atstovus, 
dabar turės 5.

o

100,060,000 TONŲ 
PLIENO

Washingtonas. — 1963 
metais Jungtinėse Valsti
jose iki gruodžio mėnesio 
buvo pagaminta 100,000,000 
tonų plieno. Numatoma, 
kad iki metų pabaigos dar 
bus pagaminta apie 8,000,- 
000 tonų.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Tarybinė 

spauda plačiai rašo apie 
prezidento Kenedžio mirtį. 
Ji nurodo, kad tai politinė 
žmogžudystė, kurios užnu
garyje yra dešinieji segre
gacijos elementai.

IspanijosMadridas.
Komunistų partija kviečia 
visus demokratinius žmo
nes į bendrą frontą kovai 
prieš fašistinį režimą.

Magadišu. —Samalio sos
tinė Magadišas nuo 1960 
metų dvigubai paaugo gy
ventojais. Ji dabar turi 
virš 200,000 gyventojų.

Karakas. — šeši ginkluo
ti vyrai privertė’ Venezue- 
los lėktuvo įgulą skrištrj' 
Spaine miestą, Trinidado 
salon.

Maskva. — TSRS lėktuvas 
“11-18” atliko 15,000 mylių 
kelionę ir jau Antarktikoje 
pasiekė Mirnyji bazę.

Briuselis. —Elurojoje jau 
atpigo grūdai.

San Francisco, Calif...........
I M. Žiedelis, Nashua, N. H. 

Scranton, Pa..................................
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
M. Aranuk, Detroit, Mich........
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass...................
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa. 

. . ________ ;
Haverhill, Mass.

492
440
'396
352
322

216
192

750 
696
648 A. P. Dambrauskas
624
576 Vera Smalstis, Livonia, Mich.
504 C. Belunas, Detroit, Mich.......
— O —

, Dėl Connecticut valstijos pasidarbavo, prisiųsdami 
atnaujinimų—W. J. Duda, Woodbury, ir V. Staugaitis, 
W. Suffield.

Senas Juozas, brooklynietis, ir V. Bunkus, pridavė 
atnaujinimų J

Mary Ęyetkas, So. Boston, Mass., prisiuntė naują 
prenumęratą ii: atnaujinimų.

, New Jersey valstija pakilo punktais- su atnaujini
mais; kurinį^prisiuntė K. Pociūnas ir A. Skairius, Eliza
beth, N. J. : ..' 1 ’• : .
' Philadelphijai gražiai pasidarbavo su atnaujinimais 
R. Merkis'ir J. Šapranauskienė. u

L. Bekešienė, Rochester,' N. Y., dalyvavo K. Petrikie- 
nėsbankėtėpir ta proga pridavė atnaujinimų.

F. Klaston (Klastauskas), Huntington, N. Y., padi
dino Great Necko punktus su atnaujinimais.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

72
72
36

Pietiniame Vietname didėja 
liaudies kovos

Suvienytos partijos vie
netai (kuopos) buvo orga
nizuojama fabrikuose, že
mės ūkio dirbančiųjų gru
pėse, raštinėse ir kitur, kur

Prieš keliavimą 
varžymus

Viena. — Čionai įvyko 
Tarptautinės Unijos moks
lininkų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 150 žymių 
asmenų.

Jie plačiai diskusavo as
menų keliavimo varžymus, 
tai yra, neišdavimą paspor- 
tų. Mokslininkai mano, kad 
tokie -varžymai yra 'žalingi. 
, Mokslininkai išHnko M.' 
Agoškova ir D. Blaskovičių 
nuo TSRS, D. H. S. Brow- 
ną nuo JAV ir D. C. Marti
ną nuo Anglijos į komitetą, 
kuris tuo klausimu pateiks 
Jungtinėms Tautoms pasiū
lymą.

Tar. Sąjunga rado 
stiklą kviečiuose

Maskva. — Tarybų Są
jungoje surado Kanadoš 
kviečiuose nuo alaus ir“so- 
dės” bonkų sudaužytų stik-. 
lų. Buvo pašauktas Frank 
Hamilton, Kanados , grūdų 
komisionierius, ir jam stik
lai parodyti.

Hamiltonas sakė, kad 
Kanadoje' bus pradėtas 
stropius tyrinėjimas.

Taipgi tie stiklai buvo 
parodyti ir ponui James 
Canacheriui, Kanados grū
dų inspektoriui.

Montevideo. — Piktada
riai metė bombą į Jugosla
vijos ambasados namą.

Belgradas. — Pagerėjus 
santykiams tarp TSRS ir 
Jugoslavijos jie gerėja ir 
tarp Balkanų valstybių. 
Rumunijos ir Jugoslavijos 
vyriausybės susitarė ne tik 
pašalinti skerspaines Duno
jaus upėje, ties taip vadina
mais geležiniais vartais, bet 
įrengti ir galingą elektros 
gaminimo jėgainę.

Bangkokas. — Tailando 
valdžia ir militaristai sklei
džia paskalus. būk Kambo
dža sudaro Tailandtfi phvo- 
jų-

Saigonas. — Po to, kai 
Pietų Vietnamo militaristai 
nužudė buvusį prezidentą 

I Ngo Dinh Diemą, jo brolį ir 
jų artimus, karininkai pasi
gyrė, kad “tuojau jie sunai
kins partizanų jėgas”.

B'et jie apsiriko. Pietų 
Vietnamo liaudis dar su 
didesne energija rertiia par
tizanus, o partizanai laimi 
vieną po kitos pergalę.

Kodėl taip yra? — stato 
klausimą JAV militaristai 
ir patarėjai. Kai kurie jų 
sako, kad už kokių šešių 
mėnesių militaristų vyriau
sybė susitvarkys ir įveiks 
partizanus. Bet kitų šalių 
užsienio diplomatai tuo ne
tiki. Jie sako, kad militaris
tų valdžioje prasidėjo tos 
pat niovynės, kurios buvo 
Di^mo valdžžioje. Žemesni 
karininkai, kilę iš biednes- 
nių sluoksnnių, sako, kad 
negalės partizanų įveikti, 
jeigu ir ši valdžia nedarys

siais maisto šaltiniais. Jų 
jėgos drąsiau veikia prie 
pat sostinės—Saigono, kar
tais priemiesčiuose.

Paaiškėjo, kad Jungtinės 
Valstijos Pietų Vietname 
jau turėjo virš 17,000 lakū
nų, marininkų ir specialių 
pėstijos vyrų karui prieš 
partizanus. Sakoma, kad 
apie tūkstantį vyrų išveš į 
JAV, bet, matomai, jų vie
ton kitus atveš.

ŠVEDAI TIKRINS 
SVEIKATĄ

Stokholmas. — Švedijoje 
pradėjo plačią kampaniją 
už tikrinimą žmonių svei
katos stovio. Sakoma, kad 
1960 metais, Varmla n d o 
provincijoje, buvo patikrin
ta 100,000 asmenų sveikata 
ir tas davė gerų rezultatų.

Washingtonas. — Dean 
Achesonas, buvęs JAV Val
stybės sekretorius, ragina 
JAV nemažinti savo milita- 
rines jėgas Europoje.

Tel Avivas. — Izraelyje 
gyvena apie 60,000 žydų, 
kurių naciai užgrobė tur
tus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ankara.,— CENTO kari
nės sąjungos šimtai lėktų- 
Xų,daro Ua£™s.. Tarybų žemdirbiamš7^kitiems"dar- 

Pa“ bo žmonėms pagerinimų. Gi 
generolai ir kiti aukštų vie
tų valdininkai, kilę iš dide
lių dvarponių šeimų, griež
tai priešingi bent kokioms 
reformoms liaudies gyveni
mo pagerinimui.

Partizanų jėgos įsigalėjo 
visame Mekongo upės slė
nyje, kuris labai turtingas 
ryžiais, tai yra, svarbiau-

Sąjungos ir Pakistano 
sieniuose. ,

Paryžius. — NATO 
šini n k a i reikalau j a, 
JAV dar prisiųstų 150 
minių “Minuteman” raketų.

vir- 
kad 
ato-

Ranigūnas, Burma.—Tūk
stančiai studentų demon
stravo protestuodami prieš 
politinius varžymus.

Persekioja jaunąją 
organizaciją

New Yorkas — Advokatė 
Mary M. Kaufman, kuri gi
na Advance Youth Organi
zation, kreipėsi į subversi- 
jų tyrinėjimo kom i t e t ą 
(boardą), kad išmestų kal
tinimus prieš šią organiza
ciją. Bo,ardas prašymą at
metė ir tyrinės organizaci
ją. Jaunųjų organizacija 
yra kaltinama, kad ji esan
ti ‘ “Komunistų partijos 
fronto organizaciją”. Justi
cijos departamentas reika
lauja, kad Alike Stein, org. 
prez i d e n t a s, ir Marvin 
užsiregistruotų, kaip “už
sienio organizacijos” virši
ninkai.

Karakas. — Prezidenti
niuose rinkimuose dalyva- 
vavo 3,051,545 balsuotojų. 
Prezidentu išrinktas Dr. 
Raul Leoni, nuo Demokra
tinės veiklos partijos, kuris 
gavo ‘ 985,230 balsų. Krikš
čionių kandidatas R. Calde
ra buvo antras balsų gavi
me, jis gavo 691,128, o Ne
priklausomos partijos kan
didatas gavo 499/900 balsų.

New Delhi. — Po dauge-’ 
lio metų ligos, sulaukęs 71 
metų amžiaus, čionai 
Sikkimo karalius Tąsi 
Namgyal. Sikkimo nauju 
karaliumi tapo sosto įpėdi
nis princas Paldenas Thon- 
dupas.

mirė

Banigkokas.. — Tailando 
imperialistai grasina pulti 
Kambodžą.

Karapis. —Pakistane lan
kosi Kinijos prekybos dele
gacija priešakyje su jos 
Prekybos ministru Nan 
Hanu. Hanas sakė, kad In
dija skubiai ginkluojasi ir 
karu grasina, kaip Kinijai, 
taip ir Pakistanui. Bet jei
gu ji karą pradės, tai labai 

,apsiriks, nes Kinija gelbės 
'Pakistanui.

New Haven, Conn. — Su
laukus 55 metų amžiaus mi
rė Elizabeth Bentley. Ji 
prieš apie 10 metų buvo Ko
munistų partijoje kaip FBI 
agentė ir daugelį komunis- 

i tų išdavė.

Alexandria, La. —Vežant 
užsidegė sunkvežimio kubi
las su 16,000 galionų gazo
lino. Nuo jo užsidegė du 
namai, bet žmonių nesužei
dė.

Clevelandas. — Kovo mė
nesį pasiliuosavo Anos Ka- 
vulišienės dantys ir juos iš
traukė. Dabar jai išaugo 
nauji, tai jau treti jos dan
tys. Šie dantys yra mažesni 
už pirmesnius, bet ji jais 
gali kramtyti. Moteris yra 
58 metu amžiaus, v

Maskva. — TSRS vyriau
sybė gavo nuo JAV vyriau
sybės padėką už užuojautą 
dėl Kenedžio mirties.

i
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buvo 
visos 
turė-Karlas Marksas apie

A. Lincolno nužudymą
ŠIUO METU, KAI PASAULIS sujudęs dėl prezi- 

dento Kenedžio nužudymo, kai reakcionieriai, tuojau po 
nužudymo, bandė sumesti kaltę prie marksistų durų, 
svarbu prisiminti, ką Marksas sakė apie prezidento Ab
raomo Lincolno nužudymą, įvykdytą prieš arti 100 me
tų. Jo žudikas buvo aktorius Booth.

A. Lincolnas buvo mirtinai pašautas 1865 m. balan
džio 14 d. Fordo teatre, Washingtone. Po Lincolno mir
ties JAV prezidento pareigas perėmė buvusis viceprezi
dentas Andrew Johnson.

Tų pačių metų gegužės men. 13 d. Londone susirin
ko Tarptautinio Darbininkų Susivienijimo—Pirmojo In
ternacionalo—Centrinė Taryba posėdžiui. Taryba įparei
gojo Karlą Marksą parašyti naujajam JAV prezidentui 
laišką dėl Lincolno mirties. Laiškas skamba:

Pone,
“Ypatingos įstaigos” piktadaris, dėl kurios

Pietai ėmėsi ginklo, neprileido savo garbinto- ____ __________ _
jams garbingai susmukti atvirame lauke. Tai, ' tarpe buvo ir Ispanijos dar
ką jis pradėjo išdavime, turi pabaigti šlykščioje bininkų atstovai. Ten ir 

buvo padarytas pranešimas 
apie to krašto darbininkų 
buitį. Paimsime kai ku
rias to pranešimo, kurį 
pateikė Isidro R. Mendieta, 
A P N korespondentas, iš
traukas. Skaitome:

Ispanijos darbo žmonių gy
venimo lygis nepaprastai že
mas. Darbininkų klasės spau
džiama, Franko vyriausybė 
šių metų pradžioje buvo pri
versta įvesti atlyginimo mini
mumą, sudarantį 60 pesetų 
per dieną. Bet šis “bendras” 
atlyginimo pakėlimas, šlovina
mas frankistinėje spaudoje, 
buvo eilinė , apgaulėj . Gipus- 
koa provincijos darbininkų

KALNAS— 
NE VIENAS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Finansų ministras W. Gor
don nespėja apeiti vieną kal
ną, kaip tuoj pfieš jį atsistoja 
kitas. Ir taip, vienas po ki
to, visi jo planai dėl atgaivi
nimo ekonominės kontrolės 
žlunga nei neišbandyti.

Pastaruoju laiku jis 
pradėjęs agituoti, kad 
svetimšalių kompanijos 
tų perleisti kanadiečiams nors 
25 procentus šėrų. Bet tuoj 
atsirado kritikų, kurie nuro
do, kad tas tuojaus pareika
lautų bent $3,000,000,000. To
dėl, sako jie, Gordono pla
nas neįvykdomas. Jei ta su
ma ir atsirastų Šerams atpirk
ti, tai pinigų pritrūktų kitur, 
ir vistiek be svetimų būtų ne
įmanoma apsieiti.

Jeigu žuvis gerai užsikabi
no, tai sveika žuvus, 
dėk nespurdėjus, bet jau 
atsikabinsi.

Spur- 
ne-

APIE ISPANIJOS 
DARBININKŲ BUITĮ

Neseniai Maskvoje įvyko 
Tarybinių profsąjungų XIII 
suvažiavimas, kuriame bu
vo ir svečių iš užsienio; jų

!>

Į

negarbėje. Kaip Filipo ILrojo karas dėl Inkvizi
cijos pagimdė Gerardą, taip Jeffersono Daviso 
už vergiją vestas karas pagimdė Boothą.

Ne mūsų uždavinys čia reikšti liūdesio ir 
didžiausio pasibaisėjimo žodžius, kai dviejų pa
saulių širdis raitosi-banguoja liūdnoj emocijoj. 
Netgi sykopantai-pataikautojai, metai po metų 
ir diena po dienos dirbę savo Sisyfo darbą, 
trokšdami moraliai nužudyti Abraomą LincoL 
na ir didžiąją respubliką, kurią jis vadovavo, 
dabar stovi ties šiuo universaliniu žmonių jaus
mų pasireiškimu ištiktiMiuostabos, ir lenkty- 
niuojasi, kad pabertų ant jo atviro kapo retori-

Jie pagaliau surado, kad jis buvo vyras, nei
gi nugalimas nepasisekimo, nei apsvaiginamas 
laimėjimo, nepalaužiamai siekiąs savo didžiojo 
siekimo, niekad jo nekompromituodamas aklu 
greitumu, iš lėto brendindamas savo žingsnius, 
niekad nežengdamas atgal, nepasiduodąs popu
liaraus palankumo vilnims, nenusimenąs dėl po
puliaraus pulso sulėtėjimo; švelnindamas griež
tus žygius savo maloniais sielos spinduliais, iliu-

■ minuodamas pagiežingos tamsos scenas savo 
humoro šypsena, dirbdamas savo kolosali dar
bą nuolankiai ir paprastai, ne kaip dieviškojo 
pašaukimo valdovai kad atlieka mažyčius daly
kėlius su valstybiška bombastika; žodžiu, vie
nas retų žmonių, kuriems pavyksta patapti di
deliais be liovimosi būti gerais. Toks buvo šio di
delio ir gero žmogaus kuklumas, kad pasaulis jį 
surado esant herojumi tik tuomet, kai jis krito 
kankiniu.

>• Kaip matome, K, Marksas aiškiai ir atvirai pareiš
kė, jog A. Lincolno nužudymas buvo ne tik Bootho dar

ybas; Booth buvo tik auka, tik įrankis, o atsakomybė kri
to ant vergijos šalininkų, ant “ypatingos įstaigos.”

Ir šiandien galvojąs ,žmogus jokiu būdu negali tikė
ti, kad prezidentą, nužudė vienas individualas—be są- 

* mokslo, be inspiravimo iš tų, kurie prezidento labai neap
kentė. O vyriausiais jo neapkentė jais buvo rasistai, visa 

' darę, kad nebūtų suteiktos negrams pilietinės teisės, kad 
Lincolno pradėtą darbą Kenedis neužbaigtų.

