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KRISLAI
Warreno komisijos raportas 
I^audokime visas progas 
Beprotybės pavyzdys 
Iš visų jėgų 
Kas jie per vieni? 
Kunigais kovos prieš kunigus! 
Jiems nepatinka, kad sekasi ,

—Rašo A. Bimba —

Pagaliau turime Warreno 
komisijos raportą. Tai milži
niškas dokumentas. “New 
York Timese” i____  __
smulkaus rašto puslapių.

Turime raporto ir santrau- rį tvirtų pagalbininkų, 
ką. Visą raportą perskaityti 
tik retas kuris turės laiko ir' 
kantrybės.

Sprendžiant iš santraukos, 
raportas nepasako nieko nau
ja. Jo turinys jau seniai vi
siems žinomas.

Vietoje baigti diskusijas dėl 
nužudymo prezidento Kene
džio, raportas jas tik padi- 
<4jns. Tai parodo ir atsiliepi
mai užsienyje.

Raporto išvada tokia: Os- 
waldas vienui vienas sugalvojo 
ir nužudė prezidentą, o Ruby 
taip pat vienui vienas suplana
vo ir policijos stotyje dviem 
policininkams laikant už ran
kų nušovė Oswaldą. Ir viskas 
baigta!

Ar kas gali tikėti tokia 
“ftlosofija” ?!

Mississippi valstijoje siaučia |Iš Jungtinių Valstijų
klaniečiy teroras rinkimų kampanijos

Atgarsiai JAV ir užsienyje 
apie komisijos raportą

McComb, Miss. — Per viršininkas George Guy yra 
porą mėnesių klaniečiai su- jo artimas draugas, teisėjai 
degino ir išbombar d a v o taipgi. Pagalbinės policijos 
apie dvidešimt negrų baž
nyčių ir mokyklų. Missis- 
sippio valstijoje Ku Klux 
Klanas yra galingas. Jo va-

užima net 50 das Robertas Sheltonas, iš 
Tuscaloosos, Alabamos, tu-

Visi ir visuomet turėkime 
galvoje “Laisvės” vajų. Iš
naudokime visas progas. O 
progų netrūksta, tik reikia- 
iniciatyvos, sumanumo.

štai mums vienas gražus 
pavyzdėlis. Baltimorėje su
situokė du geri laisviečiai. Ai* 
žinote, kad iš tų vestuvių po
kylio mūsų spauda—“Laisvė,” 
“Vilnis” ir “Liaudies balsas” 
-^-gavo labai puikios medžia
ginės paramos?

Ir šiemet esame pasibrėžę 
sukelti aukomis ir parengi
mais penkių tūkstančių dolerių 
fondą. Rūpinkimės, kad tiks
las būtų pasiektas su gražiu 
k&apu. Taip padarėme per
nai. Padarykime ir šiemet.

Vienas iš biedniausių kraštų 
visame pasaulyje yra didžioji 
Indija. Daugiau kaip pusė 
jos žmonių gyvena pusbadžiai.

Bet ar žinote, kad ir ji gink
luojasi kaip patrakus? Ji jau 
turinti 825,000 vyrų armiją ir 
45 eskadriles lėktuvų. Į gink
lavimąsi ji sukišo visus 1,039,- 
000,000 dolerių, kuriuos 
iš Tarybų Sąjungos, ir 
000,000 dolerių, kuriuos 
iš Jungtinių Valstijų.

Pastebėjau, kad mūsų darbo 
unijų (profesinių sąjungų) 
spauda susirūpinusiai rašo 
aĮf!e prezidentinius rin
kimus. Iš visų jėgų agituoja 
^Jrieš Goldwaterj. Besąlyginiai 
remia Johnsono kandidatūrą.

Deja, toji mūsų darbo unijų 
spauda tokia menkutė, tokia 
silpnutė, jog su ja mažai kas 
tesiskaito. Pav., dar ir šian
dien 17,000,000 organizuotų 
darbininkų neturi nė vieno sa
vo dienraščio. Tik kai kurios 
unijos didžiuojasi savaitiniais 
arba mėnesiniais leidinėliais.

McCombo srityje pirmiau 
Ku Klux klano vadas buvo 
žinomas slapyvardžiu “Pool 
Hali”, bet nuo šių metų pa
vasario visiems jau žinoma, 
kad tai yra J. Emmett 
Thornhill, kuris čionai pasi
tiko Ku Klux Klano imperi- 
atorišką driežą (Imperial 
Wizard) pavasarį, jo susi
rinkimams ir kryžių degini- 

1 mui vadovavo.
Kas yra J. E. Thornhill? 

Tai žmogus, kuris “mokslo” 
turi tik trijų ‘graidų”, bet 
gyvena $125,000 vertės na- į 
me, Little Creek srityje, tu-' 
ri 40 naftos pompavimo 
svirčių, o savo farmoje au
gina mėsingus jaučius 
•(“black angus”) ir vien iš 
farmos per mėnesį turi 
$30,000 įplaukų. Žinoma, 
jam pigiai dirba negrai.

J. E. Thornhill įtakingas 
ne vien McCombo mieste, 
bet visoje Mississippi vals
tijoje. Policijos vyriausias

viršininku yra jo sūnūs— 
J. E. Thornhill.

Bent koks didesnis judė
jimas prieš segregaciją, už 
negrų teises susilaukia iš 
Ku Klux Klano, policijos ir 
“slaptųjų” jėgų smūgių. 
Apdraudų agentas, veikė
jas iš protestantų bažny
čios A. W. Heffneris ir jo 
žmona užsikvietė pietų du 
veikėjus už civilines laisves. 
Tuojau prie jų namų atsi
rado automobiliai iš baltųjų 
gaujos “HELP”. Po to sekė 
grasinimas po grasinimo, ir 
Heffneriai turėjo išvažiuo
ti iš McCombo.

Negrų
NAACP suruošė 
stracijas.

: metė į baltųjų grupę kelis 
! akmenis ir plytas. Buvo su- 

i m t a 25 demonstrantai. 
Juos apkaltino “kriminalia
me sindikalizme” ir jiems 
gresia kiekvienam • po 10 
metų kalėjimo.

I 1 . v

Tai tik pora faktų, kaip 
klaniečiai terorizuoja Mc- 
Combo srityje, negrus ir 
baltus žmones, kurie kovoja, 
už įvykdymą civilinių lais
vių ir rasių lygybės.

o r g a n i z a c i j a 
demon- 

Provoka toriai

Washingtonas. — Prezi
dento žmona vėl vyksta su 
rinkiminės kampanijos 
reikalais. Šį Išartą ji atliks 
apie 2,000 mylių maršrutą. 
Lankysis Alabamos, Missis- 
sippio ir Louisia'nos valsti
jose. Tarsis su tų valstijų 
gubernatoriais, kurie, kaip 
žinome, yra segregacistai.

Mrs. Humphrey, žmona 
demokratų kandidata į vi
ceprezidento vietą, buvo vi- 
durvakarinėse valstiojse.

Oklahoma City. — Čionai 
kalbėjo W. E. Milleris, res
publikonų kandidatas į vi
ceprezidento vietą. Jis kal
tino Johnsono vyriausybę, 
kad ji gazolino ir gaso kom
panijoms sumažino įplaukų 
taksus 27 ir pusę cento ant 
dolerios.

Detroitas. — Čionai kal
bėjo Goldwateris, respubli
konų kandidatas į JAV pre
zidentus. Bet jam nevyko, 
nes net valstijos guberna
torius George Romney ne
remia jo kandidatūros.

N 
eilė 
Robčrto Kenedžio kandida
tūrą į senatorius nuo New

3W Yorkas. — Čionai 
demokratų sukilo prieš

ko valstijos. 120 demo- 
ų, kurie vadinasi libe- 
is, sudarė komitetą re
ni respublikonų kandi

datė K. Keatingo.
Spalio 31 dieną Demokra- 

artija ruošia masinį su-

krat 
rala 
min

tų P
sirinkimą didžiulėje Madi- 
son 1 
nėję., 
prez

Square Gardeno svetai- 
. Susirinkime kalbės ir 
identas Johnsonas. 
ncinatti. — Senatorius

Goldwateris rinkimų kam
pan
Ohi6 valstiją.

Providence, R. L —Kada 
čionai lankėsi 
Johnsonas, 
daugelio tūkstančių minia. 
Jis i 
kol 
Aps 
ko, 
min: 
apsaugoti, jeigu būtų bu
vęs

jos reikalais atvyko į

prezidentas 
tai jį pasitiko

sveikinosi su žmonėmis, 
jam net ranka sutino, 
nugos policijai nepati- 

nes prezidentui esant 
oje, jo negalima buvo

pasikėsinimas.

IŠ VISO PASAULIO
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė siekia sudaryti su 
katalikų religijos vadais 
panašią sutartį, kokią su
darė Vengrijos vyriausybė. 
Bet vis prieštarauja kardi
nolas Stefanas Wyszinskis.

Maskva.—Atvyko į TSRS 
Indonezijos Gynybos mi
nistras generolas Abdulas 
Nesutionas.

Kairas.—Per kelias dienas 
labai smarkiai lijo. To pa
sekmėje Nilo upėje vanduo 
labai pakilo, žemuti nėję 
dalyje jis išėjo iš krantų ir 
sunaikino virš 3,500 gyveni
mo namų. Vieną dieną Nilo 
upėje vanduo buvo 68 pė
dos virš jūros lygio.

TSRS INŽINIERIAI 
ĮRENGĖ TUNELĮ

Kabulas, Afganistanas.— 
Tarybų Sąjungos ir Afgan
istano siena- yra virš 1,200 
mylių ilgio. Bet susisieki
mui trukdo labai dideli kal
nai. Per Indu-Kuš kalną, 
kuris yra virš 25,000 pėdų 
aukščio, kelias eina 9,800 
pėdų aukštyje, kuriuo m i 
žiemos metu beveik negali
ma vykti.

TSRS inžinieriai 8,700 
pėdų aukštyje pravedė po 
kalnu į abi puses skirtingus 
kelius tunelyje.

SAUSRA IR DIDŽIŲJŲ 
EŽERŲ VANDUO

Ottawa.—Iš priežasties di
delės sausros žymiai nukri
to Efurono, Erie ir Michiga- 
no ^žerų vanduo, taip, kad 
viet 
gas 
vam

Superior ir Ontario ežerų 
vanduo dalinai jau kontro
liuojamas. Yra 
įrert 
rond ir Erie <ežerų, bet tas 
reikalauja apie bilijono do
lerių.

jmis pasidarė pavojin- 
gylis didiesiems lai-

s.

planas 
gti užtvanką tarp Hu-

gavo 
500,- 
gavo

sako, 
akade- 
vienas

Aną dieną klerikalų spau
doje pasirodė protestas ir pa
reiškimas. Prieš ką gi dau
giau, jeigu ne prieš mūsų mie
ląją senąją tėvynę.

Kunigų “Draugas” 
kad tai yra “lietuvių 
Mkikų” balsas, bet nė
"Akademikas” nepaminėtas. 
^Ar jie jau tokie bailiai, kad 
ir Dėdės Šamo duonute misda
mi bijo svietui pasirodyti?

Viskas rodo, kad šis “pa
reiškimas” yra iškeptas 
“Draugo” redakcijoje Brizgio 
ar kito kurio sunkiai prieš lie
tuvių tautą nusidėjusio suta
nuoto rašeivos.

Washingtonas. — Span- ir laikraštis 
dos, radijo ir televizijos ko- Lausanne”, 
resptondentai klaus i h ė j o ' 
žmones,

Maskva. — 
ką jie mano apie dovius įteikė 

komisijos raportą preziden- misijos 
to Kenedžio mirties klausi
me. Dauguma sakė, kad dar 
neskaitė, kiti sakė, kad su
tinka.

Farmingdale, N. Y. — 
Čionai milžiniškas Repub
lic Aviation Co. fabrikas po 
porą šimtų darbininkų at
leidžia iš darbo kiekvieną 
savaitę. Vienas televizijos 
korespondentas statė klau
simus atleistiems ir kaičią 
vertė ant taikos. Jis vieno 
senyvo darbininko klausė:

—Ar tu nemanai, kad esi 
auka taikos, netekdamas 
darbo ?

Darbininkas atsakė: — 
Gal būti ir taip, bet aš dė
kingas dievui ir už tai, bile 
tik gyvuoja taika.

Londonas. — Angli j o s 
laikraščiai po kelis pusla
pius suteikė raporto ištrau
koms. Vyriausybė ir laik
raščiai sutinka su raportu, 
bet žmonių dar vis yra, ku
rie mano, kad Kenedis ne
buvo vieno asmens auka.

Ženeva. — Šveicarijoje 
raportas nepašalino min
ties, kad prezidentas buvo 
suokalbio auka. Taip rašė

“Gazetta de

JAV ambasa- 
Warreno ko- 

raporto kopiją 
TSRS premjerui Chruščio
vui. Knyga yra anglų kal
boje, bet šeši puslapiai yra 
rusų kalboje, kur paduoda 
jos turinį. Taipgi 100 kopi
jų raporto buvo išdalinta 
kitiems TSRS pareigūnams.

Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių spauda 
rašė, kad raportas nepaša
lino minties, jog Kenedis 
buvo reakcininkų suokalbio 
auka.

Paryžius. —Warreno ko
misijos raportas dar neiš
sklaidė minties, kad Kene
dis buvo dešiniųjų reakci
ninkų auka. Konservatyvų 
dienraštis “Figaro”, ir Ko
munistų partijos organas 
“L’Humanite” rašė: “Tik
rasis klausimas dar neatsa
kytas”.

Roma. — Italijoje laik
raščiai daug vietos suteikė 
Warreno raportui. Vieni 
rašė, kad jis išsklaidė rū
kus, o kiti rašė priešingai.

Londonas. — Anglų • 
mokslininkas Bertrand a s 
Russelis dėl Warreno komi
sijos raporto apie Kenedžio 
nušovimą pareiškė: “Komi
sija pasistatė save gėdoje”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Skaitau ir juokiuosi: komu
nistai prieš kunigus kovos ku
nigais. Pasak “Draugo,” Ta
rybų Sąjungos bolševikai sū
nus leis į kunigus ir paskui 
juos panaudo susprogdinimui 
Kristaus bažnyčios iš vidaus!

Sepias. — Pietų Korėjos 
sostinėje tūkstančiai žmo
nių demonstravo prieš mili- 
taristų valdžią. Poli c i j a 
puolė demonstrantus. Jie 
atsakė akmenimis ir plyto
mis; 15 policininkų buvo su
žeista.

Skaitydamas kunigų, smeto- 
nininkų bei menševikų spaudą 
žmogus prieini išvados: Vis
kas Lietuvoje būtų gerai, jei
gu ten viskas merdėtų, smuk- 
tų, bėdos ir vargai tvorose žy
dėtų.

Visa bėda, kad ten nugali
mi ir pašalinami pokariniai 
sunkumai bei trūkumai, kad 
visas gyvenimas — ekonomi
nis, kultūrinis, socialinis—ver
da, kunkuliuoja, kad Lietuvos 
liaudies buitiniai poreikiai kas
dien vis labiau patenkinami.

Tai tiesiog iš proto varo tos 
spaudos redaktorius ir bend
radarbius. Juos iš proto varo 
šviesi tiesa, kad naujasis gy
venimas laimi, kad visos jų 
pranašystės jau nuėjo vėjais.

Jie pranašavo pragaištį, o 
Lietuvos liaudis savo laimėji
mais ir pasiekimais daro ste
buklus !

Ot ko lietuvių tautos prie
šai negali pakęsti, su kuo jie 
negali sugyventi ir, veikiau
sia, niekados nebesugyvens.

Portland, Oregon. — Už
sidarė dienraštis “The 
Portland Daily Reporter”. 
Jau šių metų pavasarį jis 
buvo finansinėje krizėje, 
bet $50,000 aukų laikinai jį 
išgelbėjo.

KINAI DRAUGIŠKAI 
PASITIKO ATSTOVUS

Pekinas. — Rugsėjo 29 
dieną iš Maskvos atskrido 
Tarybų Sąjungos delegacija 
priešakyje su V. V. Grišinu 
į Kinijos 15-kos metų su
kakties jubiliejų.

Kartu atskrido Čekoslo
vakijos ir Vokietijos Demo
kratinės Respublikos dele
gacijos. Kinai draugiškai 
juos sutiko.

BAISŪS GAISRAI
. Santa Barbara, Calif. — 

Jau dvi savaitės, kai dega 
miškai ir jų apylinkės
ta Barbara srityje /Išdegė 

 

76,000 akrų miškų /r sudegė 
daug namų.

Montecito apylinkėje iš
degė 85,000 rų miškų. 
Gaisrų gesjnbhe dalyvauja 
įe 4,50jyžmonių. Jau žu
vo onių, daug yra apde
gusių, nuostoliai dideli.

IR TURKIJA STATYS .. 
DIDELĘ UŽTVANKĄ
Ankara. —- Turkijos vy

riausybė tariasi su Interna
tional banku gavimui $350/ 
000,000 paskolos statymui 
didelės užtvankos ir elekt
rinės jėgainės. Užtvanka 
numatyta statyti skersai 
rato upę, vakarinę šaką 
Firato upę, vakarinę šaką 
užtvanką statyti 750 pėdų 
aukščio.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų intervencija 
Pietų Vietname ir veiksmai 
Tonkino įlankoje sudaro 
taikai pavojų. Bet dabar 
jau kalbama ir apie tai, kad 
Jungtinių Valstijų karo lėk
tuvai “priešų lėktuvus vy
sis ir j Kiniją”. Jeigu tatai 
bus vykinama, tai karo pa
vojus dar daugiau padidės.

Maskva. — Lėktuvu at
skrido Indonezijos prezi
dentas Sukamo. Orlaukyje 
jį pasitiko TSRS premjeras 
Chruščiovas, prezidentas A. 
Mikojanas ir kiti TSRS 
pareigūnai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas tarėsi su 
šimtu karo lėktuvų specia
listų. Bus statoma daugiau 
toli skrendančių bombone
šių.

