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Džiugu, kad mūsų pažan
gieji chorai jau rimtai rūpi
nai pasiuntimu bendro an
samblio į Lietuvą 1965 metais. 
Gal ir pavyks. Turėtų pavyk
ti. Tai būtų mūsų meninėje 
veikloje labai didelis dalykas.

“Laisvė” nuoširdžiausiai re
mia šias pastangas. Literatū
ros Draugijos kuopos turėtų 

- tampriai kooperuoti su cho
rais.

Reikia didelės, plačios tal
kos. Ją suteikime mūsų cho
rams.

Bona. — Iš Washington© 
sugrįžęs Vakarų Vokietijos 
karo ministras Kai-Uve 
von Hasselis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos jį už
tikrino, jog Vakarų Vokie
tijos armija bus apginkluo
ta atominėmis raketomis.

Jis sakė, kad dabar Va
karų Vokietijoje jau yra 
“Pershing” rūšies atominių 
raketų, kurios siekia už 400 
mylių, bet greitai tos rake
tos bus pagerintos ir sieks 
už 700 mylių. Hasselis sakė, 
kad tomis raketomis bus

apginkluota Vakarų Vokie
tijos armija ir iš Vokietijos 
jau galės pasiekti Lvovą, 
Vilnių, Rygą, Minską ir ki
tus Tarybų Sąjungos vaka
rinius miestus.

Dabar į Washingt o n ą 
platesniam susitarimui iš
vyko Vakarų Vokietijos 
Užsienio reikalų ministras 
G. Schroderis.

Kaip žinia, prieš porą sa
vaičių Jungtinės Volstijos 
su Vakarų Vokietija padarė 
militarinę sutartį.

Lebpoldville. — Lapkri
čio 24 dieną apie 600 Belgi
jos parašiutininkų buvo nu
nešti Jungtinių Valstijų jni- 
litarinių transporto lėktu
vų ir nuleisti Stanleyville j e, 
kur buvo įsisteigus Kongo 
Tautinio 
fronto vyriausybė.

Belgų parašiūtistų už- valdžiai. Priešingai, šis už
puolimas buvo užgirtas puolimas išjudins visus Af- 
NATO komandos ir paruoš- rikos žmones kovon prieš 
tas po priedanga, būk Stan- baltųjų kolnializmą. 
leyvillėjelyra suimta 1,000 v ..
baltųjų, kuriuos kongiečiai i Leopoldville. — Baltieij
ruošiasi nužudyti - skleidiza vis baisesnes zi-

puolimą ant Kongo tauti
nio išsilaisvinimo vyriausy
bės, kaip pavojingą agresi
ją. TSRS spauda rašo, kad 
Vakarų imperialistai labai 
klysta manydami, kad jie 

; puldami kongiečius privers 
išsila i s v i n i m b į juos pasiduoti imperialistų 

paklusniai Leopold v i 11 ė s

užsibari- 
policijos

riaušių.

Labai gražu pagalvoti apie 
žiemines dovanas laike “Lais
vės” vajaus. Kam dolerius 
mėtyti menkniekiams?

Neabejoju, jog kiekvienas 
skaitytojas turi artimų pažįs
tamų bei giminių čia Ameri
koje arba Lietuvoje, kurie 
mūsų laikraščio dar neskaito.

Jam ar jai 
gražiausia dovana.

ĮVYKO BUDISTŲ 
DEMONSTRACIJOS

Saigonas. — Lapkričio 24 
dieną budistai demonstravo 
prieš Pietų Vietnamo val
džią, reikalaudami, kad ji 
tuojau pasitrauktų. Budis
tai smerkia P. Vietnamo 

Laisvė” būtų valdžią, nes ji neatstovauja

• I LlU&lėl&l UU4UUVU1. • ..
■ Kongo Tautinio Išsilais- ^las . aPieo neHrU puolimą 
Įvinimo vyriausybė negalėjo baltųjų. Supiantama, kadSuprantama, kad

Saigonas. — Lapkričio 24 
dieną tūkstančiai studentų 
demonstravo prieš Pietų 
Vietnamo valdžią. Eilėje 
mokyklų jie buvo 
kadavę ir atmušė 
užpuolimus.

Gatvėse įvyko
Buvo užmuštų ir sužeistų. 
Policija areštavo apie 200 
demonstrantų. Valdžia kal
tę verčia ant komunistų, 
būk jie studentus sukurstė.

Washingtonas. — Par
skrido iš Pietų Vietnamo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius .generolas Maxwell

D. Tayloris. Iš Vietnamo iš
skrisdamas sakė, kad “ma
žai vilties yra nugalėti par
tizanus”, jeigu nebus Jung
tinių Valstijų užpulta Šiau
rės Vietnamo respublika, iš 
kurios būk partizanai gau
ną pagalbos.

Suprantama, jeigu būtų 
užpulta Šiaurės Vietnamo 
respublika, tai į karą būtų 
įtraukta Kinija ir kitos 
valstybės. Valstybės depar
tamentas sako, kad genero
lo Taylorio išreikšta mintis 
neatstovauja JAV politi
kos.

u .•! 1 vimmo vyriausyue negaiejo . c , , • • •Vatikanas daro •! atsilaikyti prieš gerai išla- tai. Pr°P,a £ a n d a pąteisim-
• i • I vintas ir organizuotas iė- mui BelPJ0S parasiutinm-

pHSlSukimiį gas, netekus apie 50 savo ^ų "i*** &oi * I m oirini m n inrvn #

KO buvo daug didelių gal
vočių, kurie jau pranašavo 
Italijos komunistams nuosmu
kį miestų ir apylinkių rinki
muose. Girdi, pašalinimas 
Chruščiovo Italijos komunis
tuose pasėjo “suirutę.”

Na, rinkimai praėjo. Ir 
ką jie parodo? Jie parodo, 
kad Italijos komunistai ne 
tik nesusmuko, bet savo bal
sus dar gerokai pakėlė.
* Puikų nuosprendį išnešė fe
deralinis distrikto teismas Ca- 
lifornijoje. Jis patvarkė, kad 
1962 metais Kongreso priim
tas įstatymas yra nesuderina
mas su šalies konstitucija. 
Mat, jis leidžia paštui konfis
kuoti ir naikinti iš užsienio 
gaunamą komunistinę litera
tūrą.

Bet sakoma, kad vyriausybė 
žada prieš šį nuosprendį ape
liuoti į Aukščiausiąjį teismą. 
Tai būtų didelė klaida. Pre
zidentas Johnsonas turėtų Ca- 
lifornijos teismo nuosprendį 
užgirti ir įsakyti pašto depar
tamentui jį visur vykdyti gy
venimam
Ar jis susipras?

Panašiai buvo anais metais 
pasielgęs prezidentas Kenedis. 
Deja, jo patvarkymą Kongre
sas atmetė tuo 1 9 6 2 metų 
piktuoju įstatymu.

Dabar, kai demokratai turi 
didelę daugumą, Kongresas 
Veikiausia nepajėgtų prezi- 

> aento Johnsono patvarkymą 
i atmesti.

savo šalies reikalų ir tar
nauja užsieniui.

MIRĖ BUVĘS NEW 
YORKO MAJORAS

New Yorkas. — Lapkr. 
24 dieną, po trečio širdies 
smūgio, mirė buvę's New 
Yorko miesto majoras Wil- 
amžiaus. 1950 metais jis pa- 
liamas O’Dwyeris, ?4 metų 
siraukė iš1 majoro pareigų, 
išvyko į Meksiką, tapo tos 
šalies piliečiu ir ten gybeno.

Roma. —Pereitame šimt
metyje Romos katalikų vir
šininkai su popiežiais prieš
akyje prakeikdavo “ereti
kus” ir progresą. Dabar gi 
visuotiniame katalikų suva
žiavime padaryta labai 
daug pasisukimų, kad prisi
taikintų prie žmonių.

Tie pasisukimai daromi 
linkui krikščionių stačiati
kių, protestantų, einama 
prie įvedimo tautų kalbose 
mišių laikymo, daromi pasi
sukimai kunigų apsivedimo 
klausime, taipgi nuimama 
antisemitinį žydams prime
timą nukryžiavojimo Kris
taus.

išsilaisvinimo jėgų. *
Belgų parašiutininkai bu-

JAV biznieriai už 
nevaržomą prekybą

1 Washingtonas. — Komi-

gynėjų, ji pasitraukė iš 
miesto.

V-isoje. Afrkoje, visų vals- vo .nuleisĮm Paulis^nuestą kurio pirmininku yra 
nimo jėgų daugiau susitel- senatorius J. W. Fulbright, 

kjxw i v ..v..,. . -— ■ v o c ... . . .i hiivn 1 SS 111 n r i n d i o c / 1 A
perialistai, baltieji kolonis- kė Sstanleyvillio srityje ir) į ™ 
7 . v_ -i ... ... nraswin mnsiai 117. mipsra .

tybių radijas tuojau išne
šiojo žinią, kad Vakarų im-

IŠ VISO PASAULIO
Oslo. — Tarybų Sąjungos ( Maskva. —Lapkr. 24 die

ną, sulaukęs 72 metų, mirė 
Jevgenijus Korovinas, Ta
rybų Sąjungos teisininkas, 
tarptautinių teisių juristas. 
Korovinas daugelyje tarp
tautinių konvencijų atsto
vavo Tarybų Sąjungą.

diplomatas Semionas Ca-! 
rapkinas sakė, kad jeigu 
NATO suorganizuos atomi
nį karo laivyną su mišrio
mis komandomis, tai Tary
bų Sąjunga bus priversta 
pasiruošti savo ir kitų soci
alistinių valstybių saugu
mui.

tai, suruošė provokaciją ir 
užpuolė Kongo Tautinio Iš
silaisvinimo vyriausybę.

Pranešimai sako, kad bel- 
• gų' parašiutininkai išlaisvi

no baltus žmones, o.kongie- 
čiai būk sušaudė 20, jų tar
pe ir amerikietį Dr. P. Ei 
Carlsoną, kurį jie buvo ap
kaltinę 'šnipavime ir nutei
sę mirti. (Kiti • pranešimai 
sako, kad Carlsonas ir kith 
baltieji buvo nušauti orlau- 
kyje, kur . įvyko susirėmi
mas su belgų parašiutinin
kais).

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda smerkia bel
gų ir kitų imperialistų už-

prasidėjo mūšiai už miestą, j
Pekinas. — Kinija paža

dėjo visokią pagalbą Kongo 
žmonėms jų kovoje prieš 
naują baltųjų kolonializmą.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga griežtai protestuoja 
prieš Belgijos, JAV ir Ang
lijos invaziją į Kongo. Bel
gų užpuolimą TSRS spauda 
vadina baisia kriminalyste.

Washingtonas. — Bulga
rijoje, Egipte, Alžyre ir 
daugelyje Afrikos valstybių 
įvyko demonstracijos prie 
JAV ir Belgijos ambasadų, 
vietomis ambasadų namų 
langai buvo išdaužyti.

buvo išsiu n t i n ė j ę s 214 
_ j cirkuliarus, 

klausiant, kaip jos žiū
ri į JAV prekybą su socia
linėmis šalimis, tai yra, kad 
ji nebūtų JAV valdžios var
žoma. Keturios kompanijos 
pasisakė už prekybą su Ki
nija, o dvi ir su Kubos res
publika.

UNIJA IR FORD CO. 
PASIRAše KONTRAKTĄ

Detroitas. — Uinited Au
tomobile Workers unija ir 
Ford Co. jau pasirašė trijų 
metų kontraktą. Kompani
ja išpildė visus unijos rei- 

i kalavimus. Kontraktas
čia 130,000 darbininkų, ku
rie gaus algų pakėlimą, 
gerinimą darbo sąlygų, pa
didinimą senatvės pensijų 
ir daugiau vakacijų.

lie

pa-

JAPONŲ KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Tokio. — Lapkričio 24 
dieną atsidarė Japonijos 
Komunistų partijos suva-

Dalyvauja virš

i ___ .________
Maskva. — Buvęs “Izves- 

tijų” redaktorius Aleksejus , 
Adžubėjus dirbs redakcijo- žiavimas. 
je prie mėnesinio žurnalo 1,100 delegatų, kurie atsto-
“Tarybų Sąjunga”. vau ja apie 120,000 narių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ChryslerDetroitas.
Co. 1964 metais jau paga
mino virš milijono automo
bilių.

Par-

Padidėjo Italijos 
komunistui įtaka

Maskva. — “Pravda” re
dakciniame rašo, kad Ko
munistų partijos konvenci
jose bus platus dalykų ap
tarimas. Rašo, kad tas bus 
daroma tam, kad tarimai 
būtų geresni.

Pagaliau iš spaudos išėjo 
taip vadinamas Warreno ko
misijos raportas apie prezi
dento Kenedžio nužudymą. 
Raportas susideda net iš 26 
tomų!

Išvada: prezidentą Kenedį 
nužudęs Oswaldas vienas. 
Niekas jam nepadėjęs, jokio 
suokalbio prezidentą nužudy
ti nebuvę.
T * Bet daug žmonių mano 
taip. Abejotina, ar šio 
porto pasirodymas 26-uose 
muose jų opiniją pakeis.

Washingtonas.
skrido iš Pietų Vietnamo 
JAV ambasadorius genero
las Maxwell D. Tayloris 
su JAV valdžia.

Hanojus. — Čionai įvyko 
Šiaurės Vietnamo, Kinijos, 
Šiaurės Korėjos, Indonezi
jos, Naujosios Zelandijos, 
Japonijos, Albanijos, Rytų 
Vokietijos, Vengrijos, Su
dano ir Venezuelos Komu
nistų partijų pasitarimas.

ki- 
ra- 
to-

Gal Lietuvos moterims bus 
įdomu žinoti, kad pas mus A- 
merikoje pažangietės lietuvės 
savo veiklumu ir energija jau 
seniai yra mus vyrus, kaip 
žmonės sako, yra suvariusios 
“į ožio ragą.” Jei ne tos 
mūsų mielosios sesės, mes apie 
kokius nors kultūrinius pa
rengimus tik istorijoje teskai- 
tytume.

Tad lai gyvuoja mūsų sesės 
tenai ir čionai!

Tokio. — čionai laikė pa
sitarimą JAV, Japonijos, 
ir Kanados atstovai žvejy
bos reikalais. Sako, k&d 
1964 metais žvejai sugavo 
tik 6,400,0000 svarų žuvų, 
tai tik trečdalis 1963 m. 
kiekio.

Roma. — Lapkričio 22-23 
dienomis Italijoje įvyko 
provincionalių viršini n k ų 
rinkimai. Komunistų parti
jos kandidatai vienu ir pu
se procento gavo daugiau 
balsų, kaip buvo gavę 1963 
metais parlamentinių balsa
vimų metu.

Blalsavimuose dalyv a v o 
virš >25,000,000 žmonių, iš
kurių virš 26 procentai bal- cijų ir apie 8,000 miestų ir 
savo už komunistų kandi-i miestelių 6,767 pareigūnai.

datus.
Daugiau kaip vienu 

centu sumažėjo Krikščionių 
demokratų partijos balsai, 
o socialistų, vadova u j a- 
mų Pietro N e n n i, ku
rie su krikščionimis sudaro 
dabartinę Aldo Moro val
džią, balsai nupuolė net tri
mis procentais.

Buvo renkami 74 provin-

pro- Saigonas. — Pietų Viet
name vis daugiau plečiasi 
studentų, budistų ir darbo 
žmonių dem o n s t r a c i j o s 
prieš dabartinę valdžią. 
S a i g o n e Pietų Vietnamo 
valdžia įvedė apgulos stovį.

Budapeštas. — Lapkričio 
21 dieną per Dunojaus upę 
buvo atidarytas dar vienas 
tiltas. Apeigose dalyvavo 
apie 10,000 žmonių, kalbėjo 
Vengrijos premjeras Janos 
Kadaras. Karo metu Buda
pešte naciai sunaikino aš
tuonis tiltus per Dunojaus 
upę.

Ir Lietuvos vyriausybėje ran
dame net dvi moteris labai 
lėkštose pareigose. T. Jančai- 
tytė eina Socialinio aprūpini
mo ministro pareigas, o L. 
Diržinskaitg yra Lietuvos mi
nistrų tarybos pirmininko pa
vaduotoją.

