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KRISLAI
Balsuokite!
Nugalėkite!
Parodai užsidarius
H. C. Hoover

— Rašo R. Mizara —

Kitą antradienį šioje kolum- 
noje jau bus per vėlu pasaky
ti tai, ką noriu pasakyti.

Taigi, raginu, prašau, kad 
lapkričio 3 dieną kiekvienas 
mūsą pilietis, kiekvierias pa
žangus žmogus balsuotų!

Prie urnų ruoškitės

Atominiai ginklai, Kinija 
ir Jungtinės Tautos

LAISVES” VAJUS | Tūkstančiais žmonės žūva

eiti 
anksti, ir stebėkite, kad kas 
nors nenusuktų jūsų balso.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
j Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
pasisakė už tai, kad 1965 
metais būtų sušaukta pen
kių valstybių, kurios turi 
atominių ginklų, konferen
cija. Jomis yra: Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga, 
Anglija, Prancūzija ir Ki
nija.

■ U Thantas sako, kad
Balsuoti turime, balsuoti pri-11965 metais reikia toms ša- 

valome! Kiekvienas pilietis 
turėtų taikyti savo balsą, kaip 
medžiotojas šūvį — į patį tai
kinį, kad užduotų smūgį Gold- 
wateriui ir goldwaterizmui!

Šiemetiniai prezidentiniai rin
kimai nėra tik “paprasti” bal
savimai.
"šiemet negalima sakyti, “ne

svarbu, kuri partija laimės — 
jos abidvi lygios. . .” Ne, bro-( 
liai ir sesutės!

Respublikonų partiją užgro
bė birčistai, rasistai, visokie 
atviri liaudies priešai, karo ša
lininkai. Ir jie išstatė savo 
kandidatu Goldwaterį, kuris, 
be jokios sąžinės ir gėdos, 
katba ir dirba prieš liaudies 
interesus. įsivaizduokime, kas 
būtų, jei jam pavyktų įstoti 
į Baltuosius rūmus!

lims tartis, idant sulaikyti 
atominių ginklų besiplėti
mą ir atsiekti susitarimą 
nusiginklavimui.

Kaip žinome, JAV, TSRS 
ir Anglija yra pasirašę su
tartį nebandyti atominių 
ginklų Žemėje, 
ir erdvėse, bet 
Valstijos daro 
bandymus. Prie 
ties neprisidėjo 
ir Kinija.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai išspausdino Kinijos 
atsisakymą pasirašyti 
Maskvos sutartį nebandyti 
atominių ginklų. Kinija sa
ko, kad sutartis duoda pro
gą JAV monopolizuoti ato
minius ginklus, nes kada ki-

vandenyje
Jungtinės 

požeminius 
tos sutar- 

Prancūzija

Sutinku su JAV lietuvių ko
miteto rinkim i n i a m s reika
lams išleistame lapelyje pa
sakymu :

“Norint lapkričio 3 d. nu
galėti Goldwaterj, vieniptelis 
dabartinėmis sąlygomis JAV 
piečiams kelias: balsuoti už 

f Johnsoną ir Humphrey.”

tos sutarties valstybės ne
daro bandymų, tai JAV 
juos bando požemyje. Kini
ja pareiškė, kad ji stoja už 
naują konferenciją uždrau
dimui ir panaikinimui visų 
atominių ginklų.

Kinijos laikraščiai rašo, 
kad kada JAV daro pože
myje bandymus, turi pilnus 
sandėlius atominių bombų, 
tai Kinija negali susilaikyti 
nuo jų gaminimo ir bandy
mo, nes tie ginklai suteiks 
Kinijos 650,000,000 žmonių 

i apsigynimo įrankį, ne vien 
savo šalies, bet ir kitų drau
giškų šalių apgynimui.

Maskva. — Tarybų Są- 
. jungos vyriausybė pareiš- 
i kė, kad kol Vakarai sieks 
sudaryti NATO atominį lai
vyną, su mišriomis koman
domis, tol nebus galima su
laikyti besiplėtimą atomi
nių ginklų gaminimo. Ir 
jeigu bus suorganizuotas 
toks NATO karo laivynas, 
tai Tarybų Sąjunga ir kitos 
Varšuvos apsigynimo są
jungos valstybės turės* im
tis prieš tai reikalingų žy- 
gių. . . i
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. Saigonas. — Jungt. Vals
tijų militaristai, kurie daly
vauja kare prieš partiza
nus, skelbia sekamas karo 
aukas.

1961 metais Pietų Vietna
mo valdžia neteko užmuš
tais ir sunkiai sužeistais 
9,000 karininkų ir karių, o 
partizanai neteko 13,000.

1962 metais Pietų Viet
namo valdžia neteko 13,000, 
ir-sako, kad partizanų žuvo 
33,000.

1963 metais Pietų Vietna
mo valdžia neteko 19,000, 
gi par t i z a n a i — 28,000.

1964 metais per pirmus
šešis mėnesius P. Vietnamo vų.

Iš skaitliniu matome, kad 
seniau partizanų nuostoliai 
buvo didesni, o dabar jau 
mažesni, kaip vai d ž i o s. 
Taip yra todėl, kad partiza
nai gavo daugiau karinio 
patyrimo ir jau geriau yra 
apsiginklavę.

Washingtonas. — JAV 
karo laivyno didelės jėgos 
vėl atplaukė į Tenkino įlan
ką prieš Šiaurės Vietnamo 

| Respubliką. Jų tarpe yra du 
lėktuvnešiai su daugy b e 
bombonešių, ginkluotų ra
ketomis, 8 naikintuvai ir 
apie 10 mažesnių karo lai-

c.
c.

Taraškienė—B. Sutkus, 
San Francisco, Calif. .

K. Urban, Hudson, Mass.
Belunas, Detroit, Mich. .

dvi naujas prenumeratas

104
72
36

irValys Bunkus pridavė
pluoštą atnaujinimų. Kai jis svečiavosi T. Lietuvoje lie
pos mėnesį, tai sakė:—“reikės čia, Tarybų Lietuvoje,

(Tąsa 3-čiatne puslapyje)

akcionieriai siuntinėja 
Worker iu i” bombas

Niujorko valstijoje JAV se
natoriaus postui kandidatuoja 
respublikonų Keatingas ir de
mokratų — Robertas F. Kene
dis^ Patariu balsuoti už pa
starąjį, kad jis, būdamas se
nate, galėtų padėti Johnsonui 
kovoti su skurdu, už Medicare, 
už gerų santykių palaikymą 
tarp JAV ir Tarybų Sąjungos.

IR KANADA TURĖS 
PASAULINĘ PARODĄ

Ottawa. Kanados vy
riausybė tikisi, kad 1967 
metais turės Pasaulinę pa
rodą. Numatoma, kad ji bus 
Montrealyje, prie St. Law
rence upės. Kanada pasiti
ki, kad parodoje dalyvaus 
Tarybų Sąjunga ir dar 50 
kitų šalių. Paroda organi
zuojama po obalsiu: “Žmo
gus ir jo pasaulis”.

JAV BANDYS 600
karo lėktuvų

Washingtonas. — Pabai
goje šių metų virš 600 
Jungtinių Valstijų greitųjų 
karo lėktuvų atliks bandy
mus New Meksikos valsti
joje, kur mažai yra namų. 
Mat, jie skraidydami grei
čiau, negu garsas, Oklaho
ma mieste jau 1,250 namų 
sugadino, namai suski 1 o 
nuo baisaus oro sukrėtimo.

gautas panašus siuntinys.
Policija sakė, kad užtai

sas buvo didelės jėgos.
Siuntėjų adresas buvo 

padėtas Modern Bookshop, 
Chicago j e, kur pardavinėja 
marksistinę literatūrą. 
Prieš savaitę Chicago j e ir 
ta pardavykla buvo gavus 
bombą paštu, kuri buvo ad
resuota neva iš “Workerio” 
įstaigos.

New Yorko, Chicagos po
licija ir F.B.I. agentai veda 
tyrinėjimą. Jie numato, kad 
bombas siuntinėja dešinieji

New Yorkas. — Spalio 21 
dieną, Workerio” redakci
joje, policijos specialus sky
rius sulaikė bombos sprogi 
mą. Siuntinys, apie 10 colių 
ilgio ir 8 colių pločio, buvo 
gautas iš Chicagos, adre
suotas redaktoriui George 
Morrisui, pažymėtas, kaa 
jame yra “Mokslinė me
džiaga”. '

Morris, jaū buvo pradėjęs 
atidaryti siuntinį, bet jam 
krito nuožiūra ir pašaukė 
policijos skyrių, kuris vei
kia prieš bombas. Mat, jau i
tą savaitę pirmiau buvo reakcininkai^ i

valdžia neteko 11,390, 
partizanai jau tik 9,000.

Spalio mėnesį 
14 dienos vl_„ 
11,215 militarinių žmonių, o 
partizanai jau tik 5,355.

Žinoma, tos skaitlinės nė
ra pilnos. Pietų Vietnamo 
ir JAV karo lėktuvai ir 
malūnsparniai nuolatos 
puola kaimus, juos bombar
duoja ir degina, nes kaimų 
gyventojai remia partiza
nus. Civiliniai žmonės nėra 
priskaitomi prie karo aukų.

0 Londonas. — Pekine yra 
. anglų industrinė ir ūkiocoį nuo 1 iki | \

aidžia neteko !?a™da’ ,ku’?°]e dal-yvaT
230 anglų firmų. I parodos 
atidarymą vyksta anglų de
legacija priešakyje su pre- 

l kybos tarybos prezidentu 
Douglasu Jay.

Saigonas. — P. Vietnamo 
valdžia areštavo vieno fa
brikėlio savininką ir ketu
ris darbininkus, nes fabri
kėlyje gamino partizanams 
uniformas.

Už PORTUGALŲ 
IŠVIJIMĄ

Dar es Salaam. — Mo
zambiko je prasidėjo sukili
mai prieš Portugaliją. Su
kilėlius remia Afrikos vals
tybių sąjunga. Mozambika 
užima virš 300,000 kvadra
tinių mylių plotą, ten yra 
6,600,000 negrų gyventojų, 
ir tik 140,000 portugalų.

VIETNAMIEČIAI PUOLA 
KAMBODŽĄ

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė sako, kad 
Jungtinių Valstijų gamy
bos karo lėktuvai buvo už
puolę kaimą, mėtė bombas, 
užmušė 8 civilinius žmones 
ir daug daugiau sužeidė. Po 
užpuolimo lėktuvai nuskri
do į Pietų Vietnamą.

Pasaulinė paroda Niujorke 
užsidarė.

Pasirodo, kad ruošėjų vil
čių ji nepatenkino: žmonių 
atsilankė, kur kas mažiau nei 
buvo tikėtasi. Taigi ir pajamų 
buvo per maža; bus didelis 
deficitas.

Parodos bosai dabar skel
bia: sekamais metais reikalai 
pagerės, — padarysime dides
nį biznį.
Abejoju!

šiuos žodžiu? rašančiajam 
teko praleisti parodoje keletą 
gerų pusdienių. Turiu pasa
kyti, jog yra pavilijonų, ver
tų aplankymo, ypatingai kai 
kurių užsienio valstybių.

Bet paroda daug būtų 
buvusi sėkmingesnė, jei Ta
rybų Sąjunga ir kitos socialis
tinės šalys būtų joje dalyvavu
sios.

Vadovai dar vis tikisi, kad 
pavyks Tarybų Sąjungą suagi
tuoti sekamais metais dalyvau
ti parodoje.

Tenka ir tuo abejoti.

Mirė buvęs JAV preziden
tai Hęrbert Clark Hooveris, 
smaukęs 90 metų amžiaus.

ūįk>overis pagarsėjo kai ku
riais netiksliais, net juokingais 
jsavo posakiais didžiosios kri
zės metu, kai jis buvo prezi
dentas. Jis Tarybų Sąjungą 
vadino “tuštuma,” su kuria ne
verta prekybą vesti, ir vis ra
mino amerikiečius: “gerbūvis 
*-Mik už kampoi”

IŠ VISO PASAULIO
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Kambodžos delegatas pa
siūlė, kad į šių metų Jung
tinių Tautų asamblėją jau 
būtų priimta Kinija. Jis sa
ko, kad Jungt. Tautos nėra 
pilnai pasaulinė organiza
cija, kada už jų laikoma Ki
nija su 700 milijonų gyven
tojų.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
Prancūzija pasitrauks iš 
“Common Market’’ sąjun
gos, jeigu nebus susitarta 
žemdirbystės klausimu. .

Londonas. — V. Petro
vas, TSRS automobilių iš
vežimo direktorius, sako, 
kad TSRS per 10 metų į už
sienio šalis išvežė virš 600,- 
000 automobilių.

Indonezi j aJakarta.
siekia pasigaminti atominę 
bombą.

Baisi krizė, trūkumai vertė 
tūkstančius bedarbių gyventi 
patiltėse, užmiesčių brūzgy
nuose, kuriuos žmonės va
dindavo Hooverio miesteliais, 
Hoovervilliaisi

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Ispanija da
ro bendrus karo laivynų 
manevrus. Juose dalyvauja 
80 JAV karinių laivų, su 
50,000 jūrininkų, 20,000 ma- 
rininkų ir šimtai lėktuvų. 
Iš Ispanijos pusės dalyvau
ja 14 karo laivų, apie 20,000 
vyrų ir pora šimtų lėktuvų.

Utica, N. Y. —Čionai dar 
trys Gannetto dienraščiai 
pasisakė už Johnsono išrin
kimą, tai viso jau 21 jo. 
dienraštis remia demokratų 
kandidatą.

Bridgetown, N.J. — Su
laukęs 83 metų amžiaus mi
rė Charles F. Seabrook. Jis 
daug pasidarbavo pritaiky
mui šaldytuvų sušaldymui 
daržovių ir kitų maisto 
produktų.

Manila. —Filipinuose bu
vo paminėta 20 metų su
kaktis nuo JAV jėgų išsikė- 
limo prieš japonus.

DAKA. — » Sulaukęs 70 
metų amžiaus mirė buvęs 
Pakis t a n,o pre m'j eras 
Khwaja Nazimuddonas.

TSRS moki 
patyrė erdvi

slininkai daug 
įŲ užkariavime

Maskva. —Spalio 21 die
ną Tarybų Sąjungos Moks
lų akademijos nariai ir trys 
kosmėnautai laikė susirin
kimą, kuriame dalyvavo ei
lė korespondentų. Susirin
kimas tęsėsi virš keturių 
valandų, pirmininkavo pro* 
fesorius Mstislavas V. Kal- 
dišas.

Inžinierius — specialistas 
K. P. Feoktisovas, kuris da
lyvauja paruošime raketų 
ir oro laivų, ir skraidė oro 
laive su kitais draugais, sa
kė, kad skraidymas virš 24 
valandas ' kosmose labai 
daug davė.

Oro lai v a s “Voschod” 
yra skirtingiau paruoštas, 
kaip “Vostok” oro laivai. 
Jame yra ir nauji įrengimai 

, jo valdymui kosmose, taipg i 
nauji prietaisai nuleidimui 
į žemę, jeigu kokia nors 
būtų su oro laivu netvarka.

Tokio. — Tarptaut i n ė 
olimpiada baigėsi. Tarybų 
Sąjungos sportininkai lai
mėjo 96 medalius, jų tarpe 
30 auksinių; Jungtinių 
Valstijų sportininkai laimė
jo 90 medalių, jų tarpe 36 
auksinius. Japonijos sporti
ninkai buvo trečioje eilėje, 
jie laimėjo 29 medalius.

Socialistinėje Respublikoje, 
milžiniški Kara-Kumų sau
sumų plotai buvo baisesni 
už Sacharą.

Dabar per juos jau virš 
600 mylių teka Amu-Dari
jos upė linkui Kaspijos jū
ros. Upe plaukioja laivai, 
šalimai jos (kanalo) tūks- 

(tančiai akrų buvusių smėlio 
dykumų paversta į puikius 
sodus ir derlingus laukus.

Vis tai vaisiai socialisti
nės santvarkos, darbo žmo
nių rankų “stebuklai”. O jie 
bus dar didesni, kada Amu- iiįečių.' 
Darijos kanalas pasieks 
Kaspijos jūrą. Amu-Dari 
jos upė yra virš 1,000 my- lininkai iššovė 49-tą “Kos- 
lių ilgio, vandeninga, pir- mos” satelitą.

Maskva. —TSRS premje
ras A. Kosyginas priėmė 
JAV ambasadorių F. D. 
Koblerį ir užtikrino, kad 
TSRS tęs koegzistencijos 
politiką.

miau savo vandenis nešė į 
Aralo jūrą.

Per šimtme 
čius Užkaspijoje, dabarti
nėje Turkmėnijos Tarybų

Maskva.

Washingtonas. — Penta
gono militarinis centras ir 
JAV valdininkai daro vis
ką, kad sudarytų NATO 
atominį laivyną su mišrio
mis komandomis. Šį planą 
remia Vakarų Vokietijos 
revanšistai.

West Branch, Iowa. 
Sekmadienį, spalio 25 
palaidota H. Hooverio 
laikai. Laidotuvėse dalyva
vo 75,000 žmonių.

