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Vieneri metai be Kenedžio 
Jiems kovoti nereikia 
!&ti pakeitimai 
Gražus žestas 
LLD reikalais 
Nejaugi?
Pagerbsime,

— Rašo A. Bimba —
Ateinantį sekmadienį, lap

kričio 22 d., sueis lygiai vie- 
nerfr metai nuo nužudymo pre
zidento John Kenedžio. Tai 
buvo tragedija, kurios garsas 
nuskambėjo po visą pasaulį.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
naujoji mūsų šalies vyriausy
bė, su Lyndon Johnsonu prieš
akyje, valstybės laivą vairavo 
daugmaž Kenedžio politikos 
dvasioje. Reakcija, kurios 
Kenedis buvo auka, negali di
džiuotis laimėjimais. Praėju
siuose rinkimuose ji gavo 
skaudų smūgį.

Bet kas dabar, kas toliau?

J. Valstijų ir V. Vokietijos 
militarine sutartis

itLAISVES” VAJUS Būtinai reikia uždrausti

Washingtonas. Lap
kričio 14 dieną Jungtinių 
Valstijų Gynybos sekreto
rius Robertas McNamara ir 
Vakarų Vokietijos Gyny
bos ministras Uwe von 
Hassel išleido pareiškimą, 
kad abidvi valstybės susita
rė militariniais reikalais. 
Pasitarime iš abiejų pusių 
dalyvavo generolai bei ad
mirolai.

Pareiškime sako, kad Va
karų Vokietija jau per ket- 
veris metus, kiekvieneriais 
metais iš JAV gaudavo 
$700,000,000 vertės ginklų. 
Pareiškime sako, kad JAV 
ir Vokietijos militaristai 

johnsonas turi žmonių įparei- jau virš metai laiko visais 
klausimais sutinka, kaip 
veikti taikos ir karo metu.

Abidvi pusės susitarė su
vienodinti ginklus ir jų nau
dojimą. JAV ir Vakarų Vo
kietija sutiko, kad organi
zuos NATO atominį laivy
ną su mišriomis komando
mis. Abidvi pusės susitarė, 
kad būtų vienodi gaminami

^onnsonas įuri žmonių 
gojimą neleisti reakcijai atsi
griebti, iš naujo pakelti gal
vą. Jis turi įpareigojimą ge
rinti liaudies buitį namie ir 
baigti militarines avantiūras 
užsienyje.

Ar jis tuo keliu eis?

įeina galion Kongreso nu
tarimas, kuriuo senatorių ir 
atstovų algos pakeliamos net 
astuoniais tūkstančiais dolerių. 
Dabar jie gaus po $30,000 per 
metus plug tūkstančius dolerių 
išlaidoms.

Matote, kam kovoti už al
gų pakėlimą nereikia.

Nepamirškite, kad mūsų vi
same Kongrese veltui ieško
tum nors vieno darbininkų 
darbo farmerių atstovo.

tankai. Jungtinėse Valstijo
se juos gamins General Mo
tors Co., Detroite, o Vaka
rų Vokietijoje German De
velop. Co., Augsburge. —

JAV ir V. Vokietija susi
tarė perginkluoti kulkosvai
džių dalinius naujais dides
niais kulkosvaidžiais, po 20 
milimetrų.

Jungtinės Valstijos tuo
jau imsis darbo pastatyti 
Vokietijai tris atominius 
karo laivus (naikintojus), 
aprūpintus atominėmis ra
ketomis. JAV pagamins vo
kiečiams 200 “UH-1D” mi- 
litarinių malūnsparnių ir 
atitinkamą skaičių karo 
lėktuvu, v

Pagal sutartį JAV ir Va
karų Vokietija apsikeis mi- 
litariniais patyrimais, taip
gi mokys viena kitai milita- 
rinius specialistus. Vokieti
ja ir ateityje kiekvieneriais 
metais pirks JAV už $700,- 
000,000 visokių militarinįų 
įrengimų.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
— 0 —

atominius ginklus,--TSRS

bei

su 
ša-

kas čia tokio? Pa- 
vadovybėje ir vy- 
yra normalus žmo-

Negalėjote nepastebėti, 
kokiu kruopštumu mūsų 
lies komercinė spauda storo
mis raidėmis atžymi kiekvieną 
Tarybų Sąjungos vadovybėje 
pasikeitimą. Baisiomis išvado
mis apibūdinamas kiekvienas 
laikraščio redakto r i a u s bei 
partijos sekretoriaus pakeiti
mas kitu.

Bet tai 
sikeitimai 
riausybėje
nių valdymosi procesas. Pa
matysite, neužilgo važiuos 
laukan visas Johnsono kabine
tas. Jis pasiskirs savo arti
miausius kolegas. Taip daro 
kiekvienas naujai išrinktas 
prezidentas.

Reikia tikėtis, kad ir Tary
bų Sąjungos vyriausybės ir 
partijos vadovybėje įvyks pa
keitimų ir daugiau. Beproty
bė yra iš to kepti stebuklus, 
burti misterijas.

Gerai, kad mažame Misisi
pės miestelyje McComb pra
bilo 650 baltieji piliečiai už 
vykdymą be triukšmo ir ait
ros naujojo Civilinių teisių 
įstatymo. Puiki pradžia. Te
gul tie piliečiai būna pavyz
džiu visiems baltiesiems, kur 
jie begyventų, kurie galvose 
ir Širdyse tebesinešioja kvailą 
rasinę neapykantą ir nenori 
susitaikyti su einančiais gi- 

, liausiais amerikinėje visuome
nėje kultūriniais, socialiniais 
ir politiniais pakitimais.

“Laisvės” vajus jau dau
giau negu įpusėjęs. Einame 
pirmyn, bet ar pakankamai 
dideliais žingsniais? Prašau 
Olonijų veikėjus pasižiūrėti į 
savo miestus, kiek iš kurio 
į## gauta paramos į penkių 
tūkstančių dolerių fondą,
nereikia kai kam iš mūsų la
bai, labą! susirūpinti ?

W 1**'!■ IIII »

Taip pat leiskite man rim
tai prabilti į Lietuvių Litera
tūros Draugijos narius ir vei-

Ar

JAV ir Vokietijos sutartis 
didina karo pavojų,-TSRS

Maskva. — Lapkričio 14 
dieną Tarybų Sąjungos ži
nių agentūra TASS paskel
bė ilgą Tarybų Sąjungos 
vyriausybės pareiš k i m ą, 
kuriame apibūdina Jungti
nių Valstijų ir Vakarų Vo
kietijos sutartį, kaip naują 
pavojų taikai.

Tarybų Sąjunga jau lie
pos 11 dieną protestavo 
prieš JAV planus organi
zuoti NATO atominį karo 
laivyną. Dabar ji sako, kad- 
būtų didelis apsigavimas 
manyti, kad Vakarų Vokie
tijos revanšistai bus pasi
tenkinę gavę į savo rankas 
atominius ginklus karo lai
vyne. Jie tuojau tų ginklų 
pareikalaus savo sausumos 
armijai ir oro laivynui.

TSRS nurodo, kad Vaka
rų Vokietijos revanšistai 
eina Hitlerio keliu. Jie ruo
šiasi atsisakyti nuo 1945 
metų kapituliacijos sąlygų 
apsiginklavimo reikaluose, 
kaip Hitleris atsisakė nuo

Versalės taikos sąlygų.
TSRS sako, kad ji bus 

priversta imtis atitinkamų 
žingsnių savo ir kitų socia
listinių valstybių saugumui.

SUKANKA METAI NUO 
KENEDŽIO MIRTIES
Washingtonas. —Lapkri

čio 22 dieną sukanka metai, 
kai Dalias mieste buvo nu
šautas Jungtinių Valstijų 
prezidentas John Kenedis.

Mrs. Kenedienės archi
tektas J. C. Warnecke pa
skelbė paminklo projektą 
pastatymui Arlington© tau
tinėse kapinėse. Paminklo 
pastatymui bus išleista du 
milijonai dolerių, kuriuos 
sumokės Kenedienė.

JAV IR JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SKOLOS

Jungtinės Tautos. —Lap
kričio 16 dieną 92 šalys, ku
rios priklauso Jungtinėse 
Tautose, pasižadėjo sukelti 
$71,703,000 pagelbėjimui at-• .VIX,IVU,VVV pctf

— • silikusių šalių.
Tarybų Sąjunga pasiža

dėjo su t e i k ti $2,700,000. 
Jungtinės Valstijos nieko 
nežadėjo, jų atstovas sakė, 
kad gal duos ateityje. Mat, 
JAV atsis ako finansuoti 
Jungtines Tautas, kol kitos 
šalys nesumokės skolas. K

kėjus. Dar turime daug na
rių, kurie tebėra nepasimokė- 
ję metinių duoklių. Ar tai ne 
apsileidimas? Metai gi baigia
si. Reikia susirūpinti.

Ateinantieji metai bus mū
sų didžiosios Draugijos jubi
liejiniai metai. Suvažiavimas 
nutarė tą istorinę sukaktį kuo 
plačiausiai atžymėti. ---------- —

Ar visur prie to ruošiama- BAIGĖSI TSRS ŠIAURĖS 
si? Kas kur planuojama?

Ateinančio sekmadienio po
pietę Niujorko laisviečiai pra
leiskite “Laisvės” salėje. Ten 
pagerbsime įžymiąją lietuvių 
tautos poetę Salomėją Nėris. 
Bus įdomi R. Mizaros paskaita 
apie jos kūrybą. Bus graži 
meninė programa. Bus ro
domi nejudami paveikslai 
(“slides”). Na, ir bus užkan
džių. Ko daugiau bereikia?

KELIO SEZONAS
Murmanskas. — Lapkri

čio 13 dieną čionai atplaukė 
TSRS atominis ledlaužis 
“Lenin”, taipgi ledlaužiai 
“Maskva”, “Leningrad” ir 
kiti. Jau baigėsi laivų plau
kiojimas aplinkui Sibirą 
tarp šių šiaurės prieplaukų 
ir Tolimųjų Rytų bei Sibiro 
šiaurinių prieplaukų.

Maskva. — “Pravda” pla
čiai analizavo būtiną reika- 

į lą nuklinių ginklų uždrau
dimo. Dienraštis rašė, kad 

4H2 Kinijos pasigaminimas ir 
1997 
1858 
1420

Punktai
Brooklyn* N.Y. ..............................
Connecticut valstija ....................
New Jersey vajininkai..................
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla.
So. Boston, Mass. .........................
George Shimaitis, Brockton, Mass.
Chester, Pa. .................................
V. Kralikduskas, Lawrence, Mass.
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. .. 982 
Philadelphia, Pa..................................................... 964

— 0 —
948 
828 
756

sėkmingas išbandymas ato
minės bombos griežtai pa
keičia pasaulyje apsiginkla- 

1292 v^mo Padėtį.
1154
1056
1006

J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 
Great Neck, N. Y................. .....

. Rochester, N, Y................. .........
V. Taraškienč—B. Sutkus,

San Francisco, Calif........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md........
Scranton, Pa...............................
A. J. Pranaitis, Phila., Pa........
LLD' 20 kp. Moterų Skyr.,

Binghamton, N. Y................
M. Kazlauskienė—A. Navickas

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

644
552
512
492
480

412

408

J. Daugirdas, Lowell, Mass........ 396
J. Žebrys, Cleveland, Ohio   384 
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. 288 
Chicago, Ill............................
Miami, Fla..............................
L. Tilwick, Easton, Pa. ..
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass.............
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
M. Žiedelis, Nashua, N. H. .
M. Aranuk, Detroit, Mich. ..
C. K. Urban, Hudson, Mass.
C. Belunas, Detroit, Mich. .

O —

288
264
252

216
204
180
180
72
36

Brooklyno ir apylinkės vajininkai stipriai laikosi 
pirmoj vietoj. V. Bunkus pridavė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų. Taipgi pasidarbavo su atnaujinimais Senas 
Juozas, J. Juška, ir naujas vajininkas Jonas Lazauskas. 
Beje, prisiuntė atnaujinimų iš Binghamton, N. Y., P. 
Jasilioniene, ir savo punktus kredituoja brooklynie- 
čiams.' Ačiū TJasilionienei. > .

Prie New Jersey vajininkų pasidarbavo Jurgis Sta- 
siukaitis, Cliffside, N. J,, su nauja prenumerata ir at
naujinimais. Taipgi gauta atnaujinimų nuo S.-Radušio, 
Bayonne, N. J.; K. Paciūno, Elizabeth, N. J., ir T. Kaš- 
kiaučiaus, Newark, N. J.

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ženeva. -—Vakarinėje Eu

ropoje naftoleidžius nuties
ti pradėjo tik 1955 metais. 
Ir tai dar jų yra nedaug, 
įskaitant ir Tarybų Sąjun
gos (Draugiškumo naftolei
džius), kurie jau pasiekė 
Vengriją, Čekoslovakiją ir 
Rytų Vokietiją, tai Vakari
nėje ir Centrinėje Europoje 
jų yra tik apie 10,006 mylių 
ilgio, kuomet Jungtin ė s e 
Valstijose virš 400,000 my
lių.

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir* Kanados vyriau
sybės susitarė, kad ateinan
čiais metais TSRS kelei
viniai .. laivai plaukiotų į
Montrealį.

Washing tonas. — Po rin
kimų pralaimėjimų bus pa
daryta žymių pakaitų Res
publikonų z partijos vadovy
bėje.

Lapkričio 13Toronto. — Lapkričio 13 
dieną ligoninėje mirė Kana
dos Komunistų partijos ge
neralinis sekretorius Leslie 
Morris, kuris tas pareigas 
ėjo per trejis metus. Jis bu
vo dar tik 60 metų amžiaus.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos vėl siunčia 
į Pietų Vietnamą 1,200 ka
rininkų ir karių. ;

Laose priėšlėktūyinės ka- 
nuolės nu'šovė JAV sprūs- 
minį bombonešį ir lakūnai 
žuvo.

Washingtonas. —John A. 
McCone, JAV Centrinės 
Žcalgybos Agentūros 
(ČIA) direktorius, sako, 
kad jam ir jo agentūrai bu
vo didelis netikėtumas pa
kaitos TSRS vadovybėje.

1

Nors Kinija sėkmingai iš
bandė atominę bombą, bet j i 
tuo pat metu ragina visas 
valstybes, kurios turi ato
minių bombų, susirinkti ir 
tartis jų panaikinimui.

Tarybų Sąjungos visada 
buvo ir yra pozicija už už
draudimą atominių ginklų, 
jų panaikinimą ir pilną nu
siginklavimą. Anglijos lai- 
boristų valdžia pareiškė, 
kad ji svarstys Kinijos pa
siūlymą. Prancūzija parė
mė Kinijos pasiūlymą. Bet 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė atmetė, pareikšdama,j 1 1 -w- y • •• • 1 • 1

venimo faktams. Faktas 
yra, kad Kinija pasigamino 
atominių bombų. Faktas 
yra, kad tas grieštai pakei
čia taikos ir nusiginklavimo 
reikalus. •

Visgi yra viltis, kad ir 
Jungtinės Valstijos gali pa
keisti savo nusistaty m ą. 
Prezidento rinkimų kampa
nijoje Johnsonas kalbėjo už 
valstybių sugyve n i m ą ir 
taiką. Jis rinkimus laimėjo. 
Argi ne laikas Johnsonui ir 
JAV vyriausybei padaryti 
pasisukimą nusiginklavimo 
reikaluose, kuris tarnautų 
sumažinimui tarptautinio 
įtempimo ir vestų prie tai
kingo sugyvenimo?,—klau
sia dienraštis.

Pekinas. —Kinijos prem
jeras Chou En-lajus grįžo 
iš Maskvos. Jį pasitiko Mao 
Tse-tungas ir kiti Kinijos 
vadai. Iš Maskvos išlydėjo 

kad Kinijos pasiūlymas “tik TSRS premjeras Kosygi- 
propaganda”.

Toks JAV vyriausybės! nistras maršalas R. Mali- 
atsakymas neatitinka gy-1 novskis.

nas ir TSRS Gynybos mi-

Vakarų Vokietija ruošia 
jėgas naujam karui

Gottingen, Vakarų Vo
kietija. — Čionai pasibaigė 
Bund der Vetriebenen (Vo
kiečių pabėgėlių sąjungos) 
suvažiavimas. Jam pasibai-

ĮVYKO PAKAITŲ TSRS 
KOMUNISTŲ PARTIJOJ

Maskva. — Lapkričio 15 
dieną įvyko Tarybų Sąjun
gos Komunistų parti jos 

Pradžioje plaukios “Puš-j Centralinio komiteto posė- 
kin” laivas, 19,000 tonų įtal
pos, kuris gali vežti 750 ke
leivių ir 1,500 tonų prekių. 
Plaukdamas į Montrealį jis Chruščiovo, n i-i n i-m n Qiiawiitao T L i i ac< tz . v* C v :sustos Suomijos, Lenkijos, 
Danijos ir Anglijos prie- 
prieplaukose.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė sutiko tar
tis su JAV vyriausybe pa
šalinimui nesutikimų. Pasi
tarimas įvyks New Delbi 
mieste, Indijoje.

Santa Barbara, Calif. — 
Sulaukęs 66 metų amžiaus 
mirė rašytojas Donaldas C. 
Peattie.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
J. T. Saugumo Taryba 
svarsto Izraelio ir Sirijos 
skundus.

New Yorkas. — E. I. du 
pont de Nemoure Co. atsi
skirs nuo General Motors 
Co.

Laguna, Calif. —- Sulau
kęs 74 metų amžiaus mirė 
rašytojas Idwal Jones.