New Delhi. —Indijos /di
džia areštavo B,a ula 
mą Mohammedą, buv u s į 
Jammų ir Kašmyro premje- 

! rą.
Savannah, Ga. — Dr. ir 

kunigas Luther King, neg
rų vadas, pasisakė, kad vi
somis jėgomis rems Johnso
no kandidatūrą į JAV pre
zidentus.

Istanbulas. — Perkūnijos 
audra privertė anglų “DC- 
7C” lėktuvą su 97 žmonė
mis nusileisti, bet tik vienas 
žmogus buvo sužeistas.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga duos priešlėktuvinių pa

KOMUNISTŲ VIENYBĖ
Maskva. — Didžiajame 

teatre buvo susirinkimas 
atžymėjimui 100 metų nuo 
įsteigimo Pirmojo Interna
cionalo. Kalbėjo Chrščiovas, 
TSRS Komunistų partijos 
generalinis sekretorius, Po
nomarevas ir kiti.

Jie sakė, kad būtinai rei- 
kalinka komunistų tarptau
tinė vienybė, kad bent ko
kie ginčai, tai nukrypimai 
nuo komunistų tikslų ir 
kenkia jų pasiekimui.

Dallas, Texas. — “The 
Dalias Times Herald” dien
raštis rašo, kad F.B.I. nu
baudė du savo agentus, ku 
riems buvo pavesta saugoti 
prezidentą Kenedį, bet jie 
atitinkamai nesaugojo. Vie
nam metinę algą sumažino 
$1,000.

New Delhi. — Tik per 
vieną mėnesį Kašmyre įvy
ko 163 susirėmimai tarp In
dijos ir Pakistano pasienio 
sargų. Susirėminuose buvo 
užmušta 37 indusai ir 72 
pakistaniečiai.

Atlanta, Ga. —Virš 5,000 
minia pasitiko demokratų 
kandidatą į viceprezidentus 
H. H. Humphrey.

Darien, Conn. — Mokslei
viai iš Darien High School 
buvo pasimoję surengti ke
lias privatines “pares”, bet 
jas sulaikė. Mat, teisėjas R. 
S. Eileson davė patvarkymą 
areštuoti tuos tėvus, kurie 
savo namuose leis jaunuo
liams ruošti “pares” ir gir
tuokliauti.

Maskva. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė poetas

Atvyko

trankų Kipro respublikai. I Michailas Svetlovas.

Budapeštas.
Čekoslovakijos prezidentas 
Antonis Novotny.

New Delhi. — Po didelio 
lietaus išgriuvo 10 pėdų 
aukšččio vandens rezervu
aro siena. Išsiveržęs van
duo užplovė didelius plotus. 
Žuvo apie 1,000 žmonių ir 
buvo sunaikinta daug gyve
nimo namų.

Montrealis. — Žuvusio 
prezidento Kenedžio moti
na atsisakė Warreno rapor
tą skaityti. Ji darbuojasi at
minimui jos sūnaus fonda- 
cijai, kuri rūpintųsi nesvei
kais vaikais.

New Yorkas — Apie 60,- 
laivakrovių, iš kurių 28,000 
yra New Yorke, paskelbė 
streiką, reikalaudami di
desnių algų ir geresnių dar
bo sąlygų. Laivakroviai pri
klauso International Long
shoremens unijai.

Maskva.. — Sulaukęs 58 
metų amžiaus mirė TSRS 
Prekybos ministro pava
duotojas Sergėjus Boriso
vas.

Dar visDetroitas.
streikuoja 260,000 automo
bilių gamintojų prieš Gene
ral Motor Co.
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Warreno komisijos raportas
TUOJAU PO TO, KAI pernai (lapkričio 22 d.) Dal- 

lase buvo užmuštas prezidentas Kenedis, prezidentas 
Johnsonas paskyrė specialią komisiją, kad ji ištirtų “už
mušimo paslaptį” ir paskelbtų ją viešai. Komisijos pir
mininku buvo JAV Aukščiausiojo teismo vyriausias tei
sėjas Earl Warren.

Komisija dirbo ilgokai, apklausinėjo daugelį žmo
nių, didelių ir mažų, surinko visokiausių dokumentų, su
sietų su prezidento užmušimu. Ir visa tai surašė savo ra
porte, kurį praėjusį savaitgalį paskelbė.

Raportas labai ilgas, ir mes jo viso toli gražu dar 
neperskaitėme. Skaitėme tik sūtraukėles, kaip jos buvo 
paskelbtos tūluose dienraščiuose.

Pasirodo, kad Warreno komisija savo raporte nieko 
naujo, nieko sensacingo nepaskelbė. Iš tikrųjų, komisija 
tik uždėjo antspaudą ant pirmiau jau FBI padaryto pa
skelbimo: “prezidentą užmušė Lee Harvey Oswaldas.”

Komisija pridėjo dar tai, kad Oswaldas užmušė pre
zidentą pats vienas, be jokio sąmokslo su kitais asmeni
mis ar valstybėmis. Kodėl, kuriais sumetimais Oswaldas 
tokią kriminalystę atliko, komisija nepasako.

Tiesa, komisija skelbia, ir tai: jei Oswaldas nebūtų 
buvęs užmuštas, jei jis būtų buvęs teistas, tai teismo 
procese gal būt paaiškėję kas nors daugiau, gal būtų iš
kilę tokių dalykų, kurių komisija, tyrinėdama visą reika
lą, nesurado, neapčiuopė. Bet Oswaldą užmušė Rubis, 
kuris, sako raportas, neturėjęs jokių ryšių su tariamuo
ju prezidento žudiku.

ŠAUNIEJI 
TARYBŲ LIETUVOS 
SPORTININKAI

Š. m. rugsėjo 22 d. 
niaus “Tiesa1” rašo: *>

Tarybų Sąjungos:t sportinę 
delegaciją t ĮCVIIL ..Olimpinėse 
žaidynėse -/Tokijuje sudarys 
550 žmonių. Apie 400 iš jų— 
sportininkai. TSRS Sporto 
draugijų ir organizacijų są
jungos Centro Tarybos prezi
diumas patvirtino mūsų šalies 
olimpinės delegacijos sudėtį. 
Kelialapiai į Tokiją paskirti ir 
didžiulei mūsų respublikos 
sportininkų grupei.

Akademinio irklavimo olim
pinėse varžybose startuos dvi 
Vilniaus “Žalgirio” valtys. Tai 
R. Vaitkevičiaus vadovaujama 
aštuonvietė ir keturvietė su 
yrininku C. Juciumi. TSRS 
lengvosios atletikos komandos 
sudėtyje -

Vil

ka- 
jis. 
yra

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

— o —
KAIP MATOME, visas dalykas taip ir kabo neaiš

kume, kaip kabojo. Raportas neįtikino daugelio žmonių; 
(Amerikoje ir visame pasauly), kad prezidentą Kenedį' 
užmušė Oswaldas. O labai daug žmonių galvoja’dar taip: 
jeigu prezidentą nušovė Oswaldas, tai jis nebuyo vienhš 
—jis buvo tik sąmokslininkų-konspiratorių įrankis. ’O tie 
sąmokslininkai-konspiratoriai yra nieks daugiau, kaip 
birčistai, rasistai, kurie prezidento Kenedžio taip neap
kentė.

Sutinkame su Niujorko dienraščio “Timeso” redak
cija: šis raportas neuždaro durų tolesniems., tyrinėji
mams ir ieškojimams. Atsiras įstaigų bei žmonių, kurie 
iėskos šios tragedijos “siūlo galo”, ir, reikia tikėtis, jį 
anksčiau ar vėliau suras.

Apie Warreno komisijos raportą, beje, teks dar ne 
kartą rašyti.

A. Vilkutaitis-Keturakis
LIETUVOS SPAUDA atžymėjo 100 metų sukaktį 

nuo Antano Vilkutaičio-Keturakio gimimo. Kadaise Lie
tuvoje gyveno du broliai—Antanas ir Juozas Vilkutai- 
čiai, kurie po savo raštais pasirašydavo ta pačia slapy- 
varde: Keturakis.

1895 metais Keturakis parašė įdomią komediją— 
“Amerika pirtyje”. Per ilgą laiką ši komedija buvo vai
dinta Lietuvoje—miestuose ir kaime. Savo metu tai buvo 
populiariausia lietuvių kalba komedija, kadangi ji buvo 
realistinė, paimta iš Lietuvos valstiečių gyvenimo.

Ilgai žmonės suko galvą, kuris Vilkutaitis “Ameri
ką pirtyje” parašė? Spėjama, kad ją parašė Antanas (o 
gaj abudu broliai).

Ir štai Š. m. rugsėjo 20 d. sukako šimtas metų, kai 
Antanas Vilkutaitis gimė (mirė 1903 metais). Jis gimė 
Gulbiniškių kaime netoli Kalvarijos. Mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, Maskvos universitete, o vėliau Peter
burge. Buvo inžinierius. Jo brolis Juozas buvo teisinin
kas. Bet abudu broliai turėjo talentą rašyti, kurti.

ieties metikė B. 
Kalėdienė, rutulio ilgųjų nuo
tolių bėgikai K. Orentas ir A. 
Aleksiejūnas, šuolininkas A. 
Vaupšas. Šalies bokso rinkti
nėje yra R. Tamulis. Tarybų 
Lietuva tiek daug sportininkų 
neturėjo nė vienose ankstes
nėse Olimpinėse žaidynėse.

Keli iš mūsų respublikos 
sportininkų-olimpiečių yra da
lyvavę 1960 m. Romoje įvy
kusiose Olimpinėse žaidynėse. 
Tai irkluotojai A. Bagdonavi
čius ir Z. Jukna bei.lengva-, 
atletė B. Kalėdienė. Visi trys 
iškovojo prizines vietas. Dvi
viete su vairininku startavę A 
Bogdanavičius ir Z. Jukna lai
mėjo sidabro, o ieties metikė 
B. Kalėdienė—bronzos meda
lį- i

kultūros ir tradicijų. Ir da
bar reikią priimti šį faktą.

“Tai buvo kietas faktas 
nadiečiams tuomet,” tęsė 
“Ir šiandien ši pamoka 
sunki daugeliui.’’

“Bet kol nebus išmokta su
sitaikyti su tuo faktu, bus 
sunku išspręsti mūsų proble
mas tkip, kad mes galėtume 
didžiuotis Kanada, turėtume 
Viltį matyti Kanadą vieningą 
ateityje.”

Jis nori matyti, kad visa Ka
nada stovėtų aukščiau, negu 
kuri viena jos dalis. Federa- 
lė vyriausybė turinti turėti už
tektinai resursų ir autoritetą 
aptarnavimui visos šalies. Bet 
turi būti pravestos reformos 
parlamentarinėj procedūroj.

Kas liečia jo pastangas pri
imti vėliavą su klevo lapais, 
jis darąs tai ne dėl to, kad ga
vus balsų Kvebeko provincijoj.

“Mes darome tą ir aš darau 
tą todėl, kad aš manau, jog tai 
geriausia dėl Kanados, ir aš 
manau, kad tai turėjo būti pa
daryta jau seniai.”

BUS IR NEGRŲ 
ŠVENTŲJŲ

L. Jonikas “Vilnyje” ra- v so:
Nekartą teko lankytiš seg- 

reguotame negrų maldnamyje 
ir niekados negirdėjau negrus 
giedant “visų šventųjų litani
ją.” Ir pats ten lankiausi ne 
p a s i m e Isti, o.. . politiniais 
tikslais.

Tik dabar paaiškėjo, kodėl 
negrams krikščionims, o net ir 
Romos katalikams nepatinka 
“litanija,” nors ir “visų 
tųjų.” Joje šventieji 
baltosios rasės!

Tik dabar, po 1964 
Romiško krikščionybės 
prato popiežius Povilas,
lių 18 dieną šiemet pats po
piežius, akvaizdpje 2,500 vys- 
kūpų ir kardinolų, padarys 
net 22 negrus šventuosius. \

O buvo taip: Iš Romos pa
siųsti misijdnieriąi “atvertė” į 
katalikybę 22 negrus Ugan
doje, Afrikoje. Bet to kraš
to valdonui, “phgonui” kuni
gaikščiui, nepatikusi naujoji

sven- 
v i s i

ŽURNALO “ŠVIESOS” 
NUM. 3-čIAS

: Išėjo iš spaudos ALDLD 
bertaininio žurnalo “Švie
sa” num. 3-iafeiš (už š. m. 
liepą, rugsėjį ir rugįnūtį).

Daug šiame numery telpa 
medžiagos apie pačią Lite
ratūros Draugiją — Prane
šimai; dešimtajam, sUVažia- 
yiniūi', įvykusiani' š. m. lie- ______ _ ____  __
pOS mėn. Niujorke;* A.' Pet- religija ir jis įsakęs konver- 
rikos, K. ;Retrikienės, “ŠV.” +tr4’"e’ 
redaktoriaus. A. Bimbos pra
nešimai. Telpa suvažiavime 
priimtoji rezoliucija, taipgi 
I. Mizarienės straipsnis apie 
moterų jėgų konsolidavimą.

Kiti straipsniai: Br. Ra
guotis rašo apie poetą Vla
dą Grybą, A. Liepsnonis — 
apie poetą V. Montvilą, Mis- 
linčius — apie prof. Bronių 
Pranskų-Žalionį, V. Junevi
čius — apie dailininką A. 
Žmuidzinavičių. Be to, tel
pa straipsniai: AldonosBal- 
trūnienės, Prano Ulevičiaus 
(apie leidžiamą tarybinės 
lituanistinės enciklopedijos 
tritomį); Ringaudo Grai
baus apsakymas “Tyluma,” 
E. Starkienes straipsnis 
apie maistą, M. Baryso — 
apie Lietuvos sportininkus. 
Telpa gražių eilėraščių.

APIE KANADĄ 
IR KANADIEČIUS

mėtų 
susi- 
Spa-

tytus nužudyti.
Taip ir padaryta bėgyje 

dvejų metų — 1885-87.
Ką tas “pagonąs’ ’kunigaikš

tis padarė su baltveidžiais 
misijonieriais — nebežinau 
aš.

nei

Respublikonų kandidatas 
vice prezidento postui
Barry Goldwateris pasi

rinko kandidatą vice pre
zidento vietai tokį, kuris sa
vo demagogija ir melavimu 
gali lenktyniuoti su geriau
siais demagogais ir mela
giais. Tokią kvalifikaciją 
pilnai užsitarnauja kongres- 
manas William Miller.

Net patys respublikonai 
senatoriai burnas sučiaupę 
tylėjo
pasipriešinti demokratui se- 
na te 
brigh

stovų Bute atstovauja, tiek 
žemai nupuolęs, kad jis ten 
nebeturi šansų laimėti.

Tai toks respublikonų 
kandidato vice prezidento 
postui rekordas, kurį pilie
čiai prieš rinkimus turėtų 
gerai žinoti.

iu nei vienas nedrįso

riui J. William Ful- 
t, kuomet jis rugsėjo 8 
nato sesijoje aštriai 
avo Wm. Millerį, kaip 

“didelio melo”
kritik 
demagogą, 
specialistą ir “didelių abe
jonių 
gino 
senat 
rį už 
natas 
zūruc 
šauja, 
se re
vice prezidento postui bus 
balsu' 
tas—:

’ skleidėją. Jis paly- 
Millerį prie mirusiojo 
maus McCarthy, ku- 
melų skleidimą net Se- 

buvo priverstas cen- 
ti. Fulbright prana- 

, kad šiuose rinkimuo- 
spublikonų kandidatas

stoju tikrai cenzūruo- 
nebus išrinktas.

Per 14 metų laikydamas 
•e s m an o postą Wm. 
’ nesugebėjo pasiūlyti 
eno svarbesnio biliaus.

kong:
Mille
nei v
Vardošaukis rodo, kad jis 
nedalyvavo sesijose didesnę 
pusę laiko 1963 metais. Už 

liberališkesnius pasiū-
lymuš jo balsavimas siekia 
11 procentų, o už ultrareak- 
ciniu$ pasiūlymus — 92%. 
AFL-CIO skelbia, kad jis 
balsavęs “gerai” astuoniuo
se atsitikimuose, “blogai”47 
atsitikimuose.

Goldwaterio rekordas Se
nate ir Millerio rekordas 
Atstovų bute yra labai pa
našūs.
konas 
reiškė, Barry yra ultra-de- 
.šinys

o.

. Kaip vienas respubli- 
komentatorius išsi

s, o Bill — paprastas 
dešinysis.

1949 metais Wm. Miller 
apskrities prokuroras.

Beliko tik vienas menesis
• na PREZIDENTINIŲ rinkimų teliko tik vienas 
nienesis. Ekspertai, žmonių opinijos stebėtojai skelbia, 
kad, jei šiandien būtų balsavimai, tai prezidentas John- 
sonas rinkimus laimėtų milžiniška balsų dauguma. Jie 
sako, kad žmonės labai piktinasi Goldwateriu ir jo žalin
ga politiką.

Štai dienraščio “Wall Street Journal” koresponden
tas James P. Gannon rašo savo laikraščiui iš Kankakee, 
Ill., iš “respublikoniško miesto”, jog ten nemaža respub
likonų šiemet žada ^alsuoti už Johnsoną. Kodėl? Todėl, 
kad balsuodami už Goldwater}, sako jie, balsuotų už ato
minį karą. Gi dori respublikonai nori taikos.

Tokios žinios—geros žinios. Per spalio mėnesį rei
kia darbuotis, kad Goldwaterio priešų eilės didėtų, o ne 
mažėtų.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penk tad., spalio (Oct.) 2, 1964

“Liaudies Balse” skaito- j 
me:

Kalbėdamas Vancouveyje, 
mūsų premjeras L. B. Pearso- 
nas ragino kanadiečius būti 
kanadiečiais pilna to žodžio 
prasme.

