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KRISLAI
Kad galėtume pasidžiaugti 
Mieląjį svečią išlydėjus

nė

Aukščiausiojo teismo rankose 
Vyriausia ir sunkiausia 

problema
— Rašo A. Bimba —

Baigiasi metai ir jau
trečdalio laiko nebeliko mūsų 
“Laisvės” vajui. Matėte pas
kutinius duomenis. Penkių 
tūkstančių dolerių fondui dar 
reikia daugiau kaip penkioli
kos šimtų dolerių. Tai geroka 
suma. Ar pasieksime tikslą? 
Ar baigsime vajų taip, kad 
juomi kiekvienas laisvietis ga
lėtų pasidžiaugti?

įžymusis rašytojas Juozas 
Baltušis paliko mumyse labai 
gražų, šviesų, gilų įspūdį. Tai 
aukšto išsilavinimo, didelio ta
lento ir švelnios širdies lietu
vių tautos sūnus.

Mes norime manyti, kad 
^Juozas parsivežė nemažą glė
bį taip pat šiltų įspūdžių apie 
Amerikos žmones, ypač iš su
sitikimų ir pasimatymų su sa
vo tautiečiais lietuviais. Pra
šysime jį mums atleisti, jeigu 
kas nors jam nepatiko. Darė
me tai, kas mūsų sąlygomis 
buvo galima daryti. Kaltas ir 
laikas: jo buvo per maža sve
čiui parodyti daugiau iš mū- 
sij Amerikos lietuvių gyveni
mo ir veiklos. Gąila, kad to
kios viešnagės taip baisiai lai
ko varžomos... •

Kubos liaudis dirba Kas bus Pietų
Jolinsono pasitarimo?

I ;

brikų darbininkai, po darbo ■ ■ Washingtonas. — Gruo- 
valandų, darė pratimus 
šaudyti iš kanuolių. Kas 
liečia revolverių, šautuvų 
ir kulkosvaidžių, tai jais 
yra gerai apginkluota virš 
200,000 milicijos vyrų ir 
moterų ir dar kita tiek sa
visaugos komitetų narių.
Kuboje militarinis lavini- leista Baltojo Namo miglo- 
mąsis yra verstinas.

Havanoje girdi pabėgėlių 
radijo iš Miamio miesto ir 
JAV “Voice of America” 
kalbas, bet kubiečiai žino, 

! kad jos neteisingos ir ma
žai į jas kreipia dėmesio.

Gruodžio 1 dieną prasi
dėjo generalinis cukranend
rių.suvalymas. Gauta iš Ta
rybų Sąjungos virš 500 ma
šinų cukranendrių suvaly- 
mui ir atvyko 205 tarybinių 
specialistų.

ir stovi sargyboje
Havana. — Čionai lanko

si United Press korespon
dentas John Virtue. Jis ra
šo, kad Kubos respublika 
daug kenčia nuo Jungtinių 
Valstijų nedraugiškos poli
tikos, bet yra galinga. Ša
lies sargyboje stovi ne vien 
militarinės jėgos, bet beveik 
visa liaudis. Šalyje yra virš 
100,000 liaudies komitetų: 
fabrikuose, žemės ūkio gru
pėse, mokyklose, krautuvė
se ir gyvenimo blokuose, 
“beveik ant kiekvieno kam
po, kiekvienoje vietoje yra ; £ 
savisaugos komitetas”, rašo : - 
korespondentas.

“Kubos pabėgėliai, kurie 
gyvena Jungtinėse Valstijo
se, gyvena kitame pasauly
je ir apie Kubos vidaus rei
kalus nieko nežino”, pareis^ 
kė Kastro. “Jų zaunos, kad 
komunistai esą pavergę Ku
bos žmones gali tik juos pa- Washingtonas. 
čius raminti—niekas negali i buvo nušautas Jungtinių 
pavergti apginkluotą liau
dį, o Kubos liaudis yra 
ginkluota”, sak ė Kubos 
liaudies vadas Kastro, o ko
munistai yra liaudies dalis.

Korespondent as matė, 
kaip Havanos pamaryje fa- .1 tų socialistinių šalių.

■ .—j.— , •, .................   — ...........

džio 1 dieną prezidentas 
Johnsonas tarėsi su JAV 
militarinių jėgų vadais, po
litiniais veikėjais ir JAV 
ambasadorumi Pietų Viet
name generolu Maxwell D. 
Tayloriu.

Po pasitarimo buvo iš-

1960

Valstiju šnipiškas lėktuvas 
“U-2”.

Dabar Pentagono virši
ninkai sako, kad nemažai 
žūva “U-2” lėktuvų, kurie 
šnipinėja virš Kinijos ir ki-

Vietname po

plaukas ir kelius. Gruodžio
2 c.ieną Š. Vietnamo vy
riausybė raportavo, kad 
JAV 12 lėktuvų buvo už
puolę kelis jos kaimus Pie- 

Vietnamo pasienyje.
Kas dėl planų ‘pulti šiau- 

Vietnamą, tai net dalis 
ar tas

tuc
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METAI 52-ji

Iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesijų

Jungtinės Tautos, N. Y.— i šviesos mygtuką, jeigu 
Gruodžio 1 d. atsidarė prieš,—raudonos, o sušilai- , 
Jungtinių Tautų asamblėjos kydamas—geltonos šviesos, 
sesija. Turėjo atsidaryti Viršuje valstybių vardų 
rugsėjo mėnesį, bet d ė 1 mašina automatiškai
Jungtinių Valstijų prezi- skaito ir elektra apšviečia 
dentinių rinkimų ir kitų Į numerius, kiek balsavo už, 
priežasčių du kartus buvo: kiek prieš ir kiek susilaikė, 
atidėta.

šu

tas pareiškimas, kuriame 
kalbama, kad Tayloris ra
portavo apie naujus “pasi
sekimus” Pietų Vietnamo 
valdžios, kaip karo srityje 
prieš partizanus, taip ir 
žemdirbysteje. Taipgi jis 
sakė, kad partizanai būk 
“daugiau gauną pagalbos 
iš Šiaurės Vietnamo per La
osą”.

Tayloris vykdamas į šį 
pasitarimą sakė, kad jis rei
kalaus bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo miestus, p r i e-

rėš
militaristų abejojo,
nep 
kai
pan
jie sakė, kad nepaisant, kaip 10 papildymų. 
Jungtinės Valstijos masi-J 
nia 
Ko: 
fronte gaudavo reikmenų, 
tai i

Ši mašina palengvins bal-
rivestų prie pasaulinio J. Tautų generalinis sek- Sų suskaičiavimą ir tuo pat 

o kas del sulaikymo retorius U Thantas pateikė metu užtikrins ju teisingu- 
nnmc narralbnc lai rlinMnlvnvUi’ QQ TMinVUn f , • , ♦ • * .. i‘°.’ ’tizanams pagalbos, tai dienotvarkį iš 83 punktų ir mą, nes kiekvienos šalies de

legacija matys lentoje už-
Išvakarėse sesijos atsida- registruotą jos balsą.

torius Deanas Ruskas ir i pj™ asamblėja atsidarė, 
TSRS Užsienio ministras tai komei cine spauda, radi-

bombardųvo Šiaurės rymo JAV Valstybes sekre- Į 
ėją, vis tiek jos armija ’

šiuo tarpu, kaip žinia, po 
Ameriką sukinėjasi ir kitas 
brangus ir taurus lietuvių tau
tos sūnus. Kalbu apie įžymųjį 
skulptorių Gediminą Jokūbo- 
nį. Ar kam nors iš lietuvių 
bus proga su juo susitikti ir 

<pors dešinę jam paspausti ? 
Nežinia. O daug, labai daug 
Niujorko ir kitų vietovių tau
tiečių labai norėtų su juo pa
sisveikinti,

■ Jis irgi čia lankosi su gru
pe, kurios viešnagė surišta su 
visokiais oficiališkumais.
. ^Plačiau su mieluoju skulpto
riumi susipažinsite per šian
dien “Laisvėje telpantį daili
ninko Rudolfo Baraniko 
straipsnį “Gediminas Jokūbo- 
nis » mūsų tarpe.” Skaitykite!

Ar pavyks atmušti pasikė- 
ginimą ant Sveturgimiams 
Ginti Komiteto gyvybės?

šis svarbus klausimas dabar 
randasi šalies Aukščiausiojo 
teismo rankose. Gruodžio 8 
ar 9 d. teismo rūmuose Wa
shingtone abiejų pusių advo
katai pateiks savo argumen
tus. Komitetą gins advokatas 
Joseph Forer.

Paskui, išklausęs argumen
tas prieš ir už, teismas pada

lys savo nuosprendį.
Kaip žinia, komitetas ver

čiamas, pagal McCarrano 
įstatymą, regist r u o t i s kaip 
“svetimos valstybės agentūra” 
bei kaip “komunistų fronto 
organizacija.”
. Tai piktas įstatymas, kurį 
Aukščiausiasis teismas turėtų 
pasiųsti į gurbą kaip nesude
rinamą su mūsų šalies Kons
titucija ir Teisių Biliumi.

Komiteto laimėjimas, pa
kirstų pamatus tam visam 
įstatymui ir sustiprintų demo
kratines teises ir civilines 
laisves visiems amerikiečiams.

IŠ VISO PASAULIO
■Varšuva. — Per daugelį 

metų pirmu kartu Varšu
vos gyventojams stoka1 
prėsko vandens.

Kairas. — Studentai de
monstruodami ir puldami 
JAV ambasadą ir knygyną 
padarė $500,000 nuostolių.

jungoje, visuose socialistiniuo
se kraštuose.

Pas mus, kur gamyba re
miasi tik pelnu, kur darbo 
įmonės ir įrankiai privatiško- 
se rankose, paėmė darbinin
kų, pristatė prie mašinos, prie 
konvejerio ir pasakė: “Dirbk 
arba stipsi badu!” *

Kad taip iš tikrųjų yra, tai 
pats puikiai žinau, nes esu 
ne viename fabrike dirbęs ir 
tokios disciplinos ragavęs.

Bet socialistinėje santvar
koje tokios rykštės iškėlęs 
ant darbininko galvos niekas 
nebelaiko. Turi atsirasti ir 
veikti kiti darbo motyvai, ki
toks dirbti susiinteresavimas.

Tiesa, Lietuvoje, sekant mi
nėto straipsnio autoriumi, dar 
nėra iki aukščiausio laipsnic 
iškilus mechanizacija ir au
tomatizacija. Bet jau daug 
kas pasiekta šioje srityje. Ii 
tai tik viena medalio pusė. 
Kitoje pusėje randasi darbo 
padalijimas, sutvarkymas, dis
ciplina, nuoširdus atlikimas 
pareigų. Kaip tik į tą tašką 
dabar Lietuvoje' ir mušama.

Ims laiko, bet netenka abe
joti, jog Lietuvos žmonės iš
moks ir pajėgs savo darbo na
šumą pakelti iki labai labai 

----  , aukšto laipsnio. Nes juk, kaip 
o m ų F, Paladžio nekalbėsime, tai vienintelis 

• kelias greitam ir efektingam 
visos liaudies būklės pakėlimui 

- Tai problemų problemos, ii naujas aukštumas.

Labai rūpestinga! Vilniuje 
teldžianjame mėnesiniame žur
nale “Liaudies Ūkis” (Nr. 10) 
ak^itau į d <

_ Straipsni “Visus rezervus — 
darbo našumui didinti.”

Gera mašina ir nuoširdus 
darbas — štai kur kelias į 

džįąmos ne tik Tarybų Lietu- gerbūvingą, pasiturinčią atei- 
Vogej bet visoje Tarybų Są- tį.

kurio®, kaip mums atrodo, la- 
bai nenoriai duodasi spren-

Washington^. - P.BX

Kosminiai laivai 
linkui Marso

Washingtonas. *— Lap
kričio 28 dieną iš Cape Ken
nedy, Fla., Jungtinių Vals
tijų specialistų buvo iššau
tas kosminis laivas linkui 
Marso planetos.

Paaiškėjo, kad Tarybų 
Sąjungos erdvių užkariavi-

viršininkai skelbia, kad per; 
metus Jungtinėse valstijo
se kriminalių prasikaltimų 
padaugėjo 21 procentu ly
ginant su pirmesniais me
tais.

Daugiausiai jų įvyko 
miestų pakraščiuose.

Pekinas. — Kinijos sos
tinėje demonstravo virš 
700,000 žmonių prieš Belgi
jos, Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų intervenciją Kon
ge. Kalbėjo Kinijos vyriau
sybės vadai.

pirm to taipgi iššovė kosmi
nį laivą “Zond-2” ; linkui 
Marso.

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS sako, 'kad 
“Zond-2” skrenda nustatyta 
kryptimi. Jeigu kosminiai 
laivai skris nustatyta kryp
timi, jie Marsą pasieks tik 
už septynių ir pusės mėne
sio.

Dabar

Kairas. — Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Belgi
jos įsiveržimas į Kongo res
publiką taip sujudino pa
saulį, kaip jau seniai jis bu
vo sujudęs.

Afrikoje visur tik ir kal
bėjo apie naują baltųjų ko
lonializmą. >

Mexico City. — Čionai 
plačiai kalbama, kad Mek
sikos vyriausybė bando tar
pininkauti, idant sušvelnin
tų Jungtinių Valstijų ir 
Kubos santykius. Sakoma, 
kad toje srityje jau pada
ryta progreso.

Bona. — Ne vien daugy
bė nacių pereitojo karo kri
minalistų, kurie buvo mili- 
tarinėse jėgose, lieka nenu
bausti. Yra ir dirbusių mo
kyklose ir universitetuose. 
“Mokytus” vyrus mažiau
siai teismai pasiekė. 

-----------
Londonas. — Anglija Va

karų Vokietijoje laikys 55,- 
000 vyrų armiją.

Už PLAČIĄ TSRS 
IR JAV PREKYBĄ

New Yorkas. — 
Tarybų Sąjungoje yra keli
desėtkai stambių Jungtinių 
Valstijų biznierių. Jie sto
ja už tai, kad JAV panai
kintų prekybos suvaržy
mus.

Lapkričio 28 d. ir s “Thq^ 
New York Times”, redakci
niame kietai už tai pasisa
kė. Rašo, kad negudri yra 
potika neparduoti Tarybų 
Sąjungai “strateginių me
džiagų”. Ji nesulaikė TSRS 
gamybos ir gynybos pro
greso.

Už PANAIKINIMĄ 
ATOMINIŲ GINKLŲ
Roma. — Čionai lankėsi 

Kinijos komunistų veikėjas 
Liao Chien-chinas. Jis pa
reiškė spaudos korespon
dentams, kad Kinija stoja 
už sušaukimą visų valsty
bių konvencijos, kurios turi 
atominių bombų, kad susi
tartų visus atominius gink
lus panaikinti.

ir partizanai jų gautų. I Andriejus Gromyko turėjo i? jr. televizijos komentato- 
bet jis nedavė i odinėjo, kad Jungti- 

teigiamų rezultatų. Jie dis- 
kusavo taip vadinamų 
TSRS “skolų” reikalą.

Įvesta mechaniškas bal
savimas : prie pirmininko j 
yra didėlė lenta, ant kurios 
visų 112 narių t_________
yra jų vardai ir prie kiek-

Senatorius Wayne Morse [ pasitarimą 
reikalavo, kad Taylorį pa
varytų iš JAV ambasado
riaus vietos, nes jis yra ka- 

<urstytojas, kuris stu-
Jungtines Valstijas į 

didėlį karą.

ro 
mis,

Europa prieš Jungtinių 
Valstijų politiką

Maskva. — Čionai yra 
“Ti e New York Timeso” 
kolumnists James Reston. 
Pirm nei į Maskvą jis at-- 
vyko, buvo Londone, Pary
žiuje, Bonoje ir eilėje kitų 
Europos valstybių sostinių.

Jis daro išvadą, kad Eu
ropos valstybės yra prieš j sėkmingai' buvo išbandytas 
plėtimą Pietų Vietnamo ka- naujas vokiečių karo lėktu- 
ro į Šiaurės Vietnamą, kad vas “Messerschmitt 163-B”.

Dabar šie lėktuvai bus sku
biai • gami narni dideliais 
skaičiais.

žmonės yra nusistatę prieš 
JAV siekimą suorganizuoti 
NATO atominį laivyną su 
mišriomis komandomis, ir 
prieš Jungtinių Valstijų 
diktato politiką, tai yra, pa
teikimą savo politikos ir 
reikalavimą ją užgirti.

AMERIKIEČIAI IŠPIRKO 
PRASIKALTĖLĮ

Istanbulas. -—Virš 50,000 I 'Jungtinių Valstijų karinin
kų, karių ir civilinių suau- 
kavo $17,770 ir išpirko iš 
turkų kalėjimo karininką 
Dale M. McCuistoną.

irkai jį buvo nuteisę aš- 
liems mėnesiams kalėji- 
ir pasimokėti $17,285 
eikimą juodojoje rinko

je. Kalėjimą jau jis atsėdė
jo-

tuoi 
mo 
už v

fe-

FALšYVOS PO $20 
BUMAŽKOS

New Yorkas. — JAV 
deraliniai agentai areštavo
buvusį policijos leitenantą 
Vincentą Satriano už plati
nimą falšyvų pinigų (bu- 
mažkų) po $20.

Vienam brooklyniečiu

I nėms Valstijoms vadovau
jant bus atimta belsavimo 
teisės Tarybų Sąjungai ir 
kitoms socialistinėms ša- 

Įlims, nes jos “skolingos” už 
j užlaikymą Jungtinių Tautų 

’alfabetiškai | gintarinių jėgų Artimuose 
(Rytuose ir Konge.

vieno ^vardo trys elektra ap- Bet asamblėjoje nutarta,
šviečiantys ženklai. Kiek
vienos valstybės delegatas 
prie savo sėdynės turi tris 
mygtukus. Jeigu jis balsuo
ja už, tai paspaudžia Tžalios

kad “skolų” klausimo da
bar nesvarstyti, jį palikti 
apsvarstymui po Naujųjų 
Metų—vasario arba kovo 
posėdžiuose.....................-....

