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Anglų komunistų manifestas 
už visų taikų sugyvenimą

Londonas.—Anglijos Ko-! kad Anglijoje būtų uždary- 
munistų partija išleido ma- | tos Jungtinių Valstijų ato- 
nifestą. Komunistai pro-■ minių submarinų ir karo 
testuoja prieš neleglišką ir 
nedemokratišką elgesį, kad 
televizijoje neduoda komu
nistams vesti kampaniją už 
partijos 36 kand i d a t u s į 
parlamentą. Televizija nau
dojasi tik konservatoriai ir 
darbiečiai agitacijai už savo 
kandidatus.

Anglų Komunistų partija 
reikalauja, kad tuojau vi
sur būtų įvesta 40 valandų 
darbo savaitė ii’ ruošiamasi 
pereiti prie 35 valandų dar
bo savaitės. Taipgi ji rei
kalauja, kad nuo fabrikan
tų būtų imama iš jų dide-

Washingtonas. — Pirm 
JAV Kongresas užsidarė, 
tai aštuoniolika kongres- 
manų paruošė ir įteikė vy
riausybei reikalavimą tuo
jau suvaldyti Mississippio 
valstijos rasistus.

Kaip žinia, pereitąją va
sarą vien McCombe ap
skrityje rasistai išbombar- 
davo 17 negrų bažnyčių, 32 
kartus buvo užpuolę negrus 
gatvėse ir 4 kartus jų baž
nyčiose.

Kongresmanai siūlo, kad 
JAV vyrilausybė turėtų 
parūpinti ten daugiau fe- 
deralinių agentų, kad FBI 
paruoštų raportą apie bal
tųjų šovinistų terorą, kad 

netun' federalinės vyriausybės 
- 5 “ G r a n d jury” svarstytų

la-

Kreipimasis j balsuotojus 
Reikia ir tai atsiminti 
Niekas neišėjo 
Puikus darbiečių pažadas 
Krikščionių vienybė! 
Puikūs Įspūdžiai 
Kėdainiškiai džiaugėsi 
Reikėtų dirbti daugiau ir 

geriau
Rašo A. Bimba

šiomis dienomis pasirodė
pel is “Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuviams pilie
čiams”. Tai lapelis apie pre
zidentinius rinkimus.

Jame, nurodžius, kaip res
publikonų kandidatas balsavo 
prieš visus žmonėms naudin
gus Kongrese sumanymus, sa
koma :

“Be to, Gcldwateris yra 
atominio (branduolinio) karo 
šalininkas, ir jei jis būtų iš
rinktas šalies prezidentu, į- 
trauktų JAV Į baisųjį pasau-

kaltinimus prieš baltuosius 
šovinistus, kad ten būtų 
įsteigtas Civilinių teisių 
skyrius, kuris tyrinėtų neg
rų nusiskundimus ir kad 
vyriausybė imtųsi kitokių 
priemonių baltiėsiems šovi
nistams suvaldyti.

McComb, Miss. — FBI 
agentai jau areštavo 10 kla- 
niečių už negrų bažnyčių 
bombardavimą. Pas buvusį

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.
Geo. ShimaĮitis, Brockton, Mass 
Jonas Patkįs, New Haven, Conn 
C. K. Urban, Hudson, Mass..........
Scranton, Pa................................

Vajus jau prasidėjo su 1 d. spalio, štai pirmieji re
zultatai :

K. Paciūnas, iš Elizabeth, N. J., prisiuntė naują pre-
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armijoje sprogdinimų spe-1 num^ratą ir aįtnaujinimą. Graži pradžia jam.

Jis neturi praeiti, i 
laimėti rinkimų! Bet kaip? 
Lapelis sako:

“Norint lapkričio 3 d. nu
galėti Goldwaterj, vienintelis 
dabartinėmis sąlygomis JAV 
piliečiams kelias: balsuoti už 
Jobnsoną ir Humphrey”.

ci alls ta E. A. Lee rado 
ginklų arsenalą. Pas jį ra
do: militarinės rūšies ran
kinių granatų, 15 dinamito 
bombų, 5 galionus parako, 
šautuvų, “blackdžek i ų” ir 
kelis tūkstančius šaut u- 
vams ir revolveriams pa
tronu, e

Veteranas vajininkas Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., irgi gražiai pasirodė, prisiųsdamas pluoštą atnau
jinimų.

Iš Connecticut valstijos, pirmutinis pasirodė Jonas 
Patkus, New Haven, Conn., su atnaujinimais.

Įstojo į vajų su atnaujinimais Scrantonietis ir C. K. 
Urban, Hudson, Mass.

lėktuvų bazės. Jie pasisakė 
prieš NATO atominį laivy
ną.

Anglijos komunistai sako, 
kad jie dės visas pastangas, 
kad visos valstybės taikoje 
sugyventų, kad atominiai 
ginklai nepatektų į Vaka
rų Vokietijos militaristų 
rankas, kurie dega revan- 
šizmo kerštu.

Londonas. — Harold Wil
son, darbiečių vadas, pareiš
kė, kad jeigu jie laimės 
parlamentarinius rinkimus,

Kaip jau žinoma, 
3 Td. bus renkama 
vietiniu pareigūnų 
gresmanų.

Reikia nepamiršti,

lapkričio 
visa eilė 
ir kon-

kad da
bartinis Kongresas išsiskirstė 
nepriėmęs Medicare sumany
mo ir nepakėlęs pensininkams 
pensijų, dėka respublikonų ir 
reakcinių demokratų pasidar
bavimo. Reikia juos išmesti 
laukan!

SUSITARĖ GRAIKIJA 
SU BULGARIJA

Atėnai. — Per daugelį 
metų Graikija ir Bulgarija 
ginčijosi sienos reikalais. 
Dabar abiejų šalių valdžios 
susitarė ir viena iš kitos 
nereikalaus teritorijų. Nu
matoma, kad jų susitarimas

VOKIEČIŲ SPORTININ
KAI IR VĖLIAVA

Tokio. — Sportininkai iš 
Rytų ir Vakarų. Vokietijų 
negalėjo susitaikinti, kurios 
valstybės vėliavą nešti. To
dėl jie maršavo Tokio aikš
tėje be tautinės vėliavos, 
priešakyje nešė tik plakatą

“Ger-pasitarnaus taikos reika- didelėmis raidėmis: 
lams Balkanų pusiasalyje. ' many.”

IŠ VISO PASAULIO

Šio-

Val-

Labai daug buvo rašyta ir 
triukšmauta dėl Aleks Sokolo- 
vo ir jo žmonos. Jiems buvo 
primestas šnipinėjimas, 
mis dienomis turėjo įvykt 
teismas. Bet neįvyko,
džia apsižiūrėjo ir bylą pa
naikino, skundą atšaukė. Reiš
kę, jie nekalti. I

Anglijoje irgi įvyks rinki
mai. Anglai nerinks prezi
dento, nes jie tokio posto ne
turi. Jie tik rinks parlamen
tą.

Darbiečiai turi puikių pro
gų laimėti. Konservatai išsi
gandę ir susirūpinę.

Darbiečių partijos vardu j 
Harold Wilson padarė pui
kų pažadą. Jis pažadėjo, kad 
darbiečiai, laimėję rinkimus, 
niekados nesutiks į vokiečių 
rankas įdėti atominį ginklą. 
Na, o konservatoriai sušilę 
dirba, kartu su Amerika, to
kiam vokiečių aginklavimųi.
/ Katalikų bažnyčios suva- 

įlįjavime Romoje garsiai kal
bama apie visų krikščionių 
vienybę.

Matyt, katalikų bažnyčios 
hierarchija susirūpinusi ateiti
mi. Mokslas ir šviesa ima vir
šų ant burtų, prietarų, melo ir 
tamsos.

Kaip progresui užstoti ke
lią? Popiežius Povilas ir su
sirinkę kardinolai ir vyskupai 
atsakė: Susivienykime!

Tai vienybė, kurios mes ne- 
užgiriame ir nesveikiname.

•
Ar skaitote dailininko Ru

dolfo Baraniko įspūdžius iš 
Lietuvos? Puikiai parašyti. 
Naujos formos įspūdžiai. 
{Skaitykite!

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo paminėta Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos įsisteigimo 15-os 
metų sukaktis.

Naha. — Okinawa saloje 
įvyko demonstracijos prieš 
Jungtines Valstijas. Japo
nai reikalavo, kad JAV mi- 
litarinės jėgos pasitrauktų.

Roma.—Italijoję nuo Mi
lano atidarytas automobilių 
vieškelis iki Neapolio, 470 
mylių ilgio. Jo nutiesimui 
išleista $435,000,000. Iš Ne
apolio jį tiesia dar į pietus 
iki Reggio Calabra.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
ALDLD 10 kp. (per Merkį), Phila., Pa........$100.00
M. ir L. Jonikaičiai, Portland, Oreg...............
J. ir J. Staniai, Baltimore, Md........................
B r. ir Ant Ramanauskai, Sellersville, Pa. ..
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J...................
ALDLD 10 kp. (per A. Matulį), Phila., Pa.
Julia Werner, Cleveland, Ohio ................
Nuo Waterburio žmonių ...............................
P. ir M. Alexander, So. Sudbury, Mass. , 
K 'Milvfdas^ Bayonne, N. J. ................. .„!...

1 Parapijonka iš Ossining, N. Y. .. ..................
Josephine Bekenis, Cleveland, Ohio ...........
L: Tilvikas;' Eiaston, Pa....................................
K. ir S. Radušiai, Bayonne, N. J...................
John Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.........
J. Gailiūnas, B’klyn, N. Y. ......................
K. Straukas, Easton, Pa..................................
Katrina Vaicekauskienė, Binghamton, N. Y
LaSallietė, Canada ..........................................
J. Smith, Bethlehem, Conn........... •.................

lių pelnų pinigų ir varto- tai Anglija bus prieš sutei- 
jama liaudies gerovei.

Komunistai reika la uja,
kimą atominių ginklų Va
karų Vokietijai.

Washingtonas. — Karo 
orlaivyno komandieriai pa
sitenkinę, nes jiems pavei- 

-1 kus, gaminama daug bom
bonešių.

Washingtonas. — NATO 
atominis karo laivynas atli
ko 30,000 mylių kelionę iš 
Jungtinių Valstijų aplink 
Pietų Ameriką, Australiją, 
pietų Aziją ir Afriką.
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6.00 
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v. . ...... .  ~......... .... .................................... . 5.00
Po $1: P. Vaitekūnas, Hudson, Mass.; P. Indrulie- 

nė, Scranton, Pa.; K. Dzevečka, Brick Township, N. J.; 
Margaret Gasparaitis, Hillside, N. J.; P. Tamošiū
nas, Pittston, Pa.; P. čereska, Brockton, Mass.; 
M. Purvėnienė, Brooklyn, N. Y.; F. Belskienė, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. A. BJogan, Middletown, 
Conn.; J. Patkus, New Haven, Conn.; J. Kreipa- 
vičia, McAdoo, Pa.; J. ir M. Ruliai, Rockford, Ill.

T. SĄJUNGA PADIDINO | 
SKARDOS GAMYBĄ
Maskva. — Tarybų Są

junga įrengė eilę fabrikų 
skardos gaminimui. Dabar 
jos daugiau išveža ir į kitas 
šalis. 1958 metais TSRS į 
kitas šalis išvežė 20,000 to
nų skardos, o dabar išveža 
daugiau.

KONFERENCIJA
Kairas. — Čionai susirin

ko aukšti pareigūnai iš 47 
neutrališkų valstybių. Jų 
tarpe yra Tito, Ben, Bella, 
Nasseris, Bandaranaike ir 
eilė kitų. Į konferenciją ne- 
buvo įleistas Moise Tshom- 
be, kuris skelbiasi Kongo 
respublikos premjeru.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigona.s. — Tik 12 mylių 

nuo Saigono Pietų Vietna
mo partizanai nušovė 2 
JAV karo lėktuvus ir 1 ma
lūnsparnį. Žuvo 6 JAV ka
rininkai ir keli vietnamie
čiai.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad Indijos armijos daliniai 
įsiveržė į Sikkimo karalys
tę, kuri yra tarp Indijos ir 
Kinijos.

Londonas.—Anglijoje au
tomobilistų unija ir kompa
nijos pasirašė naują sutar
tį, ir išvengė 200,000 dar
bininkų streiko.

Į fondą aukų gauta šį sykį $458. Balansas lieka 
$4,542. Vajus prasidėjo lėtai, bet tikimės, kad šį mėne
sį gerokai pasidarbuos mūsų vajininkai.

Dėkui viršminėtiems rėmėjams už puikią paramą 
laikraščiui.

Washingtonas. — JAV-os 
pardduoda sešis “Liberty” 
laivus po 10,500 tonų. Lai
vai buvo pastatyti Antrojo 
pasaulinio akro emtu.

“Laisves” Administracija

Kairas.— Jungtinė Arabų 
Respublika atšaukė amba
sadą iš Kongo.

Havana. — Iš priežasties 
JAV politikos linkui Kubos, 
čia žmonėms stokuoja mais
to pasirinkimo.

d

/Vilniaus “Tiesoje” (spalio 1 
skaitau korespondenciją iš 

Kėdainių. Ten įvyko “didelio 
derliaus šventė.” Džiaugiasi 
to rajono žemdirbiai, džiau
giasi su jais visa Lietuva. 
Džiugu ir mums girdėti apie 
puikius puikaus darbo rezul
tatus.

Rugsėjo 10 d. Vilniuje įvy
ko platus pasitarimas dėl sta
tybų kaime, Pranešimą pada
rė statybos reikalų komiteto 
pirmininkas A. Aksomitas. 
Jis, matyt, nurodė šiame dar
bo bare didelius trūkumus ir 
ragino juos šalinti.

Vaje, kiek dėl xo ažiaugs- 
mo čia mūsų klerikalams! 
Chicagos kunigų “Draugas” 
(spalio 5 d.) net pirmajame 
puslapyje ilgu straipsniu kad 
jau džiaugiasi, tai džiaugiasi! 
Tas, girdi, parodo, kad “kai
mas yra komunistams posū
nis.”

Tai, 
tuvoje 
ma į
Deja, nelengva su trūkumais 
ir atsilikimais susidoroti.

Gerai, kad Aksomitas ragi
no dirbti daugiau ir geriau.

Nikosia. —Kipro respub
likos vyriausybė sako, kad 
turkai gavo ginklų, mato
mai, Turkijos laivai jiems 
pristatė.

Vicksburg, Miss. — Bal
tieji vėl išsprogdino negrų 
bažnyčią. Buvo sužeisti du 
žmonės.

Beirutas. — Arabai sako, 
kad Izraelis apleido kelius 
toje Jeruzalės dalyje, kurią 
jis valdo.

Garbingai palaidojo 
E. G. Flynn pelenus
Chicago. — Rugsėjo 29 
buvo garbingai palaidoti

komunistų veikėjos Eliza
beth Gurley Flynn pelenai. 
Kalbėjo Gus Hali ir kiti žy
mūs komunistai.

Kapinėse jau yra garbės 
vieta komunistų veikėjų 
laidojimui. Ten palaidoti 
palaikai W. Z. Fosterio, 
Eugene Dennis, Ray Hans- 
borough, W. Haywoodo, 
Haymarketo kankinių ir vi
sos eilės kitų veikėjų už 
darbo žmonių reikalus.

Jaunimas bėga iš 
Pietų Vietnamo

Saigonas. — Pietų Viet
namo jaunimas nusivylė il
gu karu, nuolatiniais val
džios perversmais ir bėga į 
kaimynines šalis. Vien Sai- 
gone per porą savaičių iš 
universiteto pasitraukė virš 
400 studentų.

“Vietname nuo blogos pa
dėties dar prie baisesnės 
krypsta gyvenimas. Aš no
rėjau mokytis, bet negail
ima,” — pareiškė studentas.

Bona.— Areštavo dar du 
Hitlerio gvardijos koman- 
dierius, tai dr. Willį Fran
ką ir gen. Klausą Dylewskį. 
Jie “pasižymėjo” baisioje 
Osvencimo stovykloje. Fran
kas atrinkdavo kalinius nu
marinimui dujomis, o Dy- 
lewskis šaudydavo prie sie
nos.

Washingtonas. — Kali
fornijoje ”X-15” lėktuvas 
buvo pakilęs 98,000 pėdų 
aukštyn ir ten jis skrido 
3,570 mylių per valandą.

Paryžius. — Nato vadai 
džiaugsmingai pasitiko ži
nią, kad po išrinkimo pre
zidentu Johnsonas atvyks 
pasitarti.

žinoma, nesąmonė. Lie- 
daug dėmesio kreipia- 
kaimą ir jo reikalus.

I Pekinas. — Čionai lankėsi 
Kambodžos vadas Sihana- 
oukas.

Tokio. — Spalio 10 d. čio
nai atsidaro Tarptautinė 
olimpiada. ,

x Louisville, Ky. —Sustrei
kavo fordo c fabrike 1,000 
darbininkų, < kurie gamino 
automobilius.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje labai pabrango žmo
nių pragyvenimo reikme
nys.

' Indio, Calif. — Prieš ke
lias dienas čionai mirė ko 
medijantas Harpo Marx, 
vienas iš p e n k ių brolių. 
Vaidindamas Harpo tylėda
vo.

Jis mirė sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Paliko savo žmą- 
nai Susan Fleming, 28 me- 

j amžiaus, milijoną dole- 
U.r

Ottawa. — Į Kanadą at
skrido Britanijos karalienė 
Elzbieta.

New Yorkas. — Sulaukęs 
81 metų amžiaus mirė JAV 
generolas R. K. Robertson.