Detroitas. — United Au
tomobile Workers unijos 
nariai užgyrė kontraktą su 
General Motor Co., tai strei
kas pasibaigė.

d., 
pa-

Washingtonas. — Politi
niai veikėjai mano, kad lap- < nams. 
kričio 3 dieną balsavimuose 
dalyvaus 71,000,000 JAVpi-

Tokio. — Daugiau kaip 
10,000 žmonių protestavo 
prieš Japonijos valdžią, ku
ri davė leidimą įplaukti 
JAV atominiams submari-

Maskva. — TSRS moks-

Seattle, Wash. — čionai 
kilo gaisras Todd laivų sta
tykloje ir pažeidė JAV karo 
laivą (naikintoją) “Mar
shall”.

Londonas. — Anglija at
šaukė bendrus karo laivų 
manevrus su Ispanijos lai
vais, nes jų tarpe kilo nesu
tikimų Gibraltaro klausi
me.

Washingtonas. — Į Wal
ter Reed armijos medikalį 
centrą pasidavė buvęs JAV 
prezidentas D. Eisenhowe- 
ris.

Bona. — Buvęs VakaHj
Vokietijos kancleris Ade- ventojų skaičius vieneriais 
naueris ruošiasi aplankyti metais padidėjo 40 milijonų ‘
Izraelį žmonių.

Pekinas. Kinijos gy-

žmonių.

n
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Pasiutėliai!
ANGLIŠKO DARBININKŲ laikraščio “The Wor- 

ker” redakcija Niujorke gavo paketėlį—dailiai, tiksliai 
“apdorotą” paketėlį. Jis buvo adresuotas: “The Worker 
Staff, in care of George Morris.”

George Morris—vienas to laikraščio redaktorių, il
gametis jo bendradarbis, 60 metų amžiaus vyras.

Paėmęs į rankas pundeliuką, George Morris pradėjo 
galvoti. Pagaliau priėjo išvadą, jog tai gali būti kas 
nors negera. Ir jis pašaukė policiją, kuri surado, jog ta
me paketėlyje yra pavojinga bomba. Vadinasi/ Morriso 
nuovoka buvo teisinga.

Iš kur, kaip ji atėjo?
Iš Čikagos: siuntėjas buvo neva Modern Book Shop 

—Moderninis knygynas.
Aišku, tai buvo klasta. Minėtas knygynas juk bom

bų siuntinėjimu neužsiimdinėja; prieš keletą dienų tas 
pats knygynas buvo gavęs panašų “siuntinį” su pažymė
jimu, kad jį siunčia “The Workeris”.

Matote, kokia baisi klasta, koks pasiutimas turi ap
ėmęs tūlus gaivalus. Jie mano, jog bombomis galėsią 
sunaikinti darbininkų švietimo įstaigas ir tuos, kurie 
stovi arti jų.

George Morris, tenka pridurti, yra gabus žurnalis
tas. Jis daugiausiai rašo apie JAV darbo unijas, apie'jų 
veiklą, jų reikalus. Jis rašė seriją straipsnių ir apie pre
zidento Kenedžio nužudymą, apie tariamąjį žudiką Os- 
waldą.

Klausimas: kas gi, kokie niekšai dabar užsispyrė šį 
vyrą užmušti?!.

Gerai, kad George Morris yra atsargus, apdairus, ir 
tai turėtų būti pavyzdžiu daugeliui kitų švietėjų ir pa
žangiųjų veikėjų.

Šį reikalą ištirti pasiėmė Čikagos ir Niujorko paštų 
viršininkai, taip pat ir FBI. Ar jie suras “siūlo galą”? 
Ar suras pasiutėlius, piktadarius, bombų kavalierius?

Tai parodys ateitis.
(

Mes gaunam daug laišku...
MŪSŲ LAIKRAŠTIS “Laisvė”—senas, papuliarus 

laikraštis, plačiai žinomas visur. Dėl to nenuostabu, kad 
jam visokios įstaigos siuntinėja savo pranešimus, savo 
cirkuliorus, savo “aplinkraščius”, norėdamos, kad mes 
tai atžymėtumėm savo laikrašty.

Taigi kasdien mes gauname daug visokios medžia
goj visokios propagandos ir iš daugelio vietų—be kitko, 
ir iš mokslinių įstaigų. Aišku, negalime mes viso to at
žymėti savo laikrašty, ir nereikia.

Bet niekad mūsų įstaigos nieks nepamilo taip, kaip 
Respublikonų partija su savo kandidatu Goldwateriu. 
Kasdien ir kasdien ateina visokie lapeliai, visokie laiš
kai, visokia propaganda į mūsų redakciją—vis nuo res
publikonų propagandistų, vis su “karunka” už Goldwa- 
terį. Ir taip jau yra beveik per pastarąjį pusmetį.

Pergyvenome nemaža prezidentinių rinkiminių kam
panijų—per 50 metų jų buvo dautg. Bet niekad, o niekad 
jokia partija nebuvo mūs su savo propaganda apsėdusi 
taip, kaip šiemet goldwateristu partija!

Ir mes stebimės: kodėl goldwateristai eikvoja pini
gus taip benaudiškai?

Antra: iš kur jie tų pinigų tiek ima?
Juk propagandai per televiziją, per radiją, per spau

dą reikalingi ne keli milijonai dolerių!
Tai, beje, parodo, kaip stambūus kapitalistai gold- 

wateristus remia!
_ o —

’ PASTAROMIS DIENOMIS goldwater i s t a i eme 
siuntinėti visokius lapelius, laiškus, cirkuliorus dėstant, 
kaip Goldwaterį remiančios tautinės grupės Amerikoje! 
Ana, girdi, toks ir toks vengras pabėgėlis pasakęs, kad 
visi JAV gyvenantys vengrai balsuosią už Goldwaterį.

Neginčysime, kad tautinėse grupėse atsiranda viso
kių elementų—yra ir liaudies priešų. Tai esame patyrę 
iš pavyzdžių tarp JAV lietuvių: yra ne vienas “vaduoto
jas” (smetoninis fašistas), kuris viešai pasigiria, būk 
“visi JAV lietuviai balsuos už Goldwaterj.”

Atsiranda panašių ir tarp lenkų, ir tarp rusų, ir 
tarp žydų, ir tarp kitų tautinių grupių.

Bet nejaugi tai tiesa? Argi goldwateristai jau ant 
tiek suglušo, kad tokių elementų pliauškalais tiki?

Jų tokia naivi propaganda mus verčia viešai pasa
kyti: esame įsitikinę, kad tie, kūne sako goldwateris- 
tams, būk visi JAV lietuviai už Goldwaterį balsuos, yra 
melagiai arba kvailiai. Tas pats pasakytina ir apie kitus 
JAV tautinių grupių pąnašius sutvėrimus.

JAV tautinių grupių žmonės-piliečiai geraf supran
ta, kad, jei Goldwateris būtų išrinktas prezidentu, tai 
būtų nelaimė Amerikai, nelaimė visam pasauliui. Del to 
tie žmonės yra pasiryžę lapkričio 3 dieną savo balsais 
užduoti didelį smūgį Goldwateriui ir goldwaterizmui.

Taip mes galvojame, taip yra, taip turi būti ir taip 
bus!
.; Lapkričio 3 d. balsuokite!

“VILNIS” APIE 
PASIKEITIMUS TSRS 
VADOVYBĖJE

Komentuodama Tarybų 
Sąjungos vadovybėje pada
rytus pasikeitimus (N. 
Chruščiovo atsistatydinimą, 
L. Brežnevo ir A- Kosygino 
perėmimą tų pareigų, ku
rias ėjo Chruščiovas), “Vil
nis” šitaip rašo:

Visame pasaulyje labai daug 
spekuliuojama ar bus pakeis
ta TSRS užsienio pol i t i k o s 
kryptis.

Kol kas atrodo, kad Chruš
čiovo . pasitraukimas daugiau 
yra dėl nesveikatos ir nejau
no amžiaus. Jau seniau jo 
klausa sušlubavo. Jis daug 
visko pergyvenęs. Jaunas bū
damas sunkiai dirbo angliaka- 
syklose.

Nauja TSRS vadovybė bus 
jaunesnių žmonių. Brežnevas, 
Kosyginas ir Suslovas geri 
Chruščiovo draugai ir rodos 
vienodo pelitinio nusistatymo.

Kai kas spekuliuoja, kad 
Suslovas daugiau linkęs prie 
Kinijos, bet visai neseniai jis 
parašė aštrią kritiką Kinijos 
vyriausybės politikai. Atro
do, jis laikosi kaip ir Chruš
čiovas už» taikų sambūvį.

Kosyginas daugiau pasižy
mėjęs ekonominiais reikalais, 
taipgi ir administraciniais ga
bumais. Mums neteko pa
stebėti, kad jis nesutiktų su 
Chruščiovu.

Komunistų partijos laikraštis 
“Pravda” rašo, kad ir prie 
naujos vadovybės TSRS seks 
partijos kongreso 1956 ir 1962 
metų priimtu nusistatymu.

Taigi, atrodo, didelių per
mainų nebus. Suprantama, 
nauji įvykiai, naujai susidarę 
sąlygos daro poveikius ir į 
TSRS, o šiais laikais to ne- 
štokuoja...

Kinijoje plačiai skelbiamos 
TSRS permainos. Kinijos vy
riausybė, veikiausia bandys 
pasidaryti sau politinio kapi
talo tikinimu, kad jos reika
lavimas Chruščiovo pasitrau
kimo pagaliau patenkintas. 
Bet taipgi bus Kinijai1 pi*oga 
atmesti savo karo politikų, ku
ri kitur nepriimtina prisiden
gus tuo, kad Chruščiovas jau 
nevadovauja. •

Kaip tatai paveikė į rinki
mus Anglijoj ir kaip paveiks 
į rinkimus Amerikoj, vėliau 
pamatysime.

Mūsų manymu, jei TSRS va
dovybė būtų maniusi, kad per
mainos pakenks prezidentui 
Johnsonui, būtų palaukus iki 
praeis rinkimai, nes visos 
TSRS žmonės nenori matyti 
Goldwaterį JAV prezidentu.

Kiek galima spręsti iš at
garsių kitose šalyse, nelaukia
ma TSRS didelių pakaitų nau
jai vadovybei pašinus valdžios 
vairą. -

Vakarų diplomatai Maskvo
je sako, Kosyginas buvo dau
giau linkęs prie sambūvio su 
Vakarais, negu pats Chruš
čiovas.

ĮDOMUS JAUNOS 
MERGAITĖS LAIŠKAS

Savaitrašty “Lietuvos Pi
onierius” randame tokį Jo
niškio 2-rosios vidurinės 
mokyklos VI klasės mokslei
vės Dalios Žiūraitės laišką:

X
Pernai man labai nepasise

kė. Aš įš rudens susirgau ir il
gai negalėjau lankyti mokyk-’ 
los. Tiesa, sirgdama šiek tiek 
bandžiau mokytis, bet, atėjusi 
į mokyklą, pasijutau smarkiai 
atsilikusi. Klasės draugai tuoj 
apspito mane, sako: “Tu tik 
stenkis, mes tau padėsime. Iki 
pavasario pasivysi/’ O aš tie
siog praradau pa$itįkėjimą sa
vimi. Į visus raginimus ėmiau 
numoti ranka. Paskui; pasi
jutau klasėje visai sVetima, 
atsiskyrusi. O čia dar namuo
se sunkumai prasidėjo. tĖmė 
sirguliuoti mama.

Tada aš ir pareiškiau: “Ne
turime iš ko pragyventi. Eisiu 
dirbti.” Mokytojai ėfriė at- 
kalbintėi, siūlėsi padėti. Bet 
aš atsisakiau. Tiesa, pažadė
jau kitąmet stoti į vakarinę 
mokyklą. Taip atsisveikinau, 
kaip ir pati tada buvau įsi
tikinusi, su mokykla visiems 
laikams.

Paskui pradėjau-ieškoti -dar
bo. Ilgai varsčiau duris. Bet 
darbo niekur negalėjau gauti. 
Vieni sakė, kad aš .per jauna, 

kiti — kad nesugebėsiu, ne 

lų gale tapau aukle.
čia tuoj ant manęs ėmė šauk 
ti: “Tu nieko neišmanai! Ve1^ 
tui tau pinigus mokame.

kui — Kaa nesugebesiu, nes 
neturiu jokios specialybės. Gs- 

Bet ir

_ _ _____________ _■)
tokių žodžių ilgai tūnodavav. 
Maniau, kodėl aš tokia nelai
minga ? ’ O paskui įsitikinau: 
užtai, kad neturiu jokios spe
cialybės, nieko nesugebu. I 
tada prieš akis vėl iškilo mo 
kykla. Su kokiu malonumu a 
į ją. grįžčiau! Kaj apie ta 
pasakiau mamai, mama apsi 
džiaugė. “Grįžk, vaikeli,—sa 
ko, — kaip nors pragyvensi' 
me. Gal mokykla kuo pagel 
bes.” Per vasarą aš labai daug I m. sausio 19 d.. Dalyvavo M n m -i <-> ii i-v 1 m v •

r
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dirbau. Nešiojau plytas, rave 
jau daržus.
gų rūbams, batams. Ir mamo 
sveikata pagerėjo. Rugsėj- 
pirmąją aš atėjau į mokyklą.

žinoma, iš pradžių buvo la
bai skaudu vėl eiti į šeštą 
klasę. Nepažįstami vaikai. Ir 
aš jau tokia didelė, palyginu 
su kitais bendraklasiais. Bet 
baugu buvo tik iš pradžią. 
Jau po kelių dienų pamačiau, 
kad ne taip daug kuo skiriuo
si', nuo savo bendraklasių. Ir 
niekas iš manęs nesišaipė, ne
vadino atsilikėle. Mergaite: 
tuoj ’ priėmė mane į savo, drat 
•giją. O su Rima Ramunait 
tapome artimomis bičiulėmis.

Ir mokytis man dabar sekė
si visai neblogai. Net iš lie
tuvių kalbos, kurios aš taip b - 
jojau, gaunu gerus pažymius. 
O matematika — vieni juokai. 
Kaip aš norėčiau užaugusi 
tapti inžiniere! Stengsiuosi r 
tapsiu. Tuo aš dabar tikiu.

Užsidirbau pini- 
»s 
o

s

s

e

J. KONČIUS 
PASITRAUKĖ

Aną dieną Niujorke įvyko 
Balfo konferencija. Nauja 
joje buvo tai, kad iš pir
mininko pareigų, kaip rašo 
pranciškonų laikraštis, pa
sitraukė prelatas J. Kon
čius.

Ką gi Končius paliko sav 
vietoje? Ogi kitą kunigą- 
Vaclovą.Martįnkų!. •

O

NAUJI RAŠTAI ..

Poema apie
rtingoji poema 
bėra tik litera- 
ų objektas. Di- 
į Donelaitį at-

Donelaitis ir jo nemi 
“Metai” šiandieną jau ne 
tūros tyrinėtojų ar vertė; 
džiojo jubiliejaus proga 
sigręžė ir visų sričių menininkų—skulp
torių, dailininkų, muzikų, poetų—akys. 
Donelaičio tema įvairiausių žanrų kūri
niais labai ir labai prat 
lietuvių meną.

Šiuo atveju galvoje tur 
eto JuJstino Marcinkev 
“Donelaitis” (leidykla “V 
tik garbingai atsistojusią 
tų knygų, kuriomis jau anksčiau buvo 
pagerbtas Donelaičio atminimas/ )

Ši poema parašyta Marcinkevičiui bū
dingu publicistiniu stiliumi. Joje mažai 
skambių rimų, griežto ril;mų bangavimo, 
taisyklingų strofų — viso to, kuo pasi
žymi tradicine eilėdara : 
Marcinkevičiaus poetinė 
žyta/kampudta su griež 
ir loginiais akcentais. Iš 
do nedaili, šiurkštoka, t 
to deimanto gabalas. T 
deimantas netikėtai sušv: 
šių spalvų atšvaistais, ta 
vičiaus poetinė frazė n 
gilių minčių, prasmingoj potekstės, pla
čių meninių apibendrinimų kibirkštis.

Veltui poemoje ieškotume Donelaičio 
biografijos perpasakojimo ir spalvingų- 

cinkevičius Do

K. Donelaitį
amžių iš vakarų veržėsi mirtis. Ir kada 
jai, mirčiai, nei kryžius, nei kardas ne
padėjo, ji pagaliau kraštą įveikė maru. 
O paskui marą—kolonistai atėjo, viską 
užgrobė, užvaldė, “Prabuski, geležie!” 
sušunka poetinis Marcinkevičiaus balsas.
Ir—

artino' tarybinį

me naująją po- 
ičiaus poemą 
aga,” 1964), ką 
į lentynas šalia

rašoma poezija, 
frazė — sujau
tomis pauzėmis 
viršaus ji atro- 

artum nešlifuo- 
‘ačiau kaip toks 
ntą nuostabiau- 
ip ir Marcinke- 
čtikėtai pažeria

įprasmindamas: 
ų, simbolizuotų 

istorinį Prūsų 
ryškiai sužibusį

tavo pradžia?”—klausia

biografijos perp ašakoj in 
jų poeto personažų. Mai 
nelaičio interpretavimo tradiciją pasuko 
nauju keliu, naujaip ją 
jis didingų, apibendrint 
vaizdų pagalba atskleidė 
Lietuvos likimą ir jame 
šviesulį—Donelaitį.