“Kaip žmones, išrodo, mes 
esame netikri apie tai, kur 
mes einame, kaip mes einame, 
ir ar mes einame atskirai ar 
kartu,” pasakė jis. “Mes taip
gi susirūpinę, kad mus gali 
pakelėje sugerti didelis atkak
lus kaimynas.”

Atėjęs laikas, būti kantriais, 
susivaldančiais, o ne juokin
gais ir besikabinėjančiais vie
ni prie kitų.

“Dar labiau jau laikas, kad 
kanadiečiai parodytų vienas 
kitam ir pasauliui, kad klap
simas Kanados, kaip federa*- 
tyvinės tautos, tvirtos ir vie
ningos nuo vieno krašto’ iki 
kito, neturi jokių abejonės še
šėlių.”

Kai buvus sudaryta konfe
deracija, anglai ir prancūzai 
priėmę faktą, kad vieni ir ki
ti prisilaikys savo kalbos ir

Baltimore, Md.
Nors mūsų draugai Jen

nie Pivariūnienė ir Juozas 
Stanys apsivesdami rugpjū
čio 12 d. “tylomis” manė, 
kad jau viskas taip ir užsi
baigs, bet ne. Mūsų gabi šei
mininkė Frances, Deltuvie
nė, pagelbsti n t kitoms 
draugėms, sumanė rugsėjo 
20 d. savo namuose iškelti 
vestuvių puotą. Tas ir įvyk
dyta. Nors oras buvo vėlo
kas, bet nesulaikė nuo atsi
lankymo gražaus būrio sve
čių bei giminių palinkėti 
jiems daug laimingų ir 
'linksmų metų šeimyninia
me gyvenime.

Kadangi drg. J. J. Sta
niai yra dažni lankytojai 
Philadelphijos draugų pa
rengimų, tai d. d. A. Lipčius 
ir'R. Merkys pribuvo į šį 
parengimą. J. J. Staniams 
draugai ir daugės įteikė do
vaną susirinkusiųjų vardu, 
užtat d-gai Staniai taria Vi
siems nuoširdų ačiū.

Be to, jie iš savo pusės, 
su pritarimu rengėjų — 
Frances it Juozo Deltųvų, 
suaukotus pinigus paskyrė 
sekamai: “Laisvei” ir “Vil
niai” po 50 dol., o “Liaudies 
balsas0 Kanadoje susilauks 
20 dol. auką.

Tai buvo pokylis —vestu
vės, kurios atnešė ne tik 
pasilinksminimo susirinku- 
siems draugams, bet ir fi
nansinės paramos mūsų 
spaudai.

* Tai gražus pavyzdys ir 
' kitų kolonijų draugams.

Vinco Duktė

Hil

buvo
Jis tuo metu pasi žymėjo 
Bell Aircraft kompanijos 
darbininkų streiko laužymu. 
Kompanija tuo metu atsisa
kė tat 
deryt 
lizavo streiklaužius, su ku
riais 
vieną 
roras 
laužius nieko nepaisant 
veržt 
laužy 
atsiųsta policija mėtė aša
rines 
janči

rtis su unija, nepriėmė 
oms tarpininko, mobi-

streikieriai turėjo ne 
susikirtimą, Proku- 
Miller ragino streik-

:is dirbtuvėn ir streikų 
ti. Jo įsakymu šerifo

Milijonas dolerių Medicare 
biliui sunaikinti

Kongresinis komitetas te
belaiko savo žinioje Senato 
priimtą Medicare bilių, ku
ris nemokamai suteiktų me
dicininį patarnavimą pensi
ninkams. Atrodo, kad tas 
komitetas laukia prezidenti
nių rinkimų rezultatų. Ži
noma, jeigu Goldwateris lai
mėtų, tai ir tam biliui būtų 
mirtinas smūgis užduotas.

Šiuo nu.a Amerikos Me
dicininė Asociacija (AMA) 
nuskyrė visą milijoną dole
rių kovai prieš tą bilių.’Šis 
reakcinis turtingųjų gydy
tojų trustas nusitarė pra
leisti apie $700,000 garsini
mams spaudoje, o kitą sumą 
radijui ir televizijai.

Šis galingas trustas pasie
kia daugelį kongresmanų ir 
sumobilizuoja juos kovai 
prieš tą bilių. Aiškinama, 
kad šis bilius esąs socialis
tinis ir baisiai pavojingas 
amerikinio gyvenimo būdui. 
Bet tai nesąmonė. Jeigu 
kam jis kiek žalingas, tai 
privatiniam gydytojų biz
niui.

Ne vien socialistinės šalys 
turi visiems gyventojams 
nemokamą medicininį ap
tarnavimą, bet daugelis ir 
kapital i s t i n į ų šalių,. kaip' 
Anglija.

Jeigu Anglija, visiems 
gyventojams teikdama. n.ę-i 
mokamą medicininį aptar
navimą, nesubankrutavo ir 
nepavirto socialistine, tai 
Jungtinės Valstijos tuo la
biau Medicare nesudarys 
jokio pavojaus.

AFL-CIO atsišaukia į vi- 
!sas unijas ir visus darbi
ninkus kviečiant talkon: 
raginti savo kongresmanus 
priimti tokį pat Medicare 
bilių, kokį priėmė Senatas.

bombas tarp piketuo- 
į streikierių. Areštuo- 
buvo laikomi po aukš

ta kaūcija, o unijos viršinin
kai—po $396,000 kaucija.

Tokiu Millerio pasižymėji
mu streike respublikonai 
buvo 
nominavo 1950 m. kongres- 
mano 
respublikonų dominuojama
me kongresiniame distrikte. 
Mille: 
panij 
mejo

Mil 
teriui 
1960 
agara Falls, N. Y., Goldwa
teris pasakė: “Jeigu Mille
ris būtų ir demokratas, aš 
už jį 
patarčiau už jį balsuoti 
nes mums jis reikalingas 
šioje 
tus.” 
mėjo,

labai patenkinti ir jį

postui tame pačiame

ų rėmė didžiosios kom
os. Tokiu būdu jis lai- 
kongresmano postą, 
lerio rekordas Goldwa- 

buvo gerai žinomas.
metais kalbėdamas Ni-

balsuočiau ir kitiems
r

kovoje prieš komunis- 
Milleris, tiesa, vėl lai- 
bet balsų skaičius su

mažėjo net 15,238.
Gojdwateris pasirinko 

?į dar ir todėl, kad 
ris katalikas, tikėda-

Mille
Mille 
mas kauti daugiau katalikų 
balsų 
galės
Millerio vardas ir respubli
konų distrikte, kurį jis At

. Bet vargiai Milleris 
katalikus apgauti.

naujasis

klausimas turėtų būti tai
kingai išrištas.

Dabar manoma, kad prez. 
Frei sugebės pravesti kėlę- i 
tą Allendės siūlytų refo* 
mų, kurių pats Allende var
giai būtų įvykinęs, nes mi
ll tarinė jėga būtų jam pa
stojusi kelią arba padariusi 
tai, kas buvo padaryta Bra
zilijoje.

Čilės liaudis ir toliau tęs 
kovą už reikalingas refor
mas, kurias prieš rinkimus 
žadėjo abu kandidatai.

Šių dienų niekad 
neužmiršime

Gerbiami ir mieli broliai 
ir seselės! Mūsų širdis taip, 
karštai susirišusi su jumisf 
kad labai sunku jus palikti 
ir keliauti už to didžiulio 
didžiulio vandenyno pas 
mūsų šeimas, bet mes širdy
se ilgą laiką turėsime prisi
minimus apie jus, su kuriais 
taip karštai tą trumpą laik^ 
praleidome. Už tai leiskite 
dar kartą nuo mūsų grupės 
paspausti jūsų dešinę ran
ką ir išreikšti ačiū už taip 
malonų priėmimą.

O. Griciene
J. Colungienė
M. Stasis
M. Uždavinys
N. Dudonis 
A. Lipčius

(Iš Lietuvos spaudos)

Eduardo Frei
Čilės prezidentas

Čilės respublikos preziden
tinius rinkimus laimėjo 
krikščionių demokratų kan
didatas Eduardo Frei. Ben
dro fronto socialistas kandi
datas Salvadore Allende ga
vo apie 400,000 balsų ma
žiau.

Prieš rinkimus buvo ma
nyta, kad Allende tikrai lai
mės. Bet išėjo kaip tik 
priešingai.

Bendrojo fronto vadai 
nurodo, kad šiuos rinkimus 
pasuko priešingon pusėn or
ganizuota “baimės ir melo 
mašina.” Buvo skelbiama, 
kad “Čilė pataps antrąja 
Kuba, jei Allende laimės.” 
Katalikų tikėjimas būsiąs 
suvaržytas, vaikai būsią 
prievarta siunčiami Tary
bų Sąjungon mokytis . Tie, 
kurie naujos valdžios ne
klausys, būsią šaudomi.

Daugelis nesusipratusių 
piliečių tiems melams pati
kėjo, daugiausia moterys. 
Padėjo ir daugelis nesusi
pratusių vargdienių, prieš 
rinkimus gavę iš Jungtinių 
Valstijų agentūros po biskį 
pieno ir kitų produktų.

Naujasis prezidentas Frei, 
sakoma, šiek tiek linkęs į 
kairę. Jis šiomis dienomis 
pareiškė:

“Mes nenorime tokios 
laisvės, kurioje kiekvienas 
gali kalbėti, bet daugeliui 
laisvė bus gyventi skurde, 
be darbo ir namų.” Kubos

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų - Dukterų 

Draugystė ir Darbininkų 
klubas rengia banketą va
saros sezono baigimui. Jis 
įvyks šeštadienį, spalio 10 
d., Olympia Parke.

Valdybos ir komisijos su
darė planus, kaip būtų ge
riausiai v galima . aprūpinti 
pažangiečius svečius, mūsų 
nuolatinius rėmėjus ir sim- 
patikus. Atsilankę nesigai
lėsite. Bus pateikta skanių 
valgių, išgerti, o Jono Dir- 
velio orkestras gros šokiam 
iki vėlyvos nakties. Rengė
jai kviečia skaitlingai atsi-W 
lankyti.

Pattenburg, N. J.
Piknikas pavyko

Brangūs draugai ir drau* 
gės! Mes širdingai jums dė
kojame už atsilankymą į 
pietus. Mums buvo malonu, 
kad turėjome daug svečių.

Dėkojame tiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie 
pikniko: L. Tilvikui iš Eas- 
tono, B. Ramanauskienei iš 
Sellersvillės, Radušiui ir 
Višniauskienei iš Bayonnės, 
Strolienei iš Binghamtono, 
Ramikaitienei ir Staniulie
nei.

Taipgi dėkui moterims, 
kurios dirbo prie stalų 
Muzikevičienei, Mitkienei^ 
Helen Krone ir Augutienei, * 
ir vyrams dirbusiems pikni
ke — Matuliui, Ventai ir 
Waresonui. Ačiū visiems ir 
visoms už atsilankymą.

Churliai

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusiame “Laisvės” 

numery J. Gasiūno straips
ny “Mūsų pasimatymas su 
prez. L. B. Johnsonu” įsi
skverbė nemaloni klaida. 
Pirmoje skiltyje ketvirtame 
paragrafe buvo išmesta ge
ra eilutė, o palikta su klai-. 
da. Minėto paragrafo, skai-X~ 
tant žemyn, dešimtoje eilu-l| 
tėję prasidedąs sakinys tu
rėjo skambėti: .“Amerika 
nėra vieno žmogaus vado
vybėje. Vadovybe priklauso 
190 milijonų žmonių...” ir tt. 
Autoriaus ir skaitytojų at
siprašome.



Kai kurios pastabos apie buvusius mūsų 
organizacijų suvažiavimus

Mūsų trijų organizacijų diena, ir ta trumpa, prasi - 
suvažiavimai (vykę š. m.

praėjo. Vienas kitas jų da
lyvis pasisakė per spaudą— 
daugiausiai per “Laisvę”— 
apie tai, kas buvo tarta ir 
kaip tarta.

Suėmus viską į krūvą, 
dauguma šitaip pasakoja: 
jiems labai patikęs LDS sei
mas, nes jis buvęs draugiš
kas, be frakcijų, be barnių, 
—geriau nieko ir nereikią! 
ALDLD suvažiavimas n e 
toks geras buvęs, o apie 
LMS suvažiavimą mažai kas 

mūsų veiklesnių - atsako- 
mingesnių draugų ką nors 
ir pasisakė, kadangi jie ne
matė reikalo jame dalyvau
ti, teisindamiesi: “ 
menininkai.”

Taip dalykams esant, ir 
i^an dar kartą norisi suva
žiavimų klausimais tarti žo-

dėjo 10 v. ir baigėsi 5 v. 
Viena valanda buvo praleis
ta pietums.

Nereikėjo čia tiek daug 
raportų. Pagalvokime: pra
nešimus darė: D-ras A. Pet
riką, Centro Pildomojo Ko
miteto pirmininkė K. Petri- 
kienė, sekretorius J. Gry
bas, iždininkas P. Bėčis, na, 
ir “Šviesos” redaktorius A. 
Bimba. Pusę dienos užė
mė raportai!

Ar to reikėjo? Ar nebū
tų užtekę vieno bendro ge
ro, išsamaus raporto? Juk 
ALDLD referendumu ne
renka pirmininko, sekreto
riaus ir kitų pareigūnų at
skirai — renka septynis na

mes — ne irius į Centro Pildomąjį Ko
mitetą. Šis komitetas tvar
ko organizacijos reikalus. 
Ir jis visas už viską atsa- 
komingas. Na, tad CPK ir 
turėtų pagaminti ir pateik
ti suvažiavimams vieną ben
drą išsamų raportą, savo 
ataskaitą. Taip darant, su
sitaupytų laikas ir raportas 
būtų brandesnis, pilnesnis ir 
įdomesnis.

Pažvelkime į raportus, ma
tysime, kad yra pasikarto
jimų, o tų reikalų, kurie tu
rėtų būti raporte, nėra.

Praleista, pražiūrėta toks 
svarbus dalykas, kaip pre
zidento Kenedžio užmuši
mas, sukrėtęs visą pasaulį, 
aišku, labai sukrėtęs ir mū
sų organizaciją, jos narius.

O kaip su kultūrine veik
la? Ar gi leistina lietuvių 
kultūrinei organizacijai 
1964 metais savo suvažiavi
me raporte nepriminti fak
to, kad tai yra Kristijono 
Donelaičio metai?!

Tiesa, ALDLD CPK šį di
delį jubiliejų — 250 metų 
didžiojo poeto gimimo su
kaktį pamiršo — neatsišau
kė į kuopas ir narius, pa
skatinant atžymėti jį. Ta
čiau buvo kuopų, kurios sa
vo iniciatyva ruošė mitin
gus, skaitė poeto kūrybą, 
dėstė jo gyvenimo bruožus.

1963 metais kai kurios 
kuopos atžymėjo poeto Mai
ronio 100-ąsias gimimo me
tines.

Kai kurios kuopos per 
dvejus metus ruošė visokių 
pramogų — kultūrinių ir 
“bizniškų.” Tūlos aktyviau 
dalyvavo visuomenin i u o s e 
veiksmuose. Visa tai, patei
kiant suvažiavimui 
tus, CPK turėtų apžvelgti, 
atžymėti. Reikėtų paminė
ti ir tai, jei kurios apskri
tys bei kuopos nieko nenu
veikė—kodėl ?

CPK renkamus, beje, vy
riausiai tam, kad jis teiktų 
patarimus, pamokymus, nu
rodymus, ką kada kuopos, 
apskritys ir visi nariai tu
rėtų daryti. Tad jis turėtų 
nuolat jausti visos organi-' 
zacijos pulsą. Kai! CPK ma
žai teveikia, nesirūpina, tai 
ko tenka laukti iš kuopų, iš 
narių?

Primintina, kad CPK pra
nešimai suvažiavimui buvo 
sausi, be tos ugnies, kuri 
uždegtų kitus entuziazmu.

Rezoliucija-pasiūlymai
Ar buvo suvažiavimui pa

teikti siūlymai visuomeni
niais bei organizaciniais 
klausimais?

Taip, buvo. Jie buvo 
įkergti į bendrą rezoliuciją.

Suminėtini kai kurie:
(a) Draugijos auksinio 

jubiliejaus atžymėjimas; or
ganizacijos tvirtinimas, įra
šant naujus narius.

(b) Kova už pasaulinės 
taikos išlaikymą.

(c) Kova už negrų teises

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo seimas negalėjo 
būti kitoks, koks buvo. Or
ganizacija, atsiminkime, vei
kia rėmuose, nustatytuose 
valstijų apdraudos (insur
ance) departamentų. Tie 
rėmai gana siauri. Sakysi
me, darant kokius nors or
ganizacijos konstitu c i j o j e 

^pakeitimus, Centro Valdyba 
turi iš anksto apdairiai tar
tis su savo aktuarais, tai
kytis su įvairių valstijų ap
draudos departamentų po
tvarkiais. Tuo būdu CV ir 
seimui programą paruošia 
tokią, kuri neprieštarautų 
valstijų, kuriose LDS vei- 
Ifria, įstatymams. Ir taip da
lykai LDS eina ir eis.

Seniau, kai LDS bei kitos 
f raternalės organiz a c i j o s 
turėjo daugiau laisvės veik
ti savaip, buvo kitokie ir 
seimai, kitokios ir diskusi
jos.

Seniau, beje, kai LDS gre
tose buvo daug jaunimo, tu
rėjome smagią problemą 

*šu juo; didelis jaunų žmo
nių skaičius seimuose buvo 
puiki puošmena, Susivieniji
mui — viltis. Atsiminkime, 
jaunimo sesijai būdavo ski
riama speciali diena. Da- 
l^ar to nėra, ir priežasčių, 
kodėl nėra, čia neminėsiu, 
nes jos visiems žinomos.

Kodėl LDS seimo delega
tai išsamiau nepadiskusavo 
savo organo “Tiesos” turi
nio, nežinau. Atrodo, jie 
atvyko Seiman tam nepasi
ruošę.