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Munichas. — Čionai pa-

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Virš 400 moterų iš Women 
Strike for Peace demonst
ravo prie Jungtinių Tautų 
reikalaudamos priimti Kini
ją j Jungtines Tautas- Taip
gi jos reikalavo nusigink
luoti su o b ai s i u: “One 
World in One Peace.”

Maskva. — Kaip žinia, 
pereitąjį mėnesį labai nu
kentėjo Pietų Vietnamo gy
ventojai nuo potvynių. Ta
da apie 7,000 žmonių žuvo, 
o dešimtys tūkstančių liko 
be pastogės, verge ir skur
de. •

TSRS nusprendė pasiųsti 
jiems medžiaginės pagalbos 
Per Šiaurės Vietnamo 
Raudonąjį ėryžių.

Newport- News, Va. — 
Baigtas statyti atominis 
submarinas “S a m R a y- 
burn”, tai jau 28-tas JAV 
atominis submarinas.

Maskva. — TSRS pasveikt TT . .. v ---- LOLVO pčt&VCl-
(J. pe Vesta) jis pardavė ^no Albanijos respubliką
50 tokių popierinių “pini
gų” ir ketino už $250 dar 
$1,000 “vertės” jų parduoti.

POPIEŽIUS INDIJOJE

“Pravda” ra-Maskva.
šo, kad Jungtinių Valstijų, 
militariniai lėktuvai išgabe
no Belgijos parašiutininkus 
iš Kongo tik todėl, kad 
prieš invaziją sujudo visas 
pasaulis.

Topeka, Kansas. —Buvęs 
Jungt. Valstijų prezidentas 
Hary Trumanas pareiškė: 
‘‘Rinkimuose Goldwater i s 
patsai save sumušė sakyto
mis baisiomis kalbomis apie 
JAV užsienio politiką ima
mu reikalus”. 

c

Saigonas. — Partizanai 
nuveikė Pietų Vietnamo 
valdžios armijos dalinius ir 
užėmė tvirtovę. Valdžia 
daug neteko užmuštais ir , 
sužeistais, jų tarpe buvo už
muštas komandierius. Par
tizanai, pačiupę įvairiausių 
ginklų ir amunicijos, pasi
traukė.

Maskva. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė Arkadi
jus Sobolevas, ilgai buvęs 
TSRS atstovas Jungtinėse 
Tautose.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia neįsileido Jua- 
no Perono, jį grąžino į Is
paniją, iš kur jis buvo at
skridęs.

proga jos 20-ties metų su
kakties’ nuo išsilaisvinimo 
iš po hitlerininkų okupaci

jos.
__ ____ ___ _ VII Clllg 

Bombėjus. Dideliu lėk- Londonas. — Lapkričio I dinas.
tuvu “B-707” Romos popie- 30 dieną W. Churchillui su-1

Pekinas — ; zius Povilas VI atskrido įJkako 90 metų amžiaus. j

dieną atsidarys Kinijos suvažiavimą.
— GrH°.ažio 20 čionai • vykstantį katalikų

. Jis atliko

Maskva. — Sulaukęs 80 
metų amžiaus mirė senas 
revoliucionierius, Lenino 
draugas Piotras I. Vojevo-

Bombėjus. — Kiekvieną 
• dieną į Indiją pristato iš 

Maskva, -r- Atvyko Čeko- JAV po 10,000 tonų grūdų
Liaudies Kongreso suvažia- 4,000 mylių kelionę, su.apsi- slovakijos prezidentas A. išgelbėjimui indusų nuo ba 
vimas* stojimu Beirute. Novotny. do.

i
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Dar apie “tiltus” tarp 
Ryty ir Vakarę

LAIKAS NUO LAIKO komercinėje spadoje pasi
girsta balsai apie statymą naujų ir praplėtimą senųjų 
“tiltų” iš Amerikos į Rytų Europą, tai yra į komunisti
nius kraštus. Ypatingo dėmesio kreipiama į Lenkiją ir Ju
goslaviją. Kaip žinia, tos šalys paskutiniais keleriais me
tais gauna iš Jungtinių Valstijų nemažai finansinės pa
ramos. Paskutiniais laikais vis drąsiau kalbama apie su
sikalbėjimą su Vengrija ir Rumunija. Jau švelniau kal
bama ir apie Bulgariją. Kalbama apie praplėtimą pre- 

' kybos, apie kultūrinius ryšius, apie apsikeitimus “dvasi- 
Į nėmis vertybėmis” ir tt.

Lapkričio 29 d. “The N. Y. Times” įdėjo plačią savo 
korespondento Max Frankel korespondenciją iš Buda
pešto, Vengrijos sostinės, kurioje taip pat kalbama apie 
“tiltus” tarp Rytų Europos ir Jungtinių Valstijų. Fran
kelis išvedžioja, kad visur, kur tik jis buvęs koją įkėlęs, 
jautęs tiesiog “troškimą” ryšių su Vakarais, ypač su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Kaip žinia, nėra jokia paslaptis, kad tiek Tarybų Są
jungos, tiek Rytų Europos kraštų komunistinės vadovy
bės niekados neslėpė ir neslepia savo troškimo palaikyti 
kuo daugiausia prekybinių ir kultūrinių ryšių su Jung
tinėmis Valstijomis. Kas gi iki šiol tam trukdė? Kas gi 
mojosi visus komunistinius kraštus prekybiniai pa
smaugti? Ogi mūsų šalies vyriausybės. Juk dar ir šian
dien tik labai ribotas kiekis pramoninių dirbinių gali pa
siekti Tarybų Sąjungą. Ant svarbiausių dirbinių tebevei- 

, kia uždraudimas. Jie vadinami “militariniai svarbiais” ir 
todėl jų komunistiniai kraštai negali čia nusipirkti, net 
už juos sumokant grynais pinigais, o ką jau bekalbėti 
apie ilgamečius kreditus. '' .

Taigi, Iš Tarybų Sąjungos, Lenkijos, Rumunijos, Ju
goslavijos, Vengrijos bei kitų socialistinių kraštų pusės 
jokių trukdymų dėl pastatymo kalbamų tiltų nebuyo ir 
nėra. Noras tokius tiltus statyti ir palaikyti buvo ir pasi
lieka. . , ,, ..

Bet trukdymas veikė ir tebeveikia iš.šiosi puses, iš 
Jungtinių Valstijų. Tas: trukdymas toks įtemptas ir toks 
kvailas, jog prieš jį pradėjo šiauštis Anglija, Prancūzija 
ir kitos industrinės kapitalistinės šalys. Ir jeigu nūnai 
mūsų vyriausybė su prezidentu Johnsonu priešakyje gal
voja apie tų varžtų atleidimą, sumažinimą bei panaiki
nimą, tai labai puiku! Tokių prekybinių ir kultūrinių 
suvaržymų nuėmimas gražiai patarnautų visiems.

Tik viena rimta pastaba, kurią, matyt, nors puse 
lūpų nori mūsų vyriausybei padaryti ir “Times” kores
pondentas. O tai pastaba, kad su tais savo “tiltais” mes 
būtumėme atviri ir nuoširdūs, kad jais mes siektumėme 
iš tikrųjų visapusiškai naudingos koegzistencijos su soci
alistiniais kraštais. Bet kokios pastangos tuos prekybi
nius bei kultūrinius ryšius-tiltus panaudoti kurstymui 
vienų komunistinių kraštų prieš kitus, sėjimui jų tarpe 
nesusipratimų ir neapykantos, siekimui padaryti juos 
keliu tik į vieną pusę, tai yra, savanaudiškus, bus paste
bėtos ir demaskuotos. Na, o kaip žinia, iki šiol daug net 
labai aukštuose postuose sėdinčių amerikiečių kalbėjo 
apie tuos “tiltus” kaip tik tokioje prasmėje. Anais me
tais jie džiaugėsi, kad su tokia “lanksčia” taktika jiems 
pavykę “pasiimti” Jugoslaviją. Kaip tik tokiu keliu, gir
di, mes savo pusėn “laimime” Lenkiją.

Kas liečia mus, tai mes nuoširdžiausiai sveikinome 
ir sveikiname kiekvieną kultūrinį ir prekybinį tarp tau
tų ir valstybių tiltą, kuriuo siekiama mažinti tarptautinę 
įtampą, gerinti tarptautinius santykius, stiprinti pasau
linę taiką, kelti visų žmonių gyvenimo lygį. Mes trokšta
me, kad mūsų naujasis prezidentas, gavęs tokį didelį 
Amerikos žmonių pasitikėjimą, tiktai tokius tiltus tarp 
Rytų ir Vakarų stengtųsi statyti.

PASIUTĘ KARO 
KURSTYTOJAI KUNIGŲ 
LAIKRAŠTYJE

Yra žmonių, kuriems dar 
neužteko Pietiniame^ Viet
name pralieto amerikiečių 
ir vietnamiečių kraujo. Jie 
norėtų tą karą praplėsti ir 

’ dar keliariopai daugiau 
kraujo pralieti ir jaunų 
galvų paguldyti.

Prie tokių visiškai išsigi
musių pasiutėlių tenka pri- 
skaityti Chicagos marijonų 
“Draugo” redaktorius. Nuo
latos ir sistematiškai jie agi
tuoja už karo plėtimą. Štai 
lapkričio 27 d. savo laikraš
čio laidoje ilgu vedamuoju 
(editorialu) jie sušilę įrodi
nėja, kodėl tasai karas tu
rėtų būti praplėstas. Užgy- 
rę gen. Taylorio siūlymą 
pradėti iš oro pulti Šiaurinį 
Vietnamą ir Kiniją, jie sa
ko :

Spręsti Pietų Vietnamo keb
liąją problemą susitarimo ke
liu reikštų ne ką kitą, kaip 
laimėjimą šiaurės Vietnamo 
komunistams. . . Praeitis la
bai ryškiai kalba, kad visi pa
našūs susitarimai išeidavo ne 
kieno kito, kaip tik komunis
tų naudai...

Kaip, girdi, tokias proble
mas galima spręsti susitari- 
m o keliu, duodanti “gerą 
pavyzdį” Korėja. Ten buvę 
“pralaimėta” todėl, kad ka
ras nebuvo išplėstas. Skai
tome :

Jei tuo metu būtų buvusios 
bombarduotos karinės bazės 
komunistinėje Kinijoje, kuri 
pristatė š. Korėjos komunis
tams ne tik karinę amuni- 
ciiją, bet ir karinius vadus ir 
net kariuomenės pulkus papil- 
dydaVo kinais kariais, tas ka
ras būtų buvęs pakreiptas JT 
laimėjimo kryptimi, šiaurės 
Korėja galėjo būti, apvalyta 
nuo' komunistą, jų . rėmėja 
raudonoji iKini j a būtų buvus 
karo priemonėriiis sudrausta ir 
abi Korėjos dalys būtų su
jungtos į vieną respubliką, ku
rios gyventojai galėtų naudo
tis laisvėmis ir dvasinėmis bei 
medžiaginėmis gerovėmis, žo
džiu, Korėja yra tik vienas iš 
ryškių pavyzdžių, kodėl buVo 
pralaimėtas ten karas ir jos 
skaudžios problemos nebuvo 
išspręstos.

Ir tie pasiutėliai iš “Drau
go” redakcijos tiesiog šau
kia:

Taip bus ir su Vietnamu, 
jei nebus pakeista politikos li
nija ir karo veiksmai į 
lesnę ir griežtesnę pusę.

I Tai prie ko jie daėjo. Patys 
bijo apsilankyti į savo gimtuo
sius kraštus, bijo ir atvykusių 
susitikti. O paskui skelbiasi 
visko žinoVais. Tik klausykit 
jų ir aukokit.

’ Netoli ponai važiuos tokiu

rea-

Kelyje linkui Marso!
LAPKRIČIO 28 d. mūsų mokslininkai paleido kosmi

nį laivą “Mariner 4” linkui planetos Marso. Praneša
ma, kad pora dienų vėliau panašų laivą linkui to paties 
Marso paleido ir Tarybų Sąjungos mokslininkai.

• Marsas randasi už apie 325,000,000 mylių nuo mūsų 
Žemes. Sako, ims mažiausia septynius menesius laivams 
jį pasiekti.

Tik klausimas: ar pasieks?.
Taip pat klausia: kuris laivas pirmiau pasieks?

- * Daleiskime, kad vienam jų ar abiem pavyks Marsą 
paniekti. Ką jie ten suras?
.J Pagaliau: kaip apie tai mums tie laivai praneš? 
v Klausimai, klausimai, klausimai!

Prancūzijos socialistai 
ir komunistai

ATEINANTĮ PAVASARĮ Prancūzijoje įvyks vieti
niai rinkimai. Jiems smarkiai ruošiasi įvairios politines 
partijos. Ypatingai jais, matyt, yra susirūpinę socialis-

• ir * > *

KODĖL GI JIE 
TAIP BIJO?

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” sako:

“Tėviškės žiburiai” verkia, 
kad “užplūsta” “propagandi
niai svečiai iš Pabaltijo.” Ma
tote, su įvairiomis Tarybų Są
jungos delegacijomis ir eks
kursinėmis grupėmis kartais 
atvyksta šion pusėn Atlanto 
vienas kitas - ir iš Pabaltijo 
respublikos. Pastaruoju metu 
lankosi Jungtinėse Valstijose 
Lietuvos rašytojas J. Baltušis.

Estų tarpe Kanadoje kilo 
tiesiog triukšmas, kai čia atsi
lankius Estijos literatūros lei
dyklos aukštas pareigūnas Ru
dolfas Sirgė pasimatė su vie
tos estų inteligentija. Atža
gareiviai iš kailio neriasi ir 
nori tuos asmenis tiesiog “nu
kryžiuoti.” Esanti paskirta 
komisija dalyko ištyrimui.

Įdomus rašytojo Antano 
. Venclovos laiškas

Vilnius, 1964 XI 20 
Brangus Drauge Rojau,

Seniai Jums berašiau. Mat, 
buvau užimtas įvairiais dar
bais darbeliais, o svarbiau
sia savo naujos knygos 
“Pavasario upė” korektūro
mis. Knygos signalas jau ant 
mano stalo, ir manau, kad 
po- kokios savaitės gausiu 
daugiau jos egzempliorių ir 
galėsiu pasiųsti Jums ir ki
tiems draugams. Knyga iš
ėjo storesnė negu aš tikė
jausi. Ji apima mano vai
kystę ir jaunystę—ligi įstojant 
į universitetą. Nuo to, kaip 
ją skaiytojai sutiks, didele 
dalim priklausys, ar rašy-

riniai nusikaltėliai, kaip Ober- 
lenderis, Kriugeris, Globkė, 
Lemeris, Tretneris ir kiti na
cistiniai generolai, SS, polici
jos ir gestapo karininkai, apie 
kurių nusikaltimus Vokietijos 
Demokratinė Respublika pa
teikė Vakarų Vokietijai dau
gybę kaltinamųjų dokumen
tų.

Žmonijos pasipiktinimas 
turėtų priversti Vakarų Vo
kietijos valdovus pakeisti 
savo nutarimą. Niekados 
negali būti dovanota naciš
kiems žmogžudžiams.

"aip, ne. tik Kanados lie- 
ikieji reakcininkai bai- 

išsigandę tiesos žodžio 
savo senosios tėvynės, 

pikčiau tokį žodį sten- 
si užgniaužti jų vienmin- 
. Jungtinėse Valstijose.

's iš “Naujienų,” “Drau- 
” “Dirvos” bei “Kelei- 
” kanadiškių “Tėviškės 

” rašeivos beverk 
šiuo klausimu pusiau 

iolais vadintis!

tut 
šia 
iš 
Da 
gia 
čia:
Lyginant su mūsiškiais rėks
mą

vio, 
žiburių

ani

BET ŽMONIJA
NIEKADOS NEUŽMIRŠ
IR NEDOVANOS!

Iš Vakarų Vokietijos plau- 
pranešimai, kad su atei- 
čiais metais bus paliau-

kia
nan
ta medžioti > ir teisti karo 
krirt 
žmo, 
nių 
steb 
Šar

ainalistus, baisi uosius 
gžudžius, nekaltų žmo- 
skerdikus. Apie tai pa- 
i Vilniaus “Tiesoje” S.
ūnas ir sako:
tonos teisingumo organai 

tvirtina, l&d kariniai nusikal
tėliai esą nubausti, arba bus 
nubausti, pasibaigus dabar 
vykstantiems 
sams.
panašaus. Jų knibždėte knibž
da tarp Elbės ir Reino, jų yra 
JAVĮ, Ispanijoe, Lotynų Ame
rikoje ir kitose šalyse. JL L 
atka 
tybinį aparatą, armiją.