Nerimta taktika
VARŠUVOJE įvyko Pasaulinės Taikos Tarybos 

konferencija, kurioje dalyvavo apie iš 80 šalių delegatai.
< ' • Ši taryba, reikia pasakyti, vaidina didelį vaidmenį

• pasaulyje, mobilizuodama jėgas už taiką. Bet šiemetinė
je konferencijoje, pranešimai skelbia, kinų delegacija su
kėlė didžiulį triukšmą. Pirmiausia jie triukšmavo dėl to, 
kad buvo pagerbtas prezidentas Kenedis, kritęs kankiniu

• nuo piktadarių rankos. Paskui jie kėlė protestą dėl Mas- 
‘ kvos sutarties sudarymo, pagal kurią draudžiami bran

duolinių bambų bandymai atmosferoje, vandenyje ir kos
minėse erdvėse.

* Sakoma, kinai galvoją iš šios tarybos pasitraukti ir 
organizuoti savo atskirą judėjimą už taiką. Jeigu jie prie 
to eis, tai bus labai, labai bloga!

neseniai 
iš kurių

I

I

I

profsąjungines opozicijos or- ! spausdino Vilniaus “Tiesa,” 
ganas, nelegalus laikr a š t i s į įr čia mes juos ' skaityto- 
“Vienybė ir kova,“ ------- * ' -
paskelbė davinius, 
matyti, kad keturių žmonių Lapkričio 22| d. piktadariš- 
šeimos pragyvenimo minimu-» kai nužudytas Jungtinių Ame- 
mus sudaro 185 pesetus per'tikos Valstijų prezidentas 
dieną. Tokiu būdu kalbama | Džonas Fitcdžeraldas Kene- 
apie dirbančiųjų badavimo J*~ /T l 1J Tjr
įteisinimą, kurie už 60 pese
tų negali nė galvoti apie bū
tiniausių kultūrinių poreikių 
tenkinimą, apie avalynę ii* 
drabužius, apie vaikų moky
mą mokykloje... \

Tuo tarpu įmonių šeiminin
kai, remdamiesi minėtu dek
retu, taiko naują atlyginimo 
minimumą visoms darbininkų 
kategorijoms, jų tarpe ir 
toms, kurių atlyginimas buvo 
didesnis negu 60 pesetų. Jie 
panaikino priedus ir kitus pa
pildomus išmokėjimus, ku
riuos išsikovojo kai kurių pra
monės šakų darbininkai. To
dėl daugelio darbininkų atly
ginimas sumažėjo.

Ispanijos banko statistinis 
biuletinis neseniai pranešė, 
kad popierinių pinigų šakoje 
per metus padaugėjo, 17,770 
milijonų pesetų. Popierinių 
pinigų daugėjimas apyvartoje 
nuolat kelia maisto 
nes prekių kainas. 

Pastaruoju metu 
augaliniai riebalai 
100 procentų. Mėsa, kurios 
kilogramas Madrido skerdyk
lose kainuoja 33 pesetus, var
totojui parduodama po 80 ir 
90 pesetų. Komentuodamas 
susidariusią padėtį, laikraštis 
“ABC” neseniai' p a r e i šk ė : 
“Visa tai gali baigtis nelai
me.” Monarchistų spaudos 
organas nepasakė vjsos tiesos: 
nelaimė jau prasidėjo dėl 
frankistinės vyriausybės vyk
domos politikos.

Ši nelaimė pasireiškia, kon
krečiai, bedarbių skaičiaus 
augimu, nors, oficialiais duo
menimis, pramonėje trūksta 
darbo jėgos. Per pastaruosius 
metus šeši procentai darbinin
kų iš bendro pramonės dar
bininkų skaičiaus neteko dar
bo. Tekstilės pramonėje per 
pirmuosius devynis šių metų 
mėesius buvo atleista iš darbo 
14 tūkstančių žmonių, o iš 
72,575 audimo staklių, turi
mų šalyje, metų viduryje dir
bo tik 49,549.

ir pramo-

bulvės ir 
pabrango

demobilizuo-

New Delhi. — Indija at- Washingtonas. — Penta- 
skyre dalį nuo Assamo teri- gono militaristai reikalauja 

' torijos ir paskelbė, kaip at- $200,000,000 statymui civili- 
skirą Nagalando provinci- hių žmonių apsaugai įren- 
ją. Assamas yra tarp Bur- girnų. Jie tvirtina, būk Ta- 

"mos ir Kinijos, p jo gyven- rybų Sąjungoje civilinių 
tojai nori atsimesti nuo In- Į gynyboje dalyvauja 100 mi-

‘•'CHjos. ’ Ii jonų žmonių.

2 p.-Laisve (Liberty)-— Penkt., gruodžio (Dec.) 6, 1963

Tiesa, frankistinė vyriausy
bė rado “būdą” nedarbui ma
žinti. Jau keleri metai Emi
gracijos nacionalinio/i instituto 
pagalba ji praktikuoja ispanų 
darbo jėgos. “ęksportą,” pir
miausia į VFR. Oficialiais 
duomenimis, vien 1963 metų 
birželio mėnesį į VFR ir kitų 
Vakarų Europos šalių įmones 
buvo ‘eksportuota” 7,817 is
panų darbininkų. Bet ir šis 
skaičius neatspindi tikrosios 
reikalų padėties, nes prie jo 
reikia pridėti tūkstančius tų 
darbininkų, kurie patys palie
ka šalį, ieškodami darbo.

Neseniai įvykęs Asturijos 
ir Leono šachtininkų streikas 
dar kartą įrodė, kad, be eko
nominių reikalavimų, darbi
ninkai kelia politinius reika
lavimus. Komunistų partijos 
ir darbininkų profsąjunginės 
orgaizacijos skatinami, Jspa- 
nijos darbo žmonės nesitenki
na reikalavimū įvesti protin- 

.gą minimumą atlyginant už 
darbą (nuo 160 iki 200 pesetų 
per dieną, atsižvelgiant į pra
monės šaką) ir atlikti kitus 
ekonominius pagerinimus. Jie 
reikalauja grąžinti draugus, 
atleistus ir ištremtus už daly
vavimą streikuose, reikalauja 
teisės streikuoti, taip pat pa
garbos profsąjunginėms ir po
litinėms laisvėms.

žinoma, frankistinė karna- 
rija mėgina pasmaugti kiek
vieną darbininkų judėjimą, 
derindama grasinimus ir te
rorą su smulkiomis nuolaido
mis. Bet klasiniuose mūšiuo
se užgrūdintas Ispanijos pro
letariatas tvirtai pasi r y ž ę s 
žengti pirmyn — į visuotinį 
politinį streiką, kuris priar
tins fašistinės diktatūros žlu
gimą.

LIETUVOS SPAUDA 
APIE PREZ. KENEDĮ

Mes jau rašėme, kad Lie
tuvos spauda , labai palan
kiai atsiliepė apie nužudy
tąjį JAV prezidentą Kene
dį. Tą patį padarė, aišku, 
ir , visa, Tarybų Sąjungos 
spauda. ' Trumpus biografi
nius Eenedžid - d u trrri e h i s 

jams paduodame:
Lapkričio 22| d. piktadariš- 
,i nužudytas jungtiniu Ame-

dis (John Fitzgerald Kenne
dy) buvo įžymus valstybės 
veikėjas, kuris turėjo autori
tetą ir buvo gerbiamas Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
už šalies ribų.

Dž. Kenedis gimė 1917 me-1 į Centrinėje Europoje, 
gegužes 29 d. Brookline T . , . x.. ,J i rtų gegužės 29 d. _______

(Massachusetts valstija). 
1940 metais jis baigė Harvar
do universitetą.

Antrojo pasaulinio 
metu Kenedis 
laivyne. Buvo 
žeistas.

1945 metais 
tas, kurį laiką dirbo žurna
listu, -po to ėmėsi politinės 
veiklos. 1946 metais buvo iš
rinktas atstovų rūmų nariu 
nuo Maša č i u s e t o valstijos. 
Nuo 1953 metų Kenedis—se
natorius nuo tos pačios vals
tijos.

1960 metais Kenedis buvo 
iškeltas demokratų partijos 
kandidatu į prezidento postą 
ir lapkričio mėnesį išrinktas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu, nugalėjęs rinki
muose respublikonų partijos 
kandidatą R. Niksoną.

Kenedis užėmė JAV prezi
dento postą 1961 metų sau
sio 20 d.

Kenedis buvo realiai mastąs 
valstybės veikėjas su plačiu 
politiniu horizontu. Jis su
prato, kad Vakarams ir Ry
tams būtina taikiai suregu
liuoti savitarpio klausimus, 
pabrėždavo ypatingą atsako
mybę už taikos išsaugojusią, 
tenkančią Jungtinėms Valsti
joms ir Tarybų Sąjungai.

Savo kalboje, pasakytoje 
šių metų rugsėjo 20 d. SNO 
Generalines Asamblėjos 
XVIII sesijoje, Kenedis pa
reiškė: “Ši atsakomybė rei
kalauja iš mūsų dviejų šalių 
ųiažiau skirti dėmesio mūsų 
nesutarimams ir daugiau — 
galimybėms juos taikiai sure
guliuoti.”

Kenedis yra daug nusipel
nęs; sudarant/Maskvos sutar
tį, draudžiančią, branduolinius

karo 
tarnavo jūrų 

sunkiai su-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kokios termo-branduolinio 

karo pasekmės būtų
Mėnesiniamežurnale “The 

Minority of One” tilpo įdo
mus mokslininko Linus Kau
lingo straipsnis, kuriame šis 
Nobelio Taikos premijos 
1962 m. laimėtojas aiškina, 
kokios galėtų būti termo
branduolinio karo pasek
mės.

Kokius dabar termo-bran- 
duolinius ginklus turi Jung
tinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga, tai mažiausias ato
minis tik dviejų valandų 
karas sunaikintų 98 milijo
nus amerikiečių, 28 milijo
nus nepagydomai sužalotų, 
70 milijonų būtų radiacijos 
apnuodyti. Tarybų Sąjun
goje taipgi apie tiek žmonių 
nukentėtų.

Bet tai galėtų atsitikti tik 
į dvejetą valandų ir tik tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos susikirtime. O 
kas atsitiktų, jeigu toks ka
ras pasitęstų kiek ilgiau ir 
jei į tokį karą būtų įtrauk
tos ir kitos šalys? Sunku ir 
įsivaizduoti. Mažai kas iš 
mūsų civilizacijos beliktų.

Dr. Paulingas daleidžia, 
kad Jungtinės Valstijos jau 
dabar galinčios 12 atominių 
puolimų ant Tarybų Sąjun
gos padaryti, o Tarybų Są
junga— 8 tokius pat puoli
mus. Pasiremdamas savo 
ir fizikos mokslininko Ralph 
Lappo apskaičiavimu, Pau
lingas mano, jog dabarti
niais branduoliniais ginklais 
į trumpą laiką galima pa
daryti maždaug tiek nuo- 

į stolių, kiek Antrasis pasau
linis karas būtų padaręs, jei
gu jis būtų kasdien ėjęs per 
146 metus.- Ar galima įsi
vaizduoti, kas tada pasauly
je beliktų?

Visų svarbiausias dabar 
klausimas, tai taikos išlai
kymas visame plačiame pa
saulyje. O kad tai būtų už
tikrinta, dr. Paulingas siūlo 
tuoj uždrausti visur ir ant 
visados bet kokį atominių 
ginklų bandymą, tuoj eiti 
prie nusiginklavimo, demili
tarizuoti įtempimo zonas,

Jeigu tai nebus padaryta, 
jeigu tarptautinis karas pa
vaduos tarptautinius įstaty
mus, tada pasaulis susilauks 
didžiausios nelaimės, kokios 
niekad nėra turėjęs.

D r. Paulingas y ra viena
tinis pasaulyje žmogus, ga
vęs dusyk Nobelio premiją. 
1954 metais jis gavo premi
ją už naujus-chemijos moks
le suradimus. Jis yra vienas 
atominių mokslininkų, ku
ris pasiaukojusiai kovoja 
prieš termo-brand uolinio 
karo pavojų.

bandymus atmosferoje, kos
minėje erdvėje ir vandenyje. 
Jis labai energingai siekė, 
kad JAV senatas ratifikuotų 
Maskvos sutartį, kuri buvo lai
koma konkrečiu žingsniu 
tarptautiniam įtempimui ma
žinti.

Kenedžio politika, kuria bu
vo stengiamasi rasti būdus 
tarptautinėms prob lemoms 
taikiai sureguliuoti, buvo po
puliari, ją rėmė pažangieji 
amerikiečių tautos ’sluoksniai 
ir kartu piktai puolė “pasiutu- 
sieji” reakcionieriai.

Teroro aktas prieš Kenedį 
buvo įvykdytas, jam keliau
jant po šalt su politinėmis kal
bomis, susijusiomis su faktiš
kai jau prasidėjusia Jungti
nėse Amerikos Valstijose pre
zidento rinkimų, kurie turi 
įvykti ateinančių metų lapkri
čio mėnesį, kampanija.

Tarybinė liaudis kartu su 
amerikiečių tauta, didžiai liū
di tragiškai mirus preziden
tui Kenedžiui.

Vienas pirmųjų Argentinoj 
apsigyvenusių lietuvių
Argentiniečių laikra štiš 

“Vaga” rašo:
“Spalio 20 d. sukako 55 

metai, kai Jonas Baltušnin- 
kas atvyko ir apsigyveno 
Argentinoje.

“Visada jautrus, nepasi
duodantis senatvei, dar ir 
šiuo metu juda kruta ir daž
nai pralenkia tuos, kurie 20 
metų jaunesni už J. Baltuš- 
ninką.”

J. Baltušninkas mums ra
šo: “1963 m. lapkričio 14 d. 
sukako man 75 metai am
žiaus. Jaučiuosi mažai nu
veikęs, nes aplinkybės vi
suomet trukdė ir trukdo. 
Atvyk?.*1 Argentinon 1908 
spalio 20 dieną. 1906 me
tais buvau pasiekęs Jungti
nes Valstijas, bet dėl akių 
neįsileido. 1907 metais Ang
lija (Liverpolyje) taipgi dėl 
akių neįsileido. O ir dabar 
skaitau ir rašau be akinių.”

Linkime Jonui Baltušnin- 
kui ilgiausių metų ir sėkmės 
visuomeninėje veikloje.

Kaip baltieji kolonistai 
Pjaverge Zulu žmones

Associated Press kores
pondentas Dennis L. Royle, 
lankydamasis Pietų Afriko
je, buvo nuvykęs į Natalo 
provincijoje Z ui u tautos 
žmonėmis apgyventą teri
toriją, - vadinamą Valley of 
a Thousand Hills. Jis ten 
turėjo pasikalbėjimą su Zu
lu čyfu (vadu) Ghilala.

Korespondentas rado čy- 
fą Ghilalą nusiminusį, susi
krimtusį, gyvenantį Zulu 
rezervacijoje po baltųjų ko
lonistų priežiūra. Praeityje 
Ghilala turėjęs bent po vie
ną žmoną ant “kiekvieno 
kalnelio”. Kiek jis vaikų tu
ri, pats nežino. Bet dabar jis 
beturįs 6-tą žmonų ir tos 
priverstos eiti uždarbiau
ti. Jos šokiais ir dainomis 
linksmina europieč i u s ir 
turistus. Taip jis su savo 
žmonomis ir verčiasi užda
rytas rezervacijoje, kaip ir 
Jungtinėse Valstijose indė
nai.

Dennis L. Royle, tačiau, 
nieko- nesako apie tai, kaip 
baltieji kolonistai 
teriojo ir dabar 
narsią Zulu tautą, 
daug ką pasakyti.

Tuo metu, kai europiečiai 
kolonistai' niokavo Afriką, 
nepaliko ramybėje ir Zulu 
tautos. 1837 metais jie buvo 
įsiveržę į Zulu teritoriją, 
bet sutiko didelį pasiprieši
nimą ir negalėjo pilnai jos 
užkariauti. Tik 1879 metais 
kolonistams pasisekė su
mušti Zulu jėgas ir karalių 
Qetewayo suimti. TiktaPta- 
da Zulu tauta buvo pilnai 
pavergta.

1906 ir 1907 metais Zulu 
žmonės buvo sukilę, bet jų 
sukilimai buvo sutriuškinti. 
Zulu žmonės tebekovoja už 
savo tautos nepriklausomy-

pirmiau 
smaugia 

O yra

Santuokas ir išsiskyrimai
Apskaiči u o j a m a, kad 

Jungtinėse Valstijose 65 
procentai merginų susituo
kia (išteka) iki 21 metų 
amžiaus. Prieš dvejus me
tus 77,000 vidurines mokyk
las lankančių mergaičių ir 
162,000 kolegijas lankančių 
mergaičių ištekėjo.