Marcinkevičiaus mintis, norėdama su
vokti būrų poeto didybę, sklando kos
moso platybėse, bet neranda su kuo ga
lėtų jį palyginti. Nėra ten poeto. “Kurgi 

m—aUtorįUS) įr p0 
gilių svarstymų pats sau ^atsako: “Poe- 

Donelaičio poeto 
, į kuyią daugelį

tas prasideda žemėj.” i 
kelias prasidėjo žemėje,

. *)..;Šios knygos buvo suminėtos 1964 m. rugpjūčio 
11 d. "Laisvėje'’ išspausdintame straipsnyje "Done
laičio vardas nesiliauja skąmbėj

Vilnius, 1964. IX. 15

ięs.

Kuomet Smetona su visa 
savo fašistine klika bėgo 
per beržyną į Berlyną, jiems 
nebuvo nebuvo laiko pasi
imti ar bent sunaikinti sa
vo archyvus. Ir štai šian
dien skaitant Lietuvos 
spaudą, dažnai matome 
vieną kitą ištrauką iš 
tų likusių archyvų doku
mentų, kurie priverčia kiek
vieną skaitytoją susidomėti.

Štai keletas ištraukų iš 
Smetonos ministerių kabi- 

- j neto posėdžio, laikyo 1937

Smetona, ministerial S. Ši
lingas, S. Lozoraitis, S. Dir- 
mantas, J. Čaplikas _ir kiti. 
Nutarta pakeisti baudžia
mojo statuto projektą: vie
ton nusmerktąjį sušaudyti, 
mirties bausmę vykdyti du
jomis. Matyt, šaudymai su
keldavo nemažai triukšmo 
ir piliečių pasipiktinimo.

Kas kita su dujomis: įstū
mei “nusikaltėlį” į dujų ka
merą, paspaudei mygtuką— 
ir viskas, tyku, ramu.

Netrukus po to I-ajame 
forte įrengta ir dujų kame
ra, surastas ir budelis—Jo
nas Pakalnis iš Tauragnų 
valsčiaus. Jis tą darbą at
likdavo už 350 litų mėne
siui.

Ir koks tai ypatingas su
puolimas : Smetona kitus 
dujomis žudė, o pats, kele- 
riais metais vėliau, atbėgęs 
į Clevelandą, jo namui už
sidegus, pats dujomis už
troško.

Kitos ištraukos iš smeto
ninių laikų tilpo Vilniaus 
“Tiesoje”, ir jos vertos dė
mesio. Ten sakoma: Jau 
1933 metais oficiozas “Lie
tuvos Aidas” rašė: “Vis tik 
atrodo, kad mes švietimo 
srity būsime priėję ribą, 

kurią toliau peržengti var
giai įmanoma. Reikia skai
tytis su esama nemalonia 
padėtimi ir surasti būdus 
šviesuomenės prieauglį ap
riboti...”

Reiškia, buržuazinė val
džia jau 1933 metais jautė 
mokslą pasiekusių.1 žmonių 
perviršį, kuomet pati liau
dis nebuvo prileidžiama 
prie jokio mokslo, tam jo
kių sąlygų nebuvo.

Tais metais Lietuvoje bu
vo tik 69 gimnazijos ir 27 
progimnazijos, kuriose mo
kėsi 20,700 mokinių, su 200 
mokytojų.

Šiandien Tarybų Lietuvo- 
jų yra 438 vidurinės, 915 aš- 
tuomečių ir 2,752 pradinės 
mokyklos su apie puse mi
lijono moksleivių, jų tarpe 
apie 11.6n0 suaugusių moko
si vakarinėse klasėse.

Visi sutiksime, kad, paly
ginus praeitį su šių laikų 
moksle pasiekimus, rasime 
milžinišką kontrastą. Ta
čiau Tarybų Lietuvos val
džia nedejuoja apie mokslo 
žmonių perviršį.

Patartina tiems draugams, 
kurie gaunate Lietuvos lei
dinius, perskaičius juos, iš
dalyti kitiems, ką ir aš da
rau. Lai kiekvienas skaity
damas pamato ir įsitikina 
kokiu supuvimu dvelkė fa
šistinė vadovybė.

Sidaro Brolis

BLOGA BŪTI JUODA 
AVIMI

Per audrą Prancūzijos 
kaimelyje / Laplau į avių 
kaimenę trenkė žaibas. Jis 
buvo išrankus—užmušė vi
sas juodas avis, tuo tarpu 
baltoms nepadarė jokių su
žalojimų.

Prabudo geležis 
Ir suklykė lopšy. 
Nuo seno geležis 
Į žmogų panaši.

Prabudo geležis—gimė Donelaitis, ku
rio pagrindinę viso gyvenimo mintį taip 
išreiškia vienas poemos ketureilis:

Ak, nieko nėr baisiau, 
Kaip tylintys dirvonai, 
Kur veisias kolonistai, 
Kur sukas gūžtą ponai.

Poemos skyriuje “Laikrodis” Marcin
kevičius nutapė nepakartojamą, giliai 
žmogišką Donelaičio paveikslą, tokį, ko
kio iki šiol dar nepavyko sukurti nė vie
nam literatūros tyrinėtojui, dailininkui 
ar skulptoriui. Šiame paveiksle jaudina
mai išreikštas poeto, liaudies, tautos ne
marumas.

Privalome save
nuimt nuo pjedestalų

(Ne pjedestalais ji, poezija, gyva)
Ir Donelaitį pasodint

prie savo darbo stalo,
Marcinkevičius — didelis poetinio žo

džio menininkas. Jo naujosios poemos 
žodis, frazė, rūstokas, stilius atitinka 
rūsčią Prūsų Lietuvos istorinę tikrovę, 
gerai išreiškia Donelaičio didybę ir pa
prastumą. Marcinkevičiaus žodžio įtai
gumą padidina nepretenzingos, bet akr- 
tu ir vaizdingos dail. V. Valiaus iliustra
cijos, ryškiai atskleidžiančios pagrindinę 
vieno ar kito poemos skyriaus idėją.

Mūsų literatūros pradininkui Marcin
kevičius, kaip ir pridera dideliam meni
ninkui, pastatė įspūdingą, monumenta
lų poezijos paminklą.

J. Petronis
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ALDLD REIKALAI
Pavyzdinga buvo VI apskr. 

konferencija
Konferencija atsibuvo spa

lio 18 dieną Lietuvių pašal- 
pinio klubo svetainėje, Ches
ter, Pa.

Konferencijai pirmininka
vo Jennie Stainienė ir sek
retoriavo Ona Kučiauskai- 
tė — abi baltimorietės.

Pagal išduotus Veikian
čiojo Komiteto ir kuopų de
legatų raportus, paaiškėjo 
kad apskritis nėra skaitlin
ga nariais — kiek jų buvo 
pereitais metais, tiek jų yra 
ir šiemet, viso 93 nariai.- 
Dvi geriausiai veikiančios 
kuoops yra Filadelfijos ir 
Baltimorės, nes tose koloni
jose lietuvių yra daugiai 
negu Camdene ir Chestery.

Konferencija per visą lai
ką tęsėsi kuo puikiausioj 
nuotaikoj. Visi delegatai ir 
delegatės, kurių dalyvavo 
16, o su Veikiančiuoju Ko
mitetu, kurie turėjo sprėhi- 
džiamąjį balsą, buvo iš viso 
26, dalykus svarstė labai 
rimtai. Tai buvo viena iš 
pavyzdingiausių apskrities 
konferencijų, kada nors bu
vusių. Jokių ypatiškumų, 
jokių bereikalingų ginčų 
nebuvo. Visi mušė į vieną 
tašką, visi rimtai svarstė 
organizacijos reikalus, kad 
ji stiprėtų ir bujotų ir dar 
ilgus metus gyvuotų.

Nors apskrities iždas nėrąfc 
didelis, bet buvo paaukota 
šitaip: “Laisvei” ir “Vil
niai” — po $40, “Liaudies 
Balsui,” Ateivių gynimo ko
mitetui ir “Darbui”—po $25.

Veikiantysis Komitetas, į 
kurį įeina Stanienė, Lipčius, 

, Šlajus, Pranaitis, Mulokai- 
tė, Baranauskas, Puodi£, 
vienbalsiai vėl užgintas tas 
pats, nes jie veikia su di
džiausiu pasišventimu orga
nizacijos labui.

Kur laikyti sekančią kon
ferenciją? Vienablsiai nu
tarta laikyti ją Chestery.

A. Matulio pasidarbavimu 
delegatai sumetė gražią su
mą pasveikinti “Laisvės’k 
koncertą. Su Bekampiais į' 
koncertą važiuos Guzonie- 
nė, M u 1 o k a itė, Vaišvilie- 
nė ir Matulis. Merkis va
žiuoja taip pat su savo bi
čiuliais. Lipčius sakė, kad 
ir jis važiuosiąs.

Užbaigus konferenciją 
įvyksta banketas, kurio pri- 
rengimui pasidarbavo Lip
čius, Pranaitis* ir Šlajus. 
Šalia Lipčiaus prie gamini
mo valgių dirbo Žalnierai- 
tienė, Tureikienė ir Cord- 
ingley. Stanienė dirbo vi
sur, kur tik reikėjo. Prie 
stalų patarnavo Walantie- 
nė, Merkienė, Mulokaitė, 
Griciūnienė, Šmitienė. Sta
lai buvo apkrauti įvairiau
siais valgiais ir pasivaišini- 
mais, ir taip prie pašnekė
siu visi valgė ir linksmino^įr 
Visi patenkinti. Visi entuąf 
ziastiškai džiaugiasi. Visi 
pakilusio j nuotaikoj.

Banketo toastmasteris 
Lipčius, kai visi prisisotino 
ir prisivaišino, iššaukė gal 
tuziną kalbėtojų. Daugelis 
jų kalbėjo apie Literatūros 
Draugijos reikalus, bet ke
turi kalbėjo apie ateinan
čius lapkričio 3 dienos rin
kimus. Visi jie kalbėjo prieš 
respublikonus, kuriu parti
ja nori pravesti į preziden
tus Galdwaterj. Tai didžiau
sias reakcionierius ir fašis
tas. Kad išgelbėti šalį nuo 
fašizmo, visi turime balsū^ 
ti už Johnsoną ir Humpfrr 
rį. Visų ūpas pakilęs, visi 
pasirengę nedaleisti, kad 
Goldwateris užimtų prezi
dento vietą.

J. A. Bekampis



Iš KELIONĖS

Žavingajame Lietuvos pajūrryje
*‘Tu nusikirpsi ilgas kasas 

ir sufrizuosi dailiai plau
kus, tada vaižuosim į Pa
langą, kur toks romantiš
kas dangus...”

Tokią dainušką prieškari
nėje Lietuvoje dainuodavo 
gimnazistai. Ta dainuška 
vienu metu buvo ir rizikin
ga, ir anti-klerikalinė: joje 
mokyklos kapelionas ragina 
aštuntokę gimnazistę vykti 
į Palangą, kur jis ją sutiks 
pliaže — ji bus moderniškai 
sufrizavusi plaukus, o jis be 
sutono...

Nors apie Palangą daug 
girdėjome, ji mums Rytinės 
Sietuvos neturtingiems 
moksleiviams, buvo tokia 
pat tolima, kaip Nicė, — tai 
buvo vieta, kur vyko ma
dingas, turtingas elitas, su 
kuriuo mes nieko bendro 
neturėjome. Mūsų vaizduo
tėj buvo gyva ir kita Pa
langa: ne moderniškas ku
rortas, o senoviškai-roman- 
tiška Palanga, su Birutės 
kalnu, su Jūrate ir Kasty
čiu, su gintaro rūmais su
daužytais ...

Žinojome, aišku, ir apie 
Neringą, apie to pusiasalio 
didį grožį, bet ir ten retai 
kuriam tekdavo nuvykti, jau 
nekalbant apie Klaipėdą — 
ko ten vyks nepasiturintis 
Anykščių jaunuolis?
* Baltiją teko pamatyti 
pirmu kartu tik dabar, at
vykus Lietuvon šią vasarą, 
po 26 metų gyvenimo Ame
rikoje.

Praeities Liekana
Klaipėdą mes, niujorkie

čių grupė, pasiekėme auto
busu. Važiavome iš Vil
niaus, per Kauną, Žemaičių 
plentu. Turiu pripažinti, 
kad pirmu kartu teko pa
matyti ir Žemaitiją: prieš 
apleisdamas Lietuvą niekad 
nebuvau į Vakarus nuo Ne
vėžio.

Klaipėdos kraštas dabar 
toli, toli nuo Vokietijos — 
«,rp jo ir Vokietijos dabar 

aliningrado sritis, kurioje 
kalbama rusiškai, užu jos 
Lenkija. Kitaip sakant, į 
vakarus nuo Klaipėdos kraš
to slavų žemės, tik užu jų 
Demokratinė Vo-kietijos 
Respublika, ir tik užu jos 
Vakarų Vokietija, kur re- 
vanšistai dar prisimena, kad 
yra toks Memelis.

Matyti Klaipėdos kraštą 
lietuvišką, matyti jį tarybi
nį, matyti jį saugų nuo ko
kio nors Drang nach Osten 
pavojaus, širdį šildantis da
lykas. Bet žmogus mėgs
ta kontinuitetą, jis mėgsta 
rasti praeities pėdsakus, 
ypatingai kuomet iš jų ne
gresia joks’ pavojus. Lau
kiant kelto, kuris turėjo 
pervežti mus, kartu su au
tobusu, į Neringą, mano 

žvilgsnis sustojo prie seno 
sandėlio, ant kurio raudo
nų plytų dar ryškėjo vokiš
kas užrašas,—gotiškos rai
dės, kokios tai firmos pava
dinimas, kurį jau sunku 
išskaityti, besiba i g i a n t i s 
su “.. .und Sohn”
nūs.” Tas vienas pėdsakas 
man atrodė kaip ir reikalin
gas psichologinis i kabliukas 
praeičiai ir dabarčiai su
rišti.

Kad dabartinė tarybinė 
Klaipėda mažai bendro turi 
su Smetonos laikų Klaipė- 
da-Memeliu, abejonės negali

Sakau “Klaipėda-Me- 
j^elis” tiksliai, nes reikia 
atsiminti, kad buržuazinės 
Lietuvos laikais Klaipėda ir 
buvo ir nebuvo Lietuvos da
limi: juk Noimanai, Zasai 
ir kiti pro-naciai Švaistėsi 
seimelyje, juk kai kuriose 
miesto įstaigose tarnautojai

“ir sū-

net neatsakė lietu v i š k a i, 
juk ta taip vadinama “au
tonomija,” kurią turėjo 
Klaipėdiškis kraštas, fakti- 
nai buvo kaip ir tylus lei
dimas vokietininkams šei
mininkauti.

Bet ne tik tas skirtumas 
matosi. Nors miesto anks
čiau nepažinojau ir todėl 
negaliu lyginti, uostas jau 
kitas dalykas. Uosto irgi 
tada nemačiau, bet įsivaiz
duoju, koks tai uostelis ga
lėjo būti — o dabar jame 
mačiau okeaninius laivus, 
didžiulius kranus, moder
niškus dokus, vienu žodžiu 
industriniai-portinį peizažą, 
bylojantį, kad Lietuva di
džio šiuolaikinio pasaulio 
dalis, o ne kokia tai žalia 
Ruritanija.

Vienintelė Neringa
Neringos pusiasalis yra 

vietovė, kokių mažai pasau
lyje. Cape Cod (Keip Kad) 
pusiasalis netoli Bostono ir 
žemėlapyje ir peizaže turi 
kiek panašumo į Neringą, 
bet jis sukomercintas, su
gadintas — tik kur ne kur 
gali Cape Cod kopose at
siskirti nuo triukšmingos 
“civilizacijos.” Neringa dar 
švari, nekalta, natūrali, ko
kia ją įsivaizdavau iš skai
tymo ir pasakojimų vaikys
tės laikais Lietuvoje, — jos 
balsvo smėlio kopos, jauni 
pušynai, bučiuojami dviejų 
mėlynų vandenų — Baltijos 
ir Kuršių marių,—kaip tai 
buvo per šimtmečius ir 
šimtmečius. Čia viskas liko 
kaip buvo, apart to, kad ke
lias, kuriuo rieda mūsų au
tobusas Nidos link, asfal
tuotas. Ką gi — šiokios to
kios koncesijos civilizacijai 
turi būti daromos.

Kuršių marios mano vai
kystės atminimuose ypatin
gai surištos su romantiško
mis pasakomis. Vienas A- 
nykščių vidurinės mokyklos 
mokytojų mums štai ką pa
sakojo: jis vasarojo Nimer- 
zatėje ar kokiame kitame 
žvŽjų kaimelyje Neringoje. 
Kartą du seni žvejai leido 
jam su jais išplaukti valti
mi į marias. Tie žvejai bu
vo lietuviai, kurie kalbėjo 
lietuviškai, bet kai valtis tik 
atsitolino nuo kranto, jie 
pradėjo kalbėtis kita kalba, 
kurią jis suprato ir nesu
prato. “Ta kalba buvo ais- 
tiška, kiek panaši į lietuvių, 
bet aiškiai jos suprasti ne
galėjau. Pasirodė, kad tai 
senovės kuršių kalba, kiek 
panaši j senprūsių kalbą, ku
rią tie žvejai dar moka. Jie 
kalba lietuviškai sausumoje, 
kuršiškai jūroje. Net užsi
rašiau kai kuriuos jų žo
džius. ..”