B

teismo
O tikrovėje?

proce- 
Nieko

ie ir kitose šalyse. Jie vis 
kliau veržiasi į VFR vals-

uvęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų kaltintojas Niurnber- 

rocese Robertas Kempne- 
arodė, kad hitlerinėse kon-

go p 
ris p. 
cenLacijos stovyklose . naikino 
žmones apie 15-17 tūkstančių 
hitlerininkų. Baudėjų būriuo
se b 
tape 
Čių žmonių, kaltą už masines 
žudj 

Be
padarė šimtai žudikų, sėdėju
sių už rašomųjų stalų hitleri
nėse organizacijose.* .0 kiek 
jų nuteista? Kaip rodo Bonos 
teisingumo 
skelbti dol 
metų 
džios 
kieči 
nacis 
tik 4 
dynėse.
valstybių teismai nuteisė 5,025 
naciai 
už n 
kurną, 
karų 
buvo 
puse 
kaltelių, bet iš jų tik 700-800 
budėj 
centr 
dė m:

Bo 
paglostė daugelį kruvinų nu 
sikal 
siamiįjų suolą daugiausia pa 
tekdavo tik eiliniai žudikai 
kai žudynių organizatoriai Bo 
nos 
veik 
dien 
menimis, 10 tūkstančių karinių 
nusik altėlių raibiai vaikšto 
Hamburgo, Kelno bei kitų Va
karų 
mis i 
celiarijose, laukdami artėjan 
čios 1965 metų gegužės 9 die 
nos, kai Bonos visagaliai juos 
priims švarutėlius į “ekono 
miškojo stebuklo rojų.” Ne 
nubaustų tarpe yra tokie ka

uvo 5-6 tūkstančiai, ges- 
tarnavo apie 90 tūkstan-

nes.
jų, kruvinus nusikaltimus

organizacijose. ■* .0 kiek

pa-ministerijos 
•ti dokumentai, nuo 1945 
gegužės iki šių metų pra-
Vakarų Vokietijoje vo- 

ų teismai nubaudė 5,445 
tus nusikaltėlius, ir iš jų 
20 — už dalyvavimą žu- 

Vakarų okupacinių

tus, ir tik 300-400 iš jų— 
usikaltimus prieš žmoniš- 

Tuo būdu iš viso Va-
V oiketi j os teritor i j o j e 

nubausta apie dešimt su 
tūkstančio karinių nusi-

ių, kurie siautėjo kon- 
acijos stovyklose ir nužu- 
ilijonus žmonių.
nos Temidė tik švelniai

ėlių. Būdinga, kad į tei

“teisingumo” rankų be 
nepasiekdavo. Ir šian 
minėto Kempnerio duo

Vokietijos miestų gatve 
> dargi Sėdi Bonos kan

tai ir komunistai. Kaip žinia, abi šios partijos yra dide
lės, skaitlingos. Jų tikslas šiuose 
pliekti degaulistus.

■?( Įdomu, kad tarpe abiejų parti 
siekimui kokioje nors formoje bendro fronto. Komunis
tai seniai siūlo socialistams: Sudalykime bendrą frontą! 
Į tokį frontą įtraukime visus kitus kairiuosius žmones.

Bet į tokį frontą socialistai nenori eiti.: Tačiau pa
skutiniai pranešimai sako, kad jie nutarė siekti net i to
kio fronto, į kurį įeitų visi degaulistų oponentai—net ir 
dešinieji, net ir fašistai! Bet į tok:
eiti-komunistai. Susidėjimas su reakcininkais komunis
tams; nepriimtinas.

rinkimuose bus: su-

jų eina diskusijos pa-

į frontą, girdi, nenori
v

MILIJONAS
KOOPERATININKŲ
TARYBŲ LIETUVOJE!

Lapkričio 27 d. Vilniaus siu jos tęsinį. Kai knygą 
“Tiesoje” skaitome:

Šį kartą Ukmergės rajono 
Žemaitkiemio vartotojų. koope
ratyvo valdybos posėdžio die
notvarkėje tebuvo vienas klau
simas— naujų narių priėmi
mas. Tačiau šio iš pirmo 
žvilgsnio niekuo nesiskiriančio 
nuo kitų eilinio valdybos posė
džio Reikšmė toli peržengė 
Ukmergės rajono ribas, jis ta
po jubiliejiniu, džiugiu visiems 
respublikos prekybos darbuo
tojams. Nenuostabu: Žemait
kiemio vartotojų kooperatyvo 
valdybos pirmininkas užvakar 
Jonui Stimburiui įteikė mili
joninę kooperatyvo nario kny
gelę. Kas jos savininkas? Jo
nas Stimburys — kolūkio “Le
nino keliu” tratkorininkas.

gausite ir perskaitysite, bus 
įdomu rsti apie ją Jūsų 
nuomonę.

Naujam (trečiam) leidi
mui rengiau ir romaną “Gi
mimo diena.” Kai išeis tre
čias leidimas, jo bus jau 
išleista lietuvių kalba 45 
tūkstančiai egzem p 1 i o r i ų 
(išėjo jis taip pat rusų, bal
tarusių ir išeina ukrainie
čių kalba). Įdomu tai, kad 
tiražas, kaip matote, anks
čiau visai neįmanomas mū
sų respublikoje.

Turiu daug planų nau
joms knygoms, bet, kol dar 
nesėdau prie didesnio naujo

Vos prieš metus Jonas dirbo darbo, nesinori apie juos ir 
ir vienintelė jo kalbėti.
sėsti į plieninio 
Vaikino troški- 
Dabar jo ran- 

valdo traktorių,

Iš spaudos, be abejo, žino
te, kad labai plačiai respub
likoje ir Maskvoje bei kito
se respublikose buvo pami
nėta mūsų didžioji poetė 
Salomėja Nėris. Man te
ko nemaža darbo, nes bu- 

į.vau respublikinio jubilieji- 
kooperatyvo narių sąraše gar-, komiteto pirmininkas, 
bė teko būti įrašytai Leonpo- Minėjo ją tėviškėje, Kaune, 
lio tarybinio ūkio paukštinin- Vilniuje ir kituose miestuo- 
kej komjaunuolei Julei Jūre- se kolūkiuose, mokyklose, 
vielutei. Jaunoji paukštinin-. v. . ! , . . .
kė — grandies, kovojančios už ! 1 ą^lją 11 televiziją,
komunistinį darbą, nare. K et- ( Liaudies meilė poetei, kuri 
veriukė prižiūri 8 tūkstančius ! savo talentą atidavė naujo- 
paukščių, kiekvieną dieną su
renka gausų “derlių” — apie 
4,000 kiaušinių. Julė Jurevi
čiūtė — dviguba milijonierė. 
Jos grandies paukštin i n k ė s 
šiemet įsipareigojo surinkti 
milijoną kiaušinių.

Ne 
narys buvo priimtas Ukmer
gės raiono kooperatininkų šei
moje. ! Šis šaunus kolektyvas 
tapo trečiojo ketvirčio res
publikinio socialistinio lenkty
niavimo nugalėtoju, jam buvo 
įteikta Centro sąjungos perei
namoji Raudonoji vėliava. Uk
mergiškiai kooperati n i n k a i 
ryžtingai vykdo ir kitą gerą 
savo įsipareigojimą—per sep
tynmetį įtraukti į vartotojų 
kooperaciją 80 procentų rajo
no suaugusių darbo žmonių. 
O juk kiekvienas naujas paji
ninkas — tikrasis kooperatinio 
turto šeimininkas, stipri jėga, 
šalinant trūkumus, gerinant 
vartotojų aptarnavimą.

prikabinėto j u 
svajonė buvo 
žirgo kabiną, 
mas išsipildė, 
kos įgudusiai
o vakarais ima plunksnakotį. 
Milijoninis kooperatyvo narys 
mokos^ Deltuvos vakarinės vi
durinės mokyklos aštuntoje 
klasėje.

Pirmajai antrojo milijono|

atsitiktinai milijoninis

Boston, Mass.
Teismas v

Gruodžio 7 d., Federal 
Building, 11-tame aukšte, 
Post Office Square, įvyks 
komunistų teismas. Pradžia 
10 valandą ryto. Bus deda
mos pastangos išteisinti: 
Otis Hood, Lewis M. John
son, Edward S. Teixeira, 
Anna Timson (Burlak) ir 
dar septyni komunistai, ku
rie kaltinami pagal McCar- 
ra.no įstatymą.' Bostono ir 
apylinkės lietuviai ragina
mi dalyvauti teisme.

George Shimaitis
-------- ----------u-----------  /

Maskva. — TSRS Gene
ralinio štabo militarinių jė
gų viršininku paski r t a s 
maršalas Matvėjus V. Za- 
charovas. Jis užims vietą 
žuvusio maršalo Biriuzovo.

sios visuomenės kūrybai, 
šiomis dienomis reiškėsi pla
čiai ir jaudinančiai.

Tur, būt,' skaitėte mano 
polemiką su pralotu M. Kru
pavičium bei jo straipsniu 
“Drauge.” Jis sukėlė pas 
mus nemažą susidomėjimą. 
Mano straipsnį perspausdi
no taip pat Maskvos “Lite- 
raturnaja gaze ta” — šia po
lemika susidomėjo labai pla
čiai. Mes čia skaitėme ir 
kitų “išminčių” pasakas 
apie S. Nėrį — kokios juo
kingos ir biaurios reakcio
nierių pastangos poetės gy
venimo ir kūrybos esmę iš
kraipyti ir jos atminimą 
apteršti! -Iš tų pastangų, 
žinoma, nieko išeiti negali, 
nes jos remiasi ne faktais, 
o svaičiojimais ir faktų fal
sifikacija.

Paskutiniais mėnesiais 
užsimezgė mano susirašinė
jimas su rašytoju Uptonu 
Sinclairiu. Dabar aš turiu 
labai įdomios medžiagos 
(naujos, mūsų skaitytojams 
nežinomos) apie jo garsųjį 
romaną iš lietuvių gyveni
mo “Džiunglės.” Kai tik 
turėsiu daugiau laiko, ti
kiuosi parašyti šia tema 
įdomų straipsnį mūsų spau
dai.

Kaip žinote, rašytojas at
šventė savo gyvenimo 86 
metus. Neseniai žurnalo 
“Ogoniok” bendradarbiui 
jis pareiškė simpatijas mū
sų šaliai ir susidomėjimą 
jos gyvenimu.- Man .rašyti 
laiškai irgi labai draugiški. 
Manau, kad kai ką iš jų ga
lėsiu paskelbti spaudoje. Ti
kiuos, ši medžiaga skaityto -

ir 
to, 
jo 
jis

jams bus įdomi, nes juk či^ ▼ 
eis kalba apie roamną iš 
Chicagos skerdyklų darbi
ninkų lietuvių gyvenimo.

Šiuo metu Jūsų šalyje 
vieši mūsų draugas J. Bal
tušis. Tikiuos, su juo pasi
matysi te, ir jis jums papa
sakos visas naujienas iš 
Lietuvos ir iš Vilniaus. 
Mane, deja, dabar, po ligos; 
ima baimė leistis į tokias 
dideles keliones kaip anks
čiau, bet kada nors atvykti 
į Ameriką aš nepraradau 
vilties, juo labiau, kad mano 
sveikata ne blogėja, bet ge-

Deja, širdies ligos — klas*A 
tingos . Štai, neseniai pa
laidojome Jums pažįstamą 
puikų draugą ir didelį 
skulptorių Juozą Mikėną. 
Šią nelaimę mano šeima 
pergyveno ypatingai sun
kiai. Mat, velionis buyo 
mūsų senas pažįstamas 
labai geras draugas. Be 
mes aukštai vertinome 
didelį talentą, už kurį
buvo gerbiamas visoje 
TSRS — jam buvo suteik
tas aukščiausias garbės 
vardas mūsų šalyje—TSRS 
liaudies dailininko, o jo kū
riniai būdavo išstatomi ne 
tik įvairiuose mūsų šalies 
miestuose, bet dažnai ir 
užsienio parodose.

Neseniai buvau jo atlje ir te
mačiau paskutinį jo nuosta
bų, dar ne visai baigtą dar
bą, skirtą kosminiams skri
dimams pažymėti. Darbas 
labai poetiškas, jaudinantis— 
moteris su nuo jos rankos į 
orą kylančiomis kregždė
mis — kosminėmis raketo
mis. Jeigu šis darbas atliep
tas bronzoje, bus pastatytas 
kurioje.t .Vilniaus aikštėje, 
tai bus nuostabiai puikus 
sostinės papuošalas ir per 
anksti mirusio dailininko 
pagerbimas.

Mano šeimoje visi sveiki, 
darbingi ir linksmi. Jums 
ir mielajai Ievai, o taip pat 
draugams siunčiame pačius > 
karščiausius sveikinimus ir 
linkėjimus.

“Laisvę” ir “Vilnį” gau
name. Perskaitęs su įdo
mumu Jūsų spaudą, atiduo
du ją Knygų rūmams, ku
rie renka visą ir visų laikų 
lietuvišką spaudą bibliogra
fijos reikalams (jau išėjo 
pirmieji tomai plačios lietu
vių nacionalinės bibliografi
jos ir rengiami tolimesni).

Tiesa, Respublikinė biblio
teka, kuri dabar veikia Vil
niuje naujuose didžiuliuose 
rūmuose, suruošė plačią S. 
Nėries gyveųimo ir kūrybos 
parodą. Eksponatai užima 
kelias sales—jos knygos, žur
nalai, laikraščiai įvairiausio
mis kalbomis su jos kūriniais, 
be to, dailininkų iliustracijos 
jos raštams, portretai, skalpu 
tūros ir t. t. Labai įdomu.^ 
Tiesiog stebies, koks buvo1* 
šios poetės platus darbas ir 
kokį nepaprastą atbalsį jis 
sukėlė pasaulyje.

Spaudžiu dešinę.
, Jūsų A. Venclova.

P. S. Mano uošvis prof. 
M. Račkauskas išleido heg
zametru verstą stambų ro
mėnų rašytojo Lukrecijaus 
veikalą “Apie daiktų pri
gimtį.” Vertėjui ateinan
čių metų sausio 6 d. sukan
ka 80 m. Jis dar profeso
riauja Vilniaus universite
te. A. V.

Detroitas. — Po 134 dieta 
nų baigėsi spaustuvininkų 
streikas prieš “The Detroit 
News” ir “The Detroit Free 
Press” dienraščius.

2, p.--Laisvė (Liberty)— Penki, gruodžio (Dec.) 4, 1964



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Nacis ir anti-nacis

Alžyro respublika yra pri
pažinusi abi vokiečių res
publikas. Dabar Alžyro 
sostinėje randasi abiejų res
publikų ambasadoriai.

Vokiečių Demokratinę 
Respubliką (Rytų Vokieti-’ 
ją) atstovauja Karl Loesch, 
kuris kariavo Ispanijoje 
prieš Franko Tarptautinėje 
brigadoje, 1940 metais bu
vo hitlerininkų suimtas ir 
koncentracijos stovy k 1 o j e i 
išbuvo iki karo pabaigos. | i

Vokiečių Federalinę Res- lishers. 
publiką atstovauja d r. Carl 

^August Zapp, buvęs hitle
rininkų partijos narys (par
tinis num. 2,717,559), karo 
metu tarnavęs Hitlerio šta
be okupuotoje Olandijoje.

Matote, kokios Vokieti jos, 
tokie ir jų ambasadoriai.

Pedro Albizu Campos
Puerto Riko gubernato

rius Munoz Marin, paga
liau, amnestavo Nacionalis
tų partijos prezidentą Ped
ro Albizu Campos, nuteistą 
kalėti 54 metus.

Jis buvo suimtas ir nu
teistas 1950 metais, kai na
cionalistų sukilimas prieš 
Jungtinių Valstijų okupaci
ją nepavyko. Jam teko ka
lėjime išbūti 14 metų-

Kalėjimo režimo iškankin
tas, P. A. Campos 1956 me
tais gavo paralyžių, kuris 
atėmė jam kalbą ir kojų 
judėjimą. Po to visą laiką 
jis buvo ligoninėje po ašt
ria sargyba.

Gub. Marin pasiskubino 
Camposą amnestuoti prieš 
pat tą laiką, kai Jungtinių 
Tautų organizacijoje nutar
ta svarstyti Puerto Riko 
nepriklausomybės reikalą. 
Jungtinės Valstijos bandę 
tą klausimą užslopinti, bet 
didžiulė dauguma balsų at
metė JAV pastangas neleis
ti Puerto Riko apsispren
dimui klausimo svarstyti.

Nauji vėjai Argentinoje
Argentinos pažangiųjų lie

tuvių laikraštis “Vaga” ra
šo, kad Argentinos Kon
gresas dauguma balsų nu
tarė panaikinti “represinius 
dekretus,” kuriais vyriau
sybė valdė liaudį net nuo 
1959 metų.

1959 metais Komunistų 
partija ir kitos pažangios 
organizacijos buvo paskelb
tos nelegaliomis, pažangieji 
klubai kiek vėliau buvo už
daryti, pažangi spauda bu
vo pasmaugta.

Buenos Airės Lietuvių 
Klubas taipgi buvo uždary
tas. Laikraštis “Tėvynė”— 
pasmaugta, visam pažangia- i 
jam veikimui daug žalos pa
daryta.

Šiomis dienomis Argenti
nos Komunistų Partija iš
ėjo iš pogrindžio ir atsidarė 
savo raštinę. Dabar ji vei
kia viešai, normaliai.

Pasirodo, Arge tino je pa
pūtė laisvesni vėjai.

Neo-kolonializmas Afrikoje
Kongo respubliką apniko 

n e o - k olonistai. Turėdami 
savo pastumdėlį Č i o m b ę 
premjeru, belgai neo-kolo- 
nistai, finansuojami Ame-f 
rikos ir Anglijos imperia-j • 
listų, jau turi tūkstančius 

^parašiutininkų Konge.
Prieš keletą savaičių Af- 

^pfikoje gimė naują valsty
bė — Zambija, turinti 287- 
640 ketvirt. mylių, su 3,600,- 
000 gyventojų. Ji buvo per 
74 metus anglų kolonistų 
valdoma. Dabar kolonistai 
buvo priversti pasitraukti. Vaizdas iš Alytaus

Kol kas mes neturime 
efektingų priemonių paža
bojimui mūsų šalies milita- 

Afrikos valstybė apsupta ristų užmojų, kurie tebežąi- 
anglų imperialistų iš vienos džia branduoliniais ginklais, _ • Y 1 _ _ _ 1 _ * v 1 1 * 1**

Bet dabar Zambija spau
džiama iš lauko. Ši 36-oji 

pusės, Pietų Afrikos res
publikos rasistinių kolonis
tų iš kitos pusės. Ji neturi 
savo jūrų prieplaukos. Jos 
angliakasyklos, elektra, ge
ležinkeliai — neo-kolonistų 
kontrolėje.

Kaip Afrikoje veikia neo- 
kolonistai, plačiai aprašo 
Jack Woddis savo knygoje 
“Africa: The Way Ahead.” 
Išleido International Pub- 

Parsiduoda po $4.