Tel Avivas. — TSRS am
basadorius M. Bodrov išvy
ko namo. Izraelyje jis buvo 
per šešerius su puse metų.

Savannah, Ga. — Keistą 
lanką atliko uraganas “Hil
da.” Pro Floridą jis pra
ėjo vakarine puse — Mek
sikos įlanka. Louisianos 
valstijoje padarė daug ža
los, paliko 34 užmuštus žmo
nes. Tada staigiai pasisu
ko į rytus. Georgia ir abie
jose Karolinos valstijose su
mažėjo vėjas, bet labai lijo, 
iškrito nuo 13 iki 17 colių 
vandens. Iš čia pasisuko į 
pietus ir nuslinko į Atlan
to vandenyną.

VokietijosBerlynas.
Demokratinė Respub 1 i k a 
paminėjo įsisteigimo 15-kos , 
metų sukaktį. Berlyne įvy
ko militarinis paradas, ku
rio metu buvo vežamos ra
ketos, siekiančios už 7,000 
mylių.

Atlanta, Ca. —Iš priežas
ties uraganų ir lietų Geor
gia, North ir South Caroli- 
nų valstijose įvyko daug 
potvynių.

Washingtonas. — JAV 245 
kapitalistinių šalių laivus 
įtraukė į “Juodąją knygą,” 
už jų prekybą su Kuba.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos militaristų pastaty
tas prezidentas generolas 
Castelo Branco turi bėdos 
su žemės reforma. Žemdir
biai reikalauja žemės, o jos 
savininkai priešingi refor
mai.

Stokholmas. — Sulaukęs 
60 metų amžiaus mirė ope
rų dainininkas Set Svan- 
holm.
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A KAS RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

PAIKIAIS KLAUSIMAIS

United States, per year
United States, per 6 months $5.00
Queens Co., per year ......... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

SUBSCRIPTION RATĖ&:

... $9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Jis plepa niekus
TŪLAS ŽMOGELIS aną dieną niujorkiškiame “Dai

ly News” laikrašty parašė, būk 80 procentų JAV lietu
vių (kurių ešą vienas milijonas) balsuosią už Goldwate- 
rį-Millerį, vadinasi, ūž respublikonų kandidatus.

Tai melas!
Milžiniška JAV lietuvių piliečių dauguma, kaip vis

kas rodo, balsuos už Johnsoną ir už Humphrey.
Atrodo, už Goldwaterį tebalsuos tik patys didžiausi 

smetoniniai “erštai,” kurių tarpe, matyt, yra, ir tasai 
laiško redakcijai autorius. Bet tokių tarp lietuvių ma- v* • zai.

*
KAIP ŠIANDIEN DALYKAI stovi, tai didelė JAV 

žmonių dauguma stovi su Johnsonu-Humphrey. Net ir 
daugelis “rimtų respublikonų “yra pasiryžę šiemet, lap
kričio 3 d., balsuoti prieš respublikonų partijos išstatytą 
kandidatą,—prieš Goldwaterj.

Kodėl gi taip?
Todėl, kad respublikonų partiją pasigrobė fašistiniai 

elemėnt^i ir jie, neatsižvelgdami į nieką, savo kandidatu 
prezidento postui pastatė pavojingiausią sutvėrimą — 
senatorių Goldwaterj. Kiekvienas doras žmogus žino, jog 
Goldwateris yra atominio karo šalininkas; jis—priešas 
visko, kas liaudžiai brangu ir miela. Jis, kaip senato
rius, balsavo prieš visus liaudžiai naudingus sumanymus.

REIKIA SUPRASTI, kad JAV reakcionieriai bezga 
mūsų kraštui baisias pinkles — goldwaterizmo pinkles. 
Goldwaterizmas gali būti Amerikai tas, kas buvo ma- 
kartizmas, jei žmonės lapkričio 3 d. neužduos atitinkamo 
jam smūgio.

Mes nemanome, kad Goldwateris bus išrinktas šalies 
prezidentu. Bet mes sakėme ir sakome: nereikią, tik 
tūo supratimu tenkintis. Reikia darbuotis, kad Goldwa
teris gautųkuo mažiausia piliečių balsų.

** ' i ‘
Gaus mažai balsų Goldwateris, gaus mažai balsų 

goldwaterizmas, amerikinis fašizmas.
Kiekvienas sąmoningas žmogus, kuriam rūpi Ame

rikos žmonių laisvė ir geresnis gyvesimas, privalo uoliai 
veikti, darbuotis goldwaterizmui sutriuškinti.

Del A. Bimbos bylos
• KAIP JAU BUVO praėjusiame “Laisvės” numery 

pranešta, Antano Bimbos pilietybės klausimu, byla eis 
tolyn į teismą.

Buvo ne vienas žmogus, galvojęs, kad teisėjas, susi
pažinęs su A. Bimbos advokatų pareiškimu, bylą nu
trauks. Deja, teisėjas to nepadarė.

Pranešdamas A. B. gynėjams, kad byla eis toliau į 
teismą, pasakė, jog, girdi, reikią duoti (prokuratūrai) 
pfogą parodyti teisme, kodėl ji siekiasi A. Bimbą nupi- 
lietinti. Matysime, kaip toliau bus.

\Gaila, kad teisėjas taip patvarkė!
Kas dabar bus?
A. Bimba turės stoti teisman. Teisėjas paadarys 

savo sprendimą. Po to, viena ar kita pusė turės teisę 
kreiptis į aukštesnįjį teismą. Visas reikalas gali pa
siekti net šalies Aukščiausiąjį teismą. Galutinus bylos 
rezultatus gal sužinosime tik už kelėrių metų.

Visam tam reikės nemaža pinigų; bylinėjimasis šian
dien labai daug atsieina. Tiesa, Ą. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas jau turi surinkęs nemažą sumą; pradžiai 
užteks. Bet tuos pinigus būtų buvę galima suvartoti 
kitiems reikalams.

Kaip ten bebūtų, dalykas nėra smagus, bet nieko 
Tiepadatysim: užpultasis turi gintis, o kiti jam turi pa
dėti, nes tai, beje, paliečia ne tik vieną A. Bimbą, o ir 
daugelį kitų pažangių žmonių.

TRYS KALDUNAI 
VIENAME ŠAUKŠTE (t

Taip sako buvę “Lietu
vių dienoje*’ (Pasaulinėje 
parodoje. Niujorke k J Apie 
tą “dieną”, kučfls/tikrųjų 
buvo klerikalų propagan
dos diena, rašo kaž koks 
Naujokas “Dirvoje”.

Paskaitykite:
Kiek “kugelių” ten buvo 

sukrauta viename Singerio 
“bliūde” ? Paskaičiuokim: 1) 
Dainų ir šokių koncertas, 2) 
prieš tai — dalyvių paradas, 
3) dar prieš tai — serija ofi
cialių prakalbų, 4) ir dar 
prieš tai — mišios su dvigu
bu, lietuviškai ir angliškai 
kartotu pamokslu. Visi keturi 
ne kun. St. Ylos “kaldūnai”, 
o didžiuliai “kugeliai”, ku
riems “suvalgyti” prireikė 
maždaug penkių valandų. Bu
vo perkrauti klausytojai, bet 
dar labiau dainininkai ir šo
kėjai, kurie, susirinkę repeti
cijai 10 valandą, vien iki sa
vo pasirodymo pradžios buvo 
išlaikyti “ant kojų” (ir sau
lėj) daugiau kaip keturias va
landas!

Esminis lietuvių dienos “pa
tiekalas” buvo dainų ir šokių 
koncertas, ir jo, o ne mišių 
(tegu ir vyskupo laikomų) iš
klausyti bei pamatyti sugurė- 
jo keliolika tūkstančių žiūro
vų. Susirinkę, į lietuvių die 
ną, žmonės įvairių nusiteikimų 
ir net įvairių tikėjimų atsidū
rė lyg eucharistininkų kon
grese. Mišios gi nėra būdingas 
elementas lietuvių dienos tu
riniui: jos visai panašiai tin
ka ir lenkams, ir airiams, ita
lams ar kitiems, arba, teisin
giau, tokioj vietoj ir tokia 
proga panašiai netinka įlė vie
niems. Jei rengėjai' ir patys 
pamaldų celebrantai i to nesu
prato iš anksto, turėjo įsitikin
ti ten pat vietoj: tpamaldoms 
prideramas orumas tapo ne
gailestingai suniekintas; Gail
ai publika, ndrs1 dar ir- hfepas- 
vąrgusi, menkai.Aį’ tai ‘tp^ikons- 
centravo.. Mišių., ...publL
koj vyko pasikalbėjimai, pasi
vaikščiojimai ir kitokį “laikę 
užmušimai.” * - !>

Taip, taip! Ber nelyg 
datig ten buvo kugelių, per 
datig buvo kaldūnų, kurių 
nieks sumaūmdti nepajėgė. 
Klerikalai buvb pasiryžę 
varyti savo nešvarią pro
pagandą ir ją varė, visiškai 
į kitus žmones neatsižvelg
dami.

Su paskaitomis apie Lietuvą
E|LTA praneša iš Vilsiaus:
Į broliškąj Uzbekiją išvyko “Žinijos” draugijos valdy

bos pirmininko pavaduotojas akad. K. Meškauskas ir 
pirmininko pavaduotojas akademikas K. Meškauskas ir 
valdybos prezidiumo narys, žurnalo “Mokslas ir gyveni-* 
mas” redaktoriaus pavaduotojas K. Sideravičius. Ta- 
tfybų Uzbekijos, kuri švenčia savo respublikos ir Uzbe- 

.kijos Komunistų partijos įkūrimo keturiasdešimtąsias 
metines, mūsų respublikos pasiuntiniai skaitys paskal

ytas apie Lietuvos laimėjimus ekonomikos, mokslo, kul
tūros srityje. Jų viešnagė truks savaitę.
..... Kaip žinoma, vasarą paskaitas apie Uzbekiją Vil- 
niuje skaitė šios respublikos “žinijos” draugijos atstovai.

\2 p.-Laisvė (Liberty)—' Pertktad., spalio (Oct.) 9, 1964

APIE ŠIEMETINĘ 
OLIMPIADĄ—JAPONIJOJ

1964 metų Olimpiada — 
olimpinės žaidynės — kaip 
žinia, bus Tokijo mieste, Ja
ponijos sostinėjej. Jos pra
sidės spalio 10 d.

Šioms žaidynėms atkak
liai ruošėsi beveik per vie
nerius metus, nes jie tikisi 
padaryti gerą iš to biznį. 
Paskaitykime, ką apie tai 
rašo APN korespondentas 
V. Uljanovas: •

Visi skuba nepavėluoti į di
dingą šventę, kuomet Ant po
stamento . nuo šventos,. ugnies, 
atgabentos į' Tdkij4 specialiu 
lėktuvu iš Graikijos, bus už
degtas Olimpinis deglas. Sku
biai baigiami statyti 10 tūks
tančių užplanuotų objektų. .

Ištisa armija darbininkų at
lieka paskutinius darbūs, Sta
tant naujus viešbučius, resto
ranus, net tiesiant kelius. Stu
dentai, parsisamdę vertėjais 
užsienio svečiams aptarnauti, 
atsidėję kala kalbas.

Olimpiados rengėjai tikisi, 
kad žaidynės taps stambiau
sia tarptautine pramoga, kuri 
suartins tautas, pademon
struos žmogaus sveikatą, jėgą 
ir dvasios grožį. Olimpiados 
devizu išrinkti žodžiai “Pa
saulis Vieningas. Tokijas, 19- 
64”. ■ ' '

Simboliška, kad su ryšių 
palydovų pagalba varžybos 
Tokijuje bus transliuojamos 
per televiziją į visą žeinės ru
tulį. Į Tokiją atvyks daugiau 
kaip 30 tūkstančių užsienie
čių.. Be jų, žaįdynių laikui at
važiuos apie 300 tūkstančių 
japonų iš provincijos. Priimti 

tokią daugybę žmonių — ne
lengvas uždavinys.

Apskdičiudtk, kad visi sta
tybos darbai ryšium su Olim
piadą atsieis apie 600 milijo
nų ublėrių. Japonai ndri pa
demonstruoti aukštą klasę vi
sur —'-'ir Sfatyboje, ir Sporte, 
ir organizatoriniame meistriš
kume, ir svetingume.

Mano pasipinigauti ,
Kartu daugelis Japonijos 

laikraščių yra priversti pažy
mėti, kad pasiruošimas žaidy
nėms ne tik sukėlė “kilnius 
siekimus” išgarsinti Japoniją 
viso pasaulio akyse sportiniais 
rekordais ir svetingumu, bet 
ir pažadino kai kam slaptą 
norą iš šio įvykio susižerti į 
kišenę apvalias sumeles. Štai, 
laikraštis “Jomįuri” rašo: 
“Kaip ir visi kiti prietaringo 
garbinimo dalykai, devizas 
laiku pasiruošti Olimpiadai 
tapo priedanga' pasibaisėtinai 
daugybei kvailysčių ir pikt
naudžiavimų”. ' Pakanka pri
minti tik apie fantastiškas 
spekuliacines machinacijas su 
žemės sklypais . ir bilietais į 
Olimpiadą.

Būdinga, ką pasakė Isao 
Noda, Ekonominių tyrimų in
stituto direktorius. Jo, kaip 
biznesmeno, nuomone, “Olim
pinės žaidynės — tai didelis 
sandėris”, iš kurio rengėjai 
laukia nemažo pelno. Japoni
jos didysis biznis tikisi 100— 
150 milijonų dolerių grynų 
pajamų.

Tad kompanijų bei korpo
racijų prezidentams ir direk
toriams ateitis nebaisi. Ji ke
lia baimės savo niūria nežino
mybe tik tūkstahčiams Japo
nijos sportininkų, trenerių, 
darbininkų ir tarnautojų, ku
rie pasidaryt 1 niekam ne
reikalingi po spalio 24-osios, 
kai. užges olimpįpė ugnis. Vie
nas Japonijos laikraštis su 
kartėliu rašo; “šešiaženkliai 
skaičiai1'skiltyje “pelnas” nu
stelbė Žmonių likimus”.
- < į j. • '• ;. ) ‘

L ; i ; Kastoliau? .
Daugelį japonų Jau graužia 

nerami mintis: b kas bus pas
kui, po Olimpinių žaidynių, 
kai visa ši audringa veikla 
liausis?" ' Kur idskoti darbo ? 
Nedarbo problema iškyla 
jiems visu ppuipp.

. Anot laikraščio “Jomiūri”, 
po žaidynių daugeliui prasi
dės niūrios dien6;s. Visų pirma 
neteks darbo 291 treneris. Di
delė jų dauguma negali dabar 
net ką nors susitaupyti. Tie
sa, bokso ir jojimo sporto tre
neriai gauna po 130 tūkstan
čių jenų per mėnesį. Tačiau 
kitiems mokama po 20 tūks
tančių jenų per mėnesį, kaip 
“honorarą už < mokslinius ty
rinėjimus”. Daugeliui trenerių 
apmoka tik jų einamąsias iš
laidas.

SUNKI BUVO KALBI
NINKO KAZIMIERO 
JAUNIAUS BUITIS

G. Suveizdiene rašo sa
vaitrašty “Literatūra ir 
Menas”:

LTSR Centriniame valstybi
niame archyve rasta naujų 
dokumentų apie žymų lietuvių* 
kalbininką* K. Jaunių. Tai Pe
terburgo imperatoriškosios 
dvasinės akademijos rekto
riaus 1898 m> gruodžio 1 d. 
raštas K. Jauniui, kuriuo pra
nešama, kad K.: Jąųnius ski
riamas graikų k. dėstytoju.

Po metų tas pats rektorius 
praneša, kad K. Jaunius ski
riamas lotynų ir graikų kalbų 
katedros profesoriumi. Iš 1902 
m. rugsėjo 19 d. rašto matyti, 
kad, be graikų ,(ir lotynų kal
bų, jis akademijoje dėstė ir 
hebrajų kalbą.

1906 m. dęl ligos K. Jau
nius pasitraukė iš Akademijos 
profesoriaus pareigų. Patrau
kia dėmesį laiškai K. Jauniui. 
Ypač įdomus, viepas, rašytas 
1907 m. rųgpiūčio 17 d. iš 
Kauno. Iš jo matyti, kad K. 
Jaunius norėję grįžti į tėvynę. 
Laiške teisinamasi, kad šv. 
Kązimiero draugijos name ne
są vietos, patalpas užimąs 
knygynas. “Be to priimti kun. 
Jaunių į Draugijos butą reik
tų prisiimti ir visą jo užlaiky
mą...”— rašomą laiške. Ar 
bereikia pasiaiškinimo ?

Laiško autorius ieško išėi- 

t

knis 
prof, 
s

ties. Esą, reikia, kad Jaunius 
Strsižinotų su kokiu pažįsta
mu klebonų ir gal tas priimtų 
;į gyventi; šiltas gūžtas susi
sukusiems tėvynainiams mok
slininkas nerūpėjo.

1908 m. vasario 25 d. K. 
jaunius mirė prie darbo sta
lo. Archyve yra likęs Mairo
nio pamokslo, pasakyto 1908 
m. vasario 28 d. K. Jauniaus 
laidotuvėse, rankraštinis teks-' 
as. Jame sakoma: “Kun. Ka

zimieras pasimirė netikėtai ir 
per anksti, bet per anksti ne 
sau, bet mums, nes sau jau 
seniai negyveno; sunkiomis 
aplinkybėmis priverstas turė
jo palikti tą brangią šalį, ku
rią visomis širdies jėgomis pa
mylėjo ir dėl kurios darbavo
si...”