New Yorkas. — Rugsėjo 
mėnesį į New Yorko uostą 
buvo atplaukę 996 jūriniai 
laivai.

dis. Komitete yra 175 na
riai ir 155 alternatai.

Trys alternatai ūžė m ė 
, F. Kozlovo ir 

Kusineno 'vietas. Yra pada- 
j ryta pakeitimų ir partijos 
organizacinėje tvarkoje.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 29 ŽMONĖS

Las Vegas, Nev. — Siau
čianti sniego audrai susikū
lė keleivinis lėktuvas ir žu
vo visi 29 žmonės, jų tarpe 
trys įgulos nariai.

Lėktuvas skrido iš Phoe
nix, Arizona, į Las Vegas, 
Nevada.

gus apie 700 delegatų nuvy
ko prie Rytų Vokietijos sie
nos ir laikė susirinkimą. Jų 
vadai sakė kalbas grasinda
mi atsiimti nuo Lenkijos 
tuos plotus, kurie yra į ry
tus nuo Oderio ir Neisse 
upių, tai yra, Pamarį, Sile
ziją ir Rytų Prūsiją.

Kalbėtojai puolė ir tuos 
Vakarų Vokietijos vadus, 
kurie nesiruošia atimti nuo 
Lenkijos ir Tarybų Sąjun
gos “vokiečių teritorijas”.

Kaip žinia, po Antrojo 
pasaulinio karo Lenkija at
gavo savo istorines teritori
jas iki Oderio ir Neisse 
upių, kurias vokiečiai buvo 
nuo Lenkijos užgrobę, o 
TSRS—senas lietuvių (Ma
žosios Lietuvos) teritorijas 
Rytų Vokietijoje.

Dabar Vakarų Vokietijo
je eina platus revanšistų 
veikimas ir pasiruošimas 
naujam karui.

KOVAI PRIEŠ VARGĄ 
REIKIA DAUG PINIGŲ

St. Louis. — Šiemet JAV 
Kongresas kovai prieš var
gą ir skurdą yra skyręs 
$800,000,000. M. Harringto- 
nas, JAV vyriausybės vei-; 
kėjas ekonominiais reika- i 
lais, sako, kad tai labai ma
žai.

Jis sako, kad rimtai ko
voti prieš vargą ir skurdą, 
reikia bent 100 bilijonų do
lerių.

Paryžius.

KINAI NUŠOVĖ JAV 
KARINĮ LĖKTUVĄ

į Pekinas. — Kinija .pa
skelbė: “Lapkr. 15 dieną 
Kinijos gynybos lėktuvas 
nušovė Jungtinių Valstijų 
militarinį šnipišką lėktu
vą’-.

Kinijos Gynybos minist- 
j ras maršalas Lin Piao sako, 
Į kad lėktuvas skrido labai 
aukštai. Jis sako, kad jau 
pirmiau kinai yra nušovę 
10 šnipiškų “U-2” lėktuvų, 
kuriuos savinosi Čiang Kai- 
šekas.

 Bear Mountain, N. Y. — 
Jungtinių čionai išdegė virš 2,000 ak- 

Tautų apšvietos ir mokslų rų miško. Iš priežasties 
skyrius nutarė išleisti Afri- sausros įvyko labai daug 
kos tautų istoriją. gaisrų.



LAISVE NVINVIlHiri 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

Established April 5, 1911 --------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

A

United States, per year .....- $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ____  $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Ko delsiama ir laukiama?
TIESA, dar tik keliolika dienų teprabėgo po prezi

dentinių rinkimų audros ir prezidentas Johnsonas ir jo 
kolegos tebėra pavargę. Tai aišku, tai suprantama... De
ja, Amerikos žmonės tikėjosi ir laukė ko nors naujo ne 
už mėnesių kelių bei metų kitų, bet tuojau po rinkimų. 
Jie galvojo šitaip: kai eina rinkimai, kai Johnsonas, pre
zidento postą paveldėjęs iš velionio Kenedžio rankų, ne
sijaučia turįs žmonių įpareigojimą grumtis su problemo
mis taip, kaip jis išmano, jam reikia atleisti, pav., kad 
Pietiniame Vietname tebesimurdome įsiklampoję ir ne
drįstame iš tos balos išbristi. Bet kai praeis rinkimai, 
kai jis tą įpareigojimą nuo mūsų bus gavęs, nebeleis nė 
vienam amerikiečiui ten už tūkstančių mylių lieti savo 
kraują.

Bet štai dabar bėga tos dienos viena po kitos, o tų 
žygių nesimato ir apie juos nieko nesigirdi.

Taip pat mūsų šalies kišimasis į Kongo vidaus rei
kalus ir sėbravimas su Čiombe ir jo klika neturi jokio 
pasiteisinimo, kelia nerimą tarptautiniuose santykiuose.

Naminėje politikoje taip pat nieko naujo nesigirdi. 
Nei Civilinių teisių įstatymo vykdymu, nei kova Medi
care sumanymu naujų žygių nesimato. Nejaugi prezi
dentas ir išrinktieji kongresmanai lauks ir tylės, kol vėl 
užvirs miestuose masinė kova už tuos reikalus? Jau gir
dėtis, kad negrų masės ir jų organizacijos ruošiasi nau
joms demonstracijoms už savo teises. Ar ne geriau būtų, 
kad pati vyriausybė parodytų iniciatyvos tuos žmonių 
poreikius patenkinti?

Randasi visa eilė kitų problemų, kuriomis preziden
tas turėtų pasisakyti be delsimo. Amerikos žmonės juk 
balsavo ir už tai, kad prezidentas Johnsonas tuoj imtų
si konkrečių žygių užstoti kelią atominio ginklavimosi 
lenktynėms. O iki šiol tegirdėjome apsigynimo sekreto
riaus McNamaro pasigyrimą, kad mes turime pakanka
mai atominių ginklų nušlavimui nuo žemės paviršiaus 
viso socialistinio pasaulio. Tokios kalbos tik didina tarp
tautinių santykių įtempimą ir skatina kitus kraštus dar 
labiau ginkluotis. , . ■ i

Būtų gerai, kad mūsų; prezidentas baigtų savo ato
stogas ir pradėtų rimtai rūpintis vykdymui pažadų, ku
riuos jis ir Demokratų partija per rinkimus taip iškil
mingai padarė Amerikos ir pasaulio žmonėms. Visi lau
kia ir tikisi...

Streikai ir gyvybines problemos
TŪKSTANČIAI GELEŽINKELININKŲ ruošiasi 

streikuoti už pakėlimą algų ir sutrumpinimą darbo va
landų. Dar nėra pilnai pasibaigęs General Motors kor
poracijos darbininkų streikas. Jūrininkai žada stoti į ko
vą už savo reikalavimus. Fordo kompanijos darbininkai 
įvairiuose miestuose pradeda streikuoti. Niujorke į strei
ką išėjo telefonų kompanijos kai kurie darbininkai.

Kalbama apie streikus ir kitose pramonės šakose.' 
Ypatingo dėmesio kreipiama į automatijos plitimą vi
suose gamybos procesuose.

Ką daryti? Kaip tam procesui užstoti kelią? Kaip 
išgelbėti tūkstančiams ir desėtkams tūkstančių darbinin
kų darbus? Juk veltui pastangos naujų mašinų neįsileis
ti į gamybos bei visuomeninio aptarnavimo procesus.

Einantieji streikai yra tik menkutė pradžia grumtis 
su automatijos iškeliamomis problemomis. Padėtis sun
kės ir kovos aštrės. Anksčiau ar vėliau visiškai paaiškės 
Amerikos darbininkams, ypač darbininkams, organizuo

tiems į unijas, kad beliko viena išeitis: visomis pajėgo
mis ir visu frontu griežčiausiai pareikalauti didelio, labai 
didelio darbo valandų sumažinimo. Reikia pasakyti, kad 
iš darbo unijų pusės šis aktualiausias reikalavimas 
dar vis nėra griežčiausiai statomas naujose sutartyse su 
samdytojais. Kol kas dar nesimato visuotinio ir plačiau
siai apvienyto viso krašto mastu griežtai statymo šio 
reikalavimo. Tik kai kurios unijos paskirai bando pusiau 
geruoju įtikinti samdytojus, kad sutrumpinimas darbo 
valandų neišvengiamas. Tuo tarpu kasdien naujos maši
nos tūkstančiams ir tūkstančiams darbininkų atima dar
bus.

Kokios politikos laikosi ir laikysis prezidentas John
sonas? Ar jis tebesilaiko prezidento Kenedžio nusistaty
mo, kuris, kaip žinia, buvo griežtai pasisakęs prieš 
trumpinimą darbo valandų? Amerikos darbininkai turi 
teisę žinoti dabartinės vyriausybės nusistatymą. Labai 
laikas prezidentui Johnsonui prabilti.

TSRS keleiviniai laivai 
(Jauks j J. Valstijas

Maskva. — Viktoras Ba- 
dajevas, TSRS prek y b i- 
nio laivyno ministras, sako, 
jog TRSR vyriausybė norė
tų, kad TSRS laivai plau
kiotų tarp New Yorko ir 
TSRS prieplaukų.

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

Bet jeigu nebus galima su 
JAV tuo reikalu susitarti, 
tai tada Tarybų Sąjungos 
laivai plaukios į New Yor- 
ką iš Prancūzijos prieplau
kų. Tarybų Sąjunga baigia 
statyti kelis moderniškus 
keleivinius laivus.

Ottawa. — Kanadoje yra 
258,Q00 bedarbių.

Kas ką rašo ir sako
APIE VIENĄ LOTYNŲ 
RESPUBLIKĄ

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
rašo:

Jungtinės Amerikos Valstijos 
Loty n ų Am e ri k oš J tautas > vi
saip gąsdina, kad saugotųsi 
komunizmo*'a Bet štai!

Čilės respublikos valstiečių 
metinių pajamų vidurkis. ,100 
dolerių, Bolivijos gyventojų 
metinių pajamų vidurkis 110 
dolerių, Paragvajaus mokyto
jo alga per mėnesį $7.60, ir 
tt. Tuo tarpu tose šalyse 
Amerikos kompanijų direkto
rių metinių pajamų vidurkis 
$24,500.

Manote, kad tiems žmonėms 
komunizmas baisus. Jie daug 
labiau bijo Amerikos kompa
nijų direktorių, uždirbančių 
24 kartus daugiau už juos, nes 
žino, kad direktorių algos yra 
iščiulptos iš jų kartaus pra
kaito.

SAUGUMAS IR IŠLAIDOS
Apie Kanados militarines 

jėgas “Liaudies Balsas” ši
taip pasisako:

Apsigynimo ministras Paul 
Hellyer skelbia, kad bus ap
karpytos Kanados militarines 
jėgos. Tokiu būdu būsią su
taupyta apie $17,000,000. Tai, 
žinoma, geri žingsniai; Tiesa, 
dar nepakankami, bet geri. 
Tiktai klausimas stovi, kam iš 
to bus nauda?

Kiek matyti iš spaudos, tai 
tos sutaupos vistiek bus nu
kreiptos militarinių reikalų 
pusėn. “Naudingesniems” rei
kalams. Kitaip sakant, milita
rines išlaidos nesumažės, nors 
žmonių skaičius bus sumažin
tas.

Daug kur pinigų labai rei
kia. Visi šaukia, kad dėl sto
kos pinigų kenčia apšvietos, 
sveikatos ir kiti reikalai. Ar 
ne laikas būtų mažinti milita
rines išlaidas, o skirti daugiau 
pinigų taikiems reikalams.

Kanados lenktynės milita- 
riniuose reikaluose labai iškaš- 
tingos, bet, kaip ekspertai sa
ko, saugumo kaip nebuvo,, taip 
ir nėra.

TARYBŲ SPAUDA 
PLAČIAI RAŠO
APIE JAV POLITIKĄ

Turime pasakyti, kad šie
metiniai JAV prezidentiniai 
rinkimai buvo atkreipę di
delį Tarybų Sąjungos žmo
nių dėmesį. Spauda plačiai 
rašė apie rinkiminę kampa
niją, apie kandidatus į pre
zidento postą. Praėjus rin
kimams, lapkričio 10 d., 
Harry Freemanas, TASSo 
korespondentas Niujorke, 
kaip rašo ELTA, prisiuntė 
tarybinei spaudai tokius ko
mentarus:

JAV prezidentas Lindonas 
Džonsonas šią savaitę pralei
džia savo fermoje arti Džon- 
son šičia (Techaso valstija), 
kur jis kartu su savo kabineto 
nariais svarsto ateinančių fi
nansinių metų biudžeto pro
jektą. Kadangi karinės išlai
dos sudaro didelę JAV biu
džeto dalį, pirmieji su L. 
Džonsonu tarėsi gynybos mi
nistras R. Maknaipara ir , j o pa
vaduotojas S. Vensas.

Rytoj su prezidentu kal
bėsis valstybės sekretorius D. 
Baskas ir specialis prezidento 
padėjėjas nacionalinio saugu
mo reikalams M. Bandis.

Naujojo biudžeto pobūdis ir 
galimi vyriausybės pakitimai 
daugeliu atžvilgių parodys, 
kokio kurso L. Džonsonas iš 
tikrųjų ketina laikytis po rin
kimų.

čia reikia turėti galvoje, 
kad dešinieji elementai, kurie 
parėmė L. Džonsoną, bijoda
mi neapgalvotų ii;,peatsakingų 
B. Goldvoterio veiksmų, da
bar teigia, kad Džonsono iš
kovota pergalė jam neduodan
ti mandato imtis toli siekian
čių žygių tarptautiniam įtem
pimui mąžinti. Šitų jėgų po
zicija, be kita ko, atsispindėjo 
redakciniame straipsnyje, kurį 
išspausdino “New York World 
Telegram and Sun“ —- laik
raštis, praeityje beveik visuo
met rėmęs respublikonų par
tijos kandidatus į prezidento 
postą, nors per šiuos rinkimus 
jis ir parėmė Lindoną Džon
soną. Dabar laikraštis reiškia

viltį, kad “Džonsonas neap- 
svaigs,” iškovojęs pergalę, ir 
kad jo “mandatas“ ne visai 
toks, koks jis1 gali atrodyti, 
pasižiūrėjus paviršutiniškai.

Tačiau ši nuomonė neat
spindi Amerikos rinkėjų dau
gumos pažiūrų. Rinkėjai per 
rinkimus aiškiai parodė, jog 
jie nori/ kad būtų stiprinama 
taika visame pasaulyje, ir ti
kisi, kad prezidentas įvykdys 
jų priesaką. Įspūdinga Linde- 
dono Džonsono pergalė prieš 
respublikonų partijos kandi
datą B. Goldvoterį čia verti
nama, kaip nedviprasmiškas 
priesakas 'vykdyti vidaus re
formų programą.

Komentuodamas rinkimų re
zultatus, laikraštis “New York 
Times“ rašė: “Amerikiečių 
tauta aiškiai parodė, jog ji 
norėtų, kad būtų imtasi kon
struktyvių žygių tarptautiniam 
savitarpio supratimui ir pa
žangai pačioje šalyje užtikrin
ti.“

Tokia pat dvasia rašo ir 
daugelis kitų laikraščių.

ANYKŠČIŲ ŠILELIO 
APYLINKĖJE

St. Vinciūnas praneša 
Vilniaus “Tiesai”:

Kadaise Vikonyse, prie pu
šynėlio ir vingiuojančio Jaros 
upokšnio, stuksėjo į žemę su
smigusi plytinė. Dabar, pa
važiuojant asfaltuotu plentu 
pro Vikonis Svėdasų link, 
prieš akis atsiveria nuostabus 
vaizdas. Iškilę nauji plytų 
fabriko korpusai, netoli jų 
baltuoja dviaukščiai gyvena
mieji darbininkų namai. Prieš 
pat Spalio šventes, užbaigus 
įmonės praplėtimo darbus, 
stojo rikiuotėn nauja žiedinė 
plytų deginimo krosnis. Įmonė 
per du paskutiniuosius šių me
tų mėnesius papildomai galės 
išdegti 600 tūkstančių plytų.

Naujais puošniais pastatais 
pagražėjo ir Anykščiai. Staty
bos-remonto valdybos darbi
ninkai, neseniai užbaigę mū
ryti paskutinį penktąjį aukš
tą 45 butų gyvenamajam na
mui, jau spėjo kitam, tokiam 
pat pastatui, padėti pamatus 
ir įkopti į antrąjį aukštą.

O netoliese kyla erdvus pla- 
č i a e k r a n inis' kino teatras. 
Miesto pakraštyje išdygo nau
ji rūmai. Tai baigiama sta
tyti 1072 vietų, tvidurinė mo
kykla'. O miesto centre, A. 
Baranausko aikštėje, netrukus 
pirkėjai įžengs į modernią tri
jų aukštų universalinę par
duotuvę. ;

Prieš dešimt, metų rajono 
laikraštyje “Kolektyvinis dar
bas“ pasirodžiusi žinutė skel
bė, jog Mičiurino vardo kol
ūkio žemdirbys Vladas Navi
kas pats pirmasis kolūkyje 
persikėlęs į Būtėnų gyvenvie
tę. Dabar nebeatpažinti se
nųjų Būtėnų. Kaime išsirikia
vo dešimtys naujų, erdvių gy
venamųjų namų.

“Anykščių šilelio“ kolūkio 
žmonės išaugino brandų grū
dą — po 16 centnerių iš kiek
vieno hektaro, iškovojo pirmą
ją vietą rajone pagal pieno ir 
mėsos gamybą. ■

Šilelio kraštas, darbo žmo
nių rankomis papuoštas, gra
žėja kasdien.

NIUTONAS IR 
KAČIUKAI

Mokslininkas savo myli
mai katei prakirto duryse 
skylę, kad ji galėtų išeiti ir 
įeiti, kada nori. Kate atsL 
vedė tris kačiukus. Tada 
Niutonas prakirto dar tris 
nedideles skylės.