Skurdas neša mirtį
New Yorko miesto svei i čius _____ r____

katos komisio n i e r i u s dr. _ rįuos įteikė JAV atstovui 
George James teigia, kad ą Stevensonui Jungti- 
šiame didmiestyje siautėjęs nitJ Tautų generalinėje
skurdas sudaro “trečiąją 
pirmaujančią mirčiai prie
žastį.” Pasaulyje turtin- 
giausiame mieste dėl skur- Filadelfijoje jau pasamdė
do miršta apie 13,000 žmo
nių Į metus.

Didžiuliame skurde gyve 
na apie pusantro milijono 
šio miesto gyventojų. Vie
na iš 12 šeimų yra skurdo 
paliesta. Daugiausia skur
do negrais ir puertorikie- 
čiais apgyventuose rajonuo
se.

Miesto majoras Wagne- 
ris nusiskundžia neturįs fi
nansinių fondų kovai su 
skurdu. Tai tuo reikalu 
mažai kas ir daroma.

Vėžys mėgsta riebalus
/

Heidelbergo universiteto 
vėžio ligoms tirti instituto 
direktorius dr. Hans Lettre, 
Vakarų Vokietijoje, skelbia
suradęs, kad riebūs žmonės bai didelių išlaidų. Tad gi 4- ; •

Kiekivenas, lankantis šias 
! pagal išgalę, nes palaiky- prelekcijas, daūį praturti- 

Jo patyrimai rodo, kad mas taikos — mūsų visų na mokslinį žinojimą. Tik

. v . I . .lengviau pasiduoda vėžio Ii- j mylintieji taiką paaukokite 
goms. 'pagal išgalę, nes •

smarkiai nusipenėję žmonės svarbus reikalas. O mote
suteikia 29 proc. mažiau rys pasišventusiai kovoja 
atsparos prieš vėžio ligas. I ne vien tik už taiką, bet ir

Sekmadienį prie Vištyčio ežero

Alytaus rajono “Tikrojo kelio” kolūkio farmoje 6,000 ančių.

Šen ir ten pasidairius Jokūbonis

planuodami uždegti pasaulį 
atomų bombų liepsnomis. 
Negana to, kad mūsų šalies 
militaristai patys turi san
dėlius prisikrovę branduoli
nių sprogimų, bet jie dar 
panoro apdovanoti pasaulį 
šia dovana ir Vakaru Vo
kietijos nacius ir kitus NA
TO narius. Todėl mūsų 
liaudis, pabugusi baisaus 
pavojaus, pareikš savo pro
testą prieš plėtimą bran
duolinių ginklų kitoms ša
lims. Ypatingai “Moterys 
už taiką” jau renka tūkstan- 

protesto parašų, ku

asamblėjoje gruodžio 2 d..
“Women Strike for Peace” 

daugelį specialių busų vyki
mui į Niujorką gruodžio 2 
d. Daugelis moterų už tai
ką atvyko iš Vašingtono ir 
iš kitų didesnių miestų.

Moterys, demonstruoda- 
mos prie Jungtinių Tautų 
rūmų, patiekė savo reikala
vimus: r.........................
mą branduolinių ginklų. ■
2. Pradėti JAV pasitarimą iįvien.” O antroji — John 
su liaudies Kinija. 3. Sau
goti sutartį branduolinių 
ginklų bandymų, 4. Liau
tis atomų sprogdinimus to
limuose rytuose arba vaka 
ruošė. 5. Didžioji iKnija 
turi būti priimta į JT kaip 
pilnateisė narė.

Moterys prašo visuome-

1. Sustabdyti plėti- i baisiausia nacių organizaci-1 < . mišiniu netašv'
idnnlinin (rinklu - « „inl/lnnln niL1’ F1?80 miSHllU, netasya, tai ginkluota “Minute i

„ , H tu 
Birch draugija. Prieš šias; 
organ i z a c i j a s pažangioji 
liaudis privalo budėti ir pa
stoti jų plėtimuisi kelią, kol 
ne per vėlu.

Antras prelegentas,Tample 
universiteto socialinių moks
lų dėstytojas, prof. Gaylord 
C. Leiįoy, kalbėjo apie švie- 

nės paramos padengimui la- pasaulio žmonių atei-

už mūsų visų šviesesnį ry
tojų.

Pažangioji Filade 1 f i j o s 
iaUdis po reakcijos atoslū
gio dabar kiekvieneriais 
metais per 6 mėnesius ren
gia mokslinį forumą—p re
akcijas iš socialinių moks
lų. Prelegentais dažniau
siai būna įžymūs universi
tetų ir visuomenės veikėjai. 
Praėjusį spalio mėnesį kal
bėjo Dr. Oakley Johnson 
apie pasaulinius politinius 
nuotykius. Mrs. Katherine 
Camp, tarptautinės “Mote
rų už taiką” organizacijos 
vadovė, ryškiai nušvietė 
branduolinio karo grėsmę 
ir kaip galima karo išveng-

Lapkričio 20 d. prelegen
tas dii. Herbert Aptheker, 
istorikas, marksizmo moks
lo dėstytojas Amerikos in
stitute,’ puikiai nušvietė 
praėjusius mūsų šalies pre
zidentinius rinkimus, prezi
dento L. Johnsono laimėji
mus ir kukluksklanininkų 
kandidato Goldwaterio pra
laimėjimus. Taipgi plačiai 
aiškino apie gresiantį mūsų 
šaliai pavojų nuo plintančio 
nacizmo organizacijų įvai
riais vardais. Bet iš visų 

nuostabu, kodėl mūsų pa
žangieji nelanko tokių moks
linių prelekcijų?..

Aukštoji Romos katalikų 
dvasišfiija skaitlingame mi- 
inge Vatikane susimylėjo 
,nt savo avelių ir suteikė 
oms nemažą palengvinimą. 

Po išpažinties nereikės ba
dauti. Seniau, priėmus ko
ralini ją, buvo draudžiama 
net ką valgyti per 3 valan
čias, o dabar po priėmimo 
komunijos jau galės valgyti 
už vienos valandos.

Kai kuriose mūsų šalies

r.

pietinėse valstijose pravesti 
naiki įstatymai. Pav., įsta
tymais leidžiama baltajai 
ifasei susituokti su juodąja 
ase, bet draudžiama susi- 
uokėlianij abiem vienoj lo- 
oj gulėti.

Pregresas

Stoughton, Mass.
Lapkričio 24 dieną Uni

ted Lithuanian Societi e s 
(Lietuvių tautiškas namas) 
laikė susirinkimą. Valdyba 
šdavė raportą iš veikimo. 

Atrodo, kad viskas yra ge- 
ai.
Valdybą pranešė, kad 

uošia kalėdinę parę, kuri 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
20 d., namo salėje. Pradžia 
2 valandą dieną. Prašo tė
vus, kad atvykdami į parę 
įsivestų ir savo vaikus.

Eus orkestras šokiams, bus 
’ žaislų, ir kitataučių žmo- 
ių.
Taipgi valdyba pranešė, 

ad ruošia ir Naujųjų metų 
asitikimą, parengimas 

įvyks ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 31 dieną. Bus 

isokių valgių ir gėrimų. 
Prašo skaitlingai dalyvauti.

George Shimaitis

a
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1957 metų rudenį jaunas 
skulptorius Gediminas Jo
kūbonis atvyko į Pirčiupio 
kąimą, Eišiškių rajone. Pa
viršutiniškai žiūrint, Pirčiu
pis jau atrodė kaip bile ki
tas Lietuvos kaimas—jis jau 
buvo pilnai atstatytas, ir apie 
širdį veriančią tragediją, 
kurią ta vietovė matė 1944 
metų vasarą, vaizdinių žy
mių jau beveik nebuvo.

Bet Jokūbonis, kaip kiek
vienas kitas Lietuvos gy
ventojas, žinojo apie tą Lie
tuvos Lidičę ir Oradurą. 
Jis tyliai žingsniavo po pil
kus kaimo dirvonus, ant ku
rių rudeniškas vėjas žaidė 
su nukritusiais gelsvais la
pais, jis sustojo prie lauko 
sklypelio, kur kuklia tvora 
aptverti stovėjo keli lietu
viški kryžiai, byloj ą apie tą 
dieną prieš 13 metų.

Jokūbonis klausėsi. Aplin
kinėje tyloje jis lyg girdėjo 
moterų ir vaikų gailestingą 
raudą, jis matė senelių 
raukšlėtais veidais, rie
dančias ašaras atsisveiki
nant su gimtiniais laukais. 
Paskui — liepsnos — ir vėl 
tyla.

Kaip tą visą pavaizduoti 
gipse, akmenyje, bronze? 
Kaip perduoti tą jausmą 
pradedant su molio minki- 

akmens gabalu savo dirb- 
vėje, kur tik tavo jaus

mas gali diktuoti rankoms? 
Ir koks tas jausmas? Ar 
rėkti, rėkti, kad girdėtų 
pats dangus — rėkti per 
skeveldrines formas, į dan
gų ištiestas rankas, agoni
joje iškraipytas figūras, i 
liepsnų formas?

Jaunas skulptorius žiūrė
jo į aplinkinį kaimą. Jis 
matė žmones,; kurie ėjo tais 
laukais lėtais/ bet tvirtais 
žingsniais, ir kurie bylojo, 
kad liaudis, kaip pati žemė, 
amžina. Prieš akis stojo 
motina — jo motina, Lidi-, 
čės vaikų motina, tolimos 
Prancūzijos Oraduro vaiku
čių motina, stovinti, susi
mąsčiusi ir rūsti, bet taipgi 
nepalaužta, nesukniubusi, 
neparblokšta-

. . . Motina Ve! stovi
! /' savo kaime
Pelenus sugniaužtoj

saujoj laiko.

Taip paskui dainavo Jus
tinas Marcinkevičius.

Ir tokia motina gimė jau
nojo skulptoriaus vaizduo-

Tai buvo 1957 metais. 
Šešeri metai vėliau Pirčiu
pyje iškilo ši motina—ak
menyje, lietuviškame pilka
me akmenyje.

Ji gimė tą rudens dieną, 
kai Jokūbonis žingsniavo 
Pirčiupio laukais, bet kūry
binis kelias nelengvas. Tik
ras dailininkas, tai ne griež
to plano vykdytojas. Tiks
las, pageidaujamas išreikš
ti jausmas, griežtai siekia
mas be kompromisų, bet 
būdas, formos, priemonės, 
pereina daugybę pakaitų, 
ieškojimų, bandymų, tobuli
nimų. Jokūbonis išėjo tuo 
keliu.

Monografijoje - kny goję 
apie Jokūbonį Stasys Bud- 
ryš rašo:

“G. Jokūbonis ypač daug 
dirba, tobulindamas ir vys
tydamas Motinos skulptū
ros — centrinio paminklo 
komponento eskizą. Buvo 
įnešti palyginant nedideli 
pakeitimai, daugiausia ran
kų komponavime. . . Per vi
są laikotarpį, nuo statulos 
projekto sukūrimo iki pat 
paminklo atidarymo, vyko 
sudėtingas ir vaisingas, kū
rybiškai įtemptas skulpto
riaus darbas. Buvo spren
džiami svarbūs idėjiniai, 
vaizdiniai stilistiniai, kom
poziciniai uždaviniai.”

musų tarpe
Lengva pasakyti “buvo 

sprendžiami.” Sunkiau įsi- 
vaiždhoti tą komplikuotą, 
be galo*sunkų ir skaudų 
procesų, kurį, dailininkas 
praeina ieškodamas paten
kinančio, įkvepiančio atsa
kymo. Bet radinys — kūry
binis džiaugsmas — viską 
nustelbia. Be abejo, taip 
dabar jaučiasi Jokūbonis, 
nors dailininko kūryba nesi
baigia ir su darbo formaliu 
pabaigimu. Gal jis iki šios 
dienos savęs klausia: O 
kaip, jeigu veidas būtų la
biau stoiškas, truputį labiau 
lakoniškas, leidžiantis ran
kų žestui ir figūrai labiau 
prabilti ?

. 1963 metais Gediminui Jo- 
kūbdniui tapo įteikta Leni
no vardo premija. Jis buvo 
jauniausias tarp visų Tary
bų Sąjungos kūrybinių ta
lentų, kada nors gavusių tą 
aukštą įvertinimą.

Bet Gediminas kuklus 
žmogus. Prieš keletą mėne
sių buvau jo bute Vilniuje. 
Jo paties darbų bute beveik 
nėra -— nei nuotraukų, nei 
eskizų, nei kopijų. Viskas 
dirbtuvėje, kur jis jau ieš
ko naujų ir naujų išraiškų. 
Vietoje kalbėti apie jo pa
ties darbą, mes žiūrėjome į 
jo talentingos dailininkės 
žmonos darbus, į subtilų ko
loritą, jautrų ekspresyvu
mą. Gediminas buvo labai 
patenkintas, man atrodė, 
nukreipti dėmesį nuo savęs 
į savo draugės darbą- Man 
atrodė, kad nors jis, kaip 
tai būtų kiekvienas daili
ninkas patenkintas, kad jo 
kūryba taip aukštai įvertina
ma, garbingos premijos ga
vimą neša kaip ir naštą, lyg 
jis per tuos metus laiko 
prie jos dar nepriprato.

Spręsčiau, kad tokia svar
bi, premija įkvepia dailinin
ką tolimesniam darbui, bet 
taipgi uždeda ant jo ką tai, 
ką jis turi nugalėti. Jis 
atsiduria dėmesio centre 
ir kiekvienas jo naujas dar
bas, pradedant nuo pirmo 
eskizo, bus šviesos aplietoje 
arenoje. Dar kas tai atsi
tinka: publika pradeda ma
tyti laureatą-dailininką kaip 
kūrėją to vieno darbo, už 
kurį jis premiją gavo, ir be
veik pamiršta kitus — o 
Gediminas Jokūbonis sukū
resne vien monumentalią 
Pirčiupio motiną, o ir tokį 
pat giliai jaustą darbą, kaip 
11 Antkapis tėvams — svajo
nė” ir eilė kitų, kurie skulp
toriui, be abejo, dar svar
būs.

Jokūbonis, kuris gimė 1927 
metais (Kupiškyje), išaugo 
kūrybingoje aplinkų moję. 
Jo senelis buvo amatininkas- 
stalius, kuris mėgo ir droži
nėti. Tėvas dirbo statybos 
techniku, kuriam kūryba ir
gi nebuvo svetima. Bet gal 
daugiausia įkvėpimo jis ga
vo iš motinos, mokytojos, 
kuri buvo didelė liaudies 
meno, dainų ir tautosakos 
mylėtoja. Lėvens klonis 
prie Kupiškio, kur stovėjo 
gimtasis namelis, romantiš
kas, poetiškas. Ten augęs 
berniukas tik baigė pra
džios mokyklą, kai Lietuva 
tapo socialistine 1940-ais 
metais. Karo košmarą jis 
atsifhena giliausiai — jis jį 
matė paauglio jautriomis 
akimis. Pirčiupio Motina 
pradėjo gimti prie Lėvens.

Dabar Jokūbonis pas mus, 
šioje šalyje, atvykęs kaip 
garbingas svečias, kaip ta
rybinio dailės pasaulio at
stovas. Jis čia kartu su di
džios Tretiakovo galerijos 
Maskvoje vedėju, jis yra

3 pusi. Laisvė ^Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1964

mūsų šalies meno pasaulio 
svečias. Bet jis ypatingas 
svečias mums, pažangiems 
lietuviams Amerikoje. Mes 
sveikiname Gediminą, kurio 
Motina Pirčiupyje sugniau
žė savo darbo moters-vals- 
tietės kumštį ne tik už Pir
čiupio, bet ir už Panerių, 
IX Forto, Lidičės, Osvien- 
cimo ir Treblinkos aukas. 
Mes sakome su Marcinkevi
čium :
Dek, širdie!
Tu privalai degti,
Kad nebūtų deginami žmones.

R. Baranikas

PRAŠYMAS
1924 ar 1925 metais Chi- 

cagos “Vilnis” išleido Wm. 
Z. Fosterio lietuvių kalba 
brošiūrą (pusknygę)—“Re
voliucinis darbininkų judė
jimas Vokietijoje, Prancū
zijoje ir Italijoje” (pilno pa
vadinimo neatsimenu). La
bai norėčiau gauti nors vie- 

iną jos egzempliorių. Deja, 
[vilniečiai jos, rodosi, neturi; 
neturi ir “Laisvė,” neturiu 
ir aš, brošiūrą vertęs j lie
tuvių kalbą-

Jei kas iš mūsų skaityto
jų tą knygelę turi, tai, ku
riems ji nereikalinga, labai 
prašau prisiųsti man, už ką 
būsiu didžiai dėkingas.

R. Mizara
102-02 Liberty Avė.

Ozone Park, N. Y. 11417 
(97-99)

Worcester, Mass.
50-tieji metai jau eina 

prie pabaigos nuo to laiko, 
kuomet Aido Choras susi
tvėrė. Taigi, gruodžio 6 die
ną, 29 Endicott St. svetai
nėj bus atžymėta šauniame 
bankete, su dainų progra
ma, nueitas kultūri nėję 
veikloje Aido choro 50 me- 
Wį' kelias. - \

Pradžia 1:30 vai. dieną.
Labai gražu priminti cho

ro tvėrėjų vardus, tai yra
M. Sukackienė ir Aido cho
ro mokytojas Jonas Dirve- 
lis, kuriuos ir šiandien mie
la turėti mūsų choristais. 
Jonas Sabaliauskas jau su- 
virš 40 metų chore dainuo
ja, ir per tuos visus laikus 
yra taipgi dainavęs solus ir 
duetus su Vaclovu Tuma- 
niu, pastarasis yra jau ke
li mėtai miręs. Dabar suvirs 
10 metų kai J. Sabaliauskas 
dainuoja gražius duetus su 
Ona Dirveliene. Jie niekad 
per tuos ilgus laikus nepa
vargsta ir niekad neaplei
džia choro pamokų. Girdė
sim juos ir šiame jubilieji
niame bankete. Taipgi gir
dėsim Ireną Janulienę ir Al 
Daukšį, kurie taipgi pui
kiai dainuoja solus ir due
tus. Na, kaip matot, čia ne
tik mūsų abu šaunieji due
tai dainuos, bet ir visas Ai
do choras, vadovybėje mo
kytojo Jono Dirvelio, su
dainuos keletą graž i ų j ų 
dainų. .;

Taipgi dalyvaus mūsų 
bendravardžio Brooklyn o 
Aido choro Moterų kvarte
tas, vadovybėje Mildred 
Stensler, tai N; Buknienė,
N. Ventienė, O. Čepulienė, 
K. Rušinskienė. Čia jas gir
dėsime dainuojant gražių
jų dainų. Taipgi dainuos V. 
Becker, baritonas solistas. 
Mes, aidiečiai, jų laukiame.