Taipgi apskaičiu oj a m a, 
kad apie 400,000 moterų 
kasmet išsiskiria, šiuo me
tu apie 2 milijonus moterų 
yra išsiskyrusių (divor- 
suotų) Jungtinėse Valstijo
se. Išsiskyrėlių tėvų vaikai

Miami, Fla.
Lapkričio 20 d. atsibuvo^' 

pasekmingas LLD 75 kuo
pos susirinkimas. Atsilan
kė gražus būrelis narių. 
LLD 75 kuopa tupi nema
žą skaičių narių. Rodos, 5 
mirė, bet dar gauname 
naujų. Pilnai užsimokėju
sių yra virš 60. Šiame su
sirinkime prisirašė Mary 
Šmagorienė, buvusi brook- 
lynietė. Ji ilgą laiką buvo 
Brooklyno Moterų klubo 
narė ir sekretorė. Ji taip
gi prisidėdavo daug su dar
bu laike parengimų. Vilia
mės, kad ji pasidarbuos ir 
LLD 75 kuopoj. *

Persikėlė iš Chicagos 
Kanceriai, geri darbuotojai, 
P. Gespar — iš Massachu
setts valstijos, ir nauja na
rė Ona Sidarie.

Kadangi vis daugiau at
važiuoja iš šiaurės geros 
valios apsišvietusių, kultū
ringų žmonių, tai nori sa
vo amžių baigti toje pačio
je linijoje — dirbti geriems 
tikslams.

Po susirinkimo S. Zavis 
davė įdomią paskaitą, gra
žiai apdirbtą, apie eilėraš
čių grožinę literatūrą. Tai 
buvo rinkinys iš senų seno
vės laikų, Europos ir Azi
jos kraštų, iš 5 ar 6 tūks
tančių metų senumo imta 
medžiaga. Kokia graži bu
vo poezija tais laikais! 
Baigta apie dabartiniu lai
ku literatūrą lietuvių poe
tų. Paskaita buvo ilgoka, 
bet įdomi. Zavis įdėjo ne
mažai laiko į paskaitos sū- 
taisymą ir gražiai punktais! 
sutaikydamas skaitė.

Po paskaitos draugės mo
terys turėjo prirengusios

I lengvų užkandžių, kuriuos 
'pagamino Nelė Tamošiūnie
nė ir A. Paukštienė. • Mo
terys maisto aukojo: A. 
Paukštienė — kavos, Chu- 
ladienė — pieno kavai, Ta
mošiūnienė — 2 labai ska
nius pyragus, Valiulionie- 
nė — pusę galiono mango 
blynams. Pelno nuo užkan
džių liko $14.16.

Ateinančiame susirinkime 
paskaitą duos Jonas Thom- 
sonas apie sveikatą. Be 
abejonės, paskaita bus gera 
ir kiekvienam įdomu bus 
pasiklausyti, nes sveikata 
yra brangiausias daiktas.

LLD 75 kp. koresp.

Miami. — Kubos srityje 
dingo JAV “U-2” lėktu
vas. JĄV šiuos lėktuvus 
vartoja žvalgavimui viriX 
kitų šalių.

siekia virš trijų milijonų 
skaičių.

Išsiskyrimai (divorsai) 
per pastaruosius 10 metų 
yra sumažėję, tačiau vis 
tiek Jungtinės Valstijos di- 
vorsu klausimu -stovi aukš
čiausioje pasaulyje vietoje.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Lapkričio 29 d. “Laisvėje’ 

drg. Grigiškio kolumnoje 
“Įvairiais klausimais”, kal
bant apie valdžios persekio
jimą trijų radijo stočių, ku
rias užlaiko Pacifika Foun
dation, apleistas sekamas 
paragrafas:

Kai buvo padarytas pra
šymas išduoti toms stotims 
pastovų leidimą, tai Fede
ral Communications Com
mission užvedė platų tyri
nėjimą. Buvo įsakyta visai 
keturiolikai Pacifica Foun
dation direktorių atsakyti^ 
ar jie dabar nėra ir ar jicT 
niekad nėra buvę Komunis
tų partijos nariais, taip&i 
ar jie niekad nepriklausė 
organizacijoms, kurias fe
deralinė valdžia skaito sub- 
versyvėmis.



7 Sėkminga antiiiacinė 
konferencija Čikagoje

Lapkričio 24 dieną Čika- ’ džio padarė armėnų vysku- 
goje įvyko labai svarbi kon-: pas Moraru. ' Pirmininku 
ferencija stiprinimui jėgų ; buvo rabinas S. Burr Yam- 
ir didinimui veiksmų:

Viena, kad kaltinami ka
ro kriminalistais, nužudy
mu daugybės žmonių, na
ciams priešingų būtų sugrą
žinti į tas šalis, kuriose jie 
papildė tas piktadarystes.

Antra, kovai prieš fašiz
mą šioje šalyje ir aplamai.

Pirmininku išrinktas Sa- 
. muel Pevzner, iš Niujorko. 
a Delegatų buvo iš daugelio 
miestų nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko. Atstovybė buvo 
įspūdinga — p r o f e šoriai, 
studentai, dvasininkai, gy
dytojai, žurnalistai, darbi
ninkai — visų gyvenimo 
sluoksniu atstovai. Armė
nus atstovavo vyskupas Fr. 
G. Moraru ir 9 tos bažny-

pol. Amerikos himną gie
dojo Estellė Bogdenienė, jai 
pianu akompanavo Valerija 
Urbikienė, abi mūsų chorų 
mokytojos ir dainininkės.

Svarbiausi kalbėtojai bu
vo Vermont Universiteto 
profesorius ir rašytojas 
Raul Hilberg ir Ksavera 
Karosienė, kalbėjo ir elek
tros darbininkų unijos 12- 
to distrikto prezidentas 
Ernst De Maio.

Mitingas buvo skaitlingas 
—pilna didžiulė salė prisi
rinko, nors įžanga buvo $1.

Lietuvių dalyvavo daug.
Vakarinė sesija buvo de

legatų pasikalbę j imai — pa- 
siūlymai, patarimai, konfe
rencijos įvertinimas. Pirmi-

Leisti anglų kalba angliškai 
kalbantiems žurnalą!

“Laisvės” lapkričio 26 die
nos laidoj R. Mizara iškė
lė labai svarbų klausimą — 
Icjsti anglų kalba žurnalą.

Man rodos, kad šis klausi
mas yra vienas iš svarbiau
sių, kokį mes, Amerikos pa
žangiajam lietuvių gyveni
me turėjome. Jeigu mes 
įvykdysime šį iškeltą pro- 
>ktą, tai senoji mūsų kar-

. paliks Amerikos lietuvių 
sūnums, dukroms ir vaikai
čiams tokį indėlį, kuris pa
siliks gentkartėms nesu
griaunamu paminklu.

'Kuomet aš lankiau Lietu
vą 1962 metais, tai saky
davau spaudos atstovams, 
jog mažai jūs turite naudos 
iš manęs ir kitų tokių, ku
rie lanko Lietuvą. Mes, at
važiavę, džiaugiamės jūsų 
naujais pasiekimais, bet tuo 
viskas ir baigiasi. Grįžę į

šių patriotų į kapus, o dau
gelį nekaltų išblaškė po vi
są pasaulį. Grįžkime bent 
dvidešimt metų tam atgal, 
net ir tuomet negalėjo šis 
klausimas kilti, nes dar ir 
tuomet didžiumoje mūsų 
vaikai sėdėjo pradinių mo
kyklų suoluose.

Prisiminus Amerikos lie
tuvių praeitį, tai buvo per
gyventa lūžių periodas iki 
pažangių lietuvių visuomenė 
išsikristalizavo. Mes šian
dien nebe tie, net analfabe
tas žino savo politinį rute- 
žių. Mūsų jaunuoliai iš mo
kyklų persikėlė į mokslo in
stitutus ir pramonės vado
vaujančias viršūnes. Ma
nau, jog neperžengsiu eti
kos, pabrėždamas, kad ir 
mano sūnus yra mokslinin
kas ir vadovauja aukštos
rūšies institutui. Drąsiai ( 
galime sakyti, kad mes tu
rime ne desėtkus, o tūks
tančius išlavintų jaunuolių, 
kurie mielai stotų prie šio 
projekto. Ko reikia, tai 
jaunimą sugrupuoti ir pa
daryti pradžią. į

Klausimas, kaip jį pasiek
ti ir sugrupuoti į šį prakil
nų projektą? Man rodos, 
kad mes neturėsime sunku
mų. Daugelio tėvai dar yra 
gyvi ir jie patarnaus šiame 
darbe, o kartu prenume
ruos ir savo sūnums, duk
terims ir vaikaičiams žur
nalą.

Dabar kaip tik geras lai
kas šį klausimą išdiskusuo- 
ti per “Laisvę” ir' “Vilnį,”

čios atstovai iš 3 miestų, ninkavo Stanley Nowak, Ameriką mes negalime per
buvęs Michigan v aisti j osjjuoti darbo liaudžiai jūsų 

pasiekimų, jūsų laimėjimų. 
Ot, jei mes galėtume at
siųsti jums savo sūnus ir 
dukras, tai jie smulkmeniš
kai viską perduotų angliš
kai kalbančiai visuomenei,

Ukrainų viena nacionalinė 
organizacija turėjo atsto
vus.

Civilinių teisių kovotojus 
atstovavo trys Core dele
gatai — negrai studentai.

Delegatų buvo daugiau
100. Buvo išrinkta daugiau,' įvyko lietuvių delegatų po- nes jįe joje maudosi.
bet kelis ligos sulaikė. Ki-; kalbis, o vakare—delegatų Tiesa, daugelis pasisakys 
ti mane, kad konfeiencija sutikimo pokylis, labai ge- ■ priešingai šiam iškeltam 
bus atšaukta del pieziden- rai pavykęs. Nors tai buvo sumanymui* sakys kad 

mes jau esame jį išbandę su 
lietuvių kalbos mokyklėlė
mis, su mūsų angliškais 
skyriais savo spaudoj, o ko
kia iš to nauda? Kur da
bar mūsų jaunimas? Ar 
daug jų užkliuvo ir apsisto
jo mūsų organizacijose?

Tiesa, dalinai mums ne
pavyko. Bet grįžkime at
gal ir peržvelkime, kokias 
sąlygas mes pergyvenome. 
Tais laikais mūsų tėvynė 
yaitojo po cąro, vėliau po 
fašizmo padu, teh nusiautė 
du karai, nusinešdami treč
dalį lietuvių tautos geriau-

senatorius. Diskusijos buvo 
įdomios.

Pirma to, penktadienio 
vakare Mildoje Budrių ves
tuvės irgi virto politine su
eiga. šeštadienį po pietų

Tiesa, daugelis pasisakys

to Kenedžio tragingos mir- i trečia pramoga bėgiu dvie- 
ties. ; jų dienų, prisirinko pilna 1

Atsistojimu pagerbtas salė žmonių.
prezidentas Kenedis. Pri- ‘ Tai buvo kaip ir prieš- 
imtas užuojautos išreiški-Ikonf erencinis sambūris 
mas nužudyto prezidento prieš nacizmą.

^našlei ir vaikučiams. Taip- Lietuvių Nacionalis komi- 
gi ir rezoliucija naujam tetas taipgi padidintas da- 

’prezidentui Johnsonui. renkant žmonių iš kitų
Reakcinė lietuvių spauda miestų.

skelbė, jog kaltinamų žudi- Baigiant noriu priminti, 
kais gynėjai piketuos. Kle- kad konferencija padarė 
rikalų “Drauge” melagin-1 gerą įspūdį delegatams, 
gai atakuota konferencija., Taipgi teko kalbėtis su len-

Lietuviu Nacionalis komi- v

renkant žmonių iš kitų

vo gimines, esančius Ame
rikoje ir kitose valstybėse, 
o pastarieji gal būt susida
rė nuomonę, kad tikrai Lie
tuvoje nėra medžiagų ir 
kad jų parama giminėms 
tikrai reikalinga.
. .Mes, lietuviai, smerkia
me’ tokius spekuliantus ir 
norėtume pasakyti, kad A- 
merikos lietuviai turėtų vie
ną kartą susiprasti ir nu
stotų šelpti mūsų tinginius 
ir spekuliantus.

Šiais metais pas mus bu
vo labai karšta vasara, o po 
karštos vasaros prasidėjo 
lietingas ruduo. Ir vienas 
ir kitas, labai pakenkė der
liui. Poilsiautojų Palango
je šiais metais buvo žymiai 
daugiau negu kitais metais. 
Amerikos lietuvių turistų 
buvo nedaug, tačiau gerbia
moji draugė Mizarienė šiais 
metais apsilankė Palangoje.

Prašau parašyti, kaip Jū
sų sveikata, kaip laikosi 
žmona ir kaip gyvena kiti 
šeimos nariai.

Atsisveikindami linkime 
Jums visiems'geros sveika
tos ir laimės gyvenime.

V. Peleckas 
1963 m. lapkr. 20 d. 
Palanga

Montreal, Canada
Taikos kalbėtojų biuras
Jau plačiai išsivysčiusi 

intelektualų ir šiaip įvai
rių profesijų žmonių orga
nizacija, kuri veda nuolati
nę kampaniją Kvebeko pro
vincijoje už miklini nusi
ginklavimą, šiomis dieno
mis čia laikė sovo metinę 
konvenciją. Konv e n c i j a 
vienbalsiai įsipareigojo at
einančiais metais suverbuo-

Cleveland, Ohio
Vietiniai įvykiai

Lapkr. 23 d. įvyko spau
dos naudai banketas. Nors 
dėlei sveikatos sušlubavimo 
man neteko jame dalyvauti 
be, teko patirti, jog banke
te svečiai buvo skaitlingi. 
Tas šį tą pasako ir apie pa
sekmes. Didelis kredi tas 
priklauso banketo rengė
jams ir susirinkusiai publi
kai už nusitarimą apsieiti 
be muzikos, be šokių ir be 
dainų, momente, kuomet ne 
tik mūsų šalis, bet ir visas 
pasaulis liūdi žuvusio prezi
dento Kenedžio.

Sekančią sueigą — vaka
rienę rengia LLD 190 kuo‘- 
pa gruodžio 14 dieną, Klu
bo salėje. Pradžia 6 vai. va
kare. Šią pramogą kuopa 
rengia pagerbimui dviejų 
kuopos narių, kurie savo 
darbais jau seniai to yra 
užsitarnavę. Tai yra Jonas 
ir Ona Eitučiai. Mažai to
kių sueigų esame turėję,

į kuriose šie draugai nebūtų
Iš publikos jubiliatams savo darbu prisidėję. Tai

buvo perduota daug sveiki- bus jau paskutinė sueiga
nimų ir šiltų linkėjimų. Šia šiais metais.
proga tenka pažymėti, Šiems metams, slenkant 
kad tarp daugelio juo-Į Prie užbaigos,^ visos.mūsų 
dviejų . artimųjų ir gi- i draugijos ruošiasi prie me
ni i n i ų, pagerbtuvėsej tinių susirinkimų,^ o didžiu- 
dalyvavo ir maloniai pa- irioje net ir su vaišėmis.
sveikino Verduno miesto | L. D. Pašalpinės Draugi- 
pareigūnai ir Kanados par- į j°s susirinkimas įvyks 
lamento narys Mr. B. Mac- j gruodžio 18 d. Klubo salėje,

nistracija per sveikatos de
partamentą priėmė progra
mą, kuria mano pravesti vi
sų mokyklinio amžiaus vai-; 
kų skiepijimą prieš polio — 
vaikų paralyžiaus — ligą. 
Kaip pareigūnai aiškina, 
nėra tai ženklai epidemijos, 
bet tik dėl apsaugojimo vai
kų nuo ligos ateityje. Mies
to pradžios mokyklų skai
čius siekia iki 375 ir jose 
mokosi apie 212,000’' vaiku
čių.
Pagerbė 25 m. vedybų proga

Lapkričio 23 d. gražiai 
buvo pagerbti Elzbieta ir 
Juozas Urbanavičiai juo- 
dviejų 25-rių metų vedybi
nės sukakties proga. Arti
mų draugų ir giminių inici
atyva sukviesti, gana dide
lis skaičius'susirinko iš viso 
miesto lietuvių.

Prieš pradedant ceremoni
jas, ceremonijų vedėjui pa
prašius, svečiai vienos’ mi
nutės atsistojimu pagerbė 
tragiškai mirusį Jungtinių 
Valstijų prezidentą John F. 
Kennedy.

Šiems metams slenkant

Baigiant noriu priminti,
o ateinančiais metais per
Literatūros draugijos šuva- ti provincijoje mažiausiai
žiavimą 3,300 narių kovai prieš nuk-

Bet sekmadienio ryte, per 
lietuvišką radijo programą 
piketas atšauktai.

Sakoma, policija “pata
rė” nepiketuoti. Pirmesnių 
piketavimu jie kvailai pasi
rodė. Dabar tokiu liūdesio 
momentu dur navoj imas 
miesto gatvėse būtų sukėlęs 
didelį žmonių pasipiktini
mą.