Taip pasakojo mano ger
biamas mokytojas, nepagy
domas romantikas. Vėliau, 
prie įvairių progų, kur tik 
teko sutikti kalbininką lie
tuvį, vis klausiau, ar jis ga
lėtų patvirtinti mokytojo 
pasakotą reiškinį. Nuosta
ba arba šypsena visuomet 
buvo atsakymas.

Poetas R. Rozdestvenskis 
rašė:

Kas gi toji Nida?
Nida—
Murmesys mieguistas 
Jūros kvapas. [vėjo. 
Nidą šitą
Pamatyti reikia!..

Taip, reikia. Reikia pa
matyti Nidą, reikia aukštai 
smėlio kopose atsisėsti ir 
susikaupus žvilgsnį įbedus į 
vandenį pamiršti aplinką, 
reikia giliai į plaučius 
įtraukti pušų sakų pilno 
oro, reikia pamatyti, kaip 
stovyklauja poilsiau tojai,

reikia pačiam pasimau
dyti, o čia rašytojas Bo- 
noskis tau dar prieš iš
važiuojant iš Niujorko pri
minė: būtinai reikia pama
tyti Tomaso Mano vasarna
mį Nidoje! Ir padaryk tą 
per vieną dieną! Į Neringą 
reikės sugrįžti.

Pabuvus Palangoje
Palangoje jau teko' pabū

ti ilgėliau — kokias penkias 
dienas. Ką sakyti apie Pa
langą? Galima kalbėti apie 
šio puikaus kurorto švarą 
ir grožį, apie puikius poilsio 
namus, apie ultra-moderniš- 
kosz architekttūros kavinę 
“Vasarą,” apie Gaigalaitės 
sentimentalu darbą “Jūra
tė ir Kastytis” ir R. Antinio 
geresnį “Eglė, žalčių kara
lienė,” apie buvusius Tiške
vičiaus rūmus, kurie dabar 
Dailininkų namai, apie tai, 
kaip visi saulei leidžiantis 
eina su ja atsisveikinti ant 
jūros tilto, apie tai, kad sa
vo elegantiškumu Palanga 
dabar gali konkuruoti su 
žymiais Vakarų kurortais.

Bet pasikalbėjimuose su 
vietinės tarybos pirmininku 
Mičiūnu, mane labiausiai 
domino: kas naudojasi šiuo 
kurortu? Draugas Mičiū- 
nas mane informavo: čia | 
praleidžia savo atostogas 
dauguma Lietuvos inteli
gentijos, didelė dalis val
džios aparato žmonių. Bet 
jie sudaro tik mažą dalį va
sarojančių. Didžią daugu
mą sudaro su kelialiapiais 
atvykę darbininkai ir tar
nautojai. Jie praleidžia sa
vo atostogas poilsio namuo
se, tokiose puikiose sanato
rijose kaip “Žuvėdra,” ku
rią ir man teko aplankyti.

Mičiūnas yra buvęs po- 
,grindininkas, proletaras 
kiekviena prasme. Lėtai, 
ramiai jis kalba apie tai, 
kaip tvarko šią buvusią po
nijos žaislavietę. Jis toje 
vietoje jau daugiau kaip 
dešimtmetis, kai vadovauja 
pastangoms padaryti šį Lie
tuvos pajūrio kampą dar 
geresne poilsio vieta tiems, 
kuriems poilsis labiausiai 
reikalingas — dirbantie
siems.

Buvęs pogrindininkas pir
mininkas, geri architektai, 
grakščios merginos ir mė
lyna Baltija — neblogas de
rinys.

R. Baranikas

Hongkongas. — Čia di
plomatai numato, kad page
rės TSRS ir Kinijos komu
nistų santykiai.

__________________ _______ i

Atėnai. — Dabar Graiki
ja turi 1,326 prekybinius 
laivus, bendrai 7,000,000 to
nų įtalpos.

'LAISVES' VAJUS
(Tasa iš 1-moio puslapio)

D f A

(Tąsa iš -mojo puslapio)
pradėti “Laisvės’ vajų, tikiuos, kad man pasiseks gauti 
naujų skaitytojų...” Taip ir įvyko, jis gavo dvi naujas 
prenumeratas, ir vajui prasidėjus pridavė tas prenume
ratas. Rūpestingas tas Valys! ■ < ' ,

Jurgis Gendrėnas (LLD 45 kp.), St. Petersburg, Fla, 
prisiuntė naują prenume 
pa užrašė “Laisvę” Palar

*atą, pranešdamas, kad jų kuo- 
gos ligoninei. Tai gerai, galės 

ir ligoniai pasiskaityti įdbmų laikraštį.
J.įžebrys, Cleveland, 

tono) prisiuntė po naują
Sekantys vajininkai 

ba, Hawthorne, N. J.;
Conp.; J. Čepukaitis, Foi 
kas, Lawrence, Mass.; A. 
Shimaitis, Brockton, Mas 
Y.; S. F. Smith, Lon Ang 
Lauderdale, Fla.; Scran 
Mich.; ir M. Žiedelis, Nasll

— 0 — .

Ohio, ir M. Stašienė (dėl Bos- 
prenumeratą.
prisiuntė atnaujinimų: J. Bim- 

M. Svinkūnienė, Waterbury, 
’estville, Conn.; V. Kralikaus- 
Žemaitis, Baltimore, Md.; Geo. 
s.; J. Stanley, Rochester, N. 

ties, Calif.; M'. Valilionienė, Ft. 
sonietis; C. Belunas, Detroit,

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Svinkūnienė),

Conn.................

eles, Calif, 
Conn. ...

LLD 28 kp. (per M.
W a t er b u r y, 

Geras Draugas 
Dr. Alg. Margeris, Chicago, Ill 
S. F. Smith, Los Ang 
Nuo Oakville žmonių,
Anna Krajauskas, Peabody, Mass 
Detroitietis ...........
Juozas ir Ona Žiūrai 
Pranas Jakštys, Ozone Park, N. Y. .. 
Wm. Jakubonis, Wat< 
M. Verbickienė, Nashua, N. H 
Mrs. T. Lapin, Nashua, N. H. 
K. Valent, Stoughton, Mass. . 
Veronika Vasiloski, Phila, PA 
Ig. Lisajus, Seymour. 
D. Kasmauskas, Star 
J. A. Dementis, Redlands, Calif. 
P. K., buvęs farmery:
J. Zaleckas, Ozone Park, N. Y. ... 
J. ir M. Smithai, Bethlehem, Conn 
Al. Valilionis, Ft. Lauderdale, Fla. 
Al. Trask, San Leandro, Calif. ... 
J. Miller, Miami, Fla. 
V. Guris, Brooklyn, 
A. Gerbut, Hartford, 
J. Swingle, Bristol, 
J. Čepukaitis, Forest 
Anne Lenis, Lawrenbe, Mass. 
F. Buslevičiuš, Nashua, N. H. 
J. Peslis, Yucaipa, Calif..........
Sophie Petkus, Broo

čiai, Oakville, Conn

erbury, Conn

, Conn. ... 
ihope, N. J

s (per G. Shimaitį)

. 'Conn. ..., 
Conn. ...

ville, Conn.

dyn, N.

$150.00 
100.00

,. 41.00 
. 25.00

,. 20.00
. 15.00
. 11.00 
. 10.75 
. 10.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00
.. 6.00

... 6.00 
.. 6.00

... 6.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 4.00 

... 4.00

... 3.00 

... 3.00 

... 3.00 

... 3.00 

... 2.00 

... 2.00

... 2.00 

... 2.00 

... 2.00 

... 2.00

A. Večkys, Jonas Kodis, K. K.i- 
wrence, Mass.; L. Laurinaitis, 

Waterbury, Conn.; Mary Rinkus, Thomaston, Conn.; 
Agnes Taurinskienė, Bristol, Conn.; A. Sveskosky, De
troit, Mich.; J. Jonis, Nashua, N. H.; J. Carosa, Hudson, 
N. H.; W. Stulgaitis, O. (Norkienė, Stoughton, Mass.; A. 
Barisger, Canton, Mass.;

Po $1: P. Aleksonis, . 
zulis, P. Baltuškoms, La

; J. Sinkus, A. Vasil, So. Boston, 
Mass.; D. Novick, So Gate, Calif.; W. Marinas, Los An
geles, Calif.; N. Banikaitis, Ft. Lauderdale, Fla.; R. Chu- 
lada, Miami Beach, Fla.; A. Weldges, N. Y. C.; M. Sta- 
koff, E. Kosmoch, Brooklyn, N. Y.; Mrs. E. Zurba, Rich
mond Hill, N. Y.; J. Webra, Cleveland, O.; J. Kanapes- 
ky, Industry, Pa.; G. Švedas, R. Braus, Rochester, N. Y.; 
D. Lesnik, A. Sholiunas. 
Fla.; A. Lukas, Gulfport 
J., 50c.

V. J. Valley, St. Petersburg, 
Fla.; P. Dennis, Clifton, N.

, -0-
Dabar 'gauta $504.25. Anksčiau įplaukė $1,121.32. Viso 

gauta—$1,625.57. Balansas lieka $3,374.43.
-- 0 —

Dėkojame virš minėtiems už paramą laikraščiui. 
Taipgi vajininkams už jų pasidarbavimą. Žengiame į va
jaus antrą mėnesį, tikimės gauti gražių rezultatų nuo 
mūsų vajininkų.

“Laisvės” Administracija

Veisėjai Paleidau žirgą į lankas...

Vilniaus profesinių sąjungų kultūros rūmų vestibiulis.

Iš Lietuvos laiškas 1 I 
visiem įdomia tema

Laišką gavo rochesterie- 
tė darbuotoja L. Bekešienė.
Gerbiamoji Tautiete 
Bekešiene!

Gavau jūsų laišką, rašy
tą rugsėjo mėn. 10 d. Labai 
dėkoju, kad nepamiršote 
mūsų ir parašėte keletą žo
džių.

Klausiate dėl kelionės se- j 
kančiais metais į Tarybų 
Lietuvą? Sekantieji metai 
yra jubiliejiniai metai. Visa 
Tarybų Lietuva iškilmingai 
švęs šventę, ir liepos mėne
sio antroje pusėje Vilniuje 
įvyks didelė dainų šventė, 
kurios programa užtruks 
dvi tris dienas. Iš visų Lie
tuvos kampelių suvažiuos 
apie 30 tūkstančių daininin
kų, šokėjų, muzikantų.i 
Laukiame daug svečių iš 
užsienio, jų tarpe daug pa
žangiųjų lietuvių iš Jungti
nių Amerikos Valstijų-ir 
kitų kraštų. Jūs galėtumėte 
atvykti su kuria nors turis
tine grupe. Organizuotai 
atvykę galėtumėte daugiau 
ir pamatyti.

Jau ankstyvesniame laiš-' 
ke rašiau, kad socialistinė
je santvarkoje mokslas ir 
medicininis aptarnavimas 
yra nemokamas. Dabar 
kiekviename didės n i a m e 
kaime yra gydytojas ir net 
ligoninė, kur nemokamai 
gydomi žmonės ir teikiama 
jiems reikalinga medicininė 
pagalba be jokių išimčių — 
jaunas ar senas. Už tai gy
dytojams apmoka valstybė.

Kas link laikraščio, tai 
jūs, perskaitę jį, lengvai ga
lite atskirti kieno interesus 
jis aprašinėja. Jeigu laik
raštis aprašo Nemuno 
krašto grožį, Tarybų Lietu
vos pasiekimus, pažangią ir 
klestinčią kultūrą —jis yra 
pažangus. Mūsų pri e š a i 
šmeižia Lietuvą, daug melo 
ir nesąmonių skleidžia. Tik
rumoje, Tarybų Lietuva tu
ri daug laimėjimų ir pasie
kimų įvairiose gyvenimo 
srityse, ką jūs galite rasti 
mūsų spaudoje, o geriausia 
—atvykti ir savo akimis 
viską pamatyti.

Linkiu jums geros svei
katos ir sėkmės gyvenime. 
Laukiame atvykstant į Ta
rybų Lietuvos Jubiliejinę 
šventę.

V. KARVELIS
Lietuvos kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsie

nyje Komiteto 
Pirmininkas

1964 m. IX. 30

Broliškosios
Vokietijos žemėje

Vokietijos Demokratinė 
respublika švenčia 15-ąsias 
metines. Berlyne ir visoj 
respublikoj daug svečių, jų 
tarpe nemaža turistų iš Ta
rybų šalies. Viena turistų 
grupė — Tarybų Lietuvos 
žemės ūkio darbuotojai, ke
liauja labai įdomiu maršru
tu : aplankė iš griuvėsių pa
kilusį Drezdeną mugių 
miestą Leipcigą, literatūros 
ir meno šventovę Veimarą, 
šalia jo esantį Buchenval
dą.

Po so mūsų žemdirbius į 
svečius pasikv i e t ė VDR 
Baltijos pamario žemės 
ūkio artelės — liaudies dva
rai. Meklemburgo provinci
jos žemės yra lyg ir savo
tiški plėšiniai. Prieškariniu 
metu žemės ūkis čia buvo 
silpniausiai išsivystęs. Vo
kietijos Vieningoji Socialis
tų partija į šias vietas dirb
ti pakvietė žemės ūkio spe
cialistus, o ypač jaunimą. 
Jaunų rankų nuveiktas dar
bas čia labiausiai junta
mas.
• Atmintinas susitiki m a s 
įvyko Rostoko apygardos 
liaudies dvare. Lietuvos tu
ristus pasitiko ūkio vado
vai, specialistai.

Rokiškio par o d o m o j o 
ūkio vyr. zootechnikė Regi
na Petraitytė ir kiti turis
tai — gyvulių augintojai — 
įsitikino, kad vokiečiai ypač 
daug dėmesio skiria veisli
ninkystei. Iš 100 veršingų 
karvių visad gaunama 90 
veršelių.

Šiltai sutiko mūsų žem
dirbius Medensdorfo liau
dies dvaro vadovai bei dar
bininkai.

Liaudies dvaro direkto
riaus pavaduotojas Ernstas 
Keleris pasakojo, kad vo
kiečiai išaugintų tik ketvir
tadalį dabartinio derliaus, 
jei nebūtų skiriamas reikia
mas dėmesys melioravimui, 
žemės nusausinimui. Tam 
čia plačiai naudo j a m o s 
plastmasės. Vien Rostoko 
apygardoje šiemet plastma
sinės drenos sudėtos 1,300 
hektarų plote.

L. Stepanauskas

DAUG LAIVŲ STOVI 
BE VARTOJIMO

Londonas. — Viduryje 
spalio mėnesio kapitalisti
nėse šalyse buvo apie 200 
laivų, 2,000,000 tonų įtal
pos, kurie neturėjo darbo. 
Anglijos, Jungtinių Valsti
jų ir Italijos daugiausiai 
buvo laivų be užsiėmimo. 
Apie 100,000 jūrininkų tas 
paliete.

ATOMINIS ORLAIVIS
Austrų inžinierius E. Fe- 

rešas gavo patentą pirma
jam pasaulyje atominiam 
orlaiviui. Pastarasis turės 
sverti 300 tonų ir pasieks 
410 kilometrų per valandą 
greitį. Jis bus pastatytas iš 
ugniai atsparių plokščių.

Inžinieriaus Ferešo nuo
mone, toks orlaivis trans
portuos keleivius pigiau, 
negu lėktuvai. Jis galės 
skristi 500 tūkst. kilometrų 
ir tokiai kelionei sunaudos 
vos 500 gramų degalų. Or
laivio gamybos išlaidos ga
lės sugrįžti per vienerius 
metus. Austrijos aviacinė 
visuomenė ragina vyriausy
bę patvirtinti tokio orlaivio 
statybos projektą.
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A. Petriką su Livonijos ordinu ir puolė 
Lietuvą, nes pats Tautvilas 
norėjo tapti Didžiuoju Lie
tuvos Kunigaikščiu. Min

kai apgynę lietuvius nuo tis ir estus — jie veržėsi į'dangas pabijojo stoti atvi-
kryžiuočių, nors aiškūs da- Rusiją bei Lietuvą. Skau-'ran mūšin su ta jungtine 
viniai rodo, kad jie ne kar-' džiausiai nuo tų grobuonių kariuomene ir užsidarė sa-

Kryžiuočių įsigalėjimas Lietuvoje
Šįmet leidykla “Mintis” 

Vilniuje išleido d-ro Juozo 
Jurginio redaguotą stambų 
istorinį veikalą — “Lietuvių 
karas su kryžiuočiais.” Be 
J. Jurginio knygoje daly
vauja M. Jučas, K. Batūra, 
R. Jasas, K. Sideravičius,; 
B. Dundulis ir J. Žiugžda. 
Knyga mokslinė, gausiai 
dailininkės L. Pasternokai- 
tės iliustruota, spausdinta 
“Pergalės” spaustuvėje Vil
niuje. Leidinys daro gražų 
įspūdį.