O visiem pianu akompa
nuos Helen Janulytė-Smith.

Aido choras ruošiasi prie 
gražaus užbaigimo 50-jubi- 
liejinių metų ir čia kviečia
me mūsų plačios apylinkės 
meno rėmėjus skaitlingai 
dalyvauti mūsų 50 metų 
Jubiliejinėj šventėj.

J. M. L,



Jeronimas šukaitis
• , /

Truputis iš praeities 
anglies kasyklose

Kai 1912 metais atvykau 
Amerikon, pirmas mano 
darbas buvo anglies kasyk
loje. Dirbau su žmonėmis, 
kurie dar jauni buvo imi
gravę iš skirtingų rytinių 
Europos šalių. Čia dirbda
mi jau paseno. Kai kurie 
pasakojo, kad jiems teko 
pergyventi laikus, kai ka
syklų baronai valdė ne tik 
kasyklas, bet ir ištisus mies
teliuose. Darbininkas, pate
kęs į tokį “miestelį,” nega
lėjo iš ten niekur išeiti, pa
kol jis dar galėjo dirbti. 
Jis gyveno aplūžusiame 
kompanijos namuke, turėjo 
visas gyvenimo reikmenis 
imti iš kompanijos krautu
vės. Už visa tai kompani
ja atskaitydavo iš jo uždar
bio taip, kad darbininkas 
vis likdavo kompanijai sko
lingas.

Jis niekuomet neturėjo pi
nigų, kad galėtų iš ten iš
važiuoti. O jei kuris ir 
bandė pabėgti nors ir be 
pinigų, tai kompanijos šeri
fai jį pagaudavo ir atiduo
davo “miestelio teismui,” 
o kompanija pristatydavo 
kaltinimus už vagystę, nes, 
mat, jis kompanijai skolin
gas ir kėsinosi pabėgti. 
“Teismas” jį nubaudžia 
tam tikrą laiką kalejiman 
ir piniginę baudą pasimokė- 
tt O kadangi jis pinigų pa- 
simokėti neturi, už tai tam 
tikrą laiką kalėjime turi 
atbūti. O jei darbininkas 
dar sveikas ir gali dirbti, 
kompanija jį paima kasyk- 
lon atidirbti piniginę bau- nieko apie tai nežinojęs, vojils; liepė bųti pasirenku 
dą. Ir taip jis tampa vergu Matyt, susirinkimas buvo šiam, bet pridarė, kad ne-
pakol jo sveikata pradeda 
eiti žemyn tiek, kad jau jis 
netinkamas prie darbo. Ta
da kompanija duoda jam 
keletą dolerių ir pavaro iš 
darbo ir iš miestelio.

Dirbau tūlą laiką su vienu 
senu velšių tautybės mai- 
nieriu. Jau buvo gerokai pra
mokęs anglų kalbos, tad jis 
man daug papasakodavo iš 
angliakasių praeities. Jo tė
vai emirgavo iš Anglijos ir 
atsivežė jį dar mažą vaiką. 
Aš, sako jis, užaugau, dir
bau ir jau pasenau šios apy
linkės kasyklose, ir man te
ko pragyventi brutališkus 
kasyklų baronų elgesius su 
darbninkais. Priešintis ir 
organizuotis nebuvo įmano
ma, nes grėsė netekimas pa
stogės ir badas.

Kartą jis man pasakojo, 
kaip viename miestely jis 
bandė organizuotai pasi
priešinti. To pasekmė, gir
di, buvo, kad daugelis iš 
mpsų tapo žiauriai kompa
nijos mušeikų sumušti, o 
kadangi lūšnos - n a m e 1 i a i 
priklausė kompanijai, tapo
me visi išmesti,ir išvaryti iš 
kompanijai priklausančios 
apylinkės ribų. Moterys, 
maži vaikai ir vyrai nešė- 
mes savo nuosavybę, kokią 
turėjome ir galėjome pakel
ti, — drabužius, patalinę ir 
puodus. Netoliese radosi 
grioviuotas miškas. Čia mes 
apsitojome ir tarėmės, ką 
toliau darysime. Vieta bu
vo nebloga laikinai apsisto
ti. Prie griovio galėjai ug
nį užsikurti, valgį išsivirti 
ir pasišildyti. Bet jau buvo 
ruduo ir oras jau šaltas ir 
lietingas. Viena moteris bu
vo nėščia ir pagimdė kūdikį 
po lietsargiu. Oras ėjo šal
tyn, ir mums prisiėjo greit 
d-ryti nuosprendį, kad gyvi 
išliktume, šalčio ir alkio 
verčiami, kurie su mažais 
vaikais, vergiškai nusilenkė, 
maldaudami sugrįžo atgal. 
.0 pavieniai ir bevaikiai pa-

sileidome į visus kraštus, 
kur tik kuris žinojome ar
timą kaimelį ar miestelį.

Mano meistras-angliaka- 
sys, neprisimenu, rodos, ne
suminėjo vardų tų apylin
kių, kur tas viskas atsitiko, 
ir jau buvau gerokai pamir
šęs apie tai. Bet štai vienoj 
sueigoj mano geras drau
gas padavė iškarpą iš vieno 
komercinio laikraščio, kur 
trumpai aprašyta tų apy
linkių žiauri angliakasių 
praeitis.

Aprašymas imtas iš Ar
thur H. Lewis knygos, pa
vadintos “Lament for the 
Molly Maguires.” Aprašy
mas labai artimai supuola 
su to seno angliakasio pa
sakojimais.

Man dirbant trejus me- vidurnaktį.
Pasibeldžia kažkas į du

ris. Vyras, sėdintis prie du
rų, pravėrė, ir kažkas iš 
lauko pusės į jį palengva 
kalbėjo. Mano draugui ir
gi vienas į ausį ką tai sakė, 
bet man niekas nieko ne
sakė, ir aš nežinojau, kas 
čia darosi.

Mitingo dalyviai pradėjo 
kambarį apleisti, bet rie vi
si kartu. Išėjome ir mudu, 
pasiliko tik tie penki, su ku
riais mano draugas kalbė
josi.

Gatvekario stotis buvo to
lokai, palei griovius, ąpžė- 
lusius krūmokšniais, su 
ža elektros lempute aukštai 
stulpe. Einant keliuku sto
tin, draugas palengva pasa
kė, kad mudviem gresia pa- 

ngu-

tus Wilkes - Barrės apylin
kės kasyklose, teko patirti 
daug tos praeities liekanų. 
Čia angliakasiai, nors ne
tvirtai, buvo organizuoti 
unijon. O toliau miesteliuo
se (juos vadino “pečėmis”) 
nebuvo organizuoti. Siekta- 
si keletą kartų suorgani
zuoti ,bet be pasekmių, nes 
ten tvirtai laikėsi praeities 
liekanos.

Vieną šeštadienio vaka
rą mūsų unijos lokalo val
dyba ir keletas eilinių narių 
turėjo pusiau oficialų susi
rinkimą. Dėka to seno vel- 
šio, su kuriuo dirbau, pate
kau ir aš į tą susirinkimą, 
nes eidamas E. Market St. 
jį sutikau, kur jis mane ir 
nusivedė, o kitaip būčiau 

pusiau slaptai šaukiamas, bijočiau, nes mūsų užpaka- 
Susirinkimė negarsiai kal

bėjo jaunas ir tvirto ūgio 
vyrukas, apie 28 metų am
žiaus. Atsikreipė jis į mūsų 
lokalą prašydamas finansi
nės ir moralinės paramos. 
Jis turįs susisiekimą su vie
no miestelio mainieriais, 
kurie šaukiasi pagalbos ten 
uniją suorganizuoti. Jis sa
kė važiuojąs ten tą patį va
karą. Prašė, ar nesiras kas 
su juo ten važiuotų, nes 
vienam baugu. Niekas iš 
dalyvių neapsiėmė, nes visi 
buvo jau senyvi žmonės, o 
antra — jie tur būt žinojo, 
kokia rizika yra ten va
žiuoti.

Bet mano senis velšis pa
rodė į mane, o aš, nežinoda
mas, kas su manimi gali at
sitikti, apsiėmiau. Visi da
lyviai sužiuro į mane su 
kažkokia keista mina vei
duose.

Dabar mano draugas pa
sveikino mane suspausda
mas man ranką taip, kad 
vos nepradėjau tūptis, ir 
prakalbėjo lenkų kalba. Pa
sakiau, kad esu lietuvis ir 
lenkų kalbos nesuprantu. 
Jis bandė ir lietuviškai kele
tą žodžių, bet sunkiai. To
lesnis mudviejų pasikalbėji
mas ėjo anglų kalba, ku
rią aš jau gerokai supra
tau, bet kalbėti dar buvo 
sunku.

Miestelis, buvo kokia 15 
mylių nuo Wilkes - Barrės. 
Reikėjo važiuoti gatvekarių, 
kuris kursuoja tarp Wilkes- 
Barrės ir Harveys take. 
Mano draugas žinojo, ku
rioje statyje išlipti; žinojo 
ir tą vietą, kur mes turėsi
me mitingą.

Apsistojome užpakalinia
me didelės karčiamos kąm-. 
baryje, kur mūs jau laukė 
geroka grupė vprų. .
Vos nepatekom į mušeikų 

nagus
Mano draugas kalbėjo

negarsiai, lenkų kalba, vė
liau anglų kalba. Kalbė
jo ilgokai ir^karts nuo kar
to kumštį sugniaužus mo
savo ir pabrėžė, kad be ko
vos nieko nelaimėsite, o jū
sų padėtis sunki, ir eis dar 
sunkyn, jei jūs nesiorgąni- 
zuosite, nekovosite; priža
dėjo, kad apylinkės mainie- 
riai jiems prigelbes.

Mitingui užsibaigus, mano 
draugui sėdint prie staliu
ko, visi ėjo paeiliui, paduo
dami savo vardus ir pasi- 
mokėdami po 50 centų. Po 
to penki vyrai išsiskyrė, su 
mano draugu pasitraukė į 
kitą kambario kampą ir ty
liai valandėlę kalbėjosi.

Laikas artinosi prie vi
durnakčio. Baigėsi pasi
kalbėjimai, ir mudviem su 
draugu reikėjo skubintis 
pagauti gatvekarį atgal į 
Wilkes-Barrę, nes paskuti
nis nuo Harveys Lake į 
Wilkes-Barrę išeina prieš 

r

ly randasi “nematoma 
sauga.” 

ma-

ap-

Atėję stotin, stovė jome ( įan^įaįs dolerių įplaukas.

dai-

dvi

“Be

pri-

pu-

tam- 
kru

tai

mu-
pa-

tuos 
pasigirdo 

švil-

keletą minučių ir nieko 
savęs nekalbėjome, tik 
rėmės į visas puses. Pb va
landėlės kažkas krūmokš
niuose subraškėjo, ir 
figūros iš tamsumos artino
si prie mudviejų.

Mano draugas kumptelė
jo mdn, ir pasakė: 
ready.”

Kai tos dvi figūros 
siartino kokiu 10 ar 15 bėdų 
nuo mudviejų, iš kitos 
sės pasirodė kokia 10 vyrų 
ir leidosi link mudviejų. O 
tie du grįžo ir dingo 
sumoj grioviuose ir 
mOkšniuose. šie vyrai 
buvo to mitingo dalyviai, ir 
jiems buvo pranešta, kad 
kompanijos mušeikos mudu 
“pataisys.” Bet jiems tai 
nepavyko.

Šie vyrai stovėjo su 
mis ir kalbėjosi, kad 
lengva jie p a s i s k i r s ys į 
grupes ir gal pagaus 
mušeikas. Bet 
ateinančio gatvekario 
pūkas. Vyrai pasitraukė to
liau, gatvekaris sustojo, 
mudu sulipome ir laimingai 
parvažiavome į Wilkes-Bar- 
rę. čia atsisveikinome Jis 
nuėjo įgelžkelio stotį, pake 
gyvenąs kitame mieste, 
jo neįvardijo, o aš irg: 
siteiravau.

Pirmadienio rytą, nu 
dus kasyklon ir nuėjūi 
savo meiątru-mainieriu 
ton, kur turime dirbtį 
pakėlė lempą, pažiūrėjo 
man į veidą ir klausė, 
viskas nusisekė. Atsa 
viskas gerai,1 bet nesakiau, 
kas iš tikrųjų ten būtii at
sitikę. iJs, galvą lingu 
mas, sako: “You are 1 
,boy.” '

Per trumpą laiką tekcj) bū
ti liudininku ir dalyvhį ke
leto aštrių darbininkų kovų

bet 
ne-

silei- 
s su 
vie- 

, jis

kiau,

oda- 
icky

už savo reikalus.

uotojų unijos atstovas 
reipė į mainierius mo- 
ės pagalbos, nes streik
ai pradėjo operuoti

, Gat- 
riai šen ir ten kursuo- 

tušti, ir kartais buvo 
i'kimų, kur toliau už-

Viena Iš jų buvč gatveka
rių operuoto jų streikas. 
Oper 
atsik: 
ralin 
lauži 
gatvekarius. ižnoma, pa- 
galbba jiems iš mainierių 
pusės buvo suteikta, 
veka 
davo 
atsit:
miesty gatvekaris nuvažiuo
davo
žys gaudavo gerokai apkul
ti.

Bei; vėliau buvo padėta po 
du ginkluotus policininkus 
į kie

Be 
nį popiet .susirenka didelė 
minia į Public skverą, kur 

nuo bėgių, o streiklau-

kviena gatvekarį.
t štai viena sekmadie- c

PHILADELPHIA, PA
ndalai sunaikino 20 is- 
ių antkapių Christtorin

Church kapinėse, kur palai
dotas Benjamin Franklin, 
pasirašęs Nepriklausomybės 

araciją. Panašus daly- 
įvyko prieš metus, ir 
ma antkapių pataisy- 
lėšuos virš poros tūks- 
ų dolerių.

Deki 
kas 
sako: 
mas 
tanči

Tr 
ja, ^ako, 
Publ

ansportacijos kompani- 
reikalaus State 

c Utility Commission 
pakelti 5 centus už duoda
mus transfėrus. Dabar duo
dami už tą pačią mokestį— 
pakelti mokyklą lankan
tiems centą ir pusę. Sako, 
tai V1 erčia daryti, nes Trans

Workers unijos lokalas 
eikalauja 47 centų pa-

sulaukusiems 62 me-

234
kėlimo valandai ir $125 pen
sijos.
tų avižiaus.

Dąbartinis fėras 25 cen
tai trys “tokenai” už 70 ( philadelphijos policmenus, 
centų — būtų panaikintas, kurie priklauso John Birch 
Kompanija padidintų tūks- I draugijai.

Hąrrisburge Governor 
Offiie of Administration 
praneša, kad kelių darbi
ninkai su pradžia gruodžio 
gaus 5% algų pakėlimą.

Lapkričio LLD kuopos su
sirinkime valdyba pranešė, 
kad parsitraukė “Tarptau
tinė Moters Diena” knyge
lės platinimui. Parašė Ksa
vera 
įdomi skaitymui. Norintieji 
įsigy 
Merkį.

Karosienė. Knygelė

ti kreipkitės pas K.

Pradžioje lapkričio rody
mas judamų paveikslų iš 
Lietuvos, komisijos praneši
mu, rįebuvo sėkmingas. Lan
kytojų nebuvo tiek, kiek 
buvo tikėtasi. Tolimesnis 
veikimas paliktas kitiems 
metams. Tikimės atžymėti 
Draugijos 50 metų jubilie
jų su parengimu.

Gaiutas vienas naujas na
rys-

Puertorikiečiai Philadel- 
phijoje atžymėjo 271 metų 
atradimą Puerto Rico su 
paradu lapkričio 15 d. Kal
bas sakė meras Tate ii/ Wil
liam Green.

Sakoma, į Philadelphią, 
Chešter, Camden, Glouces
ter ir Wilmington Delaware 
upe atplaukė 70 laivų kiek
vieną dieną, daug jų iš už
sienio.

UAW unija Hanticoke, 
kur dirba kietosios anglies 
kasykla, atsišaukia į prezi
dentą Johnsoną su ragini
mu Vartoti anglį vietoje ge
so Hanticoke Housing Pr6- 
j ect. Pro j ekto ■ savininkai 
sako, geso vartojimas pi
giau lėšuoja negu anglis.

1 ,

gatvekarial sueina iŠ visų 
miesto dalių. Raita policija 
juodinėja gatvėmis ir šali
gatviais. Pasirodė keletas I keviciutę - Staniulienę. Mi- 
gatvekarių. Publikoje pasi-i rė lapkričio 24 d., palaidota 
girdo riksmas ir pasileido ■ lapkričio 27 d. Buvo 71 m. 
akmenys į gatvekarių lan-: paliko nuliūdime gyvenimo 
gus. ~ ” 
ir mufšė žmones- lazdomis.' 
Mačiau, kai plytgalis sušvil-
pė ore ir atsimušė į vieno nus Česlovą įr Alfonsą ir’jų 
raitelio galvą, o _ šis kaip šeimas, Viso 8 anūkus ir 
pelų maišas nusirito nuo daug draugų ir pažįstamų.