Nustebę namiškiai pa
klausė:

—Kam gi tau prireikė 
dar trijų skylių!

—O kaipgi! ' — atsakė 
makslininkas. — Gimė trys 
kačiukai, tai kiekvienam ir 
teikaling’a ^tškiba skylė.

.Kada jam 'paaiškino, kad 
kačiukai gali laisvai išeiti 
per skylę, pro kurią vaikšto 
jų motina, Niutonas sušu
ko:

Žinoma! Kaipgi aš šito 
anksčiau nepagalvojau!

Khartumas. —- Sudano 
sostinėje vis dar eina susi
rėmimai, ~

Iš KELIONĖS

Vakaras Dailin
Vykau į Lietuvą šią va

sarą vyriausiai, aišku, kad 
vėl pamatyti gimtąjį kraš
tą, kurį apleidau 26 metai 
atgal. Bet gal svarbiausią 
mano kelionės tikslo dalį su
darė noras artimiau susi
pažinti su dabartiniu Lie
tuvos, kaip ir bendrai TSRS, 
vaizduojamu menu. Tam 
tikslui dariau tam tikrus I 
prisirengimus. Mano vy
resnis kolega Raphaelis So- 
yeris, vienas žymiausių A- 
merikos tapytojų - dailinin
kų, kuris lankėsi Tarybų Są
jungoje praeitais metais, 
man', įteikė sąrašą pavar
džių ir adresų: Puškino mu
ziejaus, Tretiakovo galerijos, 
Ermitažo, Rusų Muziejaus 
ir kitų Maskvos ir Lenin
grado muziejų direktorių, 
kuratorių; kai kurių vado
vaujančių dailininkų, kriti-, 
kų. O kaslink Lietuvos dai
lininkų, žinojau, kad su jais 
susieiti būnant Vilniuje ne
bus sunku, ypatingai, kad 
Niujorke buvau susipaži- 
rięs su čia viešėjusiu skulp
torium Bogdanu ir kitais 
čia apsilankiusiais mano pa
saulio žmonėmis.

Parodyti kai ką ir mūsų
Kalbantis su Soveriu ir 

kitais pažangiais Niujorko 
dailininkais, gimė ir kita 
mintis: gerai nuvykti į Ta
rybų Sąjungą ir artimiau 
susipažinti su didžios socia
listinės šalies menu, bet ko
dėl neparodyti ir kai ką iš 
mūsų kūrybos? Mes žino
me, kad Tarybų Sąjungoje 
plačiai žinomas Amerikos 
dailininkas R. Kentas. Ten 
nemažai rašoma (neigiamai- 
kritiškai, žinoma) apie tu
kins Amerikos abstrakcio- 
nistus kaip Pollock. Bet yra 
visa eilė realistinių Ameri
kos dailininkų, su kuriais 
Tarybų Sąjungos meno žmo
nės galėtų artimiau susipa
žinti: Ben Shaha, Evergood, 
Gwathmey, Charles White 
ir eilė kitų. Tiesa, tarybinis 
kritikas Čegodajevas yra 
parašęs dabartinio Ameri
kos meno istoriją, kurioje 
tie visi dailininkai gvilde
nami. Bet tai viena nedi
delė knyga su nelabai vyku
siomis reprodukcijomis. Ir 
joje Kentas irgi nustelbia 
kitus.

Pradėjau rinkti diapozi- 
tyvus. (Beje, terminas dia- 
pozityvai mano naujai iš
moktas Lietuvoje — iki to 
laiko neteko sužinoti tai
syklingo lietuviško termino 
mūsų taip vad i n a m i e m s 
“slides.” Iš karto ir Vilniu
je kai kas nebuvo labai tik
ras, kaip juos vadinti—gir
dėjau juos vadinant “nega
tyvais.” Bet diapozityvai, 
kaip matyti, tikras termi
nas—jį vartojo “Tiesa” ap
rašant čia minimą vakarą 
Dailininkų Sąjungoje.)

Taigi, pradėjau rinkti di- 
apozityvus. Ben Shahn, So- 
yer, Gwathmey man davė 
jų diapozityvus. Kai kurių 
kitų dailininkų, su kuriais 
jau nebuvo laiko susisiekti, 
diapozityvus paskolinau iš 
muziejų. Bčn Shahnas, gar
saus paveikslų eikliausi apie 
Sacco ir Vanzetti kūrėjas, 
dargi atsiuntė laišką,' prašy
damas ypatingai pasveikinti 
jo vardu Lietuvos dailinin
kus. Mat, šis senukas dai
lininkas dar virš 60 metų 
atgal apleido kaip vaikas 
savo gimtinę—Lietuvą.

Susitikimai Vilniuje
Rugpiūčio pabaigoje man- 

buvo surengtas susitikimas 
Lietuvos Dailininkų sąjun- 

inkų Sąjungoje
sitikimas, nuomonėm pasi
keitimas, •— ir diapozityvų 
rodymas. Beje, išvykdamas 
nežinojau, ar amerikietiški 
diapozityvai tiks tarybiniu! 
prožektoriui. Savo neatsive- 
žiau, nes skrendant tas žy
miai pabrangintų bagažą. 
Laimei pasirodė, kad Vilniu
je randasi bent vienas ame
rikietiškas diapozityvų pro
žektorius — atgabentas iš 
Niujorko Alberto Laurin- 
čiuko, kuris Amerikoje gy
veno ketverius metus kaip 
tarybinės spaudos kores
pondentas prie Suvienytų 
Nacijų organizacijos.

Pirmiausia Dailininkų są
jungos valdybos atsakinga
sis sekretorius P. Gudynas 
paprašo perduoti nuošir
džiausius sveikinimus pa
žangiems Amerikos daili
ninkams. Jis taipgi trumpai 
supažindino mane su Daili
ninkų sąjungos struktūra, 
veikla, tikslais. Aš trumpai 
pasakojau'’ apie Amerikos 
dailininkų gyvenimą, per
daviau sveikinimus nuo pa
žangiečių grupės. Diskusi
jose ir nuomonių pasikeiti
me dalyvavo G. Jokūbonis, 
A. Savickas, J. Švažas, P. 
Gudynas, J. Umbrasas, J. 
Mackonis ir eilė kitų dai
lininkų, kurių pavardžių da
bar neatsimenu, taipgi kri
tikas ir “Meno ir Literatū
ros” bendradarbis Pranckū- 
nas. Dalyvavo ir TSRS 
liaudies dailininkas skulpto
rius J. Mikėnas, kurį, mano 
dideliam skausmui, mirtis 
šiomis dienomis išplėšė iš 
mūsų taypo.. >4 •

Koks buvo, atsiliepimas ?
Mano draugai amerikie

čiai dailininkai, kurie man 
įteikė savo darbų reproduk
cijas k diapozityvus, aišku, 
labai domėjosi, kaip į jų kū
rybą .atsilieps tarybiniai dai
lininkai. Man ypatingai bu
vo įdomu, kaip bus atsiliep
ta į Shahno, Qwathmey, 
Evergoodo kūrybą, taipgi, 
turiu prisipažinti, į mano 
paties — ir mano diapozi
tyvų rinkinyje buvo keletas, 
taipgi dailininkės May Ste
vens eiklius apie negrų ko
vą Pietuos^/

Man atrodo, kad Shahno 
darbai, ypatingai jo kartūs, 
kovingai - sarkastiniai kū
riniai, kurie nuplėšia hipo- 
kritizmo kaukę nuo Sacco 
ir Vanzetti žudikų, sudarė 
giliausią įspūdį. Tiesa, re
alizmas relatyvus terminas. 
Man jo kūryba gali atrody
ti pilnai realistinė, o kai ku
riems vijniečiams dailinin
kams jo stilizacija atrodė 
kiek palinkusi į karikaturiz- 
mą. Gwathmey darbai, vaiz
duoją negrų gyvenimą Pie
tuose, daliai susirinkusių at
rodė perdaug dekoratyvūs, 
“gal tinkami vitražui, bet 
ne tapybai.” Evergoodo pa
veikslai kaip ir prašovė pro 
tašką — jo specifinis ameri
kietiškas komplikuotas siu
žetas gal ir nekalba į naują 
stebėtoją. Apie mano paties 
darbą “Literatūra ir Menas” 
paskui rašė, kad mano tapy
binėms drobėms “charakte
ringi lietuviški motyvai, 
dailininkas kuria kompozi
cijas, kuriomis stengiamasi 
išreikšti socialinio, pobūdžio 
idėjas, jis nemaža dėmesio 
skiria koloritui, nuotaikai 
perteikti...”

Toliąu laikraštis sako, 
kad šis dailininkas “kartu 
su milijonais žmonių Ame
rikoje savo menu kovoja už 
darbo žmonių teises, socia

gos namuose Vilniuje — su-

listinę pažangą, demokrati
ją”

Vienas mano geras drau
gas, pažangus niujorkietis 
dailininkas, kuriam išvgr- 
čiau virš paduotą citatą, 
štai ką pasakė: “To para
grafo šerdis tai žodžiai 
‘stengiamasi išreikšti socia
linio pobūdžio idėjas.’ Steng
tis dar nereiškia pasiekti. 
Styliaus klausimas dar stoja 
skerskelyje. Kentas^ir Gu- 
tuso vienas dalykas, Pikaso 
aš ir tu—kitas...”

Jaučiausi kaip namie
Galima būtų dar daug ką 

rašyti apie šį vakarą, kuris 
man buvo įdomiausias viso 
viešėjimo Lietuvoje. Taip
gi, žinoma, daug ką gali
ma būtų pasakyti apie susi
tikimus su meno žmonėmi^ 
Maskvoje, Leningrade, apie 
tenykščius muziejus. Bet 
aš manau, kad tam tinka
mesnė v i e t*a žurnalas, gal 
“Šviesa.” Tiek norisi pa
sakyti, kad tą vakarą Daili
ninkų sąjungos namuose 
jaučiausi kaip namie. Nors 
dirbama žymiai skirtingose 
sąlygose, nors mūsų keliai 
ne visuomet panašūs, bet 
jaučiau, kad visvien varto
jame tą pačią kalbą, kad ga
lutiniai mūsų siekiai tie pa
tys. Ore beveik jautėsi 
aliejinių dažų ir skulptūri
nio gipso kvapas — nors 
gėrėme kavutę švarutėlėje 
sąjungos namo salėje. Jau
čiausi kaip namie.

R. Baranikas&

Varšuva. — Kada Chruš
čiovas buvo susitaręs vykti 
į Vakarų Vokietiją, tai Len
kijoje buvo nuogąstavimų, 
kad jis nepadarytų vakarų 
vokiečiams nusileidimų.

Saigonas. — Iš priežas
ties potvynių Vietname 
700,000 liko benamiais.

Iš laiškų
Vieno veikėjo laiške iš 

Lietuvos skaitome:
“Mes su dideliu dėmesiu 

sekame amerikiečių tautoj 
gyvenimą. Mus ypač domi
no JAV prezidento rinki
mai. Ir mes tikrai džiau
gėmės, kad Goldvoteris pa
tyrė triuškinantį pralaimė
jimą. Tai parodė, kad A- 
merikoje yra stiprios taikės 
ir pažangos jėgos.

Jūs, be abejo, girdėjote 
apie TSKP CK spalio Ple
numą. Jo nutarimams vie
ningai pritarė visa mūsų 
partija.

Šiomis dienomis mes iš
kilmingai paminėjome Spa
lio socialistinės revoliucijos 
47-ąsias metines. Su dide
liu dėmesiu perskaitėme 
drg. L. Brežnevo praneši
mą, padarytą Spalio minėji
me Maskvoje. Mūsų žmo
nės labai šiltai sutiko jo žo
džius dėl reorganizacijoj, 
kurių nemaža buvo be jokkn 
reikalo padaryta, o tai ne
retai trukdė normalų darbą. 
Pranešime taip pat matyti, 
koks dėmesys dabar skiria
mas uždaviniui kuo grei
čiausiai įveikti žemės ūkio 
atsilikimą. Labai malonu, 
kad mūsų respublikoje šiais 
klausimais visuomet buvo 
daug rūpinamasi, kad mes 
sugebėjome išvengti blašky
musi ir kraštutinumų. Pas 
mus nebuvo pamirštamas ir 
materialinio suinteresuotu
mą principas, ir buvo sten
giamasi kuo plačiau įtrauk 
ti ir pačius kolūkiečius? 
sprendžiant gamybos vystyw 
mo klausimus, buvo atsi
žvelgiama į jų, prityrusių 
žemdirbių, ilgametį patyri
mą.”

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 20, 1964



Pranas Stiklius

Poetę Salomėją Nerį prisimenant
' Salomėja Nėris gimė 1904 m. lapkričio 

17 dieną. Šiemet minimos šios įžymio- 
sios poetės šešiasdešimtosios gimimo me
tinės.

Ta proga noriu pasidalinti su “Laisvės” 
skaitytojais savo prisiminimais apie su
sitikimą ir pažintį su šia talentingąja 
poete, vėliau praminta “mūsų lakštinga
la” (atsižvelgiant į jos eilėraščių rinkinį 
“Laktingala negali nečiulbėti”).

Mano požiūris į moteris bendrai, 
j moteris rašytojas atskirai

Moterims visuomet jausdavau ypatin
gą pagarbą ir švelnumą. Palyginus su
vyriškąja lytimi, moterys man atrodyda
vo visais atžvilgiais tvarkingesnės, san
tūresnės, skaistesnės ir daug geresnės.

* Spaustuvėje dirbant vieniems vyrams, 
dažnai girdėdavosi nešvankūs pokalbiai,
plūdimasis su keiksmažodžiais, pasireikš
davo nemandagus elgesys su draugais. 
Atėjus į rinkyklą dirbti pirmajai mergi
nai, viskas pasikeitė į gerąją pusę. Rai
džių rinkėjai vyrai pasidarė manda
giais, susilaikančiais džentelmenais, gra- 
žiakalbiais ir paslaugiais kavalieriais.
Koks palaimingas ir efektyvus moters 
poveikis kolektyvui auklėti.

Nepaprastai žavėdavausi moterų ra
šytojų kūryba. Iki tol jau pasižymėjusias 
rašytojas kaip Lazdynų Pelėda, Žemaitė, 
Šatrijos Ragana, Vaidilutė man rodėsi 
lyg kokios aukštybių deivės, bet ne šios 
žemės moterys. Jų rašinius kur tik be- 
pagaudamas skaitydavau galvą pametęs, 
lyg kažką labai brangaus ir nepaprasto.

Atidengiau autoriaus paslaptį
“Raidės” spaustuvėje, kur dirbdavau, 

buvo spausdinami du katalikiškos-pa
kraipos mėnesiniai žurnalai -— “Ateitis” 
ir “Židinys.” Ir viename, ir kitame ma
tydavau dedamus eilėraščius su parašu 
Neris. Šitas toks trumputis, smulkiu 
kursyvo šriftu surinktas autoriaus var
das būdavo vos įžiūrimas, tuo tarpu pa
tys eilėraščiai išeidavo gana ilgoki, vis 
turėdavo kokią gilesnę, prasmingą min
tį. O svarbiausia, tai Neries eilėraščiuo
se nebūdavo tiems laikams būdingo tuš
čiažodžiavimo ir įmantrybių.

Mano dėmesį patraukdavo ne vien ei
lėraščių tekstai, bet ir jų autoriaus kuk
lumas bei paslaptingumas, nes tai nesi
derino su aplinka. Tuo laiku kiti poe
tai pasirašinėdavo savo eilėraščius pil
nais vardais ir pavardėmis, ir mėgdavo, 

Wkad tai būtų surinkta galimai stambes
niu šriftu. Dar, be to, buvau iš seniau 
girdėjęs, kad spaudos draudimo gadynė
je Neries slapyvardžiu pasirašydavęs 
Petras Vileišis, dėl to susidomėjęs ėmiau
si kvosti “Ateities” redaktorių, kas toks 
yra tas Neris. Ir koks buvo mano nuo
stabumas, kai išgirdau, jog tai esanti 
jaunutė studentė ateitininkė, talentinga 
ir daug žadanti poetė.

Nuo to sykio pasidariau nuolatiniu tų 
Neries eilėraščių skaitytoju ir jų autorės 
garbintoju.

Pirmoji eilėraščių knyga
Slinko metai po metų ir štai, 1927 

metų pradžioje, spaustuvėje gautas už
sakymas atspausdinti Salomėjos Neries 
poezijos knygą, pavadintą “Anksti rytą.” 

Pasinaudodamas vyresniojo zecerio 
teisėmis, ėmiausi darbą tvarkyti taip, 
kad surinkimas galimai greičiausiai bū
tų užbaigtas ir pirmoji korektūra ištai
syta spaustuvėje. Tą atlikus, buvo pa

darytos antros jau ištaisytų skilčių nuo
traukos ir atiduotos į leidyklą autorinei ko
rektūrai atlikti. Norėjosi tą darbą pa
ruošti kiek įmanoma švariau ir tvarkin
giau: kad popierius būtų nesuteptas ir 
skiltys nesumaišytos, sudėtos paeiliui ir 
sunumeruotos. Nes visa tai pateks į ran
keles slaptingajai autorei Nerytei, tai 
įkūnytai kuklybei.

Praėjo pora dienų nekantraus lauki
mo, kai pagaliau su korektūrų skiau
tėmis į spaustuvę atėjo paprasta vilnone 
skarele ir apytrumpiu švarkeliu apsi
rengusi, rausvais skruostais apkūni jau
nutė mergina.