Nuoširdžiausiai abidvi svei
kinu*

Dar vienas smūgis katalikų 
bažnyčios pastangoms išteisin
ti popiežių Pijų XII. Ameri
koje ir Anglijoje pasirodė 
naujas rinkinys dokumentų iš 
praėjusio karo. Vėl juose pa
rodoma, kad Pijus XII flirtavo 
su naciais, jų tikslams prita
rė ir nė piršto nepa judino 
prieš jų siautėjimu

Panama. — Tūkstančiai 
panamiečių, jų tarpe apie 
2,500 studentų, demonstra
vo prieš Jungtines Valsti
jas. Jie nešė plakatus su j 
užrašais: “Yankee, ..Go 
Home!” Nuo 1903 metų 
JAV valdo Panamos kanalą 
ir abiejomis jo pusėmis po 
penkias mylias Panamos te
ritorijos.

Gibraltaras. — Maroko 
pakraštyje, Atlante, dingo 
amerikietis rašytojas Holly 
Roth. •, .

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 44 ŽMONĖS

Roma. — Lapkričio 23 
dieną čionai pakylant lėk
tuvui įvyko nelaimė, kurio
je buvo užmušta 44 žmonės, 
o 29 sužeisti.

Susidaužė ame r i k i n i s 
IT.W.A. “707” lėktuvas, ku
ris buvo atskridęs iš New 
Yorko, čionai nusileidęs, o 
vėliau kilo skristi į Elgiptą.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga griežtai pasmerkė Jung
tinių Valstijų lėktuvų puo
limus Šiaurės Vietnamo res
publikos ir pažadėjo teikti 
vietnamiečiams pagalbą.

New Yorkas. — New Jer
sey pakraštyje Izraelio lai
vas “Shalom” pusiau per
laužė norvegų t a n k e r į 
“Stolt-Dagalį.” Nelaimė j e 
žuvo 13 norvegų jūrininkų. 
“Shalom” su išlaužta skyle 
grįžo į New Yorką.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė sako, kad 
jau laikas Jungtinėms Vals
tijoms baigti Kinijos boiko- 
tavimą, kuris tęsiasi per 15 
metų.

WILSONAS PRIEŠ JAV 
LAIVYNO PLANĄ

Londonas. — Anglijos 
premjeras H. Wilsonas par
lamento posėdyje, aštriai 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų planą sudaryti Nato ato
minį karo laivyną su miš
riomis komandomis.

Jis sakė, kad jeigu bus 
sudarytas toks laivynas, tai 
apsunkins Rytų ir Vakarų 
susitarimą taikingam ’ su
gyvenimui.

Hanojus.—JAV karo lėk
tuvai bombardavo Šiaurės 
Vietnamo miestelius pasie
nyje prie Pietų Vietnamo, 
o karo laivai bombardavo 
Con Co salą.

Washingtonas. — Warre- 
no komisija paskelbė papil
dančių dokumentų apie nu-

JAV

Lima, Ohio. — Sulaukęs 
79 metų amžiaus mirė S. L. 
Newmanas, Internation a 1 
Ass’n of Mashinists unijos 
viceprezidentas.

Saigonas. — Apie 5,000 
demonstravi prieš dabarti
nę valdžią. Tarp demon
strantų ir policijos įvyko 
riaušės.

Bona. — Vakarų Vokie-
žudymą . prezidento John! ti jos valdžia susirūpino, kad 
Kenedžio. ‘ Anglijos premjeras Wilso-

New Yorkas. — Lapkri
čio 22 dieną temperatūra

Anglijos premjeras Wilso- 
nas stoja prieš NATO ato
minį laivyną.

Washingtonas.
Valstybės sekretorius D. buvo nukritusi iki 24 laips- 
Ruskas vėl pasakojo apie nių, tai 18 laipsnių žemiau, 
TSRS ekonominius nepasi- negu normaliai būna tuo 

1 sekimus. laiku.

Jersey City, N. J. — Su
laukęs 71 metų amžiaus mi
rė buvęs šio miesto majoras 
Oscar A. Straubas.
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Vi Kinijos pripažinimą!
DAUGELIS VEIKIAUSIA buvo nustebinti bei ap

stulbinti dįdlapio “The N. Y. Timeso” aiškiu pasisaky
mu už pripažinimą Kinijos ir sumezgimą su ja diploma
tinių ryšių. Kaip žinia, iki šiol prezidentas Johnsonas lai
kėsi senosios politikos: jokių ryšių su Kinija neturėti ir 
Formozon susikrausčiusią Čiang Kai-šeko kliką skaityti 
tikrąja Kinija! Tos visiškai klaidingos politikos laikėsi 
Trumanas, paskui Eisenhoweris, vėliau Kennedis ir pa
galiau Johnsonas. “Times” ragina tos politikos atsisaky
ti ir pažiūrėti realybei tiesiai į akis.

Be to, “Times” ragina nebesipriešinti Kinijai sugrą
žinimo teisių Jungtinėse Tautose. Tik vieną, girdi sąly
gą būtinai reikia statyti, atseit, kad Formoza su Čiang 
Kai-šeku būtų taip pat neišdrėbta laukan iš Jungtinių 
Tautų. Betgi tai sąlyga, kurią Kinija vargiai priims. Ji 
jau atvirai pasakė, kad su Jungtinėmis Tautomis ji jokių 
reikalų neturės, kol Formoza bus amerikiečių okupuota 
ir kol ten sėdės Čiang Kai-šekas. Siūlymas tos , sąlygos 
reiškia tą patį, ką ir priešinimasis Kinijos įsileidimui 
į Jungtinei Tautas. Keista, kad “Timeso” redaktoriai tos 
tiesos negali įsidėti į savo galvas.

Mes sakome, jog jau laikas, labai laikas išmesti 
Čiang Kai-šeko kliką iš Formozos, ištraukti Amerikos 
ginkluotas jėgas iš tos salos, sugrąžinti salą Kinijai ir 
be jokių išlygų ar sąlygų tuojau, dar ateinančioje sesijo
je, kuri prasidės gruodžio mėnesį, sugrąžinti Kinijai vi
sas jai priklausomas teises Jungtinėse Tautose.

Tai vienintelis praktiškas ir teisingas kelias.

IR JIE “MINĖSIĄ” 
ISTORINĘ SUKAKTI ,, t

Nesi j uokite j ’• lie tuviškie  j i? 
raketieriai iš Amerikos Lie-, 
tuvių Tarybos irgi 'Žada pa
minėti Tarybų Lietuvos 25- 
sias metines. Jų minėjimas, 
žinoma ,susidės iš to, kad 
jie stengsis ateinančiais 
metais Jungtinėse Valstijo
se kuo daugiausia nuodų 
paskleisti apie Lietuvą. Jie 
praneša, kad jie išleisią net 
du ąjigįų kalba leidinius 
apie “Lietuvos bylą.” Vie
nas leidinys būsiąs “išsami 
bylos dokumentacija,” o ki
tas, girdi, bus “gerai pa
ruošta brošiūra apie Lietu
vą.”

Vadinasi, kai Tarybų Lie
tuvos liaudis, kai visa lietu
vių tauta ikilmingai minės 
savo didžiosios istorinės 
pergalės 25-sias metines, tai 
čionai dvasiniai bankrotai, 
lietuvių tautos atplaišos, 
stengsis angliškai skaitan
čiųjų visuomenę klaidinti ir 
nuodyti. Bet, žinoma, iš 
anksto galime pasakyti, kad 
jų tos piktos pastangos bus 
veltui, kad dėlei to Lietuvių 
tauta jiems “atsidėkos” dar 
rūstesnių jais pasipiktini
mu.

kovą už žmonijos laimę.
Jo švisią atrnintį ilgai minėsi 

Pietų Amerikos, darbo žmonės.
Rodos, "kad jau būtų laikas 

muihs susirūpinti A. Marmos 
biograifijžt Jis literatūroje rie- 
kaušūš, bet įvairus. A. Mar
ma : poėtjtsp publicistas, dra
maturgas, literatūros kritikas, 
pedagogas ir atsidavęs visuo
menei, pasišventęs veikėjas.

Vargiai rasime kitą lietuvį 
emigrantą, ekonominių viesulų 
mėtomą, tiek daug visuome
niškai nudirbusį.

O vis tiek nepasisake...
KATALIKŲ BAŽNYČIOS suvažiavimas baigė savo 

trečiąją sesiją. Tik vargais negalais “liberališkiesiems” 
vyskupams pačioje sesijos pabaigoje pavyko pravaryti 
rezoliuciją, kuri nuima katalikų bažnyčios prakeikimą 
nuo žydų galvos už “nužudymą Kristaus”. Tai skaitoma 
labai dideliu “pažangiečių” laimėjimu.

Bet gi tie patys vyskupai .labai norėjo pravaryti dar 
vieną reikšmingą nutarimą. Jie reikalavo, kad katalikų 
bažnyčios suvažiavimas pasisakytų už tikėjimo laisvę. 
Deja, jiems nepavyko. Reakciniai vyskupai paėmė viršų 
ir tokį nutarimą atidėjo ateinančiai sesijai, kuri, mano
ma, įvyks tiktai už metų laiko, o gal ir dar vėliau. Jie 
net kreipėsi į popiežių Paulių VI su prašymu, kad jis pa
dėtų reakcionieriams “nulaužyti” ragus, bet Paulius jų 
balso neišgirdo.

Vadinasi, katalikų bažnyčia tebesilaiko nusistatymo 
prieš tikėjimo laisvę. Ir kur tik ji viešpatauja (kaip, 
pav., Ispanijoje) jokios religinės laisvės nesiranda. Gerai 
tik tas, kad jau išėjo iš “mados” inkvizicija, tai net ir Is
panijoje heretikai ir kitų tikėjimų išpažintojai nebespir- 
ginami ant laužų. Dauguma suvažiavusių vyskupų, ma
tyt, tebelaukia sugrįžtant “gerųjų” inkvizicijos laikų. 
Ne tik laukia, bet ir darbuojasi jų sugrąžinimui. Jiems 
baisu net ir pamąstyti apie tikėjimo laisvę, arba bile ko
kią žmonių laisvę.

PRISIMENA
ŠAUNŲ KOVOTOJĄ

Urugvajaus “Darbe” A. 
Vaškevičius prisimena vie
ną nepaprastos drąsos, gi
liausiai atsidavusį darbo 
liaudies reikalams lietuvį, 
kuris prieš 15 metų ■ krito 
Brazilijoje reakcijos auka. 
Jis rašo:

Rugsėjo 25-t^ dieną, 1964 
m., sueina 15-ka mėtų kai 
Brazilijoje buvo nužudyti trys
kovotojai už taiką nežymioje vas, jaučia, ritmą, jam nesveti-

RAŠYTOJAI— 
TAPYTOJAI

“Tėvynės balse” skaitome:
Jau tradicija tapo dailininkų 

kūrybos ekspozicijos Rašytojų 
klube. Tačiau klubo sienas 
papuošia ne vien dailininkų- 
profesionalų kūriniai. Klubo 
lankytojai čia mate poeto T. 
Tilvyčio dailės darbus — pie
šinius ir skulptūrinius portre
tus. O štai neseniai jie susipa
žino su rašytojo R. Lankaus
ko tapytomis drobėmis.

Tapytojas A. Savickas, ko
mentuodamas jas, pasakė:

—Apie R. Lankauską man 
jau teko rašyti, pasirodžius 
spaudoje jo apysakai “Klajo
jantis smėlis.” Tuomet aš pa
žymėjau, kad rašytojas moka 
įtikinamai perteikti dailininko 
vidaus pasaulį, jo mąstyseną, 
pažiūrą į gamtovaizdį.

Kai skaitome R. Lankausko 
prozą, mus visuomet žavi jo 
tarsi dailininko akimis pama
tyti tapybiški “landšaftai.” 
Dabar rašytojas įrodė, kad jis 
ne tik moka rašyti „apie tapy
tojus, bet ir pats gali būti dai
lininku. žinoma, dailininku- 
mėgėju. Bet mes ir nereika
laujame iš jo profesionalumo. 
Rašytojų klube eksponuoti 
peizažai ir natiurmortai nuta
pyti drąsiai, pasitelkus eks
presyvų potepio brūkštelėjimą 
arba kontrastingas spalvas. Jo 
peizažai apjungti vienu kolo
ritų, viena ndėtiaika. R. Lan
kauskas neblogai derina spal-

tinė sukaktis nuo jo mirties 
mato, kad jis jau tapo tautos 
istorijoje legendarine figūra. 
Tiesa, jis tapo legenda dau
giau pagrindu to, ką jis žadė
jo duoti ir ko buvo iš jo ti
kėtasi negu to, ką jis nuvei
kė per tą trumpą laiką būda
mas Baltuosiuose Rūmuose.

Nežiūrint to, jaunas prezi
dentas turėjo nepaprastai di
delį pasisekimą perteikti ame
rikiečių masėms supratimą, 
kad mūsų tauta neprivalo bi
joti pažiūrėti į tokį pasaulį, 
koks yra — su visais jo di
deliais pavojais ir puikiomis 
progomis.

Jis labai daug prisidėjo 
prie atkreipimo šalies dėme
sio į didžiules sritis, kuriose 
viešpatauja vargas ir skur
das, kuris nepaleidžia iš savo 
rankų viso vieno tautos penk
tadalio ir kuris sukelia abejo
nę apie socialinę santvarką, 
kuri tokį žmonių skurdą pa
gimdo ir pateisina.

Jis išdrįso parodyti tą baisų 
sunaikinimą mūsų kraštui ir 
visoms kitoms pasaulio ša
lims, jeigu nebūtų surastas 
taikus kelias išsprendimui gin
čų tarp skirtingų ir konku
ruojančių socialinių santvar
kų. Ir, kaip James Reston pa
stebėjo praėjusio sekmadienio 
“Timese,” jis “manė, kad mes 
negalime atominių ginklų pa
vojaus pašalinti, nuolatos ne
ieškodami būdų susitarimui 

/komunistais.
su

“Ultros” irgi džiaugiasi
BIRČISTAI IR VISI Kiti reakciniai pasiutėliai be 

galo džiaugiasi praėjusiais rinkimais. Jie sako, kad jie 
laimėjo daug,—daug daugiau, negu buvo galima įsivaiz
duoti. Pirmu sykiu jie atvirai ir sušilę darbavosi už iš
rinkimą vienos didžiųjų partijų kandidato. Na, ir tas 
kandidatas, atseit Goldwateris, surinko apie 26 milijonus 
balsų! Tai, juk, girdi, milžiniška “susipratusių” ameri
kiečių armija. Su ja jie ketina pajudinti visą pasaulį!

Dabar įvairios tų ultrareakcionierių grupės ir orga
nizacijos pradėjo įtemptą vajų padidinimui savo gretų 
naujais rekrūtais. Be to, kaip žinia, jie juk savo rankose 
dabar turi visą Respublikonų partijos aparatą ir jį pa
naudos ptavedimui savo užmačių.

Bet tai nieko naujo. Tai buvo numatoma ir žinoma. 
Mes juk prieš rinkimus ir per rinkimus sakėme, kad 
Goldwaterio neišritikimas prezidentu dar nepašalins 
amerikinio fašizmo pavojaus. Jam tik bus suduotas smū
gis, bet jis vėl ir vėl kels galvą ir sudarys • rimčiausią 
Amerikos žmonių laisvėms pavojų. Todėl reikia visiems 
būti tų laisvių sargyboje ir suvienytomis jėgomis tam 
pavojui užkirsti kelią.

Klaidingas mąstymas
, Baltimore. — Įvyko dis

kusijos prekybos laivų au
tomatizacijos reikalu. Jo
seph Curran, National Ma
ritime unijos prezidentas, 
argumentavo prieš laivų 
modernizaciją, nes tas išme
tą apie 25 procentus jūri
ninkų iŠ darbo.