Raita policija blaškė draugą Anta n ą Staniulį, 
dukterį Alice Hammer ir 5 

i mėnesių anūkę Brendą, sū-

viso 8 anūkus ir

arklio. Teko ne tik jam vie
nam. Publika tapo išblaš-
kyta tik daugiau raitos ir kaime, Ukmergės rajo- 
ginkluotos policijos ir mu-'ne; Broliai is seserys mirę,
šeikų pribuvus. —jų vaikai gyvena kur

Kaip tas streikas užsibai- nors- Staniuliai kadaise gy- 
gė, neteko sužinoti, nes iš- yeno Pennsylvanijos valsti- 
važiayau į Connecticut vals-bet ilgiausiai New Jer- 
tiją ir daugiau į anglies ka- sey—ūkininkavo 39 metus.
syklas nebegrįžau.

prezidento Kenedžio,

Temple universiteto stu
dentai atidengė lentą pager
bimui 
kur jis kalbėjo rinkimų 
kampanijoje 1960 metais 
Park Ave. Mall N. ir Mont
gomery Ave.

Per 9 šių metų mėnesius 
Philadelphijos policija išda
vė 815,120traf iko tikietų, ar
ba 18% daugiau negu 1963 
metais.

Dvi mokytojos iš Tarybų 
Sąjungos — Margarita Ni- 
kolajevna Dabronorova ir 
Tamara Sergej e vna Tsare- 
va lankėsi George mokyklo
je New Town susipažinimui 
su šios šalies mokyklų siste
ma . Abi aukštesnėsės mo
kykloj mokytojos anglų 
kalbos Maskvoje.

:—
Philadelphijos Civil Lib

erties Unijos skyrius gins

Kaymon Cohen ir kiti jo 
bendrakeleiviai, kurie kal-
tinamį išeikvojime Tymąte- yaldyba isdakve Pnn^raPor- 
rių lokio 107 pinigų, pra- atsibuvusio bazaro,
dėjo atlikti bausmę. ^uns buvo, rengiamas spau-

J x v dos naudai- Gerai pavyko.
Philadelphija priešinga1 

Pennsylvanija Railroad 
kompąnijai dėl sulaikymo 
“Spiri 
kinių.

t of St. Louis” trau-

Brockton, Mass.
Mire A. Mickevičius

Lapkričio 22 dieną mirė 
Alex Mickevičius, LDS 67 
kuopės narys, gyvenęs pas 
dukrą 2079 Broad St., Edge
wood, R. I.

Paliko nuliūdime dvi duk
ras 4- Adelę Lozon ir jos 
šeimą ir Bronę Lukas ir jos 
šeimą, brolį Justiną ir jo 
šeimą ir daugiau giminių.

Laidotuvės buvo priva
čios. Palaidotas Providence 
kapinėse, sudegintas. Reiš
kiu užuojautą dukterims, 
broliiii ir giminėms. ;

Sunkiai susirgo
Ilgai Montelloje gyveno 

Jonas ir Kazimiera Walla-
Valangevičiai), o vėnai (

lesnir. laiku išvyko gyventi 
pas s

Da
še saVo sesutei, kad Jonas 
gavo
ser ligoninę, Oaklando mies
te. Linkiu Jonui greitai pa
sveikti ir būti sveikam, kaip 
buvo

ūnų į Oakland, Calif.- 
bar Kazimiera prane-

sokų ir išvežtas į Kai-

pirmiau. /
Gec. Shimaitis

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudeni parengimai visada bū
na sekmingeuni.

4 p.-LaisyS (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1964

Hampton, N. J.
Mik

| Palaidojom Marcelę Rin-
I kpviėint.p - Sit.nnnilipna lVh’_

Gimus Lietuvoj, Savido-

Buvo pensininkai.
Po visų gerai žinomų 

“gerovių” ir sunkumų per
gyvenimo ant senatvės šiek 
tiek prasisiekė, galėjo leng
viau pagyventi, tai nelaboji 
liga pakirto gyvastį. Visą 
laiką, nors ir nesijautė ge
rai, triūsėsi apie namus, 
mylėjo gėles ir prieš mir
siant ėjo laistyti.

Buvo linksmo būdo, 
nepriešinga buvo kam ir 
kur Antanas aukodavo.

Pagal vaikų norą palai
dota su bažnytinėmis cere
monijomis, daly v .a u j a n t 
gražiam būriui lietuvių ir 
svetimtaučių.

Lai būna tau lengva šios 
šalies žemelė, kur praleidai 
savo amžių.

Dalyvis

MIAMI, FLA.
Lapkričio 18 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos pietūs ir 
susirinkimas. Pirma buvo 
pietūs, kuriuos skaniai pa
gamino Ę. Aimontienė, N. 
Tamošiūnienė ir E. Kance
rienė.

Po pietų laikytas susirin
kimas. Narių atsilankė gra
žus būrys. Gauta viena na
rė ■— Alice Johns. Kuopos

Draugė E. Kancerienė pa
teikė ilgą raportą apie tai, 
kas ką dovanojo bazarui, 
kuo prisidėjo. Aukotojų 
vardų nutarta spaudoj ne
skelbti, nes labai daug vie
tos laikraštyje užimtų. Tai
gi, atleiskite, geri prieteliai, 
kad nematysite savo vardų 
spaudoje. Bet jūsų brangios 
dovanos pasiekė gerą tikslą. 
Vardu rengėjų ir visų dar
buotojų širdingai ačiū vi
siems už nuoširdumą.

Draugai Ukrainai daug 
prisidėjo prie gerų pasek
mių, nes jeigu ne ukrainie
čiai, tai būtų daug daiktų 
likę neparduoti.

. Kadangi padarė gero pei
lio, tai kuopa nutarė pa- 
4veikinti spaudą su Naujai
siais metais, nes jie jau čia 
pat. Nutarta paskirstyti 
sekamai: “Laisvei” $150, 
“Vilniai” $100, Urugvajaus 
“Darbui” $25, Argentinos 
“Vagai” $25, “Liaudies bal
sui” $25 ir ukrainiečių laik
raščiui $25.

Visi LLD 75 kuopos na
riai ir prieteliai linki mi
nėtiems laikraščiams ilgai 
ilgai gyvuoti ir nešti apšvie- 
tą į kiekvieno skaitytojo 
namus. Siunčia širdingus 
linkėjimus minėtų laikraš
čių redaktoriams ir visiems 
personalų nariams, linki ge
ros sveikatos, laimingai ir 
ilgai ilgai gyventi ir sulauk
ti pastovios taikos. Laimė
jome rinkimus, laimėkime 
ir taiką.

LLD 75 kuopos
Korespondente

Haverhffl, Mass.
Lapkričio 5 d. mirė Mi

chael (Berry) Barišauskas, 
79 metų. Gyveno 37 Ayer^ ’ 
St. Čia išgyveno 55 metus. 
Paliko du sūnus, Michael ir 
Joseph. Palaidotas 9 d. St. 
Patrick’s kapinėse. Jis buvo 
L. P. Gedimino klubo na
rys. Palydovai buvo pavai
šinti namuose.

Lapkričio 22 d. mirė Jo
nas Akstinas, 78 metų. Gy
veno 81 Sought Webster St. 
Paliko moterį Marę, du sū
nus, Juozą P. ir Vincą, ir 
dukterį Mrs. Ann Bondir. 
Paladidotas 25 d. Liet Tau
tiškose kapinėse, Bradford, 
Mass. Buvo ilgametis Liet. 
P. G. klubo narys. Palydo
vai buvo pavaišinti pas sū- 
nų Juozą, Bradford, Mass.

Spalio 5 d. mirė Michael 
Walakenis, 65 m. Gyv. 46 
Margin St. Jis buvo čia gi
męs ir augęs. Paliko brolį ir 
keturias seseris. Palaidotas 
8 d., Greenwood kapinės^ 
Rocks Village, Mass., ten 
pat, kur palaidota jo mote
ris. Palydovai buvo pavai
šinti L. P. G. klube, prie 
kurio velionis per ilgą laiką 
priklausė.

Lapkričio 22 d. ištekėjo 
Lillian M. Klimovich už ki
tataučio Harry O. Bowen, 
iš Jackson, Miss. Po vedybų 
apsigyvens Washington, D. 
C. Jaunavedys — muzikan- 
tas, groja U. S. Air Force 
bene Washington, D. C.

Sut i k a u Kazlauskienę. 
Paklausus, kaip Augustas, 
sakė, geriau, bet dar po gy
dytojo priežiūra. Klausiu, 
o kaip bus su Worcesterio 
parengimu, kuris atsibus/ 
gruodžio 6 d., Kazlauskienė' 
sako, jau aš turiu pilną ma
šiną žmonių. Paklausiau, ar 
man jau nėra vietos? Sako, 
yra. Labai nudžiugau, nes 
maniau, kad nebus galima 
dalyvauti. O Worcesteryje 
visuomet būna geri paren
gimai. Gaspadinės pagami
na skanių valgių, o daini
ninkai gražiai padainuoja. * 
Taigi tokiame parengime 
nedalyvauti būtų didelis 
nuostolis. Ligi pasimatymo 
gruodižo 6 d. 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Darbininke*

Maynard, Mass.
Pastaba

“Laisvės” Nr. 95 tilpo G. 
Shimaičio trumpas raštas iš 
Brocktono apie mirusius.

Ten pažymėta, kad Middle- 
boro miestelyje “mirė Jonas 
(John) Grigas. Paliko nu
liūdime žmoną Beatrice, 
dvi dukteris, ir seserį Lie
tuvoje.”

Kaip gali žmona liūdėti, 
kad ji yra. mirus apie priešė 
šešerius metus? Nepaliko^ 
nei dukterų, paliko dvi po
dukras.

Maynarde gyvena Beatri
čės sesuo Cicįlija Mąrcilio- 
nienė ir brolis Juozas Kron- 
cevičius.

4 J, Gaidys

Chester, Pa.
Pataisa

“Laisvėje” iš spalio 30 d. 
paskelbime aukų įvyko klai
da. Ten buvo pasakyta, kad 
P. Norkus aukojo $10. Tu-v 
rėjo būti sekamai: ‘ Paul P.^ 
Norkus aukojo $10. Turėjo^ 
būti sekamai: Paul P. Nor
kus, graborius, aukojo $10, 
o vyresnysis P. Norkus—$5. 
Klaidą atitaisau ir atsipra
šau.

A. Lipčius



Įspūdžiai iš “Laisves“ koncerto
Aš neatsimenu, kad dau

giau kaip per 40 metų bū- 
ffciap nedalyvavęs kuriame 
nors “Laisvės” metiniame 
koncerte. Ar vienokiu ar 
kitokiu būdu aš visada su
rasdavau priemones nuvyk
ti į koncertus, — žinoma, 
ne vienas, bet su šeima ir, 
jei būdavo vietos, paimda
vau dar porą draugų su sa
vim, su kuriais susitarda
vau iš anksto. Taip ir šie
met padariau. Susitarėme 
su draugais Trainiąis va
žiuoti į “Laisvės” koncer-

Bet šiemet išėjo kitaip, 
nes mano mašina sugedo 
pora dienų prieš koncertą 
ir nebuvo įmano ją per taip 
trumpą laiką pataisyti.. 
Diskus u o j a m e su šeima, 
kaip nuvažiuoti į koncertą 
ir nesuvilti draugų Trai- 
nių. Mano akys jau nebe 
labai tinkamos vairuoti au
tomobilį nakties laiku, ypa
tingai Niujorko trafike.

Duktė sako: “Pop ir 
m o m, aš jus nuvežčiau į 
koncertą, jei būtų tinkama 
mašina.” Duktė ir žentas 
abu turi po mašiną, bet ir 
jų mašinos bijo Niujorko 
trafiko. Žentas sako: “Nors 
mano Fordas pilnas skylių 
kaip bičių korys, tačiau aš 
manau, kad galima su juo į 
Niujorką nuvažiuoti. Tik 
gaila, kad aš negaliu su ju
anis važiuoti, nes tą dieną 
turiu dirbti. Tačiau jūs im
kite Fordą ir važiuokite.”

Taip ir padarėme. For
das nuvežė ir parvežė be jo
kių sukliuvimų.

Susirandame vietą, kur 
koncertas įvyksta. Einame 
į .vidų, žmonelių visas 
prieangis pilnas, visi svei
kinasi su senais pažįsta
mais, su kuriais ir man.bu- 
vo proga paspausti dešinę. 
Kopiame laiptais į viršų, ir 
čia gerai nusiteikusių kon
certo dalyvių visur pilna, ir 
ūžia, kaip bitės avilyje. Tuš
čių sėdynių mažai bematy
ti.
* Prasiskiria užlaidos, išei
na koncerto pirmininkas ir 
trumpa kalba koncertą ati
daro.

Pakyla uždanga, Aidas 
stovi spalvingai pasipuošęs 
vadovybėje mokytojos ener
giškosios Mildred Stensler. 
Aidas atidaro koncertą su 
daina “Nukritę lapai” ir 
keletu kitų dainų. Publika 
griausmingai ploja, reika
lauja daugiau dainuoti.

Turiu pasakyti, kad pub
lika neperdeda—Aidas su- 
sielą žavinčiai sudainuoja, 
akd, rodos, nuo tų žavingų 
balsų ir šviesos priblėso.

Visi gerai žino, kad cho
ro solistui yra nepraktiška 
dainuoti, nežiūrint, kokį 
aukštą balsą jis beturėtų, 
jts ar ji negali pripildyti ( 

Svetainę vienu balsu, kiek 
choras pripildo. .

Man atrodo, kad progra
mos su taisyto jai po choro 
turėtų dėti duetą, o ne so
listą. .

Mūsų solistai
Kuomet Elenutė 

zauskienė, sopranas, 
rodė, estradoje, raudona 
suknia pasipuošusi, svetai
nėje užviešpatavo grabinė 
tyla. Pati Elenutė atrodė 
gerai nusiteikusi, atrodė, 
kad koncerto gražuolė ,o ne 
tik dainos atlikėja. « Man 
atrodo, ir kiti taip sako, kad 

šiuo sykiu yra padariu
si didelį žingsnį pirmyn 
kaip balso išlavinime, taip 
ir jo skambesyje. Dainuok, 
Elenute, dainuok, o mes tau 
linkėsime išikilti iki pat 
aukštumų.

Bra- 
pasi-

Augustinas Iešmantą, ba
ritonas, su savo aukštu ir 
maloniu balsu, kaip ir visa
dos, puikiai pasirodė. No
rėjosi jį girdėti vis daugiau 
ir daugiau.

Oną Kubilienę, mezzo-sop
ranas, pirmą sykį girdėjau 
dainuojant, tad negaliu pa
sverti kaip greitu tempu ši 
puiki dainininkė progresuo- 
pja. Kaip dainininkę, noriu 
daugiau ją girdėti. Tik no
rėčiau nuoširdžiausiai pa
tarti neperdėti išreiškiant 
padėką publikai. Tas per
dėtas nusilenkimas nedaro 
gero įspūdžio.

Victor Becker, baritonas, 
jau keletą sykių man girdė
tas dainuojant. Turi aukš
tai išlavintą balsą. Norėtųsi 
girdėti jį dainuojant, vis 
daugiau ir daugiau. Man 
atrodo, kad šis puikus dai- 
nininkas kopia į pačias 
aukštumas.

Albert Daukšys, tenoras, 
gal jis ir turi kiek nors že
mesnį balsą solo dainuojant, 
kaip jo duetistė Irena Ja
nulis, tačiau jo balso švel
numas ir kontroliavimas 
klausytojus tikrai pasigau
na. J. Bimba | lyje naujovišką žmonių gy- 

—-' ■ —; venimą. Antanas jau ne-

Laiškas iš Floridos
si baseinas, visą laiką pri-, ^en daromą progresą, ir ko-Sveiki, Nortiečiai Laisvie- : 

čiai! Jau devinta diena kai žiūrimas (nors čia ji 
Miamyje. Atriedėjome į čia [ na tik 3 mėn.—tarp 
su M. Simonavičium. J dų ir Velykų). Sakė 
Brooklyną palikome anksti ninių tarnų liko 7, iir jiems 
lapkr. 14—šešt., o iki 4 vai. kambariai po tuom gįražiuo- 
p. p. jau pasiekėme Flo- ju namu, lyg ir pasakiškai 
rence, South Carolina—įva- atrodantys “katakombai”— 
žiavome670 mylių. Sekmad. be saulės šviesos Įkamba- 
ryto 9 vai. jau įvažiavome į riai. Sunshine Florida ne 
Floridos teritoriją, o pir- 
mad. jau buvome mūs “des
tination” Miamio mieste.

Kelionėj neturėjome jokių 
blogumų. Kuras - gas kai
navo $28, nakvynės $20.

Automobiliais gal geriau
siai važiuoti savaitgaliais— 
mažiau- kelyje traile-trokų.

Mieste dar matosi uraga
no Cleo palikimo, dar daug- 
išverstų medžių - kamienų, 
kelmų riogso, kai kur dar 
ir šaligatviai užversti, ne
praeinamai (1st Avė. ir 38

Porą dienų pasisvečiavęs 
pas savuosius, einu pas 
kaimynus Dominaičius pa
siskaityt “Laisvės”. Drg. 
Teklė D. serga, bet politiniu 
gyvenimu domisi. Gerokai 
nusiskundė atbėgėliais ku
biečiais, ir, anot jos—T.D, 
“Tik gerai, kad laimėjo rin
kimus demokratija, tad dar 
lyg atlyžo ir tie kubanai”. 
Sakoma, kad po išrinkimo 
Johnsono, kubiečiai pasida
rė “geresni” ir, rodos, jų 
sumažėjo”.