Dar labiau nebuvome pa
siruošę Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimui.

Jeigu LDS yra suvaržytas 
visokių apdraudos įstaty
mų, jeigu LDS seimuose 
“nepritinka” diskusuoti 
^‘pašaliniai klausimai,” tai 

.'Lietuvių Literatūros Drau- 
*gija, pripažinkime, kol kas 

turi laisvę savo suvažiavi
muose nagrinėti visokiau
sias problemas, susijusias 
su kultūra ir politika. De
ja, šiame suvažiavime tai 
buvo kuo mažiausia diskū- 
suota.

Taip, ALDLD suvažiavi
mas įvyko tuojau po LDS 
seimo, ant rytojaus po di
džiulio banketo. Daugelis 
suvažiavime buvo tų pačių 
žmonių, kurie dalyvavo ir 
LDS seime. Taigi pas tū
lus gal jautėsi nuovargis.

Bet man rodosi, ne tik tai 
^ukliudė. Man rodosi, kliū
tys gyvesniam suvažiavimo 
pravedimui buvo dvi:

(1) “Senoviškas” jo su
tvarkymas ;

(2) Delegatų išankstinis 
nepasiruošimas.

Kitas dalykas: suvažiavi
mui tebuvo skirta tik viena

rapor-

— pilietinių teisių įstatymo 
gyveniman pravedimas.

(d) Mūsų kultūriniai ry
šiai su gimtuoju kraštu — 
su Tarybų Lietuva — jų 
tvirtinimas, plėtojimas.

(e Darbo tarp moterii 
konsolidavimas.

(f) Žurnalo “Šviesos” iš
laikymas ir gerinimas.

Kiekvienas klausimas ne
paprastai gyvas, svarbus, ir 
aš tikėjausi, kad, jei ne ties 
kiekvienu, tai nors ties tū
lais suvažiavusieji ims žodį 
ir kalbės, diskusuos.

Deja, be poros ar trijų 
techninių pastabėlių, nieks 
žodžio neprašė ir nedisku
tavo ! Ir šie sumanymai bu
vo senovišku būdu užgirti, 
nubalsuoti, priimti.

Kodėl taip įvyko?
Galimas daiktas, tai bu

vo dėl to, kad laikas jau 
buvo vėlokas, artinosi 5 va
landa. Bet reikia prileisti 
ir tai, kad mes suvažiavi
muose įpratę diskusuoti ma
žyčius, techninius dalykė
lius, o ■ sva r b i e m s klausi
mams svarstyti nesame pa
siruošę.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
įvyko Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimas. Mane 
skaudino faktas, kad jame 
nedalyvavo daug visos eilės 
miestų mūsų veikėjų. Pasi
teisindami, kad “mes ne me
nininkai,” jie pasiskubino 
išvykti “kas sau”: vieni na
mo, kiti—dar į kitus mies
tus pasisvečiuoti.

Suvažiavimas nebuvo il
gas, bet darbingas; buvo 
pateikti išsamūs pranešimai 
apie mūsų chorų veiklą. Jis 
svarstė, kaip pagyvinti visą 
meninį darbą JAV lietuvių 
pažangiojo judėjimo padan
gėje.

Svarbiausias šio LMS su
važiavimo nutarimas bus" 
tas: suorganizuoti rinktinių 
dainininkų ansamblį 
pasiųsti 1965 metais 
tuvą pagastroliuoti.

Ar šis žodis stosis 
parodys ateitis. Tai bus ga
lima padaryti, jei tik visi 
mūsų pažangiečiai sutelks 
jėgas, jei mūsų meninin
kams padės.

Gaila, kad daug veikėjų, 
buvusių LDS ir ALDLD su
važiavimuose, nedalyvavo 
kartu su menininkais jų pa
sitarimuose.

Apie busimuosius 
suvažiavimus

Mūsų organizacijų suva
žiavimus ateity reikėtų 
šaukti ne visus kartu. To
kios draugijos, kaip Litera
tūros Draugija, suvažiavi
mui reikėtų skirti nors po
ra dienų. Organizacija di
delė, jos nereikėtų skaity-

• • • ir JĮ 
į Lie-

kūnu,

Vilniaus išvadavimo 20-jų metinių iškilmę?. Sostinės darbo žmonių iškilmingas mitingas 
Vingio” parke. Mitingo prezidiumas.

■■I

pi

ip?

ti kaž kokiu “pridėčku” prie 
LDS.

Nebūtinai ir LMS sambū
rius derinti su LDS seimu 
bei ALDLD.

Šiame LMS suvažiavime 
(liepos 5 d.) iškilo klausi
mas dėl dainų festivalių 
ruošimo ateity. Vienas da
lyvis prasitarė: ar nereikė
tų ateity suruošti • lietuviš
kos dainos festivalį Florido
je? Kai kurie šį klausimą 
pasitiko lyg ir juoku. Bet 
atsistoja čikagietė Valerija 
Urbikas ir rimtai pastebi:

—O kodėl gi mes nega
lėtume kada nors Floridoje 
sušaukti menininkų konfe
rencijos ir ta proga suor- 
gonizuoti dainų festiva
lio?..

Iš tikrųjų, kodėl gi nega
lima tai padaryti?! Šian
dien, kai tokiame Miamio 
mieste lietuviai turi savo 
klubą, savo salę, kodėl ten 
nebūtų galima sušaukti lieuZ -Sa sambūrio i .P?.20'?0
;.. „„;v„ 1™. grudų 1S kiekvieno hektaro.ir duoti puikų koncertą, ka
da nors patogiu žiemos me
tu?

Mūsų žmonės mėgsta pa
važinėti, pakeliauti.: Prie
mones daugelis tam turi; 
kai kurie užtenkamai’ turi 
laisvo laiko, čikagiečiams į 
Floridą nuvykti tokia pat 
kelionė, kaip ir į Niujorką. 
Niujorkiečiams—-daug’ maž 
tas pats kaip nuvykimas į 
Čikagą.

Į Floridą vis (daugiau ir 
daugiau vyksta lietuvių ap
sigyventi. Na, tai ar nebū
tų naudinga, jei rinktinės 
mūsų menininkų jėgos ka
da nors duotų floridiečiams 
puikų koncertą?!

Čia išdėstytų minčių apie 
mūsų suvažiavįmus. anks
čiau nekėliau, nes gąlvpjau, 
kad atsiras kiti, kurie jas 
pabers sp’audoje. Dvejai, ligi 
šiol nieks nematė reikalo tai 
padaryti.

Primintina ir tai, kad tū
li apie suvažiavimus rašė 
per daug jau lėkštai, pavir- 
šutinškai. ! ,

Rojus Mizara

Bridgeport, Conn.
Jau išsiuntinėti kvieti

mai LLD kuopoms į 3 Ap
skrities metinę konferenci
ją, kuri atsibus sekmadienį, 
spalio 18 d., Lietuvių salė
je, 407 Lafayette St., 
Bridgeport©.

Konferenciją norima 
pradėti 10 vai., nes nuo 2-jų 
po pietų J. Grybas rodys 
lietuviškus naujus filmus. 
Todėl vienu šūviu du zui
kius norima nušauti. Atsto
vai ir svečiai pribūkite pa
žymėtu laikų, tada tinkmai 
atliksime reikalus kaip yra 
planuojama.

J. J. Mockaitis
LLD 3 Apskr. Raštininkas

DŽIUGUS UAIŠKAS IŠ 
SENOSIOS TĖVYNĖS

Vienas Lietuvos veikėjas 
šiomis dienomis gautame 
laiške rašo:

Pas • mus’ reikalai neblo-
. klostosiW Nors oro są-
os ir šiemet eilėje rajonų

buvo nekokios (vėlyvas pa
vasaris ir stoka kritulių au-

ų augimo metu), tačiau 
subrendo geras 

Šiuo metu iškulta

ga

ga 
visumoje 
derlius.
pusė javų grūdinių kultūrų 
ir vidutiniškai gaunama be
veik po 12 centnerių grūdų 
iš hektaro. O Vilkaviškio, 
Joniškio, Kapsuko, Kėdai
nių, Pasvalio, Radviliškio ir 
kitų vidurio Lietuvos rajo
nų 
ūk

kolūkiai ir tarybiniai 
ai prikulia po 14-16 cent

nerių grūdų iš hektaro, 
jsėja gretos pirmaujam 
ūkių, kur kasmet suren-

Ga 
čių

do 
blo 
cukrinių 
kit

Geriau, negu pernai, atro- 
kukurūzų pasėliai. Ne- 
gas laukiamas bulvių, 

runkelių, linų ir 
ų kultūrų derlius.

Ales labai patenkinti mūsų 
lės ūkio mechanizatorių 
•bu. Kaip Jums žinoma, 
vų įdirbimas, sėja, visa

zer
dai
dir
eilė kitų lauko darbų jau
ser
me
šio
naudodavom grūdinius kom
bainus.
sri
lauj
kai
vo

iai pas mus atliekama 
ehanizuotai, tačiau iki 

1 mes labai blogai pa-

poi 
vis

Ir tik pernai šioje 
;yje buvo pasiektas persi- 
žimas, o šiemet daugiau 
p trečdalis visų javų bu- 
nuimta kombainais. Tai 

gera pradžia. Nepraeis ir 
•a metų, kai ir pas mus 
i jaVai bus nuimami tik 

kombainais. ,
Dabar žemdirbiai skuba 

greičiau nuimti ’ nuo laukų 
ugintą. derlių ir kiek ga- 
a daugiau sukaupti pa- 
ų. Kartu sparčiai vyk-

įsą 
lim
šai
doma žiemkenčių sėja, aria
mo: 
ti, 
kol 
ūki
me
mą 
lis 
ūki 
šie

so

dėl 
sui 
nin

s dirvos. Reikia pasaky- 
kad žemės ūkio darbai 
ūkiuose ir tarybiniuose 
uose vyksta gerai. Čia 
s neturime jokių sunku- 
. Visur jaučiamas dide- 
kolūkiečių ir tarybinių 
ų darbininkų aktyvumas, 
simas duoti daugiau pro

dukcijos, nes nuo to priklau- 
jo paties uždarbis, jo ma

terialinė gerovė.
JyTūsų partijos. priemonės 

kolūkiečių materialinio 
oteresuotumo visuome- 
e gamyba padidinimo, o 

tai]) pat pensijų įvedimas 
kolūkiečiams, žemės ūkio 
specialistams ir mechaniza
toriams jau dabar duoda 
teigiamus rezultatus, o ne

moję ateityje tie rezul- tol
tatai bus dar gražesni.

M us džiugina ir tai, kad kol
ūkiai pradėjo geriau tvar
kyti gyvulininkystę, dau-

giau rūpintis jos ekonomi
ne puse. Stengiamasi visur 
įdiegti intensyvų gyvulių 
šėrimą, sumažinti pašarų ir. 
darbo sąnaudas produkcijos 
vienetui pagaminti. Visa 
tai duoda gerus rę^ultatus; 
Per šių metų septynis mė
nesius gamyba kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose pa
didėjo, palyginant su atitin
kamu praeitų metų laiko
tarpiu, 16 procentų, o mė
sos — 29 procentais, tame 
tarpe kiaulienos — 23 pro
centais. Šis gyvulininkystės 
produktų gamybos augi
mas pasiektas, visų pirma, 
gyvulių produktyvumo au
gimo sąskaita. Respublikos 
žemės ūkis sėkmingai Įvyk
dė pirmojo pusmečio parda
vimo valstybei pieno ir mė
sos planus, o kiaušinių jau 
įvykdytas ir metinis planas. 
Pirma laiko taip pat įvyk
dytas ir grūdų pardavimo 
valstybei planas.

Augant gamybai didėja 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
pajamos. Per šių metų pir
mąjį pusmetį kolūkiai gavo 
piniginių pajamų 26 procen
tais daugiau, o kolūkiečiams 
už darbą avansu išmokėta 
net 1.8 karto daugiau, negu 
per praeitų metų pirmąjį 
pusmetį. Žymiai pakilo taip 
pat ir tarybinių ūkių ren
tabilumas .

Taigi, žemės ūkio gamy
bos intensyvinimo progra
mą mūsų žemdirbiai prade
da praktiškai įgyvendinti. 
Žepiės ūkio gamybos speci- 
alizavimas ir koncentravi
mas leis mums dar spartes
niais tempais vystyti visas 
žemės ūkio šakas, kelti jų 
rentabilumą.

Respublikos pramonė sėk-’ 
mingai vykdo septynmečio 
programą. Lietuva dabar 
atrodo kaip ištisinė staty
bos aikštelė. Dar, ' rodos, 
taip neseniai pradėjo veikti 
Kėdainių chemijos kombi
natas, kurio pagamintu 
granuliuotu super fosfatu 
mes šiemet jau patręšėme 
dalį pasėlių, o jau ateinan
čiais metais žemdirbiai gaus 
amoniakinį vandenį iš Jona
vos fabriko, kuris greit stos 
rikiuotėn. Sėkmingai vyks
ta Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos ir kitų stambiau
sių įmonių statyba. Pirmuo
sius du kombinatus vakar 
mes apl a n k ė m e kartu su 
draugu Vytautu, ir jam pa
darė labai gerą įspūdį.

Philadelphia, Pa.
Spalio 23 d. įvyks 
svarbios prakalbos

Prakalbos, simpozijumas 
temoje “Keliai į pasaulinę 
taiką” įvyks spalio 23 dieną. 
Vieta: Sheraton Motor Inn, 
39 Chestnut St., Philadel- 
phijoje. Pradžia 8:30 v. vak.

Kalbės Arnold Johnson— 
nuo JAV Komunistų parti
jos; Mrs. Wm. Camp—nuo 
Women’s International 
League for Peace and Free
dom; Thomas Colgan, Sol 
Rotenberg ir kt.

Šios prakalbos bei simpo
zijumas bus vienos iš dau
gelio. Jau per šešerius me
tus Philadelphia Social Sci
ence Forum rengė serijas 
prakalbų svarbiais visuome
niškais klausimais. Šiemet 
taip pat bus jų visa eilė.

Įėjimas vienam asmeniui 
$1, studentams—50 c. Norį 
gauti daugiau informacijų, 
kreipkitės pas James DoL 
sen, 4531 Osage Ave., Phi
ladelphia — 19143. Telefo
nas: SH 8-1037.
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Hartford, Conn.
Bristol, Conn., miesto po

licija bėdoje. Vieton apsau
goti gyventojus nuo plėši
kų, pati policija tuomi užsi
iminėjo. 6 policininkai su
imti. Atrodo, kad gyvento
jams apsaugos nėra.

LLD 68 kuopos narių su
sirinkimas įvyks spalio 12 d. 
Laisvės choro svetainėje, 
7:30 v. vakare. Atsilanky
kite.

Laikraščio “Laisves” nau
dai parengimas įvyks spalio 
25 dieną, Laisvės choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Dai

nuos pagarsėjęs vyrų cho
ras iš Montello, Mass.

Ir malonu pranešti, jis 
net už kelio lėšas neima. Ir 
ketina svečių atsivežti. At
vyks bu su.

Šokiams bus John Mar
tins orkestras.

Pietus duos 1-ą valandą. 
Nesivėluokite!. Wat erbu- 
ry’s, Oakville, Bridgeport, 
New Haven ir New Britain 
rengiasi skaitlingai daly
vauti.

Hartfordiečiai skaitlin
gai bus.

Reporteris

Cleveland, Ohio f
Rugsėjo 11 d. čia nuo šir

dies smūgio mirė Juozas 
Bekenis. Buvo senas Cleve
land© gyventojas ir gražiai 
pasireiškęs įvairiuose Cle
veland© pažangiečių rate
liuose, bet labiausia jį trau-' 
kė, tai daina ir abelnai dai
lė. Juozas jau buvo choristu 
Mirtos chore, kuris čion 
veikė prieš virš 40 metų, o 
taipgi ir dabartiniame me
no chore, kuriame Juozas 
ir jo žmona netik ką daina
vo, bet ir kitais choro rei
kalais rūpinosi. Jis buvo il
gametis LLD 190 kuopos 
narys ir nuolatinis jos susi
rinkimų bei pramogų lan
kytojas. Juozas buvo gero 
būdo, su visais draugiškai 
sugyveno, tačiau iš savo 
jaunose dienose pasirinkto 
progreso kelio niekuomet 
nenukrypo.

Rugsėjo 14 d. įvyko pa
vyzdingos Juozo laidotuvės. 
Kaipo dainos mylėtojui pir
miausia choro kvartetas—J. 
Krasnickas, S. Kuzmickas, 
V. Kuzmickienė ir P. Ne-r 
murienė — sudainavo 
keletą liūdesio mome n t o 
dainelių. J. Žebrys pasakė 
pilnai Juozo užpelnytą gra
žią kalbą, o baigdamas dar 
paskaitė poeto V. žilvičio 
eilėraštį “Po svetima sau
le”, kuris byloja netik apie 
mirusius, bet ir apie likus 
sius. Štai bent vienas jo 
posmas:
O nedaug kas lieka

jų vietas užimti, 
Pažangos veikimą kad tęsti, 
Mažai galimybės,

kas galėtų gimti, 
Pakilti į veiklą, subręsti. ;

Skaitlingai susirinkę šer
meninėje palydovai rimtai 
visą išklausė. Palydovai už
pildė apie 50 mašinų ir pa
lydėjo Juozą į Lake View

Paliko dideliame nuliūdi
me mylimą žmoną Josa- 
phinę, su kuria pavyzdingai 
išgyveno 17 metų, posūnį 
Algirdą, dvi sesutes Cleve- 
lande, dvi Lietuvoje ir daug 
daug idėjos draugų.

Grįžtant nuo kapų šeima 
užkvietė visus palydovus į 
Neff Rd. svetainę, kur tin
kamai pavaišino.