Visi knygos autoriai yra torikai irgi nė kiek ne ob- 
mokslo žmonės, ne kokie di- jektyviškesni. Už Lietuvos 
letantai. Jie parodo, kaip puldinėjimus jie teisina kry- 
teu toniškų jų kryžiuočių, ir; žmočius, o kaltina lietuvius,

tą kariavo prieš lietuvius 
susidėję su Ordinu. Todėl 
visai pagrįstai knygoje psl. 
39 M. Jučas sako:

“Tenka apgailestauti, kad 
ir Lenkijos Respublikoje 
retkarčiais pasirodo naujos 
knygos, kuriose dėstoma se
nos lenkų istorijografijos 
pažiūros į Lietuvą.”

Katalikiškieji lietuvių is-

nukentėjo žemaičiai; tai vo pilyje. Pilies Ordinas ne
ypatingai buvo žymu XIII- paėmė, tik grįždamas bai- 
jo amž. pradžioje. ;

Tuo patim metu teutonų vilas nesiliovė 
ordinas puldinėjo ir paver
gė vakarinius lietuvius su

; šiai Lietuvą apiplėšė. Taut- 
i su Ordinu 

bendravęs ir prieš Mindau
gą suokalbiavęs. Bet šis 

jų uostu Klaipėda. Kryžiuo- .Tautvilą apgavo: didelėmis 
čiai, nukariavę Prūsiją, ver-, dovanomis Livonijos ordiną 
žėsi toliau į šiaurę, norėda- papirko, su juo susitaikė,

būk jie savo “antpuoliais” 
teutonus “išprovokuodavę.” 
Jie kaltina Lietuvos kuni
gaikščius, kad jie “nesupra
tę laiko dvasios” ir nesi
skubinę lietuvius krikštyti. 
Jie sako, būk popiežiai no
rėję tik krikščionybę išplės
ti Pabalfijyje, bet su kry
žiuočių žudikiškais meto
dais nesutikę. Tačiau vi
siems žinomas faktas yra, 
jog kryžiuočiai, popiežių re
miami, puldinėjo lietuvius 
ir po to, kai jau Jogaila bu
vo juos 1387 m. prievarta 
apkrikštijęs. Jei popiežiai 
būtų nesutikę su kryžiuočių 
plėšikavimais, jie būtų ne
šaukę “kryžiaus karų” ir 
nekvietę riterių eiti į “pa
gonių” kraštą kryžiuočiams 
padėti!

Pirkliai ir misionieriai
XI ir XII amžiuose į ry

tų šiaurę pradėjo smelktis 
Vakarų Europos pirkliai. Dauguvos žiot R 

kuotomis ceremonijomis bu- j .lnrilz ° 
vo priimtas į ordino narius : 
buvęs Vakarų Vokietijos i 
kancleris Adenaueris, dide
lis vokiškųjų revanšistų va
das. Knygos pratarmėje vi
sai teisingai pasakyta:

“Karo su kryžiuočiais, 
pirmojo ir antrojo pasauli
nių karų pamokos ragina 
socialistines tautas būti 
budriomis, Vakarų Vokieti
joje atgimstant agresy
vioms jėgoms. Jos ragina 
suburti taikingąsias jėgas 
prieš imperializmą ir karą... 
Žalgiris—ne tiktai tinkama 
pamoka Vakarų agreso
riams, bet ir mūsų protėvių 
testamentas būsim o s i o m s 
kartoms: Pabaltijo ir slavų 
tautos tik suvienytomis jė
gomis gali apginti savo lais
vę nuo įsiveržėlių iš Vaka
rų.”

Apie kryžiuočių ir kalavi
juočių briovimąsi į Lietuvą 
rašė rusų, lenkų ir vokie
čių istorikai bei kronikinin
kai. Tačiau dauguma to 
meto istorikų buvo labai ša
liški ir ne visuomet teisin
gai tą periodą aprašinėjo. 
Blogiausi buvo vokiečių kro
nikininkai, rėmusieji kry
žiuočius. Lenkų istorikai 
irgi elgėsi šovinistiškai, kel
dami lenkus, o žemindami 
lietuvius. Už Žalgirio kovos 
laimėjimą jie kredituoja 
lenkus, o lietuvius laiko bai
liais, pabėgusiais iš mūšio 
lauko. Vytautas, sulyg jų, 
buvęs blogas karys, bet ge
ras diplomatas, todėl mokė-

jų šakos kalavijuočių, ordi
nas XIILjo amžiaus pirmo
joje dalyje pradėjo veržtis 
į Lietuvą, ją niokoti, lietu
vių kovas su jais, ir atse
ka tą kovų raidą iki Žal
girio mūšio XV-jo amž. 
pradžioje, kai Prūsijos kry
žiuočiai, o po jų ir Livoni
jos kalavijuočiai—buvo ga
lutinai sumušti.

Nors formaliu požiūriu 
tasai vienuolių-plėšikų ordi
nas ir buvo panaikintas, ta
čiau ir šiuo metu yra žmo
nių Vakaruose, kurie savo 
ginklus laiko nukreipę į Ry
tus. Senovėje jie stengėsi 
užgrobti lietuvių žemes pri
sidengę obalsiu “Kristaus 
mokslo skelbimu pagonim,“ 
o šiuo metu — “kova prieš, 
komunizmą.” Reiškia, tiks
lai tie patys, pasikeitė tik 
šūkiai! 1958 m. kovo 3 d. 
Kelno dominikonų bažny
čioje su didžiausiomis iškil
mėmis ir kryžiuočių prakti-

’ įlanka Baltijos pajū r y j e, 
kur dabar išsidėstęs Rygos 
miestas, senovės pirkliams 
buvo gerai žinoma vieta. 
Jie žinojo kelius į Rusiją. 
Su Novgorodo, Polockio, 
Pskovo, Izbarsko ir kitų 
Rusijos miestų pirkliais jie 
buvo pažįstami. Rygą pra
dėjo lankyti ir Vokietijos 
pirkliai bei vienuoliai-misi- 
onieriai. Su jais atvyko ir 
vyskupai, kurie tuoj ėmėsi 
vietos gyventojus krikštyti, 
tverti parapijas, statyti baž
nyčias, savintis “pagonių” 
žemes ir kitaip naujuosius 
krikščionis išnaudoti. Pa
rapijiečiai turėjo bažnyčiai 
atiduoti dešimtą dalį savo 
metinių pajamų. Kai kurie 
jų tokiam akiplėšikiškam 
išnaudojimui pasipriešinda
vo, mesdavo naująją tikybą 
ir grįždavo prie senosios. 
Tokiems “neklaužadoms” 
suvaldyti reikėjo ginkluo
tos jėgos. Vyskupai dėl to 
kvietėsi iš Vokietijos. kry
žiuočius, kurie pasivadino 
Livonijos ordinu arba kala
vijuočiais. Po nepavykusių 
žygių į Palestiną, tokių be
sivalkiojančių be darbo ri
terių Europoje buvo gana 
daug. Nukariavę latvių gen-

mi sausžemiu (palei Balti
jos jūrą) susisiekti su bro- 
liais-plėšikais, kovojančiais 
su latvių gentimis: lyviais, 
latgaliais, žemgaliais, kur
šiais ir kitais (kai kas sa
ko, jog kuršiai — pietvaka
rinė Latvijos dalis — buvę 
lietuviai). Rygoje Ordinas 
pasistatė stiprią pilį, apylin
kėje steigė dvarus ir nau
jas pilis padauguviu. Livo
nija (Latvija) tapo jų ka
ralystė, kurios žemes pasi
dalijo vyskupai ir Ordino 
riteriai. Vietos žmonės, no
rėdami nusikratyti grobuo
nimis, dažnai sukildavo ir 
daug riterių nužudė. Jiems 
malšinti buvo šaukiami ne 
tik vietos riteriai, bet kvie
čiami (popiežiams laimi
nant) jų sandarbininkai iš 
Prūsijos bei kitų Vakarų 
Europos kraštų: Austrijos, 
Vengrijos, Čekijos, Angli
jos, Ispanijos, Italijos, Pran
cūzijos, Danijos, Švedijos. 
Į kovą prieš Ordiną įsitrauk
davo ir rusų kunigaikščiai, 
nes ir jiems tekdavo gintis 
nuo tų įkyrių vienuolių.

Apsidirbę su vietos sukilė
liais, jie darydavo reizus į 
Lietuvos žemes.
jie niokojo žemaičius, kurie 
net kelis kartus buvo pri
versti krikštytis, bet atsiga
vę—vėl išvydavo engėjus iš 
savo krašto.

Feodalinė Lietuvos valsty
bė susikūrė labai vėlai—IX- 
XII amž. Kai kryžiuočiai 
pradėjo puldinėti Lietuvos, 
pasienius ir juos plėšti, at-

pažadėjo apsikrikštyti ir 
duoti bažnyčiai daug žemių. 
Tuomet Ordinas 1251 m. 
Mindaugą bei jo šeimą ap
krikštijo, o 1253 m. popie-

kryžiuočius pasi naudoti. 
Lenkų novelistai, kaip Hen
rikas Sienkevičius bei kiti, 
irgi laike lenkus pranašes
niais už lietuvius. Net ir 
šių dienų lenkų istorikų da- 
Bs neteisingai vaizduoja se
novės lietuvius. Savo isto
riniuose raštuose 1950,1958, 
1960 m. jie vistiek nesuge- 
'ba objektyviškai nušviesti 
istorijos įvykius bei to me
to Lietuvos padėtį (ekono
minę, politinę, karinę, etc.). 
Jie vis dar teigia, būk len-

Su turistiniais 
kelialapiais

Daug šiltų žodžių galimi 
išgirsti apie Alytaus gamy
binės valdybos “Naujosios 
sodybos” kolūkio melžėją 
Oną Gadišauskaitę. Kasmet 
ji sėkmingai įvykdo prisi
imtus įsipareigojimus. Vien 
šiais metais iš savo prižiūri
mų karvių ji išaugino 12 
veršelių. Kolūkio valdyba 
už sąžiningą darbą nutarė 
nemokamai pasiųsti Onutę 
turistiniu traukiniu “Žemės 
ūkio pirmūnas”. Ji su 340 
geriausių respublikos žam- 
dirbių išvyko į turistinę ke
lionę. Dvidešimties dienų 
kelionės metu turistai ap
lankys Lvovą, Kišiniovąji 
Odesą, Simferopolį, Jaltą, 
Sevastopolį, Teodosiją, Ki
jevą, Maskvą, susitiks su 
gausių derlių meistrais, pa

galybę Žalgirio mūšyje. 
Tuomet tik dėl lietuvių-len
kų vadovų apsileidimo ne
buvo atimta iš kryžiuočių 
Klaipėda ir Mažoji Lietu
va . Net ir po Žalgirio per
galės, Torūnės taikos švie-

I soje, kryžiuočiai vis dar ne
siliovė puldinėję krikščio
niškosios Lietuvos, kol ga
lutinai nugalėti jie pasirašė 
1422 m. Melne taikos sąly
gas" ir išsižadėjo Žemaitijos 
bei Sūduvos Lietuvos nau
dai. Jie tai patvirtino ir 
Breste 1435 m., darant tai
ką tarp Lietuvos-Lenkijos 
ir Ordino atstovų.

“Lietuvių karas su kry- 
stojo Algirdo pirmosios žiuočiais” labai įdomus vei

simus . Andrius kalas . Visi autoriai puikiai 
s ir Kęstučio į atliko savo pareigas! Dėl

atiteko
Vilniaus

liau kitus nugalėjo Kerna
vės kun. Traidenis ir tapo 
D. L. kunigaikščiu; jis val
dė iki 1282 m.

Mirus Viteniui, 
Lietuvos valdžia 
Lietuvos sostinės
įkūrėjui kun. Gediminui, o 
po jo, 1341 m., Didžiuoju 
kunigaikščiu tapo jo sūnus 
Jaunutis, kurį nuo sosto pa
šalino 1345 m. jo broliai 
Kęstutis ir Algirdas, susita
rę Lietuvą valdyti bendrai. 
Mirus Algirdui 1377 m., vėl 
prasidėjo aštri kova tarp 
Lietuvos feodalų: kiekvie
nas norėjo būti valdovu, i 
Prieš Algirdo sūnų Jogailą ’ . • A 1 • 1 • •
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žius Inocentas IV padare J į Dimitri jus
pirmuoju Lietuvos kara
lium, popiežiaus vasalu. Be 
to, už tą “malonę” Mindau
gas Livonijos ordinui “pa
dovanojo” Žemaitiją ir Sū
duvą (Suvalkiją). Gi Taut-

sūnus Vytautas. Tomis! to, kad knygoje dalyvauja 
suirutėmis naudojosi kry-'net keli autoriai, vietomis 
žiuočiai ir draskė . Lietu- pasitaiko pasika r t o j i m ų. 
vą. Be to, visi Lietuvos Bet tokiuose plačiuose sim- 
kunigaikščiai veržėsi į Ru- poziumuose tai neišvengia-

žiuočiai

. .. • siją, Ukrainą ir Baltarusi-' ma. Tačiau tai negadina sidalys darbo patyrimu,
vilas, su Mindaugu susitai- (Gudiją). .................... " ‘ ‘ ’Kai lietuviai veikalo visumos, jo vienti-į Vykstančiųjų tarpe—Že- 

- . nii —---- -  ----- ,oU.xxv, jo minties logiškos maičių Naumiesčio tarybi-
semis, Polocką. Žema c ai, pUOi§ lietuvi š k ą s i a s; tėkmės. Savo kruopščiu ir nio ūkio kombainininkas
kęs, gavo valdyti, vasalo tei-

betgi su Mindaugo potvar
kiu nesutiko, jie prieš Or
diną sukilo.

Tačiau atrodo, jog Min
daugas į krikštą žiūrėjo tik 
kaip į “diplomatinį manev
rą,” kaip į neišvengiamą 
būtinybę. Kai 1260 m. že
maičiai, vadovaujami Tre
niotos, Durbės mūšyje su
triuškino Livonijos ordine 
ordas, sekamais metais Min
daugas oficialiai atsimetė 
nuo krikščionių tikėjimo ir 
nutraukė iki tol buvusią su 
Ordinu taiką, įsijungdamas 
į kovą prieš kryžiuočius. 
Dėl Mindaugo krikšto že
maičiai buvo labai nepaten-

kariavo Rusijoje, kryžiuo-' sumo,

Ypatingai i kinti> tad Tl. palenkimui į -

Lietuvos žemes. Tik dėl to ' sunkiu darbu autoriai gra- 
kryžiuočiams buvo atiduota žiai pasitarnavo Lietuvos 
Žemaitija, Klaipėda ir va- istorijos mokslui. Garbė 
karinės Lietuvos dalis su jiems!
Tilže, Karaliaučium ir ki
tais Mažosios Lietuvos mies
tais. Vytautas, kariauda- v.
mas prieš Jogailą, keliskar- PauJ= daiaą .gražiausių, 
tus bėgo pas kryžiuočius 
krikštytis ir prašyti jų pa
galbos. Jis vadovavo kry-. 
žiuočiams kovojant prieš’ 
Vilnių, Trakus, Žemaitiją.

Kryžiuočių puldinėjimas 
nesiliovė iki 1410 m., kai 
jungtinė lietuvių, lenkų, ru
su, ukrainiečiu, baltarusiu, C Z V 7 C- Z
totorių kariuomenė galuti
nai sutriuškino kryžiuočių'

MAMYTEI

Šypsenų skaidrių
Tau, mamyt brangiausia, 
Iš širdies skiriu.

Tau esu dėkinga,
Kad užauginai, 
Amžinai skolinga 
Lieku

Pranas Stanišauskas, Vil
kaviškio gamybionės valdy
bos “Raudonkalnio” kolū
kio pirmininkas Stasys De- 
renčius, Kėdainių gamybi
nės valdybos kolūkio “Leni
no keliu” agronome Irena 
Rusilaitė, Biržų gamybinės 
valdybos Medeikių kolūkio 
melžėja Natalija Kavaliaus
kaitė ir kiti.

K. Pranauskas

tau vienai...
Laima Petraitytė

IX klasės mokinė 
rajonasJurbarko

Vytenai
("Lietuvos pionierius”)

I save — jis krikščionybės atL 
sisakė. Dar daugiau: Min
daugas 1262 m. padarė są
jungą su rusų kunigaikščiu. 
Aleksandru Nevskiu ir susi- 
tarė bendromis jėgomis pul
ti Livoniją ir išvaryti Ord[ 
dina iš Pabaltijo, 
tai liko neįvykdyta.

1263 m. Treiniota nužudė 
sirado reikalas stiprinti Mindaugą ir pats pasiskelbė T--L--------- 11--- n0
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“LAISVES” KONCERTAS

Tačiau
Vietiniai Talentai, Kurie Dalyvaus

“Laisvės” Koncerto Programos Pildyme
Lapkričio-Nov. 8 d., Schwahen Hall 

474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
I visos Lietuvos valdovu.
dviejų metų jį nužudė Min 
daugo sūnus Vaišelga, kuri 
1267 m. perdavė valdžią 
Mindaugo žentui švarnal. 
Po Mindaugo mirties tar 
Lietuvos feodalų kilo aršio 
rietenos už valdžią, o tu 
pasinaudoję kryžiuočiai pi 
smarkino Lietuvos žemi 
plėšikavimą.