Suprantama, tai klaidin

gas galvojimas. Reikia ko
voti ne prieš modernizaciją 
ir automatizaciją, bet už 
trumpinimą darbo valandų, 
kad ir prie automatizacijos 
nebūtų darbininkai metami 
iš darbų;

WdSliingtdhas. — Prezi
dentas Johnsdhas su savo 
patarėjais svarsto JAV už
sienio politikos teikąltts. 
vas.

provincijos vietovėje, apie 400 
km. į pietus nuo S a o Paulo 
didmiesčio, Baurū apylinkėje, 
Tupan miesčiuke, braziliečio 
Dario de Paula lūšnoje. Nu
žudytieji: Godoy, Roąsi ir 
Marma.

šioje mažai kam žino
moje vietovėje 1.949 metų 
rugsėjo 24 - 25 dienomis vyko 
taikos šalininkų susirinkimas. 
A. Marma skaitė Tarybų Są
jungos istoriją. Policija juos 
susekė ir, prisiartinusi prie jų, 
paleido automatų serijos 
vius. A. Marmos kūnas 
vo pervertas 35 kilikų.,

Į Braziliją A. Marma 
vyko su šeima, turėdamas 
ka metų. Neilgai reikėjo jam 
stebėti aplinkumą, vietinę 
žmonių padėtį fazendose ir 
miestuose. Jis greitai įsitiki
no, kad už duonos kąsnį čia 
reikia sunkiai dirbti, o Už 
žmogaus teises ryžtingai ko
voti. Toje kovoje jis surado 
įdoinumą. Ten buvo jo gy- 
veriihio tikslas.

Kovoje A. Marma buvo drą
sus ir teisus. Kuomet buvo 
areštuotas ir kalinamas Av. 
Tiraderites kalėjime, ten pa
kliuvo už mėsos svorio nuvo
kimą vienas lietuvis mėsinin
kas, kuris tuo momentu norė
jo prisitaikinti ir užmegzti 
draugystę. Mėsininkaš pradė
jo kaltinti kapitalistinę san
tvarką ir gretintis prie taikos 
Šalininkų, 
nepriėmė.
Šalininkai buvo tos nuotnonėš, 
kad “vagių atžvilgiu valdžia 
elgiasi gerai. Tie, kurie skriau
džia liaudį, turi būti baudžia
mi. Jie yta savanaudžiai it 
darbo žmonių skriaudėjai.”

Iš principinio' taškatėgio pa
žvelgus, A. Marina btiVo inter
nacionalistas. Lietuviškoje ko
lonijoje veikti jam lyg “oro 
trūkdavo/’ maža buvo vietos, 
maža žmonių. Kuomet A. 
Marma įsijungdavo į žmonių 
minią, jis tada jausdavosi 
“laisvas,” ten rasdavo dirvą 
dirbti. Savo skartlbia orato
rija įtikinančiai perduodavo 
mintis, aiškindavo, kaip žmo
nės be ponų gyvena, lavino 
klausytoją, dažnai priminda
vo, kad jau laikas refigtiš į

šū- 
bu-

at-
18-

Bet A. Marma jo 
Ten kalinti taikos

mas subtilaus .komponavimo 
jausmas.

Tai įdomu ir labai gražu. 
Jeigu pagalvosime, t^i pa
matysime, kąd1; kiekvienas 
mūsų savo gyvenime galė
jome be dabartinio užsiėmi
mo dar ką nors daugiau 
išmokti ir išbahdyti. Deja, 
nepasistengėme, ar gal ne
matėme reikalo. Vidutinis 
žmogus turi daugiau negu 
vieną talentą, negu vieną 
palinkimą.

Puiku, kad Lietuvos kai 
kurie rašytojai bei žurnalis
tai, ar šiaip veikėjai, daro 
bandymus mene,' dailėje, 
moksle ir tt. Mums tokios 
progos buvo labai, labai ap
ribotos. Jie gi, rodosi, gali 
savo “sparnus” kuoplačiau- 
siai išskėsti ir kilo aukščiau
siai skraidžioti.

Todėl nuoširdžiausiai svei
kiname poetą Tilvytį, rašy
toją Lankauską ir visus ki
tus, kiiriė ryžtasi pasirody
ti naujuose kūrybi h i u o s e 
baruose;

JAU RAGINĄ 
NEBEDRUMSTI 
RAMYBĖS!

Shietoninihirlkų “Dirva” 
jau rašo:

Atrbdo, kad ir laiškus bei 
memorandumus raš an t i e m s 
teks įsidėmėti, kad neverta 
drumsti ir Valstybės Departa
mento ramybės klausimais, į 
kuriuos jau eilę metų atsako
ma tais pačiais, tik gal vis 
“atsargiau” formuluoja m a is 
atsakymais. ' /

gražiai prisiminė
A1»IE JOHN KĖNNEtlY

Dukartsavaitraštis “The 
Worker” (lapkričio 22 d.), 
kalbėdamas apie vienerių 
metų sukaktį nūoprez. John 
Ę. Kennedy mirties, rašo:

Jis buvo Jungtinių Valsti
jų pfėžidėhtū 4ik apie tūks
tantį dienų, bet pirmoji irie-

Skirtingos akių 
spalvos

Akies spalvą apsprendžia 
atitinkamo pigmento (da
žo) kiekis rainelėje.

Gyvenime pasitaiko žmo
nių, kurių akys .yra skirtin
gų spalvų. Toks - reiškinys 
medicinoje vadinamas hete- 
rochromija. Heterochromi- 
ja gali būti įgimta arba vė
liau įgyta.

Įgimta heterochromija 
į būna dvejopa. Kartais tie
siog paveldima vieno ir ant
ro tėvų akių spalvos, atseit, 
viena akis būna vienokios, o 
kita — kitokios s p a 1 vos. 
Tačiau abi akys mato vie
nodai ir jų regos aštrumas 
išlieka vienodas. Tačiau he
terochromija gali būti susi
jusi su įgimta simpatinių 
nervų struktūros vystymo
si yda. Tada vienos kūno 
pusės simpatiniai nervai iš 
prigimimo būna mažiau at
sparūs žalingiems išorės po
veikiams, greičiau išsenka, 
o tai vėliau neigiamai pa
veikia tos pusės akies mity
bą ir rainelėje sumažėja 
pigmento, akis pašviesėja 
ir susilpnėja jos matymas.

Įgytoji heterochrom i j a 
gali atsirasti pers i r g u s 
akies ligomis (rainelės už
degimu, gliaukoma, kraujo- 
sruva, susižeidus ir kt.) ar
ba pakenkus vienos pusės 
simpatinius nervus.

• Įgimta heterochrom i j a 
yra negrįžtamas procesas 
ir akių spalvos suvienodinti 
negalima.

Kai kuriais įgytos hete
rochromijos atvejais, kai 
laiku likviduojama hetero- 
chromiją sukėlusi priežas
tis, rainelių spalva suvieno- 
dėja.

’ Tiek įgimtos,’, tiek įgytos 
heterochromijos atvej ai s, 
kai jas sukelia vienos pu
sės simpatiniai nervai, 
be skirtingų akių spalvų, 
šviesesnės akies pusėje pa
prastai būna pražilę galvos 
plaukai, antakiai, blakstie- 
hos, pašviesėjusi odos spal
va ir kiti reiškiniais

Ti k r ą heterochromijos 
priežastį ir galimus gydy- 
irio būdus gali hūstat^ti 
tiktai gydytojai, kruopščiai 
ištyrę tokį asmenį.

Gyd. D. Miliūnas

Edward Crawford
Lapkričio 4 d. New Yor- 

ko mieste mirė Edward 
Crawford, Kolumbijos uni
versiteto profesorius, žymus 
istorikas, artistas, pažangus 
veikėjas. Netikėtai jis mirė 
vos išgyvenęs 35 metus am
žiaus.

Ed. Crawford prieš 35 me
tus gimė konservatyvių res
publikonų šeimoje, mažame 
Nyack miestelyje, New 
Yorko valstijoje. Jo tėvas 
buvo vietinių respublikonų 
vadovas ir pavieto iždinin
kas. Tačiau sūnus pasirin
ko eiti kitu politiniu keliu.

Jaunasis Crawford pas
kiausiais metais buvo De
mokratų partijos rinkimi
nės apylinkės kapi tonas, 
kovotojoj už reformas, už 
pažangą, jis buvo išrink
tas pirmininku New Yorko 
Tarybos, kovojančios už pa
naikinimą raganga u d i š k o 
kongresinio neameri k i n ė s 
veiklos komiteto. Jis taipgi 
aktyviai dalyvavo kovoje 
prieš atominių bombų ban
dymus, už pastovios taikos 
išlaikymą.

Savo pasišventimu už pa
žangą Crawford 'įsisavino 
savo tetos tradiciją,^ kai jai 
teko vesti kovą už teisę 
moterims lankyti medicini
nę mokyklą ir vėliau, kai 
ji patapo gydytoja, laimėjo 
teisę pirmai moteriai gydy
tojai ligoninės ambulansu 
vykti pas ligonius.

Žiaurioji mirtis išplėšė iš 
mūsų eilių pavyzdingą ko
votoją prieš reakciją, fašiz
mą, prieš karo kurstytojus.

JAV nepavyko Tanzanijoje
Jungtinės Tanzanijos res

publikos vyriausybė lapkri
čio 10 d. susekė ir likvida
vo imperialistų suokalbį, 
taikomą nuversti tos res
publikos vyriausybę. Suim
ti dokumentai rodo, kad ir 
amerikiečiai yra prisidėję 
prie to suokalbio. Ameri
kiečiai veikė sykiu su Por
tugalijos, Pietų Afrikos ir 
Kongo premjero 
agentais.

Afrikos - Azijos 
mo sekretoriatas, 
nęs su suokalbininkų doku-

Čiombės

Todėl jie pataria tėvais 
prižiūrėti savo vaikus, kad 
jie tik trumpą laiką tenau- 
dotųsi televizija ir visokių 
baisenybių neturėtų matyti.

Siaubus sukeliantieji te-

ma, žaloja ir suaugusiųjų 
nervus, bet ne tiek daug, 
kiek vaikų.

Katinas irgi supranta
V. K. rašo iš Anglijos 

“Tėvynės. Balsui,” gražiai 
pajuokdama j Lietuvos “va
duotojus,” kurie net savo 
vaikų lietuviškai neišmoko:

“Šeima mūsų iš trijų: aš, 
vyras ir katinas, kurį labai^* 
myliu. Ir jis mane myli, 
labai supranta.

“Kai aš paklausiu kurį 
lietuvį, ar kalba jo vaikai 
lietuviškai, tai atsako: ‘Ne, 
nekalba, bet supranta.’ Tai 
aš sakau: ‘Mano katinas 
nekalba, bet taip pat viską 
supranta.’ Jūs teisingai 
apie tokius parašote, bet 
dar per mažai.

“Mes neiname kartu su 
jais ‘Lietuvos vaduoti,’ nes 
kai jie pradeda, be peštynių 
ir policijos neapsieina.”

Baltijos vandenys 
bus švaresni

Pastaruoju metu Palan
gos poilsiautojams vis dau
giau nemalonumų suteikda
vo pliaže ir vandenyje pasi
rodantis mazutas. - Atplau
kiantieji į Klaipėdos uostą 
tanklaiviai išpildavo į atvi
rą jūrą atsivežtus balasti- 
nius vandenis. Juose yrd 
nemažas kiekis mazuto. Jį 
bangos suplaka į mažus ga
balėlius ir išmeta į krantą.

Klaipėdos eksportinė naf
tos bazė baigė statyti ir 
pradėjo eksploatuoti valy
mo įrenginius balastiniam 
vandeniui nuo mazuto išva
lyti. Tai vieni stambiausių 
valymo įrenginių ir vienin- 4 
teliai šiuo metu veikiantieji 

i Tarybų Sąjungos uostuose 
įrenginiai mazutui iš balas-

Solidaiu- van(jens valyti, 
susipaži

dabar 
uostą

nęs su suokalbininkų doku- Balastinis vanduo 
mentais, nutarė teikti viso- vežamas į Klaipėdos 
kią galimą paramą Tanza- Į ir čia iš prieplaukų galin- 
nijos vyriausybei ir sykiu l gaiš pačių tanklaivių siurb- 
pareiškė protestą toms ša-j liais paduodamas į valomų- 
lims, kurios suokalbiavo nu-: jų įrenginių buferinius re-
versti Tanzanijos vyriausy
bę, kovojančią prieš neo- 
kolonistus.

Tanzanija susideda iš 
Tanganykos ir Zanzibaro. 
Ji turi virš 10 milijonų gy
ventojų. Randasi rytinėje 
Afrikoje. z

Televizi j a—žalinga
Amerikiečiai vaikų svei

katos specialistai, nuodug
niai tyrinėję, kaip televizija 
veikia į vaikų sveikatą, da
bar paskelbė, kad televizija 
žaloja vaikų sveikatą.

Daktarai Narkewicz ir 
Graven nurodo, kad tie vai
kai, kurie kasdien pralei
džia po keletą valandų prie 
televizijos-,' pasirodo labai 
neskubti, praranda apetitą 
valgytu ir lengvai pasiduoda 
kitom^vligoms. Bet juos ati- 
traukul ųuo, televizijos, už 
kelių savaičių laipsniškai jų 
sveikata susitvarko.

Vaikų sveikatai žalingiau
si visokių baisenybių pa
veikslai. Jie persisunkia 
per jaunučius vaikučių ner
vus ir naktimis ramiai vai
kams neleidžia miegoti. O 
kai jie užmiega, tai baisus 
sapnus sapnuoja.

•M

zervuarus. Toliau valymo 
ciklas eina per mechaninius 
mazuto gaudytojus — f to
torius—ir išleidžiamas į jū
rą. Iš flotatorių išleidžia
mame į Klaipėdos užutekį 
vandenyje jau tėra tik 15— 
18 miligramų mazuto, kai 
atvežtame nevalytame ba- 
lastiniame vandenyje jo yra 
iki 1 gramo lithe. Visas va
lymo procesas pilnai meV 
chanizuotas.

Valymo įrenginiai supro
jektuoti Maskvos projekta
vimo instituto “Giprospec- 
promstroj”. Jie išvalol65 
litrus balastinio vandens 
per sekundę.

Jau eksploatacijos pra
džia parodė, kad šie įrengi
niai duoda didelį efektą ap
valant Bialtijos vanden i s 
nuo naftos produktų. Per 
pusantro mėnesio Klaipė
dos naftos perpylimo bazė 
išvalė daugiau kaip 300 
tūkst. tonų balastinio van
dens ir surinko iš jo 
250, tonų mazuto.

Naujieji valymo įrengi 
niai padės žymiai apvalyti 
Baltijos jūrą it puikias jos 
pakrantes nuo užteršimo 
naftos produktais.
. iisura, tK.atrt.a

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 27, 1964
I
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Graži tradicija
Jaunas, bet sparčiai au

gantis Bridžporto universi
tetas (Connecticut) turi 
gražią tradiciją. Kasmet 
Universiteto pagr i n d i n i o 
pastato sienoje, taip vadi
namoje “Mokslo garbės sie
noje,” iškalamas kokio nors 
didžiojo, pasaulines reikš
mės mokslininko vardas, 
pradedant nuo senovės 
mokslininkų Archimedo ir 
Aristotelio ir baigiant mūsų 
laikų mokslo korifėjais.

Taip, pavyzdžiui, praėju
siais metais toje sienoje pa
sirodė žymaus amerikiečių 
fiziko J. W. Gibbso vardas. 
Tai buvo pirmas amerikie

čio mokslininko vardas, o 
siais metais buvo nutarta 
pagerbti didįjį rusų chemi
ką, periodinės elementų sis
temos kūrėją — D. I. Men
delejevą.

Šitoks įrašo atidengimas 
paprastai organizuoj amas 
Ijfhai iškilmingai, kviečiant 
kitų aukštųjų mokyklų at
stovus, mokslininkus, visuo
menės (ir kultūros veikėjus 
ir t. t. Į šį minėjimą, įvy
kusį š. m. lapkričio mėn. 18 
d., turėjome garbę būti pa
kviestais ir mes.