Spaustuvės raštinėje nieko neradusi, 
įėjo tiesiai į rinkyklą ir nedrąsiai pra

bilo:
—Aš čia atnešiau ištaisytas korektū

ras, tik nežinau, kam turiu jas įteikti.
Visi rinkėjai staiga į ją sužiuro, ir nuo 

to mergaitės veidai dar labiau sulieps
nojo.

Aš paprašiau parodyti, kokios tai ko
rektūros, ir paėmiau iš jos man gerai

pažįstamas nuotraukas.
Pasipuošusi ne brangiais drabužiais, > 

bet savo poetiniu talentu
Tai štai kokia ji, poetė Salomėja Ne

ris! Sustojau prieš ją lyg apstulbęs iš 
nustebimo, pakerėtas jos paprastumo di
dybe. O gal kaip tik šitas jokios puiky
bės neturėjimas ir yra tikrojo talento po
žymis. Tokią atsimenu buvus Lazdynų 
Pelėdą, tokią paprastutę pažinojau Že
maitę, lygiai tokia pat ir štai ši, nors 
dar visai jauna. Taip pat, kaip pilkoji
lakštingala, kuri iš kitų paukščių išsi
skiria ne plunksnų pupšnumu, o- tik sa
vo žavinčiu ir niekam neprilygstančiu 
čiulbėjimu.

Tur būt poetė jau iš anksto turėjo su
siplanavus visą savo knygos išvaizdą, nes 
čia pat davinėjo aiškius nurodymus dėl ti
tulo surinkimo, antraščių nuleidimo, pus
lapių sulaužymo, numeracijos ir kai ku
rių kitų smulkmenų. Iš to aš gavau pa
justi, kad poetei tos visos techninės kny
gų paruošimo “paslaptys” yra žinomos.

—O kaip bus su viršeliu, — paklau- • 
sjau,—ar duosite menininko nupieštą, ar 
reikės čia mums iš spaustuvės ženklų su
rinkti?

Poetė išėmė iš savo rankinuko dvilin
kai sulenktą poieriaus lapelį ir ištiesė 
man: •

—-Štai, čia aš pati padariau tokį pro-- 
jektėlį... Pagal jį gal būtų galima ką 
nors panašaus ir pas jus... — ištarė ne
drąsiai ir, nuraudusi lyg aušrinė, nutilo.

Ankstyvo ryto dangus 
ir užtekanti saule

Apžiūrėjęs jos atsineštą braižinėlį, 
aš apsiėmiau panašų sustatyti iš spaus
tuvėje esamos medžiagos ir tuojau pat 
ėmiausi dirbti—derinti storas linijas, 
rinkti raides.

Poetė atsidėjusi sekė mano darbą iki 
jį pabaigiau ir rankiniu presu padariau 
nuotrauką. Atliktu darbu ji buvo pa
tenkinta ir džiaugėsi, kad viskas išėjo

- pagal jos pačios sukurtą projektą.
Apžiūrinėdama padarytą nuotrauką, 

poetė kreipėsi į mane: i
—Ar nebūtų geriau, jeigu tai būtų 

spausdinama ne juoda, o mėlyna spalva?
Pritardamas, jos nuomonei dėl mėlynos 

spalvos, aš pasiūliau, dėl didesnio ryš
kumo, žodžius “Anksti rytą” išspausti 
raudonais dažais.

Poetė nudžiugo ir net rankom suplo
jo:

—Gerai sakote! Mėlynos linijos, tai 
bus ankstyvo ryto dangus, o raudonos 
raidės, tai užtekanti saulutė!..

Paprašiusi padaryti dar porą nuo
traukų, poetė išeidama žadėjo pasitarti 
leidykloje ir netrukus pasakyti, ar gali
ma spausdinti tą viršelį tokį, koks da
bar padarytas, ar reikės dar ką pakeisti.

Pakeitimų nebuvo, ir “Anksti rytą” 
viršelis buvo atspausdintas toks, kokį 
mudu su poete bendrom pastangom su- 
kūrėva.

Už tai atsilygindama Salomėja Neris 
man atminčiai padovanojo vieną savo 
pirmosios knygos egzempliorių, savo ran
ka užrašiusi: “Poetų Mecenatui Pranui 
Stiklini.” Tur būt šituo Mecenatu ji no
rėjo pabrėžti tai, kad aš jau buvau iš
leidęs. kelių jaunų poetų eilėraščius.

Čia paminėtas “Anksti rytą” egzemp
liorius dabar saugomas Salomėjos Ne
ries memoriniame muziejuje,' Palemone.

Sekančiam Salomėjos Neries poeziijos 
tomui — “Pėdos smėly”—- viršelį paga
minti garbė taip pat atiteko man. Čia

buvau panaudojęs ir spaustuvės ženk
lus, ir linoleumą. Mano projoektas bu
vo užgirtas ir priimtas pirmiau pačios 
autorės, o paskui ir leidyklos.

Šį kartą poetė jau buvo žymiai drą
sesnė. Ateidavo pas mus į spaustuvę 
kaip pas senus pažįstamus ir visada su 
malonia šypsena ji draugiškai ištiesdavo 
man ranką pasisveikinti.

Kad poezija būtų kovos įrankiu...
Lankantis spaustuvėje, poetei pripuo

lamai tekdavo susitikti ir su pažangiai
siais rašytojais, kurię čia spausdino sa
vo žurnalą “Trečią frontą.” Netgi ma
nau, kad tie susitikimai suvaidino ne 
antraeilį vaidmenį jos staigiam posūkiui 
iš dešinės į kairę.

Ir taip vieną gražų popietį aš buvau 
nustebintas nepaprasto įvykio: Į spaus
tuvę atėjo Salomėja Neris drauge su 
Antanu Venclova ir Petru Cvirka.

—Kaip tai gali būti, — pagalvojau,— 
kad tokie dideli idėjiniai priešininkai su- 
sidrauagavo. Kas čia dabar pasidarė?

Visi trys buvo kažko susijaudinę. Sa
lomėjos skrustai liepsnojo, akys žaiba
vo. Man atrodė, kad ateidami jie turėjo 
labai karštą pokalbį, kurį tik pro duris 
įeidami nutraukė, pastebėję mano nuste
busį veidą.

Iš atskirų neaiškių žodžių aš supra
tau, kad tik ką įvyko kažkas neįsivaiz
duojamo—-Salomėja Neris nutraukė ry
šius su buvusiais savo katalikiškais glo
bėjais ir perėjo į trečiafrontininkų sto- 
vykią.

Sekančiame “Trecio fronto” numeryje 
buvo paskelbtas jos sensacingas pareiš- 

“Nuo šio laiko sąmoningai stoju prieš 
darbo klasės išnaudotojus ir savo darbą 
stengsiuos sujungti su išnaudojamųjų 
masių veikimu, kad mano ateities poezija 
būtų jų kovos įrankiu ir reikštų jų no 
rus ir kovos tikslus.”

Šitas Salom. Neries viešas pareiškimas 
visos skaitančiosios Lietuvos visuomenės 
tarpe padarė sprogusios bombos įpūdį.

New Jersey naujienos
Ir mes laimėjome 

rinkimuose
Kaip visur, taip pat ir 

New Jersey, prezidentiniai 
rinkimai Demokratų parti
jos politinius reikalus page
rino.

Prezidentas Johnson vir
šijo Goldwaterį apie 1 mi
lijonu balsų. Johnsonas lai-i’ 
mėjo visas 22 apylinkes, 
net ir stipriausią respubli
konų Bergen apylinkę.- Ir 
gavo 17 elektorių.

Senatorius H. Williams 
taipgi likosi išrinktas ant
rai tarnybai, skaitlingai su
mušdamas savo oponeųtą 
resp. Shanley. Shanley savo 
kampanijoje nudavė, kad 
jis 100% Goldwateriui ne
pritaria, bet kaip respubli
konas iš principo jo neat
metė. Už tai respublikonas 
C. P. Case nedalyvavo Shan
ley kampanijoje už jo išrin
kimą. Sen. Case, pasirodo, 
rinkimo pasekmėms paten
kintas, ir jis tiems respub
likonams pritaria ir savo 
balsą prideda, kurie sako, 
kad Goldwateris iš respub
likonų partijos turi išeiti.. 
Ir jis skaitomas vienu iš ly
derių kampanijoje prieš 
Goldwaterį.

Tik vienas nepaprastas 
dalykas įvyko: Union apy
linkėje į J. V. Kongresą 
Florence P. Dwyer, res
publikonė, kandidatė 6-tam 
terminui, sumušė savo opo
nentą demokratą 136,926 
balsais prieš 93,453. Jinai 
neagitavo už Goldwaterj. 
Jos populiariškumas gal 
būt tame, kad ji kiekvienais 
metais visais svarbiausiais 
šalies klausimais išsiuntinė
ja anketa savo balsuoto
jams ir prašo, kad jie atsa
kytų į juos, nes kai ji žinan
ti didžiumos balsuo tojų 
nuomonę, jai esą lengviau 
orientuotis iškeltais klausi
mais ir patenkinti didžiu
mos supratimą. Ir pasek-

skelbia savo apylinkės 
spaudoj. Rodosi, labai prak
tiškas darbas turėti savo 
balsuotojų opiniją. Tą ir vi
si kiti atstovai turėtų dary
ti. Bet jie nedaro ir tu nie
ko jiems nepadarysi.

Dabar resp u b 1 i k o n a i 
vaikščiodami spiaudosi,’ sa
kydami, kad, girdi, įdėjo to
kį “punk” į kandidatus pre
zidento vietai, tai dabar 
viską praradome.

Reikia pripažinti, kad 
tai buvo paškudnia u s i a 
kampanija iš goldwaterie- 
čių pusės. Neužteko radijo, 
televizijos ir privačių laiš
kų, teko matyti ir trijų kai
nų lapelius. Johnsoną ir 
Humphrey privienijo prie 
komunistų, social i s t ų ir
darbo unijų. Nupiešė John
son© paveikslą, pasistojusį

už juos. Parinkę kelis reak-
cijonierius, jų tarpe ir po
piežių Piusą XI, kurie yra 
padarę gąsdinančių išsi
reiškimų apie tas organi
zacijas ir ragino balsuoti 
už Goldwaterį, nes tik jis 
esąs nuo tų “baisių nelai
mių” išganytojas.

Linksma, kad Amerikos 
žmonės pasimokė iš hitleri
nės Vokietijos ir nesidavė 
save apgauti, pasiųsdami 
Uoldwaterj “šunim šėko 
piauti.”

Prie to,. N. J. piliečiai nu
balsavo užtraukti 90 milijo
nų paskolą dėl padidinimo 
valstijos kolegijų, ligonbu- 
čių, kalėjimų ir kitų institu
cijų. Rutgers kolegija jau 
daro planus buvusioje ka
reivinėje Camp Kilmer 
įsteigti savo skyrių. Taip 
pat ruošiasi ir kitos institu
cijos stovyklos pastatus pa- 
panaudoti.

N. J. randasi 6 kolegijos 
ir jose negali sutalpinti sa
vo studentų. Daugelis turi 
ieškoti mokslo svetimose 
valstijose. Ir labai tankiai

mes atsakymų ji viešai pa- tuo klausimu būna

Lietuviškoji buržuazija, išgązdinta to
kio nepaprasto “Trečio fronto” poveikio, 
paskubėjo cenzoriaus rankomis jį pa
smaugti. Tuo būdu penktasis to žurnalo 
numeris, paskelbęs šį pareiškimą, buvo 
jau paskutinis.

Vienas iš pačių pirmųjų
Visai neseniai, besirausdamas savo se

nienų sąvartyne, suradau atspausdintą 
eilėraštį su parašu Neris, parašytą 1923 
m. Tai vienas iš pačių pirmųjų Salomė
jos Neries eilėraščių, patekęs spaudai.

Sakau vienas pirmųjų, nes prie jo Ne
ries parašas dar be Salomėjos. Pilnu 
parašu Salomėja Neris pasirodė tik iš
leidus savo poezijos knygą “Anksti ry
tą.”

Tą eilėraštį čia pridedu tokį, koks jis 
buvo įdėtas “Ateityje’” 1923 m. lapkričio 
mėn.
Neps

PAJŪRY

Jūra bedugnė, jūra beribė
Dūsauja, verkia, baras piktai...
Nieko aplink—tik melsva tolybė, 
Bangos putotos, smėlio krantai...

Verkia, nerimsta jūra gilioji,
It neramioji mano širdis. . . į
Blaškosi, daužos^banga laisvoji,

' It užburtoji mano mintis. . .
Skuba į krantą ilgesy mirkus, 
Banga laisvoji, balta puta. 
Ji pabučiavus, gailiai pravirkus, 
Miršta, išnyksta... bėga kita...

Aušta krūtinė, audros nurimsta... 
Mintys užsnūdo, ilsis galva,
Jausmai atšalę ilgesin grimsta. . .
Mainosi, nyksta žemės spalva...

1923 VIII 20

Iš turinio ir iš parašymo datos galima 
spėti, kad poetė šį eilėraštį parašiusi Pa
langos pajūryje vasarojimo įspūdžių pa
veikta.
Kaunas, 1964 m. lapkričio 10 d.

pratimų ir rūgonių. Už tai 
kolegijos dabar priima tik 
geriausius atsižymėjusius 
moksle, o ne taip gabus 
studentas neturi tos progos. 
Ir kuo toliau, vis darosi ar
šiau.

Valstijos organai rapor
tuoja, kad N. J. 1960 m. tu
rėjo 6,031,821 gyventoją, o 
1963 m. jau buvo 6,470,000. 
Per 3 metus padaugėjo 
338,179. Kolegijų per tą lai
kotarpį buvo pastatyta ma
žai. Už tai viešai prisipažįs
tamą, kad kolegijų progra
ma labai toli atsilikusi. ‘

Taip pat ir žemesnės mo
kyklos.

Ignas

Scranton, Pa.
Jau per keletą metų Rau- 

las Janušaitis skųsdavosi
skaudėj imu krūtinėj: skaus - 
mas užeidavo, pakankinda- 

ant sienos, būk tai jis kalba • vo ir vėl praeidavo. Bet 7 d.
lapkričio jį taip suėmė, kad 
turėjo šauktis gydytoją, ku
ris jį pasiuntė į Medical 
Center West ligoninę. Tū
lą laiką išbuvęs po oksige- 
no srove, pasijuto geriau, 
bet vis dar randasi ligoni
nėje.

Raulas yra “Laisvės” 
skaitytojas ir LDS 82 kuo
pos narys. Linkiu jam grei
tai susveikti.

Nugirdęs

JAU NEBEDOMINA
Prancūzų astronomas Le- 

verjė iš anksto numatė 
Neptūno planetos egzista
vimą. Remdamasis apskai
čiavimais, jis net nurodė 
planetos vietą dangaus 
skliaute. Po kelerių metų 
Neptūnas iš tikrųjų buvo 
atrastas. Mokslininkas tuo 
metu sprendė kitus astro
nomijos klausimus. Pasiū
lius į Neptūną pažiūrėti 
pro teleskopą, Lever j ė atsi
sakė :

—•Manęs tai jau nebedo- 
mina.

ALDLD REIKALAI
ALDLD 7-tos apskrities 

metinė konferencija įvyko 
lapkričio 1 d. Suvažiavimą 
atidarė apskrities sekreto
rius Jaskevičius, pranešda
mas delegatams, kad apskr. 
pirmininkas A. Kazlauskas 
negali dalyvauti iš priežas
ties ligos. Apsk. sekretorius 
paskyrė į mandatų komisiją 
Sukackienę ir Petruškevi 
čių. Kol jis sutvarkė kuopų 
mandatus, buvo pakviestas 
J. Skliutas pakalbėti.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad 7 kuopos su 28 de
legatais dalyvauja. Vedėjų 
rinkimas: vienbalsiai konf. 
pirmininke išrinkta E. Rep
šienė, s e k r. Jaskevičius. 
Skaityti protokolai iš perė
tų metinio ir pavasarinio 
posėdžių—priimti su mažu 
pataisymu.

Sekė kuopų raportai, kas 
buvo nuveikta per ištisus, 
metus. Pasirodė, kad kuo
pos veikė gerai, ypač sukė
lime finansų dėl įvairių 
darbų, ypač gynimui sve- 
turgimių ir spaudos.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad jos ribose bu
vo surengti trys piknikai: 
Lawrence, Brockton ir 
Worcesteryj. Visi piknikai 
buvo pasekmingi, tik Brock- 
tono pikniką sulijo, bet tas 
montelliečių nenugąsdino ir 
ant rytojaus tame pačiame 
parke laikė užbaigtuvių 
pikniką, kuris buvo pasek
mingas. Nors piknikas tęsė- 
sėsi dvi dienas, bet montel- 
liečiai nesisundė, kad būtų 
pavargę. Apkalbėjus kuopų 
ir apskr. komiteto raportus, 
raportai priimti su pagyri
mu.

Nauji sumanymai
Skaityta laiškas nuo Na

tional Comm. Against Nazi 
Criminals šaukiamo suva
žiavimo, kuris įvyks Chi
cago]. Laiškas priimtas, Ap
kalbėtas: kadangi šiuo tar
pu neturime galimybių pa
siųsti delegatų į suvažiavi
mą, tai nutarta suvažiavi
mą užgirti ir remti jį.

Skaityta laiškas iš Pietų 
Amerikos nuo “Darbo”, pa
dėkojant už jubiliejinį svei
kinimą ir auką, kurios už
teks vienam numeriui “Dar
bo išleisti.

Buvo apkalbėta ateinan
čių metų vasariniai paren
gimai. Nutarta surengti 
tris piknikus: Lawrence, 
Brocktone ir Worcesteryje. 
Kadangi 1965 metai yra ju
biliejiniai metai, mūsų 
draugijos 50 metų sukaktis, 
nutarta suruošti apskrities 
ribose parengimų, plačiai 
jubiliejų atžymėti. Visas 
darbas paliktas naujam ap
skrities komitetui.