Tai skaudus smūgis gy-

kų, ųkrainų, žydų ir pora 
angliškų laikraščių atstovų. 
Visi sakė įgiję gerą įspūdį. 
Labai svarbu tas, kad čia 
atstovauta visų gyvenimo 
sluoksnių žmonės, taipgi 
daugelio skirtingų įsitikini
mų, tikybų ir tautybių žmo
nės.

National Committee 
Against Nazi Criminals and 
Nazism jau atliko daug

nėjams naciams tarnavusių svarbaus darbo. O po šios 
savo tautom nusikaltusių 
fašistų.

Lietuvių delegatų buvo 
geras nuošimtis. Mat, kal
tinamų kriminalyste sąraše 
yra didelis nuošimtis lietu- 

4kvių — Hitlerio baudžiamo
jo bataliono vadai ir nariai. 

$ Mūsų pareiga kelti juos 
aikštėn, kad būtų sugrą- 
žipti teismui Lietuvon. To 
reikalauja Lietuvos žmonės.

Massachusetts ir Kalifor
nijos lietuvių organizacijos 
davė geriausią pavyzdį. Iš 
San Francisco ir apylinkės 
atvyko 4 delegatai, iš Mas
sachusetts valstijos—6. Pa
girtina.

Detroito ir Clevelando 
delegacija nepribuvo. Pa
tiems svarbiausiems prisiė
jo eiti į ligoninę kaip tik 
tuo laiku. Gaila! Adv. Ma- 
sytei (Detroite) ir J. Žeb- 
riui (Člevelande) reiškiame 
širdingą užuojautą ir linki
me greitai pasveikti.
i Pirmoj sesijoj išrinkta 

'nacionalinė valdyba iš tri
jų žmonių ir Nacionalinis 

’ komitetas iš 16. Kandida- 
• tus rekomendavo nominaci- 
« jų komiteto pirmininkas V.

Andrulis. Prie čikagiškių, 
^išrinkti į komitetą du iš 
^Detroito, trys iš Niujorko, 

vienas iš Filadelfiijos, vie-* 
'mas iš San Francisco.

Po pietų buvo masinė se
sija, kurioje invokaciją ir 
pagerbimą tragiškai miru
sio prezidento J. F. Kene-

konferencijos veiks daug 
daugiau, platesne apimtimi.

“Vilnies” reporteris

Iš Lietuvos
Dailininkų klubas

VILNIUS. — Neįprastam 
vakarui rinkosi vakar į są
jungos rūmus dailininkai ir 
dailės kritikai. Čią įvyko 
pirmasis naujai įrengto klu
bo vakaras.

Šia proga salės sienas pa
puošė didžiosios septynme
čio statybos—Kėdainių che
mijos kombinato — vaizdai. 
Tai dailininkų, kūrybinės 
išvykos 'dalyvių, dirbusių 
šią vasarą Kėdainiuose ata
skaitinė parodėlė. Kolegos 
teigiamai įvertino E. Jurė
no, B. Įižlytės, L. Skersto- 
naitės, A. Medutytės, V. 
Ciplijausko ir kitų piešinius 
ir atiudus, užfiksavusius 
chemijos giganto pramoni
nius peizažus, darbščius sta
tybininkus.

Nemažiau įdomus buvo ir 
antrasis “dieno tvarkęs” 
punktas. TSRS liaudies dai
lininkas V. Jurkūnas, Dai
lininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Kuzminskis, 
grafikai V. Valius ir J. Gai- 
kus, kuriems Liublijanoje 
vykusios tarptautinės gra
viūros parodos proga teko 
viešėti 
šakojo 
džius.

Jugoslavijoje, papa- 
savo keliones įspū-

“Vakr. nauj.”

7 vai. vakare. Po susir. bus 
vaišės. Šis susirinkimas yra 
vienas iš svarbiausių. Jame, 
esant reikalui, galimi ir 
konstitucijos patais y m a i. 
Visi draugijos nariai kvie
čiami dalyvauti.

J. žebrys

Kassey.
Svečiavimasis

G. Šerpytienė trims sa
vaitėms buvo nuvažiavusi į 
Jungtines velstijas, į Phila
delphia, Pa., aplankyti savo 
sesutę.

Taipgi buvusios montrea- 
lietės Nellie Kielaitės vyras 
Harry Mitkus iš New Jer- 

< sey čia buvo atvažiavęs su 
į reikalais. ir Ja pačia proga 

. ir’

Nėra abejones, kad mes ginklavimąsi. Kpnven- 
Amerikos lietuvių kartai cija taipgi nusitarė atei-J ____ __ r___
paliksime ’ gyvą paminklą, nahciais? metais dalyvauti | apianke žmonos tėvus K. i
kuris tęsis per gentkaytęs I' dviejose didelėse dėmons- 

J. Petruškevičius ' t racijose prieš įsileidimą

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Eastonietis Povilas Švel-1 parašyti, nusiųsiu daugiau, 

nikas gavo laišką nuo savo Tačiau kitą kartą aš vis tik 
giminaičio V. Pelecko, ku- nusiųsiu senoviškų gintari- 
ris labai įdomus, ypatingai nįų gaminių, tada galėsite 
reikale amerikiečių siunti- įvertinti rnado reikšmę, 
nių Lietuvon. Žemiau jį 
pilnai paduodame. 
Mielas Povilai!

Siunčiame Jums ir Jūsų' 
šeimai širdingiausius linkė
jimus iš Palangos. Aš labai 
atsiprašau, kad ne į visus 
Jūsų laiškus daviau atsa
kymą. Prižadu ateity pa
sitaisyti.

Dabar prie reikalo. Šian
dien aš išsiunčiau oro paš
tu Jums mažą siuntinėlį. 
Reikia manyti, kad Jūs jį 
gausite. Siuntinėlyje yra 
keletas gintarinių dalykė
lių, kurių sąrašą pridedu 
prie šio laiško atskirai.

Mielas Povilai, aš iš anks
to atsiprašau, kad tie gin
tariniai dalykėliai nekaip 
atrodo, jie man nepatinka 
ir tu r būt ir jums nepatiks, 
bet turiu įspėti, kad tokie 
pas mus dabar skaitomi 
paskutinės mados, o mados, 
žinai, kartais iki juokų pri
veda. Mūsų meistrai gin
tarą moka apdirbti labai 
gražiai, tačiau šiuo laiku 
kuo mažiau nušlifuotas gin
taras, tuo skaitomas moder- 
niškesniu. Taigi ant kai ku
rių daiktelių Jūs rasite ne
nušlifuotų vietų, tai tas pa
daryta tyčia, sąmoningai. 
Arba moteriški karoliai, 
juk seniau niekas tokių ne
nešiojo ir negamino, o da
bar tokie skaitosi patys mo- 
derniškiausi.

Jeigu pas Jus tokie ginta
riniai gaminiai būtų popu
liarūs, ir Jums jų- reikėtų 
kam nors dovanoti, prašau

Dabar keletą žodžių no
riu Jums parašyti apie kai 

i kuriuos mūsų lietuvius, spe- 
' kuliuo j ančius a m e r ikoniš- 
kais siuntiniais.

Kaip žinote, Smetonos 
laikais Amerikos • lietuviai 
siuntinėdavo dolerius savo 
giminėms, esantiems Lietu
voje. Dabar, kai piniginis 
vienetas pasidarė lygus do
leris rubliui, tai kai kurie 
mūsų lietuviai tiesiog pra
šo iš savo giminių Ameri
koje, kad jiems siųstų įvai
rių medžiagų siuntinius. 
Prašydami jie meluoja, kad 
jiems sunku gyventi, kad 
trūksta prekių ir panašiai. 
Kai kurie Amerikos lietu
viai, turėdami gerą širdį, 
bet nežinodami tikros pa
dėties, siunčia įvairių me
džiagų siuntinius į Lietuvą 
savo giminėms. O ką gi 
daro mūsiškiai, gavę siun
tinius? Ogi spekuliuoja,, 
pardavinėja. Yra tokių 
žmonių vienas kitas ir Pa
langoje. Niekur neina dirb
ti, pasidarė tinginiai. Kam 
dirbti, kad parduos gaba
lą medžiagos ar kitą kokį 
daiktą—ir yra pinigų pra
gyvenimui . Jie pasibaigė, 
ir vėl prašo siuntinių, vėl 
dejuoja, kad sunku pragy
venti. Nežiūrint to, kad 
tos užsienietiškos medžia
gos niekuo negeresnės, ta
čiau tie spekuliantai dar 
vis suranda durnių, kurie 
jas nuperka.

Tokie nesąžiningi žmonės 
išnaudoja geraširdžius sa-

nuklinių ginklu Kvebeko 
provincijon, tai
Velykų demonstracijose, ir 
rudenį suruošti vėl inarša- 
vimą į Kvebeką, kaip kad 
buvo pereitą rudenį

Tarp kitko, konvencija 
taipgi nutarė įsteigti Tai
kos Kalbėtojų Biurą, iš ku
rio gerai supažindinti su 
oadėčia ir paruošti kalbėto
jai, bet kur pakviesti, dar
bo unijų, socialių grupių ir 
kitų organizacijų mitinguo
se sutiks pasakyti prakal
bas už taiką visoje provin
cijoje.
Rems NDP federalėj dirvoj

Pereitą šeštadienį pasi
baigusi Kvebeko Darbo Fe
deracijos (The Quebec Fe
deration of Labor) trijų 
dienų konvencija priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasisa
kė, kad rems Naują Demo
kratų Partiją tik federali- 
nėje dirvoje, tai yra, nacio- 
nalę partiją, bet ne provin
cinėje veikloje. Kvebeko 
Darbo federacija yra galin
giausia afilijavusių unijų 
organizacija provincijoje.

Kas dėl provincialės nese
niai susiorganiz a v u s i o s 
Kvebeko Socialistų parti
jos, konvencijoje kilo karš
tų diskusijų, po kurių gele
žies darbininkų unijos — 
United Steelworkers of 
America — pateikta rezo
liucija, smerkianti kaipo 
per kairią Socialistų parti
ją, kuri būk daugiau linku
si į seperatizmą, vistik liko 
atmesta. Vietoj to, Priimta 
nauja rezoliucija, raginanti 
Unijų Centrą paskirti ko
mitetą išstudijavimui nau
jai suorganizuotos Kvebeko 
Socialistų Partijos progra
mos ir konstitucijos.
Skiepys vaikus nuo polio
Montrealo miesto admi-

metinėse

O. Kielus.
Serga

Susirgęs Jonas Merkevi
čius ir paguldytas Bellecas- 
se ligoninėje.

Viktoras Verbyla einant 
į darbą buvo užgautas au
tomašinos ir sunkiai sužeis
tas. Ligoninėje suteikus 
medikalę pagalbą, dabar 
gydosi namuose.

Petras Zabiela susirgęs 
ir paguldytas LaSalle Gene
ral ligoninėje. J.—

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 22 d. matėm 

įdomius iš Lietuvos filmus. 
Juos rodė d. J. Grybas, jam 
gelbėjo d. C. Briedis, atvy
kę iš Brooklyn, N. Y.

Paveikslai buvo aiškūs ir 
kalba aiški. Tėmijau Tary
bų Lietuvos įvairius darbus 
ir mačiau mūsų mielus tau
tiečius ten dirbant ir viskam 
vado vau j ančius. Visame 
kame matosi didelis pasi
keitimas, pažanga pirmyn. 
Miela matyti, kaip žemės 
ūkio darbus dirba su viso
kių greitų mašinų pagalba. 
Baigus rodyti, dar norisi 
matyti daugiau. Ačiū d. 
Jonui Grybui už atvykimą.

Publikos nebuvo daug. 
Tam galėjo būti dvi prie
žastys: viena tai, kad su
puolė du parengimai į Vieną 
savaitę, antra—didžiausias 
liūdesys dėl mirties didžiai 
gerbiamo mūsų šalies pre
zidento John F. Kennedy, 
visi dori žmonės liūdim ne
tekę jo. Tegul būna jam 
amžina ramybė, o mes, A- 
merikos piliečiai, visuomet 
liūdėsim prisiminę jo mirtį.

Lapkr. 24 d. mudu su 
Frank nuvykome pas drau
gus Ramanauskus ant ūkio 
į Sellersville, Pa. Oras buvo

moka negu 
krizės metu 
darbo palei- 
gyvena po 

vienoje stu- 
apgyventoje

Chester, Pa.
Apie negrų kovą 

~\‘(Mūsų' miesto viršininkai 
turi bėdos mokyklų reika
lais. Seniau šiame mieste 
dauguma buvo balti žmo
nės, bet karo metu fabri
kantai atsigabeno iš pieti
nių valstijų nagrų darbi
ninkų . Dabar pusę gyven
tojų sudaro negrai.

Visi žinome, kad negrai 
dirba sunkiausius darbus, 
jiems mažiau 
baltiesiems, o 
pirmiausiai iš 
džia. Negrai 
kelias šeimas 
boję, todėl jų
vietoje vaikai nesutelpa į 
mokyklas — turi eiti dviem 
pakaitom.

Negrai tėvai susitarė ir 
pastatė pikietininkus prie 
Franklino mokyklos reika
laudami, kad miestas staty
tų daugiau mokyklų. Mies
to viršininkai sako, kad jie 
neturi pinigų mokyklų sta
tymui, o policija pradėjo 
pulti negrus pikietininkus 
ir masiškai areštuoti.

Bet čia ir vėl “bėda,”-ka
lėjimas pastatytas tik dėl 
250 žmonių, o kalinių jau 
yra 350, kur gi dėti areš
tuotus negrus? Sakoma, 
kad miesto majoras ir poli
cijos viršininkas iš rūpesčio 
net “susirgo.” Jie, matyda
mi, kad areštais negrų ne
nugąsdina, kad žmonių rei
kalavimas statyti daugiau 
mokyklų auga, tai turi nu
sileisti ir mažinti savo žiau
rumą. A. Lipčius

vėjuotas ir pašaltis. Nuvy
kę radom d. d. Bekampius, 
sykiu ir d. Gudžionienę.
Mums besikalbant, d. Brone 
Ramanauskienė vadina prie 
stalo pietų—žąsie n o s su 
įvairiais priediniais skanės
tais. Ačiū d. d. Ramanaus
kams už vaišingumą.

P. Walantiene

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 6, 1963
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JUOZAS ŽIUGŽDA • kapitalistai ir kapitalistinių monopolijų ’Centro” ’ frakcija Vokietijos reichstage,
■» ’ ■ v va « ■ •• dalyviai, telkė 3pie save ir stengėsi bent pradėjusi kilti XIX a. pabaigoje, kuo to-Kataliku baznvcios eksnansiia .v^vau* reakcmgiausioms naudotojų klasių jėgoms ir su jų pagalba2 -i_ĮI<222 2wi a karo bei smurto priemonėmis plėšti ka-| •anai El J! 1* Jbuirop^ talikų bažnyčios įtaką ir saVo hegemoni

ją. Su šia politikos liniją yra susiję visi
T. . h- * i Vidurinių amžių “kryžiaus? karai,” Kry-Jie aktyviai talkininkavo caro žiuočių ordino šimtus metų trukusi ag

resija prieš senųjų prūsų, lietuvių, lat
vių, estų, rusų, baltarusių ir net katalikų 
tikėjimą pHėihusių lenkų žemes, taip pat 
Lenkijos bei Lietuvos feodalų veržimąsis 
į rusų žemes XVI-XVII amžiais. Su šia 
politika yra susiję visi karai prieš “ere
tikus,” “Baltramiejaus nakties” skerdy
nės (1572 m.), karai prieš reformatus 
bei Trisdešimties metų karo (1618-1648) 
pradiniai etapai.

Antra, katalikų bažnyčios organizaci
ja, nepajėgdama įsigalėti kitos tikybos 
šalyje dėl visiiotinio pasipriešinimo> eina 
į sandėrius su tos šalies reakcingiausio- 

’ mis jėgomis, jas palaiko ir remiasi jomis 
, prieš pažangiąsias jėgas. Būtent tokios 

politikos laikėsi jėzuitai, popiežius ir vi
sa reakcinė katalikų bažnyčios organi
zacija santykiuose su carizmu,. su caro 
valdžia Rusijoje XVIII a. pabaigoje, 
XIX amžiuje ir XX a* pradžioje, kaip 
apie tai jau aukščiau kalbėta.

Tokius pat santykius nuo XIX a. pa
baigos popiežius sudarė su protestantiš
ka Vokietijos kaizerio Vilhelmo II val
džia. Jau 1903 m. Vilhelmas II atlankė 
popiežių Leoną XIII ir pasikeitė su juo 
abipusiškais įsipareigojimais, išeinančiais 
iš paprasto mandagumo rioų ir turin
čiais numatomus savitarpio paramos po
būdį. Per tą susitarimą Leonas XIII pa
reiškė, kad jis patiki kaizeriui “misiją 
grąžinti Europą į krikščionybės globą, 
atsveriant socialistines ir ateistines idė
jas.” Klerikalinė vadinamoji “katalikų

i

(Tąsa) į
Savo žandariškame aplinkraštyje pre

latas Antanavičius, išplūdęs kovotojus 
prieš caro valdžią, įrodinėjo, kad žmonės 
turį klausyti caro valdžios: “vįsokia dū
šia tebūnie pasidavusi aukštesnėms vy
riausybėms, nes nėra vyriausybės kaip 
tiktai nuo dievo, o kuri'yra, dievo yra 
pastatyta. Todėl kas priešinasi vyriau
sybei, priešinasi dievo įstatymui.”