1273 m. prieš kryžiuočiu 
Atskiri kunigaikščiai kai buvo sukilę prūsai, tačia 
kada susidėdavo su kryžiuo- sukilimas buvo jų kraujy! 
čiais ir bendrai puldavo ki- paskandintas. Pagaliau at 
tus savo brolius bei gimi-, ėjo eilė ir jotvingių-sūduvifų 
nes. Dėl turtų ir garbės (Suvalkijos), kurie per dau- 
jie tapdavo savo šalies išda- gelį metų padėjo prūsanjs 
vikais.
Pirmas Lietuvos karalius

valstybės aparatą, jį cent
ralizuoti. Atskirai veikdami 
savistovūs kunigaikščiai su 
savo bajorais neįstengė ša
lį nuo grobuonių apginti. 
Dėl to kilo reikalas turėti 
vieną valdovą, kuris, nuga
lėjęs savo varžovus, — tapo 
didžiuoju kunigaikščiu. Pir
mas tokis valdovas buvo 
kun. Mindaugas, kuris vė
liau pasivadino karalium.
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Mildred Stensler
Aido Choro dirigentė, 

Ji yra puikiai prirengusi 
chorą šiam koncertui

Augustinas Iešmantą 

baritonas, pasižymėjęs so
listas. Jis yra gerai prisi

rengęs šiam koncertui.

kovoti prieš kryžiuočiu 
Sūduviams vadovavo jų nai 
sus karžygis Skomantai 

1248 m. Mindaugo brolvai- “Kresmenos valsčiaus virš 
kiai (Tautvilas ir Edivydas) ninkas.” Sūduvos (kapsų, 
ir jų dėdė žemaičių kun. zanavykų, dzūkų) centrds 
Vykintas, sudarė suokalbį buvo Skomantuose, netoli 

-Liy Augustavo (tarp Seinų ir

š.

;i-
n

i nujįuoi/avu y ccii p kjcim.1 ii 
Suvalkų). Prie ežero ten 
esąs piliakalnis ir dabar žmo
nių vadinamas Skomanto 
pilimi. Sūduviai (lietuvių 
tautos giminė) kovojo prieš 
kryžiuočius penkerius mę~ 
tus (1278-1283). Visas kraš
tas buvo nusiaubtas, pa
verstas tyrais, žmonės išžu
dyti arba ištremti į Mozūr 
ją. Buvę derlingos žemės 
apžėlė miškais, kol XV amž. 
(1422 m.) visa toji sritis 
buvo prijungta prie Didžio
sios' Lietuvos.

Feodalų rietenos,
Mirus 1268 m. Lietuvos 

valdovui Švarnui, šalyje už^ 
virė aštrus kontestas ir 
ginkluoti susirėmimai tarp 
Ridikų dėl valdovo sost 
Kova virė apie šešerius 
metus (1269-1275. Paga-

i-

;o.

Elena Brazauskienė 
sopranas, puikiai išsilavinu

si solistė, dalyvaus šio 
koncerto programoje

Victor Becker, baritonas
Amerikoniškos kartos lietu

vis, kurio sielai mielos ir 
lietuviškos daineles.

Dėl platesnių informacijų prašome žiūrėti koncerto skelbime, 
vietinių žinių puslapyje.

Sekančioje “Laisvės” laidoje tilps svečių talentų paveikslai, 
nepraleiskite nepamatę jų.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį .koncertą, kuris 
bus nepaprastai įspūdingas.
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Binghamton. N. Y.
Artėant balsavimo dienai
Piliečiams jau aišku, kaip 

dienos šviesoje, nes abiejų 
partijų kandidatai į prezi
dento postą plačiai ir pa
kartojamai išaiškino šalies 
žmonėms, kaip jie tvarkys 
naminius ir išlaukinius rei
kalus, jeigu bus išrinkti į 
prezidento vietą.

Respublikonų partijos 
kandidatas Goldwateris, ap
sikabinėjęs kariškais bliz
gučiais, įkalbinėj a šalies 
liaudžiai, kad jis siekia grą
žinti devynioliktojo šimt-^ 
mečio laikus, panaikinti vi
sus šiuolaikinius darbininkų 
sunkiose kovose laimėtus 
savo būvio pagerinimui lai- 

j mėjimus. Būtų didžiausia 
I nelaimė, jei jis būtų išrink
tas prezidentu. jį

Demokratu kandidatas į 
prezidento postą L. B. John- 

| sonas yra plačiųjų žmonių 
i sluoksnių kandidatas. Jis, 
eidamas JAV prezidento 
pareigas, yra jau ne kartą 

, pasisakęs, kad jis nenaudo^ 
siąs branduolinių ginklų, 
kad jis stojąs už pasaulinę 
taiką. Jis pakartojamai žo
dį tarė ii’ kitais liaudžiai 
priimtinais klausimais.

Čia buvo plačiai paskleis
tas JAV lietuviams pilie
čiams atsišaukimas lapkri
čio 3 d. įvyksiančių prezįįt 
dento rinkimų reikalais. Iš,-*, 
pasikalbėjimų su piliečiais, 
kuris kandidatas yra tinka
mesnis į prezidėnto postą, 
teko nugirsti balsuotojų pa
sisakymus. Leidžiasi ma
nyti, kad didelė didžiuma 
pasmerks G o 1 d w aterį ir 
Miller į, balsuodami už John- 
šoną ir Humphrey.

Spaudos vajus
LLD 20 kuopos Moterų 

Skyriaus ilgametė ir nuola
tinė “Laisvės” ir “Vilnies” 
vąjininkė drg, M. Kazlaus
kienė yra pilnai pasiruošu
si susitikti su abiejų laikk 
raščių skaitytojais, panauC 
jinti jų prenumeratas ir už3 
rašyti naujas. Veikiausiai 
ir kitos Moterų Skyriaus 
narės pagelbės jai tame 
svarbiame darbe, Geriau
sios sėkmės!

OnytSWeUus



Bridgeport, Conn.
LLD 3-čios apskrities me- 

< įinė konferencija įvyko spa
lio ^8 d. Bridgeporte. Kon
ferencija atidaryta 10 vai. 
ryti, per apskrities pirmi
ninką J. Kuncą. Komisi- 
jon mandatams sutvarkyi 
paskirti trys draugai: K. 
Jenkeliūniene, P. Bokas ir 
Walteris Dūda. Kol man
datus sutvarkė, kalbėjo 
LLD Centro sekretorius J. 
Grybas.

Delegatų buvo 16 nuo 5 
kuopų ir 6 valdybos nariai, 
viso susidarė 22. Pirminin
ku išrinktas J. Kunca, rašti
ninku •—J. J. Mockaitis, į 
finansinę komisiją apsiėmė 
mandatų komisija, kores- 
pAidentu — J. Strižauskas.

Apskrities valdybos ir 
kuopų raportai buvo trumpi 
ir aiškūs. Atrodo, kad visi 
buvo tam prisirengę. Mato
si, kurios kuopos daugiau 
veikė, tose gaunama naujų 
nartą ir pinigų sukeliama. 
28 kuopa, Waterbury, 1964 
m. gavo 6 naujus narius ir 
gerokai pinigų sukėlė. Jie 
sako: davėme kur labiausiai 
buvo reikalinga. Hartfor
do Moterų apšvietos klubas 
sako, kad jos daugiau už
dirbę negu waterburieciai, 
ir išdalinę, kur jos matė la
biausiai reikalinga. New 
Haveno delegatai sako, kad 
vieną naują narį gavę, iš- 
pį^tinę knygų, biskį aukoję, 
nes daug neturėję. Bridge- 
portas išpardavęs 18 gerų 
knygų, paaukoję $5. New 
New Britaino kuopoj, atro
do, yra kas nors nepapras
to, nes su ja negalima nė 
susirašinėti — neatsako į 
laiškus.

Apskrities valdyba vien
balsiai palikta senoji. Atei
nančią konferenciją nutar
ta laikyti Waterbury, kaip 
ir šiemet, spalio mėnesį. 
Apšvietos reikal a m s nu
tarta duoti spaudai: “Lais
vei,” “Vilniai,” “Liaudies 
Balsui,” “Darbui” ir “Wor- 
keriui — visoms įstaigoms 
Pt $10-

Užbaigus konfe r e n c i j ą 
buvome pakviesti prie stalo, 
kuris buvo apkrautas įvai
riais valgiais. Delegatai ir 
svečiai, kurių buvo keletas, 
visi buvome sočiai pavalgy
dinai.

Jonas Grybas parodė tris 
filmus iš Lietuvos. Visi pu
sėtinai gerai išėjo, o ypa
tingai dvi paskutinės — aiš
kūs, kalbą suprantama. La
bai patiko.

Lapkričio 15 d. taipgi bus 
rodomi filmai iš Lietuvos. 
Patartina kiekvienam juos 
Aš žadu ten būti. Patartina 
kiekvienam pamatyti, kas 
Lietuvoje dedasi.

J. Strižauskas

ATMINČIAI MYLIMOS DUKRELĖS

Valerkos (Dvareckas) Zulos
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.
4 Aldona, sesutė su šeima.

Birute, sesutė su,šeima.
r ^Albertas, brolis su šeima.

Ir visos giminės.
/

MIAMI, FEK.
Balsavimo diena jau ne

toli. Lapkričio 3-čią dieną 
Amerikos piliečiai išrinks 
prezidentą ir kitus valdi
ninkus. Taipgi 35-kių vals
tijų bus renkami senatoriai. 
Amerikoje yra dvi didžiau
sios partijos—demokratų ir 
respublikonų.

Demokratų partijos kan- 
didats yra prezi d e n t a s 
Johnsonas.

Respūblikonų kandidatas 
yra sen. Barry Goldwater. 
Jis sakė, jeigu bus išrink
tas, jo nusistatymas yra ka
riauti, mesti atomines bom
bas; jis priešingas civili
nėms teisėms, prieš medi
care. žodžiu sakant, kas 
yra gero dėl šalies ir žmo
nių gerovės, tam Goldwate- 
ris priešingas.

Gi dabartinio prezidento 
nusistatymas yra už taiką, 
už medicare, civiles teises, 
už padidinimą gavinio iš 
Social Security ir t.t.

Balsuotojai piliečiai, pa
sirinkite, nuėję bals u o t i 
balsuokite už tuos senato
rius, kurie, balsavo už Medi
care. Balsuokite už prezi
dentą L. B/Johnson’ą.

J. W. Thomson’as

Lawrence, Mass.
“Laisvės” vajaus reikalai
Daug draugų nusiskun

džia nesveikata, bet “Lais
vę” atsinaujina, sako: be 
laikraščio būti negalima, 
nes “Laisvė” suteikia daug 
žinojimo. Taip pat į Lietu
vą užrašo “Laisvę” savo gi
minėms. Gauna laiškus iš 
Lietuvos su padėka. Kurie 
Lietuvoje gauna “Laisvę”, 
ja dalinasi, ji eina per ran
kas.

Mūsų ligoniai
Petras Galinis pasidavė 

ligoninėn Bostone, dėl kojų 
sirgimo.

Draugė N. Tamašauskie
nė yra serganti, guli B on 
Secours ligoninėje, Lawren- 
ciuje.

S. Penkauskas 3 savaites 
buvo Clover Hill ligoninėje, 
dabar namie, sveiksta.

Elzbieta Markevič i e n ė 
buvo 4 savaites Bon Secours 
ligoninėj, dabar yra namie, 
sveiksta.

Ligoniams linkiu susveikti.
Per vieną savaitę mirė 

trys: Mikalina Yvanauskas 
/(Mikalonis), Charles Sin- 
kiavičius, Petronėlė Traki
mas (Stepai tis).

Užuojauta jų artimiesiem.
V. Kralikauskas

Londonas. — Anglijoje 
laivų statyklose yra stato
ma 1,563 laivai, bendrai 10,- 
640,000 tonų įtalpos.

Šalin tabaką
Pasaulio gydytojai skelbia, , .
Kad nikotinas yra nuodas,
Kad jis galias sveikatos stelbia,
Kad įpročiui tam pasiduodąs 

žmogus bevalis tampa 
Ir jį į kapą tempia

Tabako dūmuose slypįs ligų aruodas.

Kodėl šią piktžolę augina
Valstybes žemė derlingiausia?
Kodėl per spaudą ir per kiną

Visi dori veikėjai, 
Į mitingą suėję,

Tabako nepasmerkia prakeiksmu rūsčiausiu ?
Ar rastum šiandien socialistą,
Nebijantį šturmuot tvirtovių,
Kuris viešai pareikšt išdrįstų,
Kad socializmo sunkiai kovai—

Nors opiumas kenksmingas, 
Tačiau tabakas reikalingas

Migdyti sąžinei, kuri budėt paliovė?
Na, jeigu mest kas neįstengia, 
Tai kam gi gundyti jaunimą?
Lai tas viešai rūkyt privengia,
Lai dūmų alkį numalšina,

Kur norint pasislėpęs,
Greitom nuodų įkvėpęs,

Kad liktų tik vaikai laisvi nuo nikotino!
J. Subata

Mexico, Maine

Antanas ir Liudvisia
Motuzai 
Padėka

Tariame, širdingą padėką 
mūsų vaikams, kurie suren
gė parę pagerbimui mūsų 
50 metų sukakties ženybi- 
nio gyvenimo. Parė įvyko 
jų vasarnamyje Vic-Syn 
Island, Roxbury Pond. Jie 
sukvietė daug giminių ir 
svečių.

Ačiū visiems už atsilan
kymą, o labiausiai mūsų 
vaikams ir jų dukrelei Cyn- 
thijai už surengimą pares.

Antanas ir Liudvisia 
Motuzai

Išardė lietuvių lizdelį
Matęuša-s Džiupkaitis tu

rėjo nuosavą namą po ad
resu 234 S. W. 2nd S. Jo 
name buvo 5 apartmentai. 
Viename gyveno pats savi
ninkas; kituose gyveno kiti 
lietuviai. Džiupkaičio gy
venvietėje inžinieriai paruo
šė planus 200 pėdų pločio 
vieškelio kon s t r u k c i j a i. 
Džiupkaičio ir kitų savinin
kų namai turi būti nugriau
ti, gyventojai tuos namus 
turi apleisti iki 20-tos die
nos spalio. Petras Gude
lis ir J. Smalenskas susi
rado kambarius šiuo adre
su.: 328 N. W. 4th Ave, Mi
ami, 33128. Mateušas 
Džiupkaitis išvyko į Lietu
vių Socialio Klubo kamba
rius, 2610 N. W. 119th St.

Džiupkaičio namus žino
jo Miamio lietuviai. Daug 
lietuvių yra gyvenusių jo 
namuose. Kiti ateidavo pa
sikalbėti ir žurnalų pasi
skaityti. Ten ateidavo 
“Laisvę,” “Vilnis,” LDS or
ganas “Tiesa,” “Liaudies 
Balsas,” “Šviesa,” “USSR,” 
“Keleivis,” “Dirva,” iš Lie
tuvos —“Tėvynės Balsas,” 
dienraštis “Tiesa,” žurnalai 
“Švyturys”, “Moks 1 a s ir 
gyvenimas.” Geri /draugai 
prisiųsdavo “Mūsų Sodus” 
ir kitus.

Iš Džiupkaičio namo laik
raščiai ir žurnalai patekda
vo į Lietuvių Socialį Klubą.
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O kad keli; 
•Tai reik p] 

Būti 
O ne 

Nepamesti 
Dėl geresn

Kai kurie klubiečiai laukia 

e- 
iš

iš Lietuvos žurnalų ir kny
gų pasiskaityti.

Klube jau yra nemažas 
knygynėlis, kuriame yra n 
mažai knygų ir žurnalų 
Lietuvos. Pasiži ū r ė j u s 
gražius spalvotus žurnalas 
ir knygas, matai, kad Socia- 
lis klubas yra tikrų lietuvių, 
gerbiančių savo tautą ir jos 
kultūrą ir meną, įstaiga.

Klube knygyną ir žurna
lus tvarko J. Smalenskas.

Kurie norite skaityti ar 
namo neštis knygų ar žu r
nalų, matykite Joną Sma- 
lenską. J.< S.

o
Stoughton, Mass.

Jau beveik visi šio miešti 
“Laisvės” skaitytojai ats: 
naujino prenumeratas.

Seniausias skaitytojas yra 
Povilas Yukon, 87 metų am
žiaus. Jis sakė, kad jo tė
vas gyveno virš šimto me
tų. Užaugino šeimą ir dar 
atlieka namų ruošą. Gerai 
mato, skaito “Laisvę” ir 
“Liaudies Balsą.” Jo žmo
na mirė prieš kelerius me
tus.

Kitas iš senųjų, tai S
Radvilas, jau 86 metų am-

o 
a 
s

žiaus. Gyvena pas sūnų Pra
ną. Yra sumenkęs, turi 
rankų drebėjimą. Sūnus ge
rai prižiūri. Iš amato būvi 
laikrodžių taisytojas. Yr: 
gerame ūpe. Linkiu abiem 
sveikatos ir dar ilgai, ilgai 
gyventi.