J. žebrys



Kodėl rašau
Akstiną parašyti šį straips

nį man davė diskusija su 
vienu Vašingtono katali
kiškojo universiteto profe
soriumi, su kuriuo teko su
sidurti prieš porą metų 
JAV sostinėje. Pradžioje, 
paveikti draugiško susitiki
mo atmosferos, mes taikiai 
šnekėjom apie tai, kas mus 
jungia, apie opius aukštojo 
mokslo vystymo klausimus 
ir apie galimybes stiprinti 
šioje srityje bendradarbia
vimo ryšius tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos mokslo 
įstaigų. Tačiau į pokalbio 
pabaigą pamažu nuslydom į 
klausimus, kurie mus griež
čiausiai skiria.

Diskusija palietė tai, kas 
mano oponento (spren
džiant iš jo apsirengimo,— 
kunigą arba vienuolį) ypač 
jaudino, tai klausimas dėl 
katalikų bažnyčios istorinės 
ir kultūrinės misijos Rytų 
Europoje, misijos, kurią jis 
labai aukštai vertino. Ope
ruodamas faktais ir autem 
tiškais istoriniais šaltiniais, 
aš mėginau jam įrodyti prie
šinga. Diskusijos įkarštis 
pasiekė kulminacinį tašką, 
kai aš išdrįsau apkaltinti 
katalikų bažnyčią pažan
gios minties ir knygos Lie
tuvoje persekiojimu bei 
mokslo progreso stabdymu. 
Matyti, tai buvo skaudžiau
sia mano oponento vieta.

Katalikų bažnyčios veik
lą Lietuvoje XV - XVII a. 
jis vaizduodavo kaip kil
naus apaštalavimo ir švieti
mo skleidimo darbą necivi
lizuotų pagoniškų lietuvių 
genčių tarpe. Pate i k t u s 
mano faktus apie knygų de
ginimą ir kitatikių perse
kiojimą jis atmesdavo, kaip 
neparemtus rimtais istori
niais šaltiniais.

Kaip tokį istorijos falsifi
kavimo pavyzdį jis nurodė 
istoriko T. Narbuto pa
skelbtąjį dokumentą apie 
knygų deginimą Vilniuje 
1581 m. Ši diskusija, žino
ma, nedavė kokių nors tei
giamų rezultatų, tačiau ji 
paskatino mane dar kartą 
kritiškai įvertinti ir ap
žvelgti turimus istorinius 
šaltinius ir studijas šiuo 
klausimu.

Bažnyčia anais laikais
Viduramžiais bažnyčia 

monopolizavo švietimą, 
mokslą, knygą, suteikdama 
jiems “teo loginį pobūdį” 
(F. Engelsas) ir griežčiau
siai derindama su savo dogmo
mis. Visa, kas prieštarau
davo suakmenėjusiai dog
mai arba feodalinės san
tvarkos- principams, bažny
čia grežčiausiai atmesdavo, 
prakeikdavo, negailestingai 
naikindavi dievo “dvasiniu 
kardu.” Kovodama prieš 
pažangią mintį, ji panaudo
davo ne vien sakyklą, bet 
ir* tokias teroro priemones, 
kaip inkvizicijos teismus ir 
auto de fe laužus. Rodže- 
rą Bekoną ir Joną Husą, 
Tomą Morą ir Etjeną Do
le, Bevnarą Pelisį ir Tomą 
Miuncerį, Tomazą Kampa
nelą ir Džordaną Bruną, 
Liucilijų Vaninį ir Kazimie
rą Lyščinskį bei tūkstan
čius kitų pažangios minties 
atstovų katalikų bažnyčia 
apšaukė “eretikais,” kanki
no inkvizicijos kalėjimuose 
arba atidavė sudeginti ant 
laužo. Vien Ispanijoje iki 
XVIII a. inkvizicijos buvo 
nužudyta, uždaryta kalėji
muose arba nubausta kito
mis sunkiomis bausmėmis 
daugiau kaip 300 tūkstan- 
čiiį Žmonių.

4 .I i !• V v v» a------7 ♦ vAtkakli bažnyčios kova pries 
kultūrą ir progresą

Kartu su “eretikais” bu
vo naikinamos ir jų knygos. 
Jau nuo pirmųjų savo vieš
patavimo metų bažnyčia pa
ėmė į savo rankas cenzūrą. 
Liūdnai pagarsėjęs Vatika
no “uždraustųjų knygų są
rašai” (“Index librorum 
prohibitorum”) prasideda 
nuo 325 m., kai Nikėjos 
bažnytiniame susirin k i m e 
buvo pasmerkta A r i j a u s 
mokymas, neigiantis Kris
taus dieviškąją prigimtį. 
Bažnytininkai fanatišku 
uolumu naikino didžiųjų 
antikinio pasaulio filosofų, 
mokslininkų, rašytojų raš
tus, kaip pagonių kūrinius. 
Krikščionių patriarcho Te
ofilio sufanatizuota minia 
391 m. sunaikino garsiąją 
Aleksandrijos biblioteką, 
didžiausią antikinės kultū
ros lobyną.

Vėliau fanatikai naikino 
visa, kas jų nuomone prieš
taravo katalikų bažnyčios 
mokymui. Nuo 1559 m. po
piežiaus Povilo IV iniciaty
va uždraustųjų knygų są
rašus pradėta spausdinti. 
Iki mūsų laikų jų išspaus
dinta daugiau kaip 100 at
skirų leidimų, o juose at- 
smerkta sunaikinti daugiau 
kaip 4,200 pavadinimų kny
gų, jų tarpe nemaža žy
miausių pasaulinės literatū
ros kūrinių.

Minėti faktai yra plačiai 
žinomi ir jų negali nuneig
ti net uoliausi katalikų baž
nyčios apologetai.

Tas pats ir Lietuvoje
Tomis pačiomis priemonė

mis veikė katalikų bažny
čia ir Lietuvoje prieš vi
sa, kas jai atrodė priešinga 
bažnyčios dogmoms arba 
pavojinga jos viešpataujan
čiai feodalinėje visuomenėje 
padėčiai.

Ypač paaštrėjo katalikų 
bažnyčios kova su priešin
ga jai literatūra XVI a. ry
šium su liaudies masių anti- 
feodalinio judėjimo ir re
formacijos plitimu. Refor
macijos bangos pasiekė Pa
baltijį netrukus po to, kai 
Martynas Liuteris 1517 m. 
paskelbė savo Vitenbe.rgo 
tezes. 1525 'm. paskutinis 
kryžiuočių ordino magist
ras Albrechtas Hohencoler- 
nas ir visi jo pavaldiniai 
Prūsijoje priėmė Liuterio 
mokymą. Tuo pat metu šis 
mokymas įsitvirtino Rygo
je. Vis daugiau šalininkų 
reformacijos idėjos suras
davo ir Lietuvoje. Katali
kų bažnyčia, jausdama po 
kojomis pamatų svyravi
mą, ėmėsi energingų kovos 
priemonių.

Ryšium su tuo norėčiau 
atkreipti dėmesį į neseniai 
paskelbtus ir dar mažai ži
nomus archyvinius doku
mentus, aprašančius vieną 
katalikų bažnyčios kovos 
prieš liuteronų literatūrą ‘ 
epizodą. 1525 m. lapkričio 
8 d. Liubeko^ uoste buvo su
laikyta didelė statinė liute
ronų spaudinių (tais laikais 
knygos jūra buvo gabena
mos statinėse.). Spaudinių 
tarpe buvo ir M. Liuterio 
mišių vertimai į lyvų, lat
vių bei estų kalbas. Mano
ma, kad šios knygos buvo 
išspausdintos Vitenberge ži
nomo protestantų spaustu- 
vininkę Hanso Liuftp ofici
noje. Šią statinę su spau
diniais Liuterio šalininkai 
nėrė j o nugabenti į Rygos 
miestą, nuo 1521 m. tapusį 
reformacijos atsparos taš
ku Pabaltijyje. Katalikiška
sis Liubeko magistras drau
ge su vietine kapitula nu
tarė atiduoti šiaš knygas 

inkvizicijos teismui, šis gi, 
pažymėdamas, kad, spren
džiant iš konfiskuotų kny-i 
gų turinio, evangelikų pro
paganda ketina paveikti 
mažai išlavintas Kristaus 
tikėjime Pabaltijo tautas, 
nutarė atiduoti šias eretiš
kas knygas “Juodajam Pet
rui” (t. y. jas sudeginti). 
Tokiu būdu nė viena iš šių 
knygų nepateko į Rygą.

Atkakli kova
Visiškai galima, kad Vi

tenberge tais laikais buvo 
spausdinamos knygos ir ki
tų Pabaltijo tautų kalbo
mis, pvz., lietuvių ir prūsų; 
juk M. Liuteriui ne mažiau 
rūpėjo skleisti savo moky
mą ir šų tautų tarpe. Mar
tynas Mažvydas rašė, kad 
“Catechismusa prasty sza- 
dei” yra “naiey sugulditas,” 
taigi būta protestantiškų 
leidinių lietuvių kalba ir 
anksčiau.

Prieš stiprėjančią refor
macijos įtaką Lietuvos po
litiniame ir kultūriniame 
gyvenime ir prieš vis stip
rėjantį protestantiškos lite
ratūros srautą katalikų 
bažnyčia pradėjo atkaklią 
kovą.

Vykdydama dvasinio cen
zoriaus funkcijas, bažnyčia 
su nepaprastu fanatizmu ir 
neapykanta persekiojo 
kiiekvieną naują pasireiški
mą visuomenės intelektua
liniame gyvenime, jeigu tik 
jis, dvasininkų nuomone, 
prieštaravo bažnyčios dog
moms arba bent kėlė šia 
prasme kad ir mažiausių 
abejonių.

Čia ypač pasižymėjo jėzu
itai, atsikraustę į Vilnių 
XVI a. Jėzuitai kurstė ka
talikus prieš kitatikius, ra
gino griebtis atviro smur
to priemonių. Jėzuitų dėka 
Vilniuje atsirado pirmieji 
auto da fe—deginamų kny
gų laužai, prasidėjo tas 
žiaurus laikotarpis, kai, is
torikų žodžiais, “Vilniaus 
rinkoje pradėjo liepsnoti 
krūvos knygų” (J. Kraševs
kis). “Jėzuitai padarė bib
liotekoms žymiai daugiau 
žalos negu kazokai, kurie 
jas padegdavo, arba švedai, 
kurie jas dukart apiplėšė,” 
nurodo kitas istorikas, I. 
Jaroševičius.,

žiaurusis Radvila
Tačiau ypatingai didelį 

uolumą naikinant knygas 
parodė didžiausias jėzuitų 
globėjas Vilniaus vyskupas 
Jurgis Radvila. Jis pagar
sėjo kaip pirmasis eretiš
kų raštų naikintojas. Jėzu
itų istorio g r a f a s S. Ros- 
tovskis su pasigėrėjimu ra
šo, kad šis katalikybės Lie
tuvoje šulas 1581 m. “...at
ėjęs prie valdžios, tuoj pat 
paskelbė eretikams kovą ir 
vėliau... visą laiką perse
kiojo klaidatikius — netikė
lius; jo įsakymu buvo pa
darytos kratos visose kny
gų parduotuvėse ir suras
tos jose eretikų knygos, ku
rios prieštaravo bažnyčiai, 
buvo konfiskuotos ir sumes
tos į laužą, po to jis perspė
davo piliečius, kad neskai
tytų, kas jiems bepakliūva, 
tokiu būdu Vilniaus knygy
nai, leidyklos ir spaustuvės 
buvo didesne dalimi išvaly
tos nuo erezijos maro.”

Tačiau z vien cenzūrinės 
priemonės Jurgiui Radvilai 
atrodė nepakankamos. Sa
vo vyskupavimo pradžią šis 
jaunas, ambicingas ir ne
skrupulingas Lietuvos “ga
nytojas” norėjo atžymėti 
kokiomis nors radikalesnė
mis priemonėmis — pogro
mu, auto da fe laužu ir pan.

Aplinkybes buvo palankios. 
Karalius įsivėlė į karą su 
Maskva ir į Pskovo tvirto
vės apgulimą. Kartu su juo 
iš Vilniaus į karą išvyko ir 
įtakingiausias ref o r m a t ų 
globėjas Vilniaus vaivadą 
Mikalojus Radvila Rudasis* 
Tokiu būdu niekas negalėjo 
sutrukdyti vyskupui orga
nizuoti Vilniuje ekscęsus 
prieš katalikus. Šie eksce
sai, žinoma, nedaro gatjbės 
jų organizatoriams, ir kata
likiškos krypties istorikai 
stengiasi juos nutylėti arba 
net nuneigti. Tačiau yra 
pakankamai autentiškų šal-

Mačiau Lietuvoje 
mechanizuotą statybą

Tarybų Lietuvoje lan
kiausi su turistais 1959 ime- 
tais. Šiemet ir vėl aplankiaū 
Lietuvą. Apie savo įspū
džius jau rašiau pirmiau. 
Dabar pakalbėsiu apie me
chanizuotą namų statybą, 
kuri yra didelė.

Vilnius daug pasikeitė' 
nuo to, koks jis buvo prieš 
penkeris metus. 60,000 gy
ventojų padaugėjo. Vyriau
sybė viską daro, kad au-' 
gančio miesto gyventojus 
aprūpintų butais, todėl Vil
niuje eina didelė namų sta
tyba. Gyvenimo namai sta
tomi dideli, moderniški, su 
visais parankamais. Prie 
statybos naudoja “kranus” 
(keliamąsias) ir kitokias 
mašinas.

Prieš į 5 metus Antakal
nyje buvo dar senų namelių 
ir daug tuščios vietos. Da
bar ten jau pusėtinai daug 
naujų, moderninių namų 
pastatyta, kurie ne už ilgo 
bus žmonių apgyventi.

Pasiteiravau: ar būtu ga
lima pamatyti, kur gamina 
naujų namų statymui dalis 
ir medžiagas. Mus nuvežė 
ten, kur yra gaminama ce
mento ir metalo dalys, i Ten 
yra daug visokių fabrikų, 
pastatytų už apie 20 kilo
metrų nuo Vilniausį kad jų 
dūmai ir dulkės nekenktų 
miesto gyventojams. I

Pasitiko mus fabriku vy
riausias direktorius Liubec- 
kis. Jis šakė, kad dirbtuyė 
per penkeris metusj keturis 
kartus padidėjo. Ji yra au
tomatizuota. Per metus pa
gamino už virš devyniš mi
lijonus rublių statybinių 
medžiagų. Direktorius įsa
kė vyriausiam inžinieriui 
nuvesti mus į fabriką ir pa
rodyti, kaip medžiagos ga
minamos. Eidami į fabriką 
aplinkui matėme daug gra
žių geliai, kaip tikras par
kas.

Prie geležinkelio bėgių 
nžinierius paaiškino, kad 
ten atgabena fabrikui me- 

ais 
siurbliais iš vagonų ištrau
kia cemento smėlį, žvyrą ir 
mechanįškai pristato ten, 
kur jau gaminama statybi
nė medžiaga. . Paėjome to
liau, matėme, kur gamina
mos gražiai apdailintos ply
tos namų sienoms. Ir visą 
darbą atlieka mašinos, jos 
padaro plytas, lygina, gra
žina, kad statybinė medžia
ga būtų pilnai paruošta ir 
nudailinta.

Buvome ir prie didžiulės 
mašinos, kuri1 iš smėlio!, žvy
ro ir cemento gamina miši
nį betonui. Ji atlieka ir me
džiagų supylimą į reikalin
gas formas. Apžiūrėjome 
virš 10 įvairių mašinų, nuo 
pračĘioš iki statybinių me
džiagų užbaigos. Matėme 
cemento smėlį, žvyrą ir 
kaip jau išeina sausos ply
tos namų statybai. Gamina 
visokias namų statybai me
džiagas: plytas, praustuves,

džiagas. Mechaniš

tinių ir 
tų, bet 
čių šių 
rinį tik: 
torikų,
įvykius,

1 ne vien profestanf- 
ir katalikų, liūdi j an- 
baisių įvykių isto- 

rumą, o taip pat is- 
nušviečiančių šiuos

Signalu ekscesams turėjo 
būti viešas eretiškų knygų 
deginamas. Apie šį, 1581 
m. Vilniuje įvykusį, pirmąjį 
mums 
masiškh knygų deginimą 
kalba į

žinomą Lietuvoje

vairus šaltiniai.
I,. Vladimirovas

Valstybinio V. Kapsuko v.Vilniaus 
universiteto Mokslinės bibliotekos

direktorius

(Bus daugiau)

s vamzdžius, kurie 
kalingi ir kitokias

tai namus statant 
tinka ir lengvai pri-

visokiu 
tik rei 
dalis. Jos gaminamos pagal 
planą, 
pilnai ’
taikomos, kur jos reikalin
gos. M.
kitur 
statybi 
tas.

Nustebau, kaip iš cemen
to ir g 
gi vamzdžiai. Vieną miera- 
vau, turėjo 60 pėdų ilgio. 
Inžinie 

jų sugeba dainas mylinčius 
sunsukti į būrį ir duoti 
“impromtu” ko n c e r t ė 1 į. 
Bravo!

Mūsų klubiečiai, kurie 
vasaros laiku buvo išvaži
nėj ę į Šiaurės valstijas, jau 
baigia sugrįžti namo. Tik 
dar pasitgendam gerųjų J. 
ir M. Krupų sugrįžtant iš 
Michigan o į savo jaukiąją 
gyvenvietę.

Trečiadienį, spalio 7 di 
popiet, Socialio Klubo pa
talpose yra rengiamas Kris
tijono Donelaičio 250 meti
nis gimimo dienos paminė
jimas. i Arėjas

KAIP KRINTA DOLERIO 
| VERTĖ

Washingtonas. — Jeigu 
imsime dabartinį dolerį, ku
ris 1948 metais buvo vertas 
100 centų, tai dabar jis jau 
vertas tik 77 centus.