Vaišingas Bridgporto uni
versiteto kolektyvas prieš 
iškilmingąjį aktą suorgani
zavo pusryčius, kurių metu 
visi susirinkę svečiai susi
pažino tarp tavęs. Čia bu
vo pasakytos trumpos kal
bos, savo sveikinimo žodį 
tarė ir Jungtinių Tautų bib
liotekos direktorius L. Vla
dimirovas, pab rėždamas 
Bridžporto universitete jau
čiamą pažangią humanizmo 
ir internacionalizmo dvasią 
h' palinkėdamas dar daug 
metų tęsti šią gražią tradi
ciją. Buvo perskaitytas ir 
šiltas Tarybinės atstovybės 
Washing tone sveik i n i m a s 
universitetui ryšium su šiuo 
minėjimu.

Po to buvo oficialioji da
lis. Pagrindinį pranešimą 
apie Mendelejevo vaidmenį 
.moksle ir jo asmenį padarė 
žinomas Amerikos moksli
ninkas chemijos srityje, 
Princetono (N. J.) universi
teto profesorius I. L. Tur- 
kevič. Jo pranešime bu
vo vaizdžiai parodytas tas 
didelis įnašas, kurį padarė 
Mendel ėjevas j pasaulinį 
mokslo lobyną.

Profesorius Turkevič yra 
rusų išeivio sūnus. Jo šei
ma atvyko į Ameriką 1906 
m., tačiau niekad nenutrau
kė ryšio su savo gimtuoju 
kraštu ir jo kultūra. Pro
fesorius Turkevič dažnai
dalyvauja Tarybų Sąjungos 
mokslinėse konferencijose 
ir yra ten plačiai žinomas. 
Savo pranešime apie Men
delejevą jis pabrėžė, kad 
laiko savo gyvenimo tikslu 

^skleisti amerikiečių tarpe 
*tiesą apie rusų tautos kul

tūrą ir mokslą, o Tarybų 
Sąjungos gyventojų tarpe 
teisingą supratimą apie A- 
meriką ir jos gyvenimą ir 
tokiu būdu, per mokslą ir 
teisingą informaciją, suar
tinti šias dvi didžiąsias pa
saulio tautai

Tai geras pavyzdys tai 
lietuviškosios išeivijos da
liai, kuri moka tik šmeižti 
savo gimtąjį kraštą ir ne
mato ir nenori matyti sa
vo liaudies atsiekimų Tary
bų Lietuvoje. Toks asmuo, 

^kaip prof. Turkevič, nors 
Amerikos pilietis, visada 

*nks artimas savo liaudžiai, 
o vadinamieji Lietuvos “va
duotojai,” savo liaudies 
šmeižėjai, nukris kaip sau- 

l sos šakos nuo žaliuojančio 
tautos medžio.

I. Vladimirovienė

Labai gražiai paminėta
S. Neries 60 m. sukaktis

(Specialiai “Laisvei”)
VILNIUS, lapkr. 17 d.— 

Po ilgos pertraukos aš vėl 
buvau išdūmęs į Kauną ir 
lapkričio 16 mudu su T. 
Tilvyčiu, senesnės kartos 
rašytojai, drauge su jaunes
niais už mus V. Keimeriu, 
E. Matu z e v ičiumi, Alg. 
Baltakiu, Drilinga, Rudo
ku dalyvavome Kaune ir 
Palemone poetės paminėji
me.

Kauniškiai minėjimą pra
dėjo lapkričio 16, 11 vai. 30 
min. varpų muzika iš istori
jos - revoliucijos muziejaus 
bokšto prie poetės kapo, 
kur mes ją palaidojome po 
beržais svyruokliais 1945 
metu vasara, c v

Darbo žmonės sudėjo vai
nikus ant jos kapo, jauni
mas — didžiules gėlių 
puokštes. Varpų muziką 
parašė kompozitorius Kup
revičius ir pats ją išpildė. 
Jau žmonių susitelkimas 
prie poetės kapo parodė, 
kaip nepaprastai kauniečiai 
myli savo poetę. Prie ka- 

! po buvo ir miesto valdžios 
vadovai su I-uoju sekreto
riumi Lengvinu priešaky. 
Nuo poetės kapo mašinomis 
nuvykome į Palemoną, kur 
yra poetės memorialinis 
muziejus. Ten nepaprasti 
vaizdai. Kauno marios pri
ėjusios prie pat Salomėjos 
muziejaus palangių, č i a 
Kauno S. Nėries vardo vi
durinės mokyklos pionieriai 
surengė iškilmingą sueigą 
ir čia mes, Salomėją paži
nojusieji, papasakojome su
sirinkusiems savo atsimini
mus apie poetę. Pionieriai 
svečius apdovanojo specia
liu ženkliuku, pagamintu 
šiai sukakčiai atminti, ir 
mažučiu Salomėjos eilėraš- 

i čių tomeliu. Girdėjau, kaip 
žmonės, susirinkę čia į ma
rių pakrantę, ją vadino 
Lakštingalos pakrante, ir 
tai labai simboliška, nes pa
čią Salomėją liaudis pas 

i mus ir visoje Tarybų Są
jungoje vadina lietuvių tau
tos lakštingala. Anot poeto 
Tilvyčio, tai pats aukščiau
sias poetės įvertinimas, kurį 
jai suteikė darbo žmonės— 
liaudis.

I

Ir kauniškiai galvoja, kad 
pavasariais čia Lakštinga
los pakrantėje reiktų su
ruošti poezijos pavasario 
šventę, sukviečiant poezijos 
gerbėjus ne tik iš visos Ta- • 
rybų Lietuvos, bet ir iš vi
sos Tarybų Sąjungos ir iš
kitų socialistinių šalių. Būtų 
labai gražu ir mūsų litera
tūrai naudinga, jei tokie 
pavasariai būtų suorgani
zuoti. Marių ir Lakštinga
los pakrantės grožis mane 
taip stipriai pagavo, kad 
neištvėręs parašiau apie tai 
eilėraštį, kurį tos pačios 
dienos vakare minėjime 
perskaičiau Kauno dramos 
teatre. Salomėjos memori
alinis muziejus — mažiu
kas, bet labai kultūringai ir 
sumaniai tvarkomas jauno 
jo direktoriaus Petrausko, 
didelio Nėries talento ger
bėjo. Per metus šimtai 
tūkstančių žmonių aplanko 
muziejų.

Iš Lakštingalos pakrantės 
mes visi mariomis nuvažia
vome prie naujo tilto per 
Nerį, ties Eiguliais. Puikus, 
platus, autostradinis .tiltas 
permestas ne tik per upę, 
bet ir per Kauno-Ukmergės 
plentą. Iki pat. šio tilto at
eina Kauno namų kvarta
lai. Vienoje upės pusėje 
Vilijampolė, o kitoje pusė
je prieina iš Kauno sena

miesčio atitysusi Jonavos 
gatvė.

Vakare, Kauno dramos 
teatro patalpose 7 v. vakaro 
įvyko iškilmingas poetės 
minėjimas, suruoštas nepa
prastai kultūringai, įdomiai 
ir meniškai. Čia ypač pa
sireiškė Kauno darbo žmo
nių Tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojos kultūros reika
lams — Narkevičiūtės dide
li organizatoriniai sugebėji
mai. Vakaras buvo padary
tas be oficialaus prezidiu
mo, nes visi sėdėjo salėje ir 
tik iššaukti išeidavo į sce
ną. Labai gražiai pasirodė 
mokyklų jaunimas, paruo
šęs gražius šokius, dainas ir 
deklamacijas, Politechnikos 
Instituto ansamblis, Radijo 
fabriko labai puikus choras. 
Vakare mačiau rašytoją ve
teraną Karolį Vairą - Rač
kauską, kuris štai sulaukęs 
82 m. amžiaus parašė kny
gą apie kunigą Dembskį ir 
ėmė rašyti naują knygą 
apie Joną Šliupą. Salėje 
mačiau generolą Urbšą, ku
ris dabar nuolat gyvena 
Kaune, mačiau ir rašytoją 
Juozą Grušą, kuris parašė 
naują veikalą Kauno dra
mos teatrui. Publikos buvo 
pilnas teatras. Visi džiau
gėsi tokiu gražiu mūsų tau
tos lankštingalos paminėji
mu. Salėje mačiau ir jūsų 
gerą pažįstamą A. Laurin- 
čiuką. Jis su poetais Balta
kiu, Keimeriu ir Matuzevi- 
čiumi lapkričio 15 buvo nu
važiavę į Salomėjos gimti
nę, Kiršų kaimą, kur toje 
vietoje, kur stovėjo Ka
činskų sodvba, bus atideng
tas paminklinis akmuo, nes 
poetės tėviške sudegino pa
sitraukdami iš Lietuvos hit
lerininkai.

Didelis poetės sukakties 
minėjimas įvyko Vilniuje 
lapkričio 17, kuri atidarė 
minėjiiho Respublikinio ko
miteto pirmininkas Anta
nas Venclova. Taip pat 
lapkričio 17 įvyko poetės 
minėjimas Maskvos literatų 
rūmuose, kuri atidarė mū
sų tautos bičiulis ir geras 
Salomėjos pažįstamas poe
tas Tichonovas, o praneši
ma padarė poetas E. Mieže
laitis. Salomėjos Nėries at
minimas labai gyvas tary
binių žmonių širdyse, ir 
Mykolui Krupavičiui nepa
vyks jos atplėšti nuo savo 
liaudies.

I Jonas Šimkus 
18. XI. 1964 m.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes Barrėje, pas Kas- 

parienę, įvyko LLD ir LDS 
kuopų susirinkimas. Mūsų 
kuopos nariais mažėja, nes 
mirtis išrauna vieną po ki
tam narius. Gi naujų narių 
negalima gauti.

Aptarus kitus reikalus 
nutarta paremti finansiniai 
“Laisve” jos vajuje. LDS 
60 kp. ir LLD 97 kp. auko
jo no $10. Drg. Mankauskai 
$12, Antanas Globičius $6, 
Ona Krutulienė $5. O. Ži
linskienė ir O. Kazlaus
kienė no $3, E. Kasparienė 
$2, M. Balukonienė ir L. Mi- 
konis no $1, viso aukų susi
darė $53.

Ta dieną pripuolė d. Kas- 
parienės gimtadienis, tai ji 
paruošė skanią vakarienę ir 
visus pavaišino. Visi kuo- 

• piečiai jai yra širdingai dė- 
i kingi.

Ona Žilinskiene
Praga. — Čekoslovakijos 

prezidentas A. Novotny 
vyks į TSRS*

Tarybų Lietuvos moterų 
suvažiavimui artėjant

Visur aktyvios
Kaip šiaulietės pasitinka 

Tarybų Lietuvos moterų su
važiavimą? Atsakysią į to
kį klausimą, visuomenines 
Šiaulių miesto moterų tary
bos pirmininkė Lionginą 
Butkevičienė papasakojo:

—Visų pirma norisi pa
pasakoti aie komunistinio 
darbo įmonę, kurioje dirba 
vien moterys, — “Verpsto” 
trikotažo fabriką. Šaunio
sios siuvėjos, mezgėjos ir 
kitų specialybių šio fabri
ko darbininkės jau įvykdė 
septynmečio planą. Vien 
šiemet iš sutaupytos žalia
vos papildomai pagaminta 
apie 5,000 megztinių. Dau
giau negu 85 procentai vi
sos trikotažininkių išleistos 
produkcijos — pirmos rū
šies.

Novatoriškumas dabar 
jau ne vien vyrų monopoli
ja. Miesto įmonėse yra daug 
moterų - racionalizatorių. 
Plačiai žinoma dviračių-va- 
riklių gamyklos vyresnės 
technologės Aldonos Abo- 
linienės pavardė. Per še
šerius metus ši inžinierė— 
naujo ieškotoja savo pasiū
lymais valstybei sutaupė 
50,000 rublių. Labai efek
tyvių naujovių pasiūlė el- 
nietė E. Rudominienė. Vie
nas iš paskutinių josios su
manymų— naujas odų kru- 
ponavimo metodas — sutau
po per metus 78 tūkstan
čius rublių.

Ne tik darbu, bet ir vi
suomenine 1 veiklą pasižymi 
Socialistinio Darbo Didvy
rė “Elnio” kombinato darbi
ninkė A. Averlingienė, mo
kytoja B. Vilimavičienė, gy
dytoja G. Doroševičienė ir 
dešimtys kitų. Didelį auto
ritetą šiauliečių tarpe nu
sipelnė mokytoja F. Kasa- 
rauskienė ir “Elnio” darbi
ninkė M. Kerienė, kurios 
išrinktos TSRS Aukščiau

Los Angeles, Cal.
Dėmesio losangeliečiams

Sekmadienį, gruodžio 6 
d., įvyks pasilinksminimo ir 
žaidimų popietė su šveica
riško kumpio kepsniu ir ki
tokių patiekalų pietumis. 
Pradžia 1 vai., Danish Hall, 
1359 W. 24th St. Bus ir 
programa.

Rengia LLD 145 kp. Lė
šas padoengs geros valios 
asmenybė, ką patirsite tik 
atsilankę į parengimą.

Be to, bus šokių muzika 
ir kitokių žaismių linksmai 
laiką praleisti.

Prašome dovanėlių įvy
kiui paįvairinti.

Rengimo komisija

Sveikinu rašytoją 
J. Baltušį

• Kai pereitais metais lan
kiausi T. Lietuvoje, tai dė
ka mano brolio dr. Kazio 
Kavaliausko turėjau garbės 
susipažinti ir praleisti ma
lonių ir neužmirštamų va
landų su didžiai gerbiamu 
rašytoju Juozu Baltušiu, 
kuris į mane padarė labai 
gerą įspūdį savo dideliu 
draugiškumu ir kuklumu. 
Todėl, pamačius spaudoje 
apie jo vizitą po JAV, no
riu per “Laisvę” jį nuošir
džiai pasveikinti, palinkė
dama jam sėkmingo vizito 
šioje šalyje ir laimingai 
grįžti į namus!

Su dideliu nuoširdumu 
pasilieku

Anele-Anė Mikulierie 
Montreal, Canada 

siosios Tarybos deputatė
mis.

„.Mes didžiuojamės moti
nomis, kurios, turėdamos 
savas šeimas, išaugino ir 
išauklėjo svetimus, karo 
audros nuo tėvų atplėštus 
įvairių tautybių vaikus. Tai 
Antanina Sakalauskienė, A- 
delė Šidlauskienė, Justina 
Malinauskienė-, Marija Bis- 
girskienė. Jas, ruošdamo- 
sios suvažiavimui, pridera
mai pagerbsime.

Mūsų taryba vis daugiau 
dėmesio skiria moterų mo
kymosi, jų buities klausi
mams.

Liaudies kultūros univer
sitete yra moters fakulte
tas, kurį lanko apie 500 
dąrbininkių, tarnautojų, 
namų šeimininkių. “Verps
te” organizavome pašneke
sių lektoriumą “Aš ir mano 
buitis.” Darbininkės susi
tiko su dailininkais, archi
tektais, gydytojais. “Elnio” 
moterims suruošti paskaitų 
ir pokalbių ciklai “Vaikų 
auklėjimas šeimoj ir mo
kykloj,” “Kur mūsų vaikų 
laimė.” daugelių statybinių 
medžiagų kombinato mote
rų tarybos iniciatyva įmo
nėje pradėta švęsti kolekty
vines Vardynas, įdiegtos ki
tos naujos tradicijos. Šio 
komunistinio darbo kombi
nato moterys, nuolat orga
nizuodamos tvarkos ir šva
ros konkursus, visuomeni
nes talkas, daug padarė 
įmonei ir gyvenvietei pa
puošti.

i

Numatome daugiau rū
pintis, kad būtų pagerinta 
statybininkų ir įmonių dar
bininkų darbo sąlygos, kad 
būtų tobulinamas buitinis 
aptarnavimas.

— Pasistengsime sutikti 
suvažiavimą naujais pasie
kimais, — baigdama pasakė 
L. Butkuvienė.

Chester, Pa.
Mirė Petras Skuodis

Sulaukęs 86 metų am
žiaus mirė Petras Skuodis. 
Buvo V. L. pašalpinio klubo 
nariu, skaitė “Laisvę” per 
daugelį metų, kol akys tar
navo.

Petras gimė ir augo Uk
mergės rajone, Paužalių 
viensėdyje, dešimtin i n k o 
šeimoje. Buvo jų du broliai, 
Petras ir Juozas, tai Pet
ras, kaip vyresnis, turėjo 
eiti tarnauti pas ūkininkus. 
Sulaukęs 21 metų buvo pa
imtas į caro kariuomenę.