Buvau užėjęs į Lietuvių 
Tautiško Namo užeigą. Ra
dau mūsų gerų draugų. Pa
sikalbėjome apie pasauli
nius įvykius. Pradėjau da
linti lapelius apie busimuo
sius v prezidentinius rinki
mus, bet man pastebėjo, kad 
jie irgi gavo lapelių ir iš-, 
dalino J. Petrukaitis.

Lentoje buvo užrašyta, 
kad keps “pampuškas.” Ne
trukus pasirodė ir J. A. 
P e t r ukaičiai. Paklausiau, 
kas keps “pampuškas.” Ji 
sako, kad tai ji keps. Aš 
pirmąjį užsakymą ir pada
viau. “Pampuškos” b u v o
tikrai skanius. Mačiau, kad 
ir kitataučiai “pampuškų”
užsisakinėjo.

Kas norite skaniai pasi-
valgyti, tai sekmadieniais
ateikite į Lietuvių Tautiš
ko Namo užeigą po 3 valan
dos, tai gausite skanaus
maisto.

George Shimaitis

Londonas. — Skaitlin
giausia Komunistų partija 
yra Kinijos, kuri turi 17,- 
000,000 narių; TSRS antra, 
—10,000,000 narių.

Kieta proto atspara
Kai nelaimė pasitaiko;
Ir liūdnun

Tai
Bei

as sielą draiko, 
ramybės 
linksmybės 

Reikia ieškoti širdy, 
O ne šnapso butely.

Ir kai šnapsas gerti traukia 
Ir silpnybė tave veikia,

Tai silpnybei
Bei kvailybei 

Reikia kelią tuoj pastot, 
D ne šnapsuką gurkšnot.

ą gi pastoti, 
rotą pavartoti 
tvirtu, 
girtu— 
gi vilties 

ės ateities.

Bet gi kad taip padaryti, 
Tai reik vis minty laikyti, 

Kad šiai ligai 
Pragaištingai

Yr’ gyduolė gan’ gera 
Kieta proto atspara.

Jonas Juška

Nauja knyga apie 
JAV pilietybę

Amerikinė taryba, nepro- 
fitinė organizacija, užsi
imanti emigracijos ir natū
ralizacijos problemomis, 
1963 m. birželio mėn. išlei
do naują peržiūrėtą knygos 
“Kaip Pasidaryti J A V-jų 
Piliečiu” laidą. ..

Knyga apie natūralizaci
ją nurodo reikalavimus pi- 

ilietybei gauti, apnašo kiek
vieną natūralizacijos proce
so žingsnį ir nusako, ką no
rįs gauti pilietybę turi at
likti, kad pasidarytų pilie
čiu. 128 puslapių knygoje 
taip pat, šalia Konstitucijos 
ir Nepriklausomybės Dekla
racijos, randasi ir specia
lus 130 klausimų ir atsaky
mų skyrius apie Amerikos 
istoriją ir valdžią, kaipo 
pagalbinė studija pilietybės 
egzaminams pasiruošti.

Knyga “Kaip Pasidaryti 
Piliečiu,” parašyta anglų 
kalba, suteikia informacijų 
apie eilę dalykų, kuriais 
galį tapti .piliečiais asme
nys labai susirūpinę ar klai
dingai supranta, kad jie už
stoja jiems kelią tapti pi
liečiais. Nors ir yra tiesa, 
jog Amerikos pilietybė nėra 
nei lengvai duodama, nei 
lengvai pasiekiama, o ta
čiau ją gali daugumas, iš
skyrus mažą skaičių, gauti. 
Ypač senesnio amžiaus žmo
nės yra linkę trauktis nuo 
žingsnio, kuris jiems atrodo 
sunkiai įmanomas. Tai daž
nai tiesa tais atvejais, ku
rie nemoka anglų kalbos. 
Daugumai senesnių žmonių 
nėra žinoma, kad jie gali, 
tam tikromis aplinkybėmis, 
būti atleidžiami nuo anglų 
kalbos nemokėjimo.

Ši pagrindinė knyga taip 
pat suteikia inf or m a c i j ų 
apie komplikuotas techniki
nes problemas, su kuriomis 
susiduria mokytojai, sociali
niai darbuotojai, advokatai, 
bibliotekarai ir kiti specia
listai, padedą imigrantams 
pasidaryti Amerikos pilie
čiais.

1922 m. pirmą kartą iš
spausdinta knyga “Kaip Pa
sidaryti JAV-jų Piliečiu” 
pasidarė standartiniu šios 
serities veikalu. Dabartinė 
pagrindiniai peržiūrėta 20- 
ta laida apima daugelį pa
keitimų, padarytų JAV-jų 
natūralizacijos įstatymuose. 
Knyga kainuoja vieną dole
rį ir ją galima gauti, para
šant American Council for 
Nationalities Service, 20 W. 
40th St., New York 18, N. Y.

ACNS

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

COOK. Experienced. Plain cooking.
Live in own room, own bath.

Large happy family. Excellent salary.
Ref. LA.5-4715.

(83-86)

HOUSEKEEPER—PRACTICAL 
NURSE

Sleep in, 2 in family. 
$50 wk. to cheerful competent 

woman, no cleaning.
VI. 4-2318 

Germantown area, Philadelphia.
(82-86)

HOUSEKEEPER
Live in. Cooking and General 

Housework. Own room. Good salary. 
In Woodbridge, N. J. 201-ME.4-2035.

(83-87)

COOK, donwstairs work, stay 
in preferred, good home, two 
in family. References required. 
European trained. Phone CA. 4-1009 
or ME. 5-3112.

(85-87)

REAL ESTATE

FAIRLESS HILLS. For Sale 
attractive 3 bedroom rancher. De
tached garage, alum, siding, alum, 
storm windows and doors, can be 
bought fully furnished. Large corner 
lot. Immaculate. Bachelor owned. 
WI. 3-1693. 328 Devon Road, 
Fairless Hills, Pa. (82-86)

K 

OAKFORD — 4 bedrooms, liv. 
rm., din., rm., kit,, bath, basmt., 
gar. Fruit trees. Fen lot. Ony 
$10,700. ALLAN W. WILLIAMS, 
opp. Buck Hotel, Feastcrv’le. EL. 
7-2230. (85-86)

HAIRDRESSER. • 1st class. Main 
Line Salon. Female, recent grad. 
Assist stylist. Opportunity, advance
ment. No eve. or Sat. $50 start. 
MI. 2-5566.

(86-87)

Ir stogus vartos 
susisiekimui

New Yorkas.—New Yor- 
ko mieste taip tirštas susi
siekimas, kad ne tik auto- 

i mobiliais neparanku miestą 
I pervažiuoti, bet jau ir lėk
tuvams neužtenka orlau- 
kių.

Aviacijos viršininkai pa
darė planą malūnsparniams 
įrengti “orlaukį” ant Pan 
Am pastato, kuris yra ant 
45th St., Manhattane. Sa
ko,-kad pradžioje per dieną 
galėtų pakilti ir nusileisti 
360 malūnsparnių, o per 
metus pervežti 500,000 žmo
nių. . . ;

Automobilių- kelių virši
ninkai planuo j a įrengti 
vieškelį viršuje namų. Jei
gu jų planai bus ųžgirti, 
tai gyventojams visai nebe
bus ramumo.

Visame pasaulyje yra 28 
metro (požeminių trauki
nių sistemos - tinklai): 17 
Europoje, 7 Amerikoje, 4 
Azijoje. Seniausias metro 
yra Londono: jam 100 me
tų, ilgiausias NiujOrko-230 
mylių, trumpiausias Stam
bulo—600 metrų, jauniau
sias Kijevo, gražiausias— 
Maskvos. Daugiausia kelei
vių per metus perveža Niu
jorko metro'—1.3 milijardo, 
Paryžiaus — 1.2 milijardo, 
Maskvos 1 milijardą.

Washingtonas. — JAV 
atominių ginklų specialistai 
sako, kad Kinijos išbandyta 
atominė bomba buvo panaši 
į tą, kurią JAV numetė ant 
HJrošimos.

Vocational Guide

A Visitandine is called 
to give Christ to the world 

the world to Christ.
SISTERS OF THE 

VISITATION
5712 Roland Ave., Baltimore, Md., 

21210

' (85-88)

HELP WANTED MALE

TAILOR & PRESSER, expd with 
N. J. boiler license. Perm. pos. 
Good salary. Apply 99 Black Horse 
Pike Runnemede, N. J. YE. 1-9191.

(83-87>

TAILOR. Operator, must be % 
complete pocket maker.

Top salary.
Phone WA. 2-2577.

(85-90)

(2) ENGINEERS. Class A License 
3 P. M. to 11 P. M.—11 P. M. to 
7 A. M. GENERAL HOSPITAL,, 
North Philadelphia, Call Fred Con
rad. CE. 6-8200.

(85-86) 
i ________ ____________________________________________

NORRISTOWN. — For sale by 
owner. Mod. 3 bdrm. Brick home, 
IV2 baths. Bright Mod.- kit. den. 
Full bsmt. Storm windows, car
pets. Fenced yard. Near Public & 
Parochial Schls. Asking $16,000. 
279-9094. (85-86)

AUTO AND BODY FENDER MAN
Must be experienced.

Also helper, experienced.
Good wages.
ME. 9-9812.

(85-88)

WE NEED CARPENTERS — 
rough and finish, carpenters help
ers, and apprentices. Local vicinity. 
Long time job. Call OS. 2-3250, 
9 to 5.

(85-88)

AUTO BODY man, expd on wrecks. 
Paid holidays, insurance & comm. 
Ask for Mr. H. Rogers. Apply Na
tionwide Towing, 2314 E. Susque
hanna.

(85-86)

TAILOR, exp’d. Apply Mr.
Solomon, Navy Exchange Tailor 
Shop. U. S. Naval Base, building 
489.

(85-87)

BRAKE PRESS, punch press, spot 
Welders, Experienced. Piece work. 
Apply in person.

418 No. 3rd St.

Aš, Marcelė Domeikienė, gyve
nanti Lepšių kaime, Lukšių paštas, 
Šakių rajonas, Lithuania, USSR, ieš
kau savo sūnaus Juozo Domeikos, 
prieš metus laiko gyvenusio 455 So. 
Wood, Chicago, Ill.

OPERATOR. Good and experi
enced on uniform and civilian pants. 
Retired men. Apply in person, 11 
North 5th St., 1st fl., or call WA. 
5-8739. 

____________________________ «

AUTO MECHANIC. 1st class man, 
capable of running small independ
ent shop. Flat rate. 60% for 
mechanics. VI. 8-9345.

(86-88)

METAL S'PINNERS. Experi
enced, able to read print and make 
chucks. Steady position. Call col
lect. Area Code 212-EV. 8-7000.

HOUSEKEEPER. Wanted reliable 
person to care for house and older 
children. Sleep in. Call morning 
or evening. Rec. Ref. required.

LO. 6-8418.

HOUSEKEEPER. General laundry 
and cooking. Sleep in own room and 
bath. 6 day week, recent references 
required. $45. Apply 914 Walnut St. 
or call WA. 5-2577.

' (86-88)

HOUSEKEEPER. Private room 
and bath. Sleep in, no cooking. 
Love children. Wednesday and 
every other Sunday off.

TU. 6-5308.
(86-89)

PAINTER. Experienced on ena
mels. Paid holidays. Insurance & 
commission. Ask for Mr. H. Rogers. * 
Apply — NATIONWIDE TOWING, 
2314 E. Susquehanna. NE. 4-9577.

(86-88)

Lisbonas. — Portugalija 
dar daugiau armijos siun
čia į Angolą ir Mozambiką.



Ar kenkia sveikatai 
kambarinės gėlės?

Gėlės auginamos beveik 
kiekviename bute. Jau nuo 
senovės jos yra nepakeičia
mas kambarių papuošalas. 
Kai kuriuose butuose jų es
ti nedaug — po vieną kitą 
kambaryje, kitur mėgėjai 
paverčia savo butus ištisu 
gėlynu. Pasitaiko kamba
rių, kuriuose gėlių pilna ne 
tik ant specialių staliukų, 
lentynų, bet ir užstatytos 
jomis palangės arba išdės
tomi puodai su gėlėmis net 
keliais aukštais lange. Čia 
jos užstoja saulės šviesą, 
neleidžia tinkamai vėdinti 
kambario ir tokiu atveju 
daro žalą patalpos sveika
tingumui.

Kaip ir visi gyvi organiz
mai, gėlės kvėpuoja, atseit, 
naudoja deguonį ir atpalai
duoja anglies dvideginį. Ta
čiau dieną jos žymiai dau
giau sunaudoja to paties 
anglies dvideginio anglia
vandenių asimiliacijai ir at
palaiduoja deguonį. Labai 
lengva tai pastebėti augi
nant stiklainiuose vandens 
augalus, apie kuriuos die
nos šviesoje susidaro ir ky
la į vandens paviršių de
guonies burbuliukai. Naktį 
arba tamsoje šie augalai 
pasitenkina vandenyje iš
tirpusiu deguonimi. Todėl 
dienos metu kambaryje gė
lės, kaip ir augalai laukuo
se bei miškuose, valo orą 
nuo anglies dvideginio ir 
praturtina jį deguonimi. 
Kitas dalykas naktį. Nors 
atskiri smulkūs augalai 
kvėpavimui sunaudoja la
bai nedaug deguonies, ta
čiau didesnės gėlės — fiku
sai, filodendronai ir pan., 
arba didesnis gėlių kiekis | 
gali nakties metu blogai vė
dinamame kambaryje tapti 
tam tikrais žmogaus kon
kurentais deguonies atžvil
giu. Todėl miega m u o s e 
daug gėlių laikyti nepetar- 
tina arba reikia kambarį 
gerai vėdinti.

Tiesiogiai kenksm i n g ų 
sveikatai kambarinių gėlių 
beveik nėra. Apie odos su
erzinimus, kuriuos gali su
keitė primulės, jau buvo ra
šyta. Nuodingų medžiagų 
turi oleandras, todėl jo žie
dų bei lapų negalima kram
tyti ar imti į burną. Tačiau 
kombarių oro minėtosios 
gėlės neapnuodija.

Saikingas gėlių kiekis 
kambaryje nedaro jokios

A. LEKAVIČIUS

VAISINGIAUSI METAI
Lenkų tyrinėtojų duome

nimis, vaisingiausias yra 
toks amžius: chemikų, išra
dėjų ir poetų—44 metų, ak
torių ir kompozitorių — 48, 
gydytojų — 52, filosofų — 
54, matematikų ir satyrikų 
—56, istorikų — 57 metų. 
Tačiau tai anaiptol nereiš
kia, kad tam tikrų profesi
jų žmonės nebūtų sukūrę 
ką nors didesnio anksčiau 
arba vėliau. Pavyzd,ž i u i 
Teofrastas buvo 100 metų 
amžiaus, kada parašė savo 
“Maksimą”, Gėtė turėjo 82 
metus, kai sukūrė antrąją 
“Fausto” dalį, Hugo parašė 
“Torkvemadą” būdamas 80 
metų amžiaus, o Ticianas 
dar buvo kupinas kūrybi- 
bjnių jėgų, kai turėjo 97 
metus.

Chicago. —Chicagos uni
versiteto tyrinėtojai pieti
nėje Turkijoje surado mies
to liekanas, kuris buvo 
prieš 9,000 metų. Rado ten 
daug visokių senovės lieka
nų, jų tarpe ir iš vario ga
mintų dalykų.

KAIP, UŽ KĄ BALSUOTI?
Balsavimų diena — lap

kričio 3d. — artėja visu 
greičiu. Tą dieną baigsis 
rinkiminė kampanija; tą 
dieną piliečiai balsuos.

Reikia pasakyti, kad jau 
atsibodo klausytis per ra
diją ir televiziją šlykščios 
goldwate ris tų propagan
dos. O ji buvo vedama per 
tokį ilgą laiką!..

Niujorko valstijos lietu
viai piliečiai, esame tikri, 
lapkričio 3 dieną, eis prie 
urnu.

Tai ir gerai!
Už ką jis balsuos?
Niujorke, mat, yra ir.į 

JAV senatoriaus postą du 
kandidatai — respublikonų 
Keatingas ir demokratų są
raše — Robert F. Kenedis. 
Tarp jų verda aštri kova.

Keatingas dangstosi gra- 
j žiausiomis frazėmis, norė- 
j damas pasigauti juo dau
giau balsų. Bet Keatingo 
politinė praeitis jį kompro
mituoja — daugeliu atvejų 

i JAV senate jis balsavo su 
; reakcionieriais. Keatingas, 
atsiminkime, balsavo net 
prieš Maskvos sutartį, pa
gal kurią draudžiama ato
miniai bandymai vandeny
je.

Kur dabar yra gengsteris 
Joseph Bananas?

Be kitų skandalų, kurių 
niekad pas mus netrūksta, 
mieste atsirado ir kitas: 
gengsterių karalaitis Joseph 
Bananas tapo pagrobtas ir 
nežinia, kas su juo atsitiko.