Vienas buržuazinis klerika- 
veikėjas taip aprašo 
K. Jauniaus gyvenimo 

ąlygas: “Pats kambariukas, 
kuriame kun. Jaunius pasku- 
t nį laiką gyveno ir gyvatą už
baigė, be galo mažutėlis: ko
kių 4—5 žingsnių ilgio, o 2— 
3 pločio; per plonas lentų sie
nas buvo girdėti, kaip greti
mais kituose kambariuose kal
ba ir triūsias; žinoma, nepigu 
buvo tokiam padėjime mokslo 
darbus varyti.

Tuoj už durų, kambariuky- 
je, prie sienos, stovėjo lova, o 

ale lovos kėdė ir po pat lan- 
u mažučiukas stalelis, kokį 

tbbetenka matyti tik pas bied- 
nuosius, vargdienius studen
tus. Kitu pasieniu kaip tik 

uvo galima praeiti pro lovą 
rie lango ir stalelio; prie tos 
enos buvo pastatytas skardi- 
is kakalys; tarp jo ir lovos 
os vienas žmogus stačias te- 
alėjo išsitekti; ant tos pačios 

sienos taip pat kabodavo ke
letas drapanpalaikių. Štai ir 

isi kun. Jauniaus rūmų ra
undai ir papuošalai!”

Pabaigoje tas- pat bur- 
uazinis veikėjas pripažįsta: 
Jeigu būtų buvę jam (Jau

niui) parūpinta nors tokio di- 
umo kambaryys, kaip tas 

gedulingasis vagonas, į kurį 
jo grabą', įdėjome, n kažin ar 
n ebūtų jis gyvas išlikęs, ar jis 

ebūtų dar ir dabar tebetar-
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Waterbury, Conn.
Rengti pietūs pas Dr. Sta- 

.islovaitį, jo sode labai ge
rai pavyko. Turėjome sve

tį ir iš toliau. Smagu bu
vb, kad buvo svečių iš New 
Yorko.

Parengimas buvo suruoš
tas mūsų spaudos paramai, 
tai pelnas tam tikslui ir pa
skirtas.

Dėkingi esame A. Bimbai 
už pasakytą kalbą. Taipgi 
tariame ačiū Vladimirovui 
ir jo žmonelei už pasveiki

mą. Dėkui Mureikienei už 
sūrius, kuriuos pardavė J. 
Mockaitis, ir gauta $15 pel
no.

n

d

Didelis ačiū šeiminin- 
ėms, kurios daug dirbo, 
Eiipgi visiems ir visoms 
raugėms, kurios dirbo, 
Prie parengimo su dova

nomis prisidėjo: A. Ablažie- 
nė aukojo kugelį, M. Svin- 
kūnienė — didelį tortą, Kl. 
Yankeliūnienė —bliūdą pu
pelių, Samoškienė — sū
rį, taip pat Radžiūnienė ir 
Praškauskienė. Ačiū vi
siems ir visoms. Buvęs wa- 
terburietis J. Antanavičius 
paaukojo $5; dėkui jam.

ki
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n

LLD 28 kuopos susirin- 
mas yra šaukiamas spalio 
i d., 730 vai. vakare, 103 
reen St. svetainėje. Susi
nkime turėsime aptarti 

eilę svarbių reikalų ir iš
rinkti delegatus į LLD 3- 
čios apskrities konferenci
ją 
sp

kti delegatus į LLD 3-

kuri įvyks sekmadienį, 
alio 18 d. Bridgeporte. Po 

konferencijos LLD CK sek
torius Jonas Grybas rodys 
mus. iš Lietuvos.

Kl. Yenkeliūhienė

re 
fil

Didieji respublikonų 
talkininkai

Washingtone veikianti ty
rinėtojų įstaiga — Group 
Research, Ine. — paskelbė 
specialų raportą, kuriame 
atžymi- 30 ultra dešiniųjų 
organizacijų.

Minimų organizacijų tiks
las visokiais būdais kovoti 
“komunizmą.” Tai kovai 
1963 m. jos sukėlė virš 14 
milijonų dol.. Komunistais 
skaitomi visi pažangieji 
žmonės, liberalus apšaukia 
komunistų simpatikais.

Didesnė šių organizacijų 
pusė visai nemoka jokių 
valdiškų taksų ir jų rėmė
jai gali iš asmeninių federa- 
linių taksų atsiskaityti su
teiktas minimoms organi
zacijoms .'/įkas.

Štai kaip šios ultra-deši- 
niosios organiacijos vadina
si:

“20th Century Reforma
tion Hour,” Human Events, 
Life Line Foundation, John 
Birch Society, Christian 
Crusade, Christian A n t i - 
Communism Crusade, Free
doms Foundation ,the Na
tional Review, Manion Fo
rum, Foundation for Eco
nomic Education, American 
Economic Foundation, Dan 
Smoot, Christian Freedom 
Foundation, American Se
curity Council, America’s 
Future, National ' Educa
tional Program, Christian 
Nationalist Crusade, Inter
collegiate Society of Indivi
dualists, Church League of 
America, Citizens Councils, 
Freedom School, Common 
Sense, Americans for Con
stitutional Action, Circuit 
Riders, National Economic 
Council, DAR National De
fense Committee, Citizens 
Foreign Aid Committee and 
Liberty Lobby, “Courtney 
C o m p 1 ex” and “Liebman 
Complex.”

Jos sudaro amerikinę fa
šistinę ašį, apie kurią su
kasi fašistinė veiklą. Šiuo 
metu svarbiausias šios ašies 
darbas — prezidentiniai rin
kimai. Aišku, toji jų veik
la yra už Goldwaterį, prieš 
prez. Johnsoną.

Spaudoje skelbimai ir vi
sokia propaganda persigė- 
rę antiunijizmu, antisemi
tizmu, rasizmu.

Stambiosios korporacijos 
ateina šioms organiacijoms 
su finansine parama, labai 
panašiai kaip buvo po pir
mojo pasaulinio karo Vo
kietijoje, kuomet didysis 
vokiečių trustas užgyrė ir 
rėmė Hitlerį ir jo veikimą.

Kad tai fašistinei veiklai 
pastoti kelią, susikūrė nau
ja organizacija — National 
Council for Civic Responsi
bility. Tai nepartinė orga
nizacija, kurion įeina dau
gelis įvairių politinių ir re
liginių polinkių įžymių vi
suomenės darbuotojų. Tarp 
jų randasi ir liberalinių res
publikonų, priešingų Gold- 
waterio politikai.

jr •

Plieno darbininkai užgyre 
demokratų kandidatus
Jungtinė Plieno Darbi

ninkų unija savo konvenci
joje Atlantic City, N. J., 
vienbalsiai užgyrė prezi
dentinius Demokratų parti
jos kandidatus.

3,500 delegatų entuzias
tingai išklausė prez. John- 
sono kalbą, kurioje jis pa
reiškė, kad mes visi bendrai 
kovosime prieš respubliko
nų demagogą ir jo skelbia
mą reakcinę programą.

AFL-CIO prezidentas 
Meany sulygino Goldwate- 
rio veikimo rekordą su Hit
lerio veikifrio rekordu, kuo

met pastarasis ruošė dirAį 
patapti Vokietijos diktato
rium. Kvietė unijistus ak
tyviai dalyvauti rinkiminia
me vajuje ir goldwateri- 
niam fašizmui kelią pastoti.

Unijos viršininkų rapor
tai konvencijai rodo, kad 
plieno gamyba nuolat kyla, 
o darbininkų skaičius mažė
ja, automatija smarkiai vei
kia. Jeigu 1937 metais vie
nam darbininkui išėjo arti 
136 tonos, tai 1963 m. jis pa
gamino 265 tonas. 1937 m. 
dirbo 512,000 darbininkų, o 
1963 metais bedirbo 412,000, 
sumažėjo 100,000.

Plieno trustas daro 
džiulius pelnus, bet stengia
si iš darbininkų dar dau
giau pasipelnyti. Jo simpa
tijos randasi Goldwaterio 
pusėje. Mat, Goldwateris 
pasimojęs visokiais būdais 
suvaržyti unijas, pažaboti 
jų veikimą. Jis sudaro uf$L 
joms didžiulį pavojų.

Konvencijoje kalbėdamas 
AFL-CIO vice prezidentas 
A. P. Randolph, įžymus ne
gras veikėjas, pareiškė, kad 
“goldwaterizmas yra ame
rikinė vokiškojo hitlerizmo 
laida.” Jis ragino piliečius 
“nugalėti Goldwaterj ir pa
laidoti goldwaterizmą.”

• 
Argentiniečių sveikinimai 
ir padėka amerikiečiams į
Dėdė Jonas sveikina lais- 

viečius ir linki geriausių 
sėkmių pažangiojoje veik
loje darbuotis. Jis nurodo, 
kad Argentinoje dar vis te-., 
beveikia reakciniai įstaty
mai, kurie varžo darbo žmo
nių veikimą. Sumanymai 
atšaukti tuos įstatymus par
lamente vis. atidedami. At
rodo, ka$; jie bus atidėti, iki 
1965 metų.

Argentiniečių laikraščio 
“Vagos” redakcija nuošir
džiai dėkoja LLD 75 kuo
pai, Miami, Fla., už $25 au
ką ir Tadui Kaškiaučiui už 
$10 auką. “Labai džiugu, 
kad tolimos Šiaurės Ameri:^ 
kos pažangūs lietuviai su
pranta ir atjaučia tą sun
kią padėtį, kokioje tenka 
leisti pažangų laikraštį 'Va
gą.’ Jūsų, taurūs JAV tau
tiečiai, parama dar labiau 
sustiprina pasiryžimą nenu
ilstamai vagoti kultūros 
dirvonus.”

Apie seniausią Argentinos 
lietuvių draugiją

Argentiniečių “Vaga” ra
šo:

Viena iš seniausių draugi
jų Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje šiomis dienomis at
šventė savo 50-ties metų ju
biliejų. ši draugija tapo su
tverta tikslu teikti paramą li
gos ištiktiems tautiečiams, šios 
draugijos nariams. Atrodo, 
draugijos tikslas gana aiškus 
ir visiems suprantamas, šioj^ 
draugijoje neturėjo ir negalį, 
jo būti varoma politika bei po-^ 
litinė diskriminacija. Visokių 
politinių pažiūrų žmonėms, 
jeigu tiktai jie neprieštarauja 
bendriems draugijos nuosta
tams, gali būti vieta šioje 
draugijoje.

Tačiau taip nėra. Į kilnių 
tikslų draugiją įsiskverbė 
žmonės, nieko bendro netu
rinti su žmoniškumo idealais. 
Jiems rūpėjo ir teberūpi va
ryti šmeižikišką propagandą, 
nukreiptą prieš Tarybų Sąjun
gą ir Lietuvą.

Todėį SLA neteko reikiamo 
autoriteto, neišaugo į didelę 
draugiją, nes ne visi gali pa
kęsti blogos valios žmonių 
melus. X

Reikėtų šiai draugijai nusA. 
kratyti kenkėjų skaldančios 
veiklos.

Panašią politiką varinėja 
ir Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Tokia politika, 
suprantama, kenkia draugi
jų augimui.



Iš KELIONĖS

Svetingoji Lietuvos Sostine
^Įvairūs svečiai Vilniuje

*
Kad Vilnius dabar yra at

daras turizmui, visi žino. 
Bet užsienyje dar yra užsi
likusi klaidinga nuomonė, 
kad Lietuvos sostinė lieka 
izoliuota vieta, kad retai 
kas ten patenka, kad nuvy
kimas ten yra retenybė. Vi
sai kitoks vaizdas susidaro, 
kai pats apsilankai Vilniu
je.

Nesakysiu kad Vilnius 
randasi pasaulio kryžkelė
se, bet tikriausiai galima 
sakyti, kad jis nėra izoliuo
tas. Per kokį mėnesį ar 
fciek daugiau jame pabuvus, 
įspūdis susidarė, kad Vil
nius yra centras, kuris pri
traukia vis daugiau ir dau
giau užsieniečių, jau nekal
bant apie turistus iš kitų 
Tarybų Sąjungos vietovių.

^Mes, amerikiečiai lietu
viai, nebuvome vieninteli 
amerikiečiai šią vasarą Vil
niuje: buvo keli amerikie
čiai žurnalistai (atvykę su 
kitais užsieniečiais žurna
listais iš Maskvos), buvo di
delė Niujorko mokytojų tu
ristinė grupė, buvo nemažai 
pavienių amerikiečių turis
tų. Mokytojų grupė, apie 40 
jų, atvyko ne specialiai į 
Lietuvą, o keliaudami po 

^TSRS bendrai. Bet jie rado 
reikalo sustoti kelioms die
noms Vilniuje, sakė man 
viena tos ekskursijos daly
vė, nes Vilnius dabar skai
tomas vienu žymiausių Ta- 
r y b ų Sąjungos kultūros 
centrų.

Amerikiečiai, žinoma, su
darė tik mažytę dalelytę 
turistų ir delegacijos narių 
šią vasarą Vilniuje. Gal 
daugiausia užsieniečių tu
ristų Vilniun atvyksta iš 
gretimos Lenkijos. Bet juos 
ne visuomet atskirsi nuo 
vietinių gyventojų, nes len
kiškai Vilniuje ir taip ne
mažai kalbama.

Nesuminėsi visų sutiktų 
^pastebėtų grupių, visas ne
gi atminsi. Bet, rodos, tik 
keliolikos dienų bėgyje Vil
niuje radosi keliolika užsie
niečių korespond e n t ų iš 
Maskvos, Erfurto (Vokieti
ją Dem. respublikos) par
tinė delegacija, Škotijos lie
tuvių grupę, pažangūs žur
nalistai iš Austrijos, Izrae
lio pažangiečių grupė, ku
rių tarpe buvo ir vienas 
arabas, Kanados Komparti
jos lyderis Timas Bakas, di
delė grupė Afrikos ir Azi
jos studentų. Dviejuose Le
nino prospekto blokuose, 
kur randasi inturistas, Vil
niaus viešbutis ir Neringos 
viešbutis, galėjai užgirsti
kalbantis angį i š k a i (su 
JAV, Kanados, Australijos, 
^kotijos ir Britanijos ak- 

^ęentais), vokiškai, prancū- 
^ziškai, hebraiškai, itališkai 

ir daugybėje kitų kalbų, 
įskaitant ašanti, kvi ir ki
tas vietines Afrikos kalbas.

Periodinės spaudos krau
tuvėje Lenino prospekte, 
kur užsukdavau beveik kas
dieną, mačiau išstatyt u s 
(ir parsiduodančius) to
kius leidinius kaip Indijos 
kompartijos organas “New 
Age”, Jugoslavijos “Bor- 
ba”, Danijos “Land og 
Folk”, Ganos “The Spark”, 
Londono “Daily Worker”, 

^Niujorko “The Worker”, 
Italijos “Avanti”, Prancū

zijos “Humanite”, Lenkijos 
“Tribūnu Ludu”, Bulgari 
jos “Rabotničesko Dielo”, 
Kanados “Trubune”, Alžy
ro “Alger Republicain”, Vo
kietijos “Neues Deutsch
land”, Austrijos “Volks- 
stimme” ir daugybė 

kitų laikraš č i ų, ž u r n a- 
lų. O beveik skersai gatvės 
randasi knygų parduotuvė, 
kuri specializuojasi demo
kratinių šalių knygų par
davime.

Negrai Vilniuje
Pasitaikė, kad man vie

šint Vilniuje ten radosi di
delė negrų grupė/ Tarybų 
Sąjungos sostinėje Maskvo
je studijuoja tūkstančiai 
negrų studentų iš Afrikos. 
Dauguma jų studijuoja Lu- 
mumbos vardo Draugystės 
universitete, kiti kitose mo
kyklose, kaip tai meno aka
demijose.

Šią vasarą grupė afrikie
čių (taipgi keliolika azijie
čių) studentų, kurie studi
juoja tapybą, buvo atvykę 
iš Maskvos į Vilnių, kur 
praleido kelias savaites ta
pydami Vilniaus įdomesnes 
vietas, ypatingai senamies
čio gatveles. Galėjai juos 
matyti prie molbertų Vil
niaus gatvėse dienos metu, 
o vakarais galėjai su jais 
susitikti pasi vaikščiojant, 
kavinėse, viešbučių vesti
biuliuose.

Mane domėjo šie jauni 
studentai iš tolimų kraštų, 
kaip tai Sudano, Malio, Ga
nos, Nigerijos, o jie, iš savo 
pusės, labai domėjosi kalbė
tis su amerikiečiu: jie mane 
apipildavo klausimais apie 
negrų judėjimą Amerikoje, 
į kaip tik tuo laiku vyku
sius kruvinus susirėmimus 
Harleme, apie Liuterį Kin
gą, apie Misisipės terorą, 
apie įvairias negrų grupuo
tes Amerikoje.

Kaip ryra žinoma, bur
žuazinė Amerikos spauda 
laiks nuo laiko paskleidžia 
gandus apie neva esantį 
negrų studentų nepasiten
kinimą savo gyv e n i m u 
Maskvoje, apie protestus, 
net demonstracijas.

Aš suradau visai ką kitą. 
Negrai-afrikiečiai, kurie 
studijuoja Tarybų Sąjungo
je, jaučia didelį dėkingumą 
socialistinei šaliai, kuri to
kiomis palankiomis ir pato
giomis sąlygomis leid ž i a 
jiems semtis mokslo, reng
tis vadovaujančioms parei
goms savo šalyse, Afrikoje.

Bet akylus stebėtojas pa
stebi, kad yra ir kai kurių 
nesklandumų, kurie kelia 
problemas. Kai kuris tų ne
sklandumų neišvengi a m i, 
kiti galėtų būti išvengti, 
jeigu gilesnis ideologinis 
sąmoningumas ateitų į pa
galbą.