Reikia pagirt Dominaičių 
dukrą Virginią, kuri dirba 
su mokyklų integracija— 
negrų vaikus paveža kur 
reikia ir su negrėmis-moti- 
nomis net ir kavutę prie 
vieno stalo išgeria, ir už tai 
nuo kaimynų kubiečių gau
na priekaištų. O Virginia 
atsako jiems: Negrai yra 
senesni amerikonai už mus 
ir jumis...

Tiesa, Miamyje, rodos, 
laimėję negrai lygias teises 
važiuotėje ir koteliuose.

Pripuolamai, kur dirba 
mūs kaimynas G. D. darži
ninku (care taker) pas mi
lijonierius Raynauld’s, aliu
minio fabrikantus, mane 
nusivežė pamatyt rezidenci
ją Miami, Beach, Bay Rd., 
kur dar p r e z. Kenedis 
svečiavosi. Namas -pakajai 
užima du akerius, prie gi
laus vandens, čia priplaukia 
ir laivukai-kruizeriai, yra 
ir savas dokas-“pier”. Ga
ražas 9 kapams, maudymo-

lvena Janulis, sopranas, 
Kadangi ši dainininkė turi 
gana stiprų ir sielą Pavejan
tį balsą, tai man jos klausy
tis niekada neatsibo 
nos Janulienės ir A. Dauk- 
šio duetas taip žavingai iš
ėjo, jog aš nežinau, 
kas žavingiau suda:

Nors ir atrodo, ka 
puikiausiai išėjo, be 
tų galima padaryti 
kaištų? Taip, galima. Aš 
manau, kad dainininkui ne-j 
užtenka tik gražiai 
ti. Jis yra ir savo rūšies ak
torius. Dainininkas 
laikytis vienoje pozicijoje 
ir stovėti vietoje kaip įkas
tas. Turi daryti rankų ges
tus ir veido mimiką. Taipgi 
pereiti iš vienos vie ;os į ki
tą, tačiau neturi ir perdėti, 
.nėra reikalo daryti veido 
gimanstiką. Pernelyg vei
do kraipymas gadina klau- 
sovų nuotaiką. Šiame kon
certe to nebuvo, tačiau pa
sitaiko, kad tūlos daininin
kės bei dainininkai perdaug 
mandrauja su veidui Pasvė
rus pliusus ir minusus, pliu
sai toli toli viršijo 
Šis koncertas buvo vienas 
iš geriausių.

štų. Ire-

dainuo-

neturi

inusus.

s gyve- 
e Kalė-
, asme- 

visiems!
Čia, tiesa, teko ir pažu- 

vaut nuo milj. R. doko pa- N4aujosios Kalvarijos kapi- 
gavau 3 cat-fish ir 3 dog- neg Po palydgjimo da]yviai

suti-

“mūs”
Kenne-

Salėje, 
gražių,

a Vil-

daug

fish—sau nieko.
Sekmad./ popietę I pralei

dau soc. klube. Pietums tu
rėjo žmonių apie 100 
kau nemažai pažįs tarnų. 
Klubas puikiai veikia. Salė 
išpuošta portretais 
prezidentų. Scena — 
dy ir Johnsono, salė—Ruz
velto, Lincolno ir Washing- 
tono ir dar klubo mecenato 
drg. Džiupkaičio. 
rodosi, dar yra pora 
švarių vaizdų, tapytų: vie
nas, rodosi, vaizduoji 
nių-Antakalnį, antri 
gamtos grožį. Gird 
kai kurie klubiečiai 
dirba ve 11 u i gražinimui 
klubo. Tarp jų ir 
Bovinas/' dažytojas, 
kojo, kad Aido chorai 
kiai mokosi dainavi 
net rengiamas teatr 
apie gruodžio pa 
Siūliausi ir aš į teat 
kėjus kokiai rolei, k 
imtų.

O, beje, man, kai 
vajininkui, Dominaiti e n ė 
užmokėjo met. prenumera
tą ir likučius iš $15 “Lais
vės” fondui paskyrė. Ačiū • • ’-*• jai.

Vincas 
Pasa- 

s smar- 
mo ir 
ii (gal 
baigą), 
ro atli- 
ad pri-

Jonas Lazauskas
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:

MAGNETIC METALU

other

CO.

21st & Hayes Ave., Camden, N.

I 92-97)

Dorchester, Mass.
Mirė A. Zinskis

Antanas Zinskis, gyve
nęs 45 Saxton St., Dorches- 
tery, apie penkerius metus 
širdies liga sirgęs, lapkričio 
12-ą mirė. Iš Lietuvos paė
jo nuo Šėtos, Papurvių kai
mo. Paliko liūdesy žmoną 

, ar gali 
uoti.

d viskas Qreviškytę du brolius 
. ar bu-1 Amerikoj e, vieną Lietuvo- 

PrlAe" je, ir kitus artimus gimines 
t abiejose šalyse.

Jaunąs atvykęs į Reading, 
Mass., su broliu ūkininka
vo. Vėliau stojo į JAV karo 

i tarnybą, o per Pirmąjį pa
saulinį karą buvo Prancūzi
jos fronte. Grįžęs iš karo 
fronto, gavo Bostone pašte 
darbą, kuriame ištarnavo 
34 metus.

Antanas buvo senoviškų 
įsitikinimų atsikratęs žmo
gus. Priklausė prie A. L. P. 
Draugijos ir legioni erių 
Dariaus posto So. Bostone, 
dalyvavo pažangiečių lietu
vių parengimuose, visą lai
kė skaitė laikraštį “Laisvę”. 
Man šią vasarą grįžus iš T. 
Lietuvoje viešnagės, Zins- 
kiai pakvietė pas juos vaka
rieniauti. Prašė, kad papa
sakočiau apie mūsų tėvų ša

beturėjo sveikatos ateiti į 
svetainę prakalbų išklausy
ti. Man papasakojus apie 

kie ten vyksta pakeitimai, 
vedantys į gerąją pusę, jis, 
lovoje pasilsėdamas, kelis 
sykius grįžo prie stalo, prie 
įdomių diskusijų apie Tary
bų Lietuvos naują santvar-

Lapkričio 16-ą, graž u s 
būrys giminių,, draugų bei 
pažįstamų, palydėjo Anta
ną Zinskį į Roslinda 1 e, 

buvo pavaišinti.
Reiškiu gilią užuojautą 

velionies artimiesiems, o 
Tau, Antanai—ramiai ilsė
tis šios šalies žemėje.

A. Kandraška

Binghamton, N. Y.
Ligoniai

Susirgo Viktorija Miller 
(Zmitraitė). Ji išvyko į 
Brooklyną pas savo sesutę 
ir švogerį B. W. Keršulius, 
kur gydosi ir sesuo sergan
čią prižiūri. Jos vyras 
Frank Milleris yra labai su
sirūpinęs žmonos sveikata. 
Visi Viktorijos d.d. linki jai 
greitai pasveikti ir sugrįžti 
pas mus sveikai.

Antanas N aval i n s k a s 
mažai!« pasikelia iš lovos, 
yra silpnas, negali vaikščio
ti, yrą po daktaro priežiū
ra.

Mrs. S. ESvans, Vėžių 
dukra? labai serga, negali 
visai pavaikščioti. Kaip gai
la, kad jauna moteris taip 
serga. Jos vyras, ir Iz. H. 
Vėžiai, jos tėvai, labai susi
rūpinę sergančiaa.

Tillie Bagdonas buvo 
sunkiai susirgusi influenza. 
Buvo namie, po gydytojo 
priežiūra.

Mrs. Thelma Bakshas tu
rėjo operaciją ant abiejų 
kojų.

Mrs. Saladunienei para
lyžiavo visą kairiąją pusę. 
A. Liepa serga, buvo ope
ruotas. J. ir K. Vaicekauskų 
žentas P. Sesuta turėjo šir
dies ataką, ligoninėje buvo 
per kelias savaites, o dabar 
jau yra namie. Mrs. A. Bo- 
narth — Biėkerytė turėjo 
operaciją. .Mrs. Petrikonis 
buvo susirgus,išvežta į ligo
ninę, o dabar jau yra na
mie.

Visiem sergantiems linkiu 
greitai pasveikti.

J. K Navalinskienė

vy

Brockton, Mass.
Parengimas pavyko

Lapkričio 28 d. gerai pa
ko draugiškas vakaras ir 

rodymas filmų iš Lietuvos. 
Filmus rodė Jonas Petruš
kevičius, kuris būda m a s 
Lietuvoje juos nutraukė. 
Jis juos parodė už mažą at
lyginimą. Atvykdamas atsi
vežė savo žmoną ir iš Bos
tono “Laisvės” skaitytoją 
Elzbietą Misevičienę, 90 
mętų amžiaus. Ji paaukojo 
į “Laisvės” fondą $5. Publi
ka ją pagerbė gausiais 
aplodismentais.

įmonių dalyvavo apie 40. 
Jie buvo pasitenkinę. Var
de LLD 6 kuopos tariu ačiū 
visiems, kas tik dalyvavo.

George Shimaitis

Lowell, Mass.
Lapkričio 21 dieną, tarp

tautiniame festivalyje, Lo- 
wellio lietuvių stalas buvo 
turtingiausias. Buvo daug 
rankų darbo juostų, ginta
ro pagražinimų, Jokubonio 
knyga apie Pirčiupio kaimą 
ir kitų dalykų. Stalą prižiū
rėjo čia gimusios jaunos 
moterukės ir dipukės.

Priemiestyje, Bellericoje, 
Talbut Mills, vilnonė audi- 
nyčia, jau ant visados užsi
darė. Apie 400 darbininkų 
neteko darbo. Nemažai ten 
dirbo ir lietuvių. Pas mus 
su darbais blogai. Iš kitur 
atvykusiam darbin i n k u i 
darbo gauti yra labai sun
ku;

Miesto majoras Samson 
pakėlė mokytojams, polici
ninkams ir ugniagesiams 
algas, tuo pat kariu pakėlė 
ir taksus ant namų. Po 
Naujų metų nuo $100 įkai
navimo namo jau reikes 
mokėti 65 centus.,taksų. Bus 
pakeltos ir randauninkams 
randos. 

_ •
Dabar eina “Laisvės” vai 

jus. Labai būtų gerai, kad 
“Laisvės” skaitytojai laik
raštį užrašytų Lietuvon sa
vo, giminėms. Kas tą pada
rė, gauna padėkos laiškus, 
neš Lietuvos žmonės myli 
“Laisvę” skaityti. Padary
kite tą metinių švenčių pro
ga,

Lovellietis

New Yorkas. — Laiveliai 
atvilko į prieplauką pirma
galį norvegų naftolaivio 
“Stolt Dagalio”, kurį Izrae
lio laivas “Sholom” pusiau 
perlaužė.

Washingtonas. —JA V vy
riausybės pareigūnai kalba 
apie reikalą susirasti susi
tarimo kalbą su Kambodža.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25-os kuopos metinis susi
rinkimas įvyks šeštadieni, gruodžio 
5 d., 2 vai. popiet, visiems nariams 
žinomoj vietoj. Visi nariai dalyvau
kite. Turėsime išrinkti valdybą 
1965 metams ir girdėsite apskrities 
delegatų raportą. Komitetas

(96-97)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Klubo parengi

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
d., 1 vai. popiet, 157 Hungerford 
St. Kviečiame visus dalyvauti. Bus 
geri pietūs laiku, po to įvairumai 
su paminėjimu poetės S. Nėries 60- 
ųjų gimimo metinių. Komisija

(97-98)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Gruodžio-Dec. 11 d. svetai
nėje 1150 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare, šis bus paskutinis šių 
metų susirinkimas, tadgi turėsime 
kuopos valdybos rinkimus ir kitų 
reikalų. Tadgi nariai kviečiami at
silankyti kuo skaitlingiausiai.

Valdyba (98-98)

80. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 

susirinkimas nukeltas nuo gruodžio 
6 į gruodžio 13 dieną. Vieta—318 
W. Broadway, 3 vai. popiet.

Yra daug svarbių reikalų aptar
ti ir išrinkti valdybą 1965 metams.

S. Raymond (97-98)
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PHILADELPHIA,

Help Wanted—Female

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

m (92-97)

•WAITRESS
Experience. Apply in .person,

- ''LANTERN DINER
2 rt£ 73, .Palmyra, N. J.

(97-101)
4 .. .....____________________________

HOUSEKEEPER
Liive in. Complete charge of home. 
Must like children. Experience and 
recent references required.

* Call 785-1369
(97-98)

*NURSES

Licensed Practicals. And Practicals 
needed for new Convalescent Home.

HOMESTEAD WILLOW GROVE 
CA. 4-3200

(97-101)

HOUSEKEEPER
General, laundry & cooking. Live 
in own room, bath, or stay 2 nights. 
Must like children. Recent refer

ences required. Salary open.
Call OR. 7-3321.

(97-101)

PER MAŽAI PINIGŲ 
KOVAI PRIEŠ SKURDĄ

Austin, Texas. — Kovai 
pribš skurdą prezidentas 
Johnsonas paskyrė $35,- 
000J)00, kurie bus išleisti 34 
valstijose.

Bet tai labai maža suma 
pinigų, kad būtų galima 
rimtai kovoti prieš vargo ir 
skurdo sąlygas, kurių tiek 
dar daug yra mūsų šalyje.

Paryžius. — Kada čia at
vyko Vakarams paklusnus 
Kongo premjeras Tshombe, 
demonstravo apie. 2,000 
žmonių.

.......... • ■* * • ■ >.•••■>• 1 ' ■ -■■ ■

TOOL & DIEMAKER
Experiended on progressive 

blank & form dies.
Some Jig & Fixture work.

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

I I ■ i I—

(94-100)

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50. /
I

Šioje knygoje jūs rasite* nušviesta ir ąpibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

y Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra

ruHMOOBM WM—IB-.*.. IHWI ■■III

Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba“
Ruzveltas, “Naujoji dalyba“ ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės“ Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite:

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

------------------------------------------------------------------- ,—
5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1964

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINIST FIRST CLASS 
For tool room of Center City 

Manufacturing Concern. 
MA. 7-6130.

(92-97 
----------------,---------------------------  

DRIVER SALESMEN
—---------------------- -4-

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

(91-97)

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)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced man only 

Apply in person at
DEEMER’S ESSO

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

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

(97-101)

AUTO MECHANIC
GM or AM Motor Experience 

High income Potential, 
In Dealershrip. Est. 36 yrs.

Call PARRY SCOTT. MI. 9-4400.
(97-101)

DRIVER-SALES. Applicants are 
being accepted for sales work. Ex
perience not necessary. Liberal 
cqmm.. and benefits plus guaranteed 
sal. Returnable cash bond required. 
Apply to Mr. P. Harm. WM. 
FREIHOFER BAKING CO., 427 
Street Rd., Southampton, Pa.

MECHANIC’S HELPER 
Experienced.

Must have tools.
Call HO. 7-8200

Ext. 25
(97-101)



VISĄ TĄ GARBĘ Aš ATIDUODU 
MANO BRANGIAI MAMYTEI

Taip sakė dainininkė Suzanna Kazokytė N. Yorko Mo
terų klubo jos garbei suruoštame bankete gegužės 23 d., 
Suzanną išleidžiant apsigyventi Pennsylvanijoje. Josios 
kalba atskleidžia vaizdą, kaip kukliose darbo šeimos są
lygose, šviesios motinos globoje, auklisi žmogus. —D-ė
Gerbiamieji Draugai ir 
Svečiai—

šis momentas yra sunkus. 
Jausmai mišrūs: džiaugs
mo ir graudulio. Yra liūd
na palikti drauges ir drau
gus, su kuriais per ilgą lai
ką matėmės, rodos, kad aš 
priklausau kiekvienai šei
mai.

Aš jaučiu, kad aš palieku 
ir savo tėvelius, nebegalė
siu dažnai juos atlankyti, 
prie jų nusiraminti ir min
timis pasikalbėti.

Tėvelio ir mamytės pele
nai sudėti vienoje bronzos 
knygoje. Gyvenimo pabai
goje jie krūvon suėjo. Te
būna jie ramiai Fresh Pond 
Krematorijoje.

Sukako jau 6 mėn., kai 
aš esu be mamos. Man ro
dos, kad aš ką pamečiau, 
vis ieškau, ar nerasiu mano 
brangios mamytės. Aš pasi
likau su tuščiais jausmais.

Bet tą viską aš pergalėsiu 
už tai, kad aš turiu garbin
gą ir mielą sesutę Aldoną, 
kuri priglaus mane ir sura
mins mano sunkią širdį. 
Nemanykite, kad aš pražū
siu nuvažiavusi į Penn., kal
nuose. Aš ten rasiu organi
zaciją. kurioje galėsiu veik
ti ir bandysiu įkvėpti pro- 
gresyvišką idėją.

Nežinau, kaip aš galėsiu 
padėkoti Moterį; klubui, 
valdybai, mieloms gaspadi- 
nėms, Mildredai su jos ta
lentinga meno grupe, vei- 
terkoms ir visuomenei. Aš 
tik galiu tart iš visos šir
dies padėką ir niekados jū
sų visų neužmiršti.

Jeigu mamytė būtų gyva, 
šis parengimas būtų jai 
linksmiausia diena, matant, 
kaip jūs, draugės ir drau
gai, įvertinote mane, kuri 
nesijaučiu tiek esanti verta. 
Visą tą garbę aš atiduodu 
mano brangiai mamytei, 
kuri mane ir mano seserį 
išauklėjo sekti darbininkiš
ką judėjimą. Atsimenu, nuo 
pat mažytės ji mus įgalin
davo suprasti: kur tik męs 
bebūtumėme—niekados ne
pamiršt darbininkiškų, pro
gresyvių idėjų. Eiti tuo tie
siu keliu, nepaisant kuris 
ten būtų vadas.

Aš daugiausia linkauprie 
meno, o Aldona į politiką. 
Būdama vyriausia, aš bu
vau artimiausia prie ma
mytės. Ji buvo labai aktyvi, 
meniškai ir politiškai. Ji 
mus mokė sakyti eiles ant 
estrados kai Prūseika ar 
kiti prakalbininkai atva
žiuodavo į Kearny, N. J., 
kur mes tada gyvenome.