J. Bananas (ar Bonanno), 
sakoma, buvo vienas pože
mio karalystės viešpačių — 
‘‘karalystės,” kuri užsiim- 
dinėja pardavinėjimu žmo
nėms baisių nuodų-narkoti- 
kų. Užsiimdineja ji ir vi
sokiais gengsterikais veiks
mais. Toji karalystė vadi
nama “Cosa Nostra” (Mūsų 
tikslas). J. Bananas — pra
turtėjęs gaivalas: Arizonos 
valstijoje jis turi pasistatęs 
palocių, o Niujorko mieste 
laiko ištaigingą butą. Sa
koma, jis valdąs ir kai ku
rias dirbtuves ir kitokias 
įstaigas.

Susitikę gatvėje J. Bana
ną, jūs niekad nepagalvotu- 
mėt, kad tai gengsteris; jis 
atrodo džentelmanas iš 
džentelmanų. Gražiai pasi
puošęs, visuomet turi pini
gų ; mina kaip kokio guber
natoriaus.

Ir štai kas atsitiko
Niujorke šiuo metu posė

džiauja federalinė grand 
džiūrė, tyrinėjanti požemio 
karalystės veiksmus. Į tuos 
tyrinėjimus - apklausinėji
mus buvo pakviestas ir J. 
Bananas . Jis turėjo liudy
ti praėjusį trečiadienį, spa
lio 21 d. Ką jis ten būtų 
sakęs, nieks nežino. Bet J. 
Bananas ruošėsi, išsisukti 
juk negalėjo, ir, pagaliau, 
nereikėjo — jis bagotas, jis 
gali pasisamdyti geriausius 
advokatus, kad jį gintų.

Antradienio naktį J. Ba
nanas, pasiėmęs savo advo
katus, sakė: eikime visi į 
restoraną pasitarti, kaip 
jūs mane ginsite, ką aš tu
riu sakyti grand džiurėje.

Nuvyko jie visi į dauge
liui žinomą Pen and Pencil 
restoraną. Advokatai užsi
sakė po gerą steiką ir ki
tokių “prismokų;” J. Bana
nas gėrė brangų vyną. Są
skaitą apmokėjo Bananas.

Jau buvo kur kas po dvy
liktos nakties, kai jie baigė 
“užkandžiauti.” Tada, pasi
šaukę taksį, važiavo. Vy- 

je, atmosferoje ir kosmose! 
O toji sutartis — milžiniš
kas žingsnis į suvaldymą 
atominių bandymų ir žemė-

Mes manome, kad Niu
jorko pililečiai, taigi, paduos 
savo balsus už kandidatą 
Kenedį.

Ir bendrai, šiandien pats 
didžiausias pavojus pareina 
iš goldwaterizmo. Jį reikia 
nugalėti, primušti, kad jis 
nepakeltų savo piktos gal
vos.

Kaip nugalėti?
AFL-CIO unijos ragina 

balsuoti už John šoną ir 
Humphrey — tai bus pats 
didžiausias smūgis goldwa- 
terizmui.

Nepriklausomosios darbo 
unijos taip pat savo narius 
ragina balsuoti už Demo
kratų partijos kandidatus 
prezidento ir viceprezidento 
vietoms.

Mes manome, kad ir Niu
jorko, ir visų kitų valstijų 
lietuviai darbo žmonės pa
darys tą patį — paklausys 
darbo unijų balso.

Galvokite, broliai ir se
sės! Ruoškitės lapkričio 3 
dienos balsavimams!..

Jie labai svarbūs! ,
Ns.

iriausias J. Banano advoka
tas Maloney, kuris gyvena 
po num. 35 Park Ave., Man
hattane, sakė savo klijen- 
tui: Paleiskime kitus, kur 
jie nori, o tu važiuok pas 
mane nakvoti, nes, jei vyksi 
į savo butą, tai tave gali 
“kas nors” sučiupti!

Taip ir buvo padaryta. 
Bet, kai taksis sustojo ties 
apartmentnamiu, kuriame 
gyvena Malonoy, kai tik J. 
Bananas išlipo iš ,taksio, 
prisistatė du tvirti ginkluo
ti vyrai ir tarė:

—Džiovai, mūsų bosas ta
ve nori matyti. '

Pagrobė už rankų ir ve
dėsi link mašinos, kuri sto
vėjo 36-to j e gatvėje, prie 
pat Park Ave. Džiovas ne
norėjo eiti, spyrėsi, bet anie 
be didelių ceremonijų jį nu
sitempė. Advokatas pradė
jo šaukti:

— Kur jūs vedate mano 
klijentą?

Jam buvo atsakyta revol
verio šūviu (kuris advoka
to nepataikė) ir aštriu to
nu: “Shut up, you!...”

Įsisodinę Džiovą į savo 
mašiną, gengsteriai laisvai; 
nusmirdėjo. |

Kiaušiams j
• a i

Dabar kyla toks klausi-! 
mas: ar šis gengsterio pa
grobimas išeis ja mnaudon, 
ar ne? Kai kurie spėja, 
kad Džiovą pagrobė jo sėb
rai; pagrobę jį paslėpė, kad 
nereikėtų liudyti, kad nein
kriminuotų kitų gerisgste- 
rių.

Bet kitas, tvirtesnis spė
jimas yra toks: J. Bananą 
pagrobė jo priešai ir, nuga
labiję, kur nors paslėpė, kad 
nieks nesurastų.

Šie žodžiai rašomi penkta
dienį, ir dar vis nieko ne
girdėti apie vieną požemio 
karalystės valdovų, pateku
sį į nelaisvę.

Baisūs dalykai dedasi mū
sų mieste: čia viešpatauja 
gengsteriai ir eilinis pilietis 
nebegali suprasti, kodėl po
licija jų neišgaudo!

Ns.

Londonas. — Darbiečių 
valdžia darys pakaitų kari
nių ginklų gamyboje.

a
D

Gerbiamas drauge Rojau!
Siunčiu labai dienas iš 

Moldavijos sostinės Kišinio- 
vo, kur atvykau su delega
cija sveikinti draugus mo 
davus nuo Tarybų Lietuvos. 
Šiandien Tarybų Moldavij 
mini 40 metų sukaktį nu 
respublikos įkūrimo. 192 
m. Moldavija buvo paskelb
ta autonomine respublika, o 
1940 m., išvadavus „Besara
biją, ji tapo sąjungine tary
bine respublika. Delegaciją 
sudarome trise su drg. R. 
šarmaičiu ir kolūkio pirmi
ninke, Socialistinio Darbo 
Didvyre drg. G. Bundziene.

Viso geriausio!
Justas 

Kišiniovas, 64. X. 10.

1

s
žmonių

.1

j Matysim 5 šalių žmonių 
gyvenimo vaizdus

Jau rašėme, kad Litera 
tūros Draugijos pirmoj 
kuopa rengia kultūrinį pc 
pietį lapkričio 22-rą. Bu 
rodomi gamtos ir
gyvenimo vaizdai ir girdė
sime kalbą dienos temomis.

Vaizdus rodys Motiejų 
Klimas, buvęs brooklynie- 
tis, o dabar gyvena Ram
sey, N. J. j

Klimas turi vaizdų nuė
męs tiek, kad užimtų rody
ti keletą valandų. Jie imti 
Lietuvoje, Maskvoje, Grai
kijoje, Italijoje, Amerikoje;.

Verta visiems susipažint 
su jo ilgų metų darbo vai 
siais. Visi dalyvaukime ir 
būkime kvietėja is kiti

Vienas Jusi

s

Pavogė A. Bimbos 
automobilį

Praėjusį penktadienį,, spa 
lio 23 d.,tpo pietų A. Bin
ba sugrįžo į darbą ir ant 
Liberty Avė. prie 102 St. 
kampo pasistatė savo auto
mobili. Apie 3 vai. išvyko 
traukiniu į Niuorką pas 
advokatus pasitarimui dėl 
nupilietinimo bylos ir sugrį
žęs truputį po šešių maši
nos neberado. Tuojau pra
nešė policijai.

Automobilis jau senas, 
1953 metų “Chevy,” bet dar 
geroje tvarkoje. Registra
cijos (“Plate”) numeris QA- 
7022.

Aišku, kad automobilis 
vogtas ne dėl pardavimo, 
nes per senas, jau mažbs 
vertės. Spėjama, jog bus 
kokie vaikėzai paėmę pasi- 
trankymui.

Pirmadienį dar jokios ži
nios nebuvo apie automobi
lio likimą.

JAUNUOLIS NUŽUDĖ 
MERGAITĘ 

t

New Yorkas. — Rich
mond Hill hiiesto dalyje 
jaunuolis John Ebbs, 18 
metų amžiaus, nužudė 7-ių 
metų mergai tę Janetą 
Young. Ją surišo ir įmetė į 
evangelistų bažnyčios pečių 
112-14 107 St. Jaunuolį su- - 
ėmė ir tyrinėja jo protą.

minėjimas lapkričio sukaktuvių
METINIS SUSIRINKIMAS

Del Taikos Ir Draugystes
CARNEGIE HALL

Wm. H. Melish, pirm. — Eslande Goode Robeson 
Charles R. Allen, Jr. Jessica Smith

— Programa —
Rengėjai:

National Council of 
156 Fifth Avenue Suite 304

American-Soviet Friendship
Bilietai $1.00

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., spalio (Oct) 27, 1964

Po miestą pasidairius
Niujorko teatrų lyga pra

dėjo tyrinėti Manhattane 
ant Broadway teatrų siste
mą. Ieškoma išeities iš “ne
susipratimų” tarp teatrų 
savininkų. Lentktynės di
delės, kai kurie teatrai ne
begalį išsiversti ,eina prie 
bankroto. Tyrinėjimui bū
sią išleista $75,000. Gal bū
siąs paskirtas “komisaras” 
teatrų reikalus tvarkyti, 
kaip kad yra beizbolės ko
misaras.

Turgaviečių komisionie- 
rius Pacetta skelbia, kad 
valdžia traukia teisman net 
tris “hot dog” ir kilbasų 
pagaminimo firmas. Jos į 
tuos produktus prikemšan- 
čios perdaug miltų ir kito
kių pigių produktų, o par
duoda už tikrą mėsą.

Atsakomybėn traukiamos 
šios Brooklyno firmos: An
gus Packing Co., Ideal Pro
vision Co. ir Five Star Pro
vision Co.

Šiemet miestui vandens 
pilnai užteks. Vandens re
zervuarai 44 proc. savo pil
numo. Pereitais metais šiuo 
laiku jie teturėjo 40 proc. 
savo įtalpos.

Sahitacijos departamen
tas su džiaugsmu praneša, 
kad Šiemet mūsų didysis 
New Yorkas neti 3 procen
tais švaresnis, negu pir
miau būdavo. Tačiau gaila, 
kad paprasto piliečio akis 
to skirtumo neįmato. Gat
vėse šiukšlių visur pilna.

Mūsų miesto žmonių pa
taisymo departamentas da
rys didelį naują išbandymą. 
Jis sudarė planą, pagal ku
rį bus bandomą nuo kalinių 
kūno pašalinti, fizines žy
mes, visokius plėtmus, ran
dus ir tt. Girdi, gal tas pa
dės kaliniams, atlikus baus
mę ir išėjus iš kalėjimo, pri
sitaikyti prie naujų sąlygų.

Planas yra grynai sava
noriškas. Manoma, kad ne
bus sunku surasti keletą 
šimtų tokių kalinių, kurie 
su mielu noru pasiduos to
kiai operacijai.

Prie šio įdomaus ir svar
baus projekto finansavimo 
prisidės ir federalinė val
džia.

Federalinė valdžia užgy- 
rė ir padės finansuoti planą 
paversti garsiąją Ellis salą 
nacionaliniu - kultūriniu 
parku. Jau dešimt metų ši 
sala apleista. Ant jos ran
dasi trejetas desėtkų pasta
tų, kurie griūva.'

Salos plotas: 27 akrai.

Brooklyno Cumberl and 
Hospital Centre pradėjo 
siautėti kūdikių skyriuje 
nežinoma liga. Per kelias 
dienas skyrius buvo užda
rytas, paskui buvo atidary
tas ir už poros dienų ir vėl 
tapo uždarytas, šeši vaikai 
susirgę ta keista liga. Ieš
koma jos šaltinio.

Džanitorius Aaron Kodish,

250 svarų, būtų nukritęs iš 
6 aukšto ir užsimušęs, jeigu 
ne protinga 85 metų naš
liuke. Jis staiga paslydęs 
persisvėrė ant lango. Mote
riškė pribėgus užgulė ant 
jo kojų ir pradėjo šaukti 
pagalbos. Pagalba pribuvo 
ir žmogų išgelbėjo nuo iš
kritimo. Žmogelis amžinai 
bus dėkingas tai senai mo
teriukei.

TARYBINIAI FILMAI
New Yorkas. — Nuo spa

lio 23 dienos iki lapkričio 
22 dienos “Playhouse” teat
re bus rodoma visa elė Ta
rybų Sąjungoje gamintų 
filmų. Teatras yra ant 55th 
St., Manhattane.

Great Neck, N.Y.—Koks 
piktadaris nužudė Dorą 
Markus. Jai padaryta 97 
peilio žaizdos. Pagrobė jos 
brangiadaikčių $10,500 ver
tės.

T. Sąjungos laivas 
išgelbėjo žmones

Havana. — TSRS laivas 
atvežė amerikietį S. Smithą 
ir kanadietį F. Walkerj, ku
riuos išgelbėjo jūroje. Nuo 
nuskendusio laivo jie buvo 
išplaukę į neapgyventą sa- 
ią-

Per 4 dienas jie matė lėk
tuvus, bet jų signalų iš lėk
tuvų nepastebėjo. Tą pada
rė nuo TSRS naftolaivio 
“Jelsko”. Išgelbėtas Smi
th as pareiškė:

“Rusai puikūs žmonės. 
Jie mus išgelbėjo, pirmiau
siai vynu pavaišino, paskui 
aprengė ir pamaitino”.

Washingtonas. — Dabar 
JAV 3,500,000 moterų yra 
daugiau, kaip vyrų.

, IŠSINUOMOJAMI 
FORNISIUOTI RŪMAI 

I
patogioje rezidencijoje, arti Forest 
Park Jamaica linijos stoties. Išnuo
mojami tik vyrams. Apšildomi ir 
yrą kiti patogumai. Kreipkitės į 
Mrs. Baliūnas, 80-69 87th Road, 
Woodhaven, N. Y. 11421 (84-86)

“LAISVĖS” 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

PROGRAMOJE DALYVAUS ŠIE TALENTAI:
Aido Choras, vad. Mildred Stensler

Vietiniai talaentai:
Viktoras Becker, baritonas
Elena Brazauskiene, sopranas
Augustinas Iešmantą, baritonas

Svečiai talentai:
Ona B. Kubilienė, mezzo-sopranas

Iš Chicago, Ill., pasiekusi aukštą 
išsilavinimą kaip dainininkė

Irene Janulis ir AL Daukšys
Iš Worcester, Mass.
Jie dainuos solus ir duetus.

Bus ir daugiau įdomybių. Kviečiame atsilan
kyti ir išgirsti šį nepaprastai gražų koncertą.

Mažas malūnsparnis
Sėdynė, o virš jos—dvi 

mentės su vamzdžiais ga
luose. Štai ir visas malįjp-; 
sparnis, kurį pastatė Kui- 
byševo Aviacijos instituto 
studentai.

—Ši mašina, — pasakoja 
jos konstruktoriai, — net 
laboratorinėmis darbo sąly
gomis kainuoja mažiau už 
motarolerį.

Iš tikrųjų, čia viskas la
bai paprasta—nereikalinga 
jokių sudėtingų variklių, 
pavarų, siurblių. Veikiant 
išcentrinei jėgai, kuras sa- 
vitaka patenka iš bako į 
vamzdžius, esančius mentė
se. Jam degant, reaktyvinė 
trauka sukuria keliamąją 
jėgą. u

Malūnsparnio bandymai 
davė . puik i u s rezultatus. 
Tokias pigias, patikimas ir 
saugias mašinas galima pla
čiai panaudoti liaudies ūky
je ir kt.

T. SĄJUNGĄ MINĖJO t 
MUZIEJAUS SUKAKTĮ

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo minima 200 
metų sukaktis nuo įstei
gimo k u 11 ū ri n i o p a 1 i- 
kimo muziejaus (“hermi
tage”), kuris dabar yra 
įrengtas buvusiame carų 
Žiemos palociuje, Leningra
de.

Kultūrinio palikimo mu
ziejaus pirmąją kolekciją iš 
225 paveikslų buvo sūrinį 
kusi karalienė Jekaterina 
Antroji 1764 metais.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kuopos vakarienė įvyks 
lapkričio 7 dieną klubo svetainėje, 
pradžia 5-tą valanda vakare. Kvie
čiami visi, o ypatingai kuopos nariai, 
atsilankyti. *

Po vakarienės vyks šokiai iki vė
lumos. Rengėjai (86-88)

MONTELLO, mass.
Moterų Apšvietos Klubo sekantis 

susirinkimas įvyks Spalio-Oct. 30 d., 
7 vai. vakare. Bus arbatos ir už
kandžių. Draugės, ateikite į susi
rinkimą ir pakvieskite naujų įsira
šyti. iK. Čereškienė (85-86)