Paminėsiu du atsitikimu, 
kurie liko mano atmintyje.

Tai buvo prie pat Vii-, 
niaus viešbučio, kur stovė
jau ir laukiau autobuso. 
Atsirėmusi į sieną stovėjo 
senyvo amžiaus valstietė. 
Prie jos, ant šaligatvio gu
lėjo keli pirkiniai, o ji ra
miai sau valgė čia pat, šali
gatvyje, pirktus ledus. Aš 
žiūrėjau į ją, nes ji patrau
kė mano dėmesį savo ypa-
tingu senoviškumu: jos 
skarelė, ryšuliai ir veido iš
raiška buvo lyg iš praeities. 
Betrūko tik basų kojų, ir 
tai būtų buvusi tikra prieš
karinių laikų bobutė, kokių 
dabar . beveik neužt i n k i. 
Man žiūrint į ją, aš paste
bėjau, kad ji savo ruožtu 
žiūri į besiartinantį žmogų. 
Kuo labiau jis artėjo, tuo 
jos išraiška darėsi pilnesnė 
nuostab o s. Ji n u s, t o j o 
valgyti ledus, plačiai atvėrė 
akis ir lyg sarkastiška šyp
sena pradėjo žaisti jos vei
de. Tas žmogus pasirodė— 
negras. Jis buvo jaunas, 

grakštus vaikinas, spręs- 
čiau — senigalietis, žymiai 
tamsesnis už d augumą 
Amerikos negrų. Jis paste
bėjo tą moteriškę ir pagrei
tino žingsnius, kad praeiti 
pro tą. Aš buvau tikras, 
kad būti tokios nuostabos 
objektu jam nebuvo didelis 
malonumas.

Tokio dalyko, aišku, neiš
vengsi. Labai galimas daly
kas, kad tai buvo pirmas 
negras, kurį jai teko kada 
nors matyti. Aišku, kad jai 
neįprasta šio vaikino iš
vaizda buvo ir stebinanti, ir 
žingeidi. Juk nepasakysi tai 
bobutei: nežiūrėk į šį vaiki
ną kaip į kuriozą, atsimink, 
kad jis atstovauja prispaus
tosios Afrikos mases, ku
rios kovoja prieš kolonializ
mą ir neokolonializmą, ži
nok, kad jis turi savo kultū
rą, savo tautosaką, muziką, 
žinok, žinok, žinok... .

Taip, neišvengiama, bet 
tuo pačiu neišvengiama, 
kad negras studentas nesi
jaučia gerai, kuomet į jį 
taip žiūrima. Atsiminkime, 
kaip amerikietis negras ra
šytojas Džeimsas Balduinas 
aprašo savo pirmą apsilan
kymą Šveicarijos kaimely
je: kaip vaiko, jį sekė lyg 
didžiausią naujenybę, lyg 
visai kitos rūšies žmogų.

Atsimenu kitą atsitikimą. 
Tai buvo mano kambaryje, 
Neringos viešbutyje. Vie
nas negrų studentų, su ku
riuo buvau susidraugavęs, 
užsuko pas mane. Jis norėjo 
žinoti, ar turiu 1 a bi a u 
smulkmeniškų žinių apie 
įvykius niujorke, kur susi
rėmimai Harleme tada bu
vo pačiame įkarštyje. Tuo 
tarpu į kambarį užsuko ki
tas draugas, vietinis, geras 
mano bičiulis, dirigentas, 
su kuriuom teko nemažai 
pakeliauti po Lietuvą.

Kalbėjomės tryse, vilnie
tis ir draugas negras sklan
džiai rusiškai, o aš,—kiek 
įstengiau. Vilnietis pasitei
ravo, ką draugas negras 
studijuoja Maskvoje, ir su
žinojęs, kad mediciną, net 
atsistojęs ir ranką ištiesęs 
su pilna šypsena iškilmin
gai pratarė: Ot, būsimas 
daktaras!

Mano geras draugas vil
nietis gal iki šios dienos to 
nežino, bet negro studento 
akyse sužibėjo pykčio ugne
lė. Aš, artimiau susipažinęs 
su negrų klausimais ir jaus
mais mano šalyje, tą pyktį 
gerai supratau. Juk, jeigu 
tas jaunuolis būtų buvęs iš 
Bulgarijos, Lenkijos, arba 
Vokietijos atvykęs studen
tas, mano draugas nebūtų 
pasakęs, Ot, būsimas dakta
ras! Jo išsireiškimas fakti- 
nai bylojo: štai, ką mes iš 
jų padarome...

Incidentas su kaimiete 
bobute neišvengiamas. Bet 
incidentas su draugu muzi
ku — šiaip politiniai susi
pratusiu inteligentu žmo
gumi, jau kitoks. Socialisti
nio pasaulio žmogus turi 
jausmais identifikuotis su 
prispaustom rasėm, supras
ti jų kovą kaip kovą už sa
vigarbą tiek pat, kiek už 
laisvę.
Sena ir nauja architektūra

Apart visokių turistinių 
grupių ir delegacijų bei in
dividualių turistų iš užsie
nio, Vilniun atvažiuoja ir 
didelis skaičius turistinių 
grupių iš kitų tarybinių res
publikų, ypatingai iš Bielo- 
rusijos, Rusijos ir Latvijos 
bei Estijos. Vilnius pritrau
kia tiek turistų savo archi
tektūra.

Visų pirma — senoji ar
chitektūra. Vilniaus gotika, 
ypatingai Onos bažnyčia,

NAUJI RAŠTAI

Italijos garbei
Laimingi T. Lietuvos ašy to j ai, kad 

jie gali lankyti svetimus kraštus, sutik
ti kitų šalių rašytojus, visuomenininkus,
/I <-•* i i -v\ Iri i n . . . • ' .■ i .darbininkus.

I '

Bene tik vienas aistring 
tojų bus įžymusjs rašyt 
Venclova. Daug jis šalių 
daug parašė knygų apie 
įspūdžius. Rodos, ar ne ti 
jo nuotykių knyga, tai šįm 
dyklos Vilniuje išleistas eilė 
nys apie Italiją, pavadintas 
tą šalį?”

Sužavėtas Italijos grožiu, autorius sa
vo įspūdžių tėkmę pradeda himnu Flo
rencijai, jos garbingai praeičiai, jos ko
vai už laisvę:

Tarp alyvmedžių, laurų ir rožių 
Teka Arno skambi srovė, 
Ir Florencijoj tau atsivožia 
Amžiai ir sielvarto ir šlovės. . .

Ir nors amžiai toli nutolo,
Ir nors metų tėkmė nebe ta, 
Rodos, laužan Savonarolą 
Varo rykštė likimo pikta. . .

Dunkso rūmai ir sienos šventovių,
Ir.fontanai taško lašus, 
Mikelandželo “Dovydas” stovi 
Ljfg jaunystė tvirtas, gražus.

kuri skaitoma vertingiau
siu gotikinės architektūros 
kūriniu Lietuvoje', yra ži
noma kievienam meno stu
dentui pločioje Tarybų Są
jungoje. Vilnius pritraukia 
lankytojus ne vien savo 
bažnyčiomis, bet ir pilimi, 
senais viduramžiškais pa
statais, didelio grožio seno
viškomis gatvelėmis. •

Bet tai ne viskas. Vilnius 
pradeda garsėti ir kaip 
naujoviškos architektūros 
centras. Vilniaus nauji 
viešbučiai, naujos kavinės, 
nauji kino-teatrai, pradeda 
garsėti savo naujovišku, 
funkcionališku grožiu, pa
prastumu, vietinių natūra
lių medžiagų novotorišku 
naudojimu.

Turiu pasakyti, kad Vil
niaus jaunųjų architektų, 
taikomosios dailės meistrų 
ir planuotojų darbai mane 
nustebino savo skoningu
mu. Bet apie tą—kitąkart, 
čia kalbu apie Vilniaus sve
čius.

Daugelis atvykusių iš ki
tų Tarybų Sąjungos dalių 
randa Vilniaus naująją ar
chitektūrą kiek stebinančia. 
Reikia pasakyti, kad taiko
moji dailė, baldų meninis 
formavimas ir panašios sri
tys Pabaltijo respublikose 
stovi aukščiau, negu liku
sioje Tarybų Sąjungoje, 
nors ir ten naujos formos 
dideliais šuoliais veržiasi 
pirmyn — tik pasižiūrėk į 
didžiulius naujoviškus Su
važiavimų rūmus Kremliu
je arba paskiausiais metais 
statomas metro stotis 
Maskvoje ir Leningrade.

Vienaip ar kitaip, vieną 
dieną blausiausi, kaip gidas 
aiškino grupei turistų iš 
Bielorusijos apie Neringos 
viešbučio architektūrą ir 
taikomąją dailę. Aš girdė
jau jį sakant, kad buvo lai
kai, kuomet grožis buvo 
ieškomas marmure, paauk
suotuose karnizuose, raudo
name pliuše. Čia, draugai, 
sakė jis, to nerasite—rasite 
natūralias plytas, šviežią 
nudažytą medį ir kitokias 
paprastas medžiagas, ku
riose taikomosios dai 1 ė s 
meistras įstengė sur a s ti 
puikų kolorotinį kombina- 
vimą ir forminį grožį.

Taip, į Vilnių atvyksta
ma matyti ir Onos bažny
čią ir Neringos kavinę! Iš
sireiškimas “Mūsų senas ir 
jaunas Vilnius,” kurį daž
nai girdi Lietuvoje, tikrai 
pateisinamas ir meniniu at
žvilgiu.

R. Baranikas

Lyg jaunystė su vėliavom žengia 
Darbininkų glaudi minia,
žemei laisvę laimėt pasirengę 
šitie vyrai plačia krūtine.

Aplankęs Milaną, Komo, Romą, Vati
kaną, Veroną, Paduą, Veneciją, Boloniją 

. v r - ir kitas egzotiškas vietas, autorius atsi
busiu e ĮąiA".; sveikina Italiją dedikuotu eilėraščiu:

apkeliavo ir 
savo įgytus 

ik paskiausia 
let Vagos lei- 
ėraščių rinki-

“Ar tu žinai

Aš norėjau apkabinti 
Šituos kalnus amžinuosius, 
Ežerų žaliųjų vėsą, 
Lygumų vilnis ramias, 
Šitas jūras mėlynąsias, 
Kur Italiją apjuosia, 
Šias uolas, kurios iškyla

Pirmojo Internacionalo 
šimtmečiui

VILNIUS, rugs. 25 d. — 
Pirmojo internacionalo šim- 
tosioms metinėms skirta 
šiandien prasidėjusi Vil
niaus Aukštosios partinės 
mokyklos dėstytojų ir klau
sytojų teorinė konferencija.

Po TSKP istorijos kated
ros vedėjo S. Lopajevo įžan
ginio žodžio pranešimą 
“Pirmasis Internacionalas— 
pirmoji revoliucinė tarptau
tinio proletariato organiza
cija, įkurta K. Markso ir F. 
Engelso” padarė docentas
S. Atamukas. Klausytoja
T. Ivanovą savd įkalboje pa
pasakojo apie didįjį K. 
Markso ir F. Engelso bend
radarbiavimą.

Konferencijos programo
je— pranešimai apie Mark
so, Engelso ir Lenino kovas 
prieš kairįjį ir dešinįjį opor
tunizmą, už revoliucinės te
orijos grynumą ir tarptau
tinės darbininkų klasės vie
nybės reikšmę, apie revoliu
cinio judėjimo vystymosi 
Rusijoje etapus; proletari
nio internacionalizmo prob
lemas šiuolaikiniame etape. 
Šioms temoms skiriami do
centų K. Tiškevičiaus ir B. 
Gliko, filosofijos mokslų 
kandidato, “Tiesos” laikraš
čio vyriausiojo redaktoriaus 
G. Zimano pranešimai.

Referatus aktualiais tarp
tautinio komunizmo judėji
mo, Pirmojo Internacionalo 
idėjų praktiško įgyvendini
mo klausimais paruošė aukš
tosios partinės mokyklos 
klausytojai A. Matvejevas, 
E. Lybu, A. R. Kibildis.

Konferencijos atidarymo 
dieną jos darbe dalyvavo 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos vicep rezidentas 
profesorius J. Žiugžda, re
voliucinio judėjimo vetera
nai B. Pušinis ir A. Daukša.

ELTA

SAKO, KAD SURADO 
SUBMARINE

Washingtonas. — 1963 
metų balandžio 10 dieną, 
220 mylių nuo Bostono At
lanto vandenyne, nuskendo 
JAV atominis submarinas 
‘Thresher” su 129 žmonė

mis.
Jis nuskendo 8,400 pėdų 

gilumoje. Pasiekti jį. labai 
sunku. Bet dabar karo lai
vyno specialistai sako, kad 
jie, įleidę fotografavimo 
aparatus, surado ir nutrau
kė submarino paveikslus.

Ir vėl grimzta į gelmes. . .
Aš galvoju, kaip paimti
Man gražios kalbos skambumą, 
šias tamsias akis ir lūpas, 
šituos veidus įstabius;
Kaip paimti darbininkų
Ir valstiečių nuoširdumą, 
šias rankas ir šituos delnus, 
Ir pūslėtus, ir grubius.

Atsisveikinta tikrai draugiškai ir labai 
gražiai!

Kūrinėlis ir aplankas meniškai iliust
ruoti spalvotais braižiniais dailininko 
St. Krasausko.

Mislinčius

Estija pagerbė 
karius išvaduotojus

TALINAS, rugs. 27 d.- 
Šiandien senasis Talinas at
rodo ypač šaunas. Gatvės 
papuoštos šūkiais ir plaka
tais, transparantai šlovina 
mūsų socialistinę tėvynę, 
Komunistų partiją, šaunią
sias Tarybų Sąjungos gink
luotąsias pajėgas, kurios 
prieš dvidešimt metų, 1944 
metų rugsėjo mėnesio die
nomis, išvadavo estų tautą 
iš fašistinės vergovės.

Dieną Talino gatvėmis pra
žygiavo Didžiojo Tėvynės 
karo veteranai.

Kolonos priešakyje' — vė
liavininkai, kariai su kovi
niais ordinais ir medaliais 
neša šlovingas dalių ir jun
ginių, kurie vadavo Estijos 
žemę iš fašistinių grobikų, 
vėliavas. Toliau žygiuoja 
jauni kareiviai, o taip pat 
Baltijos jūrininkai ir pasie
nio kariai.

Talino gyventojai daugiau 
kaip keturių kilometrų ilgio 
siena išsirikiavę palei gat
ves, kuriomis vyko eitynės, 
karštai sutinka Didžiojo Tė
vynės karo veteranus.

Pergalės aikštėje karius 
nuo tribūnų sveikino Esti
jos partijos ir vyriausybės 
vadovai, daug svečių.

Komjaunimo vardo stadi
one įvyko daugelio tūkstan
čių žmonių mitingas 20-ųjų 
Estijos išvadavimo iš fašis
tinių okupantų metinių pro
ga.

Estijos Komunistų parti
jos CK pirmasis sekretorius 
I. Kebinas sveikino susirin-l 
kusius Estijos KP CK, res
publikos Aukščia u s i o s i o s 
Tarybos Prezidiumo ir vy
riausybės vardu.

Tėvynės karo veteranus, 
visus Estijos darbo žmones 
šventės proga pasveikino 
TSRS gynybos ministro pir
masis pavaduotojas Tarybų 
Sąjungos maršalas S. Bi- 
riuzovas. ELTA

ISPANIJOS IR KUBOS 
PREKYBA

Paryžius. — Nepaisant 
Jungtinių Valstijų pastan
gų paveikti į Ispaniją, kad 
ji nevestų prekybos su Ku
bos respublika, prekyba di
dėja.

1962 metais Ispanijos ir 
Kubos prekyba siekė $30,- 
800,000 vertės, gi 1964 m. 
tik per keturis pirmus mė
nesius ji jau siekė $21,000,- 
000 vertės.

3 pus!. Laisvi (Liberty) PenktacL, spalio (Oct.) 9, 1964

Waterbury, Conn.
Pietūs, kuriuos surengė 

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 31 kuopa 
Ostkvillėj, gerai pavyko. 
Diena pasitaikė nebloga. Iš 
ryto atrodė ant lietaus, bet 
vėliau išsibalaivė, tik biskį 
buvo vėsu, tačiau žmonių 
atsilankė nemažai ir visi 
dieną praleido gražiai, besi
šnekučiuodami po medžiais.

Parengime dalyvavo ir 
natūralistas P. Baltrėnas ir 
J. Aleksaitis iš Essex ir abu 
kalbėjo. Aleksaitis kalbėjo 
apie praeitį, kaip mes lie
tuviai atvykę iš Lietuvos 
dirbome įvairius sunkius 
darbus ir dabar mūsų svei
kata yr apsilpusi, bet ir da
bar dar norime ką nors 
dirbti, veikti geresnei atei
čiai.

P. Baltrėnas kalbėjo apie 
žmonių sveikatą. Jis sakė; 
kad visokios piliulės ir ada
tos žmonėms negelbsti, ka
da jie suserga. Jis sakė, 
kad žmonės turi mokytis 
gamtiškai gyventi, kad rei
kia naudoti natūralų, ne-
sugadinta, n e a p n u d y t ą 
maistą. Reikia valgyti daug 
žalių daržovių ir žalių med- 
vaisių, kas palaiko žmonių 
sveikatą ir pailgina,jų gy
venimą.