Suprantama, kad nupigo 
doleris, tai mažiau už jį ga
lima ir nusipirkti gyvenimo 
reikmenų.

ačiau Neringoje ir 
viešbučiuose tokias 
nes dalis pritaikin

eležies yra daromi il-

rius sakė, kad daro 
snių, kada yra reika-

ui, jų pristatymui į 
r ten įrengimui rei- 
os mašinos. Man sa- 
d Vilnius per metus 

žmonių padaugėjo,

las. Tokių vamzdžių paga- 
minim 
vietą i 
kaling 
kė, ka 
12,000 
reiškia, yra reikalinga dau
giau gyvenimo namų ir ki
tokių 
rų ir 

mina

įstaigų, kaip tai teat
eitų.

Žinoma, Lietuvoje yra ir 
daugiau fabrikų, kurie ga- 

statybines medžiagas į
ir vidaus gyvenimo namam 
reikmenis. Lietuva su kiek- 
vieneriais metais darosi vis 
-Įuiips auuąsnpuĮ nBiSnup

A. Lipčius

Miami, Fla.
Nors ekvatorinėse Atlan- 

tmėse kiekvieną vasa-

bet ne visi jie pasie-

jų išsieikv o j a

lietė kai kurias vieto- 
mūsų Saulėtos Flori-

us paplūdimius - “bea- 
su jų turistinėmis ba- 

, Daugelyje vietų ap- 
d ir išvartė daug me- 
ir amžinai žydinčių 
atyvinių krūmokšnių

ų pridarė. Dabar mū-

ir šviesesni. Čia me- 
ir kita augmenija la

ežiūrint stropaus kar-• 
ir genėjimo, vis tik

to plo 
rą su: df armuo j a po keletą 
galingų ir menkesnių ura
ganų, 
kia šausžemio krantus. 
Dauguma 
vandenyno toliuose.

Rudeniop du iš tų uraga
nų pa 
ves ir 
dos. Vietomis apardė gra
žinosi 
ches” 
zėmis 
genėj 
džių 
dekor 
ir abelnai nemažai kitokių 
blėdži 
sų akiregiai pasidarė pla
tesni 
džiai 
bai gl’eit auga ir plečiasi, • 
kad nežiūrint stropaus kar- • 
pymo 
tiek nes tąja želmenija ap
augame.
uraganai daug tos želmeni- 
jos, prieš mūsų norą, ap
karpę ir praretino. Vienok, 
visas 
žaizdhs floridiečiai stropiai 
ir greit gydo, 
čiai a 
žaizdų neras.

Šiuo tarpu pas mus Mia- 
myje atostogas leidžia dai
nininkė Stelmokai te - Eicke 
su savo vyru. Sekmadienį, 
rugs. 
Lietu 
si tiko su klubiečiais ir sve
čiais, 
sibūr 
links 
dainelėmis. Pasirodo^ kad 
kaip 
ir Stelmokai te - Eicke leng
vai i? paprastai ant greitų-

O va, galingieji

uraganų padarytas

ir greit sve- 
tvažiavę nei žymių tų

20, jie abu atšilankė į 
vių Socialį kliibą. Su-

Papietavo. Vėliau su- 
ė su aidiečiais ir pa- 
mino visus dainomis-

Mildred Stensler, taip

Haverhill, Mass.
Gerai rengiamės dalyvau

ti bankete spalio 4 d. (šįA 
sekmadienį) Maple Parke. 
Iš čia bus ten daug ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių, 
nes parkas gražus ir žmo
nės mėgsta jame dalyvauti. 
Kada tik nuvažiuoju Maple 
Parkan, visada randu žmo- 
iš Haverhillio. O kai bus 
parengimas, tai jų bus dar 
daugiau.

Kadangi bus žmonių iš 
plačios apylinkės, tai bus 
gera proga pasikalbėti, ypa
tingai su svečiais, kurie lan
kėsi Lietuvoje; jų čia bus 
daug ir galės daug ką pa
sakyti. O apie Lietuvą vi
si norime žinoti kiek galima 
daugiau, nes tai mūsų tėvy- ' 
ne.

Čia bus gera proga pasi
kalbėti “Laisvės” reikalais, 
kaip galima gauti daugiau 
“Laisvės” skaitytojų.

Ligi pasimatymo Malpe 
Parke! Darbininke

T T i IT T n GAVIMUI “LAISVEI”V A J U M NAUJV SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*1

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio pradedame sąvo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei*’ tinkamo biudžeto 
1965 metams.
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Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pėlnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1965 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos. Rūpinkiimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N^ Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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



PHILADELPHIA, PA.
4 NAACP Philadelphijos 
skyrius ryžtasi prašalinti iš 
vadovybės Cecil B. Moore. 
Jis advokatas, skyriaus pre
zidentas nuo 1963 metų sau
sio mėnesio. Jam primeta
ma įvairūs nusikaltimai.

Norman Thomas, socialis
tų vadas, kalbėdamas rug
sėjo 13 Independence Sq. 
pasakė: Vietnamo karas 
neapsaugoja laisvės. Jis su
tiktų, kad Amerika atšauk
tų savo karines jėgas.

N. Philadelphijoje areš
tuoti S. Muhammad ir 
Raymond Hall. Jie kaltina
mu buvę vadais sukėlime 
riaušių pabaigoje rugpjūčio.

Rugsėjo 12 mirė Lauru
tis. Buvo pašarvotas Kava
liausko šermeninėje, palai
dotas Holy Cross kapinėse.

•

IWys tūkstančiai vaikučių, 
pradedančių mokytis, netu
ri vietos mokyklose Phila
delphijoje.

•

Philadelphijos mokytojų 
susivienijimas reikalauja 
didesnių algų. Walter J. O. 
Brien, PTA sekretorius, sa- 
ko^ kad 15 didesnių mies
tų savo patyrusioms moky
tojams moka daugiau negu 
Philadelphia.

U. S. Labor Department 
paskyrė pirmą negrę moterį 
į Wage, Hour and Public 
Contracts Division su $6,- 
050 alga metams Philadel
phijoje.

Išvykoje pas Čiurlius rug
sėju 20 d. dalyvavo gražus 
skaičius svečių. Su vyko iš 
arti ir toli baigimui vasaros 
parengimų. . - v

Džiugu priminti, kad 
mūsų spaudos rėmėjai 
Pennsylvanijoje nebuvo pa
skutiniai, bet brooklyniečiai 
buvo skaitlingesni. Nekal
bu apie New Jersey Čiur
lį kaimynus. Drg. Grybo 
rodomi paveikslai iš Lietu
vos buvo aiškūs, kalba aiški 
ir visiems patiko. Draugų 
Buknio ir Bimbos kalbos 
pradedant vajų buvo trum
pos ir įtakingos.

Rengėjai nesitikėjo turėti 
tiek svečių. Manau, liks 
“Laisvei” paramos.

400 negrų užsiregistravo 
N. Philadelphijoje lavini
muisi darbų.

Atlantic City United Steel 
Workers unijos suvažiavi
me prezid. McDonald pasa
kė: Goldwaterio-Millerio ti- 
kietas pavojingas taikai ir —■'ii....

Lawrence, Mass., ir apylinkė

RUDENINIS BANKETAS
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš' 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadieni, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną

Gražiajame Maple Parke 
Methuen, Mass.

Šis banketas bus atidarymas vajaus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iš anksto, kad gerai išvesti vajų.
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darbininkų uždarbiui. Ra
gino vieningai balsuoti už 
Johnsoną. Kalbėjo ir prezi
dentas Johnsonas. Suva
žiavimas indorsavo prezi
dento Johnsono kandidatū
rą.

Lapkričio rinkimuose vals
tija turi du kandidatus se
natoriaus vietai — respubli
konų dabartinį senatorių 
Scott, ir demokratų Miss 
Genevieve Blatt. Miss Blatt 
kaltina Scottą, kad jis yra 
pasekėjas Goldwaterio, ku
ris Senate balsavo prieš 
kiekvieną pažangesnį suma
nymą. Miss Blatt yra pir
ma moteris, kuri ryžtasi bū
ti išrinkta senatoriaus vie
tai iš šios valstijos.

•
Reading Railroad kompa

nija nutarė sulaikyti trau
kinių važinėjimą tarp Phi
ladelphijos ir New Yorko su 
spalių 27 d. Interstate Com
merce Commission reika
lauja pratęsti iki 1965 metų 
vasario 2 d.

Pilietis

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Po ilgų vakacijų, rugsėjo 
24 d. turėjom pirmą pasi
matymą, taip sakant, pasi
tarimą.

Choro pirmininkė M. Su
kackienė atidarė susirinki
mą. Kadangi šią vasarą 
įvyko LMS suvažiavimas 
New Yorkee, tai Ričard Ja
nulis ir pirmininkė pateikė 
įspūdingus pranešimus. Vi
si aidiečiai sužinojom kaip 
gražiai kultūrinis darbas 
eina kitose kolonijose. Nu- 
sitarėm, kad Aido choras 
gyvuotų ir didėtų. R. Janu
lis ir Al Daukšys
verbavimui daini ninku į 
chorą, nes kultūrinis dar
bas mūsų kolonijoje turi ei
ti pirmyn. Mokytojas Jonas 
Dirvelis ir visi aidiečiai nu
sitarėme, kad choro pamo
kos prasidėtų spalio 8 d., 
7:30 vakare. Todėl visi ai
diečiai, ir seniau dainavę 
Aido chore, prašomi susirū
pinti, kad choras būtų gra
žus, kad mūsų daina, mūsų 
kultūriniai gražūs darbai 
nesustotų.

Kadangi šie metai yra 
Aido Choro 50 jubiliejiniai 
metai, tai čia sustoju ir 
mąstau: Koks tai ilgas lai
kotarpis, kiek tai gražaus 
kultūrinio darbo nudirbta! 
Tiesa, daug mūsų brangių 
aidiečių jau nėra gyvųjų 
tarpe. Kaip miela, kaip 
miela, kaip brangu juos pri
siminti, rodosi, matau juos 

dainuojant ir vaidinant Ai
do choro statomose opere
tėse. Ir kaip būdamas gy
vas ir sveikas gali nebūti 
chore? Žinau daug seniau 
buvusių aidiečių, kurie yra 
sveiki, su gerais balsais, ir 
kaip miela būtų juos maty
ti Aido chore vėl dainuo
jant! 50 Jubiliepinių metų 
užbaigtuos turėsime gruo
džio 6 dieną, su koncertiniu 
banketu, 29 Endicott St. 
svetainėje. Pradžia 1 vai. 
dieną. Prašom visų įsitė- 
myti, kad kur nors nepasi
žadėtumėte tą dieną kitur.

Be Aido choro meninių 
spėkų, tikimės ir svečių dai
nininkų. Apie tai dar bus 
rašyta “Laisvėje”.

Kadangi “Laisvė yra švy
turys mūsų kultūrinio gy
venimo, tai spalio 4 d. daug 
mūsų choristų važiuosime į 
ruošiamą “Laisvei” banke
tą Maple Park, prie Law
rence, Mass. Reikia, kad 
Lawrence draugų parengi
mas būtų didelis, tai ir 
“Laisvei” liks daugiau pa
ramos. Na, ir visi praleisim 
gražiai laiką, gražiam tiks
lui.

J. M. L.

MIAMI, FLA.
Rugsėjo 16 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos pietūs ir 
susirinkimas. Narių ir sve
čių susirinko gražus būre
lis. Pietus pagamino E. 
Kancierienė ir M. Valilio- 
nienė. Joms pagelbėjo E. 
Aimontienė ir Kanapienė.

Skanius pietus pavalgius, 
buvo pradėtas susirin k i- 
mas, Jame 'gražiai apdis-^ 
kusuota klausimai, kaip bū-- 
tų galima paremt savo 
spaudą ir kokie būtų pasek- 

_ mingesni parengimai dėl 
apsiėmė pajarymo pelno. Nutarta 

surengt bazarą greitoj atei
tyje. Taipgi nutarta paau-
kot Urugvajaus laikraščiui 
“Darbui” $25.

Kuomet prieš Antrąjį pa
saulinį karą žmonės bėgo iš 
Lietuvos, nepakęsdami sme
toninio teroro, jie bėgo į vi
sus kraštus. Ir tie žmonės, 
visur išblaškyti, bando ne 
tik sukurt sau asmeninį gy
venimą, bet taipgi veikti 
kultūriniai ir politi n*i a i. 
Taipgi stengiasi palaikyti 
lietuvybę dėl jaunesnės 
gentkartės. Na, o ekonomi
nė padėtis labai sunki, tai 
priversti kreiptis į Ameri
kos pažangiąją visuomenę 
pagalbos, nes Amerikos pa
žangiečiai visuomet ištiesia 
pagalbose ranką pagal savo 
išgalę. .

Draugas Gabrėnas turėjo 
paruošęs įdomią paskaitą iš 
Salomėjos Neries eilėraš
čių.

Dabar keli žodžiai apie tą 
garsųjį Miamį, kurį taip vi
si nori pamatyti Teisingai 
pasakius, tai čionai labai 
gerai žiemos laiku, taipgi 
ne blogai ir vasarą. Bet jau 
kai ateina tie prakeikttų 
šturmų laikai, tai visus pa
deda ant špilkų ir adatų. 
Padaro neapsakomus nuo
stolius ir tenka, perkentėt 
didelę baimę. Kiee teko gir- 

j dėt, tai ir lietuviams nuo
stolių padarė daug, gerai d. 
Emilijai Millerienei dau
giau šimto dolerių.

, Daugliš turi “Hurricane 
Insurance”, bet tas irgi tik 
dėl apdraudos kompanijos 
naudos. Jeigu padaro nuo
stolių tik už šimtą olerių, 
tai kompanija neatsako, tik 
atsako jeigu b!na virš šim
to dol. Jeigu bus viršaus 
šimto 5 centai, tai gausi |5 
centus. Baisi apgavystė.

E. K. S.

baza-

i

Miami, Ha.
LLD 75 kp. rengia 

rą, kuris atsibus spalio £7 
ir 28 dienomis.

Mes manome, kad, galbūt, 
pirmą kartą turėsime tokį 
parengimą Floridoje. Šis 
parengimas bus skirtinges- 
nis nuo kitų. Čia turėsime 
ir programą, taipgi įvai
raus maisto. Šeimininkės 
sakė, kad' jos prigamins 
įvairiausių skanėstų.

ters-

Cia bus visokiu daiKtų ir 
daiktelių. Kas norės, galės 
pasipirkti.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Prašome, ir 
burgo draugus, kad ir jie 
kaip nors prisidėtų..

, Įžanga nemokama.
Bazaras arba mūgė ren

giamas Lithuanian Social 
Club patalpose, 2610 N. W. 
119th St., Miami, Fla.

Bazaro Komitetas

Detroit, Mich. į 
širdingai ačiū

Man susirgus, buvau nu
vežtas į Oakwoodo ligoninę 
liepos 21 dieną ir rugp.3-čią 
d. buvau nugabentas ope-

išbu- 
aiko-

d. buvau nugabentas 
racijos kambarį, i kuriame 
dr. Caputo išėmė iš dešinio 
šono inkstą. Ligoninėj 
vau 27 dienas. Per tą 
tarpį gavau daug nuo gerų 
draugų ir draugių beį pa
žįstamų užuojautos kortų 
ir laiškų. Tariu ačiū drau
gams, kurie lankė ligoninė
je; Mr. Hodges iiąRichard, 
kurie dėl manęs paaukojo 
po puskvortę kraujo. Ačiū 
Mr. ir Mrs. Wood, kurie 
nuvežė į ligoninę ir parve
žė iš jos. Dar sykį visiems 
širdingiausiai ačiū!

George Urbonas

Brockton, Mass.
Pastogėje piknikas

Montello V yru Dailės 
grupė rengia rudeninį pik
niką pastogėje. Jis įvyks 
sekmadienį, spalio U id», 
Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėje, 668 N. Main St., 
Montello. Pradžia 4 vai po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. 
Įėjimas tik 50 centų.

Bus namie gamintų val
gių, tinkamų gėrimų ir šo
kiams muzika. Bus ir dai
nų. Prašome atsilankyti 
vietinius ir iš apylinkių.

Montello V y r ų Daiįės 
grupė jau nusisamdę auto
busą važiavimui į parengi
mą spaudos naudai Hart
forde, kuris ten įvyks sek
madienį, spalio 25 d. Dai
lės grupė dalyvaus išpildy
me programos.

Norintieji su grupę va- 
važiuoti, prašomi yietas už
sisakyti pas grupės narius. 
Kelionė į abidvi puses. tik 
$3. Busas išeis nuo Lieįu-r 
vių Tautiško Namo svetai
nės, sekmadienį, spalio 25 d. 
9 valandą ryto, i Prašome 
nesivėlinti, važiuo j anči u s 
pribūti laiku

Geo. Shimaitis

Lawrence, Mass. 
1 ' I

Rugsėjo 27 d. Stasys Pen- 
kauskas (Penkus) pasidavė 
į Clover Hill ligoninę

Jo
161 

Berkeley St., Lawrence, 
namų adresas yra 33 Chest
nut St., Lawrence. Linkiu 
jam pasveikti.

T. Melvidięne
“Laisvės” kolektyvas lin

ki Penkauskui, mūsų kores
pondentui ir vajjinihkui, 
greitai pasveikti ir vėl nuo
širdžiai darbuotis.