Atlikęs tarnybą, s u s i- 
taupęs pinigų, atvyko į 
Philadelphiją, kur gavo 
darbą prie geležies. Ten iš^ 
dirbęs kelis metus persikė
lė gyventi į Chesterį. čia 
išgyveno iki mirties.

Nuliūdime paliko dvi 
dukras, — Josephine Bah- 
nisch ir Jennie Stiek, abi 
vedusios ir gyvena Detroi
te. Lietuvoje liko brolio vai
kai. Dukroms reiškiu užuo
jautą, o Petrui lai būna ra
mybė ilsėtis amžinai.

A. Lipčius

GRAŽŪS T. SĄJUNGOS 
MIESTAI

Novosibirskas.—Šis mies
tas yra prie didžiulės Obio 
upės, ant kurios įrengta di
delių elektros gaminimo jė
gainių.

Novosibirsko yra labai 
gražios ir plačios gatvės, 
daugybė gražių gyvenimo 
namų, universitetas su 14 
mokslų skyriais*

Laiškas iš Kalifornijos
Pasirodys jaunimo 

žurnalas
- Praėjusią vasarą JAV 

įsikūrusios pažangiojo jau
nimo organizacijos, The W. 
E. B. DuBois Clubs of Ame
rica Nacionalinis Komitetas 
galutinai paruošė planus iš 
leidimui pažangiajam jauni
mui žurnalo, pavadinto “In
surgent” — “Sukilėlis.”

Sako, žurnalo pamatinis 
tikslas bus: dėstyti kasdie
ninius reikalus mokyklas 
lankančio, jau dirbančio ir 
bedarbio jaunimo, kad išly
ginti jo tarpe esančias spra
gas, kad apvienyti jį ir su
artinti su jau einančiomis 
darbininkų kovomis šioje 
šalyje.

Pirmoje laidoje bus ap
rašyta įvykiai Mississippi, 
Harleme, teismas kovotojų 
už civilines teises San Fran- 
cisco mieste, Beatles ir jau
nimas, veikla už pasaulinę 
taiką, foto-nuotrau ko m is 
pavaizduotas bedarbių gy
venimas, peržvalga kino ju- 
džių, knygų ir t. t.

Pradžioje žurnalas pasi
rodys vieną kartą per du 
mėnesiu. Dėl daugiau in
formacijų rašykite: 18531/2 
McAllister St., San Francis
co, Calif.

Vyriausiu redak t o r i u m 
bus Carl Bloice jaunas 
žurnalistas, narys redakci
nio kolektyvo laikraščio 
“•Peoples World.”

Žurnalė išleidimas nusitę
sė dėl priežasties, kad jo re
daktorius buvo išvažiavęs į 
Pasaulinį Jaunimo Forumą, 
įvykusį Maskvoje.
The W. E. B. DuBois Clubs 

Nacionalinis Komitetas <•
Nacionalinė jaunimo kon

vencija, įvykusi praėjusią 
vasarą San Francisco, šios 
organizacijos nacionaliniu 
prezidentu išrinko Phil Da
vis, o publikacijos direkto
rium — Carl Bloise.

Einant konvencijos pri
imtu planu, grįžę iš konven
cijos atstovai savo rajonuo
se renka reprezentatorius, 
kurie atvažiuoja į San 
Francisco gyventi ir čia su
daro Nacionalinį Komitetą.

Taip pat rajonai išsirenka 
'koordinatorius. Svarbu yra 
žinoti savo rajono koordina
torių;, per jį galima įgyti 
reikalingas info r m a c i j a s 
apie naująją jaunimo orga
nizaciją ir jos veiklą. Iki 
šio laiko šie rajonai jau tu
ri išrinkę koordinatorius: 
rytinis—Jarvis Tyner, 5921 
Cedar St., Philadelphia, Pa., 
vidurvak a r i n i s — Peggy 
Goldman, 1808 N. Cleveland 
Ave., Chicago, Ill., vakarų— 
Terence Hallinan, 60 Lea
venworth, San Francisco, 
Calif.

•_

Benis Sutkus Ligoninėje
Ilgametis pažangiojo vei

kimo rėmėjas ir veikėjas 
Benis Sutkus pasidavė li
goninėn. Prieš porą metų 
jis buvo ištiktas paraly
žiaus, o dabar gydytojai ty
rinėja jo krūtinę, plaučius.

Draugai Sutkai ilgamečiai 
San Francisco gyventojai ir 
atsidavę darbuotojai pažan
giečių tarpe. Linkime Be
niui greit pasveikti ir vėl 
stoti veikiman.

Benis Sutkus San Francis
co apylinkėje, o Violeta Ta- 
raškienė — Oaklando, jau 
kelinti metai bendrai dirba 
mūsų laikraščių vajuose. 
Gaila, kad šiaię metais Be
nio darbą nutraukė piktoji 
liga. :! .

3 pušį. Laisve ^Liberty). Penkt, lapkr. (Nov*) 27> 1964

Draugai Wallanai 
apsigyveno Oaklande
Gerai žinomi Naujosios 

Anglijos pažangiečiam vei
kėjai, per ilgą laiką gyvenę 
Montello, Mass., Charlotte 
ir John Wallan, dabar at
važiavo j Oaklandą ir Čia 
ruošiasi įsikurti, apsigyven
ti. Jie jau persikėlė į mūsų 
LLD 198 kuopą.

Praėjusiame kuopos susi
rinkime susipažinome su 
naujakuriais, o jie šiek tiek 
susipažino su mūsų veikimu 
ir juomi susidomėjo.

Kuopa parėmė mūsų laik
raščius, iš iždo paskirdama 
po $50 “Laisvei” ir . “Vil
niai,” o “Liaudies Balsui” 
$25.

Naujus Metus pasitiksime 
tradiciniu sanskrydžiu pas 
Taraškus.

Lietuvos kino filmomis 
mūsiškiai žmonės domisi ir 
gėrisi. Filmų rodymą nu
tarta vėl suruošti, tuojau 
po naujų metų, Finų svetai
nėje, Berkeley.

A. T.

Lowell, Mass.
Lapkričio 18 dieną nuvy

kau į Lawrence aplankyti 
Stasį Penkauską. Radau 
namie jį ir jo žmoną. Kaip 
žinia, Stasys susirgo “Lais
vės” vajaus metu, o kiek- 
vieneriais metais jis būda
vo vajininku. Jis atrodo 
neblogai, bet dar yra po 
daktaro priežiūra, negali 
kilnoti ir daug vaikštinėti. 
Vienok vajuje jam gelbėja 
jo moteris, jau nemažai at
naujino prenumeratų, o ir 
apie porą gavo naujų. Aš 
Penkauskui taipgi geibėjų.

Kaip matote iš skelbimų,, 
tai iš Lawrence vajuje da
lyvauja du, S. Penkauskas 
ir V. Kralikauskas. Manau, 
kad būtų geriau, jeigu jie 
bendrai dirbtu.

Lo welly j e serga Jurgis 
Ulikas (Ulicius). Jis yra 
rusų tautos pažangietis, vi
suomet dalyvaudavo lietu
vių pažangiečių parengi
muose.

Turėjo dvi operacijas, o 
dabar jis yra Rose Home, 
Ine., 1280 Middlesex St., 
Lowell, Mass. Kas galit, ap
lankykite sergantį, jis bus 
dėkingas.

Mūsų mieste gyvuoja L, 
Literatūros D-jos 44kp.,bet 
nariai gyvena plačiai išsi
sklaidę po apylinkę. Visus 
pasiekti yra keblumų. Aš 
jau kolektuoju duokles už 
1965 metus. Prašau narius, 
kad prie pirmos progos 
man pasimokėtute, būtų ge
rai, kad duokles prisiųstu- 
te. Kaip žinote, LLD nario 
duoklė nedidelė, tik $2, gi 
kurie priklauso vyras ir 
moteris, tai tik $2.35.

J. Blažonis

PADeKA Už DOVANAS
Nežinome,kas mums už

rašė žurnalą “Tarybinė mo
teris”, bet tai labai įdomus 
žurnalas, turi gerų pasi
skaitymų, todėl širdingai 
dėkingi už jo užrašymą.

Taipgi dėkojame Pranui 
ir A. Kairevičiams, Lietu
voje už prisiuntimą 2 svarų 
baravykų. Esame dėkingi 
Genova i t ei Vai tekūnai tei, 
Genutei Vaičaitytei, Kaja- 
tonui Vaičaičiui, Kostelei 
Mozuraitienei ir Juozui Ba
naičiui už knygas ir linkėji
mus.

P. ir M. Kvietkas,
So. Boston, Mass.

Washingtonas. — Lapkri
čio 17 dieną sukako 30 me
tų, kaip prezidentas Johnso- 
nas ir jo žmona yra, vedę.



X. SavicRas

Dvi savaitės Graikijoje
MIAMI, FLA. Rochester, N. Y. Philadelphia, Pa.

(Pabaiga)
' IV

Atėnai. Valanda‘iki vidurnakčio. Mes 
vėl žvelgiame iš didžiulio “Omonios” vieš
bučio balkono. Žmonių masė, daugiausia 
darbininkų, plaukia į Graikijos sostinės 
centrą, į Omonios aikštę. Demonstrantai 
skanduoja “EDA!,”«4Q£DA!.” Taip su
trumpintai vadinama Vieningoji kairių
jų demokratų partija.

Policija budi aikštės centre, prie pat 
mūsų viešbučio. Policininkai gatvės pa
kraštyje sudaro barjierą. Tačiau dar
bininkai išsisklaido po visą aikštę. Su
stoja transportas. Pasibaigus demonst
racijai, policininkai lengviau atsikvepia. 
Vis dėlto jie neišsiskirsto. “Tvarkos da
botojai” dar, ilgai budi prie savo pilkų 
mašinų.

... Atėnai — įvairus, gyvas miestas. 
Stengiausi pažinti jį dieną ir naktį.

Akropolio papėdėje vingiuoja siauros 
gatvelės. Sunku prasmukti su taksi, ne
užkabinus keleivių. Kai kurie automo
biliai — “Dodžai,” “Mersedes-Bensai”— 
labai platūs. Mūsų dėmesį atkreipia ne
didelė mašina, vikriai besisukiojanti šio
mis siauromis gatvelėmis.

, —Ar tik ne mūsų “Moskvičius”?, — 
susidomi kažkas.

Graikas iškiša galvą pro mašinos lan- 
1 gą ir šaukia:

—“Moskvič,” Moskvič”!
“Moskvičių” čia nedaug. Daugiausia 

vakarietiškų firmų mašinų, iš kurių išli
pa amerikiečiai, anglai, vokiečiai. Prie 
amerikietiškos mašinos pribėga restora
no šveicorius ,atidaro dureles ir kviečia 
į vidų. Kiti turistai iš Vakarų pasaulio 
jau “šiltutėliai” išeina iš naktinių kaba
retų, ieško taksi ir mauna į savo vieš
bučius.

Vyną, muziką, moterį — viską čia ga
li nupirkti už dolerį, svarą, markę... 
Mudu su vienu skulptoriumi maskviečiu, 
pasiėmę bloknotus, darėme škicus.- Neto
liese stovėjo jauna graži moteris^ visiš
kai girta, stiklinėmis akimis. Išblyškęs 
veidas buvo be jokios išraiškos, abejin
gas viskam. Po kurio laiko pasirodė jau
nas vyriškis ir ją nusivežė.

Restoranai vilioja turtingus turistus, 
pigios egzotikos mėgėjus. Viduje pilna 
kino žvaigždžių nuotraukų.

—Pažvelkite į šią kino žvaigždę. Ji 
pas mane vakarieniavo, — giriasi mums 
vieno restorano savininkas, rodydamas 
savo prirūkytos “įstaigos” patalpas.

— Aš Maskvoje buvau. Studijavau 
restoranus,—priduria jis.

Iki soties “prisigardžiavę” šiuo nesko
ningu restoranu, sprunkame'laukan. Vi
lioja šiltas Atėnų vakaras. Tačiau ir gat
vėje ne visada tave guodžia ramybė. Žiū
rėk, išlenda naktinio lokalo agentas ir 
angliškai agituoja:

—Būtinai užeikite į naktinį klubą. 
Puikus vynas, o merginos!..

Visa tai skirta turtingiems užsienie
čiams, kurie nežino, kaip besmaguriauti 
gyvenimu. Bet ir tai ne visuomet pa
vyksta.

Viename naktiniame klube, kuriame 
draugai mus vaišino atsisveikinimo va
kariene, liejosi graikiškos muzikos melo
dijos. Estradoje — temperamentingi šo
kiai. Pažvelgiau, kaip į tai reaguoja 
prieš mane sėdintis storulis. Jis murk
sojo, ranka parėmęs veidą, žvelgdamas 
atbukusiomis, abejingomis akimis. Jį, 
be abejonės, išskyrus pinigą, niekas ne
jaudino. Matyti, tai pastebėjo ir šokėja. 
Neiškentusi, pagal šokio ritmą ji trink
telėjo jam būgneliu per plikę. Tačiau 
storuliui ir tai nepadarė jokio įspūdžio...

Prezidento rinkimų 
atgarsiai

Kaip buvo tikėtasi, Flori
dos goldvoteristai nenu
siaubė, — didžiuma balsuo
tojų pasįsakė už prezidentą 
Johnsoną. Balsavimų die
nos laiku goldvoteristai-bir- 
čistai tikrą “peklą” Flori
doje buvo sukėlę. Jie orga
nizavo sabotažą, trukdė bal
suotojų eiles, bėgiojo į teis
mus, gązdino balsuotojus. 
Kai kuriuose rajonuose bal
suotojai turėjo valandas iš
laukti kol priėjo prie bal
savimo urnų, žinoma, kai 
kurie balsuotojai ir pasiliko 
nepadavę savo balso. Ypač 
negrų rajonuose birčistai 
naudojo visokias brutales

zinus, — sako man skulptorius iš Ar
changelsko.

Iš tikrųjų graikai panašūs į gruzinus.
Graikai—ramūs, kilnūs, draugiški žmo

nės. “Graikiško profilio,” žinomo iš an
tikos skulptūros, taip ir neteko pama
tyti. Vienas dalykas — idealas dailėje 
prieš daugelį tūkstančių metų, kitas — 
tipažas šiandien.

Kitą rytą kelionės programoje buvo 
numatyta aplankyti Olimpiją ir kitas 
garsias Peloponeso pusiasalio vietas. O 
paskutinį vakarą, prieš išskrendant į tė
vynę, mūsų laukė malonus siurprizas. 
Graikų dailininko, buvusio partizano Va
lio Semercidžio bute susitikome su Ma- 
noliu Giežu.

Valis Semercidis gimė Rusijoje ir ge
rai kalba rusiškai. 1928-1935 metaias jis 
mokėsi Atėnų aukštojoje meno mokyk- t priemones. Ne be reikalo 
loję. Jo dailė labai savita, liaudiška. Sa- j valstijos prokuroras imasi
vo mene jis daug vietos skiria graikų 
partizanų kovoms prieš hitlerinius oku
pantus.

Semercidis neleido mūsų į restoraną, 
pats vaišino skaniais graikiškais pietu
mis, vynu ir riešutais. Jis aprodė daug 
savo darbų, kiekvienam mūsų padova
nojo po aplanką originalių grafikos at
spaudų. ■

Po paveikslų peržiūros ines visi ap
spintame Manolį Glezą.

—-Ar susitikot su mūsų liaudimi? — 
klausia mane Glezas.

Sakau, kad buvo labai maža progų pa
žinti Graikijos liaudies žmones.

—Pavyko aplankyti dailininką Kaci- 
kojanį, kuris ilgus metus sėdėjo kalėji
me,—pasakoju Glezui,—jis labai įdomiai 
dirba.

>—Aš su juo sėdėjau viename kalėji
me,—aiškina man Glezas,—tik ne toje 
pačioje kameroje. Mano vaikas sako, kad 
tas dailininkas*paišo ilgus kaklus,—links
mai šypsosi Manolis.