Kai kurios moterys šiam 
parengimui suaukojo mais
to. P. Samoškienė aukojo 
du sūrius, F. Žiuraitienė — 
didelę skardinę pupų, T. Vi- 
sockienė — didelį sūrį, Mrs. 
Dan Laneville — “kukių”, 
Mrs. Glana George — ma
karonų salado. Komisija ta
ria ačiū visoms aukoto
joms.

Rugsėjo 24 d. Waterburio 
ligoninėje mirė Alice Tere- 
pienę, Prano Terepo žmo- 
ha. Gyveno 85 Sunnyside 
Ave., ir turėjo 68 metus am
žiaus.

Buvo atvykus į šią šalį iš 
Lietuvos 1913 m. ir visą lai
ką gyveno Waterbury. Pa
liko liūdesy savo vyrą, vie
ną dukterį, žentą Mr. Ged
des Ulinskas ir tris anūkui. 
Visi gyvena Waterbury.

Laidotuvių direktorius bu
vo Thomas Deliniks. Pa
laidota rugsėjo 26 d. Kalva
rijos kapinėse.

Mes gyvenome netoli vie
ni nuo kitų ir tekdavo susi
tikti su visa jų šeimyna. 
Ji Buvo labai gero būdo 
moteris, ir jos duktė yra 
gražiai išauklėta ir dabar 
yra ištekėjusi ir gražiai su 
šeimyna gyvena.

Terepai yra “Laisvės” 
skaitytojai per daugelį me
tų ir visuomet remia mūsų 
spaudą.

Reiškiu gilią užuojautą 
j Terepų šeimynai jų liūdesio 
valandoje.

Daktaras J. Stanislovaitis 
perkėlė savo gydytojo ofisą 
iš 21 Homes Ave., Water
bury, į savo sodybą Summit 
Rd., Prospect, Conn. Dak
taras J. Stanislovaitis gydo 
nervų ir silpnaprotybės li
gas ir daugelį žmonių yra 
pagydęs. Kurie turėsite 
reikalą ir norėsite daktarą 
matyti, važiuokite tiesiog į 
jo sodybą.

Linkiu daktarui geros
sveikatos ir gerų pasekmių.

M. Svinkūnienė .

ŽUVO 450 ŽVEJŲ
Kakinada, Indija. — Indi

jos didjūryje siautė audra. 
Po jos į prieplauką negrįžo 
75 žvejų laiveliai su 450 
žmonių. Manoma, kad jie 
buvo apie 300 mylių nuo 
kranto. Lėktuvai išskrido 
jų ieškoti.
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Atsigrožėjęs vasaros gam
tiniu menu, žmogus žiemos 
laukdamas turi pats kurti 
meną. Bet meno kūrėjams 
ir jo pildyto jams netaip 
lengva atbusti iš po vasa
ros vaizdų; o tebegyvenant 
rudens rojaus periodą, negi 
lengva ant visko numoti 
ranka! Tačiau turime žy
giuoti su gyvenimu, rūpin
damiesi, kad jis būtų dar 
tobulesnis-gražesnis, ir kad 
kiti iš mūs imtų pavyzdį.

Amerikos lietuvių pažan
gus menas neturėjo niekad 
tokio milžiniško siekio, ko
kį jis turi šį metų. Šių me
tų LDS suvažiavimas pasi
nio j o ateinančiais metais į 
Lietuvą pasiųsti nemažiau 
kaip 30 dainininkų. Ir nėra 
dvejonės, kad bus įvykyta, 
jeigu sutartinai padirbė
sim. Nereikia nei aiškinti, 
kokį įspūdį sudarys Vingio 
parke, kuomet ir Amerikos 
lietuvių menininkų balsai 
susilies su tėvynainių bal
sais — tai bus istorinis vi
siems laikams įvykis.

Tiesa, iš Centro nieko 
dar negirdėti, bet čikagie- 
čiai jau nerimauja. Jie kal
basi ir tiesia kelionės pie
nus. Tai labai puiku gir
dėti. Mūsų LMS antroji 
apskritis tuom pradeda rū
pintis. Reikia atminti, jog 
mes irgi turime brandžią 
meninę atstovybę, kurią 
galime pasiųsti į meno 
šventę. Mes turim Ustery- 
je du duetus ir nemažai so
listų. O ar nebūtų gražu, 
kad mes permestum Hart
fordo Laisvės choro moky
toją per jūras? Mes turi
me būti šiame klausime op
timistais. Man rodos, kad 
būtų gerai sušaukti Naujo
sios Anglijos ribose organi

zacijų pasitarimą šiuo me
no klausimu ir bendrai su- 
koreguoti menininkų kelio
nę į Lietuvą. Ką sakote, 
draugai?

Šį metą mūsų apskritis 
buvo pakvietus niujorkie
čius, kad jie atvažiuotų ir 
palinksmintų Bostono apy
linkę, bet, matomai, jie mus 
suvils. O gal jie dar susi
pras ir nepašykštės atva
žiuoti pirm negu keliai pa
virs ledu?

Yra užkviesti čikagiečiai, 
kad pavasarį atsilankytų 
Bostono apylinkėj ir duotų 
mums meninę programą. 
Tai irgi būtų istorinis žy
gis. Beje, o gal ir repetici
ją atlaikytume Rytuose 
pirm išvažiavimo į Lietuvą. 
Kiek man teko išsikalbėti 
festivalyje, tai čikagiečiai 
myli pavandravoti, tai nėr 
abejonės, jog jie ir atva
žiuos pas mus pavasarį me
ną pademonstruoti. Mes jų 
laukiame.

Montellos Vyrų Dailės 
Grupė pilnai pasiruošius 
važiuoti į Hartford, Conn., 
išpildyti koncertinę progra
mą spalio 25d. Vyrai netik 
kad duos gerą dalį progra
mos, o su jais atvažiuos ir 
pilnas busas publikos. Taip
gi šių žodžių rašėjas, iš at
silankiusių šiame pobūvyje, 
padarys filmą, kurį vėliau 
galėsite pamatyti savo 
mieste.

Spalio 11 d. Montellos Vy
rų Dailės Grupė laikys sa
vo metinį pikniką po stogu 
Lietuvių namo svetainėje. 
Pradžia pirmą valandą po 
pietų. Bus muzika šokiams 
ir namie gaminto maisto — 
šalto ir šilto gėrimo.

J. Petruškevičius
(LMS 2-os apskr. pirmininkas)

St. Geniui padaryta ope
racija. Ligonis jau randasi 
namie.

Sukurė šeimyninį gyveni
mą P. Tamutytė .su francū- 
zų tautos vaikinu, šeimy
ninė vestuvių ■ jfuota vyko 
jaunosios brolio namuose. 
Kur išvyko medaus mėne
siui, neteko sužinoti.

Pas J. ir O. Mikaliūnus 
savaitę laiko viešėjo jų gi
minaičiai iš J.Ą.V,

A. ir J. Vaitiekūnams 26 
d. rugsėjo Kazimiero para
pijos salėje, jų Vaikų, gimi
nių ir artimų draugų pa
stangomis, buvo suruošta 
didelė partija ątžymėjimui 
35 metų ženybinio gyveni
mo.

—1—-4 z
L. Kiškytė, J. Rasimavi- 

čiūtė ir V. Petronytė baigė 
aukštąją mokyklą. Ta proga 
tėveliai suruošė; joms poky
lius ątžymėjimui šio įvykio.

Jaunieji J. ir J. Sadaus
kai susilaukė dukrelės. Tė
vai ir tėvukai 
džiaugiasi.

tuo labai

Avalon, N.J.
Puikūs vasaros 

prisimihimai
metu drau- 
suvažiuoda-

MONTREAL, CANADA
\ » *

Taikos šalininkų pažmonys
Rugsėjo 27 d. popietyje, 

ne kokioj puošnioj salėje, 
bet - dideliame privačiame 
name, susirinko šios kolo
nijos įvairių tautų dideli 
taikos šalininkai, kad ben
dromis jėgomis, prie kavu
tės ir įvairių užkandžių, 
apdiskusavus taikos reika
lus.

Sueigėlė buvo gana skait
linga ir jauki. Pasiklausė
me gražių dainų, muzikai 
pritariant, kuriose atsispin
dėjo liaudies, taikos ir neg
rų kovų gražūs širdį jaudi
nanti žodžiai. Klausėmės ii 
visi kartu dainavome. Taip
gi išklausėme gero kalbėto
jo brandžią kalbą, surištą 
su taikos judėjimu. Drau
giškai pasikalbėjome ir grį 
žome į namus geroje nuo
taikoje, kultūringai ir. nau
dingai praleidę popietį.

Garbė tiems lietuviams, 
kurie į šį pobūvį atsilankė 
o tie, kurie labai daug kal
ba ir persistato save dide
liais taikos šalininkais, bet 
nepasijudina iš vietos, ne
verti pagyrimo.

Siuvėjų laimėjimai
Vyriškų rūbų siuvėjų 

unijai darant naują trijų 
metų kontraktą, pavyko 
laimėti darbininkams pakė
limą algų 10 procentų, ar
ba 16 centų į valandą. Su
tartis įeina galion 7 dieną 
gruodžio, kuri apima 5,000 
darbininkų.

Nuo gruodžio 7 d. darbi
ninkai gaus pakėlimą algų 
7 procentus, arba 11c. nuo 
valandos, o likusieji 3 pro
centai arba 5 centai į va
landą bus pradėti mokėti 
nuo birželio 28 d., 1965 m.

Taipgi išsikovojo didesnį

atlyginimą už susirgimą. 
Už operacijas pakelta ap
mokėti iki $300, gi savaiti
nis ligoje apmokėjimas pa
didintas vyrams iki 30 do
lerių, o moterims iki $22.50. 
Iškovotas didesnis gydymo 
planas ligoninės visiems 
darbininkams. Taipgi lai
mėta dar viena apmokama 
šventė, tai St. Jean Baptis, 
kas sudaro 8 apmokamas 
šventes.

Šis unijos laimėjimas yra 
vienas iš didžiausių. Kas 
yra priešingas unijoms, tas 
yra priešas sau.

Šiai unijai priklauso lie
tuvių, gabių plunksnos var
totojų. Galėtų daugiau ir 
dažniau ką parašyti. Man 
nedirbant toj srityj, sun
kiau sužinoti.

Per daugelį 
gai ir draugės 
vo iš visų apylinkių pra
leisti pas mus 
Kiek būdavo 
diskusijų, pasitarimų ir pa
sikalbėjimų įva: 
nimo klausimais, 
nors- vasarotojų nėra, bet 
mes ne vieni, kadangi mes 
dalyvavome d 
me judėjime ir gyvenome 
daugelyje miestįų, tai mums 
bičiulių netrūksta. Daugelis 
draugų atvažiuoja pasisve
čiuoti, pasimaudyti, pasida
lyti gyvenimo įspūdžiais, 

gyvenimą^ maloniai 
ir pajutome,

vakacijas. 
čia visokių

iriais gyve-
Dabar,

rbininkiška-

A. Matiukas gavo liūdną 
rinią iš T. Lietuvos, kad 
ten mirė jo brolis. Gili už
uojauta netekus brolio.

24 d. rugsėjo mirė Jurgis 
Kurtinis, sulaukęs 87 metų 
amžiaus.

Šiuo laiku ištiko visą eilę 
tautiečių nelaimės su auto
mašinomis. Kiek anksčiau 
J. Vilkelį, D. Vekterytę, o 
neseniai J. Lesevičių ir J. 
Ambrozą. Dabar jau nėra 
joks malonumas važinėt su 
mašinomis, nors esi geras 
mašinos vairuotojas, bet 
yra daug padaužų, kurie 
lekia kaip ąkis išdegę.

Drg. K. čekaičiui bedir
bant ant privačio namo sto
gelio, kaimynas francūzas 
paleido su kede ir užgavo 
skaudžiai šoną. Policijos 
paklaustas, kodėl jis taip 
darė, atsakė, kad jam trug- 
do miegą, nors jau buvo po

tai 
taip ir slenka, 
kad vasaros jau nėra. Oras 
šią vasarą buvo labai gra
žus ir malonui 
jai džiaugėsi į 
Ši vasara palik: 
sakus. Lietuvi 
čių sąskrydis 
piūčio 2 dieną, 
LDLD 6 apskr: 
pavyko, atnešdamas gražios 
paramos. Baigiantis vasa
rai, Darbo dieųoj turėjome 
brangių svečių, kurie gerai 
pasimaudė Atlūntike, links
mai ir gražiai praleido 
šventę ir išvažiuodami pali
ko mums dovanų. Viso su
sidarė $32. Tuos pinigus 
mudu su Elzbi 
jome “Laisvei”.
ramos šią vasarą atnešė 
spaudai $232.

Nors namą manome par
duoti, nes jis mums per di
delis, bet kacĮa pagalvoji, 
kad pas mus įvyko 19 pa
rengimų, kuriuose dalyvavo 
su viršum dvylika šimtų 
lietuvių pažangiečių, kurie 
sukėlė iš viso $3,784.00 pa
ramos spaudai 
niam judėjimui, 
apie tai pagalvoji, tai, rodo
si, būtų gerai, kad niekas 
mūs namo nenupirktų. Se
kančią vasarą turėsime su 
draugų pagalbai dvidešimtą 
parengimą ir tada bus su
kelta paramos keturi tūks
tančiai dolerių,}, tada bus- 
lengva' ant širdies atsiskir
ti su savo “palocium”.

Šiuom kartū mudviejų 
sveikata neblogiausia, už
versti visokiais darbais, nes 
rengiamės žiemavoti Ava- 
lone, tai nėra laiko nuobo
džiauti ir dejuoti.

J. A. Bekampiai

5. Vasaroto- 
oro gerumu. 
d gerus pėd- 
ų pažangie- 
įvykęs rug- 
su pagalba 

dies, puikiai

eta paauko-
Iš viso pa

ir kultūri-
tai kada

Padarykime VI Apskrities 
konferenciją pasekminga
VI Apskritis susideda iš 

Chesterio, Camdeno, Balti- 
morės ir Filadelfijos kuopų, 
ir jos metinė konferencija bi|s kitai kompanijai. Jack 
bus sekmadienį, spalio 18 d., C 
Chester, Pa., 339 E. 4Šh St. A

Apskrities Veikiantysis pri 
komitetas ir aktyvieji kuo- sLars 
pų nariai kruopščiai rengia-, ai'

teismą.

U.S. District teisėjas Al- jonus dolerių vedimui kam- Ohio piliečiams tenka
la:i K. Grim patvarkė, kad panijos išrinkimui Goldwa- met^s susirūpinti n^ 
Boeing kompanija, Vertol terio. Everett M. Dirksen!tlk. P^zidentmiais rinkl-
Hęlicopter Division, turėjo 

sę parkelti plastic dar-te

ashmere, International 
u to Workers lokalo 1069 
ezidentas, sako, kad pa

su unijos advokatu 
apeliuoti į aukštesnį

si prie konferencijos. Į kon
ferenciją kviečiami ir sve
čiai. Kadangi pergyvena
me svarbų gyvenimo mo
mentą, tai suvažiuokime pa
žangiečiai lietuviai į konfe
renciją kuo daugiausia.

Svarbiausias gy v e n i m o 
klausimas prieš mus — tai 
rinkimas šalies prezidento. į 
Čia galėsime padiskusuoti, piga įvyko Bellevue Strad- 
pasitarti, kad fašistai nepa- f c rd viešbutyje Philadel- 
imtų šalies valdžios į savo phijoje. Trijų dienų suva-

Mūrininkų, plumberių al
gos pakilo 25 centais valan
dai arba $4.90 savaitei Phi- 

delphijoje. Taip' praneša 
. S. Department of Labor.

la

Penkta National Cancer 
[konferencija kovai su vėžio

rankas. Tai gyvybinis šian
dien gyvenimo klausimas.

Užbaigus konferenciją, tu
rėsime banketą, kuriame 
bus visi gerai pavalgydinti 
ir širdingai pavaišinti. 
Kiek teko nugirsti, tai bal- 
timoriečiai rengiasi gražiai 
pasirodyti, nes atvažiuoja 
du automobiliai su delega
tais ir svečiais. O filadel- 
fiečiai nejaugi apsileis? O 
kur Eastonas, Readingas ir 
kiti miestai ir miesteliai. 
Lauksime svečių iš visur.

J. A. Bekampis

Chester, Pa.
Atsiminimas ir parengimas

Per penkerius metus jau 
du kartus lankiausi Lietu
voje. Antrą kartą buvau 
šių metų vasarą. Būdamas 
Lietuvoje buvau apsistojęs 
vienoje šeimoje, kur vyras 
ir jo žmona dirba valdiško
se įstaigose.

Parėjusi iš darbo mote
ris dar atlikinėjo namų ruo
šą, gamino mums maisto, o 
mes prie stalo sėdėjome ir 
kalbėjomės. Aš pasiūliau, 
kad pagelbėtume moteriš
kei namų darbe.

Vyras dar senoviškai 
masto, tai jis sako: Žinai, 
jeigu nori, kad tavo moteris 
būtų sveika ir linksma, tai 
nekišk savo nosies į moterų 
darbą. Jos yra jautrios, 
greitai supyksta, jos ir mo
ka geriau darbus atlikti. 
Štai pas jus, Amer i k o j e, 
kur vyrai kišatės į moterų 
darbą, tai moterys dažnai 
serga. Lanko daktarą, tas 
apžiūri, pataria kitą savai
tę vėl ateiti, ir taip tas tę
siasi, o ligos nesuranda.

Žinoma, tai klaidinga 
mintis, bet žmonės išauklėti 
senoje santvarkoje, negali 
ūmai persikeisti.

A. Lipčius

Literatūros Draugijos 6- 
ji apskritis rengia vakarie
nę, ir užtikriname, kad ją 
pagamins moterys. Žinoma, 
jeigu jos norės, tai ir vyrai 
pagelbės.