Brasilia. — Čionai gatvė
je nušovė buvusį Sirijos 
prezidentą Adibą Shiseklį.

pask 
visi b

i Toite banketai vienas 
ui kitą, Rugsėjo 11 d. 
aliavojo už Prano Ma- 
paliktus $200. Buvo

pilnas Detroito Lietuv i ų 
klubą 
Fla., 
siųsd 
jei suvartos visą sumą, jis 
turi 
jei ne 
ti pi] 
šieji 
gėrė.

s. Iš St. Petersburg, 
administratorius, pri- 
amas pinigus, įsakė:

gauti išlaidų kvitus; 
bus kvitų, turi grąžin- 

nigus. Visi dalyvavu- 
gerai pasivalgė ir iš-

gsėjo 19 d. Klubo bar- 
ris Juozas Braziūnas

įi asmeniškai ir kor
is.
hziunų buvo labai šau- 
ubiliejus. Valgio ir gė- 
buvo apkrauti stalai.
10 vai. vakare, kai 

Kantai užtraukė pol
iai kurie labai vikriai 
oko. Muzika taip gar-

Ru 
tende 
su žmona turėjo 25' metų 
ženybinę sukaktį. Visi buvo 
kvies 
telėm

Br 
nūs ' 
rimo 
Apie 
muzi 
kas, 
pasiš 
sibujo (su garsiakalbių pa
galba 
Klub

Br 
nų, kuris buvo paimtas į 
militarinę tarnybą, tačiau 
daly\

B r 
žmon 
šokio: 

) net visos Dėt. Liet, 
b sienos drebėjo.
aziunai turi puikų sū-

avo tėvų jubiliejuje.
aziunai yra
ės, tad turėjo daug vi-
s krypties svečių, ku-į 

rie įteikė jiems visokių do-I 
ir linkėjo, dainuoda- 

iems 
ikiu

vanų 
mi, j:

Lir 
sveikiems 
jaus.

“Ugiausų metų”, 
jiems sulau k t i 
auksinio jubilie-

gsėjo 26 d. įvyko Juo- gelmės . Vėliau
° J V . i “ U d VtVnomp nolnn” 4-o (ia rro

ir Mykolų dienos 
btas D.L. Klube. Klu-

•rie durų. Gi valgyt no- 
l prisirinko virš 200. 
9 pirmininkė Masytė 
’tavo “neliko šeiminin- 
nei kauliukų”.

Ibamo banketo įvykis 
ii davė pamoką: kai

Ru 
zo Skipario 80-asis gimta
dienis 
bank
biečiį ir svečių, iš Grand 
Rapids, ir Californijos,. bu
vo pilnas klubas. Kai kurie 
negavo valgyti, bet jie'ne
gali kaltinti banketo rengė
jų, nes buvo sakyta, kad įsi- 
gytų bilietus iš anksto. 
Maisto gamino tik dėl 150 
ypatų. Kai kurie gavo bilie
tus p 
rinčii 
Klub 
rapoi 
kėms

Kai 
klubi 
bus rengiami banketai, bi
lietai 
prie

Ml.: 
laikė 
abelr; 
nu k! 
kos.

Gal atsiras užpykusių, 
negayusių bilietų. Bilietų 
buvo 
vėlai 
krau

Gylvenkim ir mokykimės 
iš praeities.

bus $1.50 iš anksto, o 
durų $2.
zikantai šiuokart su- 
garsumą, šokėjams ir 
ai visiems buvo malo- 
!ausytis švelnios muzi-

. bet maisto stoka. Gi 
vakare geresn ė s ė s 

aivės uždarytos.

Spąlio 10 d. įvyks žymių 
ių auksinis jubiliejus, 
ngi kviečiami tik kor-

zmor:
Kada 
telėmis, tai skelbti laiką ir 
vietą

Mi! 
išgyv 
biniais žiedais.

nereikalinga.
<as ir Teofilė Masiai 
eno 50 metų su ženy-

Great Neck, N. Y
Šią 

pikni 
pavy 
užba 

vasarą turėjome tris 
kus-pietus ir visi gerai 
ko. Paskutinius pietus 
igimui vasaros, suren- 
,A;P. Klubas. Jie įvyko

rugsėjo. 20 d., Kings Point 
parke. Rengėjai aciuoja vi
siems, kurie dirbo dėl šių 
pare ngimų,; ypatingai vieti- 
niarr
Kupčinskienei,
žiuni

s J. Kupčinskui, M.
M. Smaid- 

enei ir A Bistrai .
P. B.

tv <*- « 9Is juros ir ugnies
Europos žemėlapyje jau 

seniai nebėra “baltų dė
mių” ; kiekvienas kampelis 
čia išmatuotas ir aprašy
tas, ir štai gana tirštai gy
venamoje Europos vietoje 
sala, kuria nėra žengusi 
žmogaus koja. Pagaliau 

juk ir negalėjo žengti: sala 
vos gimusi, ir ją sudarąs 
ugniakalnis tebeveikia.

Štai trumpa “naujagimio” 
biografija.

Praėjusių metų lapkričio 
14-ąją per 100 kilometrų į 
pietus nuo Islandijos pra
dėjo veržtis povandeninis 
ugniakalnis. Milžin iškas 
dūmų stulpas, iškilęs virš 
jūros, buvo iš tolo matomas. 
Į įvykio vietą pasiųsti lakū
nai pasakojo apie fantastiš
ką gamtos siautulio vaizdą: 
iš kraterio besiveržia n t i 
liepsna kaitaliojo spalvą, 
aplink virė jūra. Išryškinus 
iš lėktuvo padarytas nuo
traukas, paaiškėjo, kad iš
siveržimo vietoje susidarė 
sala. Ji greitai augo ir gruo
džio pradžioje buvo vieno 
km. ilgio. Laivas, prie jos 
priplaukęs už dviejų savai
čių, nustatė kranto aukštį 
650 pėdų. Islandijos vyriau
sybė priskyrė salą savo te-

malonūs {.itorijai ir pavadino ją 
Siurtejumi — Juodąja sa
la”, o ją pagimdžiusį ugnia- 

i kalnį — Siurnuru — “Juo
duoju kalnu”.

Tai ne pirmas toks Islan
dijos teritorijos padidėjimo 

•atvejis. 1783 m. archyvuose 
pažymėta pirma sala, “atsi
radusi iš jūros ir ugnies, ki-

“Karštosios salos”, taip va
dinama Islandija, pakran
tės vandenyse dar atsirado 
keletas vulkaninių “brolių”.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Rudeninis Piknikas p,o Stogu 
Rengia Montellos Vyrų dailės grupė. 
Įvyks sekmadienį, Spalio 11 October, 
prieš Columbus dieną, Lietuvių Taut. 
Namo viršutinėje salėje, 668 North 
Main St. Pradžia 4 vai. popiet. 
Įėjimas 50 c. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Bus mu
zika, namie gamintų valgių ir gerų 
gėrimų, kaip visuomet, užtektinai.

Rengimo Komitetas (79-80)

konfe
ti., 12 
salėje,

at-

CHESTER, PA.
ALDLD 6-osios apskrities 

rencija įvyks Spalio-Oct. 18 
vai. dieną, Pašalpinio klubo 
339 E. 4th St., Chesteryje. Prašome 
kuopų delegatus nesivėluoti, atvykti 
laiku, kad būtų laiko tinkamai 
Draugijos reikalus apsvarstyti ir 
kad kuopos būtų kuo geriausiai pri
sirengusios geresniam veikimui 
einančiais metais.

Po konferencijos bus duodami 
kandžiai. Kviečiame ir svečius 
lyvauti konferencijoje ir prie 
kandžių. Komitetas

už- 
da- 
už- 

(79-80)

CAMEDEN, N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Spalio-Oct.) 4 d., 
1 vai. popiet, 1622 Fillmore Street. TV. Top salary. 
Visi kuopos nariai dalyvaukite, nes , 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Bus rinkimas delegatų į 6-osios 
apskrities konferenciją.

A. J. P.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Spalio-Oct. 9 d. toj pačio vietoj, 
prasidės 7:30 vakare. Pasitarsime 
apie pažangios spaudos vajų, lietu
viškų filmų rodymą ir bendrai apie, 
rudeninę veiklą. Valdyba

WORCESTER, MASS.I
Uždarymas Olympia Parko Spa

lio-Oct.) 10/ d., pradžia 6 vai. va
kare, 68 So. Quisigamond Ave.nue, 
Shrewsbury, Mass. Kaip praeityje, 
taip ir šiais metais bus vienas iš 
geriausių balių; bus skanių valgių, 
gėrimų, orkestras šokiams. Tai bus 
tikrai linksmas vakaras. Todėl kvie
čiame visus, kaip Worcesterio, taip 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti pas
kutiniame šio sezono išvažiavime.

Rengimo Komisija (78-79)

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Spalio- 
Oct. 1 d., pradžia 7 vai. vakare.
LLD mėnesinis susirinkimas įvyks 

pirmadienį, Spalio-Oct. 5 d., pradžia 
7 vai; vakare.

Abiejų kuopų susirinkimų vieta 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello.

Nariai yra prašomi atsilankyti į 
minėtus susirinkimus, nes turėsime 
pasitarti dėl rudeninės veiklos.

. Į ‘George Shimaitipf a (78f79)

PHILADELPHIA, PA. " 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

E frames.
Co.

TEXTILE
Experienced help needed for carding
& spinning Whitin Model

Call F. S. Nelson
IV. 3-1570.

(79-80)

CANDY MAKERS
Spinners. Only experienced.

Apply— 
PLANTATION CHOCOLATE CO.

3150 Janney St.
RE. 9-8111

(77-80)

AUTO mechanic with knowledge 
of automatic transmission. Must 
have tools and be top notch. Steady 
work. Vac. with pay & other fringe 
benefits.

Nationwide Auto repair
1225 Mt. Vernon St., Phila.

(77-79)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
One adult. 1 small child accepted. 
Able to drive. High School or some 
College education. Salary open. Day 
time calls accepted. Suburban area. 

215-452-6828.

(76-80)

HOUSEKEEPER

Woman for cooking and housework. 
Adult family of two.

Sleep in. Own Room. Good wages. 
References.

Call MUrray 8-0820.
(77-81)

WOMAN. Housework. Present 
German maid leaving country. 

Knowledge of English not necessary.
Live in private quarters. 

Age not important.
TU. 6-3211.

(77-79)

SEAMSTRESS
Experienced to work in 
tailor shop on alterations 
of ladies clothes. Apply.

State
B. GROSS

& Jackson St., Media.
LO. 6-7700.

(78-79)

HOUSEKEEPER
Cook. Experienced. Live in.

Own room & bath, T. V.
Fond of children.

$50 per week. Refs.

HA. 8-3660. N. J.
(78-79)

3
HOUSEKEEPER

small children. Sleep in own 
room, and bath.

Drexell Hall area.
Call MISS LEVNER.

FL. 2-4700.
(78-81)

CHAMBERMAID—WAITRESS.
Private family of 2 residing in 
Paoli. Needs experienced person. 
Good wages, liberal summer vacation, 
for satisfactory person. Sleep in 
Own room. Rec. refs. des. NI. 4-2485. 
Between 12-1. (78-81)

HOUSEKEEPER

Must be pleasant, for busy 
mother. Fond of children, 2 
age. Na iron'g or heavy wk.
sub. surroundings. Pvt. rm., bath &

VI.4-6795.
\ (78-80)

young 
school 
Beaut.

NURSE, LPN 
for evening & 

Must live in. 40 

Phone NI.
9 A. M. to 4 P. M.

(79-80)

night shift, 
hr. PR week.

4-2270

GYDO ELEKTRA
Aparatą sutrikusioms ner

vų funkcijoms atstatyti su
konstravo prof. N. Leven- 
cevas. Įrengimą “Elektro- 
son” galima panaudoti taip 
pat gydant hi p e r t o n i j ą, 
bronchų astmą, galvos sme
genų pažeidimus, skrandžio 
ir dvilikapirštės žarnos 
opas, vaikų kalbos sutriki
mus ir t. t. Iki šiol hiper- 
tonikams migdyti buvo var
tojami įvairūs preparatai. 
Tačiau ilgas jų naudojimas 
kenkia organizmui. Pritai
kius tam tikslui silpną elek
tros srovę, gydymas tapo 
efektyvus ir nekenskmin- 
gas.

Užsienio mokslininkausu- 
sidomėjo “Elektro s o n u. ’ ’ 
Tarybų Sąjunga gavo daug 
užsakymų.



Įdomūs laiškai iš Molėtų
(Laiškus gavo bruklinietis 
Mateušas Simonavičius)

Gerbiamas Simonavičiau,
Mums pranešė “Laisvės” 

redakcija, kad Jūs užpre
numeravote mūsų bibliote
kai laikraštį “Laisvę.”

Mes, Molėtų rajoninės 
bibliotekos darbuotojų ko
lektyvas ir skaitytojai, dė
kojame Jums už laikraštį, 
kurį gauname reguliariai. 
Mūsų skaitytojai šį laikraš
tį pamėgo, kadangi tai dar 
labiau stiprėja mūsų lietu
vių draugystė.

Jums atsidėkodami išsiun
tėme Jums knygų; tikimės, 
kad jos Jums patiks, ka
dangi jų autorius Baltušis 
pas mus yra labai mėgia
mas.

Su pagarba
Bibliotekos darbuotojai 

Molėtai, 1964 m. bal. 29 d.
_ .i_

1964. VI. 28 
Gerbiamas tautieti,

Jūsų laišką gavome, už 
kurį esame dėkingi. Šį laiš
ką skaitėme ne tik darbuo
tojai, bet ir dauguma skai
tytojų, kurie domisi savo 
tautiečių gyvenimu užsie
nyje. Labai malonu, kad 
mes galime palaikyti ryšius 
su savo tautiečiais, todėl 
mes būsime patenkintos, jei 
ir toliau mums rašysite.

Gal jau Jūs nemažai ži
note apie šviesų Lietuvos 
gyvenimą. Gal nemažai ži
note ir apie Molėtus, bet no
risi trumpai Jums parašy
ti apie tai, kaip pasikeitė 
gyvenimas Molėtuose tary
binės valdžios metais. Jei
gu anksčiau Molėtų mieste 
buvo tik keletas mūrinių 
pastatų, o dar 1947 m. su
degė beveik visi namai, tai 
dabar ne tik atsistatė, bet 
ir išaugo. Dabar Molėtai 
puikuojasi keturaukščiais 
mokyklos-internato ir vidu
rinės mokyklos pastatais, ki- 
no-teatro ir dauguma gyve
namųjų namų. Mūsų šaly
je ypatingai rūpinamasi 
švietimu. Visi vaikai gali 
baigti ne tik vidurinę mo
kyklą, bet atviri keliai į vi
sas aukštąsias mokyklas. 
Vien Molėtų m. yra dvi vi
durinės mokyklos, kuriose 
mokosi apie 800 vaikų. Ra
jone vidurinės mokyklos 
yra penkios. Aštuonmečių 
ir pradinių mokyklų tinklas 
labai didelis. Aluntoje yra 
žemės ūkio technikumas. 
Šiomis dienomis mūsų sena
jame Vilniuje vyksta Res
publikinė moksleivių dainų 
šventė, į kurią suvažiavo 
daugiau kaip 24 tūkstančiai 
vaikų. Dalyvauja ir molė- 
tiškiai.

Kultūrinis gyvenimas taip 
pat išvystytas. Rajone yra 
35 bibliotekos, kurių fon
dus sudaro daugiau kaip 
200,000 egzemplioorių kny
gų, 20 kultūros namų. Mo
lėtų mieste yra mokyklinė 
biblioteka su 11 tūkstančių 
knygų, partkabineto biblio
teka su 12 tūkstančių kny
gų ir mūsų masinė biblio
teka su 20 tūkstančių kny
gų. Skaito visi Molėtų m. 
gyventojai, mokantieji skai
tyti. Mūsų bibliotekoje 
skaitytojų yra apie pusant
ro tūkstančio. Biblioteka 
turi erdvias patalpas, sten
giamės skoningai apipavi
dalinti, sutvarkyti, kad skai
tytojams būtų malonu už
eiti. Tiesa, vasaros metu į 
biblioteką mažiau atsilanko 
žmonių, kadangi dauguma 
eina prie ežero pailsėti. 
Šiais metais vasara gana 
šilta, oras labai giedras, tai 
taip ir vilioja visus į gam
tą, o gamta, kaip jau ži
note, pas mus gana graži.

Birželio 7 d. prie “Siesar- 
ties” upelio vyko Molėtų ra
joninė dainų šventė.

Mūsų bibliotekoje dirba 
keturi žmonės . Gal kartais 
Jums įdomu žinoti jų pa
vardes, tai visas ir išvar
dinsiu: Pavlovaitė Fijonė, 
Baranauskaitė Elena, Gri- 
nytė Teresė ir žvinienė Eu
genija.

Šiuokart Jūsų daugiau 
nevarginsime.

Širdingiausi linkėjimai 
Jums nuo mūsų darbuotojų 
ir skaitytojų. Viso geriau
sio. Su pagarba

Bibliotekos darbuotojai

Kredito unijos 
gyvuoja

Greitai auganti Amerikos 
ekonomija pernai atsispin
dėjo dideliu kredito unijų 
skaičiaus augimo atžvilgiu. 
Jos ir jų akcininkų skaičius 
pakilo daugiau negu 14%.

Federalinės kredito unijos 
yra kooperatinės nepelniji- 
mosi draugijos, organizuo
tos skatinti taupymą ir su
kurti kredito šaltinį pro- 
duktyviams tikslams. Na
rystė ribojasi žmonių gru
pėmis, turinčiomis bendrą 
draugijos, profesijos ar gy
venvietės ryšį. Tuo būdu 
darbo unijos, bažnyčios, 
vartotojų kooperatyvo nau
dai, vald.ž i o s agentūros 
darbuotojai, viešų mokyklų 
mokytojai ir kitos tokios 
grupės sudaro bendrą vie
netą kredito unijos sukūri
mui. Jie joje perka akcijas 
ir tuo būdu taupo pinigus.

Kredito unijų nariai ga
li pasiskolinti iš kredito uni
jų bet kokiam naudingam 
ar produk t y v i a m tikslui, 
kaip, pay., autortiobilio pir
kimui, susirinkusių sąskai
tų mokėjimui ar specialaus 
vaiko auklėjimo ar mokymo 
finansavimo išlaidoms pa
dengti su žemu interesu. 
Akcininkai už savo santau
pas 1963 m. gavo vidutiniš
ką dividentą—4.6%.

Dabar yra beveik 11,000 
federaliniai prižiūrėtų kre
dito unijų su beveik 7,500,- 
000 narių ir 4 bilijonais do
lerių. Yra 450 darbo unijų, 
kurių nariai palaiko kredi
to unijas.