Sekretoriaus ir iždininko 
raportas rodė, kad ižde yra 
144 dol. Jie rekomendavo 
išaukoti iš iždo 65 dol.: 
“Laisvei”, “Vilniai”, “Liau
dies balsui”, “Darbui” ir 
ALDLD Centrui po 10 dol., 
A. Bimbos gynimo komite
tui 15 dol. Delegatai šią re
komendaciją užgyrė vien
balsiai.

Į Apskrities Komitetą 19-, 
65 metams išrinkti: S. Pen- 
kauskas, J. Blazonis, Kaz? 
lauskienė, J. Daugir d a s, 
Niaurienė, Tamašauskienė, 
S. Rainard, Niaura, Jaske
vičius.

Suvažiavimas baigėsi 2:30 
popiet.

Pirmininkė E. Repšiene
Sekret. J. Jaskevičius

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 58 metų amžiaus mi
rė W. Wilson White, buvęs 
Eisenhowerio patarėjas.
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Nauji raliai

Apie musiji prezidento galvoseną, 
pažadus ir filosofiją

Dar rinkiminės kampa
nijos dienomis pasirodė ge
roka 127 puslapių puskny- 
gė “My Hope for America” 
(Mano troškimai Ameri
kai). ^ą išleido Random 
House leidykla. Leidinio 
tikslas buvo, aišku, supažin
dinti plačiąją Amerikos vi
suomenę su Lynden B. John- 
sono nuomone ir pasisaky
mais įvairiomis temomis. 
Reikia pasakyti, kad kny
gelė labai rūpestingai, gra
žiai, įdomiai paruošta. Jo
je randame daugybę ištrau
kų iš prezidento Johnsono 
kalbų, išsireiškimų, prane
šimų, išsitarimų jau po to, 
kai jis, kritus prezidentui 
John F. Kenedžiui, paėmė 
šalies vairą į savo rankas, 
tapo pakeltas iš viceprezi
dento į prezidento postą.

Per ateinančius ketverius 
metus mūsų didžiojo krašto 
vairas bus Johnsono ranko
se. Tad labai pravartu 
mums nors paviršutiniai su
sipažinti su jo galvosena, 
filosofija ir pažadais. Ge
riau jį pažindami, gal ge
riau suprasime ir jo orien-
taciją įvairiais mūsų dienų 
gyvenimo iškeliamais klau
simais.

Tai ko gi prezidentas John- 
sonas troKsta mūsų Ameri
kai? Kuo jis grindžia tuos 
savo troškimus? Kaip jis 
žiūri į savo pareigas kaipo 
prezidentas ? KoKią ateitį 
jis mato bei trokšta ma
tyti?

’‘Nuo tos baisias lapkri
čio 22 dienos," jis sako, “kai 
prezidentas Kenedis tapo 
nužudytas, aš gyvenau tik 
viena mintimi, tik vienu įsi
tikinimu, tik vienu siekimu: 
būti prezidentu visų Ame
rikos žmonių, ne tik gerai 
pasivalgiusių, ne tik laimin
gųjų, bet prezidentu visos 
Amerikos” (11 psl.).

Bet ar tikrai galima būti 
tokiu prezidentu tokioje 
klasinėje visuomenėje, ku
rioje vieni ir per daug tur
tingi, o kiti per daug su
skurdę, kurioje vieni nuola
tos persivalgę, o kiti vi
suomet alkani, nedavalgę? 
Aišku, kad toks preziden
tas neįmanomas. Bet, ge
rai, Johnsonas sako trokš
tąs ir stengsiąsis tokiu pre
zidentu būti. Tos garbės 
jam nepavydėkime.

Kaip žinia, prezidentas 
gerai ir energingai darba
vosi už pravedimą Kongre
se Civilinių teisių įstatymo. 
Daugelį nustebino. Juk dar 
taip neseniai, būdamas pie
tietis, iš Teksaso valstijos, 
jis tiesiog galvą guldė už 
rasinę segregaciją ir kovojo 
prieš tuos, kurie kalbėjo už 
integraciją. To ir jis pats 
neslėpė. Bet, sakėsi, pakei
tęs savo nuomonę tuo svar
biu klausimu. Ir, tenka pa
sakyti, kad savo pasisaky
muose už Civilinių teisių 
įstatymą jis nesvyravo.

“Mes tikime,” jis sako, 
‘<kad visi žmonės yra sukur
ti lygiais. Tačiau dauge
liui lygybė yra atimta. Mes 
tikime, kad visi žmonės tu
ri tam tikras neatimamas 
teises. Tačiau daugelis ame
rikiečių negali tomis teisė
mis naudotis. Mes tikime, 
kad visi žmonės turi teisę 
į laisvės palaimą. Tačiau 
milijonams tokia palaima 
yra atimta — ne todėl, kad 
jie patys būtų kalti, bet tik 
todėl, kad jų odos spalva 
yra kitokia.”

Tų priežasčių šaknis, gir
dime, randame giliai suleis*

ta* kui* kūrybą gerbiama

tas į mūsų istoriją ir tradi
cijas.

“Bet,” beveik šaukia pre
zidentas, “taip toliau tęstis 
nebegali. Mūsų Konstituci
ja, mūsų Respublikos pa
grindai, tai draudžia. Mūsų 
laisvės principai tai drau
džia. Moralybė tai drau
džia. Ir dabar įstatymai tai 
draudžia” (30-31 psl.).

Pasisakymas aiškus ir 
aštrus. Dabar tik lieka tą 
Civilinių teisių įstatymą pil
nai ir griežtai pravesti gy
venime. O tai be galo daug 
kas priklausys federalinei 
valdžiai su prezidentu prieš
akyje. Ar gyvenime, ar 
praktikoje, prezidentas už 
tuos principus griežtai ko
vos, tik ateityje pamatysi
me. Mat, nusistatymas žo
džiais ne visuomet reiškia 
tą patį, ką nusistatymas 
darbais.

Labai teisingai preziden
tas pastebi ir tiems, kurie 
gieda apie taikų rasinį su
gyvenimą, bet priešinasi 
kovai už rasių lygybę. Jie, 
jis sako, apgaudinėja save
ir kitus. Girdi, “tvarkus 
progresas ir griežtas įstaty
mo pravedimas gyveniman 
tėra vienintelis kelias bai
gimui rasinių varžymų” 
(35 psl).

Vienas iš pačių rimčiausių 
prezidento Joohnsono pasi
žadėjimų buvo paskelbimas 
karo skurdui. Atkartotinai 
jis kalbėjo ir tebekalba, kad 
skurdas iš mūsų visuome
nės turėtų būti išrautas su 
šaknimis. Dar prieš rinki
mus jam pavyko paveikti 
Kongresą, kad paskirtų 
tam karui keletą šimtų mi
lijonų dolerių. Siekimui tiks
lo įvairiuose šalies kampuo
se jau pradėta keletas pro
jektų. Čia, atrodo, prezi
dento pasižadėjimas žo
džiais grindžiamas ir kon
krečiais darbais. Ir tai pui
ku. Reikia tikėtis, kad ta
sai karas nepasibaigs su pa
sibaigimu rinkiminės kam
panijos. Reikia tikėti jo žo
džiais, kai jis sako: “Mes 
paskelbėme besąlyginį karą 
skurdui. Mūsų tikslas—pil
nutine pergale.”

Ypatingo dėmesio buvo 
kreipiama į prezidento daž
nai kartojamą pasižadėjimą 
darbuotis ir kovoti už su
kūrimą mūsų Amerikoje 
“didingos visuomenės.” 
“Mes turime progą,” jis 
nuolatos pabrėžia, “siekti 
ne tik turtingos ir galingos 
visuomenės, bet ir Didingos 
Visuomenės.” žodžius “di
dingą” ir “visuomenę” jis 
rašo iš didžiosios raidės. 
Tuo norima pabrėžti sie
kiamojo tiksklo svarbą.

Kaip to prakilnaus tikslo 
bus siekiama ir kaip tokia 
numatomoji “Didingoji Vi
suomenė” turėtų atrodyti? 
Pasiklausykime:

“Didingoji Visuomenė re
miasi gausa ir laisve visiems. 
Ji reikalauja galo skurdui 
ir rasinei neteisybei. Bet tai 
tiktai pradžia. Didinga Vi
suomenė yra vieta, kur kiek
vienas kūdikis gali rasti ži
nojimą praturtinimui savo 
proto ir pralėplėtimui savo 
talento. Tai vieta, kur lais
valaikis duoda progą staty
ti ir galvoti, o ne nuobodu
lį ir nerimą. Tai vieta, kur 
žmogaus buveinė patenkina 
ne tik kūno ir prekybos po
reikius, bet ir troškimą gro
žio ir draugiškumo. Tai vie* 
ta, kur žmogus atnaujina 
kontaktą su gamta. Tai vie*

kaip kūryba ir kiek ji pri
sideda prie rasės supratimo. 
Tai vieta, kur žmogus dau
giau rūpinasi savo tikslų 
kokybe, negu savo tuno 
kieKybe. .bet virš visko, 
Didingoji Visuomenė nėra 
saugusis uostas, poilsio vie
ta, gamtinis tiesias, už
baigtas darnas. Tai nuolat 
tas uaroas. Tai nuoiatmis 
pasikartojanti dvikova, sau
kianti mus link ateities, 
kurioje mūsų gyvenimo 
prasmė supuola su mūsų 
darbo šauniaisiais vaisiais" 
(51-52 psl).

Tai, žinoma, labai miglo
tas, abstraktus tos jojo “Di
dingosios Visuomenes” api
būdinimas. Turint galvoje 
tai, kad mūsų prezidentas 
pats yra stambus kapitalis
tas, kad už kapitalizmą jis 
galvą guldo, kad apie klasi
nės visuomenės pakeitimą 
beklasine visuomene nė sap
nuoti nenori, šios jo gražios 
frazės apie jo išgalvotą “di
dingą visuomenę,” švelniau
siai pasakius, yra be jokio 
realaus pagrindo savo gud
rumu susižavėjusio žmo
gaus kliedėjimas. Juk ir 
šiek tiek daugiau išprusęs 
pradinės mokyklos vaikas 
jums pasakys, kad kapita-
listinė visuomenė su savo 
klasėmis ir žmogum žmo
gaus žvėrišku išnaudojimu 
niekados negali būti viršmi- 
nėta prezidento nupiešta 
“didingoji visuomenė.”

O kad kam nors neateitų 
į galvą, jog šioji prezidento 
“didingoji visuopienė” labai 
panaši į. marksistų propa
guojamą ir statomą beklasi- 
nę socialistinę - komunistinę 
visuomenę, tai jis komuniz
mą ne tik atmeta ir pasmer
kia, bet dar žada iš pasku
tinių jėgų prieš jį kovoti 
(61 psl.). Jo “didingoji vi
suomenė” bus daugiau nie
kas, kaip mūsų “mieloji”) 
kapitalistinė visuomenė, gal ’ 
tik šiek tiek pagerinta, pa
tobulinta, bet su visais sa
vo istoriniais pažymiais. Jis 
tiesiog šaukia:

“Kapitalizmas Jungtinėse 
Valstijose šiandien yra toks, 
koks nėra niekur buvęs pra
eityje. Piktieji komunizmo 
šūkiai prieš mūsų Amerikos 
žmonių kapitalizmą yra at
gyvenę savo dienas. Mūsų 
santvarkoje d a r b i n i n kas 
taip pat yra investorius. 
Mūsų žmonės yra taip pat 
savininkai” (113 psl.)

Tikras rojus, ar ne? Tai 
kam kalbėti apie skurdą ir 
apie karą prieš skurdą, jei
gu jau dabar mūsų darbi
ninkas yra ir investorius, ir 
savininkas?! Matote, kaip 
mūsų prezidentas su ta sa
vo “didingąja visuomene” 
nusifilosovavo nuo koto.

Bet palikime tą “didingą
ją visuomenę” ramiai ilsėtis 
minkštoje gražių frazių lo
voje. Daug svarbesnis, ak
tualesnis ir opesnis visai 
Amerikai ir net visam pa
sauliui yra šiandien taikos 
ir karo klausimas. Ką apie, 
tai galvoja ir žada mūsų 
naujasis prezidentas? Kaip 
su baigimu karo Pietiniame 
Vietname? Kaip su pakei
timu nusis t a t y m o linkui 
Kubos ir Kinijos? Kaip su 
pastojimu kelio atominių 
ginklų plitimui po visą pa
saulį? Kaip su kelerius me
tus besitraukiančiomis de
rybomis dėl pilno ir visupti-. 
nio nusiginklavimo ? Kaip 
su brukimu atominio ginklo 
į Vakarų Vokietijos revan- 
šistų rankas?

Veltui šiame leidinyje ieš
kotum aiškaus atsakymo j 
bent vieną tų klausimų. Net 
kol kas ir tendencijos nesima
to, kad nors vienu tų kiau
šinių būtų siekiama pakeisti

gaires, kursą.
Kaip iki šiol, taip dabar 

tebekalbama apie mūsų mi- 
litarinės galybės išlaikymą, 
ir dar net sustiprinimą. Ža
dama, kaip ir iki šiol, į vi
sus tarptautinės politikos 
klausimus prieiti iš “stipry
bės pozicijų.” Nes, girdi, 
“nūdieniniame pasaulyje 
silpnybei nėra vietos” (71 
psl.).

Iš kitos pusės, preziden
tas žada laikytis atsargu
mo kurso visuose tarptauti
niuose santykiuose ir visais 
“garbingais” būdais vengti 
atominio karo. Girdi, kaip 
“nūdieniniame pasaulyje 
nėra vietos silpnybei,” taip 
jame nėra vietos “neapgal- 
votūmui.”

“Mes negalime elgtis su 
atominiais ginklais taip, jog 
jie sunaikintų mus visus,” 
sako Johnsonas. “Vieninte
lis kelias yra su visu mūsų 
protu ir . visa mūsų valia 
siekti to, kad būtų užtik
rinta, dvigubai užtikrinta, 
jog šitie ginklai nebus nie
kados panaudoti” (78 psl.).

Ir vėl: “Kaip ilgai aš bū
siu prezidentu, nesigailėsiu 
nei savo posto, nei savęs 
pats ieškojimui taikos” (101 
psl.).

Tai labai rimtas ir karš
tai sveikintinas pasižadėji
mas. Tikėkime, kad šio 
aukšto pažado mūsų prezi
dentas iš visų jėgų ir iš vi
sos širdies laikysis.

A. B. Salietis

San Francisco, Calif.
Palaidojus Mikaliną 

Baronienę-Jakšiaučiukę
Spalio 27 d. San Francis

co, Oaklando ir San Jose 
lietuviai ant visados atsi
sveikino su Mikalina Baro
niene, Augusto Barono žmo
na.

Augustas pasirūpino lais
vai ir pavyzdingai palaido
ti palaikus savo gyvenimo 
draugės labai puikiose Oak 
Hill kapinėse, San Jose 
mieste.

Mikalina Baronienė-Jak- 
šiaučiukė gimė Lietuvoje 
1895 m., Auriliškių kaime, 
Naujamiesčio parap., Pane
vėžio rajone.

Į Ameriką atvažiavo pas 
sesę Kastaųciją Šilkaitienę 
1922 m. Velionė turėjo du 
brolius Lietuvoje ir vieną 
JAV — visi jau mirę. Vy
resnioji sesė Kastancija gy
vena netoli nuo čia — Con
cord, Calif., miestelyje.

Mikalina susipažino su 
Augustu Baronu, jiedu su
simylėjo ir suėjo į šeimyni
nį gyvenimą 1944 m.

Augustas Baronas yra ge
rai atsimintinas visiems 
Naujosios Anglijos lietu
viams pažangiečiams nuo 
anų laikų, kai jis gyveno 
Montello, Mass. Tada jis 
buvo įsijungęs į mūsų vei
kimą; labiausia atsireko- 
mendavo scenos artisto dar
be. Šiuo metu Augusto šir
dis yra sušlubavusi, tas ver
čia jį atsargiai orientuotis 
gyvenimo eigoje.

Augustui ir velionės sesei 
Kastancijai tenka garbės 
žodis nuo visų pažangiečių 
dėl laisvo palaidojimo velio
nės Mikalinos palaikų. Kop
lyčioje vienas mūsų draugas 
pasakė atsisveikinimo kal
belę.

Mes visi reiškiame' gilią 
užuojautą liūdesio valando
je Augustui, Kastancijai, 
visiems giminėms ir arti
miesiems.

Iš kapinių visi buvo pa
kviesti pas Augusto marčią 
Patricia Baron, gražiai pri
imti ir pavaišinti.

A. T.

Philadelphia, Pa.
Draugas Pranaitis, ilgai 

gyvenęs Camdene, persikė
lė į Philadelphią. Camdeno 
LLD kuopos valdyba gyve
na už miesto ribų, nariai 
išsiskirstę, tolokai vienas 
nuo kito gyvena, tačiau jie 
davė garbės žodį kuopos 
veikimą padidinti, ga u t i 
naujų narių. Pranaitis dir
ba “Laisvės” vajuje, punk
tus priskaitydamas phila- 
delphiečiams. Ačiū jam.

Chesterio LLD kuopa na
rių skaičiumi pakilo iki 8. 
Ačiū draugams Lipčiui ir

Trijų apskričių —Bucks, 
Montgomery ir Berks — 
įstatymų leidėjai planuoja 
įstatymą už vaikų padary
tus nuostolius bausti tėvus 
iki $500.