—Aš jus pradėjau piešti iš tolo,—sa
kau Glezui. —< Ar nesutiktumėt man pa
pozuoti bent penkias minutes, kad nors 
paskubomis galėčiau baigti jūsų port
retą.

Glezas sutinka. Pasirašo ant piešinio.
Atsisveikindami ilgai spaudžiame vie

nas kitam rankas. Aš padovanojau vai
šingo šeimininko žmonai ir Glezui gin
taro papuošalus, kaip amžinos draugys
tės prisiminimą iš Tarybų Lietuvos.

KELIONĖS SVAJA*)
/

Plaukiam mes sau laivu į gimtąjį kraštą,
Kur pražydo šviesiosios liepos ir ąžuolai 

t bręsta.
Atlanto žiaurios bangos mūs laivą blaško,
Vien bangų kalnai ir niekur nesimato 

krašto.
Nuo denio žiūrint, aplink tik putojanti jūra, 
Bangų volai virsta ir į laivą sugūra.
Kužda manoji man i ausį — mūs laivas žus.
— Tylėk, brangioji, mes plaukiam į Rytus.
Prabėgs diena kita, stiblukš Vakarų audra,
Debesys išsisklaidys — nurims jūra. ,
Rytų saulutė iškils ant laivo aukštai.
Nudžius mūsų veidai — pasimatys tėvynės 

krantai.
Sukibę mes žengsim laisvu tėvynės keliu, 
Prisimindami savo jaunas dienas mes abu.
Ten kelias jau apsodintas jaunais berželiais, 
O tuos, ką palikom, virsta prietarų stabais

Mes ten karžygiams garbę atiduosim, 
Supiltą žemę^ant jų kapo mes pabučiuosim.

Jaunutis
1962—VII—6

♦) Eilėraštis parašytas išvažiavimo į Lietuvą 
vakarėse.

iš-

tyrinėjimų ir ieško tos “ne
tvarkos” kaltininkų.

Vienok ta “pekla” praėjo, 
mes laimėjome, Florida iš
siskyrė iš tų pietinių valsti
jų, kurias užvaldė goldvote- 
ristai. Negelbėjo nė ta ne
švanki “literatūra,” kurių 
jie laimėjo. Bet dori žmo
nės dabar gali laisviau at
sikvėpti . Mūs organizaci
jos gali laisviau veikti.

LSK veikla — meno 
darbų paroda

lymą už reklamą.”
Tai rodos visai nerimti 

užmetimai, bet sakysime, 
kad draugai darė juos su 
gerais norais, kad mus pa
mokyti, tad padiskusuokime 
juos keletu eilučių. Kaip 
matyti, šią mūs kaimyųų 
“kritiką’ iššaukė vieno mū
sų gero korespondento 
informacinis rašinėlis apie 
temperatūrą ir kitas sąly
gas gyvenant Miamyje ar 
jo apylinkėje.

Į Floridą kas metai at
vyksta apsigyventi naujų 
žmonių, taip pat ir lietuvių. 
Tad duoti informacijų ko
kios čia gyvenimui sąlygos, 
kokia čia oro temperatūra, 
manome, nėra nusikaltimas, 
bet mūs, kaip jau patyru
sių, yra pareiga. Na, o da
bar apie mūs ’’griekus,” kad 
mes “viliojame” ir “perša
me” pas mus atsilankyti ir 
apsigyventi. Draugams pir
miausia reikėtų pasakyti, 
kad ir jūs peršate ir vilio- 
jate. Juk ir jūs ruošiate 
parengimus, jūs sukeliate 
gausią paramą spaudai. 
Nejaugi jūs sakote žmo
nėms : neikite pas mus? 
Tiesa, jūs turite ir “nu
sistatymą,” kad žmogus 
gali pasirinkti pats, kur žie- 

apsigyventi. Gi

Lapkričio 7 d. buvo rodo
mi filmai iš Lietuvos. Jų 
buvo trys, du spalviniai ir 
vienas baltos ir juodos spal
vos. Dėkui J. Grybui už fil
mų prisiuntimą.

Žmonių buvo neperdau- 
giausiai, bet kurie buvo, tai 
visi pasitenkinę ir pagei
dauja ateityje pama t y t i 
daugiau filmų iš Lietuvos.

Žmonių atsilankymą su
trukdė tą savaitę įvykusios 
lietuvių net dvejos šerme
nys, giminės turėjo visokių 
reikalų.

Šiemet mūsų mieste daug 
mirė pažangių lietuvių, to
dėl ir “Laisvės” skaitytojų 
sumažėjo. Bet mes pasiren
gę pasidarbuoti, kad miru
sių vieton gauti naujų skai-
tytojų.

Viktoras Bačiulis vis dar 
nesijaučia gerai. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

Na, pas mus jau ir žiema 
pasirodė. Buvo šalta ir per 
visą dieną snigo.

L. Bekešienė

Mažai dar buvo rašyta motl ar 
apie Lietuvių Socialio Klu- mums rodos, kad toks nusi- 
bo meno darbų parodą. Da- statymas nereikalingas ir 
bar jau tiksliau galime pra- ^ai‘ žalingas. . Mes kviečia- 
nešti, kad paroda įvyks ™ žmones apsigyventi 
1965 m. vasario 2, 3 ir4 die- miestuose ar jų apylinkėse, 
nomis. Parodoje gali daly
vauti vietiniai ir iš toliau, 
kurie turi tinkamų dirbinių 
parodai. Eksponatais ga
li būti meniški audiniai, 
mezginėliai, siuvinėliai, or
namentika, skulptūra, tapy
ba ir kiti dirbinėliai.

Parodos ruošimu darbuo
jasi LSK kultūrinės veiklos 
komisija, kurion įeina S.

Plaukiu Korinto įlanka. Nulipu į kel
to apačią, kur prie bufeto susirinkę pa
prasti darbo žmonės. Natūralus kiek
vieno tarybinio žmogaus poreikis skati
na su jais bendrauti, pasidalyti mintimis. 
Mes labai greitai susidraugaujame. Nu
piešiu visą seriją graikų darbininkų 
portretų. Kiekvieno portreto vieną va
riantą pasilieku sau, o- kitą padovanoju 
man pozavusiam bičiuliui.
| iMhh pūzdoja valstiečiai, įvairių ..prp’ffei 
Sijų darbininkai. Piešiu labai įteihptai. 
Laiko nedaug, o įdomių veidų—gausybė. 
Į pagalbą pasitelkiu juodą kavą, kuria 
mane, atsisakius nuo vyno, vaišina darbi
ninkai. Kava tiršta, labai stipri, skani. 
Geriame ją iš mažų puodukų, užgerdami 
šaltu vandeniu.

-—Susidaro įspūdis, kad aš paišau gru

GAMTOS DAINA
Žvelgiu, kai iš žolių delnų 
Išleidžia vyturį vaga, 
Ir išgirstu šimtus dainų 
Erdvėj pabirusių staiga.
Ir beržo supintų kasų 
Dainoje toj—rauda švelni, 
Ir javas prausiamas rasų 
Prabyla tau kai praeini.
Ir grožį vakaro žarų,
Ir šienpiovių skardžius balsus 
Surinkti širdimi siekiu, 
Tarytum deimantus šviesius.
Net perlų man nereik tikrų: 
žvaigždes rieškučiomis pati 
Semiu mėlynėj ežerų, 
Kai nusišypso pilnatis.

Elvyra PiikauskaitA

kur yra pažangios organi
zacijas, kultūrinė veikla. 
Sakysime, jei tie žmonės, 
kurie lanko taip gausiai jūs 
parengimus, būtų apsigyve
nę kur nors Floridos rais
tuose ar skurdžiuose pušy
nėliuose, jūs LLD kuopa 
nebūtų išaugusi tokia, kokia 
ji dabar yra ir jūs negalė
tumėt turėti tokių skaitlin- 

. Tad mes 
manome, kad reikia naujus 
gyventojus kviesti, vilioti 
vykti ten, kur yra jų drau
gai, kultūrinė veikla, jų or- 
ganizaciojs.

PainJkime Miamį. Drau
gai sako, jūs dirbate “sa
lės išlaikymui.” Taip, sa
lę irgi reikia išlaikyti, 
bet mums salė yra prie
monė, kad išlaikyti orga
nizacijas, pažangų judėji
mą. Kas gi buvo pirmiau, 
kol Lietuvių Socialio Klubo 
ir salės neturėjome. LLD 
kuopa šiaip taip egzistavo 
pas velionį Meisoną “ant 
burdo.” Dabar kuopa vei
kia, laiko skaitlingus regu
liarius mitingus, ruošia kul
tūrines sueigas, paskaitas, 
filmų rodymus. Pas mus 
suskambėjo lietuviška dai
na, turime chorą. LSK ruo- 

Miamyje, kur veikia Lietu- į šia meno darbų parodą, 
vių Socialis Klubas, yra) Mes jau ruošėme paminė- 
nuosava salė, atgijo ir LLD 
kuopos veikla, susikūrė cho
ras, vyksta kultūrinės su
eigos, paskaitos. Žinoma, 
apie tai mes parašome į 
į mūs spaudą, pasakome 
žmonėms, kad. ir Miamyje 
jie atvykę ras savas orga
nizacijas, kultūrinę veiklą.

Bet nežinia kokiais su
metimais mūs draugai iš 
St. Petersburgo pradėjo ra
šyti, apie mus. Per “Laisvę” 
ir “Vilnį” jie apibėrė mus 
karčiais “pipirais.” O už 
ką? Nugi ve, .kaip jie mus 
bara: “Miamiečiai šiaurie
čius vilioja, kad pas juos 
žmonės lankytųsi, ten ir na
melius pirktųsi.” Bet tai 
dar ne viskas.. Jis dar stip
riau mums “užvažiuoja.” 
Klausykite: “Kai draugai 
miamiečiai perša žmonėms 
ten apsigyventi, tai atrodo, 
jog Chamber of Commerce 
jiems davė kokį nors pasiū-
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Zavis, A. Gabrėnas, J. Sma- parengimų.
lenskas, J. W. Thomsonas ir 
V. Bovinas. Dėlei platesnių 
žinių apie parodą galima 
kreiptis į bile kurį komisi
jos narį. Tikimės kūrihių ir 
iš Lietuvos gautų. Paroda, 
žinoma, įvyks LSK salėje, 
2610 N. W. 119 St., Miami, 
Fla. •
Pirmiau ir dabar Floridoj
Prieš 20-30 metų, kudmet 

pažangus lietuvių judėjimas 
JAV žydė te žydėjo, Flori
doje tuo laiku nebuvo nei 
LLD kuopų, nei pažangie
čių klubų. Mes tuomet bu
vome jauni, karšti ir veik
lūs “nortuose.” Bet mūs 
amžius, laikas pakeitė mus 
ir visą pažangųjį lietuvių 
judėjimą. Todėl dabar Flo- 
ridoje mes jau turime dvi 
veiklias LLD kuopas—Mia- 
myje ir St. Petersburge.

jimus žymiųjų Lietuvos po
etų, kaip Donelaitis, Straz
delis, Maironis, Vienažindis, 
Janonis, Regratis. Ruošime 
kultūrinių sueigų ir dau
giau.' Mes norime; kad žmo
nės ateitų į tokias kultū
rines mūs sueigas. Kaip jūs, 
draugai, sakote, mes “per
šame” ir “viliojame” žmo
nes, kad jie dalyautų ir lan
kytųsi minėtose mūs sueigo
se. Tai kaip jau čia gali
ma primesti mums Cham
ber of Commerce “siūly
mus” ?

Lietuvių Socialio Klubo 
salėje yra gausus knygynė
lis; ateina knygų ir žurna
lų iš Lietuvos. Koki mes 
jau būtume pažangiečiai, jei 
nekviestume į savas suei
gas žmonių. Juk tai būtų 
pasitarnavimas goldvoteris- 
tams ir birčistams. Kaip 
matote, jūs “pipifai” nelim- 

1 na prie mūsų., Ramstis' ,

Pateiktas bilius miesto 
taryboje, kad miestas pamo- 
ketų policmanams, parkui 
sargybai, busų transporta- 
cijai ir ugniagesiams už 
dirbimą viršlaikių įvykusio
se riaušėse rugpiūčio mėne
sį N. Philadelphijoje. Tai 
gali pasiekti teismus. Mat, 
yra priešingų viršlaikių mo
kėjimui.

M * 
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Mrs. Betty Howarth, sek
retorė Delaware Valley Di- 

I abetes Association, sako, 
bus einama durys nuo durų 
S. Philadelphijoje su ragini
mu, kad piliečiai eitų į ligo
nines patikrinimui, ar netu
ri cukraligės ar jos požy
mių.

Lawrence, Mass.
t)

Pakvaišėliai su savo “špo
sais” daro daug nesmagu
mo. Telefonu buvo pranešę 
į Lawrence General ligoni
nę, kur yra keli šimtai ligo
nių, kad ten padėta bomba. 
Policija bombos nesurado, o 
ligoniai turėjo daug išgąs
čio ir nesmagumo..

Vėliau buvo tą patį gra
sinimą pranešę į Bruce 
School ir į Lawrence High 
School mokyklas. Taip pat 
bombų nesurasta.

• _

Lawrence ir Andoveryje 
14-kos metų berniukas die
nos metu buvo 14 kartų įsi
laužęs į namus plėšimo su
metimais. Patartina išei
nant iš namų gerai uždary
ti langus ir duris.

•

Įžymus Dr. Curtin, kuris 
seniau buvo Lawrence Ge
neral ligoninėje, mirė su
laukęs tik 65 metų amžiaus.

M-M.

Mire Steve Vanagas, su
laukęs 70 metų amžiaus. 
Prieš kokius 30 metų, kada 
gyvavo Liaudies choras, jis 
priklausė chore. Vėliau jau 
visuomeniniame vei k i m e 
nedalyvavo. Jo žmona Pra
nė vyrą palaidojo laisvai. 
Garbė jai, kad nepaneigė 
velionio įsitikinimų.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Apie mirusius

Lapkričio 7 d., Nursing 
Home, mirė Bronislava Bu- 
bliauskienė, sulaukus 77 me
tų amžiaus. Nuliūdime liko 
dukra Evgenija ir jos vy
ras James Farnswarth, 
Rockliin, Mass., ir sesuo, 
Mrs. B y d w o, gyvenanti 
Brocktone.

Buvo pašarvota V. Ya- 
kavonio šermeninėje. Lai
dotuvės buvo privatiškos. 
Palaidota Melrose kapinėse.

Lapkričio 7 d. . m i r ė 
Frank Smith (Smigelskis). 
Liko du sūnūs, Joseph ir 
Walter, iy dukra Nellie 
Smith. Velionis dirbdavo 
klubuose bartenderiu, pri
klausė prie Sandaros klubo.

•
Middleb oro miestelyje, 

St. Luke ligoninėje, mirė 
Jonas ; (John) Grigas. Pali
ko nuliūdime ’ žmoną Beat
ričę, dvi 'dukteris, ir seserį 
Lietuvoje, birbdavo už bar- 
tenderį ir čeverykų gami
nimo dirbtuvėse.

Dr. Sergo A. Mikojanas, 
33 metų jauniausias sūnus 
Sovietų Sąjungos preziden
to Mikojano, dvi dienas lan
kėsi University of Pennsyl
vania, aplankė ir PhiladeF 
phiją.

W. Philadelphijoje polici
ja surado degtinės bravorą 
su 250 galionų gėralo. Areš
tuotas Percell Ruffin.

•

80 asmenų gavo pilietybės 
popierius Philadelphijoje.

•

5,173 suaugusieji užsire
gistravo lankyti vakarines 
aukštesnes mokyklas. Sa- 
koma, tai rekordinis skai
čius.

Strick Trailer kompanijos 
Falls Township darbininkai, 
priklausantys UAW lokalui 
585, pasirašė trejų metų 
kontraktą su gerais laimėji
mais. Lokalo valdyba sako/ 
tai geriausias kontraktas, 
koks kada buvo iškovotas.