Federalinės kredito unijos 
yra “federalinės” tik ta 
prasme, kad jos yra tvarko
mos Federalinio valdžios, 
sveikatos, švietimo ir ger
būvio departamento įstai
gos, bet negauna kitos val
džios pagalbos, išskyrus pa
tarimą. Mažos kredito uni
jos daugiausia priklauso 
nuo savanorių darbininkų, 
bet dauguma jų išaugo į 
tokias dideles, kad joms 
reikia apmokamų darbuoto
ju

Patarimą, kaip pradėti 
kredito uniją, galima gau
ti parašant į Federalinio 
Kredito Unijų Įstaigą (Bu
reau of Federal Credit Uni
ons), Washington 25, D. C. 
Kadangi ši įstaiga buvo 
Kongreso įkurta 1934 m., 
tai kredito unijų narių skai
čius išaugo iš 120,000 1935 
m. ligi, 7,500,000 pereitais 
metais.J

ACNS

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
MOTERĮ JOS BUTE

Brooklynas. — Naktį plė
šikas įsigavo į prabangų 
apartmentą 47 Clinton Ave. 
ant trečio aukšto ir nužudė 
Louisę Schultz, 72 metų. 
Apiplėšęs jos kambarį, įsi
veržė į kitą apartmentą ir 
ten sumušė Dr. Raynoldso 
našlę, 64 metų amžiaus.

Kuo kvėpuoja 
kosmonautai?

Tarp kosminės medicinos 
problemų svarbią reikšmę 
įgauna kosminių laivų mik
roklimato problema ir kon
krečiai klausimas, ar gali
ma kabinų oro azotą pa
keisti heliu.

Dėl to, kad helis, lygi
nant su azotu, žymiai ma
žiau tirpus skysčiuose ir 
ypač riebaluose, iš deguo
nies ir helio sudaryta at
mosfera žada būti nebe to
kia pavojinga, kabi nose 
staiga pasikeitus slėgiui. 
Yra pagrindo manyti, kad 
žmogus helio-deguonies at
mosferoje galės lengviau 
pakelti aukštesnes tempe
ratūras negu paprastame 
ore.

Dėl to, kad helio tanku
mas maždaug 7 kartus ma
žesnis už oro tankumą, ati
tinkamai pakeista kabinos 
atmosferos sudėtis leis su
mažinti raketos start i n į 
svorį.

Darant bandymus su gy
vuliais, jie pustrečio mėne
sio kvėpavo oru, kuriame 
azotas buvo pakeistas heliu. 
Tokio dujų mišinio įtaka 
žmogaus organizmui anks
čiau buvo tiriama tik trum
palaikiuose eksperimentuo
se, kurie truko ne daugiau 
kaip keletą valandų (na
rams leidžiantis giliai po 
vandeniu, gydant kai ku
riuos kvėpavimo organų su
sirgimus ir t. t.). Tačiau 
šiuose eksperimentuose he
lio-deguonies mišinys buvo 
naudojamas ne kaip žmogų 
supanti atmosfera, bet per 
kaukę buvo tiekiamas kvė
puoti.

Dabar buvo atlikti du ilgi 
eksperimentą;, truįtę .22 ir 
30 parų. Paaiškėjo, kad he
lis dėl sayo čfidelio šilumos 
laidumo pakeičia žmogaus 
šilumos apykaitą. Kabinoje 
esant 21 ° C, band o m o j o 
odos paviršiaus temperatū
ra helio-deguonies atmosfe
roje buvo beveik dviem 
laipsniais žemesnė, negu 
ore.

Tyrimai parodė, kad he
lio - deguonies atmosferoje 
smarkiai pasikeičia balsas. 
Jis tampa žymiai aukštes
nis. Kalbos aiškumas tru
putį pablogėja, bet lieka pa
kankamai geras. Klausa žy
miai nepasikeičia.

Šimtametis žemaitis
Nors vidutinis žmonių 

amžius seniau buvo trum
pas, bet atskiri individai iš
gyvendavo gana ilgai. Pa
vyzdžiui, 1840 metais ^ Vil
niaus gubernatorius savo 
ataskaitoje carui aprašė 
vieną neeilinį ilgametį Že
maiti j os baudžia u n i n k ą. 
Ataskaitoje sakoma:

“Telšių apskrities Lauk- 
žemės dvarininkų Medemų 
dvare 1839 m. sausio 20 d. 
mirė valstietis Mykolas 
Kiauleikis, turėjęs 137 me
tus amžiaus. Jis gimė tos 
pačios apskrities Degimų 
kaime, 19 metų sulaukęs 
vedė, prisigyveno daug vai
kų, tačiau iš jų visų dabar 
tebėra gyva viena nusenusi 
duktė Ona. Velionis naudo
jo patį paprasčiausią mais
tą, retkarčiais valgė jautie
ną, dažnai žuvį, degtinę gė
rė su saiku, paprastai užsi
iminėjo medžiokle. Per visą 
savo gyvenimą niekad 
smarkiai nesirgo, tačiau ke
letą metų prieš mirtį jau 
juto sveikatos ir regėjimo 
silpnumą. Šis senis, nors ir 
turėjo daug metų, tačiau 
iki paskutinės gyveni m o 
minutės liko žvalus ir svei
kos nuovokos”.

Rezervuokitės vietas 
banketui J

Annual Press bankete, 
kuris įvyks š. m. spalio 18 
d. Statler - Hilton h o t e 1 y, 
Niujorko lietuviai mano tu
rėti nemažiau kaip du sta
lus — aplink stalą gali su
sėsti dešimt asmenų. Atro
do, kad tiek ir biįs, o gal ir 
daugiau. Vietas įjąu rezer
vavo daugiau nei dešimt

publi 
atėjo 
temis 
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amba 
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Ženk 
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žo iš 
porą 
mi s’ 
ku ir 
mais 

Pavalgius ir pasikalbėjus,
Aido 
G ryk 
atsilankymą ir atidarė pro
gramą pakviesdamas Aido 
chorą padainuoti keletą dai
nelių 
bėję 
dainavo trejetą ritmingų ir 
gyvų 
kiekvieno čia sėdinčio sve
čio ūpas ir nuotaika, kai 
nuskambėjo dainos: “Čigo
nai,” 
“Užstalės daina.”

Po 
tė mūsų mylimą svečią V. 
Zenkevičių papasakoti, ką 
jis p. 
po n 
tuvoje. 
pap 
prog 
se p 
Jis priminė, kad dabar Lie- 
tuvo 
pirkti zuperio iš 
kaip kad anksčiau Smeto
nos 'aikaiš darydavo. Dabar 
jie patys pasigamina chęmi- (_____  ______________
kalinės laukąms .trąšos, kas, nė W. Peršulis ir P. Venta, 
žinoma, jiems daug, pigiau , 

nėję išbuvo apie savaitę, kainuoją. Jis pasakojo, kaip

žmonių.
Kurie galėsite ten būti, 

prašome tuojau rezervuoti 
vietas, pasimokant $6 už įė
jimą ir pietus. Banketas 
bus Terrance Ballroomy. Vi
sas pelnas eis pažangiosios 
spaudos naudai.

Beje, banketas prasidės 1 
vai. dieną. Baigsis 5 vai.

Viešbučio adresas: 7th 
Avė. ir 32nd St., Manhatta-
ne.

Vyks į lawrencieciy 
pikniką Maple Parke

Šį savaitgalį I. ir R. Miza- 
rai vyksta į Naująją Angli
ją, kad sekmadienį, spalio 

14 dieną, galėtų dalyvauti 
rudeniniame bankete, kuris 
įvyks Maple Parke, Methu
en, Mass., palei Lawrenciu.

Banketas rengiamas pa
žangiosios spaudos ųaudai, 
ir jis, kaip praneša rengė
jai, žada būti puikus.

zone
MIRĖ

Ona Jakštiene, O
Park gyventoja, mir$ rug
sėjo 30 d., 1 vai. Bus pašar
vota Šalinsko (Shalins) šer
meninėj, 84-02 Jamaica 
Ave. Woodhaven (BMT Ja
maica. traukinio Forest 
Parkway stotię).

Velionė pasipkųsdavo nę- 
sveikavimu, tačiau. ligoni- sveikavimu, tačiau.

ten ir mirė.
Liko liūdesyje jos vyras 

Frank. Jam reiškiame 
užuojautą.

Žinią pranešė Anne Jakš
tienė.

>

N. Yorko valstijos 
automobilistams

Albany. — Spalio 1 dięną 
įėjo į galią nauji patvarky
mai automobilist a m s, i ir 
pėstiems einantiems sker
sai gatvę.

Automobilistai turės su
stoti prie geltonos šviesos 
lygiai taip, kaip ir prie, rau
donos.1 Pėstiems irgi neva-
lia eiti skersai gatvę kada 
yra 'geltona šviesa.

Automobilistai |turį švie
sa (“directional signal”) 
arba ranka duoti ženklą 100 
pėdų pirm jie suksis į kairę 
arba dešinę. Kur pereina 
žmonės, turi duoti ženklą 
ar yra pereinančių žmonių, 
ar nėra.

Automobiliui sugedus ir 
kelyje sustojus reikia' už
degti visas šviesas, nepa
kanka tik “directional sig
nal” šviesų. Griežtai drau
džiama užpakaliu automo
bilio važiuoti pirmyn ant 
vieškelių ir jų šorių.

A'rika. —Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle lankosi 
Čilėje. I z '

: ! “LAISVĖS”

Koncertas
! Įvyks sekmadienį

Lapkr. 8 Nov.
Schwaben Hall 

j; 474 Knickerbocker Ąve.
Brooklyn, N. Y. j

Sėkminga Aido choro Popietė
Praslinko vasaros šiltos

•s, praėjo piknikų sezo- 
r štai rudens pradžio- 
’aėjusį sekmadienį su- 
ražus būrys žmonių į 
vės” salę pietauti ir

dieno 
n as i 
je, p: 
ėjo g 
“Lais 
smagiai laiką praleisti su 
aidiečiais.

’isirinko pilnutėlė salė 
kos. Kai kurie svečiai 
dar ir su gėlių puokš- 

, kad papuošti stalus, 
ų tarpe buvo ir TSRS 
sados Washingtone II- 
sekretorius Vytautas 

evičius su žmona Ma- 
kurie neseniai sugrį- 
Tėvynės praleidę ten 
mėnesių atostogauda- 

u savo sūnumi Vytu- 
• draugais bei pažįsta-

choro pirmininkas J. 
as padėkojo visiems už

. Aido choras, vadovy- 
Mildred Stensler, su-

dainų. Tuojau pakilo

“Meiles valsas” ir

to pirmininkas pakvie-

amate ir išgirdo naujo 
tetų laiko Tėvynėje Lie- 

Gerbiamas svečias 
as akojo, koks didelis 
resas daromas kolūkiuo- 
akėlimui javų derliaus.

s vyriausybei nereikia 
užsienio,

s maloniausia buvo iš-

nauji pastatai kyla Vilniuje 
Kaupe ir kituose miestuose 
Už v:
girsii tai, kad Tarybų Lie
tuva
mūs
bendro choro iš Jungtinių 
Vale
atvažiuojant, kad galėtume 
daly
lietu
kantj, su visa Tarybų Lietu
va,

laukia atvažiuojant 
ų pažangiųjų lietuvių

tijų. Jie laukia mūsų

vauti drauge su visais 
viais, tei s i n g i a u sa-

iškilmingoje šventėje, 
kuoiĮnet bus atšvęsta 25 me
tai nuo to laiko, kai mūsų 
Tėvynė atsikratė engėjų 
jungo ir tvarkosi taip, kad 
būti geresnis gyvenimas ir 
ateitis kiekvienam lietuviui.

Toliau programoje sekė

ašy kurie pradėjo su 
is dainelėmis: “Pakerė- 

” italų liaudies daina 
” ir “Around the

V. Bekerio ir J. Vedegio 
duet 
trim 
j imas, 
“Sorento
World.” Po to J. Vedegis 
paskambino solo gitara vie
ną i 
kui 
pritariant, dainavo: 
daug dainelių 
tau, 

s savo kompozicijų, pas- 
vėl juodu abu, publikai 

“Daug 
” ir “Ar aš 

sese, nesakiau.” Vikto
ro Bekerio ir Jurgio Vede- 

duetai visiems žinomi 
per metų metus. Abudu

gio 
jau _ 
talentingi menininkai ir mo
ka puikiai orientuotis savo 
išstojimuose prieš publiką. 
Amęrikos lietuviai per ilgą 
laik 
per 
mal 
j ant 

klausėsi jų dainavimo 
radiją, o dabar buvo 

nnu juos išgirsti dainuo- 
; scenoje.
"ograma užsibaigė bend- 
dainavimu su visa publi- 
Mokytojai Mildredai di-

ru 
ka.
rigriojant, visi bendrai su
dainavo sutartinę “Saulutė 
tek 
kar< 
vin 
tiki 
ma 
rer 
vis

ėjo ir “Tykus buvo va- 
ėlis.” Bendras daina- 
as pas mus dabar prak- 
10 j amas labai dažnai ir 

.d atrodo, kad tai labai 
kšmingas. Daina jungia 
is bendrumon, suartina

vieną su kitu ir šiltai nu
teikia.

K. Milenkevičius, vienas 
iš pirmųjų Aido choro tvė
rėjų, dėl nestiprių kojų, ne
galėjo šioje Aido popietėje 
dalyvauti. Dėl to jis pri
siuntė Aido chorui sveikini
mą su dovana $5. Ačiū K. 
Milenkevičiui.

Keli asmenys įstojo į Ai
dą garbės nariais. Juos pa
skelbsime po susirinkimo.

Popietė praėjo jaukioje ir 
draugiškoje atmos f e r o j e . 
Visi skaniai pasivaišino, pa
sikalbėjo su savo pažįsta
mais, pasiklausė gražios 
meninės programos ir, sute
moms padankę apgaubus, 
smagiai išsiskirstė namo.

Tačiau rengėjų darbas 
dar nebaigtas. Jie turi vis
ką sutvarkyti ir dar nori 
biskelį atsisėdus prie stalo 
atsikvėpti. Pasilikę ilgiau, 
šio pobūvio darbininkai — 
aidiečiai — turėjo malonų 
surprizą, kai Lilija Kava
liauskaitė pastatė ant stalo 
butelį stipriosios, atsigaivi
nimui. Dėkui, Lilija, už to
kį gražų žestą!

Kaip kiekviename paren
gime, taip ir šiame, sun
kiausius darbus atlieka vi
rėjos. Labai pravartu pa
minėti gerą aidiečių draugę 
K. Čaikauskienę, kuri nepri
klauso Aido chore, bet labai 
daug dirba choro labui. Ji 
dirbo ir šį kartą padėdama 
pirmininkui J .Grybui su
pirkinėti maisto produktus, 
ji dirbo drauge su aidietė- 
mis ,J. Lazauskiene ir K. 
Rušinskiene virtuvėje. Prie 
stalų patarnavo aidietės N. 
Buknienė, V. Nevinskienė, 
D. Nevinskaitė ir H. Feife
rienė. Kitus ats a k i n g u s 
darbus atliko O. Kazlauskie- 

' Tiesa, negalima praleisti 
nepaminėjus, kad aidietė J. 
Lazauskienė padovanojo 
obuolienės, kurios užteko 
visiems svečiams pavaišinti.

Sėkmingai pavyko Aido 
choro surengtas pobūvis, 
nuo kurio gal biskelis pasi
liks ir finansinės paramos. 
Aido choras dėkoja visiems 
svečiams už atsilankymą ir 
aidiečiams už pasidarbavi
mą.

H. Feiferienė

MASKVA, — Rumunijos 
premjeras I. G. Maureris 
sustojo Maskvoje pasima
tyti su TSRS vadais. Mau
reris vyko į Kiniją.

RICHMOND HILL, N. Y.
LIŪDNA DVIMETINĖ SUKAKTIS

Jonas Vaznys
Spalio 5 cL sukanka dveji metai kai mirė mano 

mylimas vyras. Aš, mano sūnus Petras, marti Nata
lie ir anūkas Mark su liūdesiu prisimename šią su
kaktį. Ilsėkis ramiai!
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“Vilnies”

SERGA VACIUS J. 
SENKEVIČIUS

Seniau gyvenęs Brookly- 
ne ir dirbęs “Laisvėj’ • 
spaustuvėje, o vėliau kens 
metus dirbęs 
spaustuvėje, Vacius Senke
vičius serga. Jis ir jo žmona 
dabar yra pensininkai, gy
vena Indianos valstijoje.

Apie jo ligą pranešė Sen- 
kevičienė. Vacius nuo rug
sėjo 21 dienos yra veteranų 
ligoninėje, kur jam bus pa
daryta operacija. Ligoninė
je jo adresas: W. J. Senke- 
vich, Ward—Room A 142, 
Hines V. A. Hospital, Hi
nes, Ill.

Linkiu jam greitai pa
sveikti.

D. M. šolomskas

SU TRAKTORIUM
PER LAMANŠĄ

Jau tapo tradicija, kad 
Lamanšas yra poligonas 
naujoms transporto prie
monėms išbandyti. Juo pra
plaukė “Hovercraft” — lai
vas su oro pagalviu ir t.t. 
Dabar į varžybas stojo ang
lų gamybos traktorius, pri
taikytas darbui ryžių lau
kuose. Jis perplaukė La
manšą per 7 valandas 45 
minutes.

Bukareštas. — Rumuni
joje lankėsi Ethiopijos ka
ralius Haile Selassie.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 6 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalio 7 d., 7:30 vai. 
vakarė, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime. Turė
sime daug svarbių tarimų atlikti. 
Kurių duoklės neužmokėtos, atei
kite ir užsimokėkite.

P. Babarskas, sekr. (79-80)

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iŠ 830 puslapių 

Kaina tik 11.50

Laisvė
102-02 Liberty Avė.

OZONE PARK 17, N. Y.

Albina, žmona 
Petras, sūnus 
Natalie, malti 
Mark, anūkas