Vakarienė įvyks sekma
dienį, spalio 18 dieną, V. L. 
P. klube, 229 E. 4th Street, 
Chestery, Pa. Maistas bus 
duodamas 5 valandą vaka
re. Visus, užprašo LLD 6- 
osios Apskrities komitetas.

A. Lipčius
A. J. Pranaitis

VANDENS NEBIJANTI 
FANERA I

Nepaprastą fanerą gali
ma pamatyti Talirio fane- 
ros-baldų fabrike. Ji visiš
kai riebi j o vandens. Dar 
daugiau—išbuvusi vande
nyje dvi paras, pasidaro 
dvigubai stipresnė. Ši dau
giasluoksnė fanera yra su
klijuota DFKį-1 A klijais, 
pridėjus į juos urotropino.

rd viešbutyje Philadel-

žiavime diskusijose dalyva
vo trys tūkstančiai žmonių.

i tik prezidentiniais rinki- 
bankete, kad pa-;majs- ir„griaus iš -

sukėlimui penkių rink™u1:. Kiek tai hečta

tai Ohio pažangieji lietu
viai jau yra aiškiai pasisa
kę už demokratą L. B. 
Johnsoną,— panašiai, kaip 
ir visos unijų vadovybės, 
įskaitant ir “Cleveland 
Press”, kuris visuomet rem
davo republikonus, o dabar 
pasisakė už Johnsoną. Pa
sirodo, kad jiems svarbiau 
ypata, negu partija.

Bet Ohio piliečiams yra 
nę mažesnės svarbos ir se
natoriaus išrinkimas. Seiųę 
Stephen Young, vienas iš 
geriausių senatorių, siekia- 
si dar kito termino, bet mi
rusio Sen. Robert A. Taft

dalyvavo
ŽJonų doterių U1 Phiiadel- P„r?zi^nl^„ 4^4^’ 

phijoje.
Prezidentas Johnsonas1 

pasakys tris prakalbas val
stijoje rinkimų kampanijo
je. Pirmas sustojimas bus 
Harrisburge.

Valstijos privatiška sta
tistika rodo, kad 60 procen
tų pasisako už Johnsoną ir 
20 proc. už B. Goldwaterį. 
Philadelphia “Inquirer, įta
kingas dienraštis, pasisakė 
už Johnsoną. United Mine 
Workers unija pasisakė už 
Johnsoną, tai trečias vien
balsis pasisakymas į 74 me-' 
tus. 1936 metais pasisakė
už Rooseveltą, 1952 metais 
už Stevensoną.

sūnus siekiasi tos vietos. 
Ne tik Ohio, bet ir visos

Rugsėjo 15 d. mirė Anna 
P atkus, buvo pašarvota 
Charles J. Roman šermeni
nėje.

Rugsėjo 15 mirė Bene- 
ktas Yukna, palaidotas 
oly Cross kapinėse.

d

Miesto taryba nutarė pa
dėti ant baloto lapkričio 
rinkimuose piliečiam bal
suoti virš 87 milijonų dole
rių paskolos požeminių ke- 
į praplėtimui klausimo, ir 

2ą milijonų dol. naujo sta- 
jono bolės lošimui staty- 
ą Broad ir Pittston Ave.

Ii

d

P 
d

Penki tūkstančiai demo
kratų dalyvavo bankete 
rugsėjo 10 d., Harrisburge, 
pasimokėdami po šimtą do
lerių. Kalbą pasakė prezi
dentas Johnsonas, pasmerk
damas ekstrimizmą.

Norisi tarti padėkos žodį 
draugei Stanienei, buvusiai 

Ida Pivarūnienei, iš Balti- 
! morės. Kiekviename paren
gime pas Ramanauskus ji 
dalyvauja ir prisideda su 
darbu. Tai darbšti bitelė. 
Ją matai LLD šeštos ap- 

1 skrities konferencijose, yra 
apskrities komiteto narė.

Philadelphijos “Inquirer” j Ačiū Beleckienei,. philadel- 
Edpina skaitytojų pasisa- (phietei. Tai tyki, ramaus 
ymus, užgiriant gerus iri būdo draugė, atlieka jai pa- 
asmerkiant blogus kandi-' skirtą darbą pas Ramanau- 
atų išsireiškimus, kada ;skus- Romikaitienė iš Rea-L<Xvt£ 100XA vlDJXlXH VAOj AYCvUCV i * * *

I nquirer” pasisakė už pre-: dingo nuolatinė parengimųJ _ A A VjĮ V/XA-L XZA Vk JL

zidentą Johnsoną. Pasisa
kymai daugumoje už John

lankytoja, atlieka jai paves
tą darbą tinkamai.

soną.
Du šimtai užsienio stu-

h

d

56 Transport unijos loka- 
viršininkai, AFL - CIO, 

ennsylvanijos valstijoje 
rekomenduoja priimti pa- 

arytą sutartį su Pennsyl
vania Railroad kompanija, 
pakeliant dabar 9 centus ir 
1965 sausio mėnesį 8c va
landai, su kitais pagerini
mais. Darbininkai turės su
tartį užgirti ar atmesti.

P

Policijos komisionierius 
P'. R. Leary sako, kad rug- 
piūčio mėnesį Philadelphi- 
joje įvyko 3,000 stambių 
Iktadarysčių, 1963 metais 
•er tą patį mėnesį buvo tik 
344.

P
P

d 
n 
n 
P

Su spalio pradžia prasi- 
eda “Laisvės” vajus at- 
aujinimui senų ir gavimui 
aujų skaitytojų. Philadel- 
hiečiai “Laisvės” skaityto

jai prašomi talkos. Turite- 
ažįstamų, draugų, juos 
akalbinkite užsirašyti. Se- 
i skaitytojai atsinaujinki

te savo prenumeratas, turė
dami atliekamą centą, pa
aukokite sukėlimui biudžeto 
išlaikymui laikraščio kitais 
metais.

P
P 
n

150 Philadelphijos unijų 
delegatai Hotel, Philadel
phia pasisakė už Johnsoną. 
Edward F. Toohey, iš 
Council Committee of Poli
tical Education, priminė: 
Išrinkimas Goldwaterio bū
tų nelaimė darbo unijoms. 
Norman Blumberg, tarybos 
p 
remti demokratų tikietą.
rezidentas, ragino visus

John Bukaitis, 5040 Sme- 
ey St., ' išsiėmė leidimą 

ajpsivesti su Dorothy Irene 
uckery, Anthony A. šlepi- 
s su Louise Francis.

d

ti;

Valstijos respublikonai
mojasi sukelti penkis milL

dentų iš 85 šalių dalyvavo 
vakarienėje Houston Hall. 
Gaylord P. Harn well, Uni
versity of Pennsylvania 
prezidentas, studentus pa
sitiko. Grupė universiteto 
muzikantų susirinkusius 
linksmino.

P.

Bridgeport, Conn.
Trys svarbios sueigos
Spalio 18 d. bus LLD 3- 

čios Apskrities metinė kon
ferencija, Lietuvių salėje, 
407 Lafayette St., Bridge- 
porte. Tą pačią dieną Jo
nas Grybas žada parodyti 
tik ką iš Lietuvos gautus 
filmus. Jie Bridgeporte 
bus rodomi pirmu kartu. 
Taigi svarbu, kad delegatai 
laiku pribūtų, kad būtų ga
lima konferenciją pradėti 
10 valandą, o 2 vai. popiet— 
pradėti filmų rodymą. Ma
no supratimu, prie gero no
ro galima tai padaryti. Tai
gi tik visi pasistenkime, ir 
bus geros šių dviejų sueigų 
pasekmės.

Trečia sueiga, ir svarbu, 
kad ji gerai pavyktų, tai 
spaudos naudai pietūs, ku
rie įvyks spalio 25 d. Vie
ta — Laisvės choro svetai
nėje, 157 Hungerford St., 
Hartforde. Pietūs 1 valan
dą dieną. Programą atliks 
populiarioji Montellos Vyrų 
dailės grupė. Darbščiosios 
Hartfordo gaspadinės pa
ruoš gerus pietus.

Apskrities valdybos 
narys J. S.

Užsakykite savo giminėms 
bei bičiuliams “Laisvę” Į Lie
tuvą, kur ją mūsų broliai ir 
sesutės mielai skaito ir di
džiai vertina.

šalies darbo žmonės gerai 
atmena, kiek žalingų, yp j 
tingai darbo unijoms, sena- 
mų, o jo sūnus irgi tėvo pė- 
sis Taftas pravedė įstaty- 
domis seka. Dar neišrink
tas, o jau spėjo pasisakyti, 
jog jis veiks prieš Medi
care bilių, prieš beturčių 
rėmimą, už “teisę į darbą”, 
tai yra skebinį įstatymą, 
žodžiu sakant, "jis yra pil
na Goldwaterio kopija. Tai 
yra svarbu Ohio piliečiams 
prisiminti, einant į balsavi-j 
mo vietą, ir padėti kryžiu
ką už Stephen M. Young.

Senatoriau Lausche, 
lipk nuo tvoros!

Vietinė Clevelando spau
da liepia Sen. Lausche lipti 
nuo tvoros, ir, kaipo demo
kratui, pasisakyti už L. Bf- 
Johnson, arba eiti iš demo
kratų partijos. Tai labai 
tinkamas reikalavimas. Se
kant jo rekordus senate, 
matosi, jog jis tik iš vardo
demokratas, o mintimis ir 
darbais visuomet su kraštu
tiniais respublikonais. Rei
kia tikėtis, kad Ohio pilie
čiai atsimins jo darbus, ir 
kuomet jo terminas pasL 
baigs, jam tinkamai atly
gins.
L.D.P. Draugijos Banketas

Vienatinė lokalinė pašal
pos draugija Cleveland^ 
rengia savo metinį banketą, 
kuris įvyks spalio 10 dieną, 
1-mą valandą dieną. Pir
mas apie tai pranešimas 
buvo klaidingas, nes ten 
buvo pasakyta 5-tą vaL va
kare. Draugijos nutarta ir 
parengimas įvyks dienos 
laiku. Nariai ir svečiai tai 
įsitėmykite ir ateikite 1-mą 
vai. dieną. Banketas įvyks 
klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

LLD 190 kuopos susirin
kimas įvyko rugs. 20 dieną^ 
Iš valdybos raportų paaiš-v 
kėjo, kad 81 nario duoklės* 
jau pasiųstos į Centrą; 4 
nariai mirė, o 2 išsibraukė, 
o naujų, kol kas, įrašyta 
tik vienas. Kad susilyginti 
su pereitais metais, reikia 
dar įrašyti į kuopą 7 nau
jus narius. Noro yra tai 
įvykinti. Bet ar pavyks, 
matysime vėliau.

190 kuopa nutarė suruoš
ti pramogą lapkričio 21 d. 
Po susirinkimo tęsėsi vai
šės, kurių eigoje svečiai su
metė $10.50 Urugvajaus 
laikraščio “Darbo” para^ 
mari p

J. žebrys •>,

Karačįs. Bendrai Kini
ja ir Pakistanas taiso ke
lius per Kašmyro plotą, ku
rį šios valstybės valdo.

4 p.--Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.)



CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 26 d. atsibuvo 

parengimas spaudos nau- 
dairJis pilnai pavyko, nes 
apsčiai turėjome vietinės 
publikos ir buvo svečių iš 
toliau. Iš Baltimorės buvo 
A. Žemaitis, iš New Yorko 
buvo J. O. Eitučių giminės, 
sesuo ir švogeris.

Buvo skani vakarienė. 
Po vakarienės Meno cho
ras, vadovybėje Jul i a u s 
Krasnicko, sudainavo apie 
pustuzinį gražių dainelių. 
Pora dainelių kartu su cho
ru dainavo ir publika. Vis
kas gražiai išėjo.

A. Žemaitis smagiai laiką 
praleido su visais, o ypatin
gai su Stasiu ir Valerija 
Kuzmickais, su kuriais jis 
pažįstamas iš jaunų dienų.

Šokiams grojo jaunojo 
Gendrich orkestras. Šeimi
ninkavo M. Brazaitienė, V. 
Daraškienė ir J. Vilčinskie- 
nė. Pagelbėjo V. Mockaitie- 
nė tr kitos. Šeimininkas J. 
Krasnickas ir A. S. taria 
ačiū toms, kurios aukojo 
maisto, ir publikai už atsi
lankymą.

St. Petersburg, Flą.
Pataisa

“Laisvėje” iš rugsėjo 29 
dienos tilpo mano įspūdžiai 
iš apsilankymo Miami mies
te. Ten pasakyta: “Po pie
tų klubo pirmininkas Tamo
šiūnas pakvietė mane pa
kalbėti.” Turėjo būti: “Po 
pietų klubo pirmininkas Ta
mošiūnas pranešė, kad ran
dasi svečių iš toliau ir ta 
proga perstatė ir mane.”

Natalie

$41 ir “Liau-
131. Tai puiki

$41, “Vilniai” 
dies Balsui” $ 
užuojauta.

Štai tų geradėjų vardai: 
Z a m b usevičiai, readingie- 
čiai, aukojo $24; Romikai- 
tienė, taipgi readingietė, — 
$12; L. Tilvikas, eastonie- 
tis,—$10; Ant 
niutė Ramanai 
E. Lietuvaitė 
H. Merkiai — 
kas ir N. Griciūnienė 
$6; P. Baranauskas ir eas-

anas ir Bro
liškai — $10; 
— $10; R. ir 
$7; Kuržins- 

po

tonietis Katinis — po $5; F. 
Balosky, F. ir P. Walantai 
—po $3; Mr. ir Mrs. Mi-

Rugsėjo 24 d. mirė Char
les Petraitis, rugs. 29 d. mi
rė Vincas Dudonis, rugs. 11 
d. mirė Juozas Bekenas, vi
si buvo vilniečiai.

Serga A. Stankienė. A. 
Danis ir Jurgis Palton tu- 
r^įo po operaciją. Jonas 
Webra jau grįžo iš ligoni
nės. Vėlinu visiems greitai 
pasveikti.

Parengimas
LLD 22 kuopa rengia ru

deninį pažmonį, kuris įvyks 
šeštadinenį, spalio • 24 d., 
LĘ8 svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Rengėjai kviečia ^vieti
nius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti. Bus muzi
ka. Turėsime gražių dova
nėlių net ir iš Lietuvos.

A. S.

Binghamton, N. Y.
Padėka

Rugsėjo 29 dieną jau grį
žau iš ligoninės į namus. 
Būdamas ligoninėje gavau 
daug laiškų ir atvirukų 
nuo draugų ir draugių su 
linkėjimais.

Tariu didelį ačiū visiems 
už lankymus, atvirukus ir 
laiškus. Didelis dėkui duk
rai Viktorijai, kuri suruošė 
man ligoninėje gimtadienio 
“parę.” Tai buvo didelis 
sąjūdis, kada pamačiau, kad 
slaugės ateina su gimtadie
nio pyragu ir dainuoja 
“Happy Birthday.”

Dėkui “Laisvei” už patal
pinimą žinios apie mano li-

Jonas Vaicekauskas

Philadelphia, Pa.
Spalio 4 dieną nuvykome 

pas draugus Ramanauskus, 
Sellersviliečius. Radome ir 
daugiau jų prietelių. Pri
puolamai minėtas eastonie- 
čio draugo L. Tilviko gim
tadienis.

Draugai Ramanauskai — 
Antanėlis ir Broniutė — la
bai vaišingi prieteliai. Jie 
neskūpauna sueigoms mais
to ir kitko. Svečiai tuo pa
tenkinti. Na, ir sumanė ne
pamiršti savosios spaudos 
vajaus. Paskubomis sume
tė net $113. Prašė pada
linti sekamai: “Laisvei”

ATMINČIAI MYLIMOS DUKRELĖS

Valerkos (Dvareckas) Zulos
M

Mirė Spalio 27 d., 1963, Lawrence, Mass.

Jau vieneri metai kai mirtis atskyrė tave nuo 
mūsų. Palikai mus su liūdesiu širdyse. Brangio
ji Valerkute, tavęs nei valandėlei nepamirštame. 
Tu jauna apleidai mus, mes laukiame tos dienos 
kada tu ir mus priglausi prie savęs. Ilsėkis ramiai.

___ — Marta Dvareckienė, motina 
Pranas Zula, vyras

Almida, duktė su šeima.
Aldona, sesutė su šeima.
Birute, sesutė su šeima.
Albertas, brolis su šeima.

r Ir visos giminės.

IN MEMORIUM

A Birthday Rememberance

ANNA PASERSKIS
(passed away March 10, 1964)

We shall always remember our good friend 
Anna. She was kind, a wonderful person with 
goodness that was so rare. We remember her 
birthday, October 10th, and shall always remem
ber her, even tho’ she is gone from us forever.

— JACOBS FAMILY, 
Baltimore, Md.

kanel ir A. ir S. Matuliai, 
levittownie č i e i, — po $2; 
Mrs. Vasiliauiskienė, A. 
Kutrienė, K. Misikonis, Ur
bonienė, Januškaitienė — po 
$1. Tai pavyzdingiausi sa
vos spaudos rėmėjai.

Širdingai ačiū draugams 
Ramanauskams ir spaudos 
prieteliams.

Pittsburgh, Pa.
p

Padėka
Gerbiapios “Laisvės” ir
“Vilnies” Redakcijos:

Malonėkite suteikti man 
vietos “L.” ir “V.”, kad ga- 

padėkotj mano bran- 
draugams ir drau-

lėčiau
giems
gėms, kurie ihane atjautė 
mano liūdesio ir sunkumo 
dienose: laike mano vyro 
Juozo Maurago mirties.