Spalio 21 mirė Valinskas. 
Buvo pašarvotas K a v a- 
liausko šermeninėje, palai
dotas Holy Cross kapinėse

Bell Telephone kompani
jos 9,500 darbininkų gavo 
algų pakėlimą nuo $2 iki $6 
savaitei, pagal naują kon
traktą su unija.

Philadelphieti, “Laisvės” 
skaitytojau, ar panaujinai 
savo prenumeratą? Ar ga
vai naują skaitytoją?

Rugsėjo mėnesį mokyk
loms atsidarius, studen
tams pasitraukus nuo dar
bų, dalis bedarbių gavo dar
bus, bet nedarbas padidėjo 
85,000 Priladelphijos apy
linkėje. Dirbančių Philadel- 
phijoje esą 1,787,700.

Keturi vaikai sudegė Ches- 
teryje. Areštuota 22 metų 
Gloria V, Paskings prisipa
žino padegusi namą iš pik
tumo ir meilės vaikinui. 
Laikoma kalėjime be užsta
to.

Antanas Kruklis mirė 
spalio 24, buvo pašarvotas 
Begenis šermeninėje, palai
dotas Holy Sepulchre kapi
nėse.

Harold Newsame, Trans
port Workers unijos lokalo 
234 prezidentas, pakartojo 
kaltinimą, kad požeminiai 
traukiniai nešvarūs, pavo- 
jingi važiuojantiems ir 
5,300 juose dirbančių dar
bininkų. Unija ir kompanija 
pradės derybas naujo kon
trakto priruošimui.

Pilietis

LAISVĖS' VAJUSU 1

(Tgsa iš 1-moio puslapio)
R. Merkis, Philadelphia, Pa., kuris darbuojasi bend* 

rai su philadelphiečiais vajininkais, prisiuntė(naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Gauta nauja prenumerata ir nuo vajininko J. Bla- 
žonio, iš Lowell, Mass. Jis bendradarbiauja su S. Pen- 
kausku, lawrencieciu.

Taipgi naują prenumeratą prisiuntė L. Tilvikas, 
Easton, Pa.

Scrantonietis prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų.

Į vajų įstojo M. Kazlauskienė ir A. Navickas, iš Ha
verhill, Mass., prisiųsdami atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: George Shimaitis, Brockton, Mass.; J. Jaskevičius; 
Worcester, Mass.; F. Klastauskas, Huntington, N. Y. 
(prisiskaito prie P. Bečio), ir P. Bečys, Great Neck, N. 
Y.; J. Stanley, Rochester, N. Y.; B. Sutkus, San Francis
co, Calif; A. J. Pranaitis, Phila, Pa. A

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
V. Žilvitis, Scranton, Pa.................................... $50.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa......................   11.00
A. Klepasky, Somerville, N. J. ... 4................. 11.00
A. Sapiega, Troy, N. Y........................................ 11.00
LDP Klubas (per K. Paciūną), Elizabeth, N.J. ll.Oę 
J. Pužauskienė, Woodhaven, N. Y. ...
A. Chepulis, Maspeth, N. Y.................
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y. .. 
V. Paliepis, Cherry Hill, N. J. .............
J. Kirmilas, Bayonne, N. J...................
M. Survilienė, Bayonne, N. J............ .
S. Radušis, Bayonne, N. J...................
F. ir V. Budroniai, Bayside, N. Y. ...
V. Pranaitis, Flushing, N. Y.............. .
M1. Žukienė, Worcester, Mass..............
W. A. Račkauskai, Ward Hill, Mass.
Ig. Liužinas, Binghamton, N. Y. .... 
Ig. Beeis, Union, N. J......................
Elsie Zalesky, Brockton, Mass............
V. Valangevičius, Maspeth, N. Y........
Juozas Čiberka, Far Rockaway, N. Y. 
Skaitytojas, Haverhill, Mass..............
A. M. Kazlauskai, Haverhill, Mass. .. 
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 
A. Navickas, Haverhil, Mass..............
P. M. Yocumskai, Haverhill, Mass. ... 
J. Blažonis, Lowell, Mass.....................
Ch. Meškėnas, Brooklyn, N. Y........ .
A. Lašas, Woodhaven, N. Y. •.............
J. Pigaga, Worcester, Mass.......... .
P. Stankevičius, Commack, L. I..........

< F. Klaston, Huntington, L. I................
N. Anglis, Huntington, L. I................

* Mary Klish, Wallingford, Conn..........
J; Pečiulis, Cliffside, N. J....................
A'. Grimaila, Hartford, Conn..............
Popierinis, Haverhill, Mass................
W. . Siman, Union, N. J. . ,.............
Alf. Venskevich, Stoughton, Mass. ..
K. Grakauskas, Brockton, Mass..........
R. Šileika, Haverhill, Mass..................
B. Gumauskas, Haverhill, Mass..........

’ A. Grigas, Eddystone, Pa............
Po $1: Ona Dobinienė, Brooklyn, N. Y.; Olga Prans- 

kas, M. ir O. Shlave, Gardner, Mass.; J. Šalkauskas, A. 
Lukas, W. Svietlikas, Elizabeth, N. J.; A. J. Sikorski, G. 
Budrikienė, John Grigas, J. Vaitaitis, Brockton, Mass.;
M. B. Lukshes, Woodhaven, N. Y.; J. Sakalauskas, 
Brooklyn, N. Y.; Antanas Gabalis, Lynbrook, N. Y.; Be
vardis,, Haverhill, Mass.; A. Malin, Brooklyn, N. Y.; A. 
Lugauskas, Northport, L. L; J. Grinevičius, Scranton, 
Pa.; J. Rudnickas, Millbury, Mass.; J. Krukonis, T. Kra
pas, J. Jakaitis, P. Bacevich, P. Cook, Worcester, Mass.; 
J. Naudžius, Pearl River, N. Y.; A. Laukaitis, Bayshore,
N. Y.; Mrs. A. Linkus, Central Islip, N. Y.; S. Kazokytė, 
Frackville, Pa.; V. Šibeikienė, P. Višniauskas, Brookyn, 
N Y.; A. Deikus, Maspeth, N.t Y.; C. Stukas, Plaistow, 
N. H.; J. Draugelis, A. Gash, Huntington, L. I.; J. 
Ėvans, E. Setaucket, L. I.; K. Derenčius, Cliffside, N. J.; 
M. Smaidjas, A. Vinickas, Great Neck, N. Y.; Eva Viš^ 
niauskienė, Bayonne, N. J.; A. Juška, K. Mažeika, Jer-^ 
sey City, N. J.; F. Muzikevičius, Budd Lake, N. J.; M. 
Grakey, Ašbury, N. J.; K. Vikonis, P. Kreshounas, Phi
ladelphia, Pa.
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CLEVELAND, OHIO
Paskutinė šių metų 

pramoga
Kiek numatoma, artinan

tis žieminėms šventėms vie
tinės draugijos susilaiko 
nuo pramogų. Gali būti nu
jaučia, kad gali būti iš jų 
menkesnės pasekmės.

Lapkričio 21 dieną LLD 
190 kuopa rengia vakarienę 
Klubo svetainėje, pradžia 5 
vai. vakaro. Matoma—bus 
jau paskutinė pramoga 
šiais metais, išėmus draugi
jų metinius susirinkimus, 
kurie, pa p r a s t a i, būna 
skaitlingesni ir su vaišėmis..

Štai ir susirinkimų datos 
tų draugijų, kurios jau yra 
nusitarusios turėti vaišes:

LDS 55 kuopos susirinki
mas gruodžio 2-rą dieną, 7 
vai. vakaro;

LLD 190 kuopos — gruo
džio 6 dieną, 3 vai. popiet;

L. Moterų klubo—gruo
džio 10 d., 11 vai. ryto;

L.D.P. Draugijos —gruo
džio 16 d., 7 vai. vakaro; ___

LMS kuopos —' gruodžio1 4 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 20, 1964

s — o ——
Šį sykį aukų gauta $323. Iš anksčiau gauta $2,943.57. 

Viso gauta $3,266.57. Dar reikia $1,733.43.
— 0 —

Kaip matote iš rezultatų, vajus gerokai įsisiūbavęs. 
Bet dar būtų geriau, jeigu mūsų vajininkams pagelbėtų 
skaitytojai, priduodami po naują prenumeratą, kaipo 
dovaną savo giminėms čia, Amerikoje.

Didelis ačiū mūsų nenuilstantiems vajininkams už 
jų pasidarbavimą. Laipsniškai bus ir kitų vajininkų re
zultatai paskelbti—-turime peržiūrėti laiškus. Ačiū ir 
viršminėtiems dosniems rėmėjams.

. “Laisvės” Administracija

17 dieną, 6-tą vai. vakaro.
Visų draugijų susirinki

mai laikomi LDS Klubo 
svetainėje. Draugijų nariai 
gerai įsitėmykite ir dėkite 
pastangas dalyvauti. Susi-

rinkimai yra svarbūs kaipo^į 
metiniai, o be to, tokie su 
vaišėmis susirinkimai tan
kiai esti daug kuo panašūs 
į pramogas.

J. žebrys



Worcester, Mass.
Iš Aido choro
Į n

f lapkričio 1 d. Aido cho
rai suruošė išlei s t u v e s 
draugams Stasei ir Juozui 
Bakšiams. Aidiečiai ir cho
ro rėmėjai gražiai susirin
kome prie užkandžių su 
karšta kava ir gavome po 
;erą mierą stiprios, pasi- 
'aišinom ir palinkėjome ge- 
*o vėjo jų kelionėje į saulė
tą Floridą.

Juozas yra Aido chore iš
dainavęs virš 40 metų. Jis 
yra geras dainininkas ir lo
šėjas. Yra buvęs daug metų 
“Laisvės” vajininkas. Taip
gi geras darbuotojas vieti
nėse draugijose. Gaila ne
tekti gero žmogaus. Su lin
ijiniais Aido choras įteikė 
jiems gražią dovaną, kad 
mus atsimintų ten tolimoje 
kelionėje.

Lapkričio 5 d. vakarą tu
rėjome Aido choro pamo
kas.- Čia reikia pasakyti, 
kad šiose pamokose choras 
labai gražiai dainavo gra
žių dainų. Mat, ruošiamėsi 
prie koncertinio banketo, 
kuris įvyks gruodžio 6 d., 
29 Endicott St. svetainėj. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų.

Mūsų mokytojas Jonas 
Dirvelis deda daug energi
jos, kad choras gerai dai
nuotų. Taipgi ir choristams 
reikia suteikti kreditą, kad 
^isi ateina į pamokas. Kuo
met visi sueiname, tai yra 
smagiau ir dainuoti.

J. M. L.

Pittsburgh, Pa.
1

. Apie spaudos vajų Į
JPas mus “Laisvės” ir 

“Vilnies” vajus vedamas 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 87 kuopos vardu. Šie 
met Pittsburghe ir apylin
kėje mūsų spaudos vajus 
turėtif būti pasekmingas.

Kada pakalbi su skaityto- i 
jais, gauni prielankų atsi
liepimą apie mūsų laikraš
čius. Tik reikia darbuotis, o ' 
%us geri vaisiai. Tiesa, kai 
kurie pas mus su prenume
ratos pasimokė j imu vilkina 
į vajaus pabaigą, tai nege
rai. Vajaus jau antras mė-y 
nuo, eina prie pabaigos.
J’ittsburghiečiai tur etų 

imti pavyzdį iš New Ken- 
singtono draugų. Ten apie 
pusė skaitytojų visada už 
prenumeratą pasimoka va
jaus pradžioje, jie nelaukia, 
kada jų prenumerata pasi
baigs. Pirmoje vietoje stovi 
P. Paul, K. Tamošiūnienė, 
P. Cesnikienė ir kiti. .

Jau jeigu newkensingto- 
niečiai spaudos paramai su
kėlė $175, tai mes pittsbur- 
ghiečiai turėtume daug 
daugiau sukelti.

Prašau visus ir visas at- 
skiauj i n ti prenumeratas. 
Pasidarbuokime vajuje, o 
pasekmės bus geros.

. Pittsburgh© vajininkų 
» z pagelbininkas

BROCKTON, MASS.

DRAUGIŠKAS VAKARAS 
z IR FILMAI IŠ LIETUVOS

Šeštad., Lapkričio 28, 7 v. vąk.
■ LIET. TAUT. NAMO ŽEMUTINĖJE SALĖJE 

I

Bus gerų namie gamintų valgių, kugelių, košelienos, 
pyragų, arbatos ir kitokių skanumynų.

' Įvairių \gėrimų.
Įėjimas — $1.50. —:— Rengia LLD 6 kuopa.

Parengimas ruošiamas “LaisVės” spaudos naudai.
Kviečiame vietinius ir apylinkinius dalyvauti.

___  Rengimo Komisija^

Detroit, Mich.
ALDLD 52 kuopa susi

rinkime lapkričio 15 d., 
Draugijų salėje, padarė ke
letą gerų dalykų:

“Laisvės” fondui paauko
jo iš iždo 15 dolerių. Taipgi 
“Liaudies balsui” $10. Bu
vo tarta, kad nariai ant vie
tos sudėtų aukų. Aukojo po 
dolerį sekami: J. Valiukas,
K. Mack, Vera Smalstis, 
Jurgis Nausėda, J. Bub- 
liauskas, V. Žabui.

Taigi “Liaudies balsas” 
gaus viso labo $16.

Iš LDS 21 kuopos nariai 
pranešė:jie kviečia Justą 
Misevičių iš Chicagos, kad 
jis parodytų Lietuvoje im
tus filmus.

ALDLD 52 kuopa noriai 
pritarė jų sumanymui.

Taipgi, 52 kp. nariai, iš
klausę svetainės zbanketo 
raportą, nutarė padėkoti B. 
Brazauskienei už jos darbą 
bankete ir už jos auką.

Visa Masių šeima buvo 
Ludingtone pas Smalsčius, 
apie 280 mylių. Padarė ke
lionę tokio ilgio, kiek į Či
kagą. Patenkinti kelione ir 
Ludingtono vaišėmis.

Du vaikai, 8 ir 10 metų, 
nusitraukė Mrs. Marie Fu- 
shimi, 67 metų, nuo jos stu- 
bos laiptų, 3484 St. Jean, 
apdaužė, atimdami $60. Mo
teris buvo nugabenta į ligo
ninę.

Kas bus, kai tie vaikėzai 
taps vyrais?

Detroite priviso visokių 
vagių. Tūlose vietose net ir 
tvirtam vyrui pavojinga 
vaikščioti nakties laiku.

V. ZABUL

Lawrence, Mass.
Lawrence miesto polici

ninkai ir ugniagesiai pri
klauso prie AFL-CIO uni
jos. Dabar jie gauna po $97 
algos per savaitę. Jie reika
lauja algas pakelti.

Vagys įsilaužė į Sears 
Roebuck krautuvę, kuri yra 
225 Essex St., ir pačiupo 
$220 pinigais, o įvairiomis 
prekėmis išsinešė apie $600 
vertės.

Jaunas plėšikas buvo už
puolęs ir P. Aleksonio krau
tuvėlę. Plėšikas parmušė jį 
ant grindų, bet kada Alek
soms pradėjo,šauktis pagal
bos, tai piktadaris pabėgo.

Tai jau antras užpuoli
mas ant Aleksonio krautu
vėlės. Aleksonis senas žmo
gus, jau 74 metų amžiaus. 
Krautuvėlę laiko 219-A Fa- 
ruhem _St. Pažangus žmo
gus, skaito “Laisvę”, pri
klauso prie progresyvių or
ganizacijų.

Mūsų miesto gyventojai 
neskaitlingi, o nedarbo ap- 
draudą dar gauna 2,343 be
darbiai. Suprantama, kad 
yra ir tokių, kurie po ap- 
drauda nepaeina.

S. Penkauskas

Waterbury, Conn.
Kai kurių jūsų “Laisvės” 

prenumerata jau seniai pa
sibaigė ir jūs dar nesate at
sinaujinę. O “Laisvės” va
jaus'jau antras mėnuo eina. 
Dabar jau yra laikas atsi
naujinti prenumeratą.

Sekmadienį, lapkričio 22 
d., bus rodomi nauji spalvo
ti filmai iš Lietuvos. Rodys 
Jonas Grybas iš New York. 
Įvyks svetainėje, 103 Green 
St. Pradžia 2 vai. dieną.

Mes visis ten susitiksime, 
ir galėsite užsimokėti man 
už “Laisvės” prenumeratą.

Filmai yra labai gra
žūs ir įdomūs, nes bus rodo
mi iš visų Lietuvos sričių. 
Publika yra kviečiama 
atsilankyti ir pamatyti da
bartinę Lietuvą paveiksluo
se. Kurie atsilankysite, yisi 
būsite pasitenkinę.

Lapkričio 8 dieną po il
gos ir sunkios ligos Water- 
burio ligoninėj mirė Mary 
Enamait, Jono E. Enamai- 
čio žmona. Gyveno N. Main 
St., Union City, Conn. Buvo 
palaidota lapkričio 11 d. į 
Grove Cemetary, Nauga
tuck, Conn. Laidotuvių di- 7 L-

rektorius buvo iš Alderson 
Funeral Home.

Paliko nuliūdime savo 
vyrą, dvi dukteris — Mrs. 
Clarence Lundstrom, gyve
na Naugatuck, Conn., ir 
Mrs. Lee Zapatka, Beacon 
Falls; —du sūnus—Edward 
O. Enamait, Beacon Falls, 
ir John F. Enamait, Chica
go,- Ill.; seserį Mrs. Agnes 
T e i k e Pt, gyVena Illinois 
valstijoje. Taipgi pal i k o 
7 anūkus ir daug kitų gimi
nių.