Gindamas caro valdžią ir padaryda
mas ją “dievo įstatymu,” Antanavičius 
tuo pačiu gynė buržuaziją ir dvarinin
kus, visus turtinguosius, gynė juos nuo 
darbininkų, nuo revoliucionierių. Jo ap
linkraštyje toliau skelbiama: “Šitie ne
va žmonių užtarytojai, o iš tikrųjų vi
suomenės tvarkos ardytojai, kalbina dar
bininkus paliauti dirbus dvaruose arba 
pas ūkininkus, kad darbdaviai būtų pri
versti padidinti jiems užmokestį. Ne
klausykite kurstytojų... Jūs turite tei
singai ir sąžiningai dirbti tą darbą, kurį 
esate apsiėmę. Jums nevalia pavydėti 
turtingiesiems... Klausykite ponų pa
gal kūną su baime ir drebėjimu jūsų šir
dies tikrenybėje, kaip Kristaus.”

Toliau kun. Antanavičius tiesiog įsako 
tikintiesiems, kad jie visus caro prie
šus išdavinėtų žandarams: “Jeigu Kris
taus mokslo priešininkai, apie kuriuos 
čia kalbama, ateitų ir pas jus ir imtų 
įkalbinėti jums tai, kas nesutinka su baž
nyčios mokslu, arba dalytų jums knygu
tes, priešingas tikėjimui ir valstybei, ne
tikėkite jiems, neklausykite jų, neduo
kite jiems išeiti nuo jūsų nenubaustiems. 
Įduokite juos į vyriausybės rankas, nes 
tylėdami ir nieko neveikdami tapsite da
lininkais jų paklaidų ir prasižengimų.” 
Antanavičiaus aplinkraštis tapo visų ca
rinių šnipų katekizmu.

Katalikų dvasininkų darbais slopinant 
1905-1907 m. revoliuciją vėliau viešai gy
rėsi kun. J. Laukaitis, vienas iš prelato 
Antanavičiaus aplinkraščio autorių, taip 
pat pasižymėjęs savo pamokslais, garbi
nančiais carą. Klerikalų išrinktas at
stovu į. IV Valstybės dūmą, Laukaitis iš 
Valstybės dūmos tribūnos 1913 m. bir
želio 5 d. posėdyje už visus Lietuvos ku
nigus autoritetingai gyrėsi: “Juk lietu
vių kunigai yra svetimi visokiems sepa- 
ratiniams siekimams, svetimi yra bet ko
kiai politinei ar tikybinei propagandai, 
jokiais smerkiamais darbais nepasireiš
kia, atvirkščiai, 1905-1906 metais lietu
vių kunigai uoliai padėjo malšinti kra- 
molą tarp Lietuvos gyventojų.”

Šitoks katalikų vyskupų ir kitų dvasi
ninkų veikimas carizmo naudai 1905-1907 
m. revoliucijoje buvo bendra katalikų 
bažnyčios akcija prieš revoliuciją, už re
akciją, šiuo atveju už carinę patvaldystę 
Rusijoje. Tai aiškiai rodo popiežiaus 
santykiai su caro valdžia ir tais metais. 
Popiežius Pijus X, kurį popiežius Pijus 
XI neseniai pripažino šventuoju, 1905 
m. gruodžio mėn. paskelbė encikliką ka
talikų vysskupams Rusijos imperijoje. 
Šioje enciklikoje popiežius šaukė kata
likus būti klusniais caro valdžiai, neda
lyvauti Rusijoje vykstančioje revoliuci
joje, gyrė spalio 17 d. caro manifestą.

Enciklika sukėlė didelį visos pažangio
sios visuomenės, ypač Lenkijoje ir Lietu
voje, pasipiktinimą, bet ją labai palan
kiai sutiko caro valdžia. Carizmas, re
voliucijos, ypač ginkluoto gruodžio mėn. 
sukilimo Maskvoje sukrėstas, rūpestin
gai ieškojo sau sąjungininkų. Tokiu tad 
momentu, 1906 m. sausio 3 d., carinis už
sienio reikalų ministras Lamzdorfas įtei* 
.kė carui raštą, kuriame įrodinėjo, kad 
sėkmingai kovai prieš revoliuciją, esą, 
būtina sudaryti glaudžią sąjungą su Vo
kietijos imperatoriumi Vilhelmu I ir su 
Romos popiežiumi. Popiežiaus atžvilgiu 
Lamzdorfas nurodinėjo, kad kovai prieš 
revoliuciją “draugiška Vatikano, para
ma. .. galėtų būti taip pat labai svarbi”: 
esą, veiktų sulaikomoji popiežiaus įtaka 
Lenkijoje ir tuo būdu katalikų bažnyčia 
galėtų būti dar plačiau įtraukta į revo
liucinio judėjimo slopinimą, ypač Lenki
joje, ir, be to, Vatikanas galėtų padėti 
carizmui sekti rusų revolucinės emigra
cijos veikimą Paryžiuje. Ministro min
tys, įrodinėjančios reikalingumą sudary
ti sąjungą su Vatikanu, labai patiko ca- 
:rui Nikolajui II, ir jis ministro rašte 
užrašė rezoliuciją: “Neatidėliojant rei
kia pradėti derybas. Visiškai pritariu 
čia pareikštoms mintims.”

Reakciniai katalikų dvasininkai ir to
liau praktiškai vykdė tą pagalbą cariz

mui, kurios caro valdžia laukė iš Vati
kano.
valdžiai Lietuvoje prieš darbininkų kla
sės revoliucinį judėjimą, prieš visokios 
pažangesnės minties pasireiškimą* Re
akcijos metais ir naujo darbininkų judė
jimo pakilimo metais tarp Lietuvos re
akcinių kunigų carizmo gynimo fronte 
ypač pasireiškė jau minėtasis prelatas 
Antanavičius, kum A. Dambrauskas, 
kun. K. Olšauskas, kun. J. Laukaitis ir 
kiti.

Prelatas Antanavičius, kaip ir pir
miau, skleisdamas per bažnyčias ir per 
spaudą šmeižtus prieš socialistus ir prieš 
revoliucinį judėjimą, palaikė viduram
žiškas inkvizicijos tradicijas; jis dideliu 
pavojumi caro valdžiai ir popiežiaus ga
lybei laikė mokslą. Antanavičius, kaip 
ir kiti reakciniai kunigai, norėjo, kad 
liaudis liktų tamsi, paskendusi prieta
ruose, ir stengėsi užkirsti kelią į moks
lą net ir tiems negausingiems jaunuo
liams, kurie to meto sąlygomis patekda
vo į mokyklą. Apie besimokantį Lietu
vos jaunimą Šis tamsybininkas klerika
liniame laikraštyje “Šaltinyje” rašė: 
“... Dabartiniais laikais tiė|ę priviso yi- 
sokių supagonėjusiu gudragalvių, baigu
sių 3 ar 4 klases gimnazijoje arba lan
kiusių metus-dvejus universitetą, kad 
šiandien sudaro jie gaujas plėšikų, pa
degėjų, vagių, juo labiau, kad pritraukia 
prie savęs daugybę iš kąinid jaunimo, 
nenorinčio padoriai dirbti, ir tuo suma
žina ūkininkams darbininkų skaitlių.” 
Tai buvo bendra reakcinių katalikų dva
sininkų pažiūra į mokymosi reikalą; 
tokios pat pažiūros laikėsi ir visas caro 
valdžios aparatas.

Kun. A. Dambrauskas-Jakštas jau nuo • 
senų laikų garbino carą ir ragino žmo
nes jo klausyti. Būdamas Panevėžio 
realinės mokyklos kapelionu, dar 1889 m* 
jis, kaip pats vėliau gyrėsi, pakvietė sa
vo klausytojus “artimiausią caro šven
tę ateiti paskirtu laiku katalikų bažny
čion, kur, man pačiam mišias likant ir 
Te Deum giedant, galėsią katalikišką! 
pasimelsti už carą.” 1896 m. klerikalinė
je “Apžvalgoje” jis įrodinėjo, kad dėl at
naujinamų bažnyčių gali išeiti nemaža 
nauda, nes, “katalikai greičiau prisiriš 
prie rusų ciesoriaus ir karščiau jį pamy
lės ir vierniau valdžiai tarnaus. Melski
me,—rašė’jis toliau,—karštai dievo, kad 
ir visi kiti mūsų svarbiausi reikalai būtų 
pranešti jo mylistai ciesoriui ir jo visų 
aukščiausiu nuosprendžiu veikiai ir tei
singai atlikti ciesoriui ant garbės, o 
mums, jo vierniems padarams, ant nau
dos*” Reakcijos metais šis carinis “vier* 
nas padaras” kun. Dambrauskas viso
mis priemonėmis kovojo prieš susipra
tusius darbininkus ir agitavo už carą; 
savo klerikaliniame žurnale “Draugijo
je” tiesiog pasisakė, kad lietųyių tauta, 
kurią jis pavądino caro “įnamiu,” tu
rėtų būti visiškai surišta su Rusijos ca
rizmo, sistema.

Ypač aktyviai prieš susipratusius lie
tuvių darbininkus veikė kun* K. Olšaus
kas. Ir 1905-1907 metų revoliucijos me
tu, ir reakcijos metais K. Olšauskas bu
vo betarpiškas ir uolus 1905 metų revo
liucijos slopintojo Kauno gubernatoriaus 
Veriovkino bendradarbis. K. Olšauskas 
Kaune įsteigė “Šv. Juozapo draugiją,” į 
kurią viliojo nesusipratusius darbinin
kus ir mokė juos teikti pagalbą caro po
licijai prieš revoliucinį masių judėjimą, 
taip pat mokė visais atvejais klausyti 
fabrikantų ir kitų išnaudotojų. Kaip 
1906 m. rašė V. Kapsukas, “Rekošas ne
bepriima į fabriką darbininkų be kųn. 
Olšausko paliudijimo, o Olšauskas duo
da tiktai tuomet jiems paliudijimą, kai 
jie prisiekia prieš kryžių, kad niekuohiet 
daugiau nekelsiu streikų, niekuomet ne
sipriešinsią savo “darbdavėjui” ir nie
kuomet neprisidėsią prie jokios socialis
tų partijos.” K. Olšausko juodašimtiški 
darbai buvo viešai ir plačiai žinomi Viso
je Lietuvoje, apie juos daug kartų rašė 
socialdemokratų laikraščiai ir atsišauki
mai, rašė ir liberalų spdudd, o Kauno 
darbininkai kun* Olšauską tiėšiog Vadino 
“Kauno oberpolicmeisteriu*” .

5. VOKIŠKŲJŲ IMPERIALISTŲ 
TARNYBOJE

Visa katalikų bažnyčios istorija išryš
kina, galima sakyti, dvi jos Vadovų—po
piežių bei vyskupų « politikos linijas* 
Viena, katalikų bažnyčios vadovai, pa
tys būdami Stambiausi feodaliniai išnau
dotojai, o paskutiniame istorijos etape— 

liau, tuo reikšmingesnį vaidmenį vaidino 
Vokietijos vidaus ir užsienio politikoje.

Kylantis darbininkų judėjimas ir re
voliucijos baimė artino vieną prie kito 
Vokietijos kaizerį ir Romos popiežių. O 
pasaulio revoliucinio judėjimo centro 
darbininkų revoliuciniam judėjimui, plin
tant marksizmo-leninizmo idėjoms ir bol
ševikų partijos įtakai, kėlė Vatikanui 
abejonių, ar Rusijos carizmas iš viso bus 
pajėgus'atlikti pasaulinio žandarų vaid
menį ir susidoroti su revoliucija.

Tokiomis revoliucinio judėjimo kilimo 
aplinkybėmis, kapitalizmui peraugant į 
paskutinę savo stadiją—imperialistinių 
Valstybių ir* jų grupių, popiežiaus kurija 
vis labiau ir labiau artėjo su Vokietija, 
kuri dar nuo XIX a. devintojo dešimt
mečio pradžios buvo sudariusi prieš Ru
siją nukreiptą sąjungą su Austrija- 
Vengrija ir Italija. Trijų sąjungos (Vo
kietijos, Austrijos-Vengrijos ir Italijos) 
imperialistų interesai vis labiau domino

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 14 dieną buvo 

vidutinis Clevelando Lietu
vių Moterų klubo susirinki
mas, nes oras buvo nepato
gus.

Ligonių lankymo komisi
ja raportavo, kad O. Mase- 
vičienė gražiai ’ sveiksta. 
Susirgo O. Astrauskienė, ji 
susižeidė koją. Jos lanky
mui išrinkta komisijon M. 
Martin ir Irena Langienė. 
Į klubą įsirašė nauja narė 
Kazakevičienė.

Gruodžio 12 dieną klubo 
susirinkimas bus su įvai
rumais, tai yra su apsikei
timu dovanėlėmis. >

J. Eitutis prašė nares da
lyvauti spaudos paramai 
pažmonyje, kad sukėlus 
daugiau piniginės paramos.

M. Maison skaitė paskai-
Vatikaną ir rišo jo politiką. Tai labai ; Eleonorą Roosevel-
ryškiai viešai pasireiškė, kilus pirmajam 
pasauliniam karui.

Apskritai imant, pirmojo pasaulinio 
karo metais klerikalai, reakciniai katali
kų dvasininkai kariaujančiose šalyse pa
laikė “savąją” buržuaziją, “savąją val
džią’ ’ir ne vienoje šalyje reikalavo karo 
“iki pergalingos pabaigos.” Taip, pavyz
džiui, elgėsi Lietuvos reakciniai katalikų 
dvasininkai, kurie pirmaisiais karo me
tais, išreikšdami bendrą katalikų bažny
čios tikslą ir siekimą—visur remti reak
cingiausias viršūnes ir naudotis jų glo
ba savo tikslams, išvien su reakcine bur
žuazija palaikė carizmą ir rūpinosi kelti 
caro autoritetą liaudies masėse.

(Bus daugiau)

tienę, kurios įvyko pirmo
sios metinės po jos mirties.

Nutarta žiemos metu ne
laikyti susirinkimų, nes bū
na blogas oras, tai vasario 
ir kovo mėnesiais nebus su
sirinkimų. Po pertraukos 
tik balandžio mėnesį įvyks 
klubo narių susirinkimas.

PHILADELPHIA, PA
Philadelpijoj prezidento 

Kenedžio mirtis atžymėta 
gedulu. Per tris dienas or
ganizacijos, valdžios įstai
gos, darbininkai įvairių įsi
tikinimų bei politinio nusi
statymo su gailesčiu prisi
minė netikėtą, mirtį. Phila- 
delphijos' orkestras Acade
my’' of Music svetainėje da
vė liūdesio programą. Pir
madienį, lapkričio 25 d., 
daug dirbtuvių,, krautuvės, 
teatrai ir mokyklos buvo 
uždaarytos. Norman Blum
berg, prezidentas AFL-CIO 
tarybos, varde. 200,000 or
ganizuotų darbininkų pa
siuntė užuojautą Mrs. Ken
nedy netekus vyro, vaikų 
tėvo ir šalies prezidento. 
Majoras Tate sako, viena 
gatvė bus pavadinta John 
Kennedy. Army-Navy foot- 
bolės lošimas nukeltas sa
vaite vėliau.

pasitenkinus išlaidų 
mažinimu*

su

Chesteryje Franklin 
kyklos ir kitose miesto 
tvarkomose vietose išmuš
ta arti du šimtai langų.

Per savaitę lapkričio mė
nesį Delaware Valley 43 
centruose veltui patikrinta 
cukraligė (diabetis). Sako
ma, 25,000 žmonių šia liga 
yra sergančių, bet daugelis 
nežino, kad serga.

mo-

Kitiem metam skiriama' 
$57,000 slėptuvių statymui, 
šešios organizacijos prie
šingos. Sako, tie pinigai tu
ri būt paskirti mokyklų ir 
ligoninių reikalams. Slėptu
vės, kilus atominiam karui, 
nepagelbės.

Folcroft Delmar Village, 
atsikėlus gyventi negrų šei
mai, išstojimai pasikartoja. 
Negrų šeimai daromi ne
smagumai, namui nuosto
liai. Vietos gyventojai rei
kalauja valdininkų geres
nės apsaugos.

Pennsylvanijos Railroad 
kompanija pasiryžus atleis
ti daug darbininkų, sakyda
ma, kad ji turinti nuostolių. 
Bet paskelbtos skaitlines 
rodo šių metų didesnius 
pelnus ir šėrininkai gaus 
dvigubą nuošimtį, negu 
pereitais metais gavo.

CiviĮ Liberties Unija, sa
koma,/trauks Švietipio Ta
rybą (Board of Education) 
į teismą. Taryba išnuoma
vo svetainę klasėms, iška
bindama 34 lenteles, aiški
nant biblijos ir poterių kal
bėjimą, kas priešinga Aukš
čiausio teismo tarimui.