Mano antras pasirody
mas buvo dramos vaidybo
je. Mano mama buvo gera, 
jausminga aktorė. Ji vaidi
no daugelyje veikalų, vie
nas tų buvo “Nikilistai”. 
Jame yra scena, kur žanda
rai traukia motiną su kūdi
kiu į kalėjimą, aš buvau tuo 
kūdikiu. Per tą tragiškąjį 
momentą aš sau “čiūgumą” 
kramtau.

Kai paaugėjau, ji mane 
išmokė skambinti mandoli
na. Paskiau aš pati išsimo
kiau skambinti techniškai. 
Sesuo turėjo mokytis man
doliną, o aš gitarą. Mes 
gražiai meniškai praleisda- 
vom vakarėlius su mama: 
su dainomis, muzika ir 
skaitymu., Mano tėvai kal
bėdavo ir aiškindavo apie 
politiką ir religiją. Visados 
parodydavo, kad darbinin

kiškoje pusėje yra teisinga
sis kelias.

Mama mylėjo daug skai
tyti, daugiausiai poeziją, Ji 
bandė ir rašyti eiles, bet 
niekados nenorėjo jas tal
pinti laikraščiuos. Kai mes 
pareidavom iš mokyklos, 
mes turėjom “Laisvę” skai
tyti balsiai, kad ji girdėtų, 
kaip mes žodžius tariame, 
ir papasakoti, apie ką mes 
skaitome.

Mano trečias pasirody
mas buvo su daina. Neatsi
menu, koks ten buvo paren
gimas St. George Hotely, 
Newarke. Mama mane iš
mokė dainuoti ir ten aš pa
sirodžiau su daina, buvau, 
kaip sakoma, “Big success”. 
Viši mylėjo mano balsą ir 
patarė mamai, kad aš jį la
vinčiau, bet ji nesuprato 
vertės to meno.

Ji mylėjo smuiką ir norė
jo, kad aš būčiau didele 
smuikininke. Aš taip ne
mylėjau smuiko! Vis tiek 
jūs, draugės, nežinojote kad 
aš per 8 metus mokiausi 
smuiko, kad mama norėjo, 
bet niekur nepasirodžiau. 
Neturėjau prie to palinki
mo. Aldona turėjo mokytis 
smuiko. Ji buvo mano stu
dentė. Ji turėjo palinkimą, 
įvertino smuiką ir labai 
gražiai grieždavo. Ji pri
klausė mokyklos orkestre ir 
buvo soliste savo mokslo 
baigos (graduation) apei
gose. Mano kitas studentas 
pateko į jazz orkestrą. Vis 
tiek aš tą mokslą ir žinias, 
kurių mano motina taip 
troško man, perdaviau ki
tiems. . . . ..

Turėdama tą žinojimą aš 
galėjau toliau siektismene: 
skambinti Kanklių Vyturė
lio orkestre, dainuoti Aido 
chore, vaidinti Dramos gru
pėje.

Moterų klubai mone iš
mokė veikti organizacijoj ir 
auklėjo mane nuo pat jau
nystės. Protokolų sekreto
re tapau būdama tik 11 me
tų Kearny, N. J. Ligi šiol 
veikiau M. kl, kai tik laikas 
pavėlino. Šį terminą užbai
giu būdama fin. sekretore. -

Mano dainavimo kibirkš
tis užsižiebė WPA laikais. 
Tada buvo proga mokytis 
veltui. Norėdama geriau 
balsą išlavinti, pas dr. Šali- 
naitę mokiau s i dainuoti, 
kaip “hobby”—praleisti lai
ką smagiai. Bet mano mo
kytoja ragino pasirodyti vi
suomenei. Tas įvyko 1941 

l m. spalio mėn. Mot. kl. su- 
i ruoštame bankete paminėti 
25 metų sukaktį nuo išėji
mo pirmojo Amerikos lietu
vių moterų laikraščio “Mo
terų balso”. Nuo to laiko 
jūs, dd., sekėte mano daina
vimą ir veikimą per 20 me
tų. Dainavau visur: festiva
liuose, prakalbose, koncer
tuose. “Laisvės” koncertuo
se 'dainavau per 10 metų, 
visokiais periodais. Aido 
chore 7 metus. Priklausiau 
dainų grupei Queens Col
lege, Jamaica Chorai, Melo
dijos grupei. Dainavau ir 
per radiją, kur tik reikėjo.

Niekados neužmiršiu M. 
kl. man asmeniniai suruoš
to rečitalio pagerbimui Mo
tinos dienos 1953 m. Tai bu
vo mano linksmiausia die
na, proga parodyti mano 
pasiekimą balso lavinime su 
mokytojos pastangomis,

Kaip motina gamta davė 
i man gražų balsą, taip ji tą 

didžiausią dovaną ir atėmė. 
Norą dainuoti gal dar su
rasčiau, bet dainuoti nebe-

Esu dėkinga už jūsų at
silankymą ir kad taip gar
bingai išleidote mane \ nau- 
ją gyvenimą, šis draugiš
kas parengimas pasiliks su 

Niekados 
mylįu jus

manim visada, 
neužmiršiu jūsų, 
visus.

Didelis ačiū!
Suzanna

Ruduo —1963
Vasara praėjo, 
Atėjo ruduo, 
Lapeliai pageltę 
Krinta nuo šakų.

Gamtos apmirimo
Rodosi ženklai, 
Rudens tamsios dieųos 
Artinas ūmai.

Kaip seniai skendėjo 
Medžiai žalume? 
Dabar krint jų lapai 
Vėjo pučiami.

Negieda paukšteliai
Ant plikų šakų,
Kiurkso susitraukę, 
Pajutę šalnų.

Dauguma jų lekia 
I šiltus kraštus, 
Tik margi žvirbleliai 
Liekasi pas mus.

Gal jų jėgos menko
Bijo rizikuoti?
Tolimą kelionę
Gal nenuplasnoti.

Maži vabalėliai 
Nečirškia laukuos, 
Giliai lend į žemę, 
Ieško šilumos.

Oras taip paniuręs, 
Dienelės trumpėja, 
Saulė nebešildo, 
Žiema jau artėja. 

Kur tos puikios gėlės? 
Taip gražiai žydėjo! 
Jos nuo šalnų kirčio 
Jau mirti pradėjo.

Ak, kaip gaila yra, 
Kada grožis nvksta, 
Bet gamtos likimo 
Juk nęatmainysi! 

Nemalonu vaikščiot 
Mirštančiuos laukuos! 
Nebėra gražumo, 
Kai atein ruduo.

Vėjas kaip padūkęs, 
Švilpaudams lekioja, 
Ką sugriebęs neša, 
Po purvus volioj 

Vasaros grožybę 
Ruduo apmarino, 
O šalta žiemužė 
Visai sunaikina.

Franciška Kazokiene

a.

e, 102-

rėsime

Bankete pagerbsime 
žymią LDS veikėją

Šeštadienį, gruodžio 12 d., 
įvyks LDS 13 kuopoj ban
ketas “Laisvės” salėj 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke. Pradžia 6 vai. vakare.

Šiame bankete tu 
svečių iš tolimesnių koloni
jų. Mat, tą dieną įvyksta 
LDS Centro Valdybos susi
rinkimas, tai manoma, kad 
ir visi Centro Valdybos na
riai bankete dalyvaus. Tai 
bus gerą proga su jais vi
siems susipažinti ir pasivai
šinti.

Susipažinsime su jauna 
LDS veikėja Elzbieta Mali- 
nauskaite-Galore, LDS ant
rąja prezidente. Praeitame 
LDS vajuje ji puikiai pasi
darbavo ir gavo pirmąją 
vajaus dovaną. Ji gyvena 
mažame miestelyje Pitts
burgho apylinkėtje. Bet ji 
suranda būdų įrašyti daug 
naujų narių. Už tokį 
darbą mes šiame bau 
pagerbsime.

Įvairiausių vaišių 
me visiems p ak an k: 
Kiekvienas galės pasivai
šinti tik už $3.00.

LDS 13 kuopos valdyba 
kviečia visus ir visds ban
kete dalyvauti.

•J •

gražų 
kete ją

turėsi- 
: a m ai-J

ruo-

Angliško laikraščio 
“Worker” bazaras

Ilgai ir rūpestingai 
šiamas populiaraus anglų 
kalba dukartsavai t raščio 
“^Vorker” bazaras jau šį sa
vaitgalį. Prasideda penkta
dienį, gruodžio 4 d., ir baig- 

' sis sekmadienį, gruodžio 
6-os dienos vakare. Vieta: 
Woodstock Hotel salėje, 
43rd Street, tarp 6th Avė. 
ir Broadway, Manhattane. 
Įžanga tiktai 35 centai as
meniui.

Šie metiniai “Workerio” 
bazarai yra graži tradicija. 
Juose būna tiek daug su
aukota gražių ir naudingų 
daiktų, jog lankytojams jie 
prieinami labai žema kaina. 
Pasinaudokite proga. Ką 
nors gero pigia kaina įsigy
site, paremsite pažangų 
laikraštį bei šiaip linksmai 
gražioje salėje ir skaitlingo
je publikoje laiką praleisi
te.

Penktadienį bazaras pra
sideda 6 vai. vakare, o šeš- 
tadienįJr sekmadienį 10 vai. 
priešpiet.

Rep.

Krautuvininkas nudūrė 
I

du užpuolikus
New Yorkas. — Šlubas 

krautuvininkas Peter Ba- 
stianich, 63 metų amžiaus, 
užlaikąs krautu vėlę 170 
Avė. B., Manhattane, peiliu 
nudūrė du jaunuolius, Man
ny Arroją ir Josephą Tole
do.

Krautuvininkas sako, 
kad jie ir kiti jaunuoliai 
dažnai sukeldavo neramu
mų jo krautuvėlėje, tuo 
kartu pavogdami prekių. Šį 
kartą du jaunuoliai bandė 
paimti pinigus iš registe- 
rio. Kada savininkas pasi
priešino, tai ( jie nutvėrę 
bonkaš ėmė daužyti jam į 

' galvą.

New Yorkas. — B. Gur- 
son, 58 metų amžiaus, paš
to darbininkas, taip daug 

1 “dirbo”, kad vis pasilikdavo 
i po darbo valandų. Jis buvo 
įtartas, pasektas ir areš
tuotas, kada kratė pašto 

Į maišus. Pas jį surado vieną 
pavogtą maišą, kuriame bu
vo $995 vertės kailių.

Liūdnas Prisiminimas

Agotos Klimienes
Mirusios Gruodžio 6 d., 1946.

—MOTIEJUS KLIMAS, gyvenimo draugas 
ALGIRDAS, sūnus

EMILIJA, duktė

Ramsey, N. J.

Šeštadienį

Gruodžio 12 December, 1964

“Laisves” Salėje
102-(fe Liberty Avė. Ozone Park, N.Y.Liūdnas Prisiminimas

Sukako vieneri metai, kai mirė

Fraiiciška Kazokiene
Ji mirė 1963 metų gruodžio 6-tą dieną 

Palaidota Mt. Olivet Krematorijoje
Su gailesčiu ir aukšta pagarba prisimename 

> mūsų mylimą motinėlę. Ilsėkis ramiai, 
mamyte. Tu visuomet būsi mūsų 

mintyse ir širdyse.
Suzanna, duktė
Aldona, duktė, ir jos šeima: 
Frances, Robert ir
J. Grabauskas, vyras

VYKSTA Į WORCESTERI
I

Victor Becker
Iš Brooklyn© organizuo

jasi grupė bent keletu auto
mobilių vykti į Worcesterio' 
Aidp choro .jubiliejinį kon
certinį banketą. Victor Be- 
ckeris, baritonas solistas ir 
Aido choro moterų kvarte
tas dalyvaus koncerto pro
gramoje.

, Koncertas ir banketas 
įvyks šį sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 6 d., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Pradžia 1 vai pietų metu.

Aido choro 
garbės nariai

Labai smagu, kad dabar
tiniu laiku Aido choro gar
bės nariai puikiai moka 
duokles ir kad naujų prisi
rašo. Reiškia, jie remia 
chorą ir nori,, kad jis gy- 
tų ir linksmintų mūsų pa
rengimų lankytojus.

Šiuo tarpu užsimokėjo 
duokles: Juozas Weiss, Su
zanna Kazokytė ir naujai 
prisirašė Mikas Stakovas. 
Ačiū visiems. •

Beje, visi garbės nariais 
bus skaitomi iki metinio Ai
do choro parengimo, kuris 
įvyks 1965 metais ir kuria
me bus išsiuntinėti kompli- 
mentary bilietai.

Jonas Juška/sekr.

New Yorkas. —- šiomis 
dienomis sukako 80' metų 
Aleksandrui Trachtenb e r- 
gui, kuris per 60 metų stovi 
darbininkų judėjime.

New Yorkas. — Lapkri
čio 17 d., New Yorko uni
versitete 1,600 stud e n t ų. 
klausėsi komunisto Dr. Ap-^ 
thekerio kalbos.

Juliutės Lazauskienės 
atsiprašau

Praėjusiame “Laisvės” 
numery, r a š y da m a s apie 
rašytojo J. Baltušio išleis
tuves, minėdamas banketo 
gaspadines, grynai per klai
dą praleidau Julę Lazaus
kienę, dirbusią šeimininke. 
Labai labai Juliutės atsipra
šau!

Be to, kad ji buvo viena 
šeimininkių, drau g ė 
zauskienė apdovanojo 
mogą gėlėmis iš savo 
želio. Ačiū jai!

c

La- 
pra- 
dar-

Atvyko iš Lietuvos
Jau antras mėnuo, kai į 

Niujorką iš Vilniaus atvy
ko Jonas ir Veronika Be
leckai, ir gyvena pas sūnų, 
Vytautą Belecką, Winter 
Garden restorano savinin
ką Ridgewoode-

J. ir V. Beleckai prieš 43 
metus gyveno Maspethe. Iš
vyko jiedu su šeima į Lie- 
tuvą ir ten visą laiką gyve-Į Milicija saug0 Kinijos
no. Vilniuje, beje', liko jų 
dukra su žentu ir sūneliu, o 
jiedu nusitarė gyventi čia, 
pas sūnų Vytautą.

New Yorkas. —Grįžo į šį 
uostą Izraelio laivas “Sho- 
lom” su išlaužta 40 pėdų 
aukščio ir pločio skyle, ku
rią jis gavo susidūrime, su 
Norvegu laivu “Stolt Daga-1 
Ii”. I

New Yorkas. — Padėkų 
dieną automobilio nelaimė
je žuvo Frank Curran, jo 
žmona, keturi jų vaikai nuo 
metų ir pusės • iki ;9 metų 
amžiaus,^ ir Curranienės 
motina. Reiškia, vienoje ne
laimėje: T'šeimos nariąn *

Buffalo, N. ¥; Čionai 
įvyko * New Yorko' valstijos 
mokytojų sąjungos suvažia
vimas. Dalyvavo1 virš 1,000 
delegatų, atstovavo 97,000 
mokytojų. Jie nutarė reika
lauti, kad metinė alga ne
būtų mažesnė $5,500.

Ilgiausių Metų!
Mūsų Mylimam Tėvui, Uošviui ir Seneliui—

Alekui Veličkai
Jo 70-ųjų Gimimo Metinių Proga

GRUODŽIO 5 DECEMBER 
/Linkime Tau ilgiausių metų, daug laimės, 

stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.
JUSTINAS VELIČKA, sūnus 

MARČIA, marti 
ERICA ir NINA, anūkai 

Albertson, N. Y.

LDS BANKETAS

Pradžia 6 vai. vakare

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

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1964

KUBAI REIKALINGA 
50,000 SPECIALISTŲ

Havana. — Kubos prem
jeras F. Kastro kalbėjo cu
kraus Gamybos Technini''f 
niame institute, kur šimtai 
specialistų baigė mokslą. 
Jis sakė, kad dabar Kuboje 
technikinių aukštesnių 
mokslų mokosi 20,000 žmo
nių, bet šaliai reikalinga 
apie 50,000 įvairių specia
listų.

Dalis jų jau išsimoks
lino Kuboje, tūkstančiai 
mokosi TSRS ir kitose soci
alistinėse šalyse.

KINIJOS GYNYBOJE 
YRA DAUG ŽMONIŲ

Hongkongas. — Kinijos 
respublika nuolatos tvirti
na savo gynybos jėgas, nes^ 
tas ją apsaugo nuo imperia
listų užpuolimo.

Armijoje yra apie 2,500,- 
000 vyrų. Kiekvieneriais 
metais iš armijos paleidžia 
apie 750,000 vyrų, bet juos 
laiko milicojos pulkuose, 
kurie sudaro apie 20,00t),- 
000 vyrų.

sienas, pamarius, įmones, 
tiltus ir kitas svarbias įstai
gas.

KARIAUTI GALIMA 
IR BE “KARO”

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militaristai sa
ko, kad pietryčių Azijoje 
galima kariauti ir karo ne-

Jie nurodo, kad 1950-1953 
metais Jungtinės Valstijos 
be karo paskelbimo, tik 
“policininko rolę” lošdamos, 
Korėjoje neteku 35,000 už
muštais, 160,000 sužeistais 
ir išleido apie .20 , bilijonų 
dolerių. Jie sako, kad tą pą- 
tį galima pritaikinti ir Viet-

PRANEŠIMAS
RIcilMOjH) HILL/ N. f.

! LLD 185 kp.susirinkimas1 įvyks 
gruodžio 8 d., 2 vai. popiet, “Lais
vės". salėje, 102-02' Liberty Avė., 
Ozonė Parke. • '’ » ! . ' ,

Gerbiami Draugijos nariai, malo
nėkit ateiti j šį metinį susirinkimu, 
turėsime daug reikalų. Valdyba 
P ‘ (97-98r

Bilietas $3.00