Buvo gimus 18Š9 ir atvy
ko į šią šalį jauna būdama. 
Apsivedė 1907 m. su John 
E'. Enamait ir išgyveno su 
juom 57 metus, iki mirties. 
Ir visą laiką gyveno Union 
City, Conn. Abudu labai 
gražiai, draugiškai sugyve
no ir išauklėjo labai gražią 
šeimyną, sūnus ir dukteris.

Enamąičiai yra “Laisvės” 
skaitytojai ir mūsų spaudos 
rėmėjai. J. E. Enamait yra 
“Laisvės” vajininkas Nau
gatuck, Conn.

Mes neturėjome nei vieno 
parengimo, kad Jonas Ena- 
maitis nedalyvautų jame. 
Jis visuomet atsilanko pas 
mus Waterbury ir paremia 
mūsų parengimus.,

Aš apgailestauju" ir at
jaučiu Enamaičių šeimai jų 
liūdnoje valandoje.

M. Svinkūnienė

Baltimore, Md.
Kaip kiekviename mieste, 

taip ir pas mus, ligos ap
lanko mūsų^ draugus. Štai 
mūsų geras d-gas Petras 
Paserskis pastaromis pora 
savaičių pergyveho 2 sun
kias vidurių operacijas.

Ligonis randasi Universi
ty ligoninėje Green - Red
wood gatvių, dešimtame 
aukšte, 206 kambaryje.

Iš pat pradžių draugas 
jautėsi gana silpnai, lanky
tojų neprileido. Dabartiniu 
laiku jau galima jį aplanky
ti, pasiųsti atvirutę, kam 
sąlygos neleidžia asmeniš
kai atlankyti. Tikiu, ligonis 
bus už tą dėkingas.

D-go / P; Paserskio namų 
adresas7: 4319 Parkw o o d 
Avė., Baltirnore 6,

Linkiu draugui ' greičiau 
susveikti, atsilankyti į mū
sų susirinkimus, žodžiu, bū
ti mūsų tarp sveikam ir 
linksmam^ kaip visuomet.

Vinco Duktė
Nuo Redakcijos: Visi lais- 

viečiai linkime draugui Pa- 
serskiui greitai ir pilnai su
sveikti.

Rochester, N. Y.
Antanina Duobienė mirė 

lapkričio 5 d. Paliko didel ia- 
me liūdesy 2 dukteris, žen
tus, 2 anūkėlius, sesutę S. 
Vaivodienę ir daug gimi
nių.

Velione gimus Šiaulių ap
skrityje. Į šią šalį, Ro- 
chesterin, atvažiavo 1907 
metais. Su Antanu Duoba 
apsivedė 1908 m. (A.Duoba 
jau miręs prieš 20 metų). 
Jiedu išaugino 2 dukreles, 
Aldoną ir Lenet, kurios jau 
'vedusios ir gyvena labai 
gražiai: Aldona — Mr. ir 
Mrs. Franklin gyvena Ro- 
chesteryj, Mr. ir Mrs. Lio
nel Brown gyvena New

SHREWSBURY, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

Mano Brangios Sesutes
j

Anna Rocen
Mirė rugpjūčio 28 d., 1963.
Gyveno Randolph, Mass.

Jau virš vieneri metai kai mirė mano brangi 
ir mylima sesutė. Su liūdesiu širdyje prisime
name tave.

—Sesuo Josephine Vasil 
Dukrelės Frieda ir Virginia

Yucaipa, California
LLD kuopos veikimas

Pradžioje lapkričio turė
jome skaitingą susirinkimų, 
kuriame nuosekliai buvo 
aptarti organizacijos reika
lai.

Valdybos raportai rodė, 
kad valdyba stengiasi su
šaukti narius į susirinkimą 
ir, kur galima, gauti naujų 
narių į kuopą ar užrašyti 
laikraščius. Niekados ne
praleidžia progos.

Prisiųsti lapeliai dėl pre
zidentinių rinkimų buvo 
plačiai žmonėms išdalinti, 
daugelis nusiųsti į stubas. 
Visi nariai džiaugiasi rin
kimu rezultatais.

Kanados “Liaudies bal” 
so” ir Pietų Amerikos 
“Darbo” laiškai skaityti ir 
priimti. Rugs. mėn. “Dar
bui” buvo sudėta ir nusiųs
ta $10. Širdingai dėkoja už 
aukas ir mūsų bendrą ko- 
operavimą.

Nutarta parsitraukti 
“Vilnies Kalendoriaus 1965 
m.” ir platinti, kiek dau
giausia bus galima.

Išrinkta komisija suren
gimui šaunaus Naujų Metų 
pasitikimo. Tikimės, kad 
parengimas bus sėkmingas 
ir galėsim paremti svarbes
nius visuomeninius reika
lus.

Kadangi mes laikom susi
rinkimus kas antras mėnuo, 
ir jau kito susirinkimo šiais 
metais nebus, todėl buvo 
perrinkta LLD kp. valdyba 
dėl 1965 metų: Pirm. M. Al- 
vinienė, fin sekr. J. K. Alvi
nas, užrašų sekr. M. Pūkis, 
ižd. J. Marks. Atrodo, kad 
dar kp. nariams nepabodo 
buvusioji valdyba, kad liko 
visi tie patys. x

Kitas susirinkimas įvyks 
1965 m. sausio 10 d. pas De- 
menčius stuboje, Redlends. 
Nepamirškite, kad sekamas 
susirinkimas ' bus hietinis, 
reikės keletą svarbių reika
lų apkalbėti .ir užsimokėti 
narines duokles už 1965 m. 
Stengkimės gauti ir naujų

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 20, 1964 
. i

(92-96)

Yorke.
Velionė ilgus laikus ne- 

sveikavo. Jos dukrelės labai 
ją prižiūrėjo.

Antanina buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja, ir rė
mėja. Ir prieš mirtį paau
kojo “Laisvės” fondui $50. 
Priklausė LLD 110 kuopos 
moterų skyriuje ir visur, 
kiek galėdama dalyvavo. Su 
visais gražiai sugyveno.

Šermenys buvo pas Mr. 
G. Savage, 1080 North St. 
Jos karstą puošė daugybė 
gėlių. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė L. Bekešienė ir mi
nisters papoteriavo. Jos 
palaikai buvo sukremuoti.

Ilsėkis, miela drauge An- 
taninėle, atlikusi savo am- 

narių į kuopą.
Susirinkimas ats i b u v o 

pas d. Shultz stuboje. Daug 
ačiū draugam Shultz už vie
tą ir vaišes, nes po susirin
kimo visi buvome puikiai 
pavaišinti su vakariene. An
tanas Shultz džiaugiasi at
gavęs sveikatą po sunkios 
ligos.

Ligoniai
Stella Kielpinskienė dar 

vis vargsta nuo apsišutini- 
mo. Dar imse ilgą laiką, kol 
pilnai susveiks.

Marė-Mack-Meškauskienė 
jau laipsniškai stiprėja, bet 
netoli tegali nuo stubos nu
eiti.

Spalio 24 d. palaidota Jo
no Markaus moteris.

Oro pakaita
Galima pasidžiaugti, kad 

nuo ankstyvo pavasario iki 
lapkričio 10 d. turėjome 
Yucaipoje pastovų orą. 
Nors vasaros laiku buvo 
aštresnė šiluma, bet per 6 
mėnesius oras buvo labai 
vienodas. Dabartiniu laiku 
oras atvėso iki 60 laipsnių, 
ir lietus dažnai aplanko 
mus.

Balsavimus praleidus
Daugelio gerovės trokš

tančių žmonių nervai buvo 
labai įtempti. Kada rinkimų 
dieną pasirodė didelė dau
guma už demokratus, tai ir 
nervų įtempimas atslūgo.

Yucaipa turi tik virš 
15,000 gyventojų, bet pa
stangų buvo įdėta daug, iš
kabų matėsi visur ant gat
vių kampų. 'a

Gaila lietuviško “krome- 
lio”. Los Angeles buvo įsi
steigęs komitetas —Lithua
nian-American Committee 
To Elect Goldwater and 
Miller.” Tie “vargšai” suši
lę agitavo už tą fašistą 
Goldwaterį, bet visą jų 
triūsą šunelis ant uodegos 
nusinešė.

Gaila, kad į tą komitetą 
buvo įtraukta “nekalta 
mergelė” Miss Ruth Lee- 
Kilmonis - Kilmonytė.

• Alvinas

Žiną ją kelionę!
Mirė kita mūsų klubo narė 

Domicėlė Naujelienė. Jinai 
liga. Paliko liūdesyje duk- 
irgi labai ilgai sirgo vėžio 
terį Onutę, sūnų, anūkus, 
daug giminių ir draugų. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis.

Velionė daug aukodavo 
darbo klasės reikalams

Mes, Moterų klubas, labai 
gailimės netekusios tokių 
gerų draugių.

L. Bekešienė

NUOŠIRDI PADĖKA
Širdinga padėka visiems 

draugams - draugėms už

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

WOMAN
Light housework. Experienced with 

care of child. Live in own room. 
Good salary. References. Paid 
holidays and vacation. GL. 7-1859.

SERVICE station, Main 
area, Vz mile off Expressway. 
& willing to do service station 
as well as inspection & repairs. LA. 
5-3584, weekday, after 8 AM.

Line
Able 
work

(92-96)

HOUSEWORK. General and child 
care. Good laundress, sleep in own 
room and TV. Tues. AM to Sun. 
Noon. Long references required. 
$40. Call IL. 7-0195.

(92-94)

Other help, sleep in. 
and bath. Mon. and 
Sunday off. $45. ME.

HOUSEWORK. —Plain cooking, 
no laundry. 
Own room 
every other 
5-4655.

(92-93)
r

HOUSEKEEPER. General laundry 
and cooking. Sleep in own room 
and bath. 6 day week, recent ref
erences required. $45. Apply 914 
Walnut St. or call DA. 2-2577.

(92-93)

HOUSEMOTHER for children's 
cottage group. On beaut, suburb
an campus. Children attend. Pub. 
Schl. Activities planned by re
creation staff. Children have meals 
and family living experience in each 
hse with hsemother. 5 day wk. 
Good working conditions. Pleasant 
accommodations provided. Call 10 
to 5 for appt. ME. 3-1945. (92-93)

HOUSEKEEPER. General house
work and care of 2 pre-school child
ren. 5 days a week. Must have 
excellent references and experience. 
OR. 3-8441. (91-95)

HOUSEKEEPER
own
Re-

Laundry & Cooking. Sleep in 
room and bath. 6 day week: 
cent references . $45 per week. WA.
2-2577./

(91-95)

OPERATORS. Experienced front 
makers, blouse & jacket makers. 
Better 
work. 
MFG. 
floor.

dresses & sportswear. Steady 
Good pay. Apply: DAVJO 

CO., 147 N. 10th St., 5th
(9192)

OPERATORS
Lewis felling machine, linings 

and bottoms or undercollar. Per
manent position. Call—

HO. 5-0224.
(9-92)

CAMDEN, N. J

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

designing and lamination dies and 
related equipment. Must have 
knowledge of trigonometry, back
ground of forming dies helpful. 
Good working conditions, paid ho
lidays, life insurance and other

fringe benefits. Apply:

MAGNETIC METALS CO MĄLE or FEMALE

21st; & Hoves Ave., Camden, N. J. 

gėlės ir už visokią suteiktu 
pagalbą laike mūsų myli
mos mamytės pagrabo ir 
laidotuvių, ir pagrabo di
rektoriui Mr. G. Savage už 
draugišką patarnavimą

Aldona ir Lenet, 
dukterys

1 PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras ir filmai iš 
Lietuvos, šeštadienj, lapkričio 28 d., 
7 vai. vak., Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje. Bus gerų namie 
gamintų valgių, kugelio, košelienos, 
pyragų ir šiltų ir šaltų gėrimų. 
Įėjimas $1.50. Parengimas “Laisvės" 
naudai. Kviečiame visus dalyavuti. 
Rengė jai—LLD 6 kuopa. (91-93)

HELP WANTED MALE

CASHIER. For a garage and 
parking lot. Good wages. Steady 
work. Capable of reading time. 
Apply at 12th & Sansom Street 
Garage. S. E. Cor.

(89 95)

TAILOR. Full time, experienced 
in men’s clothing. Many employee 
benefits. Apply in person 9.30 til
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

SERVICE STATION ATTEND
ANTS (2). All around. Steady em
ploy., top sal. Must have Penna, 
driver's lie. & submit to state insp. 
test. App. in person. Mon. thru’ Fri. 
HALL’S CITY SERVICE, 413 
Newportville Dr., Levt’n, Pa. No. 
phone calls. (88-94)

MECHANIC 1st Class
SERVICE STATION ATTENDANT

4 hr. 7 to 5:30. LU. 3-9894.

(91-93)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be 1st class.

LENNY’S AUTO BODY SHOP 
4000 Germantown Ave.

(91-93)

TOOL & DIE MAKER.
1st class. Day work.

FRANKFORD MANUFACTURER 
Permanent Benefits.

CU. 8-7000.
(91-93)

MECHANICS 
1st class. Prefer men with 

automatic transmissions.
Call PO. 5-9357 or Apply:
PETE GAMAS GARAGE

(92-94)

PRESSMEN
Rubber molding. Experienced in 

all types of synthetic materials. 
ALPHA RUBBER. EL. 7-2990.

(92-94)

CARPENTER. Framers & Sheathers. 
Steady work. Also need 2 or 3 
good layout men capable of Tun
ing job. Wages and bonus. Be 
ready to start immediately. Call 
YE. 1-4602 (N. J.) (92-93)

DIE CUTTER. For work in ad
vertising display plant. Must be 
experienced in operation of Platen 
Press. Call 828-8900. (92-95)

MACHINIST FIRST CLASS
For tool room of Center City 

Manufacturing Concern.
MA. 7-6130.

. (92-97

DRIVER SALESMEN

Philadelphia’s most progressive 
dairies now has openings in per
manent retail route positions at 
several locations. Sal. & Comm. 
Company pd. benefits program. If 
you are married & over 21, apply 
9 AM—5 PM or call CH 2-2160. 
MARTIN CENTURY FARMS. 
Allentown Rd., Lansdale. 2823 W. 
Susquehanna Ave., Phila., 106 
Walnut St., Ardmore. An equal 
opp. employer.

(91-97)

HAIRDRESSER, male on female 
with following. Good working con
ditions. JOSEPH C. BEAUTY 
SALON. Drexel Hill, Pa.

MA. 3-9579.

(9194)



Aido Choro Veikla
Praėjusios savaitės šešta

dienį, lapkričio 14 dieną, Ai
do choras turėjo malonią 
staigmeną, kuomet sužinojo, 
kad teks padainuoti mūsų 
gerbiamam svečiui iš Tary
bų Lietuvos, rašytojui Juo
zui Baltušiui.

Smagu buvo išgirsti ra
šytojo pasisakymą, kad at
važiavęs į “Laisvės” salę, 
jis jaučiasi kaip namie. Jis 
papasakojo mums kaip sa
vo broliams ir seserims apie 
tėvynę Lietuvą, 
esančius literatus 
menininkus, apie 
visame krašte.

Jo sklandžią kalbą visi 
atidžiai klausė ir sekė, kaip 
kokią pasaką. J. Baltušis 
paliko šiltą įspūdį mūsų 
širdyse, ir tikimės, kad mes 
jo taip pat nenuvylėme, 
kad Aido choro sudainuo
tos dainos bus įtrauktos į 
jo įspūdžių prisiminimus...

apie ten 
bei kitus 
pažangą

Kiekvienose pamokose vis 
po biskelį aptariamas aidie- 
čių važiavimas į Tarybų 
Lietuvą dalyvauti Dainų 
Šventėje.

Jau turime nemažą skai
čių užsiregistravusių, iš ku
rių bus vieni išrinkti va
žiuoti su bendru choru, o | energijos, kiek jauni būda- 
kiti kaip turistai. ' mi turėjome.

— •— i Iš seno papratimo mes ir
Aidietė B. Briedienė, vie-1 dabar norime padaryti sa- 

šėjusi visą mėnesį pas savo! vo klubą saugiu ir tu r tin- 
sūnų Chicagoje, parvežė ai- gu. (To paties siekia ir ki- 
diečiams nuo jo lauktuvių 
pora butelių likerio. Visi 
sudainavome B. Briedžių 
sūnui “Ilgiausių Metų.”

Prieš pora savaičių mūsų 
choro mokytoja Mildred 
Stensler atnešė aidiečiams 
skanaus vyno, vardan dar
naus draugiškumo bendra
me darbe.

Širdingas dėkui abiem ai- 
dietėm!

Draugės I. Levanienė ir 
M. Kreivėnienė buvo vieną 
kartą atėjusios į Aido cho
ro pamokas pasiklausyti 
kaip mokomės dainuoti ir 
paliko abidvi po vieną do
leri. Ačiū!

jau laikas pradėti galvo
ti apie pavasarini parengi
mą. Dar neturime nieko 
konkretaus, bet jau prade
dame galvoti ir planuoti.

ATIDARO LABAI 
SVARBŲ TILTĄ

New Yorkas. — 
dienį, lapkričio 21 dieną, bus 
atidarytas Verrazano-Nar-j 
rows tiltas tarp Brooklyno 
ir Staten Island salos.

šešta-

Brooklyniškiams važiuo- penkis dolerius. .
jant į New Jersey ir iš tos tų, kiek girdėjau, neima. Ji 
valstijos į Brooklyną bus sako: 
didelis parankumas.

Tilto pakabinamoji dalis 
turi 4,260 pėdų ilgio. Jis 
yra 60 pėdų aukštyje, kad . 
po juomi galėtų laivai plau
kioti. Pastatymui tilto buvo 
išleista $365,000,000. Už au
tomobilio pervažiavimą ims 
50 centų.