Mokyklų išlaikymui City 
Council sumažino virš trijų 
milijonų dolerių lėšas. Su
mažinus išlaidas, sakoma, 
vasarą nebus vaikams žais-* 
maviečių, ■ muzikos klasių, 
ir mokyklų- ~ taisymas ‘ nu* 
kentės. Mokyklų taryba ne-

Dr. Edward Janosik, kal
bėdamas World Affairs 
Council, spėja, kad Anglijos 
Darbo Partija laimės rinki
mus. Dr. Janosik pralei
do 2 metus Anglijoje. Sako, 
konservą tų partija per 13 
metų nustojo pasitikėjimo, 
nėišspręsdama svarbių rei
kalų.

Radio Corp, of America 
MOorestown praneša, kad 
atleis 100 inžinierių, prade
dant su kalėdomis.

LėVitt & Šons, Statybos 
kontrakto rial, nesut i n k a 
parduoti negrams namų 
Maryland valstijoje. Negrų 
organizacija “Core” sako, 
pikietuos tol, kol nebus ne
grams narnai parduodami. 
Lewitt sako, teismo keliu 
reikalaus draudimo. Jis pri
statė namų Pennsylvanijos, 
New Jersey ir New Yorko 
valstijose, bet negrai juose 
negyvena.

—————•
Philadęlphijos Lyric ope

ra sezoną šu opera “Travia
ta” pradėjo Academy of 
Music svetainėje.

s . ■ ' n

Prieš šimtą metų 1863 m. 
Abrakam Lincolno pasaky
ta kalba Gettysburge buvo 
atžymėta su iškilme. Kalbą

pasakė buvęs prezidentas 
Eisenhoweris.

Lapkričio 10 dieną EI. 
Gabriūnienė surengė išleis
tuves Jonui Webrai, kuris 
vyksta į Gulf Port, Fla. Iš
leistuvės buvo smagios. Jo
nui įteikta ir dovanėlių. 
Linkime jam žiemą smagiai 
praleisti Floridoje, o pava
sari sveikam sugrįžti atgal.

A. S.

Pirmieji armėnai apsigy
veno Philadelphijoje 1880 
metais.

Atlantic City gaisre žuvo 
arti 20 gyvybių. Grand Ju
ry tyrinės priežastį. Spėja
ma, nebuvo prisilaikyta ug
nies apsaugos ' įstatymų. 
Daug tokių tyrinėjimų bu
vo praeityje, bet kaltininkų 
nesurasta.

Pilietis

Waterbury, Conn.
Pataisa

“Laisvėje” iš lapkričio 29 
dienos, kur buvo užkvieti- 
mas į LLD 28-os kuopos 
susirinkimą, ne pasakyta 
valanda. Susirinkimas pra
sidės 2 vai. popiet, Lietuvių 
klube, 103 Green St. Pra
šome visus dalyvauti.

at-
Easton, Pa.

Draugas M. Shulskis 
žymi savo 7 metų gyvenimo 
sukaktį. Gruodžio 6 d. jam 
sueina lygiai 70 metų. Irta 
prdga jis aukoja $70—pusę 
“Laisvei” ir pusę “Vilniai”.

M. Shulskis atvažiavo į 
Ameriką iŠ Lietuvos Ažitie- 
nų kaimo į Pennsylvanijos 
anglies kasyklas. Bet jose 
dirbti neteko, nes gavo pro
gą mokytis mechaniko ama
to. Bet neilgam. Prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam ka
rui, buvo paimtas į kariuo
menę. Jis taipgi turėjo bro
lį, kuris buvo paimtas į ar
miją ir žuvo kare.

Po karo M. Shulskis at- 
vymo į Eastoną ir dirbo vi
sokiuose darbuose. Sulau
kęs senyvo amžiaus pirkosi 
savus namelius toliau nuo 
Eastono su dideliu daržu ir 
augina daržoves ir įvairius 
paukščius bei žvėrelius.

Drg* M. Shulskis yra ne
vedęs, gabus ir viskuo pats 
apsirūpina. Linkiu jam ge
ros sveikatos dar ilgai ir 
linksmai gyventi.

L. Tilwick

Miami, Fla. .
Pastaruoju laiku aplankė

me draugę Mrs. Hettie 
Martin. Ji atrodė pusėtinai 
gerai ir gražiai. Ta proga 
gana plačiai pasikalbėjome 
dienos klausimais, nes tą 
pačią dieną jau buvo gavusi 
“Laisvės” Nr. 94, lapkričio 
26, ir perskaičiusi visą pir
mąjį puslapį, kaip žuvo 
mūsų šalies prezidentas J. 
F. Kenedis Dallase, Texas 
valstijoje.

Mrs. Martin išsireiškė, 
kad prezidentas nepakan
kamai buvo apsaugotas, o 
dažnai būna visokių politi
nių, raketieriškų ir geng- 
teriškai tragiškų žmogžu
dysčių ne tik miestuose, bet 
ir ūkiuose. Sakau, gal už
teks tais klausimais kalbė
tis, nes vėliau ar anksčiau 
paaiškės daug naujo ir to
kių atsitikimų, kurių mes 
dar nežinome. Tai nebus i 
joks stebuklas. Ta pačia 
proga Mrs. Martin pasimo^ 
kėjo už “Laisvės” prenu
meratą ir dolerinę paauko
jo “Laisvės” fondui. Pini
gai priduoti “Laisvės” vaji- 
ninkei draugei M. Valilio- 
nienei.

Pastaruoju laiku pas mus 
pastoviai apsigyveno buvu
sieji Eastono, o vėliau Pa
te rsono gyventojai Charles 
Dibulskis ir Kazimiera Dul- 
kienė, kurie nusipirko na
mus Bungallow Hollywoo- 
de, Fla. Ta proga jie įsto
jo į mūsų Lietuvių Socialį 
Klubą, pasimokėdami duok
les už šiuos metus, ir da
lyvauja kožną sekmadienį 
mūsų parengimuose. Lietu
vių Socialio Klubo adresas: 
2610 N. W. 119th St., Mia
mi, Fla.

I

g

Mūsų visų artimas drau
gas Jonas Smalenskas bu
vo susirgęs ir kelioms die
noms pasidavė į ligoninę. 
Dabar jis yra namie ir jau
čiasi gerai. Linkime jam 
daug sveikatos ir ilgo arm 
žiaus. .

V. J. Stankus

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 6, 1963
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/LAISVĖS' VAJUS
(Tasa iš 1-moio puslapio)

Atnaujinimų prisiuntė: K. Kilikevičius, torontietis; 
A. Lipčius, Eddystone, Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; 
ir Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.. Ji stojb savo mirusio 
vyro vieton. Vincas Žilinskas buvo veiklus, geras vajinin- 
kas. Šį mėnesį sukanka vieneri metai kai Vincas mirė. 
Yra gražu, kad Ona Žilinskienė nenuleido rankų, bet sto
jo savo vyro vieton, dirbti jo mylimą darbą. Bravo jai!

' — o —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Philadelphia, Pa. Julia Šapranauskienė prisiuntė 

$18. Aukojo:
. W. Shapran ............................... $11.00

C. Roman   .................................3.00
Po $1: M. Rainys, Mrs. N. Bulavas, A. Paulukaitis, 

j r A. Laurin.
V ~~ 0 ~ .Los Angeles, Calif. S. F. Smith prisiuntė $37. Auko
jo:

J. Zekas, Yucaipa.................. .. $11.00
P. Waitkus ir šeima (nuo LDS kp. už
vainiką, skirtą mirusiai Rose Waitkus,
kuris nebuvo pirktas) ...................10.00
A. Schultz, Yucaipa ........................ 6.00
F. Dručas .........................................3.00

Po $1: J. Russ, Laguna Beach; John Marks ir G. Šid
lauskas, Yucaipa.

21.00 
10.00 
10.00
6.00

. 5.00 
5.00 
5.00 
5.00

. 5.00 

. 3.00 

. 2.00

— O —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

J. ir K. Rušinskai, Jackson Hts., N. Y............$50.00
ALDLD 22 kp. (per A. Salin), Cleveland, Ohio 25.00 
Nuo Ig. ir Rose Chuladų banketo

Lawrence, Mass................
K. Motiejūnienė, Fairlawn, N. J.
A. Grigaitis, Jennings, La............
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J. .. 
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada
W. J. Duda, Woodbury, Conn. ..
J. Smith, Bethlehem, Conn..........
P. Dudavičius, Minersville, Pa. .. 
P. Augučiai, N. Haledon, N. J. ..
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa.
A. Paukštys, Phila, Pa............

B Po $1: B. Barkauskas, A. Lukšas, Elizabeth, N. J.; 
Alice Tamm, Brooklyn, N. Y.; A. Gash, Huntington, N. 
V.; G. Savage, V. Biullienė, P. Čereška, Rochester, N. Y.; 
J. Birbilas, St.Clair, Pa.; J. Prekauskas, Woodbury, 
Conn.; K. Vikonis, A. Didžarkis, Phila, Pa.; J. Laukaitis, 
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y.; Ch. Urban, Brockton, 
Mass.; V. Kazlauskas, Wilkes-Barre, ir Eva Čereška 
Warrior Run, Pa.; Albert Grigas, Eddystone, Pa.
VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI

AUKOS, GAUTOS LAIKE VAJAUS 
Iš SEKAMŲ MIESTŲ:

Philadelphia, Pa. .. 
Brooklyn, N. Y. ... 
Waterbury, Conn. . 
Miami, Fla..............
St. Petersburg, Fla. 
Lawrence, Mass. .. 
Pittsburgh, Pa. ... 
Worcester, Mass. . 
San Francisco-San Leandro, Cal. 121.00 
Brockton, Mass.....................
Oakland, Calif.......................
Rochester, N. Y...................
Gr. Neck-Huntiųgton, N. Y 
Kanadiečiai .................. :..
Hartford, Conn....................
Bayonne, N. J.......................
Chester, Pą. ........................
Elizabeth, N. J.....................
Chicago, Ill............................
Norwood, Mass............... .
So. Boston, Mass..................
New Jersey Valstija.........
Plymouth-Wilkes Barre, Pa. 
Paterson, N. J.................
Cleveland, Ohio.............
Scranton, Pa...................
Newark, N. J..................
Connecticut valstija ... 
Bridgeport, Conn............
Lowell, Mass. ...............
Methuen, Mass................
Stamford, Cbnn..............
Baltimore, Md.................
Binghamton, N. Y..........
Nashua, N. H..................
Detroit, Mich...................

7 Michigan valstija .......
New Britain, Conn.........
Rumford-Mexico, Me. . 
Naugatuck-Union, Conn. 
Cambridge, Mass............
Cliffside, N. J................
Harrison-Kearny, N. J. . 
Haverhill, Mass..............
New Haven, Conn..........
Hudson, Mass. .. .•.......

— o —
Aukų gauta $224. Anksčiau įplaukė $2,766.50. 

,000.50. Balansas $1,999.50.
— o —

Ačiū viršminėtiems už dovanas laikraščiui ir 
ninkams už pasidarbavimą.

$314.00
237.50 
1193.00 
179.00
160.00
151.00
147.00
125.00

107.00
100.00

98.00
94.00

80.00 
75.00 
66.00 
53.00 
52.00 
47.00 
40.00 
39.00 
36.00 
35.00 
33.00 
31.00 
31.00 
31.00

26.00 
26.00 
25.00 
20.00 
19.00 
15.00 
13.00 
12.00 
11.00 
10.00 
10.00

9.00 
8.00 

. 8.00
7.00 

. 7.00
2.00

MIAMI, FLA.
Lapkričio 24 d. Socialia

me Klube buvome besiren
gią prie iškilmingų pietų. 
Mūsų choro mokytoja Vio
la Hagerty švenčia 7 savo 
gimtadienį. Mildred Stens- 
ler, atostogaudama Flori
doj, būtinai norėjo išgirsti 
mūsų naują chorą dainuo
jant. Bet va, lapkričio 22 
dienos įvykiai’ sumaišė vi
sus mūsų planus. Dallaso 
tragedija atėmė ūpą vi
siems svečiams linksmintis. 
Pusė po 12-os dieną klubo 
pirmininkas pranešė, kad 
šiandien muzikos, šokių bei 
dainų nebus. Atsiprašyda
mas svečius, apgailestavo, 
kad praėjusį sekmadienį, 
sako, “mes kvietėme jus vi
sus šiandien į linksmą puo
tą, bet, kaip matote, šios 
dienos puota nėra linksma 
puota, bet verksminga ir gi
laus gedulo puota. Būdami 
neatskiriama dalimi plačio
sios Amerikos visuomenės, 
mes sykiu su ja gailimės ir 
apverkiame tragiškai žuvu
sį nuo niekšingos žmogžu
diškos rankos paleisto šū
vio mūsų buvusį preziden
tą ir teisėtą šalies vadą J. 
F. Kennedy. Mes su visu 
pasauliu šlykštimės papil
dyta žmogžudyste ir sykiu 
apgailestaujame žmogų, ku
ris turėjo už savo gyvenimo 
tikslą—dirbti už visų žmo
nių gerbūvį ir už taikos pa
saulyje palaikymą. Kaip 
prieš aštuoniolika metų vi
sas sąmoningas pasaulis 
verkė mirusio prezidento 
Roosevelto, taip šiandien 
verkia mirusio prezidento 
J. F. Kenedžio, nes abu mi
rė neužbaigę užsibrėžtų di
dingų darbų. Šioje gilaus 
gedulo valandoje prašau vi-

tinėlės M. Stankienės ir vi
sos eilės giminių ir draugų, 
kųrię apdoyanojo ją gausio
mis dovanomįš, Stalą puošė 
gyvos .gėlės, kųripių^, pasi
rūpino toji mųsiį geraširdė 
Birštonienė. Turėjome vi
są eilę tolimesnių svečių, 
kaip tai: Mr., & ,'M^'s. Hag
erty iš Indianos, iŠ St. Pe- 
tersburgo atūžė net astuo
ni: C. Šaliūnas, J. šaliūnas, 
B. J. Valley (Valaitis) ir 
J. Blaškis — visi su savo 
linksmomis, jaunatviškai 
n u s i t eikusiomis gražuolė
mis žmonelėmis. Brocktoną 
(Mass.) atstovavo Amelija 
Smetonis. Matthew Simon 
parvežė iš New Yorko nuo 
Albinos Mikalaus klubui $5 
dovanų. Gi K. Simon, neno
rėdamas užsileisti, irgi ap
dovanojo klubą.

Mūsų darbščiosios auksa- 
širdes gaspadinės pagamino 
tą dieną extra skanius pie
tus. /

Arėjas
Nuo Redakcijos. Apie šį 

parengimą gavome ir kitą 
korespondencij ą. Parašė 
“Klubietis.” Jis taipgi pri
siuntė eilėraštį. Labai ačiū. 
Eilėraštį dedame, o už ne- 
panaudojimą koresponden
cijos atsiprašome.

EILĖRAŠTIS
you happy 

you dastardly
the terrible thing

that you’ve

of your lender and 
that damnable

foreign made gun?

Are

For

Taking the life

With

Your

fiend

done,

chief,

Country is based 
on j freedom for

That's why serpents like
trawl around free;

A cancerous growth 
on our beautiful

Repulsive, disgusting' to see.

alii,

land,

LIŪDNA METINĖ SUKAKTIS

Vincas Žilinskas
Mirė 1962 m. gruodžio 8 d.

Su liūdesiu prisimenu savo mylimo vyro mįr- 
tį. Jau suėjo metai, bet man rodos, kad jis vis 
dar su manimi namuose, tik be balso, be priete- 
liškų žodelių.

Brangusis Vincai, Tu esi ir būsi mano širdy
je ir sieloje, kol gyva būsiu Tavo kapą lanky
siu*

Ilsėkis, brangusis, niekad nepamiršiu Tavęs.
Anna Žilinskienė, žmona

Plymouth, Pa.
Kartu su manimi gailiai liūdi Vinco jo sesuo 

Anna ir Stanley Titaniai ir šeima, sesuo Mariu
tė ir John Pakniai ir šeima, brolis John Žilins
kas ir šeima. Mes visi liūdime netekę Vinco— 
mylimo vyro ir brolio.

WATERBURY, CONN.

Viso

vaji

“Laisves” Administracija

• Į sus svečius, atiduokime pa- 
f i garbą pagarbos užsipelniju- 

■ šiam Taidojamam buvusiam 
prezidentui J. F. Kenedžiui 
atsistojimu.”