Širdingai dėkoju jums, 
mano mieli draugai, už iš
reikštą simpatiją gėlėmis, 
laiškais ir per “Laisvę” ir

liūdesio ir sunkumo

Labai esu dėkinga už pa
sakytas kalbas koplyčioje 
ir ant kapinių.
Labai ačiū draugijų komi

tetams: Lietuvos Sūnų, L. 
D.S. 160 kp., ALDLD 87 kp., 
Lietuvių Apšvietos Moterų 
dr-jai už prisiųstas gėles 
nuo draugijų.

Labai ačiū moterims, ku
rios prisidėjo su darbu. ;

Taipgi labai ačiū visiems 
palydovams, kurie taip 
skaitlingai palydėjo mano

Haverhill, Mass.
Rugsėjo 30 d. mudu su J. 

Sabaičiu nuvažiavome at
lankyti A. Kazlauską, 74 
N. Main St. Kazlauską ra
dome gerame ūpe. Jis atro
dė dabar daug geriau, nei 
kaip kad aš jį mačiau perei
tą kartą. Pasikalbėjome. 
Tuoj Kazlauskienė mus pa
kvietė pietų, pavalgėme, sė
dome Sabaičio mašinon-----
Sabaitis, M. Kazlauskienė 
ir A. Navickas—ir nuvažia
vome atlankyti S. Penkaus- 
ką Clover Hill ligoninėje, 
Room 214, Lawrence, Mass. 
Penkauskas atrodė gerai. 
Sakė, kad jį sučiupo pneu
monija, bet daktaras jam 
sakė, kad už kelių dienų va
žiuos namo, 33 Chestnut 
St., Lawrence. Palinkėjom 
jam greitai pasveikti, išva
žiavom. ,

Toje pačioje ligoninėje 
M. Kazlauskienė buvo ope
ruota. Operacija gerai pa
vyko, išbuvo penkias dienas 
ir šiuo tarpu gerai sveiks
ta.

Pakeliui užvažiavome pas 
Chuladus, kurie gyvena ša
lia Maple Parko ir yra geri 
Maple parko darbuotojai 
Apžiūrėjome jų rezidenciją 
ir tuoj buvome pakviesti 
Chuladienės ir jos sesers 
Juzės prie arbatos ir lietu
viško sūrio, kas mums labai 
patiko.

Taigi pusdienį praleido
me gerai, šiuomi tariu vi
siems ačiū už vaišes, o ligo
niams linkiu greito ir gero 
pasveikimo.

Kazlauskas ir Penkaus
kas sveiki būdami gerai 
darbuojasi judėjime.

A. N.

Nuliūdime liko dvi duk
ros ir jų šeimos. Liko ir se
suo, kuri, dėl blogos sveika
tos, negalėjo dalyvauti lai
dotuvėse. Liko palaidota .28 
d. rugp. iš W. Pėstininko 
šermeninės Abington Hill 
kapuose, šalia savo vyro, 
kuris mirė prieš apie 20 
metų tam atgal.

Palydovų buvo daug ir 
jie sugrįžę nuo kapų, buvo 
pavaišinti. Velionė buvo na
rė LLD 39 kp. ir LDS 82 

į kp., ir per visą laiką darba
vosi su pažangiečiais. Pas 
ją ne tik kad atsibūdavo 
caug susirinkimų, bet jos 
ramuose, o vasaros laike 
j ds kieme turėdavome vai- 

es, nuo kurių pelnas eidavos
g eriems tikslams. Tiktai jai 

. s
mirties draugų sumenkėjus, 
^isa tai buvo nutraukta.

unegalavus ir veiklai dėl

Ilsėkis, miela drauge, at
likus savo gyvenimo kelio
nę, o mes pasilikę tankiai 
tave prisiminsime.

Nugirdęs

Brockton, Mass
“Laisvės” skaitytojai W. 

Kelly ir K. Sireikienė jau 
grįžo iš Floridos, kur iš
buvo apie mėnesį laiko. Jie 
grįžo susikeitę žiedais. Lin
kiu geriausios laimės pori
niame gyvenime.

Jie grįždami parvežė man 
ir M. Gutauskienei dovanų 

lig Helenos ir Jono Žeko-n
nfų. Dėkoju už dovanas 
Ž skoniams, o W. Kelly — 
uz parvežimą.

Geo. Shimaitis

Afganistano geri 
santykiai su TSRS

miADELPHIA; PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
TEXTILE

Experienced help needed for carding
& spinning Whitin Model E frames.

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

‘ (79-80)

CANDY MAKERS
Spinners. Only experienced.

Apply— 
PLANTATION CHOCOLATE CO. 

3150 Janney St. 
RE. 9-8111

(77-80)

CREW MANAGER 
also 

SALESMEN
Delaware County Ass'n for the Blind. 

House to house sales.
TR. 4-5478

(81-85)

AUTO BODY PAINTER. Exper
ienced. Good pay. Steady work.

Hospitalization.
Call 609-TU. 3-3200.

(81-82^

WELDERS 
NAVY CERTIFIED

Positions available for qualified 
and certified welders. Under Mill 
Standards 248 and 278. Experience 
in Xray quality necessary.

DODGE STEEL CO., 
6501 State Rd. 

Phila., Pa., 19135
(81-82)

Help Wanted—Female

Do You Need A Money Job?
/If your financial needs are 

above that of the average 
working girl, we will train 
qualified applicants at Com
pany expense for advancement 
to high income posiions.
Also we will pay a good salary 
while in training.
You must present a neat well 
groomed appearance and be 
able to deal with the public.

In Del. County Call — SU 9-1111 
Northeast Area call — TU 6-8615

HOUSEKEEPER to sleep in and 
care for three school age children, 

i Room and board. Call between 4:30 
and 10 P. M. 699-5226. North Wales.

WOMAN.' Beeline fashions. Have 
openings ‘for Sales representatives. 
Sell latest fashions. $300. Free 
samples. No investment. Car essen
tial. NI. 4-2834. EL. 6-2219. HI. 9- 
1408 (80-85)

NURSEMAID for 18 mo. boy. Lgt 
hskpg. Good driver. 5Ya days, pvt 
rm, bath. TV in new air-cond. home, 
on Florida Cattle ranch. $150 mo., 
plus $200 bonus end of 1st yr. Only 
intelligent, flexible woman with fin
est refs need apply for this perm 
pos. TU. 4-5930 before noon.

(80-82)

brangų vyrą į amžiną poil
sio vietą, į Pittsburgh’o 
Lietuvių kąpinęs. z

Daug sykių sakau ačiū, 
ačiū visiems!

Liūdi žmona
Marijona Mauragienė 

duktė
Ona Geiger ir šeima

Prisiminimui mano bran- 
gauš vyro ir sūnaus Juozo, 
kurie ilsis amžinai Pitts- 

, burgho Lietuvių kapinyne, | 
siunčiu dėl “Laisvės” ir 
“Vilnies” po 25 dolerius au
kų.

Julijona Mauragienė

Cleveland, Ohio
Mirus mano mylimam vy

rui Juozui Bekešiui, noriu 
išreikšti širdingą padėką 
visiems, kurie kuom nors 
prisidėjo prie manęs sura
minimo šioje liūdesio va
landoje. J. Krasnickui, S.
Kuzmickui, V. Kuzmickie- 
nei ir P. Nemurienei už su-
dainavimą keleto dainelių, 
paruoštų esamam momen
tui, J. Žebriui už pasakytą 
gražią kalbą šermeninėje, 
grabnešiams, moterims už 
paruošimą užkandžių, su
grįžus nuo kapų, už gėles, 
kurie jų prisiuntėte, LLD 
190 kuopai už pareikštas 
užuojautas per “Laisvę” ir 
“Vilnį”, Meno chorui už 
užuojautas per spaudą ir 
gėles, ir visiems palydo
vams. O taipgi ir grabo- 
riui Della Jakubs už tokį 
malonų patarnavimą.

Josephine Bekėnis 
sūnus Algirdas žilis 
sesutės: Tafile Paul

Anna Masilionis

Scranton, Pa.
Per keletą metų sirginė- 

jusi, staiga ir netikėtai rug
pjūčio 24 d. mirė Eva Gele- 
žauskienė. Iš vakaro dar 
buvo nuvykusi į netoli esan
tį farmerių marketą kaip 
ką nusipirkti. Ryte atsikė
lusi pasiskundė dukrai, su 
kuria gyveno kartu> kad 
nesijaučia gerai. Paėmė 
vaistų ir vėl atsigulė. Po 
trumpo laiko duktė nuėjus 
jos pažiūrėti, rado ją miru
sią.

Kabulas. — Afganistano 
valstybė yra geruose san
tykiuose su Tarybų Sąjun
ga ir nuolatos jie gerėja. 
Afganistanas atsilikusi ša
lis, tai jis gauna daug tech
nikinės ir medžiaginės pa
galbos iš Tarybų Sąjungos.

TSRS inžinieriams vado
vaujant jau pastatyta po 

mt plentų ir pramušta po 
cinais keli susisiekimui tu

neliai.
JAV irgi veikia Afga

nistane, bet vėlesniu metu 
jos mažina jam pagalbą.

ši 
kž

MT. LEBANON, PA.
Mt. Lebanon Federal 

Savings and Loan Ass’n 
733 Washington Road — 563-1900

Donaldson’s Crossroads — 941-7585

4% PN INJURED SAVINGS
SAVE MILLIONS

EARN
WHERE THOUSANDS

KENEDŽIO MIRTIS 
IR RAPORTAS

Washingtonas. — Pasiro
do, kad komisijos raportas 
Kenedžio mirties reikalu 
neišsklaidė rūkų. Jau ne
kalbant apie socialistinių 
valstybių spaudą, kuri pa
reiškė, kad raportas neda
vė atsakymo į svarbiausius 
klausimus, ji neganėtinu 
laiko ir kitų valstybių spau
da.

Dauguma laikraščių 
Anglijoje, jos sąjunginėse 
valstybėse, Skandinavijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Loty
nų Amerikoje taip atsiliepė 
apie komisijos raportą.

Amanas. —Arabų valsty
bės statys užtvanką sker
sai Jarmuko upę.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Spalio-Oct. 12, 29 
Endicott St. Pradžia 2:30 popiet. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime; turėsime prisi
ruošti prie senų daiktų ipardavimo, 
kuris įvyks spalio 21 ir 22 dieno
mis; taipgi turėrsime prisirengti prie 
ateinančio baliaus-pietų su pradėji
mu “Laisvės” vajaus.

Jaskevičius, kp. sekr. (80-81)

SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os apskrities metinis 
suvažiavimas įvyks Lapkričio-Nov. 1 
d., 318 Broadway, pradžia 1 vai. po
piet. Visos kuopos prisiųskite pilną 
skaičių delegatų į į suvažiavimą.

Jaskevičius, apskr. sekr. (80-81)

WOMAN, gen’l hsewrk, incl. laun
dry & cooking. Sleep in or out, own 
rm., 1 boy 9. Every Thurs. & every 
other Sun. off. Recent refs. 1 pay 
Social Security, Havertown. $35. 
GR. 6-5735 days; eves. JA. 8-6222.

(80-85)

WOMAN. Over 40 for general 
housework. Sleep in and drive car. 
$35 per week. References requested. 
WI. 7-0229. (80-81)

HOUSEKEEPER-Home in count
ry, near West Chester, must like 
children. Sleep in. References. Call 
NI. 4-4092. (80-84^

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)

HOUSEKEEPER
3 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. z (78-81)

Brockton, Mass.
į RUDENINIS

PIKNIKAS po stogu
Rengia Vyrų Dailės Grupė

Įvyks Sekmadienį — Prieš Columbus Day

Spalio 11 October
Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Lietuvių Tautiško Namo
• / .

Viršutinė ję Salėje 
Montello je 
50 c. f

Bus muzika, namie gamintų ^algių ir įvairių gėrimų, 
atsilankyti.

Rengimo Komitetas

668 N. Main St., 
Įėjimas tik

BROCKTON, MASS.

Rengia Montellos Vyrų dailės grupė. 
Jvyks 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)

CHESTER, PA.
ALDLD 6-osios apskrities konfe

rencija įvyks Spalio-Oct. 18 d., 12 
vai. dieną, Pašalpinio klubo salėje, 
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 at
einančiais metai^.

Po konferencijos bus duodami už
kandžiai. Kviečiame ir svečius da
lyvauti konferencijoje ir prie už
kandžių. Komitetas (79-80)

HOUSEKEEPER

Must be pleasant, for busy young 
mother. Fond of children, 2 school 
age. No iron'g or heavy wk. Beaut, 
sub. surroundings. Pvt. rm., bath & 
TV. Top salary. VI.4-6795.

(78-80)

NURSE, LPN
for evening & night shift. 

Must live in. 40 hr. per week.
Phone NI. 4-2270

9 A. M. to 4 P. M.
(81-82)

-realTeštate

Kviečiame visus

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct*) 9,1964

SO. BOSTON, MASS. 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo linksma sueiga įvyks šeštadienį, 
spalio (Oct.) 10 dieną kaip 7 vai. 
vakare, 318 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Visi mylinti pažeisti, 
ateikit. Po pokalbių duosime pyra
gaičių ir kavutės.

Rengimo Komisija 
(80-81)

SOMERTON. 4 bedroom single. 
SSS. Vicinity of Hungarian Club in 
Southampton. Immediate possession. 
Priced right. OR. 3-5132.

Maskva. — TSRS ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos draugiškumo ir 
apsigynimo sutartis jau įė
jo į galią.

Lima. — Po lietų ir po
tvynių liko 8,000 benamių.

.i n f. ..r\ . t#



Akimirka Naujojoj Anglijoj
Sekmadienis buvo saulė

tas, bet vėsus. Klevai jau 
pradėjo keisti savo vasariš
kus rūbus į rudeninius: 
dauguma lapų geltonuoja; 
Tik didžiulės pušys tebeža
liuoja kaip žaliavusios.

Laurenciečių Maple Par
ke tik būk ir džiaukis, būk 
ir norėk būti. Kaip smagu, 
kad pažangieji lietuviai šį 
parką išlaiko ir rūpestingai 
prižiūri. Šiemet, atsimin
kime, parko bendrovė jau 
atšventė 50-metinę savo gy
vavimo sukaktį!

Spaudos naudai suruoštas 
piknikas buvo tikrai pui
kus. Svečių daug — vietos 
ir iš aplinkinių miestų. 
Daugiausia vis mūsų veikė- 
jai-veikėjos. Daugeliui jų 
teko ranką paspausti.

—Kas bus lapkričio 3 die
ną?—tai vyriausias klausi
mas. Taip, šių metų prezi
dentiniai rinkimai išjudino 
daugelį ir tokių žmonių, ku
rie seniau rinkiminiais klau
simais nesiįdomaudavo.

Netenka nei sakyti, .kad 
žmonės griežtai nusistatę 
prieš Goldwaterį.

—Balsuosime už Johnso
ną! — jie sako trumpai ir 
kietai. Neprileisime fašiz
mui įsigalėti. Nugalėsime 
naujo pasaulinio karo treš
kėjus.

Šeimininkės sunkiai dir
bo, kol tiekui žmonių paga
mino valgių; vikriai ir dai
liai padavėjos pateikė sve
čiams skanų maistą ant sta- 
lų.

Visiems, kurie šiokiu ar 
kitokiu darbeliu prisidėjo 
prie šio banketo suruošimo, 
nuoširdi padėka!

Žmonės nusiteikę gerai. 
O mūsų vajininkai jau pra
dėjo savo darbą—“Laisvei” 
naujų prenumeratorių, ieš
koti, ! senas prenumeratas 
atnaujinti.

Smulkiau apie šią pramo
gą nerašysiu, nes tikiu, kad 
mūsų korespondentai para
šys apie viską, kas ir kaip 
ten vyko. Buvo juk ir me
ninė programa, buvo pra
kalbų. '

Po banketo Ieva turėjo 
pasitarimą su menininkų 
grupe apie 1965 metais vy
kimą j Lietuvą pagastro- 
liuoti. ,

Aplankėme sergančiuosius , kia spaudą išlaikyti!
Mudu su Ieva nuvykome ■ Bankete pirmininkavo V. 

į Naująją Angliją diena j Kralikauskas ir J. Kuodis, 
anksčiau, kad suspėtumei pasimainydami. Jiedu abu- 
aplankyti sergančius gimi- atrodė dar tvirti, 
nes bei draugus.

savo mašina patarnauja ju
dėjimui. Ir praėjusį sekme- 
dienį jinai vežiojo iš Haver- 
hillio žmones j Maple Par
ką, j bariketą.

Pas Kazlauskus gyvena 
senutė moteris, kuri padeda 
pie namų ruošos; ten pat 
gyvena Bautrus Radzevi
čius, 88 metų amžiaus liš- 
kiaviškis (iš Ricielių kai
mo) dzūkas, ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Jis 
didžiuojasi savo sveikata. 
Sako: niekad nesergu!

Buvome nuvykę j Na
shua, N. H., giminių aplan
kyti. Mano pusbrolio Tarno 
našlė Ona Mizarienė jau 
arti 90 metų; ligų, amžiaus 
sulenkta moteriškė. Ir keis
ta,, kaip ji daug ką yra pa
miršusi, tik dar vis nepa
miršta savo gimtojo Gude
lių (nuo Liškiavos) kaimo.

Aplankėme ilgam e č i u s 
“Laisvės” skaitytojus Leo
ną ir Moniką V e č k i u s. 
Abiejų sveikata taip pat ne 
per stipri.