TWU lokalas 234 reika
lauja 47 centų pakėlimo va
landai. Matthew Guinan 
sako, 47 centai pakėlimo su
lygintų mokestį su New 
Yorko tos rūšies darbinin
kų uždarbiu — $3.22 valan- 
dai. *

•

Įvykusiame “Laisvės” kon
certe lapkričio 8 d. philadel- 
phiečių buvo trys pilnos ma
šinas ir keli atvyko busu. 
Diena kelionei buvo gražu 
Man teko vykti su draugais 
Bekampiais. Ačiū jiems už 
paslaugą.

12 policmanų kaltinami 
išdavime neteisingų trafiko 
tikietų atvykusiems iš kitų 
valstijų. Tyrinėjimas tęsia
mas. __ ••

Philadelphia Lyric opera 
pradėjo sezoną Academy of 
Music svetainėje.

P.

Brockton, Mass. \ 
Parengimas—filmai 

iš Lietuvos
LLD 6 kuopa ruošia pa

rodymą filmų iš Lietuvos. 
Įvyks šeštadienį, lapkričio 
28 dieną, Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, 10 
Vine St. Pradžia 7 vai. va
kare. Filmus rodys J. Pet
ruškevičius. Įža n g a tik 
$L50. Bus skanių • užkan
džių, jų tarpe ir košelienos, 
kugelių, pyrago ir kitokio 

"maisto. • - •
Kurie atsin ą u j i n s i t e 

“Laisvės” prenumeratą, ar- * 
bą naujai užsirašsyte, Jur- $ 
gis Šimaitis ketina tinka
mai pavaišinti. Prašo m e 
vietinius ir iš apylinkės at- 
silankyti. ‘

George Shimaitis Rengimo Komitetas
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BROCKTON, MASS
Mirė John Davis

lapkričio 14 d., Nursing , . . . ,
Home, mirė .Jonas Davis operatyvo, per keletą metų 
Jis ilgai sirgo, dvi operaci
jas turėjo, ^Jaug iškentėjo.

Buvo pašarvotas V. Ya- 
kavonio šermeninėje, gra
žiai gėlėmis apstatytas, 
gausiai lankomas. Skaitlin
gai palydėtas į Melrose ka
pines, palaidotas laisvai. At
sisveikinimo kalbą pasakė 
George Shimaitis.

Paliko nuliūdime 
mylimą žmoną Anną (Ka- 
setta) ir du sūnus. Jie abu
du išmokslinti, baigę kole
gijas. John Davis gyvena 
lįover, Mass., o Robertas— 
Concord, Mass., taipgi pali
ko tris anūkus, brolį Jurgį 
ir jo šeimą.

Velionis priklausė prie 
Bridgewaterio Lietuvių Ko- 

savo

buvo nariu boarddirekto- 
rių, vėliau prezidentu, ir ke
lelis metus buvo preziden
tu Lietuvių Piliečių klubo, 
priklausė prie Lie tuvių 
Tautiško Namo draugovės.

Velionis buvo ramaus bū
do, laisvų minčių žmogus, 
mylėjo sportą, turėjo gerą 
vardą tarp lietuvių.

Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į Lietuvių 
Piliečių klubą, kur buvo 
atitinkamai pavaišinti.

Serga
Sunkiai susirgo Pranas 

(Frank) Stripinis, Šv. Roko 
draugystės pirmininkas. 
Yra Brocktono ligoninėje, 

manniiwinmfcminniunnimiinunmunnimmiimnnmninunmmmm

Worcester, Mass

Aido Choro 50 Mėty Jubiliejaus Minėjimui
Worcester, Mass

banketas ir koncertas
Sekm., Gruodžio 6 Dec., Lietuvių Salėje, 29 Endicott

Pradžia 1:30 vai. dieną. Prašome nesivelinti.

Irene Janulis

Sopranas, solistė
Tenoras

Ona Dirveliene
Sopranas, solistėJonas Sabaliauskas

M. Helen Janulis-Smith
Koncerto pianiste

Muzikas Jonas Dirvelis 
Aido Choro mokytojas

Brooklyno AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, 
Stenslcr: N. Bunkienč, ‘N. Vcntiene, AI. Stenslcr, O

K. Ručinskiene. Jos vykstu j Worccstcrio Aklo Ch<

Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelių*, apvaikščioja savo auksinį jubiliejų.
Koncertinę programą atliks: Aido Choras, diriguojamas J. Dirvelių, Aido Choro gražieji talentai Ona
Dirveliene ir J. Sabaliauskas, Irena Januliene ir Al. Daiikšy.s. Jie sudainuos gražių duetų ir solų.

Šiame bankete svečiai ras skanius pietus ir sielą jaudinančių gražių dainų. Tai bus'paminėji
mas Aido Choro auksinio jubiliejaus ir jo nuveiktų gražių darbų.

Širdingai kviečiame visuomenę iš visos apylinkės į šią mūsų jubiliejinę iškilmę

680 Centre St. Lankymo 
valandos po pietų nuo 2 iki 
4, o vakarais nuo 6 iki 8 
valandos.

Pakvietimas
Šeštadienį, lapkričio 28 

d., Lietuvių Tautiško Namo 
apatinėje svetainėje, 10 Vi
ne St., įvyks spaudos nau
dai vakaras. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Bus visokių namie 
gamintų valgių. Ru ošia 
LLD 6 kuopa. Pelnas ski
riamas “Laisvei”. Tie, ku
rie atsinaujino “Laisvę per 
G. Shimaiti, arba parengi
me atsinaujins, ar užsira- 
rašys, bus pavaišinti. Pra
šome vietinius ir iš apylin
kių dalyvauti. Būsite pasi
tenkinę.

Marijona Gutąuskienė su 
savo draugėmis B. Navic
kiene, M. Potsiene ir Elsie 
Zaleckaite nuvažiavo į Buz-

zarcbBay ir atlankė “Lais
vės skaitytoją Bar borą 
Gutkauskienę, ir ta proga 
atžymėjo jos 77-ių metų 
gimtadienį.

Pirmiau Gutkaus k i e n ė 
skundėsi nesveikata, o da
bar sakė, kad jaučiasi ge
rai. Ji atsinaujino “Lais
vės” prenumeratą ir į fon-

Gutkauskienė dėk i n g a 
savo dukrai Bettai už gerą 
prižiūrėjimą, o draugėms 
už jos aplankymą. Ir aš lin
kiu jai sveikatos ir dar 
daug gimtadienių sulaukti.-

George. Shimaitis

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo lėktuvai ir priešlėk
tuvinės kanuolės nušovė 
tris Jungtinių Vai s t i j ų 
bombonešius.

Rochester, N. Y.
Lapkričio 2 d. mirė Biru- 

ta Adams, palikdama liūde
syje savo mylimą mamytę, 
dvi sesutes, Lucy ir Jennie, 
du brolius, Albiną ir Jurgį 
Adams,.kurie gyvena Gard
ner, ’Mass.

Birutėlė gimė New York, 
N. Y., augo Gardner, Mass. 
Atvažiavo į Rochester, N. 
Y., pas savo mylimus tetą 
ir tetėną, d.d. \ W. R. Čer- 
nauskus jau prieš daugelį 
metų ir apsigyveno pas Čer- 
nauskus. Jie labai ją pamy
lėjo, kaip savo dukrelę, vi
same jai pagelbėdavo.

Jos užsiėmimas buvo 
plaukų dabintoj a.

Prieš kurį laiką Birutėle 
pradėjo nesveikuoti, sirgti, 
turėjo kelias operacijas, 
Černauskai viską darė, kiek 
galėdami, kad tik ją išgy
dytų, bet kovoje prieš vėžio 

i ligą visos pastangos buvo 
veltui. Černauskai visą lai
ką ją prižiūrėjo, saugojo 
dieną ir naktį kaip nors su
teikti pagalbą ar sumažin
ti skausmus. Daug vargo ir 
sveikatos jiedu padėjo. Rei
kia suteikti didžiausią kre
ditą d.d. Černauskams už 
tokią priežiūrą.

Birutėlė buvo laisvų pa
žiūrų, priklausė prie LDS 
11 kp. ir prie Gedimino 
draugijos. Ji nepamiršo ir 
spaudos: “Vilniai paskyrė 
20 dol., “Laisvei” 15, “Liau
dies balsui” 15. Tai pagirti
na. Didelis jai ačiū.

. Velionė buvo palaidota 
laisvai Riverside kapinėse.

Tikėdamasi ne už ilgo 
mirti, ji prašė nepirkti jai 
gėlių, o aukoti kovos prieš 
vėžio ligą fondui, bet daug 
gėlių puošė jos karstą ir 
daug aukų surinko kovai 
prieš vėžio ligą. Šermenys 
buvo 109 West Ave, Fune
ral Home, Corbett direkto
rius.

Mes, visi rochesteriečiai, 
apgailestaujame netekę Bi
rutėlės, per anksti nuėju
sios ilsėtis šaltoje žemelėje.

Palydovai buvo užkviesti 
į Gedimino svetainę, 575 Jo
seph Ave., ir gerai pavai
šinti. L. Bekešienė

Hartford, Conn.
Visko po biskį

Lapkričio 15 d. buvo ro- 
! domi gražūs filmai iš Lie
tuvos. Rodė Jonas Grybas. 
Parengimą suruošė LDS ir 
ALDLD kuopos, žmonių 
turėjome skaitlingai. Pa
rengimo suruošimui dau
giausiai darbavosi L. Že
maitienė. Dalyvavę žmonės 
buvo pasitenkinę.

Mūsų eilės retėja. Stai
giai mirė J. Gailiūnas. Taip 
neseniai dar atrodė sveikas, 
kalbėjomės, o jau dabar jo 
nėra. Paliko žmoną ir vai
kus liūdesyje. Velionio 
draugai reiškia šeimai’ 
užuojautą. Jau antrose cho
ro pamokose nebuvo F. Ro
man. Girdėjau, -kad jis ne
sveikata skundžiasi. Visi 
pasigedome Felikso. Linki
me jam pilnai susveikti.

nors jo daug gauna iš Jung
tinių Valstijų.

Indijoje blogumas tame, 
Moterų klubo narė M. kad tūkstančiai vis o k i ų 

Margaitienė buvo ligoninė- princų ir žemvaldžių dar di-
j e, o dabar yra namie po 
gydytoja priežiūra.

M. Nikzentaitienė stubo7 
je krisdama susižeidė. Lin
kiu Sergančioms greitai pa
sveikti.

šeštadienį, gruodžio 5xd., 
įvyks L.S. ir D. draugijos 
parengimas. Pradžia 2 vai. 
po pietų, o vakarienė bus 
duodama 5 vai. vakare.
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' PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
Desire woman to live in and 

assist with care of children. Refer
ences, please. LA. 5-8771.

(91-95)

HOUSEKEEPER’"
General Laundry & Cooking. Sleep 
in own room and bath. 6 day week. 
Recent references. $45 week. WA. 
2-2577.

(92-97)

SERVICE station, Main Line 
area, V2 mile off Expressway. Able 
& willing to do service station work 
as well as inspection & repairs. LA. 
5-3584, weekday, after 8 AM.

, (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$ OL. 7-0195.

(92-95)

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 
Good working conditions, 
accommodations provided, 
to 5 for appt. AD 3-1945.

day wk. 
Pleasant 
Call 10 
(92-95)

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
Laundry &'Cooking. Sleep in 
room and bath. 6 day week, 
cent references . $45 pci' week. 
2-2577.

own
Rc-

WA.

(91-95)

MALE and FEMALE

PARĮ1 TIME OPERATOR 
for upholstering shop with ability 

to do hand sewing.
• WHITE UPHOLSTERING 

2416 Naudain St.
KI. 6-3864

CAMDEN, N. J.

TOOL & DIE DESIGNERS
Minimum 5 years’ experience in 

designing and detailing of lamination 
dies and related equipiment. Must 
have knowledge of trigonometry, 
background of forming dies helpful. 
Good working conditions, paid ho
lidays,' life insurance and 

fringe benefits. Apply:

other

MAGNETIC METALS CO.

21st •& Hayes Ave., Camden, N. J.

92-97)

Maisto reikalai 
Indijoje

New Delhi. —'Kinija turi 
apie 700,000,000 gyventojų. 
Nors jai ir nepakanka sa
vojo maisto, bet ten maisto 
problema nėra opi.

Indija turi arti 500,000,- 
000 gyventojų, bet maisto
reikalai yra labai blogi, j įų Dirbo įvairius darbuS)

delius plotus derlingos že
mės laiko sau miškais ir 
pasilinksminimo plotais.

L. M. Klubas ruošia Ka
lėdų parę, kuri įvyks sek
madienį, gruodžio 13 d. 
Pradžia 1 vai.. Bus įdomus 
parengimas, nes paminėsim 
Salomėjos Nėries gimtadie
nį. Prašome skai 11 i n g ai 
dalyvauti. / TX M T

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 tU
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

MECHANIC 1st Class
SERVICE STATION ATTENDANT

4 Hrs. 7 to 5.30. LU. 3-9894.
(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 arc 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. '

MECHANICS 1st class, prefer 
men with automatic transmission 
experience. Call PO. 5-9357 or ap
ply PETE GAMA’S GARAGE, 915 
N. 28th St.

(95-96)

FORMICA WORKER 
Counter tops and Cabinet work.

Apply
ALVO MANUFACTURING CO.

17th & Cambria Sts.
(95-99)

MILLING MACHINE & ENGINE 
LATHE’, OPERATORS. Must have 
10 years experience. Be able to 
read Blue Prints and have own 
tools. Steady work. Call RE. 9-5122.

(95-100)

UPHOLSTERER. Fully experi
enced, cutting and sowing full time. 
Steady job for right man. Call for 
appointment. 609-461-1248.

(95-96)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced man only 

Apply in person at
DEEMER’S ESSO

Ridge Ave. & Jamestown St.
(95-98)

TOOL & DIEMAKER
Experienced on progressive 

blank & form dies.
Some Jig & Fixture work.

For appointment Call
ST. 8-0811, Bristol Pa.

(94-100)

Maynard, Mass.
Mirė Aleksandras Kuliešius

1964 m. lapkričio 19 d., 
sulaukęs 82 m., mirė Alek
sandras Kuliešius. Buvo il
gametis “Laisvės” skaity
tojas. Palaidotas lapkr. 23 
d., su bažnytinėmis apeigo
mis. Paliko dvi dukras ir 1 
sūnų, 5 anūkus. Jo moteris 
mirė prieš daugelį metų. 
Velionis iš Lietuvos atvyko 
į šią šalį turėdamas 17 me- 

keliaudamas po Ameriką. 
Bet daugiausiai pradirbo 
čia, Maynarde. Lai būna 
jam lengva ilsėtis Amerikos 
žemėje. Gili užuojauta liū
desio valandoje likusiems 
artimiesiems.

Lapkričio 14 d. moteris 
išnešė atliekamus popierius 
statinėje deginti. Žiūri, kad 
atmatų statinėje yra koks 
sunkus daiktas. Pašaukė 
policiją. Surado gal dviejų 
dienų negyvą kūdikį (ber
niuką). Dabar policija ir 
apskrities prokuroras ieš
ko kūdikio žudiku.

J. Gaidys



Įdomi popiete
Lapkričio 22 d. brookly- 

niečiai turėjome įdomią, 
svarbią popietę; atžymėjo
me poetės Salomėjos Nėries 
60-ąsias gimimo metines, 
Mitingą surengė Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos pirma kuopa. Su
sirinkome diktokas būrys, 
pripildęs “Laisvės” salę. 
Matėsi geras kiekis dailės 
aktyvistų,, apart mišrios 
publikos;

Rojus Mizada gerai, rū
pestingai buvo prirengęs 
tam reikalui prak a 1 b ė 1 ę. 
Prakalbėle vadinu todėl, 
kad jo kalba atrodė trum
poka O gal taip man at
rodė dėlto, kad ji buvo in
teresinga. Taip jau tykiai 
klausėme jo. O kai užbaigė, 
tai moterikės balsas mano 
užnugary pasigirdo: “Taip 
gražiai ir taip trumpai.” 
Aš su ja sutikau...