LLD kuopų dėmesiui
ALDLD 2-sios Apskrities 

komitetas šaukia meti n ę 
kuopų konferenciją. Įvyks 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
Laisves salėj, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Visos 2-sios apskriti e s 
kuopos būtinai prisiųskite 
delegatus, arba kuopų ko
mitetai nuskirkite delega
cijas, arba patys pribūkite.

ALDLD 2-sios Apskrities 
Komitetas

MIAMI, FLA.
Skaitau “Laisvės” vajaus 

sąskaitą numeryj 90-ame, 
už lapkričio 10-ą, ir stebiuo
si. Iš 36 sąskaitoje miestų 
Miami tik trečias nuo pas
kutinio. St. Petersburg, 
Fla., antras nuo pirmųjų su 
$428. Miami $2, trečias nuo 
apačios! Pirmoje vietoje 
Hartford, Conn., su $578. • 

Kame priežastis? Neži
nau. Bet tiek žinau, kąd 
tautininkų klubas kam au
kos, kam ne, bet tik jau ne rodė Lietuvos gyvenimą jš 
“Laisvei.” Na, kitas klu-' 
bas, tai Miamio Lietuvių 
Socialis Klubas. Čia, rodos, 
susispietę pažangieji darbo 
žmonės. Jie visi yra nešę 
slegiančią sunkios darbinin
kų buities naštą. Jie visi 
išėję liaudies universitetus.
Rodos, jiems turėtų labai, čiai turi, būtų nereikėję 
rūpėti darbo žmonių spau- nuo tamsos iki tamsos prie 
da, kuri primena jų jau
nystės kovas už būvį ir ku
ri palaiko juos jaunais ir 
veikliais, 
vienokiu 
šiek tiek 
miršome 
jaunatvės dienas. Be to, mes 
jau ir bijome tų aštrių ko
vų už darbo žmogaus būvį; 
gal dėl to, kad mes jau ne
beturime tiek ryžto ir

Tačiau kai kurie 
ar kitokiu būdu 
praturtėjome, pa- 
vargingas mūsų

tų kolonijų klubai.) Bijo
me, kad mūsų investuoti pi
nigai nesmuktų. Todėl tik į 
klubo iždą dolerius krauna
me, kad klubas būtų tur
tingas.

Aš nesakau, kad iždas bū
tų tuščias. Reikia mokėti 
taksus, už vandenį, elektrą 
ir kitką. Reikia šiek tiek tu
rėti ir atsargos.

O pinigai ateina iš kur? 
{Iš tų darbščiųjų gaspadinių 
triūso. Iki šiol didžiuma 
SLK pajamų — iš gaspadi
nių triūso, rengiant pietus 
kas sekmadienį. Jos per 
dieną bėgiuoja ir savo au
to m o b i 1 i a i s važinėja po 
krautuves, kad supirkus ge
riausią maistą pigiausia 
kaina. Jos šeštadieniais ir 
sekmadieniais valandų va
landas triūsiasi klubo vir
tuvėj, gamindamos maistą. 
Jos ir į stalus patarnauja 
šimtams dalyvių.

Visos dirba, ir jų vardų 
čia neminėsiu. Jos to ir ne
nori. Tačiau vienos, kuri 
taip nuoširdžiai dirba klu
bo naudai, negaliu nepami- 

i nėti: tai draugė Milerienė. 
! Ji virtuvėje plauna indus. 
Klubas yra nutaręs jai kas 
sekmadienį už tai mokėti po 

Bet ji ir

“Klubui reikia pini
gų, tai tebūnie mano au-

Dabar SLK gerai stovi. 
Morgičiaus neturime. Tu
rime porą stambių rėmėjų, 
kaip Smalenską ir Džiup- 
kaitį, nuo kurių mes retai 
ką girdime, net ir per karš
tas diskusijas mitinguose.

Mums reikia rimties, 
taikios nuotaikos ir vieno 
kitam draugiškumo ir pa
garbos. Mums reikia remti 
spaudą ir kultūrą.

Klubietis

KAIP PAŠAUKTI 
PAGALBĄ?

New Yorkas. — New 
Yorko majoras Wagneris 
paskyrė specialų telefono 
numerį 440—1234 pašauki
mui pagalbos užpuoli m o 
metu, susirgus, arba gais-
rui įvykus; šiuo numeriu 
galima gauti pagalbą.

WORCESTER, MASS
“Laisves” vajaus banketas 

pavyko

kuopa buvo surengusi pie
tus. Oras pasitaikė gražus, 
tai ir svečių atsilankė iš vi
sos plačios apylinkės daug.

Užbaigus pietus, buvo ro
domi filmai iš Lietuvos. Pir
ma pradedant filmų rody
mą, J. Petruškevičius supa
žindino publiką su filmais. 
Filmai buvo įdomūs. Jie pa- 

įvairių sričių, kaip jos žmo
nės gyvena miestuose. Ypač 
žmonės stebėjosi Lietuvos 
kolūkiečių gyvenimu. Ne 
vienam atėjo mintis bei 
klausimas: ot, kad mes bū
tume tokia techniką - trak
torius turėję, kaip kolūkie- 

medinės žagrės prakaituoti!
Užbaigus filmus rodyti; 

daugelis klausė pas Petruš
kevičių, kada ir vėl atva
žiuos su filmais. Petruške
vičius prižadėjo, kai tik 
gaus naujų filmų iš Lietu
vos, nepatingės ir vėl pa
rodyti.

LLD 11 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko lan- 
kričio 9 d. Gražus būrelis 
draugų ir draugių jame da
lyvavo. Draugės raporta
vo iš senu daiktų išparda
vimo, kuris tęsėsi dvi die
nas, ir nesiskundė, kad bū
tų pavargusios tiek daug 
pelno padariusios — $80.

Susirinkimas padėkojo 
toms draugėms, kurios pa
aukojo dvi dienas sunkaus 
darbo.

Šiame susirinkime padarė-

Norwood, Mass.
LLD 9-os kuopos susirin

kimas, kuris įvyko lapkričio 
15-ą dieną, buvo vienas iš 
pavyzdingiausių, nors ir ne 
visi draugijos nariai jame 
dalyvavo.

Prie kuopos prisirašė vie
na nauja narė.

Nors kuopa nėra finan
siškai turtinga, bet kiekvie
nais metais, einant mūsų 
laikraščių vajams, visada 
prisideda pagal savo išgalę. 
Nors po menką sumą pa- 
skirsčius “Laisvei”, “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui,” 
pasirodė, kad mūsų tautie
čių Pietinėj Amerikoj lei
džiamam “Darbui” jau nie
ko neliko.

Kaip jau “Laisvėj” buvo 
rašyta, kad lapkričio 22-rą 
J. Petruškevičius rodys Lie
tuvoje suktus filmus, tai nu
tarta šį parengimą nukelti 
iki sekmadienio, i 
5-tos, 3 vai. popiet. Čia tu 

gruodžio į tojais. Po vedybų jis išėjo-iš šau!
v Čia tu- tos kompanijos, bet kartą, skrybėlę ir išbėgo iš resto-
rėsime progą pamatyti gra-1 gerokam laikui praėjus, vėl rano.

i
"/į

Vokietijoj demokratines respublikos visuome ne paminėjo didžiojo lietuvių poeto K. Done-
laičio 250 gimimo metines. Stambiausioje Berlyno bibliotekoje Deutsche Staatsbibliotek 

buvo surengta paroda, skirta K. Donelaičiui i. Nuotraukoje — bendras parodos vaizdas.

me gerą tarimą—atnaujin- 
jinti “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą,” kad ir to
liau lankytų mūsų knygyną.

Skaitytas laiškas nuo J; 
Shermano gynimo komiteto, 
kuriam gręsia deportacija į 
Lenkiją. Apkalbėjus, nu
tarta paremti šio komiteto 
atsišaukimą su $25.

Nors prezidentiniai rinki
mai jau praėjo, bet žmonės 
vis tiek apie juos kalba. 
Worcesteris yra respubliko
nų tvirtovė. Jie turi galin
gą spaudą — “World-Tele
gram” ir vakarinį “Eve
ning Gazette” ir radijo sto
tis. Laike rinkimų visa 
mašinerija buvo užšriubuo- 
ta už Goldwateri, bet visa 
jų agitacija nuėjo vėjais ir 
Johnsonas laimėjo didžiumą 
balsų. Kaip visur, taip ir 
pas mus lietuviai domėjosi 
šiais rinkimais. Čia jie pa
sidalinę į dvi grupes — de
mokratus ir respublikonus. 
Demokratai gerai darbavosi 
tarp savų tautiečių, kad 
kuo daugiau balsų gautų 
Johnsonas.

Gruodžio 6 d. Aido cho
ras ruošiasi prie didelių iš
kilmių. tai yra rengia kara
lišką banketą su naujomis 
dainomis. Nėra reikalo agi
tuoti už aidiečius ,nes mes 
iau seniai juos pažįstame. 
Ka jie surengia, niekuomet 
publika nebūna suvilta. Tik 
tie gailisi, kurie neateina 
į choro parengimus.

Užbaikime šiuos metus, 
dainuodami su aidiečiais!

Jaskevičius

žius filmus ne tik Lietuvo
je darytus, bet ir Bostono 
apylinkėje, kuriuos mūsų 
Jonas susuko per pereitą 
vasarą.

Mūsų gaspadinės pasiža
dėjo pagaminti karštos ka
vutės ir ką nors daugiau, 
o vyrai tai pateiks ką nors 
kitokio.

Ši sueiga yra rengiamą 
kaip pasveikinimas mūsų 
brolių lietuvių, gyvenančių 
Pietinėj Amerikoj, kurie 
išleidinėja laikraštį “Dar
bą.”

Šis viskas įvyks M. Už
davinio patalpose, 16 Falon 
Avenue.

R. Niaura

APIE MOKSLININKŲ 
UŽMARŠUMĄ

Įžymus astrofizikas K. siteiravo kažko apie vedy- 
švarcšildas buvo pratęs pie- binį gyvenimą. Profesorius 
tauti restorane kartu su krūptelėjo: “Vedybinis gy- 
jaunesniais mokslo darbuo- venimas! Aš apie jį pamir- 

1” — skubiai pagriebė

l

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko lapkričio 2 d. 
Narių atsilankė nedaugiau- 
šiai. Jeigu daugiau narių 
dalyvautų, iškiltų daugiau 
ūpo ir energijos platesniam 
veikimui. Narių nesilanky
mas į susirinkimtiš yra 
peiktinas ir taisytinas daly
kas. Keletas narių negali 
atlikti visų darbų, o nariai 
ir tie, kurie dalyvauja susi
rinkimuose, bijo arba neno
ri pratarti žodį kitą kuo
pos reikaluose. Toks elgesys 
gero nežada.

Kuopos pirmininkė Mary 
Kazlauskienė, dėl smarkaus 
susirgimo, susirinkime ne
dalyvavo. Vicepirminin k ė 
P. Jasilionienė susirinkimą 
vedė.

Finansų sekretore prane
šė, kad Jonas ir Katryna 
Vaicikauskai pasveiko, o K. 
Vaičikauskienė jau dalyva
vo susirinkime. Malonu bu
vo matyti ją sveika. Sekre
torė toliau sakė, kad dar 
serga Izidorius Vezis. Jis 
gydosi namuose, po rūpes
tinga gydytojo priežiūra. 
Pablogėjus sveikatai, M. 
Kazlauskienė lapkričio 8 d. 
buvo išvežta į Wilson Me
morial ligoninę. Linkiu ser
gantiems sėkmingai ir greit 
išgyti. Dar yra keliolika 
narių, kurių duoklės nėra 
pilnai užmokėtos už 1964 
metus. Draugai, pasirūpin
kite užsimokėti savo duok
les kitame susirinkime.

Visų LDS 6-tos kuopos 
Narių dėmesiui

Sekamas LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d., Sokolaune Hali, 
226 Clinton St. (įėjimas iš 
Jarvis St.). Pradžia' 6:30 
vai. vakare. Prašome visus 
LDS 6 kuopos 1 narius at
kreipti dėmesį, kad mūsų 
susirinkimų vieta pasikeitė. 
Taipgi prašome pasivadinė
ti vienas kitą ir skaitlingai 
dalyvauti. Susipažinsite su 
nauja vieta, kurioje vyks 
mūsų kuopos susirinkimai. 
Primintina ir tas, kad šia
me susirinkime bus renka
ma kuopos valdyba 1965 
metams. Labai svarbu vi
siems dalyvauti susirinki
me.

Ona Wellus, Fin. Sekr.

pataikė prie to paties stalo 
ir vėl senu papročiu ilgam 
užsišnekėjo su kolegomis, 
kol vienas bendrakalbis pa

|||| -į'
Antras Lietuvių-Anglų Kalbų

Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Pagerbsime poetę Nėrį 
ir matysim paveikslus

Šį sekmadienį, lapkričio 
22-rą, susirinkime paminėti 
mūsų tautos įžymiosios po
etės Salomėjos Nėries 60-jį 
gimtadienį; taipgi pamatyti 
spalvotus vaizdus-paveiks- 
lus-slides iš daugelio vietų.

Rojus Mizara supažin
dins su Salomėjos Nėries 
gyvenimu, kūryba ir josios 
nueitais jos gyvenimo aud
ringais takais, takeliais.

Motiejus Klimas atskleis 
savo visą eilę vaizdų-pa- 
veikslų. Jis turi jų iš Tary
bų Sąjungos, Italijos, Grai
kijos, mūsų sueigų ir kitų 
vietų.

Programos pradžia 3 vai.
Rengėjai — Liet. Litera

tūros D-jos 1-oji kuopa — 
pavaišins kava ir pyragais 
po programos.

Visus prašome dalyvauti.
Vieta: Laisvės salė, Li

berty Avė. ir 102 St., Ozone 
Park, N. Y., Lefferts trau
kinio Oxford Ave. stotis.

Komisija

Konferencija prieš 
fašizmo pavojy

I

Rinkimai praėjo ir Gold- 
waterizmui tapo suduotas 
skaudus smūgis, bet fašiz
mo, antisemitizmo, birčizmo 
ir kitokių reakcinių “izmų” 
pavojus pasilieka su mumis. 
Prieš jį reikia kovoti. Ir 
štai kadaise • sudarytas Ko
mitetas prieš fašizmą ir 
antisemitizmą šaukia plačią 
konferenciją tai kovai iš
plėsti.

Konferencija įvyks gruo
džio 6 dieną. Vieta: Hotel 
Sheratan, kampas, • Broad
way ir 34th St;., > Manhatta- 
ne. Prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis iki 5 vai. popiet. Rei
kia, kad ši svarbi konferen
cija būtų sėkminga gera at
stovybe nuo liaudiškų or- 
ganiacijų. Būtinai reikia 
gerai pasirodyti ir lietu
viams. Visos Didžiojo New- 
jorko organizacijos ragina
mos išrinkti delegatus. De
legatų skaičius neribotas. 
Kiekvienas delegatas turės 
pasimovėti $2 užsiregistra
vimui. Tąs , mokestis eis pa-
dengimui konferencijos iš- 
laidų. \ x Rep.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
1 •

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

4

V , : .....  ................... f..........

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 20, 1964

Amerikine Premjera 
ŠEŠTAD., LAPKR. 21 D. 
Maskva juokiasi, dainuoja, šoka! 

Artkino žavingas filmas, 
magiškos spalvos— 

“SONG OVER MOSCOW” 
Muzika Šostakovičiaus, 

su Leningrado Filharmonijos 
orkestru.

Ekstra:
Mikhailo Stolokovo

“A COSSACK LAMENT”
Iš jo apysakos apie Doną.

CAMEO
8th Avė., prie 44th St. 

J U. 6-8534

Help Wanted—Male

MEN. Immediate employment. 
If you speak 2 or more languages 
we can offer you a lifetime em
ployment with leading ^electrical 
manufacturer. Opportunity for $95- 
$125 week to start. Car necessar$» 
Upper Bronx, and Westchester 
residents apply until 7 PM at 667 
Main St., New Rochelle, N. Y.

(91-93)

MECHANICS. Amusement Ma
chines. Vending Machines. Must have 
some experience in repairing amuse
ment, food, and beverage vending 
machines. Good opportunity, in Hew 
store opening soon.

Apply to Mr. Al Cohen.
TWO GUYS

Route 1 (next to Langhome Speed
way), Levittown, Pa.

(93-94)

-Man with mechanical aptitude 
for drilling bowling balls, apply ski 
bindings, engraving, general sport
ing goods maintenance. Willing to 
train. Call for appointment.

BROOKS SPORTING GOODS 
JA. 8-6711.

(89-95)

General Laundry & Cooking. Sleep in^ 
own room and bath. 6 day week. Re*

(91-96
4 hrs. 7 to 5:30. LU. 3-9894.

(91-94)

PRANEŠIMAS
WORCESTSR, MASS.

šeštadienį, lapkričio 21, Lietuviu 
svetainėje, 29 Endicott St., Lietuvos 
Sūnų io Dukterų draugijos Moterų 
veiklos komisija rengia jau visibrys 
žinomą skanią vakarienę: Muziką 
šokiams pateiks visų mylimi mu
zikantai Antanas Kulieša ir Marijo
na MeŠkienė. Pradžia 6 vai. vak.

. ............ • ' >. Rengėjai

PASIRANDAVOJA

5 apšildomi kąmbariai. Visada 

karštas vanduo ir visi kiti patogu-
X • *

mai. Kreipkitės: Mrs. M. Sloks- 
nienėj 953 Madisoh St./ Brooklyn^

N. Y., 21. (9194)

Saigonas. — 115 Jungti
nių Valstijų malūnsparnių 
puolė partizanus, bet nu
matytoje vietoje jų visai 
nesurado.