Svečiam atsistojus, prie 
palenktų Amerikos ir vals
tijos vėliavų, per garsiakal
bius suskambėjo didingi or
kestro garsai Amerikos 
Himno. Po to Viola Hager
ty skaitė eilėraštį anglų 
kalba, specialiai jos vyro 
parašytą atminčiai J. F. 
Kenedžio ir pasmerkimui 
padarytos nedorybės. Per 
tą visą apeigą daugeliui 
dalyvių, prieš jų norą, rie
dėjo per skruostus gailes
čio ašaros. Žmonės verkė 
ne todėl, kad mirė žmogus, 
nes mes visi esame mirtin
gi',' bet todėl, kad žmogus 
žuvo taip bereikalingai, 
taip beprasmiškai — kenks
mingai viskam, kas yra pa
doru ir prakilnu. Violai 
skaitant gedulingą eilėraš
tį, jos vyras prie rojalio 
pritarė jai su tykia muzika. 
Paskutiniams akordams nu
skambėjus, vėl pasigirdo 
lietuviškos dainos “Našlai
tės kapas” aidai. Su tuo 
užsibaigė mūsų susikaupi
mo ir skausmo valandėlės.

Kadangi choro nariai rū
pinosi Violos gimtadienio 
apeigomis, tai pirmininkas 
perdavė mikrofoną J. 
Thompsonui, choro organi
zatoriui, kuris išreiškė vi
so choro vardu linkėjimus 
Violai ilgų metų ir daug 
linksmų gimtadienių. So
phie Thomposnienė nušvie
tė choro tikslus, choristų 
pastangas ir mokytojos šir
dingą kooperavimą.

V. Bovinas, pagerbdamas 
choristus ir jų mokytoją, 
priedu padėkojo Mildred 
Stensler už atsila n k y m ą 
pas mus ir už jos nenuils
tamą darbą lietuvių dainos 
ir meno srityje. Jubiliatė 
Viola sėdėjo prie garbės 
stalo tarp savo vyro ir mo-

But don’t be too gleeful 
you monster, 

For the act ynuMhnivo
committed, you See, 

Will finally expose all you Jreptiles, 
As He would have liked it to be.

So, let’s awaken, (America,
Let's finnish the task He begun, 
For the world of. tomorrow 
Will hold less of sorrow, 
If the things of to-day
Are well done.

Richard W. Hagerty

Hyannis Port, Mass. — 
Su kitais Kenedžiais Padė
kų dieną praleido buvusio 
prezidento našle, jos vaikai 
ir sesuo.

Saigonas. —Sakoma, kad 
500 JAV karininkų ir karių 
išvyko namo.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Business Opportunities

SERVICE STATION. Roosevelt 
Blvd. & Wyoming Ave. Hi Test 
Station. Take Over leasing of sta
tion. Good business for semi-retired 
man. WI. 6-8085 in Levittown, Pa.

(97-98)

Help Wanted—Female

HOUSEWORK — Upstairs work 
and laundry. Sleep in. 5% day ' 
week. Must be fond of children. 
Recent refs. Other help kept.

766-8804
(95-97) ,

HOUSEKEEPER, between 25-45. 
Plain cooking, fond of children, no 
laundry. Live in, good salary. Own 
room and bath, pleasant surround
ings. Must have refs.

LA. 5-7687.
(95-99)

HOUSEKEEPER. Lt laundry and 
assist cooking. Sleep in. Must be 
good with small children. Own 
room, b., TV. Air-condition CC 
home, salary open. Exp. and recent 
refs. Call PE. 5-7015.

(97-98)

HELP WANTED MALE

AUTOMOBILE Mechanic, first 
class. Good pay, steady work. 1700 
Lancaster Ave., Lumley’s Sales and 
Service. Niagara 4-5775.

(97-98)

Lapkričio mėnesį mirė 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo net 6 nariai. ’ Tai bu
vo rekordinis mėnesis, kad 
tiek daug narių būtų mirę.

Daugiau kaip per 20 metų 
esu šio Klubo finansų sek
retorius, tai pirmas atsiti-i 
kimas, kad tiek daug narių 
būtų numirę per vieną mė
nesį. ' : '

John Sakalauskas mirė 
lapkričio"4d., buvo 55 metų 
amžiaus ir buvb gimęs ir 
augęs Amerikoje.

Karolis Rederis mirė lap
kričio 9 d. Buvo apie 75 
metus amžiaus, atvykęs iš 
Lietuvos prieš pirmąjį pa
saulinį karą, ir buvo senas 
Waterburio gyventojas.

Pijušas Ješinskas mirė 
lapkričio 13 d., turėjo apie 
70 metų, buvo kilęs iš Lie
tuvos ir gyveno
ry per daugelį meUj.

Albert Francis niirė lap
kričio 18 d., turėjo 64 me
tus ir buvo gimęs ir augęs 
Amerikoje, ir per daugelį 
metų buvo vienas iš šerifų

__________________________

aterbu-

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

M. Vaidilai
Reiškiame širdingą užuojautą sūnui Michael, 

žmonai, ahūkams, sūnėnams, dukterėčioms, se
serims Katrei, Alisai ir Elzbietai. Taipgi drau
gams ir pažįstamiems.

J. L. Totoris E. Welikiene
P. žirgulis E. Duobienė
J. D. Vaitas R. Barauskas
V. A. Bachuliai P. E. Čereškai
S. Gendrėnas A. Duobienė
G. Mockevičius E. Usavage
J. Zinkus Draugas
F. Kurkulis D. M. Žemaičiai
Ch. A. Zbgis N. Baltakienė
M. Winnick F. O. Griciai
G. Daukas G. Labeikienė
B. R. Černauskai V. Greibienė
V. Bulienė J. O. Vilimaičiai
A. L. Bekešiai J. G. Vaivodai
A. Sereika A. M. Orlauskai
P. A. Malinauskai J. Žemaitis
F. J. Konteniai H. Ritzentlaler
M. Gedraitis J. Gužas
J. M. Žemaičiai S. Sasna

New Haven apskrity. Wa
terburio lietuviams buvo 
labai gerai žinomas.

Ignas Žukauskas mirė 
lapričio 9 d., turėjo apie 75 
metus. Labai seniai buvo 
atvykęs iš Lietuvos ir per 
daugelį metų gyveno Wa
terbury ir pirmiau turėjo 
valgomų daiktų krautuvę, o 
pastaruoju laiku buvo pen
sininkas ir gerai žinomas 
tarp šio miesto lietuvių.
* Antanas Vitas mirė lap
kričio 29 d.,* turėjo apie 75 
metus, buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje ir buvo atvykęs į 
šią šalį prieš daugelį me
tų ir visą laiką gyveno Wa
terbury. Buvo gerai žino
mas tarp Waterburio lietu
vių dėl to, kad jis buvo ne 
tik mūsų klubo narys, bet 
ir užrašų sekretorius Lie
tuvių Neprigulmingo Po li
tinio Klubo Waterbury per 
daugelį metų. Taipgi jis 
buvo šio klubo bartenderys 
per eilę metų, už tai jį vi
si pažinojo.

Klubų nariai labai retė
ja ir klubam yra kuo susi
rūpinti, kas. bus ateity, kaip 
reikės juos išlaikyti, kad 
toks didelis narių mirimas, 
o naujų, jaunų narių sunku 
įrašyti.

Šito klubo jau šiemet nu
mirė 20 narių. Taipgi yra 
daug sergančių narių. Ser
ga Povilas Macelis, Jonas 
Bacis, Alex Kontaut. Yra 
dar kiti, kurie serga, bet 
kad jų pašalpa ligoje pasi
baigus, tai jų neturiu ser
gančių narių sąraše. Lin
kiu jiems greitai pasveikti 
ir grįžti prie mūsų.

Klubo sekr. J. S.

Wanted Immediately 
Short Order Cook 

Good Salary
WILLOW GROVE DINER 

OL. 9-1861
(97-98)

PLUMBER-JOURNEY MAN

Full time job for jobbing, altera
tions and commercial work. Must 
have references. Vacation with pay.

TR. 7-8738
(97-100)

So. Boston, Mass.
Matysime filmus

Kaip žinia, kas šeštadie
nio vakarą A. L. P. Klubo 
patalpose vyksta “whist” 
pares. Šį šeštadienį bus ro
domi filmai pusę vakaro, o 
antrą pusę laiko žaismė. 
Jonas Petruškevičius pasi- 
pirko naują prožektorių, 
gavo nuo J. Grybo iš New 
Yorko Tar. Lietuvoje ga
mintų filmų, tai jis mums 
žada ne tik šį šeštadienį, 
bet kiekvieno šeštadienio 
vakarą parodyti filmų apie 
tai, kas naujo Lietuvoje.

Iki šiol parės prasidėda
vo 8 vai. ar biskį vėliau. 
Dabar bus pradžia anks- 
č i a u, žinoma, priklausys 
kaip publika susirinks. Tai
gi prašoma nesivėluoti, jei 
galima, atvykite biskį 
prieš 8-ą vai.

Klubo narys

5 p.-Laisve ^Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 6, 1963

RŪPINASI OSWALDO 
ŽMONA IR VAIKAIS
Benton, III. —Kunigas R. 

A. Kale patsai pirmutinis 
paaukojo $10 pagalbai Lee 
Oswaldo žmonos ir jos vai
kų. Jis renka aukų Oswaldo 
našlės7ir jos vaikų užlaiky
mui.

Great Bend, Kan. — A. 
Sheck, našlė, pasiūlė Os
waldo žmonai gyventi vie
ną iš savo gyvenimo namų.

Plainfield, N. J. — Kuni- 
,gas D. Bartlett renka au
kas Oswaldo našlei ir jos. 
vaikams. i

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

L L D 10 kuopos susirinkimas 
įvyks Gruodžio-December 13 dieną, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 N. 
4th St. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Sis susirinkimas bus svarbus. Iš
girsite delegato raportą iš prieš- 
nacinės konferencijos Čikagoje.

Antrą raportą išduos komisija iš 
filmų rodymo.

Taipgi bus perrinkta kuopos val
dyba sekamiems 1964 metams.

Valdyba (97-98)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

68 kuopos susirinkimas įvyksta se
kantį pirmadienį, Gruodžio-Dec. 9 
d., 7:30 vai. vakare. Laisvės choro 
svetainėje.

Draugai kuopos nariai, būtinai 
dalyvaukime visi. Tai yra priešme- 
tinis mitingas. Būkite nuoširdūs 
organizacijai ir apšvietos gerovei.

Fin. sekr. J. Žemaitis
(97-98)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, Gruodžio-Dec. 14 d., 

Lietuvos Sūnų ir dukterų draugijos 
Moterų veikimo komitetas rengia 
prieškalėdinį balių (party). šei
mininkės M. Petkūnienė, O. Kra- 
jauskienė, A. Vasilienė, K- Saba
liauskienė paruoš specialiai Šiam 
banketui parinkto maisto. Prie to, 
bus muzikos ir dainų. Pradžia 6-ą 
valandą vakare. Vieta—29 Endi
cott St.

I šį balių kviečiame visus.
(97-98)



New Jersey naujienos
Atbalsiai po Kenedžio 

mirties
Po tragiškos buvusio pre

zidento mirties ir po ilgų jo 
liūdesių, N. J. gubernato
rius Hughes atlaikė pirmą 
susirinkimą su savo kabine
to nariais.

Nužudymas prez. Kene
džio smarkiai pritrenkė N. 
J. gubernatorių. Jis buvo jo 
artimas draugas ir dalyva
vo rinkimų kampanijoje, 
kad būtų išrinktas guber
natorium. Kenedžio tartas 
žodis paveikė ir j Demokra
tų partiją, kad ji laikytų 
savo konvenciją Atlantic 
City, N. J., 1964 m. pasta
tymui kandidato prezidento 
vietai.

Tame kabineto susirinki
me nutarta, kad Kenedžio 
liūdesys dar nėra užbaig
tas. Kalėdiniai baliai, kaip 
būdavo pirmiau, šiemet ne
įvyks.

Bus padidinta gubernato
riaus apsauga. Pirmiau 
prie jo būdavo tik vienas 
valstijos policijos seržan
tas, o dabar bus daugiau 
dadėta detektyvų.

Newarkas jau kalba apie 
pastatymą Kenedžio statu
los. Meras patvirtino suma
nymą. Manoma, tuojau su
sidarys komitetai sudary
mui fondo, vietos parinki
mui ir kitiems darbams. Du 
miestukai jau varžosi dėl 
kenedžio vardo. Miestukas 
Madison, kuris randasi ant 
kelio 25-to netoli Morris
town, jau nori pakeisti Ke
nedžiu. Rytinis Paterson 
irgi nori pamainyti ant Ke
nedžio.

Jei mainyti, bei pakeisti 
pavadinimus, tai reikėtų at
kreipti atidžią į reikalą pa
keisti. Mano sumanymas 
būtų, kad Uįnion, Union 
County pakeisti vardu Ke
nedžiu, nes tokiu pat Union 
City vardu miestukas yra 
Bergen County ir kaip ka
da pasitaiko klaidų. Žinau, l

| kad mano sumanymas ne- 
: praeis, nes Unione drūčiai 
įsitvirtinę respublikonai ir 
jie ant demokratiško vardo 
niekuomet nemainys.

Labai gaila, kad neteko
me gero prezidento. Jis bu
vo jaunas, gražus, apsuk
rus, logiškas, iškalbus, 
simpatiškas. Vienu žodžiu, 
pas jį buvo viskas. Taip pat 
jis buvo ir taikos šalinin
kas. Tikėkim, kad bus ge
ras ir naujasis.

Ignas

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Oswaldas rašęs prieštarybinę, 
prieškomunistinę knygą. Ste- 
nografė Bates, kuri su juo prie 
knygos dirbo, sako, ji iš visko 
supratusi, kad Oswaldas dar
bavosi mūsų Valstybes depar
tamentui.

Kaip žinia, Valstybės depar
tamentas apmokėjo Oswald ui 
iš Tarybų Sąjungos sugrįžimo 
kelionę.

Mrs. Oswald, Lee Oswaldo 
motina; teigia, kad prieš 
jos sūnaus nužudymą FBI 
(Federal Bureau of Investig
ation) agentai rodė- jai pa
veikslą Ruby, kuris jį nušovė.

Kada nors turės išryškėti 
šių dviejų valdiškų organų 
vaidmuo šioje baisioje trage
dijoje. . . Tikėkime, kad pre
zidento Johnsono paskirtoji iš 
septynių vyrų komisija ir šios 
misterijos nepamirš.

Ar žinote, kad mūsų Jung
tinėse Valstijose dar vis esa
ma vienuolikos milijonų be
raščių — žmonių, kurie ne
moka nei rašyti, nei skaityti ?

Taip pat ar žinote, kad kū
dikių mirtingume mūsų Ame
rika nukrito nuo penktos į 
vienuoliktą vietą pasaulyje?

Baigiasi metai ir baigiasi { 
“Laisvės** vajus. Neturime 
kuo labai džiaugtis.

Nejaugi nepasieksime pasi- 
brežto tikslo? Nejaugi nesu- 
kėlsime penkių tūkstančių do
lerių fondo ?

Prašau kiekvieną “Laisvės” 
skaitytoją, kiekvieną mūsų 
pažangiosios spaudos draugą 
ir bičiulį apie tai pagalvoti.

CHICAGO, ILL. Laikraščio “Workerio” (“Laisves” salėje bus
Daug įvairių parengimų 

įvyko Chicago j lapkričio 
mėnesį tarp kitataučių, 
kuriuose labai daug pasi
darbavo pažangieji lietu
viai. Lapkričio 3 d. buvo su
rengtas labai geras banke
tas su gražia programa dėl 
rabino Burr Yampol proga 
jo 65 metų gyvenimo su
kakties, taipgi kad jį pa
gerbti dėl jo kovos prieš 
kriminalistus nacius, kurie 
čia suvažiavo po karo ir 
skleidžia, ir platina savo 
biaurų darbą tarpe, ameri
kiečių piliečių.

Banketas buvo labai sėk
mingas, nes, nors bilietai 
buvo nepigūs, žmonių buvo 
tiek daug, kad net kiti tu
rėjo grįžti namo, nes nebu
vo vietos, kur susėsti Šiame 
bankete progresyviai lietu
viai pasirodė labai išdid
žiai, nes kelios lietuvaitės 
patarnavo prie stalų. Apie 
3 didelius stalus ' vien tik 
lietuviai užėmė. Solistė Ona 
B. Kubilius dainavo pro
gramoje ir susilaukė daug 
bravo. B. F. Kubilius pasa
kė įžangos prakalbą. Taigi, 
lietuviai pasirodė puikiai. 
Bravo, lietuviai!
. Lapkričio 24 d. Hamilton 
Hotel įvyko delegatų susi
rinkimas - konfe r e n c i j a, 
kad apkalbėti ir darbais j nis 
pasidalinti dėl ateities vei- i si Amerikoj pažangūs lie

tuviai, kurie remia šį darbą 
taip gražiai, aš vienas irgi 
nieko negalėčiau , nuveikti. 
Bet jis irgi štai ką pasakė; 
Aš su jūsų pagalba kovosiu 
prieš nacius kriminalistus 
tol, kol aš galėsiu ant kojų 
pastovėti; tol,i kol tokie Im- 
pulevičiai, tokie Paškevi- 
čiai ir kiti nebus grąžinti į 
tą šalį, kurioj jie padarė 
nusikaltimus/? Aš jų netei
siu, lai tie piliečiai juos

pasmerkda- 
jų darbus ir 
Anot jo, jie 
vadina save 
demokratais,

tragedija, kaip įvyko Euro
poje per paskutinį karą. 
Ten ne tik žuvo nuo fašistų 
rankos suaugę žmonės, bet 
ir nekalti vaikučiai ir jų 
motinos, ir t.t. Jos kalba 
buvo turtinga ir pilna jau
dinančių pavyzdžių. Ji kal
bėjo apie 30 minučių.