Sekmadienį pasie kerne 
Lawrenciu, ir pirmiau negu 
vykome į Maple Parką, su
stojome Clover Hill ligoni
nėje pas Stasį Penkauską. 
Ligoninė nedidelė, bet gra
ži, švari, aukštokame kalne, 
tarp medžių.

S. Penkauskas pasidavė 
ligoninėn, kai pajuto, kad 
turi plaučių įdegimą (pneu
moniją). Atrodo gerai. Sa
kė, gydytojai tuojsuX-Ray 
aparatu patikrins sveikatą 
ir pasakys, kada jį iš ten iš
leis. Stasys bėdavojo, 
negalės būti bankete.

Parke sutikau daug 
sų ilgamečių veikėjų. 
Jonas Skliutas, buvęs wor- 
cesteriškis veikėjas. Susilp
nėjus sveikatai, iš Worces- 
terio pasitraukė ir apsigy
veno mažame miesčiukyje 
pas savo dukrą ir žentą. Jo
nas sakė: šiemet, lapkričio 
mėnesį, jam jau sukaks 75 
metai. Žiemą mano praleis
ti Floridoje.

Kalbuosi su Ignu Čiula- 
da.

—Bloga su mūsų organi
zacijomis, — skundžiasi jis, 
—kad senstame. O su se
natve ir sveikata palaips
niui silpnėja. Bet mes nenu- 

I sileisime, darbuosimės. Rei-

kad

mu
štai

Prašo paskubėti
Šį mėnesį, spalio 18 ir 25 

d. d. Niujorke įvyks įdo
mios sueigos, kuriomis pri
valėtų susidomėti kiekvie
nas pažangus amerikietis, 
įskaitant ir mus^ pažangius 
lietuvius; Taip ir yra:

Toms įstaigoiiis talkau- 
jantieji iš anksto pasirūpi
no gauti gerus bilietus, atli
ko stalų registracijas, kad 
visiems būtų patogu įsigyti 
dalyvio bilietą.

Tos pramogos yra:
Anglų kalba darbininkų 

laikraščio “The Worker” 40 
metų sukakties banketas 
spalio 18-tos popietę. Regis
tracija $6.

Amerikinio s v e t u r g i- 
miams ginti komiteto kon
certas ir mitingas spalio 25- 
tos popietę, Town Hall. Bi
lietai po $1 ir po $2.25.

Paprašyti įsigyti bilietą, 
minimų įstaigų bičiuliai ir 
rėmėjai, nesakykite “kitą 
kart”, nes to negali būti. 
Atsakingame viešbutyje be 
užsimokėjimo savaitėmis iš 
anksto nei kojos neįkelsi. 
Laikraščio bičiuliai pasirū
pino, kad toks skaičius lie
tuvių, koks dalyvauda v o 
praėjusiais metais, galėtų 
įeiti. Taigi, esate prašomi 
nedelsiant užsiregistruoti.O 
jei kam registruotam kil
tų rimta priežastis nedaly
vauti, gaukite, savo vieton, 
atsiųskite savo draugą, nes 
palikta prie stalų bent vie
na vieta tuščia paremtų tik 
viešbutį, ne laikraštį.

Su 25-os koncertu proble
ma biskį skirtinga, bet taip 
pat svarbi. Įsigijimu per sa
viškius iš anksto bilieto 
užregistruojame savo para
mą svarbiam darbui, gar
bingai organizacijai, kuri 
reikalinga visiems, juo la
biau svarbi šiuo 
mums, lietuviams.

Koncertui bilietus
kant iš anksto, pasirenkate 
vietą. Likusius turės sugrą
žinti savaite iš anksto, tai
gi ir šiems bilietams pasi
rinkti laikas dabar.

Dal

metu

per-

New Yorkas. — Ginkluo
tas plėšikas apiplėšė bran- 
giadaikčių krautuvę, 737 
Madison Ave., Manhattane. 
Jis pačiupo $75,000 vertės 
graždaikčiųĮ

di-

Oną Jakštienę 
palaidojus

Per keturias dienas
didžiuliai būriai Onos Jakš
tienės draugų, draugių ii‘ 
pažįstamų lankėsi Shalins 
šermeninėje, Woodhavene^ 
N. Y., kur jos palaikai bu
vo palydėta į Cypress Hills 
paskutinei kelionei.

Pirmadienio rytą (spalio 
5) vėl prisipildė šermeninė 
visokiausių pažiūrų žmonė
mis. Iš šermeninės ji bu
vo pallydėta į Cyress Hills 
kapinyną ir gražiame kal
nelyje palaidota.

Velionės Onos vyro Pra
no vardu laidotuvių direk
torius visus ( dalyvius už
kvietė susirinkti į White 
Horse valgyklą, kur jie bu
vo pavaišinti.

Taip ir atsisveikinome su 
malonia ir visų mylima 
drauge, rugsėjo 30 d. neti
kėtai mirusia.

Ona Jakštienė (po tėvais 
Jociūtė) gimė prieš 65 me
tus Lietuvoje, Prienų apy
linkėje. Amerikon atvyko 
1922 m., apsistojo New Yor- 
ko didmiestyje ir čia visą 
laiką išgyveno. Dirbo prie 
drabužių siuvimo.

1922 metais ji ištekėjo už 
Prano Jakščio ir labai gra
žiai visą laiką drauge išgy
veno.

Kaip josios vyras, taip ir 
Ona buvo LDS 13 kuopos ir 
LLD 185 kp. narė. Ji visuo
met lankydavo įvairius pa
rengimus.

Ona buvo labai draugiško 
būdo, už tai ji turėjo labai 
daug įvairių pažiūrų drau
gų. Skaitlingos laidotuvės 
tai parodė.

Daug kartų tekdavo su 
ja pasikalbėti. Pastaruoju 
laiku ji primindavo, kad jos 
sveikata negeriaūsia, bet iš 
pažiūros ji Atrodė pilnai 
sveika ir linksma. Niekas 
negalėjo manyti, kad taip 
greitai teks su šia malonia 
drauge ant visados atsiskir
ti. J. G.

Mitingas ir filmą 
rodymas spalio 17 d.
Visa Amerika susirūpi

nusi ateinančiais preziden- 
iniais rinkimais. Visas pa- 
aulis jais domisi.

O kaip su mumis, Ameri- 
os lietuviais? Kaip mes 

pasitiksime lapkričio 3 d. 
rinkimus? Kurios partijos 
kandidatus mes pasirinksi-

s

k

Tai vis klausimai, kurie 
eikalingi atsakymo ir dis

kusijų. Tai tam tikslui yra 
aukiamas Didžiojo Niujor- 
o ir apylinkės lietuvių ma

sinis mitingas. Įvyks spalio 
17 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vakare. Vieta: Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. Mitingą 
šaukia Lietuvių Moterų 
Klubas ir LLD 185 kuopa.

Prakalbą pasakys bei dis
kusijoms įvadą padarys 
Antanas Bimba.

Na, o filmininkas Jonas 
Grybas vėl raodys gražių 
filmų. Vadinasi, programa 
bus politinė ir kultūrinė. 
Visiems bus naudinga va
karą gražiai praleisti.

Rengėjai

r

s 
k

z

RESPUBLIKONAI, GIN
KLAI IR VIETNAME 

KARAS
New Yorkas. — Respub- 

konų vadai šūkauja, kad 
eigų jie laimės JAV pre- 
identinius rinkimus, tai

NATO vadai gaus daugiau 
galios atominių ginklų var
tojimui.

Jie sako, kad jiems lai
mėjus, į Pietų Vietnamą 
us pasiųstas generolas Ei- 
enhouweris.

b
Zl

k

gno Sutkaus 50 mėty 
šeimyninis gyvenimas

Iš Lietuvos Sutkus yra 
ilęs iš Seredžiaus parapi

jas.’ Būdamas 19 metų am- 
įaus, 1912 metais jis atvy- 
o į Ameriką. Čia jis ap
gyveno Waterbury mies-

Z 
k 
s 
te.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks Spalio-October 13 d. “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Būkite malonūs ateiti visi į susi
rinkimą. Pradžia 2 vai. popiet.

Valdyba (80-81)

Naujas milžiniškas 
prekybos centras

Už metų už kitų žemu
tinėje Manhattano dalyje 
bus pastatytas didžiulis 
“World Trade Center.” Pa
statas bus 110 aukštų aukš
čio ir kaštuos $350,000,000. 
Vien tik architektams už 
sudarymą plano bus išmo
kėta $2,300,000.

Statyba rūpinasi miesto 
“Port Authority” — įstai
ga, kuri tvarko šio did
miesčio tiltus ir tunelius.

Manoma, kad Centro sta
tyba prasidės ateinantį pa
vasarį.

Maistas ir žmogaus 
širdies sveikata

Šiomis dienomis įvykusia
me American Public Health 
Association suvažiavime bu
vo padarytas svarbus pra
nešimas apie maisto įtaką 
žmogaus širdies veikime. 
Prieš septynerius metus įsi
kūrė taip vadinamas “Anti- 
Coronary Club.” Jam pri
klausė keli šimtai žmonių. 
Klubo nariai nusistatė, kad 
jie laikysis tam tikros die
tos, kurioje bus vengiama 
maisto, turtingo gyvuliniais 
riebalais. Nors mėsos jie 
nevengė, bet jos valgydamo 
kuo rečiausiai. Daugiausia 
valgydavo daržovių ir viso
kių daržovinių aliejų.

Na, ir dabar tapo paskelb
ti rezultatai.. Jie esą reikš
mingi. Jie parodo, kad to
kios dietos prisilaiką žmo
nės daug mažiau turėjo šir
dies priepuolių. Vadinasi, 
surasta, kad maisto kokybė 
labai daug reiškia žmogaus 
širdies sveikatai.

Sekmadienį bus rodomi 
spalvoti paveikslaiT

Sekmadienį, spalio 11^., 
bus rodomi spalvoti pa
veikslai (slides), “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Paveikslų rodymą rengia 
LDS 46 kuopa.

J. Siurba parodys daug 
įvairių spalvotų nuotraukų. 
Neseniai jis buvo Washing
tone, ir ten padarė daug 
nuotraukų. Parodys Baltą
jį Namą, prezidento Kene
džio kapą ir nemažai kitų 
įdomių vaizdų. Taipgi paro
dys daug paveikslų iš įvai
rių įvykių ir iš New Yorko 
Pasaulinės parodos.

Nepamirškite ateiti j 
“Laisvės” salę šį sekmadie
nį, spalio 11 d.

Rengėjai

Sveturgimiy spauda 
ir JAV rinkimai .

New Yorkas.—Šiame did
miestyje gyvena milijonai 
sveturgimių ir jų vaikų. 
Čia yra apie 20 sveturgimių 

[kalbomis laikraščių.
Virš dešimt jų jau pasi

sakė už Johnsoną ir Ro- 
1 bertą Kenedį. Jų tarpe “EI 
Dario - La Prensa,” ispa
nu kalba, kuris turi 80,000 
skaitytojų, “Forward,” žydų 
dienraštis su 60,000 skaity
tojų, “H Progreso Italo-A^ 
mericano” su 70,000 skaity
tojų.

Demokratus remia grai
kų “Atlantis” su 5 0,000 
skaitytojų ir eilė kitų laik
raščių. Lenkų, V okiečių, 
norvegų ir rusų “Russkoje 
Novoje Slovo,” kol kas dar 
nepasisakė, T

Januliai kviečia sustoti pas 
Mano brolis Benis tebėra juos nakvynės; juk mums 

Poilsio namuose Haverhil- • pakelėje. Kvietimą mielai 
liuje; jam jau sukako 78 priimame. Smagu buvo pa
mėtai. Be to, kad jį kanki- sikalbėti su šeimininkais jų 
na kojų artritis, Benio re- puošnioje rezidencijoje pą- 
gėjimas pradėjo silpnėti; tei Woręesterį. Buvo ten ir 
nebegali knygų skaityti. Te- daugiau svečių—J. ir_D.Lu- 
bestovi rietuvė gerų knygų . ’ 
lentynose, ir jis tik apžvel
gia jas ir ranka pamoja. 
“Laisvę” dar paskaito, bet 
jau nelengvai.

Iš viso poilsio namuose 
yra apie septyni lietuviai— 
daugiausia vis seno am
žiaus. Ši įstaiga seniau pri
klausė Kazlauskams; šiuo 
metu ją užlaiko kitataučiai, 
geri žmonės. Švara namuo
se—pirmos rūšies.

Iš ten užsukome pas Au
gustą Kazlauską, kuris pas
taruoju laiku ir vėl susirgo. 
Bedi jis neseniai pasistaty
tame savo name ir ilsisi. 
Pergyveno jis keletą pavo
jingų operacijų; turėjo ir 
mažą kraujo išsiliejimą į 
smegenis. Jau ne viską pil
nai ir atsimena. Bet ryžta
si Augustas pasveikti ir vėl 
darbuotis. Marijona Kaz
lauskienė taip pat neseniai 
buvo operuota. Bet ji gaji, 
pilna entuziazmo. Dažnai

1 kai, Domicėlės sesutė, Ri
čardo motina, Helen Smith.

Beje, Irena Janutienė su 
A. Daukšių lapkričio 8 d. 
dainuos “Laisvės” koncerte 
Brooklyne.; jiems pianu 
akompanuos Helen Smith.

Žada ir daugiau worces-: 
teriečių atvykti į mūsų kon- ■ 
certą.

Tokia, trumpai suėmus, 
buvo mūsų kelionėlė Nau- 
jojoje Anglijoje.

Būkit sveiki! Gyvuokite 
ir darbuokitės, mieli drau
gai ir draugės!

R. Mizara

New Yorkas. — Madison 
Square Gardeno svetainėje 
įvyko susirinkimas, kuria
me dalyvavo 16,000 žmonių. 
Jie reikalavo, kad JAV dau
giau duotų darbų Brookly- 
no karo laivyno bazei.

Buenos Aires. — Pero- 
nistai sveikino De Gaullę.

Vientiane. — Laoso deši
niųjų vyriausybe atšauks 
savo ambasadorių iš Šiau
rės Vietnamo respublikos.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

13 d. spalio (Oct.), “Laisves” salė
je, 102-02 Liberty Avė. Būkite ma
lonūs ateiti visi j susirinkimą.

Valdyba 
(80-81)

OZONE PARK, N. Y.

MIRUS

ONAI JAKŠTIENEI
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Franui 

Jakščiui, giminėms ir artimiesiems.
BALTRUŠAIČIŲ ŠEIMA__

Brooklyn, N. Y.

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

ONAI JAKŠTIENEI
Reiškiame užuojautą jos vyrui Pranui Jakščiui, ' 

artimiesiems giminėms ir draugams.
Bronė ir Vladas, Keršuliai

Brooklyn, N. Y.

Nors dar jaunas, bet jis 
iuvo stiprus, stambus vy- 
as. Waterbury j e yra ke

letas geležies ir plieno lie
jyklų. Pirmą darbą Ameri
koje Sutkus gavo geležies 
liejykloje. Nors darbas bu- 

o sunkus, dirbo karštyje, 
rie ugnies, tačiau jo svei

kata darbo sunkumus nu
galėjo.

Už poros metų po atvyki
mo į Ameriką Ignas susi
pažino su jauna, malonia 
mergaite Izabele Vasiliaus
kaite, įsimylėjo ir 1914 me
tą rugpiūčio mėnesį apsive
dė. Susilaukė jiedu dukre
lės Bronės ir gražiai ją už
augino.

Šiemet sukako Sutkui 50 
metų nuo sukūrimo šeimy
niško gyvenimo. Tačiau 
jau eina treti metai, kai 
Izabelė Sutkienė mirusi. 
Sutkai labai gražiai šeimo- 
e* sugyveno. Ignas labai 
jaudinasi dėl žmonos mirt
as.

Dukra Bronė senokai iš
akėjo už Antano Krasnic- 

ko. Šeimynos Krasnickai 
tiri sūnų ir dukrą, bet jau 
abu vaikai vedę. Sūnus jau 
dasigyveno sūnaus. Sutkus 
didžiuojasi susilaukęs pro- 

nūkio. Pats Sutkus jau 
rti 72 metų amžiaus.
Per apie 40 metų Sutkus 

ra biznyje. Pirma turėjo 
laisto krautuvę, o dabar 
s laiko biznį užvardintą 

Republic Bar & Grill, 492 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
utkuš yra pažangus biz- 
ierius. Jis finansiniai pa- 
emia spaudą ir bendrai 

kultūrinius pažangiosios lie
tuvių visuomenės reikalus.

Reporteris
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PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 880 puslapių 

Kaina tik 11.50

Laisve
102-02 Liberty Avė.

OZONE PARK 17, N. Y.

i
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' Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos duos Indijai 
$398,000,000 vertės įvairių 
grūdų.

Nikosia. — Kipro respub
likos gyventojai džiaugiasi, 
kad Tarybų Sąjunga sutei
kė ginglų. <

Tokio. — Apsivedė Japo- 
jos imperatoriaus jauniau
sias sūnus Yošis su grafai
te Tsugaru.

“LAISVES” KONCERTAS
Rengia “Laisvės” Bendrovės 

Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 8 November
Pradžia 3-čią valandą dieną

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

Bus nepaprastai turininga programa, kurią atliks žymūs 
talentai individualai ir grupės iš Chicagos, 

Worcesterio ir vietiniai.
' Įžanga tik $1.50, taksai įskaityti

Būkite išanksto prisirengę pamatyti ir išgirsti 
labai įdomią programą

METINIS MITINGAS
UŽ TAIKĄ IR DRAUGYSTĘ 

Ketvirtadienį, Lapkričio 12 dieną 
CARNEGIE HALL

Tėmykite dėl Programo Pranešimo 
Rengėjai:
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 

156 Fifth Ave., Suite 304 .— Tikintas $1.00
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