Jo kalbos medžiagoje ra-’tokius neaktyvius 
dosi daug informacijos, kas 
poetė Neris buvo ir kaip ta-
po ji komunistinės filosofi
jos skelbėja per poeziją, 
kurios ji meistras buvo la
bai geras. Todėl, kad ji pa
rodė natūralius gabumus 
vaikystėj, tai Lietuvos kle
rikalai puolėsi išauginti iš 
jos sau didelį ramstį, pa
laikymui blėdingos liaudžiai 
religijos, kas tamsą neša 
liaudžiai, o krauna turtus 
klerikalams ir daro darbi
ninkus paklusniais išnaudo
tojams turčiams. Todėl ku
nigai ją iš karto visaip rė
mė.

Bet gale jos mokslo, bai
gus Kauno universitetą, 
klerikalams ir daro darbi- 
nešė. Per mokslą ji sužino
jo, kad religija yra tik 
ramstis turčiams išnaudoji
me dirbančiųjų. Ji išėjo 
prieš religiją. Per mokslą 
ji pamatė, kad turčiai nei 
gerą daro darbininkams, 
nei naudą neša tautai, tai ji 
dėjosi prie komunistų, kad 
tą negerą pataisyti.

Nors ir po šiai dienai tūli 
kunigai bando nuduoti, raš
te ir kalboje, kaip Rojus sa
ko, kad būk ji mirdama grį
žo prie dievo, tačiau visi jos 
palikti dokumentai rodo, 
jog poetė Salomėja ir mirė 
būdama su (jarbininkų kla
se.

Paveikslai
Motiejus Klimas rodė dau- 

gelį savo imtų ir pirktų 
komercinių “slides” — pa
veikslų iš skirtingų vietų 
šios šalies, o kitus iš Eu
ropos. Užtruko jis su jais 
ilgokai. Daugumoje vaizdai 
buvo gražūs ir įdomūs, tik 
rodytojas -per mažai paaiš
kino apie juos.

Padaryti “entertaining” 
programą iš “slides” nuo- 

LDS BANKETAS
Šeštadienį

Gruodžio 12 December, 1964

“Laisves” Salėje
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N.Y.

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $3.00

Rengia LDS 13-ta kuopa

Visi dalyviai bus skaniai pavaišinti

Susipažinsime su iš Pittsburgho apylinkės atvykusia 
viešnia, 2-ąja vice prezidente

ELIZABETH GALORE

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

LDS 13 kp. valdyba

nuotraukų reikia dėti daug 
daugiau pastangų ir dailėje 
susipažinimo, negu kitoje 
formoje dailės. Priežastis 
yra tame, kad “slides” nuo
traukos yra be galo statiš
kos, be jokios veiklos-ani- 
ęijos. Todėl joms reikia ge
ros pagalbos jas padaryti 
žingeidžiomis ir vaisingo
mis, “entertaining.” O jei
gu to nėra, tai jos pasidaro 
žiūrovams nuobodžios.

Padaryti “slides” nuo
traukas veikliomis, pasaką 
sakančiomis, jų demonst
ruotojas turi labai gerai su
sipažinti su kiekviena jų. O 

j prie to, jam būtinai reikia 
gerai prisirengti prie aiš
kaus paaiškinimo apie kiek
vieną jų, be jokio trūkčio
jimo ir abejonės. Tas su
teikia tokiems paveikslams 
“gyvybę,” ko jie patys ne
turi. Kitas reikalą s. Ir 

paveiks
lus reikia taip suorganizuo
ti, kad jie sakytų kokią 
nors pasaką, kas teiktų 
žiūrovams pasitenkinimo — 
informacijos, sužavėjimo.

Kitas dar dalykas reika
lingas žinoti tiems, kurie 
užsiima nuotraukų ėmimu, 
tai kad negali nuotrauka 
atrodyti interesinga, jeigu 
ji nebūna tinkamai nuimta. 
Pavyzdžiui, Motiejus nuė
męs savo stubelės nuotrau
ką griežtai iš vieno šono. 
Tokiame atvejyje ji ekrane 
atrodo, būk ji planingai iš
braižyta ant popieriaus ir 
prilipytas jos planas prie 
spalvoto “background,” sie
nos. Nesimato pas ją jokios 
struktūros, kad tai namas 
ir turi keturis kampus.

Tačiau reikia duoti Mo
tiejui kredito, kad jis kibo 
prie tokio užsiėmimo. Jam 
ir dėkui.

Mūs brooklynietės visada 
padaro kavą dėl masinių 
vaišių gerą . Bet kas ją da
rė šį sykį, tai kava buvo ste
bėtinai skoninga. Taip sa
kau todėl, kad esu “kavinin- 
kas.”

Pageidautina daugiau to
kių sueigų

Mitingui pirmi n i n k a v o 
Valys Bunkus.

A. Gilman

Hampton, N. J.
Lapkričio 24 d. mirė ilga

mečio laisviečio Ant ano 
Staniulio žmona. Laidoja
ma šiandien, lapkričio 27 d.

Žinią telefonu pranešė 
draugas Dainius.

Reiškiame giliausią užuo
jautą draugui Staniuliui ir 
visiems velionės artimie
siems.

Redakcija

Grįžo Lietuvon 
Juozas Baltušis

Vakar, lapkričio 26 d., Sa
bina (Belgijos) linijos lėk
tuvu grįžo Lietuvon rašyto
jas Juozas Baltušis kartu 
su kitais tarybiniais sve
čiais.

Trečiadienio vakarą Niu
jorko lietuviai jam buvo su
ruošę išleistuvių vakarą. A- 
pie tą įdomų, spalvingą po
būvį plačiau par a š y s i m e 
antradienio “Laisvės” laido
je.

SERGA
Brooklynietė Ona Cibuls- 

kienė staigiai susirgo ant
radienį prieš pietus, . o va
kare jau buvo operuota.

Ji randasi Wyckoff 
Heights ligoninėj, Stock
holm St., Brooklyne, 3-čia- 
me aukšte.

Trečiadienį ją lankė mas- 
pethietė O. černevičienė ir 
sakė, kad dar silpna po 
operacijos.

Varde New York o Lietu
vių Moterų klubo linkiu 
mielai Onai pergyventi ope
raciją ir greitai pasveikti..

L. K—te

Ketvirtadienį ligonę ap
lankiau. Atrodo iš po ope
racijos ant vidurių išėjusi 
gerai, skausmais nesiskun- 

1 džia jaučiasi apylinksmė. V.

Tarp lietuvių
Trečiadienio vakare į 

“Laisvės” raštinę atvyko iš 
New York City L. Gavri
lovich, dviem kriukiais pasi
remdamas.

Jis atvyko atsinaujinti 
prenumeratą ir įteikti auką 
vajaus fondui—$11.

Paklausiau, kodėl turi 
naudoti kriukius, tai atsa
kė, jog jam buvo padaryta 
operacija, piautas kaulas 
per kelį. Už tai ir negalėjo 
dalyvauti “Laisvės” koncer
te, nes tuo laiku negalėjo 
vaikščioti.

L. Gavrilovich skundžiasi, 
kad dar vis jaučia skaus
mus kojoj, ir mano, kad gal 
prisieis antrą sykį pasi
duoti operacijai.

Jis yra; ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas.

Linkiu jam daug sėkmės 
visame kame.

L. K—te

Daug spaudoje kalbama 
apie karą prieš skurdą., Šio
mis dienomis tam karui fe
deralinė valdžia paskyrė 
$35,000,000. Šiek tiek teks 
ir Niujorko miestui. Mū
sų miestas gaus viso labo 
$238,000. Bet tai juk nėra 
nė lašo į didelę skurdo jū
rą šiame didmiestyje!

Buvęs unijos vadas ir ad
vokatas traukiami teisman 
pagal naująjį Civilinių tei
sių įstatymą. Jie kaltinami 
rasine diskriminacija, sam
dant darbininkus. Tai bus 
pirmas čionai išbandymas 
šio įstatymo.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!

PRISIMINIMAS
Jau praėjo 10 mietų kai mirtis 

išskyrė iš gyvųjų tarpo

-Juozą Sopį
Liūdnai prisimena jo žmona

' —MRS. SHOPIENĖ 
New Britain, Conn.

Iš laiškų
Newyorkietis Jonas La

zauskas šiuo laiku vieši Mi
ami, Fla., pas savo dukrą Lil
lian ir žentą Bill. Jau virš 
savaitės laiko kai jis ir 
brooklynietis M. Simonavi- 
čius randasi Floridoj.

Jonas nepamiršta ir va
jaus reikalų. Jis prisiuntė 
$15 nuo T. Dominaičiojr ra
šo, kad Teklė Dominaitienė 
prašė perduoti linkėjimus 
“Laisvės” personalui, ilgiau
sių metų “Laisvei.”. Ypač 
Dominaičiai patenkinti šį 
mėnesį prezidentiniaias rin
kimais.

Toliau Jonas rašo, kad 
Floridoj labai gražu, šilta, 
ir apgailestauja, kad jam 
neteko susitikti su rašytoju 
drg. J. Baltušiu.

Siunčia geriausių linkėji
mų visiems pažįstamiems.

L. K te

Gerbiami draugai:
Ačiū už pakivetimą į drg. 

Baltušio sutiktuves. Gaila, 
nežadame būti. Mažai žino
mi Brooklyno keliai nakties 
laiku sudaro daug keblu
mų.

Labai norėjau pasveikinti 
draugą Baltušį už parašy
mą “Parduotų vasarų.” Ten 
ir mano pergyvento laiko 
dalelė yra aprašyta. Skir
tumas tik tame/ kad aš išė
jau tarnauti pradėdamas 
devintus amžiaus metus, o 
jis pradėjo jau dešimtus 
metus begyvendamas. Aš 
tarnavau pas “velniopinigį,” 
jau 1899 m., o jis kiek vė
liau.

Gerbdamas svetį ir sutiki
mo rengėjus,' sveikinu nors 
su penkine aukų.

R. Merkis ir šeima

Sveikinu visą “Laisvės” 
personalą su mūsų ir dau
gelio pasaulyje Spalio revo
liucine švente. Vėlinu vi
siems geros sveikatos ir lai
mės.
geros sveikatoj ir laimės.
“Laisvės” prenumeratorius

Leonas Kryževičius
Telšiai

San Francisco, Calif.
Mūsų geras darbuotojas- 

vajininkas San Francisco 
mieste Ben Sutkus ne
sveikuoju. Jo žmona rašo, 
kad gal jam prisieis eiti po 
operacija. Plaučių operaci
ja. Ji labai susirūpinus vy
ro nesveikata. Rašo, kad jis 
randasi University of Cali
fornia ligoninėje.

Gaila, kad B. Sutkus tu
rės pergyventi nesmagumų. 
Linkiu jam daug sėkmės, ir 
greitai pasveikti. Nors blo
ga sveikata neleidžia jam 
darbuotis vajuje, visvien jo 
vardu gražiai darbuojasi jo 
žmona Valė. Daug sėkmės 
jai vajaus darbe, o Beniui 
daug ištvermes pergyventi 
ųesveikavimą.

L. K—te

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors /stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Po miestą pasidairius
Yra pasiūlymas, kad teis

mai baustų ne tik prostitu
tes, bet ir jų “klientus,” tai 
jų lankytojus. Tokį suma
nymą daro Amerikos Socia
linės Sveikatos Susivieniji
mo prezidentas Dale Furst. 
Jis mano, kad toks patvar
kymas labai prisidėtų prie 
sumažinimo prostitucijos ne 
tik Niujorko mieste, bet vi
soje valstijoje.

Sulaikytas laiškanešis B. 
M. K. Gurson, 53 metų am
žiaus. Kaltinamas plėšika
vime.

Mūsų mieste yra apie 6,- 
000 “taksių,” kurių vairuo
tojai turi teisę bile kur pa
matę bei sutikę pasažierių 
pasiimti ir nuvežti, kur rei
kia. Bet taip pat mieste, 
sakoma, veikia apie 2,000 
“taksių,” kurių vairuoto
jai neturi teisės bile kur 
pakeleivį paimti ir vež
ti. Jie turi leidimą tik iš 
namų žmogų paimti ir pa
vėžėti. Bet pasirodo, kad 
jie tokio patvarkymo nesi
laiko. Jie irgi medžioja ke
leivius po visas miesto gat
ves.

Važiuotės biuras žada juos 
paimti nagan ir nubausti.

Senatorius Keatingas iš
leido daugiau kaip $750,000 
savo rinkiminėje kampani
joje. Bet ir tokia krūva do
lerių jam nepadėjo laimėti.

•

Antradienį čionai kalbėjo 
naujasis vicepre z i d e n t a s 
Hubert Humphrey. Jo te
ma lietė Amerikos žmonių 
apšvietos reikalus. Humph
rey sakė, kad negalima pa
sitenkinti dabartine apšvie
tos padėtimi. Daug jaunų 
žmonių neturi progos siek- 
tis mokslo.*

Humphrey ragino miestų, 
valstijų ir federalinę val
džią daugiau lėšų skirti ir 
daugiau dėmesio kreipti į 
pakėlimą Amerikos žmonių 
apšvietos lygio.

-- ---- * -

Į Niujorką kviečiamas yra 
Gynybos sekretorius Mc 
Namara, kad atvyktų ir 
tartųsi su miesto ir valsti
jos galvomis dėl nutarimo 
uždaryti Brooklyne laivyno 
bazę. Bus reikalaujama, 
kad federalinė vyriausybė 
tą patv a r k y m ą pakeistų. 
Mat, bazės uždarymas pa
liestų apie 10,000 darbinin
kų.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Juozapui Gailiūnui
Reiškiame gilią užuojautą jo gyvenimo draugei, 

sūnui ir dukrelei, giminėms ir draugams.

J. Kazlauskas
A. Klimas
J. ir L. Žemaičiai
O. Giraitienė
J. ir V. Vasiliauskai
A. ir <O. Latvėnai
V. Kazlau

J-. ir M. Barnett 
J. Trumskis 
M. Baltulionienė 
L. Geisler 
J. ir M. Lukštai 
L. Butkevičienė 
O. Visockienė

NAUGATUCK, CONN.

Lapkričio 8 dieną 
Mirė

Mary Enamait
Palaidota lapkričio 11 dieną

Mes reiškiame gilią užuojautą jų liūdnoje valandoje, 
jos vyrui John Enamait, dukterims, sūnums, 

seserei ir kitiems giminėms.

J. ir M. Svinkūnai
Klem Yankelūnienė
J. ir M. Ulozai
A. Kindulas
Wm. Jokubonis
B. Marcinonis
V. Vaitonis

31
V. Krasnitskas
I. Ablažienė
P. Ruginis
J. B okas
J. Zelenakas
Ch. Danisevich

• -N / ‘ . t

HARTFORD, CONN, ... *
* * ‘ 

\ * • . •

Mirus

Juozui Gailiūnui
I

Reiškia gilią užuojautą jo žmonai Rožei,dukterei, 
sūnui, anūkams, giminėms ir draugams.

ANNA VISOTSKIENĖ I

Washingtonas. — Laose 
nušovė JAV karo laivyno 
“RF-101” rūšies lėktuvą.

Mirus

Marijonai Ynamaitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui 

Ynamaičiui, dukroms, sūnums, anūkams 
ir kitiems artimiesiems.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 1 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na- Į 
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, I 
nes bus kuopos valdybos rinkimas 1 
sekantiems metams. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti1 ir 
užsimokėti, ka d nesusispenduotu- 
mėt. Valdyba

J. ir M. Strižauskai

Bridgeport, Conn.

" —.......................................v - ■ ----------------— ■ ■ 1 ■' -■■■*- ■■■

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

gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės" Salėje, 102-02 Liberty Avė.

Kviečiame visus kuopos narius da
lyvauti šiame susirinkime. Bus kuo
pos valdybos rinkimas ir galutinis 
banketui pasiruošimas.

Po susirinkimo kuopos valdyba 
dalyvius pavaišins kavute ir skaniais 
pyragaičiais.

P. Babarskas, prot. sekr.
1 (95-96)

OZONE PARK, N. Y.
LKSB-vės direktoriai prašomi 

susirinkti į posėdį šį pirmadidnį, 
lapkričio 30, 7:30 vakare, “Laisvės" 
salėje. Sekretorius S. V.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 1-osios kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, lapkričio 30 d., 
7:30 vakare, “.Laisvės" salėje.

Turime daug skubių reikalų ap
tarti. Prašomee visus narius da
lyvauti. 6 p.—Laisve {Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 27,1964Valdyba