Sekantis kalbėjo ukrai
nietis Leon Tolapko, redak
torius ukrainiečių laikraš
čio. Jis kalbėjo trumpai, bet 
pasakė daug, 
mas fašizmą, 
nachališkumą. 
čia Amerikoje 
dešiniaisiais
bet užmiršta pasakyti, kad 
jie yra dešinieji naciai bei 
fašistai.

Po jo rabinas Burr Yam
pol perstatė kalbėti B. F. 
Kubilių. Yampol pasakė, 
kad jei profesorius Kubilius | 

k nebūtų prie manęs kreipę- 
’ sis apie dveji metai atgal 
pradėti kovą prieš nacius 
kriminalistus, nėra abejo
nės, kad mes čia šiandien 
nebūtumėm. Jis yra,inicia
torius šio viso veikimo. 
Žmonės pradėjo Kubiliui 
gausiai ploti. Kubilius nusi
šypsojo ir sako': Gerbiamas 
Yampol, per daug man duo
date kredito. Mes visi dir
bam iš širdies. Jei ne “Vil-

”, jos redaktoriai, ir vi-

metinis bazaras
Angliško darbininkų laik

raščio “The Worker” baza
ras jau čia pat. Jis įvyks 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį —gruodžio 6, 7 
ir 8 dienomis.

Vieta: Academy Hall, 853 
Broadway (kampas 14 St.), 
Manhattane.

Penktadienį prasidės 6 v., 
baigsis 11 vai.

Šeštadienį — nuo 1 iki 11 
valandos.

Sekmadienį — nuo 11 iki 
6 vai.
Bazaras bus turtingas vi

sokių daiktų. Taipgi bus 
visokio maisto.

Įėjimas vienai dienai 35c. 
Bet perkant tikietą visoms 
trims dienoms—$1.00.

Rengėjai maloniai prašo 
visus dalyavuti.

kad

kimo prieš nacius krimina
listus, kurie dabar gyvena 
Amerikoje. Aš konferenci
joje nebuvau, bet žinau iš 
ten dalyvavusiž delegatų, 
•kad konferencija buvo labai 
įdomi. Ir kad buvo nutarta 
daug svarbių dalykų. Kon
ferencijoj dalyvavo įvairių 
tautų delegatai iš įvairių 
Amerikos valstijų. Delega
tų buvo apie 120.

Antrą vai. po pietų tame 
pačiam viešbutyje įvyko de-1 teisia, kuriems jie padarė 
legatų ir publikos masinis tiek daug žalos. Bet aš, 
susirinkimas su 1 doleriu kiek man sielą leis, kovosiu 
įžangos. Man buvo įdomu prieš juos. Publika Kubiliui 
matyti, ar fašistai pikie- 
tuos susirinkimą? Aš nuva
žiavau apie 2 vai. Priėjau 
viešbutį, bet pikietuotojų 
nematau, o žmonių visur 
pilna, eina į viešbutį. Aš la
bai nustebau pamačiusi tiek 
daug žmonių, nes gerai ži
nojau, kad tik dvi dienos 
atgal buvo nušautas mūsų 
prezidentas John F. Ken

 

nedy. Bd(isi tragedija. Ma
niau sau, ors čia nėra joks 
pasilin in imas, bet vis 

įeijųgal daug žmonių neat- 
itingą. Žinoma, dau

gelis del to neatėjo, bet pra
kalbose publikos buvo daug.

Rabinas Burr Yampol, 
kuris buvo pirmininkas, 
pirmiausia perstatė E. Bog- 
den sugiedoti Ameri k o s 
himną, publikai pritariant. 
Tada invokociją sukalbėjo 
armėnų vyskupas Moraru. 
Po to Yampol pakvietė visą 
publiką atsistoti ir viena 
minute pagerbti tragingai 
mirusį prezidentą John F. 
Kennedy,

Po šių ceremonijų prasi
dėjo prakalbos. Pirmas kal
bėtojas buvo E. De Maio, 
elektros darbininkų unijos 
prezidentas. Jis kalbėjo la
bai energingai ir įdomiai; 
jis sveikino visus už pasi
šventimą ir kovą prieš na
cius fašistus ir kriminalis
tus, kurie čia į Ameriką su
bėgo ir po Amerikos vėlia
va prisidengę dirba savo 
“dirty work”.

Po jo kalbėjo mūsų vei
kėja Ksavera Karosienė iš 
Kalifornijos. Mano supra
timu, ji pasakė labai gerą 
prakalbą. Ji sakė: Visi ko
vokime prieš fašizmą iš vi
sų jėgų. Mes nenorim, kad 
Amerikoje įvyktų tokia pat

Aido choras
Aido choro mokytoja 

Mildred Stensler prašo vi
sus aidiečius atvykti į pa
moką gruodžio 6-os vakarą. 
Pamoka svarbi tuo,
mokytoja turės naujų pa
siūlymų šio sezono dar
bams. O gal žodį kitą jinai 
pasakys ir iš viešnagės pas 
draugiškus floridiečius.

Gruodžio 6 ir 13-os pa
mokos bus paskutinės šiais 
metais, po jų turėsime tre- 
jetos savaičių pertrauką, 
tad lai tos šių metų liku
sios dvi būna nuodarbios ir 
linksmos. C—ė

puikiausia estrada
Jau labai seniai buvo kal

bėta ir sapnuota apie įtai
symą “Laisvės” salėje est
rados. Džiugu pranešti, kad 
pagaliau toji graži svajonė 
jau smarkiai virsta realy
be. Pastarosiomis keliomis 
dienomis sušilę darbuojasi 
mūsų geri draugai ir pa
žangaus judėjimo vetera
nai Vincas Venckūnas ir 
Petras Babarskas. Jie sta
to salei estradą. Darbas di
delis ir nelengvas. Tiktai 
tokie pasiaukojėliai, kaip 
minėti du draugai, galėjo 
imtis šio labai naudingo ir 
svarbaus darbo. Nežinau, 
kaip dar ilgai jiems teks 
sunkiai padirbėti, bet jie 
pasiryžę kuo trumpiausiu 
laiku darbą užbaigti.

Iš karto buvo manyta, 
kad gal užteks žemos, ma
žytės estradėlės. Tačiau 
smarkiai planą apkalbėjus 
ir išdiskusavus Namo Kor
poracijos direktorių tary
boje, buvo priimtas drg. 
Venckūno planas įrengti 
tikrą estradą. O tokia est
rada puikiai pasitarnaus! 
parengimams bei didės-1 
niems 
riuose, 
na t ir meninių programų.

jis

pas

labai daug davė katučių. 
Net buvo girdėti ir “bravo, 
Kubiliau...”

Sekantis kalbėjo lenkų 
laikraščio redaktorius Kon
rad Komarawski iš Detroit, 
Mich. Jis kalbėjo trumpai, 
bet kaip laikraščio redakto
rius turėjo daug ką pasaky
ti.: Jis prisižadėjo nuo šio 
laiko daug daugiau dirbti 
dėl šio reikalo. Anot jo, aš 
dabar matau, kad čia yra 
ne tik geras, bet labai rei
kalingas darbas pradėtas,' 
aš dėsiu visas pastangas 
Detroite, kad šis darbas ei
tų pirmyn visu smarkumu.

Jis taip pas perskaitė 
apie, pusę tuzino rezoliuci
jų, kurias publika priėmė 
vienbalsiai.

Po to sekė rinkliava. Čia 
lietuviai vėl pasirodė ko 
puikiausiai, nes Mrs. Frei
berg, kuri dirba “Vilnies” 
raštinėje, įteikė net $500 
nuo Amerikos pažangių lie
tuvių. Publika šaukia, “bra
vo Lithuanians.” Kitų tau
tų organizacijos davė po 
šimtinę ir daugiau.

Po sėkmingos rinkliavos, 
rabinas Yampol pakvietė 
kalbėti “guest speaker” 
prof. Raul Heiberg. Prof, 
kalbėjo ilgiausiai. Jis pra
dėjo kalbėti, sakydamas, 
kad jis turi parašęs knygą 
“Žudyne žydų” (“Destruc
tion of Jews”). Ir knygoje 
jis išvardys penkis žudikus, 
kurie žudė žydus be pasi
gailėjimo. Tarp kitų žudikų 
jis irgi paminėjo vyskupo 
Brizgio vardą. Jis sakė, tik 
jūs sau pamąstykite, vysku
pas Brizgys Lietuvoje davė 
įsakymą visiems kunigams, 
kad neduotų žydams jo
kios pagalbos. Jei naciai

Rochester, N. Y.
Mirė M. Vaidyla

Lapkričio 22 d. mirė ilga-' 
metis Rochesterio gyvento
jas M. Vaidyla. Velionis gi
męs Lietuvoje, S a į.k ū n ų 
kaime, Papilės parap., Kau
no gub. Šeimoje buvo trys 
mergaitės ir trys berniukai. 
Į šią šalį atvyko'1910 m.— 
į Gardner/ Mass. Vėliau 
persikėlė į Rochesterį ir čia 
užbaigė gyvenimą.

Užsiėmimo buvo namų 
dažytojas. Buvo vedęs, iš
auklėjo sūnų Michael. Visą 
gyvenimą išbuvo pažangia
jame judėjime ir rėmė au
komis, lankė parengimus. 
Skaitė “Laisvę.”

Prigulėjo prie LLD, LDS, 
Gedimino d-tės, Politinio ir 
Žvejų klubo. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų, tad laisvai 
ir palaidotas Riverside ka
pinėse.

Šermenų direktorius—G. 
Savage. Atsisveikinimo kal
bą pasakė B. Černauskas — 
koplyčioje angliškai, o kapi
nėse lietuviškai. Į kapines 
buvo palydėtas 27-omis ma
šinomis. Po šermenų visi 
buvo pakviesti į Gedimino 
salę užkandžių.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje sūnų Michael, žmo
ną, 4 anūkus, 3 seseris: K. 
Žemaitienę Rochestery, A- 
lisę Punis Gardner, Mass., 
ir Elzbietą Lietuvoj. Prie 
daugybės gėlių koplyčioje 
skaitlingo palydėjimo į ka
pines, rochesteriečiai išreiš
kė užuojautą artimiesiems 
per spaudą. Vardus rinko 
V. Bulienė.

Anonimas

juos žudo ,tai ne mūsų bė
da, Brizgys pasakęs. Jis sa
ko, Brizgys buvo galingas 
Lietuvoje ir jis įsakymus 
galėjo duoti nesivaržyda
mas. Publikoje rodėsi bai
sus pasipiktinimas. O lietu
viai, kurių buvo daug publi
koj, galvas nuleidę klausė
si, lyg mąstydami, ar Briz
gys galėjo būti tokiu žmo
gumi?

v Birute Krasauskaite

Smagios atostogos *-■ 
Floridoje *

Jau seniai rengėmės ir 
svajojom aplankyti tą žmo
nių išgarsintą šiltą Floridą. 
Ir atėjo ta diena, lapkričio 
5 d. sėdom į automobilį ir 
traukėm pietų link. Važia
vom mudu ir d. Vilšinskie- 
nė iš Elizabeth. Nors aš la
bai rūpinaus, kad mano vai
ruotojas pavargs, bet 
mane nustebino.

Pirmiausia pasiekėm 
Petersburg. Sustojom
drg. Gendrėnus, kurių bu
vom maloniai- priimti ir m 
visas įdomesnes vietas apP 
vežioti. Širdingai dėkojam 
d. Gendrėnams. Taipgi dė
kui d. Jankauskui, kuris 
parsivedęs į namus skaniai 
pavaišino.

Antrą dieną nuėjom į lie
tuvišką klubą. Ten turėjom 
pietus ir buvo malonu mar 
tyti, kaip tie senukai links
mai baliavoja ir šoka. Taip
gi buvo smagu matyti, kad 
newjersietes Mrs. Taras ir 
Mrs. Pakalniškis mums 
ant stalų patarnavo.

I Čia paviešėję keletą die- 
susTrinkimams/“ku-1 yažiavom į Miami. Ap- 
kaip paprastai, bū-1 žiūrėję visas Miamio gro-

I zybes, važiavom į Miami 
Kaip iki šiol dalykai buvo, Lietuvių klubą. Klubas la- 
tai kartais toliau salėje sė- kai graztis, moderniškai pa- 
dint labai sunku būdavo | darytas. Garbė to klubo nu
tinkamai aktorių bei daini-' ciatoriams ir jų pagalbmin- 
ninką įmatyti. Nuo dabar, kams. Tame klube turėjom 
estrados konstruktoriams skanius pietus, susitikom 
darb ąužbaigus, turėsime 
tikrą šalę, labai patogią vi
sokiems parengimams, ku
rių pažangiečiai kasmet tu
ri nemažai. Namo Korpo
racijos direktoriai padarė 
gerą nutarimą.

Jau dabar iš anksto rei
kia kuo širdingiausiai pa
dėkoti draugąms ( Vencku
mi! ir Babarskui už pasiė
mimą to didelio darbo. « 

Rep.

daug draugų ir pasišokom.
Ką

Dėkojam visiems floridie- 
čiams už malonų priėmimąj 
Mes jums linkim ilgai gy
venti, šokti ir linksmintis 
šiltoje Floridoje.

Jus'gerbiantys
Churliai

Toje konferencijoje 
visiems reikėtų būti
Visos Lietuvių Draugijos 

ir jų kuopos Didžiojo New 
Yorko srityje prašo
mos išrinkti skaitlingą de
legaciją į visų kuopų kon
ferenciją labai svarbiems 
reikalams. Ji įvyks 1964 me
tų sausio 12 dieną, Laisves 
salėj. Pradžia 3 vai.

Padėka už dovaną 
“Laisvei”

Draugė Nellie Stroliene 
iš Binghamton, N. Y., pri
siuntė man labai gražią jos 
rankų darbo padūškaitę, ir , 
prašė perduoti Laisvei kaip 
auką, išleidimui.

Dėkui jums, d. Stroliene, 
tai praneš i a u “Laisvės” 
personalui.

Brone Keršuliene

Kv.

d.,

Pianisto Frank
Glazer koncertas

Šeštadienį, gruodžio 
2:30 vai. popiet, Carnegie
Hallėje, Manhattane, duos 
koncertą įžymus pjaunas pi
anistas Frank Glazer.

Jo programon įeina Bee- 
thoveno, Schuberto, Webe- 
rio, Ravel, Prokofievo kū- j 
riniai. Įžanga nuo $1.00 iki 
$3.50 asmeniui.

Smuikininko Sidney 
Harth rečitalis

Praėjusį antradienį Car
negie Hallėje įžymus smui
kininkas Sidney Hart davė 
koncertą. Jo programon 
įėjo Mozartas, Bachas, Hin
demith, N a i k o v s kis,1 Fa- 
wick, Wieniawski ir kitų 
kompozitorių kūriniai.

Bet svarbiausias numeris, 
be abejo, buvo: Bartoko 
“Sonata No. 1 smuikui ir 
pianui.” Ir šį sunkų, didelį 
kūrinį smuikininkas atliko 
tiesiog meistriškai.

Net ir Niujorkę “Times” 
muzikos kritikas pripažįsta, 
jog Sidney Harth stojasi į 
pačias pirmines smuikinin
kų gretas. Ns.

Mūsų jauniausių 
teatro popietė

Mūsų jauniausieji meni
ninkai turės tikrai iškilmin
gą popietę gruodžio 23 d. 
Smagu jiems bus vaidinti.! 
Ir publikai bus daug pato
giau vaidinimą matyti, nęs 
jie vaidins ant naujutėlės 
estrados, gražioje, patogio
je vaidybai aplinkoje. Pa
matysite !

Linkėtina, kad visi keliai 
! tą popietę visus meno ir 
i jaunimo p lietelius, iš arti ir 
iš toliau, vestų į Laisvės sa-

75-kių PĖDŲ AUKŠČIO 
“EGLAITĖ”

New Yorkas. — Prie Ro- 
ckefellerio Plazos pastatė 
kalėdinę eglaitę 75-ių pėdų 
aukščio. Jos išdabinimą at
lieka 24 žmonės. Jie papuoš 
‘/eglaitę” 12,000 įva i r i ų 
spalvų lemputėmis.

Istanbulis. — Sugriuvo I. 
Inonu vyriausybė.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.
185 kuopos susirinkimas jvyks 

Gruodžio Dec. 10 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės’' salėje, 102-02 Lp| 
berty Avė., Ozone Park, N. Y.

Gerbiami nariai, būkite malonūs, 
ateikite j Šį metinį susirinkimą. 
Organizacijos reikalus užbaigus, ^h- 
rėsime arbatos su užkandžiais ir 
laisvą pasikalbėjimą. Valdyba

(97-98)

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 6, 1963




